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X. SZEIZMIKUS KUTATÁS

1. RÖVID TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS

A rugalmasságtan több eredménye nemcsak a szeizmológia, hanem a szeizmikus kutatás elméleti előzményeiként is
tekinthetők, így a szeizmológiai történeti részből csupán néhány fontosabb felfedezésre és annak dátumára utalunk. A
szeizmikus méréseket az 1920-as években kezdték el, így a szeizmikus kutatás kapcsán is megállapítható, hogy az
elméleti alapok kidolgozásának egy jelentős része megelőzte a gyakorlatot.

Hooke (1635-1703) nevéhez fűződik a feszültség és relatív megnyúlás közti arányosság feltételezése. 1821-ben a
rugalmasságtan alapegyenleteit Navier, egy évvel később a rugalmasságtan elméletét Cauchy adta meg. Poisson
(1830) publikációjában bizonyította a longitudinális és transzverzális rugalmas hullámok létezését. Az
összenyomhatatlansági és nyírási modulusz bevezetése Stokes (1845) érdeme. Az első kísérlet, amely mesterséges
forrást (robbantást) használt rugalmas hullám terjedési sebességének meghatározására, az ír Mallet (1845) nevéhez
fűződik. A felületi hullámokat közül a Rayleigh hullámot fedezték fel előbb (1887), mely a felfedezőjéről kapta a nevét.
Elsőként Knott (1899) vizsgálta részletesen a térhullámok viselkedését eltérő rugalmas tulajdonságú két közeg
határán. A másik felületi hullám felfedezése Love (1911) érdeme.

Mintrop német bányamérnök 1917-ben szabadalmaztatta terepi körülményekre tervezett mechanikus szeizmográfját,
majd 1919-ben a refrakciós kutatási eljárását. Az általa alapított Seismos nevű vállalattal 1922-ben kezdte el a
méréseket, és a szénhidrogén közvetett kutatásában fontos sódómok megtalálásában a módszer nagyon
eredményesnek bizonyult. Mechanikus szeizmográfja az első beérkezések detektálására alkalmas volt. A kősóban a
rugalmas hullámok terjedési sebessége mintegy kétszer nagyobb, mint a környező üledékes képződményekre jellemző
sebesség érték, így két robbantó pontot és legyezőszerűen több vevőt alkalmazó mérési elrendezéssel a refrakció
révén a sódóm helye kijelölhető volt. Az első siker a texas-i Orchard nevű sódóm kimutatása volt 1924-ben.

A reflexiós szeizmikus kutatás kezdete 1913-ra tehető. Fessenden akusztikus hullámok keltésén és azok
visszaverődésén alapuló méréseinek a célja a vízmélység meghatározása mellett a jéghegyek kimutatása volt.
Karcher elektromágneses indukción alapuló, érzékeny szeizmográfot fejlesztett ki, melyet geofonnak nevezett el (az
indukción alapuló első geofon megszerkesztése Galitzin (1906) orosz herceg érdeme). Földtani célú, első sikeres
szeizmikus reflexiós mérés Karcher (1921) nevéhez fűződik, aki az agyag alatt elhelyezkedő mészkő reliefjét követte.
A CH-kutatásban az első eredményt szeizmikus reflexiós módszerrel az oklahoma-i Maud mező felfedezésével érték el
1927-ben.

A későbbiek során a rugalmas hullámok visszaverődésének vizsgálatán alapuló szeizmikus reflexiós eljárás egyre
gyakoribb alkalmazást nyert. 1932-ben vezették be az automatikus erősítésszabályozást, 1933-ban használtak először
geofoncsoportot. 1939-ben a zárt "hurkot" képező mérési szelvények alkalmazásával a reflektáló felületek kijelölésének
megbízhatóságát sikerült növelni. A második világháború végén tengeri szeizmikus méréseket végeztek a Mexikói-, a
Gulf- és a Perzsa-öbölben, továbbá a Kalifornia menti shelf területen is. 1953-ben vezették be a fotóregisztrálást
felváltó mágnesszalagos regisztrálást. A mágneses regisztrálás tette lehetővé a többszörös fedésű észlelési
rendszerek feldolgozását is. Ugyanebben az évben volt az első vibrátoros rezgéskeltéses szeizmikus mérés. Az 1960-
as évektől a digitális jelrögzítés vált uralkodóvá. Ennek eredményeként a számítógépekkel olyan feldolgozási
műveleteket is el lehetett végeztetni, ami korábban megvalósíthatatlan volt. A 70-es évek első felében a
szeizmosztratigráfiai értelmezés bevezetése és a szeizmikus attribútumok színes megjelenítése az értelmezés
hatékonyságát jelentősen növelte. A holográfia nyomán már korábban szóba került a 3D-s mérés és adatfeldolgozás
lehetősége, azonban ennek bevezetésére csak a 70-es évek második felében kerülhetett sor (és még inkább a 80-as
évek elején, amikor a számítógépek elérték a 3D-s mérések feldolgozásához szükséges műveleti és adatforgalmi
sebességet). A telemetrikus mérési rendszer alkalmazása révén a csatornaszám korábbihoz képesti többszöröse lett
biztosítható. A mai CH kutató reflexiós mérések több ezres csatornaszámmal dolgoznak. A hardware-s részek
folyamatos fejlesztése mellett a megfelelő feldolgozói, értelmezési és az eredményeket megjelenítő software
rendszerek is óriási fejlesztéseken mentek keresztül, a 3D-s interaktív munkaállomások lehetővé tették a rezervoár és
környezete részletes megismerését. A szeizmikus kutatás történetével Telford et al. (1993), Ádám (1992), Meskó
(1994), Bodoky et al. (2004) részletesen foglalkozik.

2. ELMÉLETI ALAPOK

A Szeizmológiai alapok  című leckéből hivatkozunk a rugalmas közegben terjedő térhullámok viselkedését leíró
egyenletekre. A homogén izotróp közegben terjedő longitudinális testhullámra (P hullám) érvényes differenciálegyenlet

javascript:goToLnk('MFGFT6001T','9','2')
javascript:goToLnk('MFGFT6001T','9','2')


a következő alakú:

Az egyenletben a  skalár potenciál az  elmozdulás vektor divergenciája, és  a Lamé állandók,  a sűrűség.

Az egyenletből a longitudinális hullám sebességének értéke:

A másik hullámegyenlet a transzverzális (S) hullámra vonatkozik:

Az egyenletben a  vektorpotenciál az elmozdulás vektor rotációja,  a nyírási tényező. A transzverzális hullám

terjedési sebessége:

A longitudinális hullám terjedésekor a terjedés irányában kompresszió és dilatáció szabályos váltakozása, míg a
transzverzális hullámtípusnál a részecskék terjedési irányra merőleges elmozdulása figyelhető meg. A transzverzális
hullám terjedésekor alakváltozás jelentkezik a nyírófeszültség miatt, de térfogatváltozás nincs. Itt csak utalunk arra,
hogy a két testhullám terjedését az előző leckében ábrák és animációk szemléltették. A szeizmológiai lecke Elméleti
alapok c. fejezetében részletesen foglalkoztunk a rugalmassági állandók definíciójával és meghatározásával, továbbá a
felületi hullámok jellemzésével is. A felületi hullámokat a szeizmikus kutatásban általában nem kívánatos zajként
kezelik, de bizonyos esetekben az ilyen típusú hullámok (pl. telephullám-szeizmika) hasznos információt szolgáltatnak.

Azt a tértartományt melyben a hullámok terjednek hullámtérnek nevezzük. A hullámok terjedését a hullámfrontok tér-
és időbeli helyzetével lehet szemléltetni. A hullámfrontot (vagy hullámfelületet) a hullámtérnek azon pontjai alkotják,
melyekben a rezgés fázisa azonos. A hullámterjedés matematikai leíráskor a hullámsugarakat (hullámnormálisokat)
vesszük figyelembe, melyek a hullámfelületre merőlegesek. A rugalmas hullámok határfelületekhez érve részben
visszaverődnek (reflexió), másrészt a határfelületeken megtörnek (refrakció). A rugalmas hullámok határfelületen
történő áthaladását és visszaverődését a Snellius-Decartes-féle törvény írja le. Általában egy, a határfelületre érkező
rugalmas hullám a határfelületen négy rugalmas hullámot generál. Pl. a 10.1. ábrán látható esetben a határfelületre
beérkező longitudinális hullám két visszavert (egy P és egy S), és két áthaladó (egy P és egy S) hullámot hoz létre. A
felső rétegben (1) a rugalmas hullámok kisebb sebességgel haladnak, mint az alsóban (2), ami az ábra alapján az
áthaladó és a beeső longitudinális hullámsugarak beesési merőlegeshez viszonyított szögértékeiből (azaz -ból)

következik.



10.1.  ábra:  Vízszintes határfelületre beérkező longitudinális hullám =00 esetet  kivéve négy hullámot kelt [i]

Az beesési szöggel jellemezhető longitudinális hullám által a vízszintes határfelületen kialakuló hullámokra a 10.1.
ábra jelöléseit felhasználva a Snellius-Decartes-féle törvény alapján írható, hogy:

A vízszintes határfelületekről a függőlegesen beeső longitudinális hullám nem hoz létre transzverzális hullámot csak
önmagába visszaverődő és áthaladó longitudinálist. Nagy mélységben lévő kis dőlésű határfelületek esetén ez nem
teljesül, de a visszavert transzverzális hullám amplitúdója lényegesen kisebb, mint a longitudinálisé. A reflexiós
együtthatóra - amit vízszintes határfelületre merőlegesen beérkező rugalmas hullámra definiálnak általában - vonatkozó
összefüggés azt fejezi ki, hogy minél nagyobb az egymással kontaktusban lévő kőzetek közötti akusztikus impedancia
kontraszt, annál nagyobb ("jobb") reflexiót kapunk a határfelületről. Akusztikus impedancia (Z) a kőzet keménységét
fejezi ki, és egy homogén, izotróp tértartományban a számértéke a kőzet sűrűségének ( ) és a benne haladó
rugalmas hullám terjedési sebességének (v) a szorzata. A reflexiós együtthatóra (R) – maradva a felső rétegre
vonatkozó 1-es és az alatta lévő rétegre vonatkozó 2-es index jelölésnél – az összefüggés:



10.2.  ábra:  A leggyakrabban előforduló kőzetekben és néhány ásványban a longitudinális hullám terjedési  sebessége  [ii ]

A reflexiós szeizmikus mérés célja a reflexiós együtthatók mélység szerinti eloszlásának a meghatározása. A
kompakció miatt a mélységgel a kőzetekre jellemző sebesség és sűrűség általában nő, így a reflexiós együttható
előjele ilyen esetben nem változik. A kőzetekben a rugalmas hullám terjedési sebessége függ a kőzet minőségétől is
(lásd 10.2. ábra), továbbá a porozitás mértékétől, és a pórust kitöltő anyagtól is. A szeizmikus kutatásoknál általában
10Hz és néhányszor 100Hz közötti a gerjesztő frekvencia. A kőzetben terjedő rugalmas hullám hullámhosszát ( ) a
gerjesztő jel frekvenciájával lehet változtatni. A hullámhossz és a rugalmas hullám sebessége között lineáris a
kapcsolat, amiből következik, hogy ugyanazon gerjesztő frekvenciájú forrás esetén egy kompakt (pl. ép gránit, dolomit)
kőzetben nagyobb a hullámhossz, mint egy laza (pl. homok, agyag) kőzetben. Az összefüggés

alakú, ahol v a rugalmas hullám terjedési sebessége a kőzetben, f a frekvenciát jelöli. A hullámhossz nagysága a
felbontóképességet határozza meg. Megkülönböztetünk vertikális és horizontális felbontást. A vertikális felbontás
mértéke a legkisebb kimutatható rétegvastagsággal egyezik meg (az a legkisebb rétegvastagság, melynél a réteg felső
és alsó határfelületéről kapott reflexiók elkülöníthetők). A horizontális felbontás mértékét a Fresnel zóna tükrözi. A
közös robbantópont-geofonpontba az a reflektált energia, amely ugyanarról a vízszintes felületről fél hullámhossznál
kisebb fáziskéséssel érkezik be, mint az első beérkezésű reflektált jel, az a reflexiót erősíti, ezért ez konstruktív
interferenciát eredeményez. Azt a felületrészt melyről konstruktív interferenciával érkeznek be a reflexiók, Fresnel
zónának nevezik. Ezen zónánál kisebb horizontális felületről kapott reflexiókat nem lehet elkülöníteni. A horizontális
felbontás is a frekvencia növelésével fokozható, és romlik a ható mélységének növelésével.



3. SZEIZMIKUS REFRAKCIÓS MÓDSZER

A módszer elméleti háttere

A szeizmikus refrakciós eljárás kidolgozása és bevezetése a német Mintrop bányamérnök nevéhez fűződik. A refraktált
hullám kialakulásának feltétele, hogy az alsó közegben a rugalmas hullám terjedési sebessége nagyobb legyen mint a
felsőben. A 10.1. ábra is ilyen esetet mutat be. Képzeljük el, hogy a határfelületen jobbra haladva vizsgáljuk az
ugyanabból a robbantópontból érkező longitudinális hullámokat. Az beesési szöget növelve a második rétegbe
áthaladó hullám egyre nagyobb szögben törik meg. A Snellius-Decartes-féle törvény tetszőleges beesési szög

mellett:

A hányados a sebességviszonyoknak megfelelően mindig kisebb mint 1, és van olyan beesési szög, melyre a törési

szög 90°-al egyezik meg. Ehhez az esethez tartozó beesési szöget kritikus beesési szögnek (iC) nevezzük, lásd 10.3.
ábrán. A fenti formulában mellőzve a P index jelölést írható, hogy

A módszer szemléltetéséhez és a refraktált hullám menetidő görbéjének kiszámításához a legegyszerűbb, a
vízszintesen rétegzett két-réteges modellt tételezzük fel. Az első réteg vastagsága legyen h, és továbbra is
feltételezzük, hogy . A kritikus szögben beérkező hullám esetén a megtört hullám a határfelület mentén a 10.3.

ábra szerint halad az alsó közegre jellemző sebességgel. Ezt a hullámot nevezzük refraktált hullámnak. A Huygens-
elv (1690) értelmében a hullám frontjának minden pontja - mint másodlagos forráspont - új, gömbhullámokat hoz létre.
A felső közegben létrejövő másodlagos gömbhullámok interferenciája miatt a felső közegben olyan síkhullám alakul ki,
melynek hullámnormálisa a réteghatárra merőleges egyenessel a kritikus beesési szöget (iC) zárja be. Ezeket a

hullámokat nevezzük fejhullámoknak vagy felfelé haladó refraktált hullámoknak. Az ábrán a t=0 időpont megfelel a
direkt hullám réteghatáron lévő A pontbeli beérkezési időpillanatának. Jól látható, hogy a második közegbeli
hullámterjedés kb. háromszor nagyobb, mint az elsőben (kb. ennyiszer nagyobb a refraktált hullám által a határfelület
mentén megtett AB út a direkt hullám 3t idő alatt megtett útjához képest). A második rétegbeli nagyobb hullámterjedési
sebesség és a fejhullámok kialakulása a magyarázata annak, hogy egy bizonyos robbantópont-geofon távolságon túl a
felfelé haladó refraktált hullám – annak ellenére, hogy hosszabb az általa megtett út mint a direkt hullám által megtetté
– megelőzi a direkt hullámot. A refraktált hullám menetidőgörbéjének meghatározásához az SA, AB, BG
útszakaszokhoz tartozó menetidők összegét kell venni:

10.3.  ábra:  Refraktált hullám kialakulása [iii]



A fenti levezetéssel bebizonyítottuk, hogy a refrakciós menetidőgörbe egy olyan egyenes (10.4. ábra), melynek
meredeksége a t-x (beérkezési idő - robbantópont és geofonpont közti távolság) koordináta-rendszerben m2=1/v2 és

azt is, hogy a menetidőgörbe meghosszabbítása az ordinátát a ti=2hcos(ic)/v1 pontban metszi.

 A 10.4. ábra alapján látható, hogy a legkisebb robbantópont-geofonpont közti távolság, melyre refrakciós beérkezést

kapunk, az éppen a kritikus szögben reflektált hullám beérkezési pontjában van, és ennek értéke . Az

alábbi összefüggés alapján könnyen kiszámítható a fenti egyszerű modellre az a távolság (xcr) is, melynél a direkt

hullám (a menetidő görbéje t= x/v1 ) és a refraktált hullám azonos időpontban érkezik be:

10.4.  ábra:  Direkt,  reflektált és refraktált hullám menetidőgörbéi [iv]



Szeizmikus refrakciós módszer alkalmazásai

A szeizmikus refrakciós mérés elsősorban sekély földtani, mérnökgeofizikai feladatok megoldására alkalmas.

 INTERNETES KITEKINTÉS  

 

Fontos szerepet kap karsztos területek vízbázis védelmében, pl.
http://www.springerlink.com/content/4uu7346q25745763/fulltext.pdf , de számos más alkalmazása is lehetséges. Pl.
földcsuszamlás szempontjából veszélyes helyek meghatározására eredményes alkalmazást találunk az alábbi helyen:
http://www.optimsoftware.com/pdfs/landslides.pdf , és ismeretes régészeti felhasználása is, pl:
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0926985100000410 . A
http://galitzin.mines.edu/INTROGP/MISC/seisnotes.pdf  file révén a refrakciós szeizmikus kutatással kapcsolatos
ismereteink – elméleti és gyakorlati vonatkozásban (pl. szeizmikus jel  keltési mód, geofonok működése) is – bővíthetők.

A szeizmikus refrakciós módszerrel és a fejezetben ismertetett esethez képest összetettebb szerkezetekre (dőlt
határfelület, több réteges eset, stb.) vonatkozó menetidőgörbék számításával, továbbá a mérési eredmények
kiértékelésével részletesen foglalkozik Gálfi et al. (1967), Csókás (1984), Ádám (1987), Ádám et al. (1988). A
refrakciós P és SH hullámbeérkezések együttes értelmezésével foglalkozik Ormos et al. (2007).

4. SZEIZMIKUS REFLEXIÓS MÓDSZER

A rövid történeti áttekintésben megemlítettük, hogy az első földtani kutatási célú szeizmikus reflexiós mérés 1921-ben
volt, Karcher az agyag alatt elhelyezkedő mészkő felszínének mélységváltozását mutatta ki. A szénhidrogén
kutatásban ezzel a módszerrel az első sikert 1927-ben az oklahoma-i Maud mező felfedezésével érték el. A módszer
emlékeztet a visszhang jelenségre, azzal a különbséggel, hogy itt a felszín alatti kőzetben keltenek rugalmas
hullámokat, és a határfelületekről visszavert hullámok amplitúdójából továbbá beérkezési idejéből következtetnek a
felszín alatti tértartomány inhomogenitásaira. A módszernek van tengeri változata is, ahol a geofonok helyett
hidrofonokat használnak, ilyenkor csak a longitudinális hullámbeérkezések mérhetők. Tengeri reflexiós szeizmikára a
következő rövid animáció megtekintését javasoljuk:

 TENGERI REFLEXIÓS SZEIZMIKA

Az Elméleti alapok című fejezetben  láttuk, hogy a határfelületre érkező rugalmas hullám energiájának egy része
behatol az alatta lévő kőzettartományba, míg a másik része visszaverődik. A visszavert (reflektált) hullám amplitúdója
annál nagyobb, minél nagyobb az akusztikus impedancia kontraszt az egymással határos kőzetek között. A beérkezési
idő pedig attól függ, hogy milyen mélyen van a visszaverő határfelület, és milyen a határfelület feletti
képződményekben a rugalmas hullám terjedési sebessége.

A módszer szemléltetéséhez és a reflektált hullám menetidő görbéjének kiszámításához a refrakciós módszerhez
hasonlóan itt is a legegyszerűbb, a vízszintesen rétegzett két réteges modellt tételezzük fel. Az első réteg vastagsága
legyen továbbra is h, viszont itt elegendő azzal a feltételezéssel élni, hogy . A 10.4. ábrán látható reflektált

hullám útja a robbantópont és a határfelület között SR, majd a reflexió után RG. A reflektált hullám tehát végig a felső
rétegben halad, a hullám terjedési sebessége v1. Az S-R-G útvonalon megtett idő kiszámításához az S

robbantópontot tükrözzük a h mélységben lévő vízszintes határfelületre, és az így kapott SSTG derékszögű

http://www.springerlink.com/content/4uu7346q25745763/fulltext.pdf
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háromszögre Pythagoras-tétele alapján írható, hogy:

a tükrözés miatt SR=STR, így ha a Pythagoras-tételére vonatkozó egyenlet mindkét oldalát elosztjuk -el, akkor a

jobb oldalon az S-R-G mentén haladó hullám terjedési idejének négyzetét kapjuk meg.

Mivel a cél egy t=f(x) függvény megadása és SG=x, ezért átrendezés után 

A reflexiós menetidőgörbe tehát egy hiperbola (lásd 10.4. ábra), melynek aszimptotája a egyenlettel

meghatározott direkt hullám menetidőgörbéje. Az önmagába visszaverődő hullám beérkezési ideje . Ha a

határfelület dőlt, akkor a hiperbola a határfelület emelkedésének irányába tolódik el.

Szeizmikus reflexiós mérés és feldolgozása

A közepes és nagyobb mélységű földtani kutatások leghatékonyabb felszíni geofizikai kutatási eszköze a szeizmikus
reflexiós módszer (nem véletlen, hogy a geofizikai mérésekre fordított költségek több mint 90%-át erre a módszerre
fordítják).

A mérések különböző forrásokat használnak. A vevő oldalon található geofonok a talajrészecskék időbeli mozgását
alakítják át elektromos jellé. A működését az 10.5. ábra szemlélteti. Az ábrán látható elrendezésben a tekercs sarkain
indukált feszültség időbeli változása a lengőmágnes vertikális irányú sebességével arányos. A szeizmikus reflexiós
mérésekhez általában vertikális geofonokat használnak, csoportban telepítik őket azért, hogy a jel/zaj viszonyt
növeljék. A geofon a szeizmikus csatorna első egysége. A szeizmikus csatorna további részei az erősítő és a
regisztráló egység. A mérési vonal menti csatornajelekből reflexiós időszelvényt állítanak elő. A megbízhatóbb
kiértékelés érdekében a mérési szelvényeket úgy telepítik, hogy azok többszörösen átfedjék egymást.



10.5.  ábra:  Vertikális talajelmozdulás időbeli változásának mérése geofonnal [v]

Az időszelvény vízszintes tengelyén a vonal menti távolság, a függőleges tengelyén a reflexiós hullámok beérkezési
ideje szerepel (lásd pl. 10.10. ábra). A mérési eredmények feldolgozásának az a célja, hogy a feldolgozott reflexiós
szelvények a lehető legjobban tükrözzék a geológiai felépítést. Mivel a felhasználó számára a geológiai felépítés nem
a beérkezési idő függvényében érdekes, ezért a végső feladat a reflexivitás-mélység függvény meghatározása a mért
szeizmikus csatorna jelből. Ennek érdekében már a méréseket is úgy tervezik, hogy a jel/zaj viszony minél jobb legyen,
másrészt e célból több lépésben dolgozzák fel a szeizmikus reflexiós adatrendszert. A terepi mérés során a fenti jel/zaj
arányt növelő megoldások mellett fontos megemlíteni a beérkező jelek intenzitásától függő, mérés közbeni erősítést,
mely a beérkező reflektált jel amplitúdója alapján automatikusan szabályozott. Ugyanolyan akusztikus impedancia
kontrasztot feltételezve minél mélyebbről verődik vissza a jel, annál nagyobb erősítést kell alkalmazni. A csatorna
jelének erősítésére a gömbi szóródás, a reflexiós veszteségek és az elnyelődés miatt van szükség. A szeizmikus
reflexiós jel oda-vissza utat tesz meg: a rugalmas hullám energiája felfelé haladva ugyanolyan mértékben nyelődik el,
mint lefelé.

A vibroszeiz eljárás

A mérések során a rezgéskeltést robbantással vagy vibroszeiz berendezésekkel végzik. A robbantásos rezgéskeltés
során rövid ideig tartó impulzust állítanak elő, a kiinduló jelalak csak kevéssé ismert, ellentétben a vibroszeiz eljárással,
ahol a szinuszos gerjesztő jel frekvenciája folyamatosan változik, így a kiinduló jelalak is ismert. A vibroszeiz eljárás
további előnye, hogy épületek közelében is alkalmazható. Általában egyszerre 4-5 vibroszeiz egység, rádió
távirányítással szinkronizálva dolgozik. A néhány tonnás rezgőtömeg mozgatását leggyakrabban hidraulikus
berendezés végzi. A gerjesztés néhány másodpercig (5-15 sec) tart, melynek eredménye az időben folyamatosan
változó, kutatási célnak megfelelő frekvenciatartamú rezgéscsomag földbe bocsátása. A 10.6. ábra a vibroszeiz elvét
mutatja be.



10.6.  ábra:  A vibroszeiz elvének szemléltetése  [vi]
Az ábrán (a): a  vibroszeiz  változó frekvenciájú gerjesztő jele; (b), (c), (d): a  három reflektáló határfelületről beérkező jel  külön-
külön (elméletileg); (e): a  három reflektáló felületről  beérkező jel  eredője (amit mérnénk); (f): feldolgozás után kapott,  az
impulzusszerű gerjesztés (azaz robbantás)  mellett kapott jelhez hasonló alakú reflektált  jel; (g): az "impulzusszerű robbantás"
időpillanatának meghatározása az (a) alapjelből

 INTERNETES KITEKINTÉS  

 

Az említett feldolgozási eljárások leírása, továbbá a vibroszeiz működését bemutató videók itt találhatók meg:
http://web.ics.purdue.edu/~braile/sage/ShortCourseNotes.6.A.Vibroseis.pdf

A földtani értelmezést lehetővé tevő, korábban említett korrekciók és az időszelvényen lévő geofizikai-földtani
információt kiemelő eljárások a következők: sztatikus korrekció; dinamikus korrekció; horizontális összegzés; szűrési
eljárások; dőlt- és görbült határfelületek rekonstrukciója a geometriailag helyes helyzetbe. Ezt követően kerül sor a
szeizmikus reflexiós időszelvény mélységszelvénnyé transzformálására.

A sztatikus korrekció célja, hogy a mérési eredményeket a topográfiai hatástól, valamint a felszín közeli kisebb
sebességgel jellemezhető réteg hatásától megszabadítsák. Geometriailag ezt a korrekciót a robbantópont és a
geofonpontok egy vonatkoztatási szintre történő, vertikális levetítésével lehet szemléltetni (10.7. ábra, felső rész). A
dinamikus korrekcióval a mérési elrendezésből adódó beérkezési időkülönbséget veszik figyelembe. A két korrekció
elvégzése után olyan elképzelt mérési helyzet áll elő (lásd 10.7. ábra alsó része), mintha a vonatkozási szinten,
ugyanazon pontban elhelyezkedő robbantópont – geofonpont elrendezéssel mérnénk. Az így kapott beérkezési időket
a robbantópont és a geofonpont közötti felezőpontra vonatkoztatják (pl. O1, O2 pontok a 10.7. ábrán). Két réteges,
vízszintesen rétegzett esetben így állandó reflexiós idők jelentkeznének (a korrekció révén a 10.4. ábrán látható
hiperbola helyett a t=t0 vízszintes egyenes határozná meg a vonatkoztatási szint közös robbantópont/geofonpontjaiban

a beérkezési időket).

http://web.ics.purdue.edu/~braile/sage/ShortCourseNotes.6.A.Vibroseis.pdf
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10.7.  ábra:  A sztatikus és dinamikus korrekció szemléltetése [vii ]

A többszörös fedésű mérési rendszerben horizontális réteghatár esetén mindig található több olyan összetartozó
forrás-geofon pont-pár, melyeknél a reflexiók a határfelület ugyanazon pontjából (közös mélység pontból) származnak.
Ilyenkor a közös középpontú elrendezések csatorna jeleinek összegzésével a jel/zaj viszony javítható. Ezt a
horizontális összegzést még kis dőlést mutató határfelület esetén is érdemes elvégezni, ui. a dinamikus korrekció
elvégzése után az összegzés az azonos fázisú reflexiókat kiemeli, míg a zajokat gyengíti. A szűrések révén a
határfelületről kapott reflexiók élesebbé tehetők, a nem kívánatos zajok és a többszörös reflexiók eltávolíthatók.

Ha a sztatikus és dinamikus korrekciót követően a szeizmikus reflexiós időszelvényen dőlt vagy görbült reflektáló
szintek maradnak, akkor ezeket a szinteket a geometriailag helyes pozícióba kell transzformálni. Ezt a transzformációs
eljárást migrációnak nevezzük, eredményként migrált szelvényt kapunk. Könnyű belátni, hogy dőlt határfelület esetén
miért van szükség migrációra. A közös robbantópont-geofonpontba érkező reflexiót függőleges sugárút mentén adja
meg a reflexiós időszelvény, pedig a reflektált hullám a dőlt határfelületre merőleges sugárút mentén haladva,
önmagába visszaverődve érkezik be. A szeizmikus reflexiós időszelvényen a dőlt határfelület helyének "megkeresése"
a közös robbantópont-geofonpont középpontú, beérkezési idővel arányos sugarú félkörök közös érintőjének
meghatározását jelenti. Görbült felületeknél összetettebb a korrekció szemléltetése, itt nem térünk ki erre, csupán a
migráció elvégzésének fontosságát kívánjuk érzékeltetni. Pl. szinklinális szerkezetekre nagyon jellegzetes a sztatikus
és dinamikus korrekció utáni reflexiós időszelvény, melyet a 10.8. ábra alsó része mutat. A 10.8. ábra felső részén a
sugárutakat láthatjuk, egy közös robbantópont-geofonpontban a reflektáló szinklinális három pontjából kapunk
beérkezést. A 10.9. ábra két, felszínhez közelebbi blokkos szerkezet és két, mélyebben lévő szinklinális esetére
mutatja a reflexiós szelvényt a felső részen, majd a migrált szelvényt az alsón. A migráció elvégzésére többféle
megoldás is létezik, melyről részletes ismertetést ad Ádám (1987).

A korábban említett feldolgozási lépéseket követően a szeizmikus reflexiós időszelvényt mélységszelvénnyé
transzformálják. Akkor kedvező a helyzet, ha már fúrást is lemélyítettek, ugyanis ilyenkor felszíni robbantások első
beérkezési jelét fúrólyukbeli geofonokkal mérve a mélység-idő függvény, továbbá az intervallum sebesség mélység
szerinti eloszlása is megadható. E mélység-idő függvény ismerete teszi lehetővé a reflexiós időszelvény
mélységszelvénnyé transzformációját. Erre a célra korábban szeizmokarotázs mérést (checkshot velocity survey)
végeztek, amit később a vertikális szeizmikus szelvényezés (Vertical Seismic Profiling, VSP) váltott fel. Utóbbinál nem
csak az első beérkezést, hanem a teljes hullámképet regisztrálják. A VSP mérések feldolgozásával a teljes
hullámképből a szeizmikus reflexiós szelvénnyel összevethető felfelé haladó hullámkép is meghatározható. A VSP
mérést nyitott és béléscsövezett fúrólyukban is el lehet végezni. Az idő-mélység transzformáció pontosítására (esetleg



 

ellenőrzésére is) a fúrólyukban elvégzett szónikus és gamma-gamma mérések integrálása révén előállított szintetikus
szeizmogram használható fel. A szintetikus szeizmogram összevethető a függőlegesen lemélyített fúrással egybeeső
szeizmikus csatornajellel, és helyes idő-mélység transzformáció esetén a kettő jó egyezést mutat.

 INTERNETES KITEKINTÉS  

 

A módszerről ( a szeizmokarotázs és a VSP összevetése kapcsán ) további információt itt találunk:
http://www.searchanddiscovery.net/documents/geophysical/brewer/index.htm

10.8.  ábra:  Szinklinális szerkezet felett kialakuló szeizmikus reflexiós időszelvény  [viii]
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10.9.  ábra:  Szeizmikus reflexiós időszelvény (fent), migrált  szelvény (lent) [ix]

Szeizmikus reflexiós mérések kiértékelése, értelmezése, közvetlen szénhidrogén
indikációk

A legkorábbi reflexiós méréseket reflexiókövetéses eljárással értékelték ki. Ennek lényege, hogy a szelvény mentén
csatornáról-csatornára az azonos felületről származó jel fázisát követik, és az egymást keresztező szelvények
metszéspontjaiban a követett reflexiós szinteket azonos értékűnek választják. Elvégezve a "vizuális" kiértékelést, ha a
mérési vonalak "hurkot" képeznek, akkor a korrelált szinteknek is záródni kell. 1939-ben végeztek először ilyen jellegű
mérést. A módszer nagy impedancia kontraszt esetén – pl. diszkordancia felület – különösen jól használható.

A szeizmosztratigráfiai értelmezést a 70-es évek első felében vezették be. Magyarországon Vakarcs és Tari (1993)
foglalta össze a témakörhöz kapcsolódó legfontosabb ismereteket. Ezen publikáció alapján foglaljuk össze a módszer
lényegét és ismertetjük a legfontosabb fogalmakat.



10.10.  ábra:  Szeizmikus időszelvény az Alföld DK-i részéről [x]

A szeizmikus sztratigráfiai értelmezési eljárás az üledékképződés körülményeit a szeizmikus reflexiós módszerre
alapozva határozza meg. Alapfeltevése, hogy a reflexiók kvázi egy időben kialakuló szintekről származnak, amelyek
réteghatárok vagy diszkordancia felületek. Az áttolódást, takaró redőt leszámítva egy adott reflexió alatt csak idősebb
földtani képződmények fordulnak elő.

Az eljárás három fő fázisból áll:

 szeizmikus szekvencia analízis (üledékképződési sorozatok elkülönítése)
 
 szeizmikus fácies analízis (a sorozaton belül fáciesek elkülönítése)
 
 relatív tengerszint változás, üledékképződés, tektonika rekonstrukciója

A szeizmikus szekvencia az egy ciklusban keletkezett rétegekről származó reflexiók sorozata, melynek alsó és felső
határa diszkordanciafelület reflexiója, vagy annak meghosszabbításaként adódó konkordáns reflexió. Megfelel az
üledékes szekvenciának.

A reflexiók sajátosságai alapján minden egyes szeizmikus szekvencián belül szeizmikus fáciesek különíthetők el. A
szeizmikus fáciesen belül a reflexiók sajátosságai (reflexiók konfigurációja, reflexiók folytonossága, reflexiók
amplitúdója, fázisszélessége, intervallumsebesség) állandók.

A szeizmikus sztratigráfiai feldolgozás harmadik fázisában a rétegsor süllyedéstörténeti rekonstrukciójára kerül sor,
mely fázisba a geológiai és mélyfúrási geofizikai adatok is szervesen beépülnek.

A 10.10. ábra a magyarországi első szeizmosztratigráfiai példák egyikét mutatja be. A paleozoós metamorf aljzat DNy
felé antiklinálist képez. Az átkristályosodott kőzet (lila színű, Cr jelű) hullámképe rendezetlen, sok rövid szakaszból áll.
A miocén összlet (piros, barna, sárgásbarna színű, P,Q,R jelű egységekből épül fel, a szelvény ÉK-i részén található)
egyes részeit az egységekre jellemző eltérő hullámképek alapján határolták le. A pannóniai képződményeket –
ugyancsak fácies analízis révén – hat egységre lehetett felosztani. Az értelmezés részletesen megtalálható Ádám
(1987) tankönyvében. A szeizmosztratigráfia a medence területek földtani viszonyainak megismerését a korábbihoz
képest egy minőségileg magasabb szinten teszi lehetővé. A komplex szemléletet igénylő módszert elsősorban a
szénhidrogén-kutatásban alkalmazzák.

A közvetlen, szeizmikus reflexión alapuló, szénhidrogén indikátorok közül a fénylő folt (bright spot) jelenségét és az
AVO analízist említjük meg.

Fénylő folt jelensége

Az akusztikus impedancia a mélység növekedésével általában nő, azonban van amikor ez a trend megfordul, és
emellett még a kontraszt is jelentőssé válhat. Ez a helyzet alakul ki, ha impermeábilis képződmény alatt gázzal telített
porózus képződmény található. A 10.11. ábra mutatja ezt a szeizmikus reflexiós szelvényen megfigyelhető fénylő folt
(bright spot) jelenséget. Arról a határfelületi szakaszról, ahol az agyag alatt víz vagy olaj tölti ki a pórusokat,
tételezzük fel, hogy a határfelületről kompressziós hullámbeérkezéseket mérhetünk a felszínen (vertikális geofonnal,



longitudinális hullámokat regisztrálnánk). Ezt a határfelületet felfelé követve a gázos zóna elérésekor 180°-os
fázisváltást tapasztalunk, azaz a gázos zóna felett lévő geofonokba kompresszió helyett dilatációként (azaz sűrűsödés
helyett ritkulást mérve) kapjuk meg az első beérkezést. A gázos zóna feletti jelátfordulással és a reflexiós amplitúdó
növekedéssel megmutatkozó jelenség az egyik legismertebb közvetlen CH indikáció. A nagy impedancia kontraszt
miatt a gázos zónába behatoló rugalmas hullám amplitúdója kicsi és a sebessége a gáz jelenléte miatt lelassul. Ezért
a GOC (gas-oil-contact)-ról később érkezik be a kis amplitúdójú reflexió és elméletileg ismét 180°-os fázisváltással. A
bright spot jelenség kialakulásával kapcsolatban további ismereteket közöl Meskó (1994).

10.11.  ábra:  Gáz-olaj-víz  telítette  permeábilis  képződmény modellje (fent) és reflexiós szeizmikus hullámképe (lent) [xi]

 INTERNETES KITEKINTÉS  

 

A Mexikói-öbölből származó reflexiós anyagban láthatunk példákat a bright spot jelenségre az alábbi helyen:
http://www.searchanddiscovery.net/documents/forrest/index.htm , vagy Forrest (2002).

http://www.searchanddiscovery.net/documents/forrest/index.htm
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10.12.  ábra:  (a): migrált, (b): P hullám reflexiós együttható, (c): S hullám reflexiós együttható, (d): fluidum faktor  szelvények [xii ]

AVO analízis

A szeizmikus reflexiós mérésből a rétegtelítettségi viszonyokra való következtetés egy másik módja az AVO analízis.
A bevezető elméleti részben láttuk, hogy a határfelületeken kialakuló reflektált hullám amplitúdója függ az egymással
kontaktusban lévő formációk akusztikus impedancia kontrasztjától. Ha a hullám beesési szöge a határfelületen a
merőlegestől eltér, akkor nem csak longitudinális, hanem transzverzális hullám is kialakul. A mérési elrendezést eleve
úgy választják meg, hogy a forrástól különböző távolságú felszíni pontokban (offset) nem csak a P, hanem az S
reflektált hullámokat is észleljék. A P és S hullám amplitúdójának hányadosát vizsgálják a robbantópont-geofonpont
távolság függvényében (innen ered a módszer megnevezése, az Amplitude Versus Offset rövidítéséből), mely arány
értéke érzékeny a Poisson szám megváltozására, így a rétegtartalomra is (a határfelületen kialakuló reflexiós
együtthatók függnek az érintkező kőzetekre jellemző sebesség értékektől, egy formáción belül pedig a P és S hullám
sebesség aránya függ a Poisson számtól). A 10.12. ábra Furniss (2002) feldolgozását mutatja be.

 INTERNETES KITEKINTÉS  

 

A rövid cikk megtalálható ebben a file-ban:
http://www.publish.csiro.au/?act=view_file&file_id=PVv2002n99.pdf

A migrált és a fluidum faktor szelvények – 10.12. ábra (a) és (d) – összevetéséből látható, hogy a HC jelenléte csak az
utóbbi alapján valószínűsíthető. A fluidum faktorra több definíció ismeretes, melyek pl. Smith és Sutherland (1996)
cikkében is megtalálhatók.

 INTERNETES KITEKINTÉS  
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Ugyanez megtalálható a következő file-ban is:
http://www.smithandgidlow.com/pdf%20files/smithsuth96.pdf

A 3D-s feldogozott szeizmikus reflexiós mérési adatok megjelenítésére a "kocka" lapjai mentén történő prezentálás
magától adódik. Így lehetőség van a szeizmikus adathalmaz állandó beérkezési időhöz tartozó területi megjelenítésére,
azaz időmetszetek (time slices) megadására is. A függőleges lapok mentén a forrás vonallal egybeeső mérési
vonalakhoz tartozó szeizmikus szelvények (inlines), a keresztvonalakhoz tartozó szeizmikus szelvények (crosslines) és
az egymást keresztező szeizmikus szelvények is megadhatók. További szemléltetési és értelmezési lehetőséget nyújt
a szerkezettől és a megjeleníteni kívánt paraméterek változásától függően a fenti megjelenítések kombinációja (pl.
chair display, ami a [vertikális] szeizmikus szelvény és időmetszet együttes "kijátszása").

 INTERNETES KITEKINTÉS  

 

Részletesebben:
http://oilandgastraining.net/data/gp51/P7019.asp?Code=23477
http://www.searchanddiscovery.net/documents/2008/08005chopra/index.htm .

A reflektáló felületek mentén is meg szokták adni a szeizmikus jellemzőket (attribútumokat). Ezeket szintszeleteknek
(horizon slices) nevezzük.

 INTERNETES KITEKINTÉS  

 

Az értelmezésnek nagyon fontos kellékei, szép példák találhatók a
http://www.seg.org/documents/10161/997244/1052.pdf  helyen vagy Bacon et al. (2007) könyvében.

5. TOVÁBBI SZEIZMIKUS MÓDSZEREK ÉS ALKALMAZÁSOK

A fentiekből kitűnik, hogy a mérnöki gyakorlatban a szeizmikus refrakció módszerét inkább felszínhez közeli
mélységtartományban jelentkező feladatok megoldására alkalmazzák, míg a reflexiós módszer a legnagyobb
mértékben a szénhidrogén-kutatásban kap szerepet. A szeizmikus kutatás két legfontosabb fenti eljárása mellett
további módszerek is fontos felhasználást nyernek a mérnöki gyakorlatban (Dobróka, Ormos 1986; Takács, 1987).

Szilárdsági és rugalmassági állandó meghatározása

A kőzetek szilárdsági és rugalmassági állandó inak in-situ meghatározása a Szeizmológiai alapok című fejezet
Elméleti alapok című alfejezetében  szereplő formulák segítségével lehetséges. Láttuk, hogy a P és S típusú
rugalmas testhullámok sebességének és a kőzet sűrűségének ismeretében valamennyi rugalmassági állandó
meghatározható.

Kőzetek feszültségi állapotának meghatározása

A kőzetek feszültségi állapotának in-situ vizsgálatára közvetett módon a szeizmikus módszer azért alkalmas, mert a
kőzetekben a rugalmas hullámok terjedési sebessége, vagy a rugalmas hullámok csillapítási tényezője a kőzetben
jelentkező nyomás függvénye. A terjedési sebesség a nyomással nő, a rugalmas hullámok csillapodása a feszültség
növekedésével csökken.

Az épületek robbantás hatására bekövetkező károsodásának megakadályozásában a szeizmikus méréseknek
meghatározó szerepe lehet. A talajmozgás spektuma szeizmikus mérésekkel határozható meg, a feladat annak
kiderítése, hogy ebben a spektrumban a létesítmény saját frekvenciája milyen mértékben van képviselve.

Szeizmikus átvilágítás

A szeizmikus átvilágítás (tomográfia) során a vizsgált kőzettartományt nagy számú, egymást keresztező
sugárutakkal világítják át. A cél a csillapítási tényező vagy a rugalmas hullám terjedési sebességek eloszlásának
meghatározása az átvilágított kőzettartományon belül. A mérést fúrólyukak és földalatti vágatok között szokták
elvégezni, de felszíni és földalatti mérési vonalak között is kivitelezhető.

Telep-hullám szeizmikus módszer

A széntelepek – bizonyos feltételek teljesülése esetén – szeizmikus értelemben hullámvezető csatornaként

http://www.smithandgidlow.com/pdf%20files/smithsuth96.pdf
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http://www.smithandgidlow.com/pdf%20files/smithsuth96.pdf
http://oilandgastraining.net/data/gp51/P7019.asp?Code=23477
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viselkednek. A bennük gerjesztett testhullámok telephullámokat hoznak létre, melyeknek két típusa van, a P-SV és az
SH hullámok. A telep-hullám szeizmikus módszer alkalmas széntelepek tektonikai zavarainak kimutatására.

Vágathajtás során alkalmazott szeizmikus módszer

A vágathajtás során alkalmazott szeizmikus módszer lényege, hogy a fúrópajzs és kőzet kölcsönhatása során
keletkező rugalmas hullámok vizsgálatával lehetővé válik a vágathajtó berendezés környezetének, így az előtte lévő
tértartomány földtani viszonyainak jellemzése, geológiai veszélyek (pl. vízbetörés) előrejelzése. A referenciajelet a
vágathajtó berendezésre a fúrópajzs közvetlen közelében elhelyezett érzékelővel mérik, a geofonokat pedig a vágatban
és a vágaton kívül a feladattól függő elrendezésben telepítik.

Fúrólyukbeli szeizmikus módszerek

A lemélyített fúrást feltételező VSP mérést a szeizmikus reflexiós módszer ismertetésekor jellemeztük, a fúrólyukbeli
szónikus mérés a Fúrólyuk geofizika című  leckében szerepel.
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10. LECKE: SZEIZMIKUS KUTATÁS - FELADATOK

Többször megoldható feladat, elvégzése kötelező .
A feladat végső eredményének a mindenkori legutolsó megoldás
számít.

 Jelölje meg a helyesnek tartott válaszokat a felkínált lehetőségek közül! 

1. Mi lehet egy lefelé haladó longitudinális hullám differenciálegyenlete, ha az
elmozdulás- vektor komponensei ?
 

   
 

  
 

 

2. Kiről nem neveztek el felületi hullámot?
 

 
 

Gauss.
 

Rayleigh.

 
 

 
Love.  

 

3. A felsoroltak közül ki szabadalmaztatott refrakciós kutatási eljárást?
 

 
 

Mintrop.
 

Fessenden.

 
 

 
Knott.  

 

4. Ki végezte a földtani kutatási céllal az első sikeres szeizmikus reflexiós
mérést?
 

 
 

Karcher.
 

Knott.

 
 

 
Fessenden.  

 

5. Vízszintes határfelületre beérkező longitudinális hullám általában hány
hullámot kelt?
 

 
 

Négyet.
 

Kettőt.

 
 

 
Egyet sem.  

 

 Döntse el, hogy az alábbi állítások igazak vagy hamisak! 

6. Akusztikus impedancia (Z) a kőzet keménységét fejezi ki, és egy
homogén, izotróp tértartományban a számértéke a kőzet
sűrűségének (p) és a benne haladó rugalmas hullám terjedési
sebességének (v) a szorzata.

 

I H



 Jelölje meg a helyesnek tartott válaszokat a felkínált lehetőségek közül! 

7. Egy kompakt (pl. ép gránit, dolomit) vagy egy laza (pl. homok, agyag)
kőzetben terjednek nagyobb sebességgel a rugalmas hullámok?
 

 
 

Laza kőzetben.
 

Kompakt kőzetben.
 

8. Mivel egyezik meg a vertikális felbontás mértéke?
 

 
 

A legkisebb kimutatható rétegvastagsággal egyezik meg.

 
 

A hullámhossz felével.

 
 

A Fresnel-zónával.

 Döntse el, hogy az alábbi állítások igazak vagy hamisak! 

9. Mind a horizontális, mind a vertikális felbontás fokozható a
frekvencia növelésével.  

I H

 Jelölje meg a helyesnek tartott válaszokat a felkínált lehetőségek közül! 

10. Van-e valamilyen fizikai feltétele a szeizmikus refrakció kialakulásának két
réteg esetén?
 

  
Igen,  , ahol v2 az alsó, v1 a felső rétegbeli rugalmas hullám

terjedési sebességet jelöli.

  
Igen, v2 > v1 , ahol v2 az alsó, v1 felső rétegbeli rugalmas hullám terjedési
sebességet jelöli.

11. Milyen függvény írja le a szeizmikus refrakciós hullám beérkezését a
robbantópont/geofonpont távolság függvényében?
 

 
 

Lineáris.
 

Másodfokú.

 
 

 
Köbös.  

 

 Döntse el, hogy az alábbi állítások igazak vagy hamisak! 

12. Homogén, kétréteges vízszintesen rétegzett modellre a reflexiós

menetidőgörbe aszimptotája a  egyenlettel meghatározott

direkt hullám menetidőgörbéje.

 

I H



 Jelölje meg a helyesnek tartott válaszokat a felkínált lehetőségek közül! 

13. Mi szerepel a szeizmikus reflexiós időszelvény vízszintes és függőleges
tengelyén?
 

 
 

A vízszintes tengelyén a beérkezési idő van feltüntetve.

  
A vízszintes tengelyen a vonal menti távolság, a függőleges tengelyen a
reflektált hullámok beérkezési ideje szerepel.

14. Mi lehet a szeizmikus reflexiós mérési eredmények feldolgozásának a
célja?
 

  
Az, hogy a feldolgozott reflexiós szelvények a lehető legjobban tükrözzék a
geológiai felépítést.

  
Kapcsolatot találjunk a szeizmikus refrakciós és a szeizmikus reflexiós
mérések között.

15. Miért van szükség a csatorna jelének erősítésére?
 

 
 

A zajok elnyomása miatt.

  
A gömbi szóródás, a reflexiós veszteségek és az elnyelődés miatt van
szükség.

 
 

A könnyebb feldolgozhatóság végett.

16. Mi a sztatikus korrekció célja?
 

  
A reflexiós időszelvényen a dőlt- és/vagy görbült határfelületek
rekonstrukciója a geometriailag helyes helyzetbe.

 
 

A mérési elrendezésből adódó beérkezési időkülönbség figyelembevétele.

  
Az, hogy a mérési eredményeket a topográfiai hatástól, valamint a felszín
közeli kisebb sebességgel jellemezhető réteg hatásától megszabadítsák.

17. Mi a dinamikus korrekció célja?
 

  
Az, hogy a mérési eredményeket a topográfiai hatástól, valamint a felszín
közeli kisebb sebességgel jellemezhető réteg hatásától megszabadítsák.

  
A reflexiós időszelvényen a dőlt- és/vagy görbült határfelületek
rekonstrukciója a geometriailag helyes helyzetbe.

 
 

A mérési elrendezésből adódó beérkezési időkülönbség figyelembevétele.

18. Mi a migráció célja?
 

 
 

A mérési elrendezésből adódó beérkezési időkülönbség figyelembevétele.

  
A reflexiós időszelvényen a dőlt- és/vagy görbült határfelületek
rekonstrukciója a geometriailag helyes helyzetbe.

  
Az, hogy a mérési eredményeket a topográfiai hatástól, valamint a felszín
közeli kisebb sebességgel jellemezhető réteg hatásától megszabadítsák.

19. Mi a lényege a reflexiókövetéses eljárásnak?



 

  
A refrakciós szelvény mentén csatornáról-csatornára az azonos felületről
származó jel fázisát követik.

  
A reflexiós szelvény mentén csatornáról-csatornára az azonos felületről
származó jel fázisát követik, és így a reflektáló szintet határozzák meg.

 Döntse el, hogy az alábbi állítások igazak vagy hamisak! 

20. A szeizmikus fáciesen belül a reflexiók sajátosságai (reflexiók
konfigurációja, reflexiók folytonossága, reflexiók amplitúdója,
fázisszélessége, intervallumsebesség) eltérők.

 
I H

 Jelölje meg a helyesnek tartott válaszokat a felkínált lehetőségek közül! 

21. Minek a rövidítése a szeizmikus kutatásban az AVO?
 

 
 

Alaska Volcano Observatory.
 

Apprehended Violence Order.

 
 

 
Agent Verb Object.

 
Amplitude Versus Offset.

22. Hol vizsgálják egyszerre a longitudinális és transzverzális
hullámbeérkezéseket?
 

 
 

Az AVO analízis alkalmazásakor.

 
 

Csak a fénylő folt (bright spot) elemzése során.

23. Mi a chair display?
 

 
 

Szeizmikus szelvények megjelenítésének speciális módja.

  
A szeizmikus reflexiós időszelvény és egy időmetszet együttes
megjelenítése.

24. Milyen információt nyújt a szintszelet (horizon slice)?
 

  
Állandó mélységszinthez adja meg a szeizmikus jellemzőket
(attribútumokat).

  
Egy kiválasztott állandó beérkezési időhöz adja meg a szeizmikus
jellemzők (attribútumok) területi eloszlását.

  
A reflektáló felület mentén adja meg a szeizmikus jellemzőket
(attribútumokat).

 Kifejtendő KÉRDÉSEK  

 



Vezesse le horizontálisan két réteges esetre a szeizmikus refrakciós menetidőgörbe egyenletét!
 
Vezesse le horizontálisan két réteges esetre a szeizmikus reflexiós menetidőgörbe egyenletét!
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