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A dolgozat összefoglalja a vibroszeizmikus mérések egyéves alkalmazásának tapasztalatait.
Ennek keretében kitér:

— a módszertan elvi és gyakorlati szempontjaira,
— a vibrátor keltette hullámkép sajátosságainak áttekintésére,
— a tesztmérések analízisére (csoportosítási tesztek, szűrő-vizsgálatok, átlag-abszolút amplitúdó- 

változás vizsgálata a frekvencia függvényében, amplitúdó-változás a sweep-frekvencia, sweep- 
időtartam és a sweep-szám függvényében),

— néhány alkalmazási példa bemutatására, ezek robbantásos szelvényekkel való összehasonlítására.

В настоящем докладе сводятся итоги по опыту применения вибросейсмического метода 
накопленного в течение в одного года. В частности обсуждаются:

— теоретические и практические вопросы методики,
— особенности волновой картины, возбуждаемой вибратором,
— аналз контрольных измерений (контроли по группировке сейсмо приемников, иссле

дование фильтров, изучение зависимости изменения средних-абсолютных амплитуд 
от частоты, изучение зависимости изменения амплитуд от частоты развертки, 
продолжительности развертки и номера развертки),

— некоторые практические примеры применения метода и сопоставление результа
тов с разрезами, полученными стандартным сейсморазведочным методом с взрыв
ным возбуждением колебаний.

Experiences gained in the first year of application of the V ibroseis method will be summarized. The 
main points discussed are as follows:

— theoretical and practical aspects of the method;
— peculiarities of the pi'oduced signal;
— analysis of test measurements (such as grouping tests, filter tests, change of the average amp

litude level as a function of frequency, of sweep frequency, sweep length and of number of 
sweeps;

— some application examples for comparison with conventionally shot sections.

A magyar kőolajipar széles körű vizsgálatok, külföldi geofizikai cég (Prakla 
Seismos) sikeres magyarországi kísérleti mérései alapján 1975-ben elhatározta a 
vibroszeizmikus módszer bevezetését.

A megvásárolt és 1976 második félévben beérkezett vibroszeiz® rendszer 
egy DFS — IVj24 csatornás, CFS-I -el  vezérelt terepi műszerből, valamint 4 db 
Felton gyártmányú vezérlőelektronikával felszerelt, Birdwagen járműre épített 
Y — 1100 CB típusú Failing vibrátorból állott.

A rendszer installálása, üzembehelyezési előkészítése, a kezelő személyzet 
kiképzése és szervezési előkészületek után, 1977 márciusában kezdődtek meg a 
terepi mérések.

Az első évi vibroszeizmikus kísérleti program a következő főbb elveket fog
lalta magában.

— A műszer és a vibrátorok alapos megismerése, kezelésük begyakorlása, a 
mérési technológia optimális szervezése.

— A módszertani lehetőségek beható tanulmányozása különböző felszíni 
(felszínközeli, és mély földtani) adottságokkal rendelkező területeken.

® A C o n tin en ta l Oil Со. szabadalm a
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— A vibroszeizmikus módszer lakott területeken való alkalmazásának 
vizsgálata, talajrezgés-vizsgálatok a biztonságtechnikai szabályok ki
dolgozása érdekében.

— Mindezen eredmények birtokában általános következtetések levonása 
a vibroszeizmikus módszer jövőbeni célirányos alkalmazása érdekében.

Fenti elvek alapján 7 különböző földtani fel
építésű területen hajtottuk végre a kísérlete
ket. Ezek magukban foglaltak olyan helyeket 
is, ahol robbantásos szeizmikával nem lehetett 
mérni (természetvédelmi, illetve lakott terü
let).

A vázolt mérési program eredményeit, az 
ezekből adódó következtetéseket vázlatosan 
a következőkben foglaljuk össze:

A vibroszeizmikus módszer alkalmazása 
során egyrészt a

— felszínen gerjesztéssel együtt járó za
varhullámok,

— másrészt az alkalmazható paraméte
rek nagy választéka miatt .

a rutinmérési állandók meghatározására meg
különböztetett figyelmet kell fordítani. Ehhez 
zavarhullám mérést és paraméter-meghatá
rozó tesztmérés-sorozatot kell végrehajtani 
(1. az 1. ábrát).

A 2. ábra egy zavarhullámmérés eredmé
nyét mutatja be. I tt a vibráció keltette teljes Puc. 1. Таблица содержания резуль- 
hullámkép tanulmányozható. Bejelöltük az татов тестовых измерений
egyes hullámtípusok sebesség, látszólagos frek- Fig. 1. T est m easu rem en t tab le

1. ábra. Teszt m érési táb lá za t

2. tábla. Z avarhullám  
m érés

Puc. 2. Наблюдение 
мещающнх волн

Fig. 2. M easurem ent 
o f  d istu rb ing  wave
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vencia és látszólagos hullámhossz értékeit is. E mérésnél 10 sec hosszúságú 6 — 68 
Hz-es szélessávú sweep-et alkalmaztunk 10 m-es geofonközű terítésre, forrás és 
vételi oldali csoportosítás nélkül. Feltűnő az ábrán a felszíni zavarhullámok 
nagy energiája.

A 3. ábra a forrás oldali csoportosításra mutat egy példát. Mindkét felvétel- 
sorozat 10 sec hosszú, 6 —48 Hz-es sweep alkalmazásával készült. A vételi oldal 
csoportosítása azonosan 24 geofon/csatorna, 72 m-es bázison. Különbség csupán a 
vibrátor oldali csoportosításban van. A bal oldali felvételek 0 m-es, a jobb oldali
ak pedig 72 m-es bázison való csoportosítással készültek. A felszíni zavarhullámok 
csillapításában mintegy 16 — 20 dB különbség észlelhető. A forrás és vételi oldali 
csoportosítás együttes hatása ennek közel kétszerese lesz, amit az intenzív zavar- 
hullámok miatt feltétlenül el kell érni.

A kutatni kívánt rétegsor átviteli sajátosságainak és a feladat megoldásá
hoz is megfelelő sweep-frekvencia meghatározását célozzák a különböző sweep- 
tesztek (4. ábra).

I tt  a rezgésfrekvenciákon kívül minden más paraméter azonos (T=10sec, 
vibrátorcsoport 3X10X1, 90 m-es geofoncsoport, 24 geofon/csatorna 72 m-es 
bázison).

3. ábra. V ib rá to r csoportosítás h a tá sa

Рас. 3. Влияние группирования виб
раторов

Fig. 3. E ffec t o f v ib ra to r  grouping

4. ábra. K ülönböző sweep frekvenciák

Рас. 4. Вибрация с различными часто
тами

Fig. 4. V arious sweep frequencies
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Az a, b, c és d felvételsorozatok rendre 6 — 32; 8 — 48; 12 — 60; és 20 — 80 
Hz rezgések alkalmazásával készültek.

Amíg az a és b felvételeken jól látható az alacsony frekvenciájú zavar- 
hullámok hatása, ez a c és tZ felvételeken nem észlelhető. A zavarhullámok 12 Hz 
felett nem gerjesztődnek. Ez a tény a csoportosítás hatásosságát is javítja. A 
rutinmérésekhez a 12 — 60 Hz-es rezgést választottuk, amellyel lehetővé vált a 
2,8 sec-os reflektáló szint térképezése.

A következő lépés a szükséges lehatolást, egyben jel/zaj viszonyt, ugyanak
kor gazdaságossági optimumot is adó sweep-szám meghatározása (5. ábra). I tt 
T — 10 sec, a rezgés 6 — 48 Hz-es, a vibrátor és geofon oldali csoportosítás mind
három felvételsorozat esetében azonos (48 geofon 84 m-es bázison, 3 vibrátor 
72 m-es bázison).

A talajba juttatott rezgésenergia mennyiségére jellemző lehet a vibrátor 
szám X vibrációs helyek száma X egy ponton végzett vibrációk száma szorzat
érték. Ez az a, b és c felvételek esetében rendre 3X10X1 = 30; 3X10X2 = 60; 
és 3X10X4=120, azaz mindegyik az előző duplája. Látható, hogy az 1,7 sec-nél 
levő legmélyebb szint követésére elegendő az a szerinti összenergia, több rezgés 
talajba juttatása nem javítja a jel/zaj viszonyt, így gazdaságtalan.

Hasonló vizsgálatokat célszerű elvégezni a sweep-hosszra vonatkozóan is. 
Landrum szerint ugyanis a sweep-hossz megduplázásával a jel/zaj viszony 3 
dB-el javítható. Ez kevésnek tűnhet, de a rendkívül zajos területeken erre is 
szükség lehet.

5. ábra. Sweep-szám  kísérle t 6. ábra. 24, Ш. 48 geofonos csoportosítás

P üc. 5. Опыт для определения количества 
числа вибраций

Рис. 6. Группирование сейсмоприёмников 
по 24 или по 48 ш т у к  на канал

Fig. 5. Sw eep-num ber ex p erim en t Fig. 0. G rouping w ith  24, respectively  48 geo- 
p hones
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Érdemes a csoportosítási paraméterek meghatározása során az egy csatorná
hoz tartozó geofonszámot is vizsgálni. Ha több geofon lehelyezésével a kívánt 
jel/zaj viszony kevesebb vibrációval érhető el, a mérés gazdaságossága javul.

Jó példa erre a 6. ábra, amelyen a 24 ill. 48 geofont tartalmazó csoportosítás 
hasonlítható össze. Minden más paraméter azonos a két felvételsorozaton. A 
vizsgált intervallumban a 48 geofon/csatorna csoportosítás jobb eredményt adott, 
ezt kellett alkalmazni.

A 7 a, b ábrákon a 24 és 48 geofoncsoport alkalmazásával kapott eredmé
nyek amplitúdó spektrumait mutatjuk be, amelyet a t0= 2,4 — 3,0 sec időablakra 
számítottunk ki. Az ábrák vízszintes tengelyén a frekvenciát, a függőleges ten
gelyen az amplitúdót ábrázoltuk. Felvételenként egy oszlopba egymás alá 
rajzolva az azonos felvételekhez tartozó csatornák amplitúdó spektrumait az 
offset függvényében. Az ábrákat összevetve jól látható, hogy az amplitxidók 
a 48-as csoportnál nagyobbak, mégpedig arányuk 1:2-höz.

Hasonló amplitúdó spektrumokat mutatunk be a vibrátor és geofoncsoport 
hosszak változtatásaival kapott eredményekre a 8 a, b és c ábrán, ahol az al
kalmazott vibrátorcsoport és geofoncsoport hossz a következő volt; vibrátor
csoport hossz 90 m, geofoncsoport hossz 70 m (a); vibrátorcsoport hossz 90 m, 
geofoncsoport hossz 110 m (b)\ vibrátorcsoport hossz 130 m, geofoncsoport hossz 
110 m (c)\ az amplitúdó arányokat kiszámítva 2:1,5:1 eredményeket kapunk az 
a ábrán bemutatott csoportosítás javára.

7. ábra. G eofoncsoportok am plitúdóspek
tru m a

8. ábra. V ibrátor- és geofoncsoportosítás 
am plitúclóspek trnm a

Puc. 7. Амлнтудный спектр группы 
сейсмопрпёмников

Рис. 8. Амплитудный спектргруппиро 
вания сеисмоприёников и вибраторов

Fig. 7. A m plitude  spec trum  of geophone 
groups

Fig. 8. A m plitude spectrum  of v ib ra to r  
and geophone grouping
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Térjünk át most néhány kísérleti eredmény vizsgálatára.
A 9. ábra két szeizmikus szelvényt mutat, melyek a jelzett fúrópontnál kis 

szögben metszik egymást. A bal oldali szelvény robbantással 24X-es fedéssel, a 
jobb oldali pedig vibroszeiz eljárással 12x-es fedéssel készült. Az offset és geo - 
fonköz a 2 szelvényen azonos.

A 10. ábra mutatja a metszéspontban végzett szűr önvizsgálatok eredményét. 
A bal oldali robbantásos szűrőtesztből látszik a szélesebb spektrum, s a nagyobb 
energia. A jobb oldali vibroszeizmikus adatok szűrőtesztjéből kitűnik, hogy a

9. ábra. R obban tásos és v ibro-szelvény összevetése

Puc. 9. Сопоставление профилей вибросейс и взрыва 
Fig. 9. Com parison of explosion-and v ibro-profiles

10. ábra. Szűr ővizsgálat 

Рис. 10. Исследование фицьтрации 
Fig. 10. F ilte ring  investigation
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11. ábra. Á tlagenergia-frekvencia diagram  

Pile. 11. Диаграмма зависимости средней энергии от частоты 
Fig. 11. Average energy-frequency d iagram

12. ábra. R obbantásos-vibro-szelvény össze- 13. ábra. K obbantásos-vibro-szelvény össze
vetés vetés

Puc. 72. Сопоставление профилей вибро- 
сейс и взрыва

Рис. 13. Сопоставление профилей вибро- 
сейс и взрыва

Fig. 12. C om parison of explosion-vibro profile Fig. 13. Com parison o f explosion-vibro profile
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8 — 48 Hz-es sweepnek megfelelően a 8 Hz alatti tartományban csak a kény
szerrezgés keltette alacsonyfrekvenciás zajok fordulnak elő. A 40 — 80 Hz-es 
szűrésnél a reflexiós energia jelentősen csökken.

A 11. ábrán az átlagenergia látható egymással átfedésben levő frekvencia- és 
időintervallumokra. I tt is kitűnik az impulzusforrás szélesebb spektruma, vala
mint a nagyobb és időben kevésbé csillapodó energia (az ábra felső része).

Ugyanakkor a vibráció keltette energiák értékei kisebbek, a spektrum a 
keltett 8 — 48 Hz-nek megfelelően keskenyebb, az energiacsökkenés a robbantás
hoz viszonyítva gyorsabb (ábra alsó része).

A 12 a és b ábra ugyanazon vonalon mért robbantásos és vibroszeizmikus 
szelvényt mutat be. Bár az észlelési rendszerek eltérőek, egy jelenség az összeve
tés során tanulmányozható. A robbantásos szelvényen a hullámkép szakaszon
kénti változása figyelhető meg. Ez a felszínközeli összlet fizikai állandóinak 
nagymértékű változásával kapcsolatos, mely gerjesztett impulzus spektrumának 
eltéréseit eredményezi.

Ugyanez a vibroszeizmikus gerjesztéssel sokkal kiegyenlítettebb, nyilván a 
gerjesztéshez felhasznált frekvenciaintervallum állandósága miatt.

A 13 a és b. ábra egy flis aljzatú területről, ugyanazon nyomvonalon mért 
robbantásos és vibroszeizmikus szelvényt mutat. Mindkettő közel azonos észle
lési rendszerrel, 12X-es fedéssel készült. A vibro-szelvény mérésénél 8 — 48 Hz-es 
sweep-et használtunk.

Első rátekintésre a két szelvény egyenértékűnek tűnik. Egy jelenségre azon
ban érdemes rámutatni. Ez pedig a vibroszeizmikus szelvény kedvezőbb jel/zaj 
viszonya, amely feltétlenül a diversity-stack és a korrelációs művelet eredmé
nye. Ennek révén a flis felszín alatti zónában is jobban elkülönülnek a flis szer
kezetével összefüggő jelek a zaj szinttől.

A 14 a és b ábrák egy tagolt felszínű területről, egyazon vonalról származó 
robbantásos és vibroszeizmikus szelvény összehasonlítását teszik lehetővé.

Itt a bejelölt két mélyfúrás közötti korrelációs problémára hívnánk fel a 
figyelmet. Addig, amíg a robbantásos szelvényen a mezozoikum felszínét nem

14. ábra R obbantásos-vibro-szelvény összevetés 

Рис. 14. Сопоставление профилей вибросенс и взрыва 
Fig. 14. C om parison o f explosion-vibro profile
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lehetett reflexiós horizont hiányában korrelálni, ez a korreláció a vibroszeizmi- 
kus szelvényen jó reflexiós határ mentén elvégezhető volt. Ez a jelenség vélemé
nyünk szerint azzal magyarázható, hogy a 8 — 58 Hz-es rezgéssel sikerült a kér
déses horizontoknak megfelelő frekvenciasávra ráhangolni.

Ezekhez a szelvényekhez még egy megjegyzés fűzhető. A robbantásos, 12 X - 
es fedésű mérés 16 munkanapot, a vibroszeizmikus 24 X -es fedésű mérés 5 munka
napot vett igénybe.

Végezetül a 15 а, b és c ábrák egyazon vonalon mért robbantásos, vibro
szeizmikus és air-gun szelvényeket mutatnak be 3 féle szűréssel. Észlelési para
méterek a robbantásos és az air-gun szelvényeken azonosak voltak, azaz offset = 
0 m, míg a vibrációs szelvény esetén az offset 6 geofonköznyi volt. Sweep-frek- 
vencia 8 — 48 Hz, időtartama 10 sec.

A 8 —20 Hz-es szűréssel készült robbantásos és az air-gun szelvények igen 
jó hasonlóságot mutatnak, csupán a felszíni gerjesztésű air-gun szelvényen a fel
színi zavarhullámok energiája nagyobb. (Megjegyzendő, hogy itt csupán 1 forrás 
gerjesztés történt, így ezen az oldalon a csoportosítás szolgáltatta előnyöket nem 
lehetett kimutatni.) Ugyanezen szűrésen a vibroszeizmikus mérés a várt ala
csonyfrekvenciás képet mutatja. A felszíni zavarok a kétoldali csoportosítás 
és a nagyobb offset miatt kisebb energiájúak.

15. ábra. R o b b an táso s-v ib ro -sze lv én y  összevetés

Puc. 15. Сопоставление профилей вибросейс и 
взрыва

Fig. 15. C om parison of explosion-vibro profile

A 20 — 46 Hz-es szűrésen a szelvények lényegében azonos értékűek. Hasonló 
megállapítás tehető az időben változó szűréssel készült szelvényekre is.

Mindezekből megállapítható, hogy kedvező szeizmikus adottságok között 
air-gun források alkalmazásával a vibroszeiz technikával készült időszelvények 
minőségével egyenértékű vibrációk nyerhetők.

98



Összefoglalva:

Célunk csupán az volt, hogy rövid áttekintést adjunk a magyar olajipari 
vibroszeizmikus mérések első esztendejéről.
A levonható főbb következtetések az alábbiak:

1. A vibroszeizmika a robbantásossal egyenértékű, vagy ettől esetenként 
jobb minőségű szelvényeket nyújt, azonos, vagy jobb termelékenységi 
jellemzőkkel.

2. A vibroszeizmika — felszíni energiaforrás lévén — rendkívül érzékeny a 
mérési paraméterek pontos meghatározására. Ezek fontossági sorrend
ben:
a) A kutatási feladathoz és a közeg átviteli sajátságaihoz legjobban illő 

sweep-frekvenciaintervallum (legalább 2 oktáv sávszélesség),
b) olyan alsó határfrekvencia választás, mely magasabb mint a felszíni 

zavarhullámok domináns frekvenciája,
c) a gerjesztési és geo fon oldali csoportosítás optimális megtervezése, 

mely az első beérkezéseket is megfelelően csillapítja. Kedvező esetben 
a szabályos zavarhullámok mintegy 40 dB‘-es csillapítása érhető el,

d) az egy csoportba lehelyezendő geofonszám és a vibrációszám minőségi 
és gazdaságossági egyensúlyának meghatározása,

ß) továbbá a sweep-hossz vizsgálata, melynél a rezgés időtartam duplá- - 
zása további 2 — 3 dB-es jel/zaj javulást hozhat, 

f )  s végül az egyéb, fedésszámra, geofonbázisközre, és offset meghatáro
zására szolgáló rutin vizsgálatok.

3. A bemutatott szelvények a vibroszeiz eljárás széles körű alkalmazási lehe
tőségét bizonyítják. Ezek további kiterjesztését, a módszertan finomítá
sát tekintjük jövőbeni feladatunknak.
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