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Refrakciós méréseknél gyakran regisztrálunk bonyolult felépítésű út-időgörbéket. Elméleti 
modellekből, csak a geometriai optika törvényeit alkalmazva, hasonló út-időgörbék\ állíthatók elő. 
Az ismertetett modell a magyarországi földtani és geofizikai adatok alapján általánosított refrakciós 
modell.

Kimutatjuk, hogy a különböző robbantópontokból nyert út-időgörbéken hogyan jelentkezik 
a refraktáló réteghatárok elemeinek kölcsönhatása, kimutatjuk a fedőágak dinamikai hasonlósága 
hiányának egyes okait és az ilyen modellek gyakorlati hasznosságát.

При наблюдения МПВ часто регистрируются годографы сложной формы. При- 
меняя только законы геометрической оптики, с теоретических моделей могут быть полу
чены сходные годографы. Описанная нами модель представляет собой обобщенную модель 
преломляющих границ построенных на основании геологический и геофизических данных 
Венгрии. В работе показаны как на годографах из различных пунктов взрывов отражаются 
взаимовлияние отдельных частей преломляющей границы, некоторые причины отсутствия 
повторяемости записи на нагоняющих годографах а также практическая польза таких 
моделей.

M an  registriert bei Refraktionsmessungen oft Laufzeitkurven komplizierten Aufbaus. Unter 
Anwendung nur der Gesetze der geometrischen Optik können aus theoretischen Modellen ähnliche 
Laufzeitkurven hergestellt werden. Das dargelegte Modell ist ein auf Grund der ungarländitchen 
geologischen und geophysikalischen Daten generalisiertes Refraktionsmodell. W ir weisen aus: wie 
sich die Gegenwirkung der Elemente des refraktierenden Horizontes auf den aus verschiedenen. 
Schusspunkten gewonnenen Laufzeitkurven meldet; bestimmte Ursachen des Fehlens der dynami
schen Ähnlichkeit der Überlappungskurven; und die praktische Nützlichkeit solcher Modelle.

Refrakciós méréseknél gyakran olyan bonyolult felépítésű út-időgörbe 
rendszert regisztrálunk, melynek értelmezése sok problémát okoz. Bonyolult 
felépítésen itt azt értjük, hogy azonos, vagy közeli réteghatárokról származó 
hullámok út-időgörbéi az egyenessel közelíthető szakaszokon kívül, számos,. 
erősen görbült és gyorsan csillapodó, egyenes-görbe darabok váltakozásából 
álló lépcsős szakaszokat tartalmaznak. A hullámok nyomonkövethetőségének 
tartománya általában kicsi.

Az ilyen felépítésű út-időgörbékből rendkívül nehéz kiválasztani azokat 
a hullámokat, melyek reális rétegeknek vagy réteghatároknak felelnek meg.

A minden valószínűség szerint azonos réteghatárhoz tartozó, vagy annak 
geometriai helyzetét tükröző út-időgörbe szakaszok bonyolult felépítésének 
sokféle oka lehet, p l.: a réteghatár nem sima és nem sík, fizikai paraméterei 
állandóan változnak, a kutatott felület környezete erősen rétegezett, lencsés 
felépítésű, többféle hullám is regisztrálódik (többszörösen reflektált — refrak- 
tált váltóhullámok) stb.

Ezeket a jelenségeket nem vizsgáltuk, mert felismerésük és meghatáro
zásuk túl bonyolult és nagy munkát igényel.

Refrakciós méréseink alapvető feladatát a medencealjzat kutatása adja* 
Eddigi adataink szerint a medencealjzat az ország jelentős részén szeizmikusán 
éles sebességhatárt jelent a takaró üledékösszlethez képest.

106



Feltételeztük, hogy az út-időgörbék bonyolultsága legfőképpen a kutatott 
réteghatárok geometriai felépítésének sajátosságában rejlik. Ezért eddigi 
ismereteink és bizonyos geológiai megfontolások alapján olyan modellt raj
zoltunk meg, amely mintegy sűrítve adja a magyarországi medencealjzat 
kutatásának több problémáját. A sebességet is sok tapasztalati adat figye
lembevételével (karottázsok, ténylegesen mért adatok stb.) vettük fel.  ̂

A felvett modellről csak a geometriai optika figyelembevetelevel, számí
tással, olyan út-időgörbe rendszert készítettünk, mint ez a gyakorlatban 
szokás. Az így nyert út-időgörbe rendszeren végrehajtottuk mindazon 
műveleteket, melyeket a rutin kiértékelésben szoktunk elvégezni, s a kapott 
eredményekből levontunk a gyakorlati munkák elvégzéséhez néhány hasznos 
tanulságot. Az elméleti út-időgörbét dinamikai szempontból nem vizsgáltuk 
meg. Az 1. ábrán az általunk felvett sematizált geológiai szelvény lathato, 
fölötte a már említett módon meghatározott út-időgörbe rendszer. Ennek 
elkészítése még a sok egyszerűsítés és feltételezés mellett is rendkívül munka-
igényes .

A szelvény hossza 35 km. Az elméleti robbantópontok száma 9. Elhelye
zésük a gyakorlatnak megfelelő, s a szerkezeti elemekhez képest ezért véletlen 
elrendezésű. Az út-időgörbe szakaszai az áthaladó, illetve a felület szögleteiről 
difraktált hullámoknak felelnek meg.

A 2. ábrán feltün
tettünk a hullámutak- 
ból néhányat,' de az 
út-időgörbe számításá
hoz figyelembe vet
tünk minden, a geo
metriai optika törvé
nyeinek megfelelő utat, 
reális létezésétől füg
getlenül.

Mint látható, az 
így nyert út-időgörbe 
rendszer is elég bonyo
lult felépítésű, anélkül, 
hogy az egyéb hatáso
kat, mint az erős réte- 
gezettség, lencsés fel

építés, változó fizikai paraméterek stb. figyelembe vettük volna. Helyen
ként 8 - 1 0  beérkezést is kapunk, s az egyes beérkezések közti időkülönbségek 
általában kisebbek a szokásos periódusnál, tehát csak interferenciát regiszt
rálhatunk. Ez a gyakorlatban is előforduló tény.

Az egész vizsgált szelvény elemeinek kölcsönhatása abban nyilvánul 
meg, s ad a megszokott modellektől eltérő képet, hogy áz egyes és ugyanazon 
robbantópontból nyert út-időgörbéken ugyanazon a felületen a kiékelődő, 
elmaradó rétegek miatt többször is végighaladó hullámokat rendre feltünteti. 
E beérkezések közti időkülönbségek a robbantópontok helyzetének és a réteg
határok mélységkülönbségeinek is függvényei, tehát végeredményben véletlen 
jelenségtől is függenek. S mivel ezen időkülönbségek az említett okok miatt 
változnak meg, a fedőágak dinamikai hasonlóságában időnként fellépő nehéz
ségek részben ezzel magyarázhatók.
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A kapott út-időgörbe rendszerből kiválasztottuk az első beérkezéseket, 
függetlenül attól, hogy milyen természetű hullámokat tartalmaznak, ezekből 
egyesített út-időgörbét készítve, időmező módszerrel 50 ms beosztással mecha
nikusan megszerkesztettük a szelvényt.

Hasonló módon az első refraktált beérkezéseket is feldolgoztuk. Célunk 
az volt, hogy bizonyos betekintést nyerjünk, egyelőre qualitative azokról a 
hibákról, melyeknek elkövetése a gyakorlatban könnyen előfordul. Egy 
50 — 100'km hosszú, 10 — 20 robbantópontos nagy út-időgörbe rendszer összes 
beérkezésének pontos elemzése még kinematikai szempontból is eléggé nehéz
kes. Az ilyen szelvények többszörös ellenőrzése ugyancsak munkaigényes. 
A mechanikus szemléletű értelmezés ilyen módon helyet kaphat. Ez abból 
áll, hogy a kiértékelő a regisztrált hullámok út-időgörbéinek párhuzamossága 
(látszólagos sebessége), a kölcsönös pontok időadatainak egyezése, s a dina
mikai hasonlóság bizonyos egyezésének megállapítása után olyan egyesített 
út-időgörbét készít, mint amit mi az 1 . ábrából készítettünk. Ezután 
elvégzi a határfelület szerkesztését.

Mint már említettük, mi csak kétféle variációt vizsgáltunk, de tetszés 
szerint több is előállítható. A tényleges képnek ez azonban csak közelítését 
adja. A 3. ábra az első beérkezésekből szerkesztett szelvényt mutatja be. 
Ennek eltérése az eredeti felvett szerkezettől jól látható. Az éles sarokpontok 
eltűntek, ezt részben az időmezők tág beosztása okozta, másrészt az egy 
pontra vonatkozó diffraktált hullámok út-időgörbéjéből felületet szerkesz
tettünk. A  határsebességek is eltérést mutatnak. Mint látható, hibákra és 
pontatlanságokra bőven van lehetőség.

Az ily módon előállított út-időgörbe rendszerek alapján világossá válik, 
hogy a helyes szelvény megszerkesztése csak sfc beérkezések alapos tanul
mányozásával lehetséges. Az első beérkezések folyamatos regisztrálása, mint 
a példa mutatja, nem nyújt feltétlenül pontos és jó megoldást. A  viszonylag 
legpontosabb megoldás tehát attól függ, hogy az adott út-időgörbe rendszeres 
beérkezéseit miként kezeljük. Célszerűnek látszik tehát az, hogy a gyakorlati 
munkát és azok eredményeit esetenként ilyen felfogásban készített elméleti 
út-időgörbe rendszerekkel is összevessük, hasonlóan ahhoz, ahogy pl. a diffrak
tált hullámok elméleti út-időgörbéit is felhasználjuk a gyakorlatban.
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Mivel a dinamikai adatok hasonló felvétele már nagyon illuzórikus lett 
volna, ettől eltekintettünk.

Az ilyen vizsgálatok segítséget nyújtanak a gyakorlati munkák során 
a legszerencsésebb robbantópont-elhelyezés megválasztásához is.

Majdnem minden esetben jelentős segítséget kapunk a szűk árkok és 
keskeny kiemelt blokkok beérkezéseinek tisztázásához. Bonyolult esetben 
célszerűnek bizonyulhat az olyan szerkezeti felfogás is, mely a határfelületek 
szétdarabolásával, azaz kis távolságon egyesített út-időgörbe rendszerek létre
hozásával operál. A szelvény hasonlóvá válik ugyan a reflexiós felületelem 
szelvényhez, de kisebb lesz annak veszélye, hogy a nagy rendszerek erőltetett 
összeállítása miatt túlságosan átlagolt képet kapunk.

Az ilyen elméleti modellekből levonható következtetéseket természetesen 
mindig kellő óvatossággal kell kezelni.
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