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Kétváltozós digitális szűrés
M E S K Ó  A T T I L A

A  digitális, elektronikus számítógépek szeizmikus kiértékelésben való alkalmazásának előnyei 
között a legjelentősebbek a jel!zaj arány növelésében nyújtott új lehetőségek.

A  kétváltozós digitális szűrés elméletének fő  vonásait ismertetjük. A  digitális megvalósítás miatt 
az átviteli függvény periodikus. A  szűrő súlyfüggvényének megfelelő adatrendszer a periodikus 
átviteli függvény Fourier sorfejtésével kapható. A  szűrő kétváltozós átviteli függvénye a frekvenciasík 
feletti felületekkel szemléltethető.

Среди преимуществ применения в сейсмической интерпретации цифровых электрон
ных вычислительных машин наиболее значительными являются новые возможности, от
крывающиеся с увеличением отношения сигнал/по меха.

Приводят основные положения теории цифровой фильтрации с двумя переменными 
Ввиду цифрового выражения зависимость передачи является периодической. Необходи. 
мая система данных фильтрующих весовых зависимостей может быть получена путем 
решения ряда Фурье переодической передающей зависимости. Фильтрационная передаю
щая зависимость с двумя переменными может быть представлена поверхностями над 
плоскостью частоты.

Die bedeutendesten Vorteile der Anwendungen der digitalen, elektronischen Rechnenmaschienen 
in der seismischen Auswertungsverfahren sind die neuen Möglichkeiten in der Vergrösserung der 
Signalstörverhältnisse.

Es werden dir Hauptzüge der Theorie der zweidimensionellen, digitalen Filtration behandelt. 
Infolge der digitalen Verwirklichung ist die Übertragungsfunktion periodisch. Das der Gewichts
funktion des Filters entsprechende digitale Datensystem kann mittels Fourier-Entwicklung der 
Übertragungsfunktion erhalten werden. Die zwcidimensionelle Übertragungspunktion des Filters 
kann man mittels Oberflächen über der Frequenzebene dar stellen.

A szeizmikus módszerek korszerű alkalmazásában egyre nagyobb tömegű 
adathalmaznak szubjektív elemektől független és a mérési eredmények infor
máció tartalmát az eddiginél jobban kihasználó feldolgozása válik szükségessé. 
Ezek csak nagysebességű elektronikus számológépek felhasználásával valósít
hatók meg.

1. ábra. Analog és digitális feldolgozás 
összehasonlítása

2. ábra. Lineáiis szűrés szemléltetése 
analog (2a) és digitális (2b)
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A hagyományos ,,klasszikus” feldolgozásban a jelformálás, regisztrálás, 
majd kiértékelés lényegében folytonos függvényeken, analóg úton végzett kü
lönböző átalakításokat jelent. Végrehajtása különböző fizikai berendezésekkel, 
speciális áramkörökkel történik. Végső szakaszának elvégzése a kiértékelő 
geofizikus feladata (vázlata la ábra).

A digitális feldolgozás lényege: a műveletek egy részét elektronikus szá
mítógéppel végezzük el. A  folytonos függvényből ún. digitális adatrendszert 
állítunk elő. Az adatrendszerben digitális műveleteket végzünk; majd a vég
eredmény digitális adatsorából az értelmezés céljaira újból folytonos függvényt 
állítunk elő (vázlat lb ábrán).

Az 1 . lépés analog digital átalakítóval (konverterrel) a 3. lépés digital 
analog átalakítóval hajtható végre. Alkalmazásuk látszólag ,,kitérés” a feldolgo
zás közvetlen, „egyenes” útjáról, valójában elengedhetetlenül szükséges, mert a 
számítógép csak számjegyekkel tud műveleteket végezni és a végeredményeket 
is ilyen formában adja. A  „kitérő” alkalmazása pedig sokszorosan megtérül, 
ha kihasználjuk az elektronikus számítógép lehetőségeit, előnyeit. Néhány 
<a lényegesebb előnyök közül:

1 . Nagy pontosság. A végeredmények hibája gyakorlatilag csak a bemenő 
adatoktól függ: megfelelő programozás esetén a műveletek nem hoznak be 
újabb hibát. Ugyanakkor még a leggondosabban összeállított analóg jelformáló 
áramkör működése is — alkotóelemeinek kiküszöbölhetetlen pontatlanságai 
miatt — csak megközelítheti a tervezettet.

2 . Elektronikus számítógép megfelelő programozással képes elvégezni 
tetszőleges sokszor ugyanazt a művelet sorozatot, emiatt a végrehajtott 
átalakítások miatt bármikor reprodukálhatók és tetszőleges számú felvételt 
pontosan azonos módon kezelhetünk, változtathatunk (ekvivalencia). K öz
ismert, hogy jelformáló áramkörök paraméterei a pillanatnyi fizikai állapot 
függvényei (hőmérséklet, öregedés stb.) a reprodukálhatóság és ekvivalencia 
velük csak bizonyos tűréssel valósítható meg.

3. De a digitális feldolgozás legfőbb előnye az a hajlékonyság, amely szinte 
korlátlan átalakítási lehetőségeket enged meg. Egy-egy új típusú átalakítás csak 
a program módosítását igényli, míg analóg megoldásban újabb és újabb beren
dezések konstruálását kívánná meg. Bonyolult típusú átalakítások megfe
lelő programmal megvalósíthatók olyankor is, amikor hasonló hatású analóg 
berendezés építése szinte reménytelen feladat volna.

4. Végül, ha elegendő gyors számítógéppel (100 000 művelet vagy több 
másodpercenként) és megfelelő konverterekkel rendelkezünk a digitális fel
dolgozás gazdaságosabb is.

A számítógéppel végzett műveletek közül egyik legfontosabb a szűrés. 
A szűrés: a számunkra érdektelen részek az ún. zajok eltávolítása, a lényeges 
részek, a jelek kiemelése. Pl. az 1 . ábrán az a) és b) helyeken van jel, amit a 
szűrés kiemel.

A szeizmikában alkalmazott jelformáló áramkörök (melyeket számító
géppel végzett műveletekkel akarunk helyettesíteni) lineárist szűrést végeznek. 
Ez esetben az átalakítás hatását egyértelműen megadja amplitúdókarakteriszti
kája és fáziskarakterisztikája (2a ábra). A karakterisztikák jelentése a követ
kező: az eredeti függvényt a bemenetet különböző frekvenciájú rezgések össze
geként képzeljük el. A szűrés hatására a rezgések amplitúdója —frekvenciájuktól 
függő módon —megváltozik. Ezt a megváltozást írja le az amplitudókarak-
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terisztika. A  különböző frekvenciájú rezgések egymáshoz képest el is tolódnak; 
más más fázisok kerülnek azonos helyre. Ezt az eltolódást ábrázolja a fázis- 
karakterisztika. A megváltozott amplitúdójú és egymáshoz képest eltolt 
rezgések összege adja a szűrt függvényt, a kimenetet. A szűrőt úgy kell tervez
nünk, hogy azokat a rezgéseket engedje át, melyek a jelek előállításában szere
pelnek; a többieket pedig távolítsa el. A digitálisan végzett szűrés megvaló
sítása a 2b ábrán látható. A  számsorrá alakított függvényt különböző együtt
hatókkal szorozzuk, majd összegezzük. A számítógépvezérlő-program a 
műveletek (szorzás, összeadás) elvégzésére vonatkozó utasításokat és az együtt
ható sorozat tagjainak értékeit tartalmazza. Kimutatható, hogy az együtt
hatók értékeinek megfelelő választásával tetszelőges amplitúdó, ill. fáziskarak
terisztikát elő lehet állítani. Ez egyben azt is jelenti, hogy digitális műveletek
kel bármilyen analóg átalakítás helyettesíthető. A ,,tetszőleges” karakterisz
tikák között nyilván szerepel az éppen utánozni kívánt analóg berendezés 
karakterisztikája is.

3. ábra. Szeizm ikus csatornák előállítása

Egy szeizmogram különböző helye
ken—a geofonok elhelyezési pontjaiban — 
a talajrezgések időbeli lefolyásának képét 
rögzíti (3. ábra). A  jelenség két változás — a 
rezgésállapot a térkoordinátától (x) és az 
időkoordinátától (t) egyaránt függ.

A szeizmogram digitális megfelelője 
több számsorból állóadatrendszer. Egy- 
egy szeizmikus csatornának egy-egy sor 
felel meg.

A kétváltozós digitális szűrés az 
adatrendszer olyan átalakításait jelenti, 
melyben egyszerre több csatornát haszná
lunk fel a kimenet előállítására. Az átalakí
tási lehetőségek száma és egyben a szűrés
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hatásossága is növekszik. A művelet a 4. ábrán látható. Egy kiválasztott, 
átalakítandó pont környezetében levő értékeket kell megfelelő együtthatók
kal szorozni, majd ezeket a szorzatokat összegezni. Végül az átalakítandó 
pontban levő értéket ezzel az összeggel kell helyettesítenünk. Ha a helyet
tesítést minden olyan pontban elvégezzük, ahol ez egyáltalán lehetséges, új, 
szűrt szeizmogramot kapunk. A  szűrés hatása most is amplitúdó és fáziska
rakterisztikával adható meg. Ezek most kétváltozós függvények lesznek. 
Emiatt nem görbékkel, hanem a frekvenciasík feletti felületekkel szemlél
tethetők. Ezen felületek magasságát többnyire kontúrvonalakkal adják 
meg — hasonlóan a földrajzi térképek szintvonalas ábrázolásához. Az 
együtthatók értékét helyesen választva tetszőleges kétváltozós karakterisz
tikák megvalósíthatók.

A megfelelő együtthatók kétváltozós Fourier sorfejtéssel kaphatók.

Dike-okkal kapcsolatos refraktált- 
difraktált hullámok értelmezése

F A C S I N A Y  L Á S Z L Ó  -  S Á G H Y  G Y Ö R G Y

Az előadás a refraktált -  difrákiált hullámok egy sajátos típusának értelmezését adja. A  kis
alföldi refrakciós kutatás során regisztrált anomális elsőbeérkezésű hullámokat, mind dike-okkal kap
csolatos refraktált — difraktált hullámokat értelmezi.

E  hullámtípus kinematikai sajátosságainak vizsgálatával megmutatja a kvantitatív értelmezés 
lehetőségét és módját. A  konkrét esetre végzett meghatározásból nyert adatok jó egyezést mutatnak az 
elvégzett mágneses értelmezés adataival.

Az anomális beérkezések és a lokális mágneses anomáliák területi egyezése bizonyítja, hogy e 
hullámok mindenütt óiké-szerű, intruziós képződményekkel kapcsolatosak.

A  refrakciós értelmezés zavaró jelenség problémájának megoldásán túl az előadás megmutatja, 
hogy a dike-o& és intruziós képződmények kutatásánál kedvező körülmények esetén — a refraktált — 
difraktált hullámok is jó  adatokat szolgáltathatnak.

Работа приводит интерпретацию одного специального типа прело мленных-дифра- 
гированных волн. Зарегистрированные в процессе разведки МП В на малой Равнине ано
мальные первые вступления волн надо понимать как прело мленные-дифрагированные волны, 
связанные с дайкама.

Изучение кинематических особенностей этих волн показывает возможности и мето
ды квантитативной интерпретации. Данные, полученные из определений, произведенных 
для конкретного случая, хорошо совпадают с данными проведенной магнитной интер
претации.

Территориальное совпадение аномальных вступлений и локальных магнитных ано
малий доказывает, что эти волны во всех случаях связаны с дайкоо б разными интрузив
ными образованиями.

Der Artikel führt die Interpretation eines speciellen Types der refraktierten-diffraktierten 
Wellen vor. Die anomalen er st eintreff enden Wellen, die bei der Refraktions-forschung des kleinen 
Alfölds registriert wurden, werden als refraktierten-diffraktierten Wellen interpretiert.

Durch die Untersuchung der kinematischen Eigenschaften dieses Wellentypes wird auf die 
Möglichkeit und Art der quantitativen Auswertung hingewiesen. Die Angaben eines konkreten Falles 
stimmen mit den Angaben der magnetischen Auswertung gut überein.

Die Tatsache, dass den Gebieten magnetischer Lokalanomalien anomale Einsätze entsprechen, 
beweist, dass diese Wellen überall mit dike-artigen Intrusionskörpern verbunden sind.
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