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A felszíni geofizikai kutatás jelenlegi helyzete 
Magyarországon 

A felszíni geofizikai kutatómódszerek már keletkezésük hajnalán a szén
hidrogénkutatások hatékonyságának növelését szolgálták, és ezen célkitűzés 
kielégítése maradt azóta is az alkalmazott geofizikusok legfőbb törekvése. 

A szénhidrogénkutatási céllal végzett geofizikai tevékenység eddigi mintegy 
hatvan esztendejében a kitűzött kutatási feladatok és a geofizikai tevékenység 
fejlettségi szintje kölcsönösen hatottak egymásra és ez a geológusok geo
fizikusok számára egyaránt termékeny együttműködés eredményezte, hogy 
napjainkban már nemcsak a földtani formáció hanem a telep jelenléte és 
méreteinek meghatározása is sok esetben megállapítható a geofizikai mérések 
adataiból. 

A kezdetlegesebb felszereltséggel is megtalálható egyszerűbb szerkezetek 
előfordulási valószínűségének csökkenésével az új mezők felkutatására és fel
tárására egyre inkább növekvő anyagi és szellemi erőket kell fordítani, ezért 
a rendelkezésre álló eszközök optimális felhasználása nagyfokú együttműkö
dést kíván geológus, mélyfúrási szakember és geofizikus részéről egyaránt. 

A modern és gazdaságos szénhidrogénkutatás ma már a kutatás valamennyi 
fázisában igényli a geofizika segítségét nemcsak hazánkban, hanem szerte a 
világon. Nem véletlen, hogy a geofizikai kutatásokra fordított összegek na.gy 
részét mindenütt éppen a szénhidrogénkutató geofizikára fordítják. 

1972-es adatok alapján mondhatjuk, hogy a nyugati féltekén — konkrét 
adatok csak innen állnak rendelkezésre — az összes ráfordítás 93 %-t kőolaj 
és földgázkutatásra és csak a maradék 7 %-át fordítják egyéb ásványi nyers
anyagkutatásra, mérnökgeofizikai és vízkutatási feladatokra. A hozzáférhető 
statisztikákból az is megállapítható, hogy a szénhidrogénkutató felszíni mód
szereken belül az összes ráfordítás 95 %-át reflexiós szeizmikus mérésekre, a 
maradék hányadot gravitációs, geoelektromos és mágneses kutatásokra hasz
nálják fel. 

Tekintsük át röviden, hogy a szeizmikus módszereknél napjainkban mit 
takar a „korszerű" jelző. 

Szeizmikus mérések: A módszer különböző feladatokra történő felhasznál
hatóságát mindig az döntötte el, hogy 

1. milyen mélységtartományig sikerül szeizmikus energiát a földbe juttatni, 
és az mennyiben felel meg a területi adottságoknak, 

2. milyen hűséggel lehet a különböző réteghatárokról visszavert hasznos jelet 
rögzíteni, 

3. milyen mértékben biztosítható a hullámkeltés és a tovaterjedés során kelet
kezett káros hullámok mérésközbeni vagy utólagos eltávolítása. 

Molnár Károly 
(4 ábrával) 
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1. ábra. A kőolajszeizmika technológiai változása a nyugati féltekén 1966—1972 között 
Fig. 1. Variation of the technology of seismic methods for oil prospecting in the Western Hemisphere from 1966 to 1972 

ad 1. Az elmúlt évtizedig a szeizmikus hullámkeltés fő eszköze a robbantásos 
eljárás vol t . A z egyéb módszerekkel történő jelgerjesztési változatok a 
gyakorlatban csak olyan felvevő és regisztráló műszerek kifejlesztése után 
terjedhettek el, amelyeknél az egy észlelési ponton többször megismételt 
gerjesztés által létrehozott nagymennyiségű adat megfelelő rögzítése és 
összeadása biztosítható volt . A nem robbantásos eljárásoknál ugyanis egy 
súly egyszeri leejtése, egyetlen harangban elhelyezett gázkeverék elégetése 
(felrobbantása) vagy egy tehetetlen tömeg egyszeri alkalommal történő 
mozgásba hozása még közel sem nyújtja a robbantással azonos értékű ener
giát. Ezért ezeknél az eljárásoknál a terület földtani felépítésétől és az alkal
mazott hullámkeltő berendezés paramétereitől függően az értékelhető 
szeizmikus jel előállításához észlelési pontonként szükségessé válhat a ger
jesztés 40 — 60 szoros megismétlése. 

A nem robbantásos eljárások közül napjainkban különösen a vibroseis 
néven ismert eljárás széleskörű elterjedése figyelhető meg, amelynél lehető
ség van területenként a helyi adottságoknak legjobban megfelelő rezgés 
talajbajuttatására. Előnyei között említhetjük, nagy termelékenységét, 
szeizmikus minőségjavító képességét, robbantással szembeni kisebb kár
okozását, lakott területen való alkalmazhatóságát, és egyéb — környezet
védelmi szempontból — előnyös tulajdonságát (pl. nincs talajvíz szennyezés). 
A nyugati féltekén a nem robbantásos hullámkeltés részaránya 1972-ben 
kb . már 40 % volt , ez a szám azóta nyilván lényegesen változott, megbízható 
statisztikai adat azonban csak 1972-ről áll rendelkezésünkre, 

ad 2. A jeleket számjegyes — azaz digitális — formában rögzítő műszerek meg
jelenésével — amelyeknél a rögzítés újszerűségén kívül számos egyéb mű
szertechnikai megoldás biztosítja a nagyfokú érzékenységet — már már 
biztosított a beérkezések „éle thű" rögzítése. Ezáltal olyan új paraméterek 
meghatározása válik lehetővé, amelyek a szerkezetek főbb geometriai adatain 
túl a sztatigráfiai és litológiai megismerést teszik teljesebbé, sőt kedvező 
esetben a szénhidrogének közvetlen kimutatását is elősegíthetik, 

ad 3. A szeizmikus mérési adatok megbízhatósága nagymértékben attól függ, 
hogy a végproduktumokról vagyis az időszelvényekről milyen mértékben 
sikerül a zajokat eltávolítani. A hagyományos technikánál főképpen a 
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mérési metodikák és a felvevő műszer nyújtotta különböző szűrési variációk 
játszották a főszerepet, a mérés megtörténte utáni utólagos műveletek 
ugyanis a zajkiszűrésre kevés lehetőséget adtak, és azok is csak nagymennyi
ségű manuális munkával voltak elérhetők. A jelrögzítés formája pedig 
nagyon leszűkítette a metodikai lehetőségeket is. 
A digitális technika — amely a mérés és feldolgozás együttesét foglalja 

magába — ezen a területen is robbanásszerű fejlődést hozott . 
A rétegek többszörös letapogatása révén — amely mágnesszalagos jelrögzí

tést és számítógépes feldolgozást feltételez — számos zaj energiája lényegesen 
csökkenthető, és ezáltal olyan mélységtartományok kutatása vált lehetővé, 
amelyek azelőtt hazánkban egyáltalán nem vagy csak részben voltak sikeresen 
kutathatók. 

Miután vázoltuk a korszerű mérés követelményeit vizsgáljuk meg, hogy hol 
áll jelenleg a világ ezen belül hazánk szeizmikus kutatása, a színvonalat dön
tően meghatározó paraméterek vonatkozásában. 

A 2. ábráról leolvasható, hogy hazánkban jelenleg az összterepi mérésnek 
csak 23 %-a készül korszerű digitális regisztrálással. Az 1974-ben üzemelő 
11 műszerből mindössze 3 digitális. A helyzet azonban a következő néhány 
évben gyökeresen megváltozik, részben a nyugatról vásárolandó, részben az 
E L G I által gyártott digitális műszerek üzembeállításával. 1975-ben már az 
összmérés 50 %-át, 1977-ben pedig remélhetően 100 %-át digitális jelrögzítésű 
műszerekkel fogjuk végezni. 

100=1970 71 72 73 

2. ábra. Hazai szeizmikus tevékenység 
Fig. 2. Seismic activities in Hungary 
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Ugyancsak kedvezőtlen a kép a hazai hullámkeltés területén. A szocialista 
országokban, legalábbis a szárazföldi méréseknél még nem nyert alkalmazást 
a nem robbantásos rezgéskeltés, így elmaradásunk főképpen a fejlett nyugati 
országokhoz viszonyítva tetemes. 1974 azonban e tekintetben is hozott újat 
a kőolaj geofizikai életében, mert éppen napjainkban a nyugatnémet Prakla 
cég végez kísérleti vibroseis méréseket különböző földtani felépítésű területe
ken így többek között Szeged, Makó belterületén, továbbá Sándorfalva, K ö m -
pöc és Budafa térségében. 

Sokkal kellemesebb az összehasonlítás a terepi mérési metodikák és a szá
mítógépes feldolgozás vonatkozásában. 

Jelenleg már nemcsak azt rögzíthetjük, hogy méréseinknél a többszörös 
fedéses eljárás 100 %-os elterjedésű, hanem azt is, hogy erőteljesen növekszik 
a 12-szeres fedések aránya, amely a földtani kép még alaposabb megismerésé
nek fontos feltétele. 

A feldolgozás fejlettségének megítélésére annyit említenénk, hogy 1973-tól 
valamennyi szeizmikus anyagot, tehát az analóg úton felvetett is — számító
gépes úton dolgozunk fel — egy két programtól eltekintve — a fejlett nyugati 
feldolgozással azonos színvonalon. 

A kőolajiparban dolgozó geológusok előtt többé-kevésbé ismert az a tény, 
hogy a többszörös fedéses eljárás km-re vetíte+t termelékenysége sokkal rosz-
szabb az egyszeres mérésnél elérhető termelékenységnél. Minőségjavító hatása 
miatt azonban alkalmazását még csak vitatni sem lehet. Ezért megfelelő mód
szertani kísérletek, valamint számítógépes programok és alkalmas terepi munka 
szervezés kimunkálásával kellett az előrehaladási veszteséget pótolni. 

A 2. ábra alsó része azt mutatja, hogy a fedésszám elterjedése ellenére mind a 
lövésszám mind a bemért km erőteljes növekedést mutat az elmúlt években. 

A szeizmikus mérések földtani célkitűzéséről 

Bár a geológus kollégáink már a hagyományos mérések időszakában is azt 
várták tőlünk, hogy az alaphegységig tárjuk fel a geológiai képződményeket, 
sajnos ennek az elvárásnak akkor nem tudtunk eleget tenni. H o g y munkánk 
ennek ellenére hasznos volt , az abban rejlett, hogy a pannon képződmények 
közel konkordáns települése következtében a pannon álboltozatok fantom
horizontok segítségével jól körülhatárolhatók voltak méréseink eredménye
képpen. 

A medencealjzat kimutatására pedig segítségünkre voltak a refrakciós 
mérések. Példaként említeném, hogy a reflexiós mérések hiányosságai miatt 
hosszú évekig nem dolgoztunk a Dunántúl mezozóos medencéiben. Az analóg, 
de főképpen az 1971-ben bevezetett digitális technika azonban megnövelte 
a kutatási-tartományunkat mind mélységi, mind geológiai kor vonatkozásá
ban. Jelenleg már többnyire biztosítható az a célkitűzés, hogy a szeizmikus 
mérés olyan geológiai réteghatárig nyújtson megismerést, amely az utolsó 
— várhatóan — produktív összlet alatt helyezkedik el. Ugyanakkor nem hall
gathatjuk el, hogy számos módszertani kísérleti mérés ellenére a vastag vulkáni 
összletek alatti szintek kutatása pl. még mind a mai napig nem megoldott . 

Bár a földtani célkitűzések előírása nem geofizikai feladat de abban a geo
fizikusok is messzemenően egyetértenek, hogy minden területen törekedni 
kell az ésszerűség a gazdaságosság és az adott technikától elvárható határon 
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belül a maximális információszerzésre. Minden kutató előtt ismeretes, hogy a 
kis és közepes mélységű könnyen megtalálható szerkezeteket már a korábbi 
— maihoz képest fejletlenebb — technikák segítségével is kimutattuk. Az t 
sem szabad továbbá figyelmen kívül hagyni, hogy a geofizikai mérések végzé
sekor még csak elképzelések vannak a tároló kőzetek korára vonatkozóan. 
Mivel hazánkban a felsőpannontól kezdve egészen a paleozóos képződmé
nyekig várható szénhidrogén telepek felfedezése, nagyon gazdaságtalan lenne 
a geofizikai kutatásokat csak egy-két szint nyomonkövetésére irányítani. 
Ez utóbbi eset kétségkívül nagyobb előrehaladást biztosítana de minden
képpen számolni kellene a területek többségének ismételt felmérésével. 

Egyes esetekben ahol a különböző földtani korú képződmények kutatása 
egymástól lényegesen eltérő szeizmikus felvételezést és eltérő felszereltséget 
igényel, a többlépcsős kutatás végrehajtása a gazdaságos. 

Eúrással igazolt telep térbeli kiterjedésének továbbnyomozásánál a feladat 
ugyancsak korlátozódhat néhány szint nyomonkövetésére. 

A kutatási területek megválasztásának és a 
vonalhálózatok kialakításának kérdése 

A kutatási területek kiválasztása komplex kérdés. A geológus a prognoszti
kus készletek várható területi eloszlása, egy-egy földtani egységen belül a 
már megtalált telepek előfordulása alapján, a geofizikus pedig a korábbi regio
nális mérések, mért vagy szűrt gravitációs anomália-térképek, geoelektromos 
adatok vagy egy-egy átnézetes szeizmikus mérési szakasz eredményei alapján 
tesz javaslatot részletező szeizmikus mérések területére. 

Világosan látható tehát, hogy a geofizikai megismerés korai szakaszában 
majdnem a teljes felelősség a geológus vállán nyugszik, a geofizikai ismeretek 
bővülésével azonban már a geofizikus is hallatja szavát egy-egy terület ki
választásával kapcsolatban. 

Az összesített tevékenység tehát geológus-geofizikus célirányos és egymást 
segítő munkáját feltételezi, ami az O K G T gyakorlatában az elmúlt években 
mintaszerű és követendő vol t . 

Bár a szakirodalom minden egyes esetre használható receptet nem közöl, 
arra vonatkozóan azonban elég egyértelmű utalások találhatók, hogy a geo
fizikai mérések mennyiségével nem szabad indokolatlanul „spórolni" , mert 
ezen a téren elért minden oktalan takarékosság többszörös veszteséget jelent
het a mélyfúrási tevékenység során. 

Általában elfogadott, hogy egy szerkezetet dőlésirányban legalább 3 szeiz
mikus vonal határoljon. Bár nagyon egyszerű szerkezetek esetén minimálisan 
2 szelvény alapján is kijelölhető a szerkezeti irány, a valóságban ennyi adatból 
csak kevés esetben tudunk minden szempontból kielégítő térképet szer
keszteni. A z t sem szabad továbbá figyelmen kívül hagyni, hogy a mé
rések megkezdésekor csak elképzelések vannak a várható csapás és dőlés
iránnyal kapcsolatban, így a szerkezetek pontosítása mindig igényel utóla
gos méréseket. 

Törések, kiékelődések vagy litológiai változások nyomonkövetése pedig ál
talában t ö b b szelvény bemérését igényli, mint a klasszikus boltozattípusú 
szerkezetek. 



Molnár: A felszíni geofizikai kutatás jelenlegi helyzete 533 

3. ábra. Az 1952—73 között geofizikai mérésekkel kimutatott szerkezetek nagysága a gyakoriság függvényében 
Fig. 3. The size of the structures detected between 1952 and 1973 as a function of frequency 

Bármilyen koncepció alapján is dolgozunk, mindenki számára világos kell 
hogy legyen, hogy a vonalhálózati sűrűséget a szerkezetek térbeli kiterjedése, 
nagysága, bonyolultsága döntően meghatározza. 

A 3. sz. ábrán közre adjuk annak a felmérésnek az eredményét, amely 1952 — 
73. közötti években geofizikai (elsősorban szeizmikus) mérésekkel kimutatott 
szerkezetek nagyságát adja az előfordulás gyakoriságának függvényében. 
Egyértelműen látszik, hogy a magyarországi szerkezetek t ö b b mint 80 %-a 
10 km 2 , illetve annál kisebb. Ez pedig azt jelenti, hogy a szerkezetek zömének 
a hosszúsága 2 — 4 k m közöt t változik, a geofizikai mérésekkel történő fel
kutatásokhoz minimálisan 1,5 — 2 km-es sűrűségű hálózat bemérése szükséges. 

Az eddigi kutatások néhány jellemző adata: 
A kőolajipar saját geofizikai részlege 1962-től 1974. I . feléig bezárólag 351 

szerkezeti indikációt mutatott ki, ezek hajlított blokkos felépítésű és egyéb 
(pihenő, gerinc, kiékelődés övezet) típust képviselnek. 

Az elvégzett mérések mennyisége: 
Hagyományos reflexiós 29,000 211 szerkezet 
Refrakciós mérés 5,643 15 szerkezet 
Analóg jelrögzítés 8,164 110 szerkezet 
Digitális jelrögzítés 817 15 szerkezet 

A Dunántúlon 1974-ig kimutatott szerkezetek területe 550,4 k m 2 ugyanaz 
az Alföldre vonatkozóan 1651,66 km 2 . Ű g y érezzük, hogy a két szám meg
felelően reprezentálja a geofizikai mérések jelentőségét. Hisz ha meggondoljuk, 
hogy hányszor nagyobb a valószínűsége annak, hogy szónhidrogént találjunk 
ha fúrásainkat a számbajöhető 70 000 k m 2 helyett a kb . 2500 km 2-es területre 
koncentrálhatjuk, akkor minden különösebb magyarázkodás feleslegessé válik 
a geofizika szerepének megítélésénél. 



534 Földtani Közlöny 106. kötet suplementum 

S z e i z m i k u s a d a t o k 

je lk iemelés 

s t a c k i n g 

s e b e s s é g 

i n f o rmác ió 
k inyerés 

- r e f l e k t o r b e é r k e z é s i idő 
( - r e f l e k t o r m o v e o u t é s R M S s e b , 

- re f l ek to r j e l l emzők 
I (ampl i túdó j e la lak a z 

of fset f ü g g v é n y é b e n ) 

i n t e r v a l l u m s e b e s s é g 
- ré tegtan i v á l t o z á s o k 
- h o m o k - a g y a g a r á n y 
- n a g y n y o m á s ú t ö m ö r 

a g y a g t e s t e k 
- z á t o n y s z e r k e z e t a z o n o s í t á s 
- p o r o z i t á s 
- g á z , olaj v a g y s ó s v í z 

3 d i m e n z i ó s s z t r a -
t igráf ía i m o d e l l 
- t ö m e g s ű r ű s é g 
- k i é k e l ő d é s e k 
- v é k o n y ré teges 

s z e r k e z e t e k 

4. ábra. A szeizmikus adatfeldolgozás fejlődésének általános irányzata 
Fig. 4. General trend in the development of seismic data processing 

A kiértékelés, értelmezési problémáiról 

A feldolgozási és módszertani fejlesztések eredménye jobb minőségű idő
szelvényekben realizálódik. Szabad-e ezekután kijelentenünk, hogy értelme
zésünk mostmár teljesen problémamentes. Azáltal, hogy az új technológia 
új mélységtartományokat tett elérhetővé, sajnos együttjárt a bonyolultabb 
földtani felépítésű összletek megjelenése is. Folytonos határfelületek helyett 
törésekkel szabdalt, különböző elmozdulást szenvedett rétegek jelennek meg 
az időszelvényeken. Az utóbbi években éppen a többértelműség csökkentésére 
bevezetésre került az értelmezés integrált formája, amely azonban még to
vábbi finomításra szorul a következő években, mind kiértékelési mind az 
ahhoz szükséges terepi mérési anyag előállításának vonatkozásában. A geo
fizikai értelmezés tehát továbbra is igényli mégpedig egyre nagyobb számban 
paraméterfúrások mélyítését. 

Mi várható a közeljövő szeizmikus kutatásaitól? 

E tekintetben mennyiségi és minőségi kérdésekről kell szólnunk. Mennyiségi 
vonatkozásban további erőteljes volumennövelés szükséges — persze első
sorban intenzív és nem extenzív fejlesztés útján — mégpedig olyan mértékben, 
hogy a hetvenes évek elején bemért 1200 — 1300 km-el szemben 1977 —78-ra 
évi 3000 km bemérése is reális célkitűzés legyen. 
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Molnár: A felszíni geofizikai kutatás jelenlegi helyzete 

Minőségi tekintetben a fedésszám növelése, a 48 és ennél nagyobb csatornás 
műszerek munkába állítása, a nem robbantásos hullámkeltés bevezetése jelent
het olyan bázist, amely a várhatóan bővülő feldolgozási programcsomaggal 
együtt szolgálja a mind teljesebb földtani adatszolgáltatást. A migrációs el
járással (szeizmikus holográfia) elérjük, hogy a dőlt réteghatárokat valóságos 
tér és időbeli helyre képezzük le az időszelvényen. 

Nyilvánvaló az is, hogy a szeizmikus időszelvények a reflexiók szemléletes 
ábrázolásával nélkülözhetetlenek az értelmezés számára, de nem fejezik ki a 
szeizmikus kutatási módszer végső lehetőségeit. A reflexiók amplitúdói, az 
amplitúdók és jelalak változások alapvető fizikai és földtani információkat 
hordoznak magukban. Ezek a paraméterek összefüggésben vannak a réteg
sebességgel, reflexiós együtthatókkal, sűrűségekkel, porozitásokkal. A feladat 
tehát adott : pontosan számbavenni az említet jellemzők értékeit, változásait 
majd meg kell találni a fizikai változások földtani magyarázatát. Ezzel köze
lebb jutunk a litológiai, sztratigráfiai csapdák kimutatásához, amely a világ
tendenciával egyezően úgy gondoljuk hazánk kutatási feladatainál is egyre 
fokozódó jelentőséget kap a következő években. 

A 4. ábra S C H N E I D E R amerikai geofizikus nyomán a szeizmikus adatfeldol
gozási fejlődésnek általános irányzatát mutatja. Ezen célkitűzés elérésére kell 
erőinket a közeljövőben összpontosítani. 

Feladat tehát bőven van. Ezek megoldására a feltételek nagy része biztosí
tott . 

Jogos tehát a feltételezés, hogy geológusok geofizikusok hagyományos össze
fogása a közeli években is újabb szénhidrogéntelepek megtalálását eredmé
nyezi. 

Recent situation of surface geophysical 
prospecting in Hungary 

K. Molnár 

An up-to-date and economical hydrocarbon prospecting requires nowadays the aid of 
geophysics in all phases of exploratory activities. 

In the Western Hemisphere the share of hydrocarbon prospecting in total expenditures 
on geophysical works is as high as 93%. Most widely used of all the available methods and 
techniques are the reflexion seismic measurements sharing 95% of the total of explora
tory works devoted to oil and natural gas. 

The success of reflexion seismics is decisively determined by the depth penetration range 
of useful energy into the earth crust, by the degree of confidence of registering signals 
reflected from different boundary surfaces as well as by the kinds of methodological and 
processing techniques allowing to eliminate harmful waves in the course of measurement 
or after it. 

A t the conventional type of signal generation — the explosion method — possibilities 
for controlling the frequency content of the generated signals were rather poor. The 
various generation techniques based on nonexplosion principles (such as the vibreseis) en
able, in addition to other advantages, to choose useful signals most adapted to the geolog
ical conditions of the exploration area. 

True registration of the signals observed does not only enable an exant outlining of the 
deepsituated structures, but it also involves the assessment of other important parameters 
such as amplitude, frequency, velocity, etc. providing informations indispensable for 
getting acquainted with stratigraphy. And, in favourable cases, with the aid of reflexion 
mesurements it becomes even possible to detect natural gas reservoirs directly. 

Digital signal registration and computerized signal processing were introdused in 
1971 in Hungary. Beside up-to-date instruments and devices designed in the West , 
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Hungary-made equipments hitting world standards have since been put into operation. 
In 1975 the share of digital registration in total measurements was 50%, while at the end 
of the year 1976 all reflexion measurements in hydrocarbon industry are registered in 
digital form. 

The introduction of up-to-date wave generation methods took place in 1976 in Hungary. 
In 1974 successful vibrolseis measurements were let made by the West German Prakla 
firm in several areas of different geological structure, so for example in the municipal 
areas of the cities of Szeged and Sándorfalva. 

The processing of the data of field measurements is beingmade completely by computers. 
The level of performance of the relevant processing programs can be taken to be equal 
to that of the highly advanced data processing techniques developed in the West. 

By the aid of up-to-date field measuring equipments and modern processing techniques, 
in favourable eases, the sedimentary sequence of several kilometres thickness and the sur
face of the Paleozoic, basement underneath can be mapped in details. Further exehaustive 
research work is required for the detailed and reliable, investigations of the existing 
thick volcanic complexes, the highly teetonized Mesozoic surface and the inner structure 
of the flysch. 

The choice of the proper orientation and spacing of measurement grids requires a very 
profound work to carry out. 

As can be stated in a convincing way, it is uneconomical to exaggerate savings with 
the quantity of geophysical measurements, as any apparent savings obtained may mean 
the multiple in loss to expenditures on expensive deep drilling activities needed to com
pensate for the lack of geophysics. 

In case of structures of anticlinal type it is advisable to get the structure traversed 
along the dip by at least three differently oriented measurement lines. 

Faults, pinchings out or changes in lithology, when related to one and the same area, 
do necessitate, as a rule, to carry out measurements along a greater number of profiles 
than would be implied by a structure of anticlinal type. 

All in all, it can be formulated that the spacing of measurement lines is crucially depen
dent on the spatial extent of the structures, their size and complexita. 

In Fig. 3 the size of the structures detected by geophysical methods in the years 1951 
to 1973 in Hungary has been plotted against the frequency of occurrence. As evident from 
the figure, the majority of the Hungarian structures are from 2 to 4 km long, so their 
being explored by seismic methods would necessitate to use a minimum of 1.5 to 2 km 
spacing. 

To allow the reader to judge as to the role of geophysical measurements, the author 
has shown the size of the total area of the structures hitherto detected in this country. 
Instead of a total of about 70,000 km 2 area of the country coming into consideration, 
boreholes and weels could be concentrated over an area as little as 2500 km 2 or so. This 
fact provides a convincing and unambiguous support in favour of the positive role and 
significance of geophysical measurements in Hungarian hydrocarbon exploration and 
prospecting. 

As for the future objectives, both quantitative and qualitative problems are to be 
solved in the immediate future. Quantitatively, it is necessary to achieve a further dyna
mic growth — primarily by means of intensification — to the extent that the total kilo
métrage measured should be increased from 1200 — 1400 km in the early 1970's up to 
3000 km in 1977. In the qualitative sense, the application of equipments with a greater 
number of channels (48) and of nonexplosion-type wave generation techniques can pro
vide a sound basis to rely on in obtaining a more and more exhaustive flow of geological 
information to be processed then by an ever widening gamme of processing programs. 

Seismic time profiles will remain indispensable for interpretations, but they will not 
be the only expression of the final possibilities for widening the scope of applications of 
the seismic method. 

The amplitudes of the reflexions and the changes in amplitude and shape of signals 
may provide fundamental physical and geological informations. Consequently, the values 
and variations of the afore-mentioned characteristics should be taken into consideration 
and explanations should be sought to account geologically for the observed physical 
changes. This way, a closer approach to detecting stratigraphie traps will be achieved: 
an objective that is increasingly becoming a task of utmost significance in compliance 
with the general trend of development to be achieved in the years to come both in this 
country and all over the world. 


