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A szintetikus szeizmogram számításának pontossági
követelményei *

S Z .  K I  L É N  Y  I  É V  A* *

A  szintetikus szeizmogram számítása öt lépésből áll, éspedig: a karottázsgörbék digitálása, mélység
idő transz.formáció, reflexiós koefficiens sorozat meghatározása, többszörösök meghatározása és végül 
konvolúciós szűrés tetszőleges jelalakkal. Az egyes műveletek során a paraméterek megválasztása jelentős 
különbségeket eredményezhet. Ezek vizsgálata a következő eredményekre vezetett:

1. a karottázsgörbék digitálása során elegendő a 0,2 m mintavételi köz alkalmazása,
2. az intervallumsebesség számításához használt időréteg megválasztása igen nagy mértékben 

befolyásolja a további eredményeket, ezért célszerűnek látszik a 0,1 msec pontosság,
3. a reflexiós koefficiensek meghatározása előtt célszerű hibaszűrést végezni. A  dolgozat ismertet 

egy ilyen lehetőséget és vizsgálja a változtatható paraméter szerepét,
4. a vizsgálathoz felhasznált dunántúli karottázsgörbék esetén a belső többszörösök szerepe elha

nyagolható volt,
5. a konvolúciós szűréssel kapcsolatban a vizsgálat tárgyát képezi a lehetséges és szükséges 

frekvenciatartomány.

Вычисление синтетических сейсмограмм сводится к пяти шагам, а именно: кодиро
ванию каротажных кривых, трансформации глубина-время, определению серии коэффи
циентов отрежния, выделению кратных отражений и наконец -  к конволюционной 
фильтрации с любой формой сигнала. В процессе некоторых операций выбор параметров 
может привести к значительным разницам. Их изучение показало, что:

1. при кодировании каротажных кривых достаточно применять шаг кодирования 
равный 0,2 м;

2. выбор интервала времен, применяемого для вычисления интервальной скорости, в 
значительной мере влияет на дальнейшие результаты, в связи с чем целесообразно 
достигать точности 0,1 мсек;

3. до определения коэффициентов отражения целесообразно проводить фильтрацию 
погрешностей. В настоящей работе описывается подобная возможность, причем 
рассматривается роль изменяемого параметра;

4. при изучении каротажных кривых, полученных в Задунайской области, ролью 
внутренних кратных отражений можно было пренебречь;

5. в связи с конволюционной фильтрацией необходимо изучать возможный и нужный 
диапазон частот.

Computation o f synthetic seismograms comprizes five steps: sampling of logs, depth-time 
transformation, determination of the series of reflection coefficients, determination of multiples, 
and convolution by a given signal. The study of the role o f parameters at given operations resulted 
in the followings:

1. sampling interval o f 0,2 m proved to be sufficient,
2. in interval velocity determination the choice of time-interval influences further results 

to a great extent, therefore an accuracy of 0,1 msec seems to be necessary,
3. before the determination of reflection coefficients the discussed error filtering proved 

to be useful,
4. in the present case the internal multiples o f the logs could be neglected, and
5. in connection with convolution the necessary and possible frequency content of syn

thetic seismograms is discussed.

* Elhangzott 1974 nov. 21-én, a Felszíni Geofizikai Szakosztály ülésén.
** Szabó Zoltánná Kilény i Éva; Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet, Budapest.
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Szintetikus szeizmogram számítása a következő lépésekből áll:

— az analóg rögzítésű karottázsgörbe digitálása,
— mélység-idő transzformáció,
— reflexiós koefficiens sorozat meghatározása,
— többszörösök meghatározása,
— konvolúciós szűrés tetszőleges hullámformával.

Mindegyik művelet során a paraméterek megválasztása jelentős különb
ségeket eredményezhet. Ezek vizsgálatát tűztük ki célul.

Mintavételi köz megválasztása

Az OKGT OR —13 (Ortaháza) mélyfúrása akusztikus görbéjének első sza
kaszán (1420 — 1504 m) három különböző mintavételi közzel végeztük a digi- 
tálást a Geofizikai Intézet félautomatikus digitáló berendezésén. Ezek a kö
vetkezők voltak: 0,25, 0,5, 1 mm. A karottázsgörbe léptékén ez 5, 10, ill. 20 cm 
mélységintervallumnak felel meg.

A kísérleti szelvényszakasz kiválasztásánál az a szempont vezetett, hogy 
hirtelen, gyors ingadozások legyenek a görbén, amelyek esetleg érzékenyek a 
mintavételi köz megválasztására.

Ez a kísérlet egyben annak vizsgálatára is megfelelő, hogy a félautomati
kus digitálás során mennyi hibát okoz a gépkezelő, illetve milyen pontosság 
várható el ilven adottságok mellett.

Ez utóbbi kérdésre a szelvények egyszerű 
visszaírása (1. ábra) megnyugtató választ 
adott. Jelen esetben a gépkezelő nem különö
sebben gyakorlott munkaerő volt, egyéni hibája 
ennek ellenére elhanyagolható.

Ugyancsak elhanyagolhatónak tűnik a kü
lönböző mintavételi köz alkalmazásából eredő 
eltérés, de ezt a további műveletek kapcsán is 
végig ellenőriztük.

Mélység-idő transzformáció

A transzformáció feladata az eredeti mély- 
ségbeérkezési-idő görbe transzformálása terje
dési idő-intervallumsebesség görbévé.

A transzformációt két lépésben végezhet
jük el: először a beérkezési idők integrálásával 
meghatározzuk a mélység-terjedésiidő görbét, 
majd ebből, mint jnverz függvény tabellálása, 
a kiválasztott intervallumnak megfelelően meg
határozzuk a terjedési idő-intervallumsebesség 
függvényt.



2. ábra. S E T R 2  program vázlatos 
blokkdiagramj a

P u c .  2 . Схема программы SETR2 
Fig. 2. Block diagram o f the program 

S E T R 2
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A mintavételi elmélet szerint legalább két adat kell, hogy egy periódusra 
essen a torzulásmentes átvitelhez. Ezek szerint az IR =  0,5 msec alkalmazása 
mellett 3 — 5m  vastag réteg hatása jelentkezik torzulásmentesen a szóbajöhető 
sebességintervallumban. Kőolajkutatási szempontból már 1 — 2 m vastag 
homokkő szintek kimutatása lényeges, ehhez viszont IR =  0,1 msec-ot kell 
alkalmaznunk.

A felszíni szeizmogramok frekvenciatartománya természetesen ennél 
lényegesen alacsonyabb. De ott a felvételezésnél alkalmazott antialias szűrő 
megakadályozza az esetleges magasabb frekvencia-tartalom miatti torzuláso
kat. A fordított feladat esetén az integrált terjedési időgörbe minden további 
számítás alapja. Ennek nagyobb lépésközű mintavételezése, bár ténylegesen

3. ábra. OR — 33 szelvényből számított 
szintetikus szeizmogramok spektruma
----------IR  =  0,1 m sec--------- IR  =  0,5 msec
a) 0 — 250 H z-ig , b) 250 H z — 500 Hz-ig  
„ A ” léptékében 50-szeres nagyítással 
c) A  két spektrum különbsége d B -ben. 

Puc. 3. Спектр синтетических сейсмограмм, 
подсчитанных по данным профиля OR -  33
-------- IR  =  0,1 м сек --------IR  =  0,5 мсек
а) 0 -  250 гц, б)  250 -  500 гц в масштабе 

„ А ”  с 50-ккратным увеличением 
в) разность двух спектров в дб 

Fig. 3. Spectra of synthetic seismograms
computed from log OR — 3 3 --------- IR  =  0,1
m sec—------  IR  =  0,5 msec a) 0 — 250 H z,
b) 250 — 500 H z scale of „ А ” enlarged by 50

felülvágó szűrőként is hat, de menthe
tetlenül olyan torzulásokra vezet, me
lyek később nem korrigálhatok. A fen
tiek bizonyítására szolgáljon a 3. ábra, 
mely két, csak IR -ben különböző 
szintetikus szeizmogram frekvencia- 
spektrumát ábrázolja.

4. ábra. OR — 33 szelvény terjedési idő-intervallum  
sebességgörbéi a) IR  =  0,1 msec, b) IR  =  0,2  

msec, c) IR  =  0,5 msec, d) IR  =  1,0 msec 
Рис. 4. Кривые ,,время пробега -  интер
вальная скорость” для профиля O R -3 3 ,  

a) 1R — 0,1 мсек, б) IR  =  0 ,2  мсек, 
в) IR  =  0,5 мсек, г) IR  =  1,0 мсек 

Fig. 4. Travel-time — interval velocity curves 
of the log O R  — 33, a) IR  =  0,1 msec, b) IR  =  0,2 

msec, c) IR  =  0,5 msec, d) IR  — 1,0 msec

Az IR =  0,5 msec paraméterű görbén az elsődleges és másodlagos maxi
mum között 11 dB különbség van. Az IR =  0,1 msec-os görbén az a különb
ség 8 dB-re csökkent. Ez utóbbin megjelenik egy határozott maximum 390 ű z 
nél, melynek már nyomát is alig lehet felfedezni a 0,5 msec paraméterű karak
terisztikán. A két spektrum közötti különbség szemléltetésére megszerkesztet
tük a különbségi görbét dB-ben (3c. ábra). A különbségek a frekvencia növeke
désével nőnek, de az alacsonyabb frekvenciatartományban sem elhanyagol
hatók .
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Gyakorlati példaként az OR —33 és az előbbi fejezetben említett OR — 13-&S 
fúrások egy-egy szakaszán végeztünk vizsgálatokat IR  változtatásával. A két 
szelvény jellege alapvetően eltér egymástól.

Az OR —13 a pannon összletből való, az OR —33 viszont harántolja az 
alsó pannon-miocén-mezozoikum átmenetet. Míg az utóbbin a mezozoikum 
határozott sebességugrással jelentkezik, majd azt kisebb ingadozásokkal tartja 
is, addig az OR —13 a pannonra jellemző vékony agyag, márga és homokkő 
rétegek váltakozását tükrözi.

A 4. ábra az OR — 33, a 6. ábra pedig az OR —13 szelvény terjedési idő- 
intervallum sebességgörbéit mutatja különböző IR  értékek mellett. Megálla
píthatjuk, hogy az OR —33 szelvény fő jellegzetességét IR  =  0,5 msec mellett is 
megtartotta, de az OR —13 minden jellegét fokozatosan elvesztette a növekvő 
IR értékek mellett.

A fenti gyakorlati példák — az elméleti meggondolásokkal egybehangzóan 
— azt bizonyítják, hogy a szintetikus szeizmogram számításokhoz lehetőleg 
IR — 0,1 msec értéket kell alkalmaznunk.

Reflexiós koefficiens sorozat meghatározása,
A terjedési idő-intervallumsebesség görbéből, a szokásos módon a sűrűség 

változásának elhanyagolásával az

Mivel az akusztikus karottázsmérés igen sok hibával terhelt (Groh et al. 
1971), célszerűnek látszott egy hibaszűrés beiktatása. Az eljárás elve a követ
kező: vizsgáljuk az egymásutáni sebességértékeket. Amennyiben azok szórása 
egy megadott küszöbérték alatt van, egy réteghez tartozónak tekintjük. Az 
egy réteghez tartozó sebességértékek átlagát számítjuk és a következő sebes
séget már az átlaghoz hasonlítjuk. Amennyiben egv érték eltérése az átlagtól 
meghaladja Q értékét, a program különböző lehetőségeket tételez fel:

1. egy kiugró értékkel áll szemben, amely csak a hiba lehet. Ebben az eset
ben a szomszédos sebességértékek középértékével helyettesíti a hibás 
adatot.

2. Uj réteg kezdődik. Ezt a további adatok vizsgálatával dönti el a prog
ram. Amennyiben ez bebizonyosodik, az előző réteg adatait kiegyen
líti, a kiegyenlített értékeket tárolja és az új réteg adatait vizsgálja a 
továbbiakban. A kiegyenlítés eredményeképpen a rétegek sebesség
gradienssel rendelkezhetnek.

3. Amennyiben egy szakaszon erős szórás mutatkozik, de új rétegre jellem
ző sebességugrás nem, a szóró értékeket átlagolja.

4. Ha az egymásutáni értékek eltérése mindig nagyobb, mint Q, de a vál
tozás egyirányú, az eredeti értékek megváltoztatása nélkül, átmeneti 
zónát határoz meg.
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5. ábra. S E R K 5 program vázlatos blokkdiagramja 
Рис. 5. Схема программы SERK5 

Fig. 5. Block diagram of the program S E E K S

6. ábra. OR —13 szelvény terjedési idő
intervallumsebesség görbéi a) IR  — 0,1 
msec, b) IR  =  0,2 msec, c) IR  =  0,5 msec
Рис. 6. Кривые „время пробега -  
интервальная скорость” по профилю 
OR - 1 3  а) IR  =  0,1 мсек, б) IR  = 0,2 

мсек, в) IR  =  0,5 мсек 
Fig. 0. Travel-tim e — interval velocity 
curves o f the log OR —13, a) IR  =  0,1 
msec, b) IR  — 0,2 msec, c) IR  =  0,5 msec

92



A program vázlatos blokkdiagramja az <5. ábrán látható. Itt szabadon 
változtatható paraméter Q értéke. A 6. ábrán mutatjuk be az OR —13 szelvény 
már előzőkben vizsgált szakaszának terjedési idő-intervallumsebesség görbéit 
hibaszűrés nélkül, valamint Q =  100, ill. 200 m/sec paraméterekkel végzett 
hibaszűrés után. Látható, hogy a program kiszűrte az egyedi kiugró értékeket 
(bekarikázott adatok) és a kevés jellegzetességet hordozó eredeti görbét meg
határozott rétegekre bontotta. Egyszerű ránézésre nem könnyű megmondani, 
melyik Q érték a helyes, ehhez részletes földtani azonosítás szükséges. Nagyobb 
ÍR alkalmazása esetén az Q =  100, ill. 200 m/sec paraméter választása szinte 
már semmi különbséget nem hoz létre, bizonyítván, hogy ÍR  növelése a görbe 
jellegzetességeit eltünteti. A kiugró értékek ÍR =  0,5 msec mellett már egy-egy 
réteget kéj)viselnek, tehát azok kiszűrése kifejezetten hátrányos.

Ugyanez a program alkalmazható nyers, digitált adatokra is. Ebben az 
esetben megelőzhetjük a transzformáció simító hatását és így előnyösebb hiba
szűrést érhetünk el. Az OR— 13 szelvény különböző paraméterű hibaszűréseit 
a 7. ábra, az OR —33 szelvényét a 8. ábra szemlélteti.

7. ábra. OR —13 szelvény digitált értékei
nek hibaszűrése (Q értéke osztásrészben 

értendő)
Рас. 7. Фильтрация погрешностей 
кодированных величин для профиля 
OR -  13 (величины Q даны в делениях 

шкалы)
Fig. 7. Error filtering of the sampled log 
OR —13  (the value o f Q  means scale divi

sions)

8. ábra. OR — 33 szelvény digitált értékei
nek hibaszűrése (Q  értéke osztásrészben 

értendő)
Puc. 8. Фильтрация погрешностей 
кодированных величин для профиля 
OR -  33 (величины Q даны в делениях 

шкалы)
Fig. 8. Error filtering o f the samples log 
OR — 33 (the value o f Q  means scale divi

sions)
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A program ( SERK5)  második részében, a javított sebességadatokból 
kiszámítja a reflexiós koefficiens sorozatot. IR  és Q hatását a reflexiós koeffi
ciens sorra a 9. ábra szemlélteti. Mint azt az előző' eredmények is bizonyították, 
IR  növelése lényegesebb változást okoz, mint Q növelése. Q megválasztásáról 
nem is tudunk olyan egyértelmű döntést hozni, mint IR  értékéről. A mérés 
pontossága és a földtani viszonyok egyaránt meghatározó tényezők Q megvá
lasztásában.

9. ábra. OR — 33 szelvény reflexiós koeffi
ciens sorozata

Puc. 9. Серия коэффициентов отраже
ния по профилю OR - 3 3

Fig. 9. Reflection coefficient series of the 
log O R -3 3

TöbbszörösöJc meghatározása

A többszörösük meghatározására Robinson (1967) módszerét alkalmaztuk. 
Ebben a megoldásban a felszín reflexiós koefficiense: — 1, nem változtatható. 
Mivel a felszíntől a fúrástalpig folytonos akusztikus szelvény nem áll rendelke
zésünkre, a felszíni többszörösük meghatározása általában nem iehetséges. 
Szintetikus szeizmogram példáink az OR —33 szelvényre a belső tößbszörösök 
figyelembevételével készültek. Egy esetben hasonlítottuk össze a többszörösök 
nélküli szeizmogrammal. A két adatsor — mint várható is volt — gyakorla
tilag azonos.

A többszörösök meghatározásában lényeges paraméter a felszín reflexiós 
koefficiensének megválasztása volna, de ennek vizsgálatára a jelenlegi adott
ságok mellett nincs lehetőség.

Konvolúciós szűrés adott jelalakkal

A szűrőprogram normált konvolúciószűrést végez. Normálás alatt a szor-
U(SZ )zatösszegek osztását értjük---- — faktorral, ahol SZt a szűrőpontok értékei,

N  pedig a szűrésben résztvett szűrőpontok száma.
Ez az utolsó lépés dönti el tulajdonképpen előző megállapításaink helyes

ségét. Meg kell vizsgálnunk, hogy a szóba jöhető frekvenciatartományban ho
gyan jelentkeznek az előző műveletek paraméterei, illet\e az adott földtani 
szelvény értelmezéséhez milyen frekvenciaátvitel szükséges.

Mivel mintapéldáink közül az OR —33 szelvény földtani szempontból ér
dekesebb, ezért csak az ebből nyert szintetikus szeizmogramokkal foglal
kozunk.
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A 10. ábrán IR változtatásának hatását mutatjuk be a konvolúciós szű
réshez alkalmazott wavelet frekvenciájának függvényében. Az ábra alsó részén 
az IR  = 0,1 msec, Q =100 m/sec páraméterrel számított sebességmenetet 
ábrázoltuk. A wave letek frekvenciái alulról felfelé növekvően: 50, 75, 150, ill. 
300 Hz.

A várakozásnak megfelelően a waveleo frekvenciájának növekedésével a 
görbék közötti különbség egyre növekszik. A határozottan kiemelkedő jel 
területén ez a különbség fáziseltolódásban és amplitúdó-eltérésben mutat
kozik. A pannóniai összlet vékonyabb rétegeinek megfelelő reflexiók területén 
már jellegbeli változás jelentkezik a magasabb frekvenciás szűrések esetén.

Ilyen a 150 Hz-es szintetikus szeizmogram-hármas, ahol csak az IR = 0 ,1  
msec mintavételezéssel számított görbe mutatja, hogy interferenciás jellel ál
lunk szemben. A 300 Hz-es szűrés esetén az összetevők mindegyik görbén 
megjelennek, de az IR =  0,1 paraméterűn válnak szét legjobban az egyes 
vékony rétegekhez tartozó reflexiós jelek.

Mint a sebességmenetből látható, az 1,543 — 1,555 sec közötti uralkodó jeb 
a nagy sebességű triász mészkő megjelenése, ill. abban egy kisebb sebességű, 
talán bontott zóna, tulajdonképpen három nagy sebességugrásból áll. Ezt a 
hármas jelet az 50 és 75 Hz-es szűrés még teljesen egy jelnek mutatja. 150 Hz- 
es szűrés esetén már határozottan felismerhető a jel kettőssége és még 300 Hz 
mellett is csak a második jel aszimmetriájából lehet következtetni a harmadik 
összetevőre.

A magas frekvenciák alkalmazásának viszont nem csak műszeres és ab
szorpciós akadályai vannak. Ha az ábrán látható négy szeizmogram sorozat-

10. ábra. IR  változásának hatása a szin
tetikus szeizmogram előállításához alkal
mazott wavelet frekvenciájának függvé
nyében. A  sebességmenet IR  — 0,1 msec, 
Q =  100 m/sec paraméterekkel készült

Puc. 10. Влияние изменения IR  в 
зависимости от частоты, применяемой 
при составлении синтетических сейс
мограмм. Диаграмма скоростей сос
тавлена с использованием параметров 

IR =  0,1 мсек Я — 100 м/сек.
Fig. 10. Effect of the variation of IR  as a 
function of the wavelet frequency applied 
for convolution. IR  =  0,1 msec, Q  =  100  

m /sec
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ban meghatározzuk a jel/zaj viszonyt, jelnek a triász reflexiót, zajnak mint 
háttér a pannon reflexiókat fogva fel, a következő eredményeket kapjuk:

wavelet f  rekvencia
50 Hz 
75 Hz 

150 Hz 
300 Hz

jel/zaj viszony
3.8
7.0
5.0
2.8

Tehát adott esetben a triász reflexió megjelenítése szempontjából a 75 Hz- 
es szűrő a legmegfelelőbb, annak ellenére, hogy felbontás nélkül, határozott 
fáziseltolódással jelöli ki a triász felszínt.

A következőkben Q változtatásának hatását vizsgáltuk, ill. a hibaszűrés 
jelentőségét a szintetikus szeizmogramokon az alkalmazott wavelet függvé
nyében.

A 11. ábrán IR =  0,5 msec, a 12. ábrán IR =  0,1 msec mellett hasonlí
tottuk össze a hibaszűrés nélküli és az Q =  100, ill. 200 msec paraméterű hiba
szűréssel és 75, 150, ill. 300 Hz wavelettel szűrt szintetikus szeizmogramokat.

Mindkét ábrán a két különböző Q érték alkalmazása csak lényegtelen el
térést okoz, ezzel is alátámasztva előző megállapításainkat ü  megválasztásáról. 
Az IR = 0,5 msec paraméterű görbeseregen a wavelet frekvenciájának növe
kedésével egyre jobban kihangsúlyozódik az eltérés a hibaszűrés nélküli és a 
hibaszűrő programon átfuttatott szintetikus szeizmogramok között. Az ÍR =  
= 0,1 msec paraméterű görbeseregen ez a jelenség már alig figyelhető meg, ill. 
csak a kisebb jelek tartományában vehető észre.

tikus szeizmogram előállításához alkalma
zott wavelet frekvenciájának függvényében. 
IR  =  0,5 msec, sebességmenet, mint a 10. 

ábrán
Puc. 17. Изучение влияния Q в зависимости 
от частоты, применяемой для составления 
синтетических сейсмограмм. IR  =  0 ,5  
мсек, Диаграмма скоростей как на рис. 10 
Fig. 11. Study o f the influence of Q  as a 
function of the wavelet frequency applied 

for convolution. IR  — 0,5 msec

12. ábra. Q  hatásának vizsgálata a szinte
tikus szeizmogram előállításához alkalmazott 
wavelet frekvenciájának függvényében. 
ÍR  =  0,1 msec. Sebességmenet, mint fent 
Puc. 12. Изучение влияния Q в зависи
мости от частоты, применяемой для 
составления синтетических сейсмограмм. 
IR  =  0,1  Диаграмма скоростей как выше 
Fig. 12. Study of the influence of Q  as a 
function of the wavelet frequency applied 

[for convolution. IR  =  0,1 msec
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A fenti ábrák ismét arra hívják fel figyelmünket, hogy a szintetikus 
szeizmogram mennyire érzékeny az integrált terjedési időgörbe mintavétele
zésére és egyben bizonyítja, hogy a hibaszűrés alkalmazott eljárása az adott 
szelvényen jól működött.

összefoglalás

A fentiekben megvizsgáltuk a szintetikus szeizmogram számításának pon
tossági követelményeit. Talán kissé meglepő, vagy túlzottnak tűnő az a pon
tosság, amelyet szükségesnek találtunk. A felszíni szeizmogramok megszokott 
frekvenciatartalma ennél lényegesen alacsonyabb. Ezért néhány szót kell 
szólnunk terveinkről, hogy elképzeléseink szerint hogyan lehet hasznosítani 
vizsgálataink eredményeit.

Szerződéses kötelezettségünk van az OKGT-vel szemben mezőn belüli 
korrelációs problémák vizsgálatára, szintetikus szeizmogramok alkalmazásá
val. A vizsgálatok céljára kiválasztott ferencszállási mintaterület termelő 
szintjei néhány méter vastag homokkőpadok, melyek horizontálisan igen kis 
távolságon belül határozott változásokat mutatnak. Ezen változások kimu
tatása vagy kimutatásának kísérlete feltétlenül megkívánja a fentebb rész
letezett pontosságot.

A felszíni szeizmogramok frekvenciaspektrumának feljebb tolása dekon- 
volúció segítségével érhető el. Ismeretes, hogy a dekonvolúció nagy mértékben 
zajossá teszi a felvételeket, de ezt ellensúlyozhatjuk egy illesztett szűrővel, 
melyet viszont a szintetikus szeizmogram szolgáltathat.

Eddigi munkánkat úg}7 tekintjük, mint terveink megvalósításához szük
séges eszközök megteremtését és azok használatának kipróbálását.
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