
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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