
MAGYAR G EOFIZIKA V III. EVF. 5 - 6 .  SZ.

A selfe©s§égszííi»é§ matematikai alapjai, 
digitális megvalósítása 
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M  E  S  K Ó  A T T I L A

A reflexiós szeizmika egyik hatásos eszköze a jel/zaj arány növelésére a látszólagos sebesség sze
rinti szűrés, mely a kétváltozós szűrés egyik speciális változata. Digitális megvalósítása az elméletileg 
előírt átviteli függvény pontos közelítését teszi lehetővé. De közelítéseinek tekinthetünk különböző ,,ha
gyományos” módszereket is (R N P , geofoncsoport, keverő és időbeli szűrés együttes alkalmazása) . A  
sebességszűrés hasznos egységes rendszerző elv is, mely módot ad különböző eljárások gyors áttekintésére 
és értékelésére.

A  dolgozat jelen első része a megvalósítás matematikai alapjaival foglalkozik. Célkitűzése a leg
fontosabb fogalmak. illetve függvények matematikailag egzakt, de lehetőség szerint mégis szemléletes 
bemutatása. A z  egy- és kétváltozós Fourier transzformáció é.s alkalmazásai a későbbiekben szükséges 
függvények transzformáltjainak számítására, valamint a digitális szűréssel kapcsolatos néhány meg
jegyzés kerül tárgyalásra.

В сейсморазведке M OB эффективным способом улучшения отношения сигнал/шум 
является фильтрация по кажущейся скорости, представляющая собой специальный вари
ант фильтрации с двумя переменными. Осуществление этой фильтрации в цифровом 
виде позволяет получить точную аппроксимацию теоретически предписанной передаточ
ной функции. Приближениями могут служить и различные „классические” методы 
(комплексирование метода Р Н П , группирования сейсмо приемников, смесители и фильт
рации по времени). В тоже время фильтрация по скорости является единым принципом 
систематизации, поскольку она позволяет быстро обозреть и оценить различные методы.

В настоящей первой части работы излагаются математические основы метода. 
Целью данной части является математически точное, но все же, по возможности, на
глядное представление основных понятий и функций. Рассматриваются трансформации 
Фурье с одной и двумя переменными, их применение для вычисления необходимых в даль
нейшем трансформантов (функций, а также некоторые вопросы цифровой фильтрации.

Ein wirksames Mittel der Erhöhung des Signal j Geräusch Verhältnisses in der Reflexionsseismik 
ist die Filterung nach der scheinbaren Geschwindigkeit, die eine spezielle Variante der zweivariablen 
Filterung representiert. Die digitale Ausführung derselben ermöglicht eine genaue Annäherung der 
theoretisch vorgesehenen Übertragungsfunktion. E s können aber auch verschiedene „traditio
nelle” Methoden als eine Annäherung betrachtet werden (komplexe Anwendung von RNP-Methode, 
Geophonengruppierung, Mischung und Zeitfilterung). Die Geschwindigkeit-Filterung ist gleichzeitig 
ein einheitliches Systematisierungsprinzip, welches die Möglichkeit bietet, die verschiedenen Verfahren 
schnell zu überblicken und auszuwerten.

Der vorliegende erste Teil des Berichtes befasst sich mit den mathematischen Grundlagen der 
Geschwindigkeit-Filterung. Seine Zielsetzung ist, ein mathematisch exaktes, doch möglichst an
schauliches Bild über die wichtigsten Begriffe bzw. Funktionen darzustellen. E s werden die ein- und 
zweivariablen Fourier-Transformationen, deren Anwendung für die Berechnung der später erforder
lichen Funktionentransformierten. sowie einige Bemerkungen im Zusammenhang mit der digitalen 
Filterung erörtert.

A jel/zaj arány növelésének modern, hatásos eszköze a látszólagos sebesség 
szerinti szűrés. Megvalósítását tekintve kétváltozós eljárás, mely egy kimeneti 
csatorna előállításához több átalakítandó csatornát használ fel. A művelet vég

* A II. rész a legközelebbi számban jelenik meg.
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eredménye egy áttekinthetőbb, csupán az előírt alsó határnál nagyobb látszóla
gos sebességű beérkezéseket tartalmazó új szeizmogram. Ezen a csatornák szá
ma az eredeti szeizmogram csatornáinak számánál kisebb.

A dolgozat a látszólagos sebesség szerinti szűrés elveit, megvalósítási mód- 
ját és a közelítésének tekinthető egyéb szűrési eljárásokat tárgyalja.

Mind a regisztrátumokat (szeizmogramokat), mind a szűrőket frekvenciális 
tulajdonságaikkal írjuk le. Emiatt az 1. részben áttekintjük a frekvenciaspekt
rumok számításában alkalmazott Fourier transzformáció elméletének későbbi
ekben alkalmazásra kerülő összefüggéseit. Ugyanitt történik említés az egy- és 
kétváltozós szűrésben gyakrabban szereplő függvényekről: négyszög- és három
szögimpulzus, véges és végtelen Dirac- ő sorozatok.

A látszólagos sebesség szerinti szűrést általában digitálisan valósítják meg. 
Célszerűnek látszott a 2. részben kiemelve külön összefoglalnia digitális szűrés 
néhány jellegzetes tulajdonságát. Végül a 3., illetve 4. rész foglalkozik a látszó
lagos sebesség szerinti szűréssel, illetve közelítéseivel.

1. Fourier transzformáció, Fourier transzformáltak. A Fourier transzfor
máció a g(t) időfüggvényhez egy komplex értékű, de szintén egyváltozós G(f) 
frekvenciafüggvényt rendel a következő számítási utasítással:

+
G(f) =  f (1.1)

ahol /  a frekvencia (vagy pontosabban fogalmazva időbeli frekvencia). Dimen
ziója sec“ 1; fizikai jelentése: az időegységre eső rezgések száma. A kitevőben 
szereplő со változó a körfrekvencia, melyre:

co =  2nf. (1.2)
Gyakran a cd változót is — az egyszerűbb szóhasználat kedvéért — frekvencia
változónak nevezik.

A G(f) — azaz a g(t) Fourier transzformált ja — adja a g(t) komplex spekt
rumát. A ,,Fourier transzformált” és ,,komplex spektrum” kifejezéseket a to
vábbiakban azonos értelemben használjuk.

Ha a g(x) távolságfüggvényre alkalmazzuk a Fourier transzformációt a. 
G(k) frekvenciafüggvényhez jutunk:

+ °°
G(k) = g(x)e~^xdxy (1.3)

melyben к =  térfrekvencia. Dimenziója m _1, fizikai jelentése: távolságegységre 
eső rezgések száma. Gyakran használják a térfrekvencia elnevezés helyett a hul
lámszámot is. A y) változó és к kapcsolata:

yj =  2 nk (1.4)
A G(k) függvényt most is a g(x) Fourier transzformáltjának vagy komplex 
spektrumának nevezzük.

A függvény komplex spektrumából meghatározhatjuk az eredeti függ
vényt:

+**
g(t) =  J  G(f)eJ°>‘ df, (1.5)
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(1 .6 )

Az (1.5) és (1.6) számítási utasításokat inverz Fourier transzformációnak nevez
zük, mert a (direkt) Fourier transzformáció megfordítását jelentik.

A g(t) és G(f), illetve g(x) és G(k) függvényeket egymás Fourier transzfor
mált párjainak nevezzük, kihangsúlyozva kölcsönös kapcsolatukat. Az eredeti 
— idő vagy távolság változójú — függvényeket kisbetűvel, a frekvenciafügg
vényeket a megfelelő nagybetűvel jelöljük. A g(t) és 6r(/), illetve g(x) és G(k) 
kapcsolatát leíró képletek: (1.1) és (1.5), illetve (1.3) és (1.6) nagyon hasonlók. 
Egyetlen különbségük a kitevő előjele, mely (direkt) Fourier transzformálásnál 
negatív, inverz Fourier transzformálásnál pozitív. Ebből a megállapításból né
hány jól használható összefüggés következik. Ha a g(t) transzformált ja G(f) 
akkor:

g(t) transzformált ja G(—f)
G(f) transzformált ja y( — t) (1.7)

és G(—f)  transzformált ja g(t).
Az (1.7) alkalmazására később több példát mutatunk be.

A G(f) komplex függvény felbontható valós és képzetes részre:
G(f) =  Gv{f) +  jGk{f). (1.8)

Mivel a ©(/)-ből az (1.5)-tel számított g(t) valós értékű: a 6?v(/)-nek páros, 
a Gk(f )~nek páratlan függvénynek kell lennie, azaz:

flU-Л  = G v(f), (1.9)
és

Gk( - f )  =  ~ G k{f).(1.10)
A G(f) komplex értékű függvényt úgy szemléltetjük, hogy külön-külön a Gv(f) 
és Gk(f) függvényeket rajzoljuk fel. Az (1.9) és (1.10) miatt tulajdonképpen csak 
a pozitív argumentumoknál felvett értékek ábrázolására van szükség.

Ha g(t) páros függvény Fourier transzformált ja is valós értékű, páros függ
vény. Az (1.7) miatt a g(t)=g( — t) egyenlőségből következik, hogy G(f) = G{ — / )  
és ez az (1.10) miatt csak akkor következhet be, amikor G(f) valós értékű.

A G(f) felírható
G(f) =  I G(I ( i . i l )

alakban is, ahol A (f) =  arc {G(f)}, a komplex értékű függvény arkusza (irány- 
szöge). A \G(f)\ függvényt amplitudóspektrumnak, az A (f) függvénytfázisspekt
rumnak nevezik. Az (l.ll)-b ő l az Euler összefüggés alkalmazása után leolvas
ható, hogy

Gv = \G(f)\ cosA(f), (1.12)
és

Gk = \G(f) I sin A(f). (1.13)
Természetesen az amplitúdó- és fázisspektrumok is kifejezhetők a spektrum va
lós és képzetes részeivel:

\G(f)\ =  y a * ( f ) + e m
2 Geofizika 1 6 7



és
A (f)=  a r c t g ^ .  (1.14)

M /)
Lényeges szerepe van a további tárgyalásban a konvolucióképzés művele

tének. A konvolucióképzés jelölésére a függvények jele közé tett csillagot hasz
náljuk.

A g^t) és g2(t) függvények konvoluciójának definíciója:
+ °°

9S) =  J  (1.15)

A művelet kommutatív, így
+00

Ö'i(í)* VS) =  §  9(1.16)

is írható. Ha a g^t) csak véges intervallumban, például a [0,T] intervallumban 
különbözik zérustól az (1.15)-beli integrál így alakítható:

T

9itt)* 9Át) =  I ?i(%2 (1.17)
0

az (l.lö)-ból pedig:
t

9iÁ)* gÁt) = jg Á t -Á g Á ^ d r .  ( i . i 8 )

t - T

A kétféle felírás a művelet két, különböző típusú szemléltetését teszi lehe
tővé. Az első esetben a

9Át)* gÁt) ~  2  gÁbAt)
k= 0

integrálközelítő összeg alapján az az értelmezés adható, hogy a konvolúciókép- 
zés során a g2{t) függvény rögzített t időpillanathoz tartozó eredeti értékét a 
környezetben felvett értékek súlyozott összegével helyettesítjük: 1. ábra. A 
súlyokat a konvolúcióképzésben szereplő g^t) szolgáltatja. А дг(Ь) a g2(t) átala
kításának súly függ vénye. A g2(t—k At) értékhez a gx(TcAt) súlyt rendeljük. A 
g2{t) időben korábbi értékeit a gx(t) origótól távolabb eső értékeivel kell szoroz
nunk. A két függvényt mintegy ,,szembe fordítjuk” egymással és az azonos 
argumentumú (az ábrán: az egymás alá kerülő) értékek szorzatát integráljuk.

A konvolúcióképzés másik értelmezése az (1.18) alapján az, hogy az ere
deti g2(t) függvény minden egyes g2{t)At elemét a gx(t — t) függvény szerint 
,,széthúzzuk” . A konvolúció a széthúzott elemek összege: 2. ábra. A számítás 
folyamata: a g±{t) függvényeket „megfordítjuk” (2. ábrán a r tengely irányítá
sát), origójukat a folyó t időnek megfelelő helyre (az ábrán : tv t2, . . .) illesztjük, 
az itt talált g2(t) értékkel (azaz g^t^-gyel, g2(t2)-vel, . . .) és Лт-val szorozzuk. 
Végül az eltolt és megszorzott függvényeket összegezzük.
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1. ábra. A  konvolúcióképzés művelete. Az 
egymás alatti (vékony vonallal összekötött) 
értékek szorzatának összege adja az (1.17) 
konvolúciós integrál integrálközelítő összegét 

a t — tx időpillanatban

Фиг. 7. Операция образования свертки. 
Сумма произведений величин (связанных 
тонкой линией) дает сумму интегральной 
аппроксимации интеграла типа свертки 

(I. 17) для момента t = tx
Abb. 1. Bildung der Konvolution. Die Summe 
der Produkte der untereinander stehenden 
(mit dünner Linie verbundenen) Werte ergibt 
die Summe des integralannähernden Konvo

lutionsintegrals (1*17) im Zeitpimkt t — tx

2. ábra. A konvolúcióképzés művelete. A g2(t) 
függvény g2(*i)> g2{h)y • • • elemeit а дх(т) 
szerint „széthúzzuk”. A konvolúció a széthú

zott elemek összege

Фиг. 2. Операция образования свертки. 
Элементы g2(ű), g2(/2) - • • функции g2(t) 
„растягиваются” по gi(r). Свертка пред
ставляет собой сумму растянутых эле

ментов

Abb. 2. Bildung der Konvolution. Die Ele
mente g2(ti), g2(t2), • . .  der Funktion g2(t) 
werden nach gt(r) „auseinandergezogen”. Die 
Konvolution is die Summe der auseinanderge- 

zongenen Elemente

A konvolúcióképzésben több függvény is szerepelhet. Képezhetjük például a
*&(*) (1-19)

mennyiséget. A konvolúcióképzés — mint egyszerűen belátható — nemcsak 
kommutatív, hanem asszociatív művelet is — emiatt az (1.19)-ben a szögletes 
zárójel más helyre tehető vagy elhagyható.

A konvolúcióképzés műveletét alkalmazhatjuk a spektrumokra is:
-j- oo

ЗД* ö2(/)= f  (1.20)

A gyakran alkalmazásra kerülő konvolúciótétel állításai: 
a )  Függvények szorzatának spektruma a szorzat tényezőinek spektrumai

ból konvolúció képzéssel kapható:
-f oof [g1(t)-g2(t)]e-j» ‘ dt =  G1(f) (1.21)
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Ъ) Függvények konvolúciójának spektruma a konvolúcióképzésben sze
replő függvények spektrumainak szorzata:

( 1 . 22)

A két összefüggés tömörebb megfogalmazása: A szorzás és konvolúciókép- 
zés egymás műveleti Fourier transzformált párjai. Ha idő (vagy frekvencia) 
függvények között a szorzás jele áll, Fourier transzformált párjaik közé a kon- 
volúcióképzés jele írandó.

Az ismertetett definíciók és összefüggések alkalmazásával számítjuk a ké
sőbbiekben felhasználandó függvények Fourier transzformáltjait.

Egységnyi magasságú, T hosszúságú, origó középpontú négyszög-impulzus:

Az (1.24) jobboldalán álló függvény a továbbiakban gyakran szerepel. Ér
demes bevezetnünk egy r(u) függvényt a következő definícióval:

(1.25)

Argumentumában a független változó nemcsak a frekvencia változó valamilyen 
kifejezését jelentheti, mint az (1.24)-ben; hanem az idő változóból és távolság
változóból felépített kifejezéseket is. Lényeges azonban, hogy и dimenziótlan 
mennyiség legyen.

Vizsgáljuk meg az r(u) függvény néhány lényeges tulajdonságát: A függ
vény menetét a 3. ábra mutatja be.

3. ábra. Az (1.25) egyenlettel definiált r(u) 
függvény

Фиг. 3. Ф у н к ц и я  v (u ), определяемая 
уравнением (I. 25)

Abb. 3. Die durch die Gleichung (1.25) 
definierte Funktion r(u)
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mert számlálója ezeken a helyeken zérus:
Az r(u) páros függvény:

r( — u) =  r(u). 

Végül: Hm r(u) — 0. (1.28)

Ugyanis sin n u ^ l,  míg a nevezőben álló jtu->oo 
Az (1.25) definícióval az (1.24) így írható:

N(f) =  T
A négyszögimpulzust és Fourier transzformált párját a 4. ábrán mutat

juk be.
4. ábra. Az (1.23) négyszögimpulzus 

és Fourier transzformált párja

Фиг. 4. Квадратный и м пульс  
(I. 25) и его пара, преобразован

ная по трансформации Фурье
Abb. 4. Der Quadratimpuls (1.23) 
unddessen transformiertes Pendant

Következő példánk: egységnyi magasságú, 2T hosszúságú, origó közép
pontú háromszög-impulzus:

A spektrumot a konvolúciótétel felhasználásával határozzuk meg. A gondolat- 
menet alkalmas a konvolúcióképzés egyszerű példán való bemutatására is és 
így részletesebben tárgyaljuk. Először is megmutatjuk, hogy:

h(t) = — \n(t)* (1.30)
T

A konvolúcióképzésben szereplő függvények szorzata mindaddig zérus, amíg 
origójuk egymástól T-nél nagyobb távolságra van (5a ábra).

Ha a távolság T-nél kisebb, a szorzat egy kis sávon, melyet az 5b ábrán 
vonalkázással jelöltünk: i, másutt zérus értékű. A szorzat integrálja számér
tékre a vonalkázott terület alapjának hosszával egyenlő. Emiatt a konvolúció
képzés eredményeként kapott függvény értéke az origók közeledése során lineá
risan nő.

Ha az origók egybeesnek (5c ábra) a szorzat integráljának értéke meg
egyezik az alapok hosszával, azaz T lesz.

Az (1.22) konvolúciótétel és az (1.30) szerint:

H(f) =  1 [N(f)■ =  (1-31)

Az időfüggvényt és a spektrumot a 6. ábra mutatja be.
Különösen hasznos és szükséges a digitális hatások tárgyalásában a Di

rac— <5 és Dirac — ö imjmlzusokból álló sorozatok spektrumainak ismerete.
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6. ábra. Az (1.29) háromszögimpul
zus és Fourier transzformált párja

Фиг. 6. Треугольный и м п ул ьс  
(I. 29) и его пара, преобразо
ванная по трансформации Фурье
АЪЪ. 6. Der Dreieckimpuls (1.29 
und dessen transformiertes' Pen 

dant
A Dirac — <5, vagy Dirac-impulzus definíciója:

és

(1.32)

Az (1.32) definíció következménye, hogy
b

j* 8(t) dt =  1, ha a és b tetszőleges, de különböző előjelű számok;
a

= 0, ha a és & azonos előjelűek.
További lényeges összefüggés a következő:

+°°
j  ő(t-t0)g0(t

(1.33)

(1.34)

A Dirac — ő a vele integráljel alatt szorzott függvényből „kiválasztja” azt 
az argumentumot, melynél a saját argumentuma zérus.
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A ő(t —10) olyan Dirac impulzust jelent, melynek origóját a t =  t0 helyre 
toltuk el. A g(t) függvény és a ö(t—10) szorzata minden t ^ t0 helyen zérus. A 
t =  t0 hely kis környezetében a g(t) függvény konstansnak tekinthető és így az 
integráljel elé kiemelhető. Az integrál értéke pedig az (1.33) miatt: 1.

7. ábra. A Dirac — <5 kiválasztja a függvény- 
értékkészletéből azt az értéket, melynél 
saját argumentuma zérus. (A Dirac— 6 
szemléltetésére véges magasságú és széles

ségű impulzust használtunk)

Фиг. 7. Величина ő Дирака обусловли
вает выбор значения из запаса значе
ний функции, собственный аргумент 
которого равен н у л ю . (Д л я  иллюст
рации д Дирака использовался им
пульс  с конечной высотой и шириной)

8. ábra. A D irac— с5-val képzett konvolúció a 
függvényt eltolja: <5( t - t 0) *g(t) = g ( t - t 0)

Abb. 7. Aus den Werten der Funktion Фыг. 8. Свертка, образованная С использованием
wählt Dirac -  ő  denjenigen Wert aus, des- ö Дирака, смещает функцию: ő ( t - í ; )  g ( t )  = g ( t  -  í )

sen eigenes Argument gleich Null ist. (Für 
die Darstellung des Dirac — ő wurden
Impulse mit endlicher Höhe und Weite Abb. 8. Die durch Dirac — 6 gebildete Konvolution 

verwendet) verschiebt die Funktion: ő(í —i0)* g(t) = g{t — tQ)
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Az (1.35) összefüggést a 8. ábra mutatja be. Az (1.36) integrandusa kétvál
tozós függvény, melyet a (t, r) sík feletti felülettel szemléltethetünk. Ábrázol
tuk a szorzat tényezőinek megfelelő felületeket: felső és középső ábrák. A g(r) a 
t-tői független, emiatt a felület a g(r) görbe önmagával párhuzamos, t tengely 
irányában történő eltolásával alakul ki. A b(t —10 — x) mindenütt zérus, kivéve 
a t —t0 — r =  0; vagy másképpen a t —10 == r egyenes feletti pontokat. Ezen fe
lület, mint egy „késéi” metsz bele a g(r) függvénynek megfelelő felületbe. Az 
integrálás után a 8. alsó ábrán vastag vonallal jelzett görbét kapjuk, melynek 
alakja megegyezik az eredetivel, csupán origója tolódik el.

A Dirac— <5, illetve a Dirac — ö impulzusokból álló sorozat Fourier transz- 
formáltjait is a függvény kapcsolatnak megfelelő nagybetűvel kívánjuk jelölni.

Emiatt az egyetlen Dirac — ő-ra; 
két, origóra szimmetrikusan elhelyezkedő Dirac — ő összegére;
2 m-\-l számú, egymástól r távolságokra elhelyezett Dirac— Ö összegére — 
azaz véges hosszúságú Dirac— ö sorozatra;
végül végtelen Dirac — b sorozatra bevezetjük a következő új jelöléseket:
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Egy periódusban a mellékmaximumok száma eggyel, a zérushelyek száma 
kettővel kisebb, mint az M  paraméter értéke. Az M  növelésével a főmaximu
mok értéke, a mellékmaximumok és zérushelyek száma egyaránt nő. A 9. ábra 
néhány M  paraméterre mutatja be a |gM(w)| függvényt.

Az előző számításoknál valamivel hosszabb levezetés után kapható, hogy

£>-(/)  =  —  +2 ő í / - — )• (1.50)
X le — — °° I, X I

9. ábra. A  q^/[(u) függvény egy periódusa 

Фи HHtío '6 *гиз периодов функции gM(u) 
Abb. 9. Eine der Perioden der Funktion q ^{u )

Végtelen Dirac — ő sorozat transzformált]a szintén végtelen Dirac — ő sorozat, 
melyben az impulzusok frekvencia tengely menti „távolsága” időbeli „távolsá
guk” reciproka. Az (1.37) —(1.40) Fourier transzformált párokat a 10. ábrán 
mutatjuk be.

További, jól használható összefüggésekhez jutunk a konvolúciótétel és a 
Dirac— ö (1.35) tulajdonságának felhasználásával. Toljunk el egy g(t) függ
vényt úgy, hogy origója t =  t0 helyre kerüljön:

g ( t - t 0) =  g(t) (1.51)
A konvolúcióképzésnek a frekvenciatartományban szorzás felel meg. Az eltolt 
függvény Fourier transzformált ja a d(t — t0) Dirac impulzus spektrumával, azaz 
exp(jwt0) értékkel szorzódik:

G cto M ) =  & ered (1-52) 
Ha az eltolt függvény négyszögimpulzus, a spektrum valós és képzetes 

részeinek változása az eltolás miatt:
GJf) =  T r(fT) cos 2 
Gk(f) =  T r(fT) sin 2 nft0.

(11. ábra)
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10. ábra. Dirac— d és D irac— д 
sorozatok Fourier transzformált 

párjai

Фиг. 10. Значения д Дирака и 
преобразованные трансформа
цией Фурье пары серии д Дирака

Abb. 10. Serien der Dirac—<5 und 
deren transformierten Pendants

Az eltolás fizikailag az időmérés kezdetének más időpillanatba helyezését 
jelenti. Később vagy előbb nyomjuk meg a stoppert. Szemléletünk szerint az 
időmérés kezdetének megváltoztatása nem befolyásolhatja a függvény frek- 
venciális összetételét. Az (1.53) és (1.54) egyenletek látszólag ellentmondanak 
ennek a megállapításnak. A komplex spektrum azonban mind az amplitúdó, 
mind a fázisspektrumról számot ad. Az időorigó eltolása pedig a fázisspektru
mot valóban megváltoztatja. Az ampli tu dóspektrum viszont az

\e^0\ =  1
egyenlőség miatt változatlan marad:

\^eltolÁf)\ eredeti (/) I-  ̂ (1-55)
Néhány Fourier transzformált pár ismeretében már mutathatunk példá

kat az (1.7) összefüggések alkalmazására. Mivel az n(t) páros függvény Fourier 
transzformált párja: T • r(fT); a T -r(tT) időfüggvény transzformált párja: n{f):

+°°
f  Tr(tT)e~jwidt =  n(f). (1.56)

Hasonlóan kapható, hogy:
T r2(tT) transzformáltja: h(f), 

e -juoto transzform áltj a: (ö f+ f0),
végül

cos cot transzformáltja: — [ő(/ +  /0) + ő (/'— / 0)].

Az (1.56), (1.57) és (1.59) transzformált párokat a 12. ábrán mutatjuk be.
A Fourier transzformáció — az (1.1) megfelelő általánosításával — kétvál

tozós függvényekre is alkalmazható. A most tárgyalandó szeizmikus feladatok
ban a két változó legtöbbször az idő és egy távolságkoordináta. A vizsgált 
függvényeid x) alakú. A e(d я) függ vény Fourier transzformált] át a
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11. ábra. Az időtengely mentén eltolt négyszö- 
gimpulzus valós (a) és képzetes (b) része

Фиг. 11. Действительная (а) и мнимая 
(б) частиквадратного импульса, смещенного 

по оси времени

Abb. 11. Reeller (a) und imaginärer (6) Teil dee 
entlang der Zeitaehse verschobenen Quadrat

impulses
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kettős integrállal definiáljuk, melyben — ugyanúgy, mint az egyváltozós eset
ben —

oj =  2 nf és (p =  2 лк.

A G{f, k) kétváltozós, komplex értékű függvény felírható:
G(f,k) =  Gv(f ,k )+ j Gk(f,k) • (1.61)

alakban is. A komplex spektrumot az (f ,k ) sík feletti Gv(f,k) és Gk(f,k) függvé
nyeket ábrázoló felületek megrajzolásával szemléltethetjük.

Ha g{t,x) bizonyos szimmetriával rendelkezik (pl. ha a g(t,x) a (t,x) koordi
nátarendszer négy negyedében azonos értékeket vesz fel), a hozzátartozó G(f,k) 
valós értékű lesz.

A kétváltozós spektrumból az inverz Fourier transzformációval előállítható 
az eredeti függvény:
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Az r(u) függvényt az (1.25)-tel definiáltuk és részletesen megvizsgáltuk. Az 
(1.65) függvény két r(u) típusú függvény szorzata. A felület szintvonalas képé
nek az origó környezetébe eső részét a 13. ábrán mutatjuk be.

13. ábra. A kétváltozós négyszögimpulzus (1.64) perspektivikus képe és spektruma. A spektrumot 
ábrázoló felület szintvonalas képét csak első negyedben rajzoltuk meg. Az egyszerűbb ábrázolás

miatt a T  =  X  =  1 választással éltünk

Фиг. 13. Перспективная картина и спектр квадратного импульса (I. 64) с двумя перемен
ными. Изогипсы поверхности, представляющей собой спектр, проведены только в первом 

квадратне. Для упрощения изображения подобрано Т = X  = 1
Abb. 13. Das Perspektive Bild und Spektrum des zweivariablen Quadratimpulses (1.64). Der Iso
hypsenplan der das Spektrum darstellenden Fläche wurde nur im ersten Quadrant gezeichnete 

Um die Darstellung zu vereinfachen, wurde T = X = 1  ausgewählt

Vizsgáljuk a kétváltozós Dirac— ö impulzust. Definíciója az (1.32) általá
nosítása: a Dirac — ö értéke független változóinak teljes tartományán zérus, ki
véve azt az egyetlen pontot, melyben maguk a független változók egyenlők 
zérussal; a teljes (t,x) síkon számított integrálja pedig egységnyi. Az origóban 
elhelyezett Dirac — ő-ra:

ő(ttx) =  0, ha t ^  0, vagy x ^  0
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Fourier transzformaltja az (1.68) és az Euler összefüggések felhasználásával: 
D á(f,k) — e-K<»t0+V>Xo) +  e -j(a>to-4>Xo)±eKa>to-V’Xo) +  eK<o1o + V’Xo)=.4:CO&(útQC08y)Xo' (1.70) 
Az (1.69) időfüggvényt és az (1.70) spektrumot ábrázoló felület egy részének 
szintvonalas képét a 14. ábra mutatja be.

14. ábra. A négy Dirac— (5-ból felépített 
(1.69) dA{t, x) kifejezés és spektruma. A 
spektrumot a felület szintvonalaival ábrá
zoltuk. Az első negyed origó környezetébe 

eső részét adjuk meg

Фиг. Ы. Выражение (í. 69) а4(/, x), созданное из четырех значений д Дирака, и его спектр 
Спектр представлен изогипсами поверхности. Т у т  приводится часть первого квадранта 

распологающаяся около начала координат
Abb. 14. Der aus vier Dirac — <5 gebildete Ausdruck d4(t,x) (1.69) und dessen Spektrum. Das Spekt
rum ist durch die Isohypsen der Fläche dargestellt. Hier ist der in die Nähe des Koordinaten - 

anfangspunktes fallende Teil des ersten Quadrantes angegeben

Kétváltozós véges és végtelen Dirac — ö sorozatok az egyváltozós esethez 
hasonlóan tárgyalhatok:

Mindkét irányban végtelen Dirac — ö sorozat:

d „ ( t ,x )=  2  2  (1.71)

spektruma:

D„(f,k) =  —  2  2  ö l / - — , 4 — 1 ] .  ( 1 . 7 2 )
^ 0  i = —00 / = — oo ( 0̂

A sorozatok perspektivikus képét a 15. ábrán mutatjuk be.
Legyen végül:

(1.73)

A kétváltozós Fourier transzformáció alkalmazásával:
+°°

A { f , l c ) =  J  J "  a j í  — — j =

•fco ”b 00
=  J J a Í í  —  —  J  e~j(OÍdtej~̂xdx.
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15. ábra. Mindkét irányban végtelen Dirac— 6 
sorozat és spektruma: szintén mindkét irányban 

végtelen Dirac — <5 sorozat

Фиг. 15. Серия ő Дирака, бесконечная в обоих 
направлениях и ее спектр: также серия ö 
Дирака, бесконечная в обоих направлениях

Abb. 15. Eine in beiden Richtungen unendliche 
Dirac — ő-Serie und deren Spektrum: ebenfalls 
eine in beiden Richtungen unendliche Dirac — 

(5-Serie

Bevezetve a z =  t — x/v helyettesítést, a számítás így folytatható:

De az integrál értéke az (1.58) alkalmazásával a távolságváltozó — térbeli frek
vencia, esetre:

Azaz végül:

A(f,h) =  A( f ) ő lk  +  J-(1.74)
I V I

Ha az eredeti függvény a t — x/v =  állandó egyenesek mentén azonos érté
keket vesz fel, kétváltozós spektruma csak az /  =  v-h egyenes pontjaiban kü
lönbözik zérustól: 16. ábra. A spektrumban szereplő Dirac — ő késéit véges ma
gasságúnak rajzoltuk és — a szemléletesség kedvéért — a g(t,x) függvénynek 
csak egy részletét ábrázoltuk.

Megjegyezzük még, hogy az egyváltozós esethez hasonlóan tárgyalható a 
kétváltozós függvény „eltolása” . Ha az (1.73) függvény toljuk el t0 értékkel az 
időtengely mentén az új függvény

(1.75)
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16. ábra. Ha a g(t,x) függvény a t — xjv = állandó 
egyenesek mentén azonos értékeket vesz fel; 
kétváltozós spektruma a z / = —v>Jc egyenes fölé 
koncentrálódik. (Csak a spektrum valós részének 

második negyedbe eső részét ábrázoltuk)

Фиг. 16. Если функция g(t, x) по прямым / — xjv 
= пост, приобретает равные величины, то 
спектр с д в у м я  переменными сосредоточи
вается над прямой t = v.K. (Изображается 
только участок действительной части спектра, 

приходящийся на второй квадрант)

Abb. 16. Falls die Funktion g(t,x) entlang der 
konstanten Geraden t — xjv gleiche Werte auf
nimmt, konzentriert sich ihr zweivariables Spek
trum oberhalb der Geraden /  = v.k. (Nur der 
in den zweiten Quadrant fallende reelle Teil 

des Spektrums wird dargestellt)

lesz. A frekvenciatartományban a változás exp(jcot0)-lsil való szorzást jelent. A 
szorzó abszolútértéke azonban 1. Az eltolás az amplitudóspektrumot nem vál
toztatja meg. (1. az (1.53) egyenletet és az egyváltozós eset tárgyalását!) Az 
(1.75) amplitudóspektruma változatlanul az /  =  -v-Jc egyenes fölé koncent
rálódik.

2. Analóg és digitális szűrés
A továbbiakban rögzített paraméterű, lineáris szűréssel foglalkozunk. A 

lineáris szűrés alapelveit ismertnek tételezzük fel. Itt csak az analóg és digitális 
megadás jellegzetes tulajdonságait kívánjuk kiemelni.

A lineáris szűrők körén belül is csak olyan szűrőkkel foglalkozunk, melyek 
а Уье(*>х ) függvényhez a

?*/(*• я) =  gbe(t,x)* s{t,x) (2.1)
kimenetet rendelik. Az s(t,x) a szűrő súly függ vénye.

A (2.1) kapcsolatnak a frekvenciatartományban a konvolúciótétel szerint a

Gki(f,Jc) = Gbe(f, k) •S(f, k) (2.2)
összefüggés felel meg. Az S(f,k) függvény — mely a súlyfüggvény Fourier 
transzformált ja — a szűrő átviteli függvénye. Az S(fjc) komplex értékű függ
vény abszolút értéke az amplitudókarakterisztika, arkusza a fáziskarakterisz
tika.

A szűrés analóg, ha s(t,x) folytonos függvény. Digitális, ha s(t,x) digitális 
adatrendszer, azaz bizonyos együtthatók összessége. A mindkét változójában 
digitális súlyfüggvény matematikai reprezentációja:

s(t,x) =  snb(t—iAt,x—lAx), (2.3)
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ahol At és Ax az su együtthatók időbeli, illetve térbeli távolsága. Az egyes vál
tozók szerinti szűrésnek nem kell szükségképpen azonos jellegűnek lennie. A 
hazai szeizmikus gyakorlatban a távolság változó szerinti szűrés digitális, az 
idő változó szerinti analóg.

Digitális adatrendszert csak digitálisan lehet szűrni. A digitális súlyfügg- 
vényre jellemző távolságok pedig a t, illetve x tengelyek mentén alkalmazott 
г és f  mintavételi távolságoknak csak egész számú többszörösei lehetnek:

At =  cy x, (2.4)
Ax =  c2 £.

Leggyakrabban cx = c2 = 1] a súlyfüggvény és az adatrendszer pontjainak 
,,sűгűsége,, azonos.

Folytonos függvényt azonban nemcsak folytonos súly függ vénnyel, hanem 
digitális adatrendszerrel is szűrhetünk. így a következő három esetet kell meg- 
különböztetnün к:

1. Folytonos függvény analóg szűrése.
2. Folytonos függvény digitális szűrése.
3. Digitális adatrendszer digitális szűrése.
Az egyes eseteket, a könnyebb áttekinthetőség kedvéért vizsgáljuk egyvál

tozós esetben.
1. Folytonos függvény analóg szűrését végzik a hagyományos elektromos 

szűrőkörök: 17a ábra.
A szűrő súlyfüggvénye a rendszer impulzusválasza (Dirac egységimpulzus

hoz tartozó kimenet). Leírása a (2.1) egyszerűsített változata szolgál:

ff k i®  =  ffbe(

amelyben mindegyik függvény az idő folytonos függvénye.
2. Folytonos függvény digitális szűrése valósul meg, ha a függvény egy

mástól At távolságra felvett értékeit valamilyen együtthatókkal szorozzuk, 
majd a szorzatokat összegezzük:

gki(t) -  ZSiVbeií-M t)- (2.5)

17. ábra. A szűrési művelet külön
böző típusai: a) folytonos függvény 
analóg szűrése, b) folytonos függ
vény digitális szűrése, c) digitális 

adatrendszer digitális szűrése

Фиг. /7. Различные типы фильт
рации: а — аналоговая фильтра
ция непрерывной функции, б -  
цифровая фильтрация непрерыв
ной функции, в — цифровая 
фильтрация цифровой системы 

данных
Abb. 17. Verschiedene Type der Filterung:

a) analoge Filterung einer kontinuierlichen Funktion, b) digitale Füterung einer kontinuier
lichen Funktion, c) digitale Filterung eines digitalen Datensystems
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Ilyen típusú átalakítást végez a késleltetővonalas szűrés: 17b ábra. Ekkor 
At a letapogató fejek közötti távolság idő ekvivalense; st pedig az összegezés 
előtti alkalmazott súlyfaktorokat jelenti. A (2.5) természetesen levezethető az 
általános összefüggésekből is. Ha egyváltozós esetre szorítkozunk és felhasz
náljuk a Dirac — ö eltolási tulajdonságát:

gM{t) =  gbe(t) *s,Ö(t-i/lt) =  2-Ь9ьА1~Ш ).
i

3. Végül digitális adatrendszer digitális szűrésekor egy gki(lx) kimeneti 
értéket az Ír helyen és környezetében levő bemeneti értékek súlyozott összege 
ad meg:

9 k i { t e )  =  2  s i 9 b e ( h  ~  i A r ) > ( 2 - 6 )
i

1. 17c ábra.

A különböző típusú szűrők hatásának frekvenciatartománybeli leírása a 
(2.2) általános kapcsolat speciáhs változataival történik. Fel kell használnunk 
egy folytonos függvény és belőle r távolságú mintavételezéssel kapott digitális 
adatrendszer spektrumai közötti összefüggést. A digitális adatrendszer előállí
tásának matematikai reprezentációja az eredeti függvény végtelen Dirac— ő 
sorozattal való szorzása:

gdig(t) =g(t) 2  b{t — ix). (2.7)

úgynevezett Nyquist intervallumban csak az l j t  konstansszorzóban tér el.
Ha (2.8) nem teljesül, a spektrum torzul. Emiatt mindig törekednünk kell a 

(2.10) betartására.
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A (2.7) — (2.10) összefüggéseket alkalmazhatjuk speciálisan a súlyfüggvény- 
re, mint időfüggvényre és a hozzátartozó átviteli függvényre, mint a súlyfügg
vény Fourier transzformáltjára. Eszerint digitális súlyfüggvény alkalmazása 
periodikus átviteli függvényt jelent. A periódus nagysága az együtthatók távol
ságának reciproka: 1/At. A teljes átviteli függvény az

|/|< 7/2 At

intervallumban felvett értékek periodikus ismétlése.
Digitális szűrés esetén az átviteli függvényt elegendő a

ö < / < lj2At
intervallumban megadni. Ugyanis az S(f) valós része páros, képzetes része pá
ratlan függvény. Emiatt a [0,1/2 At] tartomány ismerete meghatározza a 
[ — 7/2 At,0] intervallumban felvett értékeket is; a [ — 7/2 At; +Ц 2 At] közötti 
rész pedig már meghatároz egy teljes periódust.

Ha a szűrendő folytonos függvény felső határfrekvenciája nagyobb mint 
7/2 At, lényeges az átviteli függvény periodikus voltának figyelembevétele. Egy 
sematikus példát mutat be a 18. ábra. Legyen a digitális szűrés célja: alulvágás. 
A szűrendő függvény spektruma a baloldali középső, a kívánt kimenet a bal
oldali alsó ábrán látható. A szűrés digitális megvalósítása az átviteli függvényt 
periodikussá teszi: jobboldali felső ábra. Ha f h> lj At a szűrő elveszti alulvágó 
jellegét, az ljAt környezetébe eső frekvenciákat ugyanúgy átengedi, mint a 
zérushoz közelieket.

Ha módunkban áll a At-1 változtatni, törekednünk kell a

összefüggések betartására. Ha a At vagy Ax rögzített értékek, melyeken már nem 
változtathatunk, az eredmények értelmezésében kell figyelembe vennünk az 
átviteli függvény ismétlődésének hatását.

Digitális adatrendszer digitális szűrése során mind a bemenet spektruma, 
mind az átviteli függvény periodikus. Mivel At a r mintavételi távolságnak csak 
egész számú többszöröse lehet, a bemeneti spektrum ismétlődési periódusa: 7/r 
az átviteli függvény ismétlődési periódusának 1/At szintén egész számú több
szöröse. Leggyakrabban x — At és az ismétlődési periódusok megegyeznek. A 
At akkor választható a r többszörösének, ha a digitális a feltétlenül szükségesnél 
(2.10) sűrűbb mintavételezéssel történt, a spektrum a Nyquist intervallum 7/&- 
szorosánál kisebb, origó középpontú részre koncentrálódik. A At növelése a le
hető maximális értékig a végzendő műveletek számát, ezzel együtt idejét és 
költségeit csökkenti. A 19. ábrán а к = 3  esetet mutatjuk be.

Ha a szűrő átviteli függvényét mi választjuk meg, csökkenthetjük a minta- 
vételezési hibák hatását: 1. 20. ábra. Ha a torzulás nem nagy (a mintavételi 
távolság a szükségesnél csak valamivel nagyobb), a torzult tartományt eltávo
líthatjuk és a további műveleteket a bemenet torzítatlan alacsony, illetve kö
zepes frekvenciájú komponensein végezhetjük el. A digitálási hibákat (ha azok 
nem túlságosan nagyok) a felülvágó szűrő alkalmazása részben korrigálja.
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Kívánt átalakítás Tényleges átalakítás

18. ábra. A szűrő jellegének meg
változása spektrumismétlődés 

miatt. A bal oldali felülvágó szűrő 
helyett sávvágót alkalmazunk, ha

A t * l l f h

Фиг. 18. Изменение характера 
фильтра за счет повторения 
спектра. Вместо фильтра высо
ких частот на левой стороне, 
применяется полосовой фильтр, 

если At & \/th

Abb. 18. Änderung des Filtercharakters wegen der Wiederholung des Spektrum. Anstatt des 
linken Tiefpassfilters wird ein Bandpassfilter verwendet, falls A 12? l lf fl ist

1 9 . ábra. A súlyfüggvény mintavételi távol
sága a szűrendő digitális adatrendszer min
tavételi távolságának többszöröse lehet, ha a 
bemenet spektruma a Nyquist intervallum

nak csak egy részét tölti be

Фиг. 19. Интервал преобразования весовой 
функции может быть кратным интервала 
преобразования фильтруемой системы 
цифровых данных, если спектр входа 
заполняет только часть интервала Нюк- 

виста

Abb. 19. Der Abtastabstand der Gewiohts- 
funktion kann die Vielfache des Abtastabs
tandes des zu filternden digitalen Datensys
tems sein, falls das Eingang-Spektrum nur 

einen Teil des Nyquistlntervalls ausfüllt

Ha digitális szűréssel előírt S(f) átviteli függvényt akarunk megvalósítani, 
úgy járunk el, hogy inverz Fourier transzformációval előállítjuk az s(t) súlyfügg
vényt. Megállapítjuk az együtthatók között szükséges At távolságot, majd az 
s(t) folytonos függvényt véges hosszúságú, digitális adatrendszerré alakítjuk. A 
digitálás hatásával foglalkoztunk: ez az előírt S(f) periodikus ismétlődését okoz
za. Az alkalmazható adatrendszer véges hossza az előírt átviteli függvény to
vábbi változásait eredményezi.
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Egy T intervallumon túli adatok elhagyása úgy tekinthető, mint az ere
deti függvény szorzása egy T hosszúságú négyszögimpulzussal:

StényiV) = s er(t)-n(t,T). (2.14)
A (2.14) frekvenciatartománybeli hatása:

Sténylif) =  Serif) * N(f,T) =  Serif * i  r(fT) .

A tényleges átviteh függvény az eredeti átviteli 
függvény és a négyszögimpulzus spektrumának kon- 
volúciója. A konvolúcióképzés 1. részben leírt értel
mezése szerint: az eredeti függvény minden egyes 
Ser(f)df eleme „szétfolyik” lényegében a 4. ábrán be
mutatott r(fT) függvény szerint.

Az 8er(f) megváltozása annál kisebb, minél ha
marabb válik az Ser(f )~fel konvolvált függvény zé
russá. Kétféle úton csökkenthetjük a szétfolyást. 
Vagy T -1 nagynak választjuk, vagy a négyszögimpul
zus helyett más alakú időfüggvénnyel metsszük ki a 
súlyfüggvényből a felhasználandó T hosszúságú sza
kaszt. Egyszerű — és eredményes — az (1.29) három
szögimpulzus használata.

Ha

S,ényl(t) =  Ser(t)*h(t,Tl2),(2.10) 

az átviteh függvény megváltozása:

Sunyid) =  Serif) * H(f, T/2) Serif) (2.17)

20. ábra. Spektrumtorzulás 
korrigálása felülvágó szű

rővel

Фиг. 20. Исправление 
искажений спектра при 
помощи фильтра правого 

среза

Abb. 20. Korrektion der 
Spektrumverzerrung mit 

Tiefpassfilter

Mivel r2(2fT) mindenütt pozitív és az r(fT)-né 1 
gyorsabban tart zérushoz, a „szétfolyás” hatása 
kisebb.

A kétváltozós digitális szűrés az egyváltozóshoz 
hasonló problémákat vet fel. Ha súlyfüggvényünk a 
t és x függvénye (idő és távolságváltozó szerint 
együttesen szűrünk), a súlyfüggvényből az x tengelyen 
Ax, a t tengelyen At mintavételi távolsággal digitális 
adatrendszert készítünk, a tényleges átviteh függvény 
az eredetiből az
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A (2.18) és (2.8) általánosítása kétváltozós esetre. Ha a szűrés csak egyik 
változójában, pl. я-ben digitális, a (2.18) helyett

Sunyid, b) = 4- 2  к -  lk0) (2.19) 
Ax i

lesz a megvalósuló átviteli függvény.
Eddig mindig azt tételeztük fel, hogy eredetileg a folytonos súlyfüggvény 

van megadva és ezt alakítjuk — számítástechnikai okokból — digitális adat- 
rendszerré. Előírható azonban a végzendő művelet már eleve digitális formá
ban is:

9м(*о> xo) =  22  си9ъе(*о +  iAt> хъ + lAx) . (2.20)
i l

A (t0,x0) pontbeh kimeneti értéket az ezen pontbeli és a környezetébe eső pon
tokban felvett bemeneti értékek súlyozott összege adja.

Felvethető a kérdés, milyen átviteli függvény felel meg a (2.20)-nak. Ha a 
(2.20) összefüggést konvolúció alakra hozzuk, akkor a gbe(t,x)-szel konvolúció- 
képzésben szereplő függvény Fourier transzformált ja adja az átviteli függvényt. 

A (2.20) helyett

gki(t,x) =  s{t,x) *gbe(t,x)
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Még egyszer kiemeljük az egyes betűk jelentését: a cü a vonatkoztatási 
ponttól időbeni iAt, térben lAx távolságra levő adatokhoz rendelt súly (együtt
ható). A (2.22) segítségével az együtthatók helyének és értékének ismeretében 
számíthatjuk az átviteli függvény értékét.

M AGYAR GEOFIZIKA V III. ÉVF. 5 - 6 .  SZ.

Magnetotellurikus szondázások 
értelmezése anizotrop altalaj felett

V E R Ő  J Ó Z S E F

Egy Csehszlovákiában végzett magnetotellurikus szondázás regisztrátumainak segítségével a 
tanulmányban kimutatja a szerző, hogy olyan pontokban, ahol a tellurikus állomásellipszis elnyúlt. 
csak a nagytengely irányában lehet magnetotellurikus ellenállás értékeket számítani. A  kistengely irá
nyában, vagy egy ahhoz közel eső irányban a mágneses és a tellurikus tér közötti kapcsolat az ismertetett 
pontban tapasztalthoz hasonló excentricitás (nagytengely a kistengely négyszerese) esetén felbomlik, 
vagy csak nagyon gyenge kapcsolat marad meg.

A  vázolt megállapításokat a tihanyi és a göttingeni magnetotellurikus görbék is alátámasztják.

По записям магнитотеллурического зондирования, проведенного в Чехословакии, в 
работе показано, что в пунктах, характеризующихся растягиванием эллипса теллури
ческой станции, вычислить величины магнитотеллурического сопротивления можно 
только в направлении большой оси. В направлении малой оси или в близком к ней направле
нии связь между магнитным и теллурическим полями при подобной эксцентричности 
( когда большая ось равна четырехкратной величине малой оси) нарушается или становится 
очень слабой.

Излагаемые выводы подтверждаются и магнитотеллурическими кривыми, получен
ными в обсерваториях Тихань и Геттингена.

M it Hilfe von Aufnahmen einer in der Tschechoslowakei durchgeführten magnetotellur is chen 
Sondierung wird bestätigt, dass in Punkten mit ausgedehnten tellurischen Stationsellipsen, magneto- 
tellurische Widerstandswerte nur in der Richtung der grossen Ache berechnet werden können, ln  der 
Richtung der kleinen Achse, oder in einer dazu naheliegenden Richtung, falls eine ähnliche Exzentrizität 
vorhanden ist (d. h. wenn die grosse Achse die Vierfache der kleinen ist) löst sich die Verbindung 
zwischen dem magnetischen und tellurischen Feldern aus, oder es verbleibt zwischen ihnen nur ein sehr 
schwacher Zusammenhang.

Die angedeuteten Festsetzungen werden auch durch die magnetotellurischen Kurven von Tihany 
und, Göttingen unterstützt.

Anizotrop altalaj felett elhelyezett pontokban végzett magnetotellurikus 
szondázások általában — a tellurikus abszolút ellipszis nagytengelyének irá
nyát kivéve — eléggé rendszertelen görbéket adnak, a pontok szórása is nagy. 
Mivel a mágneses komponensek változékonysága területileg viszonylag sokkal 
kisebb, mint a tellurikus áramoké, az anizotrópia kialakulásában a döntő sze
repe a tellurikus abszolút ellipszisnek van. A tellurikus állomásellipszis elnyúlt- 
sága jól jellemzi az egyes pontok anizotrópiáját. A közönséges tellurikában a 
nehézségek körülbelül 3 — 5 közötti excentricitású ellipszisek esetében kezdenek 
olyan méreteket ölteni, hogy a feldolgozás szokásos módszerei csődöt monda
nak. Ennek ismeretében igyekeztünk egy — ebbe az exeentricitás-tartományba 
eső abszolút ellipszisű pontban a magnetotellurikus szondázás szolgáltatta 
eredményeket megvizsgálni. Választásunk a Csehszlovák Tudományos Akadé
mia Geofizikai Intézete által Szlovákiában mért Blatnica nevű állomásra esett,
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