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„ AIR-GUN” és robbantásos gerjesztésű mérések
összehasonlítása*

D Ö R N Y E I  P I R O S K A  - K A S
S Á G H  Y G Y Ö R G Y -  I  S T  V Á N**

Az OKGT Geofizikai Kutatási Üzem 1975-ben két különböző vonalon air-gun és robbantásos 
gerjesztésű összehasonlitó méréseket végzett. A dolgozatban a mérések eredményeit és az eredményekből 
közvetlenül levonható következtetéseket ismertetjük.

В 1975 ом году в Геофизическом Предприятии Треста Нефтяной и Газовой Промыш
ленности были проведены опытные работы для сравнения виляния сейсмыческих источников 
типа взрыв и воздушный удар (эрган). В статье публикуются результаты работ и даются 
соответствующие вывояы.

In 1975 the Geophysical Exploration Co. of the Hungarian Oil and Gas Trust made some 
comparative tests on two profiles with explosion and air-gun seismic sources.

In  the article the results of these tests are shown and some direct conclusions have been drawn.

Az OKGT Geofizikai Kutatási Üzem a Tiszagyenda — Túrke ve — Bucsa — 
Karcag (FI) és Szentes — Fábiánsebestyén (Sze) kutatási területek egy-egy 
vonalszakaszán air-gun és robbantásos gerjesztésű összehasonlító méréseket 
végzett. A mérések feldolgozásának eredményeit és az eredményekből levon
ható következtetéseket ismertetjük.

Először tekintsük át az F l —1 vonalon végzett méréseket. Az 1. és 2. 
ábrákon az air-gun és a robbantásos mérési anyag 5 — 5 feldolgozott időszel
vényét láthatjuk. Az 1. ábra az air-gun, a 2. ábra a robbantásos mérési anyag 
feldolgozási eredménye.

1. ábra — puc. — Fig.

Az a, illetve b ábrák állandó 8 — 20 Hz, illetve 20 — 46 Hz-es időben állandó 
szűrővel szűrt összegidőszelvényeit, a c ábrák az időben változó szűrővel szűrt, 
a d ábrák a dekonvolvált összegszelvény időben változó szűrővel szűrt, az e
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ábrák pedig a dekonvolvált összegszelvény 20 -46H z-es szűrővel szűrt szel
vényét mutatják. Az összehasonlításnál figyelembe kell venni, hogy bár min
két szelvény nominális fedésszáma azonosan, 6x-os, az air-gun szelvényből a 
nagyon zajos (általában a hullám-keltési ponthoz közeli) csatornákat kihagy
tuk, így a tényleges fedésszám sok csatornán csak 4 - 5 x - ö s. Az összevetésből 
az alábbiakat állapíthatjuk meg:

2. ábra — puc. — Fig.

1. 0 és 900 ms között az air-gun szelvényen a fázistengelyek lényegesen szaka
dozottabbak, mint a robbantásoson, ami főként az alacsony-frek vénei ás, 
ground-roll jellegű zaj hatásának tulajdonítható.

2. Kb. 900 és 2000 ms között az air-gun és a robbantásos szelvények minőségé
ben és értelmezhetőségében nincs jelentős eltérés.

3. 2000 — 2200 ms-nál nagyobb időknél az air-gun szelvényeken lényegében 
csak alacsony-frekvenciás zaj van, míg a robbantásos szelvényen rövidebb 
szakaszokon korrelálható fázistengelyek is vannak, bár ezek természetére 
vonatkozóan nem tudunk semmit mondani.

4. A dekonvolúció mind a robbantásos, mind az air-gun anyagnál javította a 
szelvény felbontottságát és ez kifejezettebb az air-gun esetén.

Az air-gun mérésű szelvények relatíve alacsonyabb-frekvenciás jellegét 
már az 1. és 2. ábra összevetéséből is látni lehet.

A 3. ábrán ezt még szemléletesebben látjuk, ahol az air-gun és robbantásos 
összegidőszelvény 3. összegfelvételére vonatkozóan a különböző frekvencia
sávokban mért átlag-energia-értékek hisztogramjait mutatjuk be, több idő
ablakra.

Az ábrából látható, hogy az air-gun szelvény energiájának jelentős része 
mindvégig 8b 8 —20 Hz-es frekvencia-tartományban összpontosul, míg a rob
bantásos szelvénynél kb. 1500 ms-ig a 10 — 40 Hz-es sávban viszonylag egyen
letesen oszlik el, és csak 1500 ms-nál nagyobb időknél koncentrálódik jobban a 
10 — 20 Hz-es sáv határai közé.

Itt rá kell mutatni arra, hogy az egyszeres felvételek összegzés előtt AGC 
jellegű amplitúdó-kiegyenlítésnek voltak alávetve. Ezért az összenergia az 
egyszeres felvételek mentén időben konstansnak tekinthető. Valamint emlé
keztetni kell arra, hogy a stacking-inűvelet elsősorban a koherens energiát 
őrzi meg.
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3. ábra — рис. — Fig.

így a különböző időablakokban készült hisztogramokból még arra is kö
vetkeztetni lehet, hogy az air-gun szelvénynél a GDP -összegzés bemeneti csa
tornáin a koherens-energia-összenergia viszony időbeli változása nagyobb, 
mint a robbantásos szelvénynél.

4. ábra — puc. — Fig.

A 4. ábrán egy-egy azonos geometriához tartozó, robbantással nyert és a 
64 air-gun ütésből vertikálisan összegzett szeizmikus csatorna valódi abszolút 
amplitúdó-görbéit mutatjuk be. Az ordináta tengelyeken az abszolút amplitú
dók logaritmusa van ábrázol va. Ebből azt állapítottuk meg, hogy az 1000 — 2000 
ms időtartományban az átlagos maximális amplitúdó a robbantásos csatornán 
kb. 2,5-szerese az air-gun összegzett amplitúdónak. 2000 — 3000 ms között a 
viszony kb. 1. Ezek az értékek természetesen nem vonatkoztathatók a jel
amplitúdó viszonyokra, inkább csak olyan általános következtetés tehető, hogy 
100 körüli air-gun ütés összege nagyságrendileg olyan átlagos maximális abszo- 
út amplitúdót ad, mint egy szokásos lyukrobbantás.
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7. ábra — рис. — Fig.

Az 5 — 6. ábrán a robbantásos és az air-gun szelvény 2 — 2 időablakban 
számított autokorelációs szelvényei láthatók. Ezeken legszembetűnőbb, hogy 
az air-gun szelvénynél az autokorrelációs függvény első oldalmaximumának 
az alapmaximumhoz viszonyított relatív értéke jelentősen nagyobb, mint a 
robbantásosnál. A jelenség összhangban van a 3. ábra energiaspektrumával.

A 7. ábrán olyan összegszelvény 3 különböző szűrővel szűrt változatait 
mutatjuk be, amely csak a névleges hullámkeltési ponton végzett 22 ütés 
vertikális összegzésével készült. Ebből megállapítható, hogy már 22 vertikális 
összegből is viszonylag értékelhető szelvényt nyerhetünk. Az 1 és 7. ábrák 
összetevéséből látható a szelvény javulása 22-ről 64-re megnövelt ütésszámnál.
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A 8. ábrán szóló air-gun ütések demultiplikált és amplitúdó-szabályozott 
visszajátszásait és különböző számú vertikális összegeket mutatunk be, össze
hasonlítva a megfelelő robbantásos szeizmogramok demultiplikált és amplitúdó
szabályozott visszajátszásaival.

A Sze — 1 vonalon végzett összehasonlító méréseknél utalnunk kell arra, 
hogy ezek nem egyidejűleg készültek és a műszerek, valamint a terítési rendszer 
sem azonos, viszont a Sze kutatási területen a medence-mélység nagyobb, mint 
az FI területen.

A 9. ábrán a robbantásos és a különböző számban vertikálisan összegzett 
air-gun hullámkeltésű szeizmogramok 12x-es fedésű időben változó szűrővel
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11. ábra — рис. — Fig.

szűrt Összegidőszelvényeit mutatjuk be. A 9/a ábrán a robbantásos, a 9/5 
ábrán a 75 ütéses, majd a c, d, e ábrákon rendre a 45, 30 és 15 ütéssel nyert 
időszelvényeket láthatjuk.

Megállapítható, hogy mintegy 3,6 —3,7 secundumig a robbantásos és a 
75 ütéses air-gun szelvény jó egyezést mutat. Az air-gun szelvényen a fázis
tengelyek követhetősége nem, vagy alig rosszabb, mint a robbantásos szelvé
nyen. А Ъ — е ábrákból látható, hogy az ütésszám csökkenésével elsősorban a 
nagyobb időknél romlik a fáziskövethetőség, de kb. 2,2 szekundumig még a 15 
ütéses szelvény is értékelhető.

A 10. ábrán a robbantásos és az air-gun összegszelvények 2. összegfelvé
telének különböző frekvenciasávokban mért átlag-energia hisztogramjait lát
hatjuk több időablakra. Ezen a szelvényen az energia-spektrumok alakjában 
az air-gunnál nincs olyan éles eltérés a robbantásoshoz viszonyítva, mint az FI 
szelvényeken, sőt inkább jó egyezésről beszélhetünk. Ami az abszolút energiá
nak a különböző időablakokban való változását illeti, a kép hasonló az F l - l - e n  
tapasztalthoz, vagyis az air-gun szelvényen a nagyobb időknél a relatív energia-
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csökkenés nagyobb, mint a robbantásos szelvénynél. Ismét figyelembe véve, 
hogy az összegzés előtt amplitúdó-szabályozás történt, a jelenségből itt is arra 
következtethetünk, hogy a koherens-energia-összenergia viszony az idő nö
vekedésével erőteljesebben csökken az air-gun szelvényt képező egyszeres 
felvételeken, mint a robbantásos felvételeken.

A 11v ábrán a robbantásos és az air-gun szelvény azonos időablakban ké
szült autokorrelációs szelvényeit láthatjuk.

Az air-gun autokorrelációs függvények csillapodása itt is gyengébb, mint a 
robbantásos függvényeké, de a csillapodásbeli eltérés kisebb, mint az Fl — 1 
szelvényen.

A 12. ábrán egy-egy 21 csatornás robbantásos és air-gun vertikális összeg
felvétel korrekció nélkül összegzett amplitúdóinak abszolút értékeit ábrázoltuk 
lineáris léptékben. Figyelembe véve a különbséget a DFS — I I I  és DFS — IV  
fix erősítésében, az átlagos maximális amplitúdó viszonyára a robbantásos és 
75 air-gun-ütés esetén ugyancsak 2 — 1 körüli értéket kapunk, mint az F l —1 
vonalnál.

Az eredményeket összefoglalva a következőket állapíthatjuk meg. Mind
két kutatási területen az air-gun kísérleti anyagból a feldolgozás során olyan 
jel-zaj viszonyú összegidőszelvényt sikerült nyerni, amely a kutatás számára 
érdekes időintervallumban a robbantásos szelvénnyel lényegében egyenértékű. 
Ezen az alapon az air-gunnal való hullámkeltést gyakorlatilag is perspektivi
kusnak tekinthetjük, hiszen az elvégzett kísérletek még nem is merítették ki 
a lehetőségeket a szinkron üzemelhető air-gun egységek és a mérési rendszer 
vonatkozásában.

További következtetés lehet, hogy különböző közelfelszíni szeizmogeo- 
lógiai viszonyú területeken a robbantásos és air-gun mérések között különböző 
eltérések lehetségesek.

Tehát az air-gun mérések sajátságait elsősorban air-gun kísérletekből lehet 
és kell az adott területen meghatározni.
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DR. VENDEL MIKLÓS
1896-1977

1977. február 7-én rövid szenvedés után elhúnyt Vendel Miklós akadémikus, nyugal
mazott egyetemi tanár, a földtani tudományok belföldön és külföldön egyaránt ismert 
és elismert nagy művelője és egyénisége, Egyesületünk alapitó tagja, akinek halálával 
pótolhatatlan veszteség érte a magyar tudományos életet.

Csak az ősszel ünnepeltük 80.-ik születésnapját, s amikor a tiszteletére rendezett 
díszvacsorán az ország minden tájáról összesereglett barátai, tanítványai és tisztelői 
őszinte szeret ététől övezve az ősz Mester meghatott szavakkal köszönte meg a feléje 
áradó jókívánságokat és ajándékokat, még nem gondoltuk, hogy e szavak mái egyben 
az Élettől búcsúzás szavai is lesznek. Nem gondolta ő maga sem, hiszen még tele volt 
tervekkel, megvalósítandó, dédelgetett, tudományos álmokkal. És bár e tervek már nem 
valósulhattak meg, hisszük, utolsó álma mégis békés és nyugodt lesz, hiszen megtette, 
mi tőle telhető volt, s megvalósított munkáival is ércnél maradandóbb emléket állított 
magának.

Munkássága igazán a felszabadulás után teljesedett ki, ekkor volt alkotó erejének 
teljében, és ekkor kapta kitüntetéseinek túlnyomó részét is. A földtani kutatásban elért 
eredményeiért 1950-ben a Magyarhoni Földtani Társulat neki ítélte a Szabó József emlék
érmet. Addigi életműve nagy elismerése volt 1961-ben a Kossuth-díj. Az egyetemen 
végzett kimagasló oktató és nevelő munkája alapján 1953-ban megkapta a „Felsőoktatás 
kiváló dolgozója” kitüntetést. 1954-ben a Szocialista Munkáért Érdeméremmel, 1966-ban 
pedig a Munkaérdemrend Aranyfokozatával tüntették ki. Sorban megkapta a Bányászati 
és Kohászati Egyesület Mikoviny, Zorkóczy és Scholtz emlékérmeit is. A  külföldi, főleg 
osztrák szakkörökkel fennálló szoros tudományos _es barati kapcsotatainak elismerése
képpen 1958-tól a Geologische Gesellschaft in Wien tiszteleti tagja, s ugyancsak tisztelet
beli tagjává választotta 1976-ban az Österreichische Mineralogische Gesellschaft is. A  
Miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem -  melynek bányamérnöki karán 35 éven át volt 
tanszékvezető tanár Sopronban — 1976-ban tiszteletbeli doktorává avatta.

Az egyetemi katedrán eltöltött tekintélyes ideje alatt a bánya-, bányakutató-, 
kohó-, erdő-, geológus-, geofizikus- és geodétamérnökök egész generációit oktatta és látta 
el alapvető szakmai tudással és hivatásszeretettel.

Rendkívüli vonzódása szakmája iránt nem jelentett a szó nemtelen értelmében vett 
szakbarbárságot, mert sok minden más is érdekelte, így a művészetek terén átlagosai 
jóval nagyobb műveltsége volt, s a szépirodalomtól a zenén át egészen a sportig minden 
érdekelte, ami csak szép és nemes ezen a világon. Szeretett élni, szeretett alkotni, szerette 
az embereket, és a közösség javára, áldozta egész életét es munkásságát. Kivételesen szép 
és nagy életművet hagyott ránk.

Híven megőrizzük eszméit és szellemi hagyatékát!

(Részletek Dr. Kisházi Péter gyászbeszédéből)
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