
2.1 S Z E I Z M I K U S  M Ó D S Z E R -  É S  M Ű S Z E R K U T A T Á S *

A szeizmikus és számítástechnikai módszer és műszerkutatás 1978. évi 
leglényegesebb eredményei:

1. többszörös fedésű reflexiós mérésekkel a földkéreg és felsőköpeny 
néhány lokális szerkezeti elemének meghatározása;

2. szénmedencék kutatására alkalmas mérési metodika kialakítása vib- 
roszeiz eljárással;

3. sikeres tengeri mérések az R-10 számítóközpontra alapozott real
time adatgyűjtő és feldolgozó berendezéssel, és R-10 alapú száraz
földi előfeldolgozó központ kialakítása;

4. SD-10 -  CFS-I adatgyűjtő berendezés átalakítása előfeldolgozó köz
ponttá.

1. A szeizmikus fö ldkéreg- és fe lső k ö p e n y  vizsgálatokat többszörös fedéses 
rendszerű reflexiós mérésekkel 1970—72-ben kezdtük el Karcag-Püspök- 
ladány térségében. Az első években végzett mérések bebizonyították, hogy 
a feladatnak megfelelően alakított észlelési rendszerben a földkéreg és 
felsőköpeny sebesség- és szerkezeti viszonyaira kaphatunk adatokat. A 
digitális felvevő műszerrel végzett kísérleti mérések eredményeit számító
gépen feldolgozva közel 100 km mélységig meghatároztuk a rengéshullá
mok terjedési sebességét.

1976-tól kezdve a fiatal üledékekben jelentkező töréses zónát kereszte
ző KESZ-I szelvény mentén vizsgáljuk a litoszféra szerkezeti viszonyait 
(41. ábra). Az üledékösszletre és a harmadkori medence aljzatára vonat
kozó adatokat az Országos Kőolaj és Gázipari Tröszt megbízásából vég
zett hajdúsági szénhidrogénkutató mérések, valamint az ettől D-re hú
zódó OKGT reflexiós mérések szolgáltatták (lásd 1977. Évi Jelentés 54. 
oldal, 34., 35., 36. ábrák). A Hosszúpályi-Biharkeresztes irányában húzó
dó szelvénnyel azt vizsgáltuk, hogy a mozgásra utaló jelenségek a földké
reg mélyebb és a felsőköpeny felső részén is jelentkeznek-e. Feltételezzük, 
hogy a tektonikai elemeknek a különböző rétegsorokban megfigyelhető

* P o sg a y  K ., A lbu I., B odoky T., K engyel M., K om játhy J., Korvin G., K ovács 
B .,  N ém eth  G., Petrovics I.
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41. ábra. Földkéreg és felsőköpenykutató mérések helyszínrajza
Fig. 41. Location map of crustal and upper mantle investigations
Рис. 41. План района работ по изучению земной коры и верхней мантии

megjelenéséből а rétegsorok jellegére is kapunk támpontokat. Kedvező 
eredmények esetén, a kísérleteket nemzetközi együttműködésben, külön
böző korú mélytöréseken megismételve, a jelenségek időbeli lefolyására is 
következtethetünk.

A felvételeket SD-10/21 típusú, 24 csatornás, digitális jelrögzítésű be
rendezéssel készítettük. A szeizmométer bázis-távolság 200 m volt. A vo
nalmenti geofoncsoport: 40 m bázishosszon 3 db CB-205 típusú, 5 Hz ön
frekvenciájú érzékelőből állt. 12 X 100% fedéssel egyirányú lövési rendszer
rel dolgoztunk. A rezgéskeltést 4-6 db 30 m mély fúrt lyukban 200-300 kg 
robbanóanyag robbantásával végeztük.

A szelvény feldolgozása során a statikus korrekciónál figyelembe vet
tük a fiatal (neogén) rétegsor hatását is. Az összegezés után kétdimenziós 
szűrést, súlyozott migrációt, majd időben változó szűrést is végeztünk.

A litoszférakutató szelvényt kétféle időben változó frekvenciaszűréssel 
mutatjuk be (42. és 43. ábra). Az idő-frekvencia függvényeket a 44. ábra
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Fig. 42. Migrated reflection time section KÉSZ 1/76, 77 (filter I) 

Рис. 42. Разрез по профилю KESZ-1/76, 77, (фильтрация I)

42. ábra K ESZ -1/76,77 szelvény (I. szűrés)





Fig. 43. Migrated reflection time section K É S Z -1/76, 77 (filter II) 

Рис. 43. Разрез по профилю KESZ-1/76, 77, (фильтрация II)



mutatja. Az I. függvény szerint készült a 42. ábrán bemutatott szelvény, 
amelynél a kéreg időtartománya alatt tértünk csak át az 5-10 Hz-nél ala
csonyabb szűréssávra. A II. függvény szerint szűrt 43. ábrán bemutatott 
szelvénynél már a kéreg alján a kisebb frekvenciák kiemelésére törekedtünk.

A 42. ábrán a Mohoroviöié diszkontinuitás mélységében markáns szint 
jelentkezik; É-ról D felé lejt kb. 8,3 s-ról 9,1 s-nak megfelelő mélységbe. 
A szint a l l  km-es szelvénykaró táján relatív maximumot mutat, míg a 
14,3 km-es szelvénykarónál törésre utaló jelenség látszik.

A szelvény felső részén ábrázoltuk a neogén medence szénhidrogénkuta
tó mérések alapján meghatározott aljzatát. A medencealjzat É felé süly- 
lyed. Több helyen (-4,0; 12,3; 20 km táján) törésre utaló jelenségek mu
tatkoznak. A medencealjzat és a Mohorovicié diszkontinuitás között he
lyenként 2-7 km hosszú korrelálható szakaszok jelölhetők be, amelyek 
megszakadásai néhol úgy rendeződnek, hogy azokból mélytörésekre kö
vetkeztethetünk. Két zónát vázlatos jelleggel be is jelöltünk. A 8-12 km 
közötti törészóna két oldalán bejelölt markánsabb szintek elhelyezkedésé
ből rátolódásra következtethetünk: a töréstől É-ra levő szintek feltehető
en mélyebben helyezkednek el, mint a töréstől D-re levők. A medencealj
zat süllyedése -  e szerint az elképzelés szerint -  6-7 s-ig megfigyelhető az 
alatta levő rétegsorban is.

A Mohoroviöié diszkontinuitás alatt kb. 15 s mélységig a szelvény déli 
felén jelentkező beérkezések hívják fel magukra a figyelmet. 0 km táján É 
felé gyengén emelkedő tendencia látszik, viszont az 5-7 km-es szelvény
karó táján markáns É-i lejtés figyelhető meg. A szelvény É-i részén nyu- 
godtabb településre következtethetünk. A ,,gyűrt” jellegű D-i és a nyu- 
godtabb településű É-i részt feltehetően törészóna választja el, amelynek 
hatása a Mohoroviöié diszkontinuitásnál is megfigyelhető. A törés e felett 
is valószínűsíthető, de nem jelöltük; a szel vény végeken fellépő jelenségek 
miatt célszerűbb megvárni az 1979. évi É-i folytatás feldolgozását.

A szelvény képe 15,8 s táján jelentősen megváltozik. Ebben a mélység
ben markáns, közel vízszintes felületek láthatók. A felettük vázolt törés 
táján kisebb zavar ebben a mélységben is megfigyelhető. Ez az eltérő jel
leg összhangban van korábbi, Karcag környéki megfigyeléseinkkel, ahol 
az intervallumsebességek csökkenéséből ebben a mélységben az asztenosz- 
férára következtettünk.

A 43. ábrán, a szelvény közepe táján, a Mohoroviöié diszkontinuitás ké
pe egészen eltérő jellegű a 42. ábrán megfigyelthez viszonyítva. A diszkon
tinuitás mélységtartományában 7 és 13 km között, a környezetükhöz vi
szonyítva kiugró energiával jelentkező felületek időintervalluma kiszéle
sedik. 5-7 km között a Mohoroviöié szint folytonossága megszakad és a be
jelölt feltételezett mélytörés a Mohoroviöié diszkontinuitás mélységében 
is jól megfigyelhető.
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Az eredmények értelmezését a szelvény É-i irányú kiegészítése és a szel
vényen végzett sebességmeghatározás feldolgozása után kívánjuk elvé
gezni, de néhány következtetés vázolását már most szükségesnek érezzük.

44. ábra. Az időben változó szűréshez használt idő-frekvencia függvények 
Fig. 44. Frequency characteristics for TVF
Рис. 44. Функции время/частота, применявишеся для фильтрации, изменяющейся во 

времени

Megállapítható, hogy reflexiós mérésekkel mind a kéregből, mind a fel
sőköpenyből érdekes szerkezeti információk kaphatók. A legmarkánsabb 
reflexiós horizontot a Mohorovicic diszkontinuitással azonosítottuk, amely 
a 42. ábrán -  a közel 25 km hosszú szelvény mentén -  végig jól korrelálha
tó. Ugyancsak markáns reflexiójú az a felület is, amelyet az asztenoszféra 
felső határaként értelmeztünk.

A kéregben két szinttáj emelkedik ki viszonylag hosszabb korrelálható
ságával; a felső 4,5-5 s között, az alsó 6-6,5 s között. A 8-12 km közötti 
törészóna mindkét szintben jelentkezik. A kéreg kettős tagolását és a két 
rétegsor közötti markáns határfelület (Conrad) létét a vizsgált szelvény 
nem támasztja alá. A további sebességmeghatározásoknál erre a kérdésre 
külön figyelmet kívánunk fordítani.

A D-i dőlésű törésvonalakat nyomásos igénybevétel eredményeként ke
letkező szerkezeti elemekként értelmezhetjük. Az igénybevételre a felső- 
köpeny felső része rugalmasabban reagált és így keletkezhettek azok a 
gyűrődés jellegű elemek, amelyek 10-15 s között láthatók a törés D-i ol
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dalán. Valószínű, hogy a kéreg merevebben viselkedett, így törés és en
nek kapcsán rátolódás jellegű szerkezet keletkezett. Feltételezhető, hogy 
a (-2)-( + 2) km között vázolt törés hasonló jellegű, azaz a D-i szárny van 
a szelvény középső részéhez viszonyítva mélyebb helyzetben.

A szelvény kétségtelenül legérdekesebb jelensége a két legkiemelkedőbb 
energiájú szint: a kéreg aljának és a litoszféra aljának értelmezett. A 42. 
ábrán a Mohoroviöié határfelület a vázolt képpel könnyen egyeztethető. 
A 43. ábrán Mohoroviöié diszkontinuitás képe további tanulmányozást 
érdemel. Remélhető, hogy az eredményekből leszűrhető törvényszerűsé
gek újabb adatokat adhatnak a Mohoroviöié határfelület jellegének meg
ismeréséhez.

A 15 s alatt mutatkozó jel leg változásból és a korábbi sebességmeghatá
rozás alapján feltételezhető sebességcsökkenésből egy lényegesen kisebb 
szilárdságú és rugalmasságú felsőköpeny-rétegre következtethetünk. A ka
pott kép összhangban van azzal a feltevéssel, hogy az asztenoszféra ke
vésbé képes ellenállni az igénybevételnek, mint a litoszféra. Ezzel indokol
ható, hogy az igénybevétel hatása is kevésbé tanulmányozható az aszte- 
noszférában.

2. S zén - és b a u x itm ed en cé in k  k u ta tá sá b a n  évek óta sikerrel alkalmazott 
robbantásos reflexiós mérések mellett -  földtani, fúrási és gazdasági 
szempontok miatt -  a V I B R O S E I S ® ren d szer  a lk a lm a zá sa  is szükséges.

A vibroszeiz eljárás felhasználását sekély kutatásokra módszertani ne
hézségek akadályozták. Ismeretes ugyanis, hogy a vibroszeiz mérések so
rán a terítési paramétereket úgy kell méretezni, hogy a csoportosítások az 
első beérkezéseket szűrjék. A sekély reflexiók látszólagos sebességei azon
ban a vibropont -  geofon távolság növekedésével igen gyorsan csökkennek, 
aszimptotikusan közelítve az első beérkezések látszólagos sebességéhez, 
így a vibroponttól adott távolságban az első beérkezésekkel együtt már a 
sekély reflexiókat is szűrik a csoportosítások.

A nehézségek áthidalására két út kínálkozott, a vibrojel sávszélességé
nek szűkítése, illetve a terítéshosszak csökkentése. Az első megoldást 1977- 
ben kipróbáltuk, és mint lehetőséget elvetettük, mert a vibrojel sávszéles
ségének csökkentése a jel-zaj viszony vártnál nagyobb mérvű romlásával 
járt. A második lehetőség megvalósítását a vibrátorok saját zaja akadá
lyozta, ami miatt a vibropontokat 120-150 m-nél közelebb nem lehetett 
vinni a terítéshez. Mivel megoldást ennek ellenére is csak a terítéshosszak 
csökkentésétől várhattunk, a vibrátor-zaj okozta nehézségek elkerülésére 
speciális keresztirányú terítési rendszert alkalmaztunk, amelynek vázla
tát a 45. ábra mutatja. A geofontávolságot 15 m-re választottuk, így a 
vibropont -  geofon távolság 200 m-től 270 m-ig változott.

(r) Conoco szabadalom .
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45. ábra. Sekély-vibroszeiz mérési elrendezés
Fig. 45. Set-up of vibrators and geophones for shallow seismic exploration 
Рис. 45. Вибросейсмическая установка для изучения мелких глубин

Az eredmények igazolták az alkalmazott mérési metodikát. Példaként 
az egyik kísérleti szelvény, a Zsér-5/78 kisfrekvenciásán (20-40 Hz) szűrt 
változatát mutatjuk be (46. ábra). A szelvények együttes földtani értel
mezése még folyamatban van, ezért csak vázlatosan jelöltünk be néhány 
helyet, amelyet a szelvény közelítő értelmezésénél törésként értelmez
tünk. Ügy véljük, hogy a szelvény a felületek pontos földtani értelme
zése nélkül is tükrözi a kis mélységű szerkezetet, és bizonyítja az eljárás 
használhatóságát.

3. A szovjet-magyar tudományos-technika (OMFB-GKNT) együttmű
ködés során az INTERMORGEO koordinációs centrum keretében sikeres 
ten geri m éréseket hajtottunk végre a VIDEOTON R-10 típusú számítóköz
pontjára alapozott real-time adatgyűjtő és feldolgozó berendezéssel. Ezzel 
az ilyen típusú berendezések rutinszerű alkalmazása megkezdődött. Az 
eredményeket a szovjet együttműködő féllel közösen fogjuk ismertetni.

Az OMFB-GKNT kisszámítógépes együttműködés keretében építettük 
meg az R-10-re alapozott szárazföldi előfeldolgozó központot is. A fejlesz
tési munka során a tengerkutatásra kifejlesztett rendszert az expedíciós 
előfeldolgozás követelményeinek megfelelően bővítettük. A feldolgozó 
központ blokkvázlata a 47. ábrán látható.
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46. ábra Zsér-5/78 vibroszeiz sekélyszeizmikus szelvény alacsony frekvenciás 
szűréssel (20-40 Hz)

Fig. 46. Shallow VIBROSEIS reflection section Zsér-5/78 (filter: 20-40 Hz)

Рис. 46. Вибросейсмический разрез по профилю Zsér-5/78 с низкочастот
ной фильтрацией (20-40 гц)



A speciális geofizikai feldolgozást biztosító számítógép konfigurációja:
-  központi egység (4 Kszó memóriával),
-  fix fejes lemezmemória illesztése,
-  lyukszalag olvasó (FS 1500) illesztéssel,
-  lyukszalag lyukasztó (DT 105) illesztéssel,
-  konzol display illesztéssel,
-  huzalozott szorzó-osztó,
-  lebegőpontos aritmetika,
-  memória bővítés max. 7X4 Kszó,
-  sornyomtató (latin/cirilbetűs),
-  real-time óra,
-  soft-ware IT kezelő,
-  kártyaolvasó,
-  szeizmikus plotter on-line illesztéssel,
-  8 csatornás DMA,
-  speciális processzor,
-  DMA-ra csatolt mágnesszalagos egység illesztése (2 db),
-  mágnesszalagos egység (max. 4 db),
-  DMA-ra csatolt lemezmemória illesztés (2 db),
-  rázásálló fixfejes lemezmemória DMA-ra (max. 4 db),
-  off-line sikplotter és vezérlő egysége.
A tengeri rendszerhez képest a következő bővítéseket tartalmazza:

a DMA-n: 2 db mágnesszalag vezérlő egység,
2 db lemezmemória-vezérlő egység,

az R-10 minibuszán: konzol kijelző, 
kártyaolvasó.

A két mágnesszalagos, -  ill. a két lemezmemória-vezérlő egység lehetővé 
teszi a gyors adatmozgatást mágnesszalagról mágnesszalagra, ill. lemez- 
memóriáról lemezmemóriára. A lemezmemória vezérlő egységének to
vábbfejlesztésével sikerült megvalósítanunk, hogy bármilyen szeizmikus 
terepi anyag hardware módon demultiplexálható 128 csatornás formátu
mig. A hardware demultiplexálás eredményeként szimpla-, ill. duplaszavas 
szervezésben csatornafolytonos formátumú szeizmikus anyag lesz a lemez
memórián. Ez lehetővé teszi a különböző terepi berendezések (SD-10, 
SD-12, SzSzC-3, DFS-III, DFS-IV) mágnesszalagon tárolt anyagainak 
gyors átrendezését csatornafolytonos formátumra.

A fentiekben ismertetett expedíciós feldolgozó rendszer, mérési adat
gyűjtővel bővítve, a következő üzemmódokban használható:

a )  Teljes számítógéppel összekapcsolt rendszer. A multiplex formátu
mú szeizmikus adatok a számítógép központi memóriájába kerülnek a
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perifériaként működő mérési adatgyűjtőből. A folyamatosan érkező ada
tok a számítógép lemezmemóriájára kerülnek úgy, hogy demultiplexált 
formában visszaolvashatók legyenek. Az adatgyűjtési ciklus befejezésével 
a mért adatokat csatornafolytonos formában rögzítjük mágnesszalagon és 
egyidejűleg előfeldolgozást végzünk, amelynek eredménye az újabb mérési 
ciklus alatt kerül kiírásra a szel vény írón.

b)  Rögzítő és párhuzamosan feldolgozó rendszer. A mért adatok egy
idejűleg kerülnek mágnesszalagra (multiplex formában) valamint előfel- 
dolgozásra a számítógép memóriájába. A méréssel egyidejű gyors megjele
nítés a feldolgozás eredménye.

c)  Számítógéptől független szel vény írás. A mérés és a megjelenítés nem 
egyidőben történik. A mágnesszalagon rögzített mérési adatokat feldolgo
zás után on-line, vagy off-line szelvényírón jelenítjük meg. 1977-78-ban el
készült az expedíciós feldolgozó központ alap programrendszere, amely az 
R-10 számítógépre készülő teljes programcsomag magja. Az előfeldol
gozó központ ipari felhasználására 1979-től kerül sor a SZU-ban több 
iparvállalatnál.

4. Az ELGI 1976. Évi Jelentésében már jeleztük, hogy a vibroszeiz mé
rések céljára kialakítottunk egy S D - 1 0  -  C F S - I  k o m b in á c ió jú  a d a tg y ű jtő  
beren dezést. A rendszer sikeresen dolgozik különböző típusú földtani felada
tok megoldásán. A terepi mérések irányítása, a vonalak optimális telepí
tése megkívánja a mérési anyag naprakész feldolgozását, amely a mérés
től távoli feldolgozó központban nem oldható meg.

A CFS-I rendszer -  ha a szeizmikus felvételhez tartozó perifériáktól el
tekintünk -  tetszőleges célra használható számítógép, amely a terepi adat
gyűjtésnél nincs teljesen kihasználva. Ha az alaprendszert bizonyos peri
fériákkal kiegészítjük (2. mágnesszalagos egység, szelvényíró), szeizmikus 
előfeldolgozó központot tudunk kialakítani és ezzel -  nagyobb befektetés 
nélkül -  megoldjuk a terepi előfeldolgozás lehetőségét.

A feldolgozáshoz szükséges külső paraméterek (pl. statikus korrekció) 
bevitelét az ASR-700 két kazettás egységet tartalmazó INPUT/OUTPUT 
perifériával tudjuk megoldani, míg a nagy tömegű és sebességű adatátvi
tel (plotter, 2. mágnesszalagos egység) számára DMA (Direct Memory Ac
cess Channel) hozzáférést kell biztosítani a gép felé.

1978-ban megvalósítottuk az intézeti fejlesztésben készült COROLL- 
PRESS típusú plotter és egy második mágnesszalagos egység illesztését a 
CFS-berendezéshez. A berendezés blokkdiagramja a 48. ábrán látható. Az 
így kibővített berendezés software-től függően akár adatgyűjtésre, akár 
előfeldolgozásra, szel vény készítésre használható. Az előfeldolgozó központ 
programrendszere most készül, 1979. végére összegzett szelvény szerkesz
tése várható.
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