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A „látszólagos terítéshossz”  szerepe 
a vibroszeiz méréseknél

B O  D O K  Y  T A M  Á S , G Y Ö B G  Y L A J О S,  J Á  N  V Á  R I  J Á N O S

A  dolgozat a sekélyreflexiós vibroszeiz mérések módszertani nehézségeit és a nehézségeké megöl* 
dúsára kidolgozott terítési rendszert tárgyalja. A  leírt oldal offsettes keresztcsoportosításos terítési 
rendszer hatásosságát összehasonlító szelvénypéldákon mutatja be.

В работе обсуждаются методические трудности неглубоких вибросейсмических работ 
по M OB и разработанная для устранения этих трудностей схема расстановки сейсмопри 
емников. Эффективность описанной схемы поперечного группирования с боковым выносом 
иллюстрируется на примерах сравнительных разрезов.

Difficulties of shallow reflection vibroseis measurements, and a special spread designed to elimi
nate them are discussed. Examples are shown, which give comparison between time sections measured 
by conventional in-line offset spread and by the proposed „ broadside T cross” spread.

-  Az elmúlt években a kőolaj árának gyors emelkedése miatt a figyelem ismét 
egyre inkább a szénbányászat felé fordult. Ennek hatására a szénbányászat 
egyre növekvő volumenben, egyre drágább módszerek és eszközök bevetésével 
is igényli a felszíni geofizikai kutatásokat, elsősorban a szeizmikát. így került 
sor a vibroszeizmika alkalmazására a szénbányászati kutatásokban, főleg olyan 
területeken, ahol vagy nem lehetett más módszert használni (pl. települések), 
vagy más módszerek alkalmazása igen költséges lett volna.

A vibroszeizmika, 'mint ismeretes, nagy mélységű kutatásokra kidolgozott 
eljárás, szénbányászati sekélyreflexiós célokra (0-tól kb. 600 m-ig) történő 
alkalmazása módszertani nehézségeket vet fel. A nehézségek oka, hogy a vibro
szeiz térítési technikája különbözik a hagyományos robbantásos mérések terí
tési technikájától:

1. a vibroszeizmikában nemcsak a felszíni zavarhullám, hanem az első 
beérkezések csillapítására is méretezzük a forráspont! és geofoncsopor- 
tosításokat,

2. a vibrátorok saját zaja miatt a forrásjoont csak a terítésen kívül helyez
hető el. (Tapasztalatunk szerint a megengedhető minimális forrásponti 
távolság 120 — 150 m.)

Nézzük, mit jelent az első pont. Ezt legegyszerűbben a frekvencia-hullámszám 
síkon vizsgálhatjuk. Itt a vibrojel alsó és felső frekvenciahatárai (fx é s /2), vala
mint az alkalmazott forrásponti és geofoncsoportosítások átvitelének felső 
hullámszámhatára (K max) egy négyszöget, mérőrendszerünk átviteli tartományát 
zárják körül (1. ábra).

A frekvencia hullámhossz ( /  — k) síkon a beérkezések látszólagos sebességét 
(и) a következő összefüggés írja le:

Ahhoz, hogy mérőrendszerünk egy beérkezést teljes egészében átengedjen, 
az szükséges, hogy a beérkezés látszólagos sebességét reprezentáló egyenes a 
vibrojel frekvenciahatárai között végig az átviteli tartományon belül maradjon. 
Fordítva, egy beérkezést mérőrendszerünk akkor szűr ki teljesen, ha látszólagos
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sebességének olyan egyenes felel meg, amely nem halad át az átviteli tartomá
nyon. így  a beérkezéseket három csoportra oszthatjuk, a teljesen átengedett, 
a részlegesen szűrt — torzult — és a teljesen szűrt beérkezések csoportjára. Az 
első két csoportot a teljes áteresztéssel jellemzett látszólagos sebességek alsó 
határa (ux), a második és harmadik csoportot pedig a teljes szűréssel jellemzett 
látszólagos sebességek felső határa (u2) választja el. Ezekre felírhatjuk a követ
kező összefüggéseket:

( 2)

A felírt összefüggésekből számszerűen is megadhatjuk, hogy milyen látszó
lagos sebesség különbségnek kell fennállnia hasznos beérkezéseink és az első

1. ábra. A vibroszeiz mérőrendszer átvitelének sémája

Рас. 1. а-в. Схема области передачи вибросейсмической системы 
в пространстве частоты и волнового числа

Fig. 1. Transmission scheme of the Vibroseis measuring system

beérkezések között ahhoz, hogy az utóbbiakat az előbbiek torzítása nélkül 
szűrhessük. Két oktávos vibrojelet tételezve fel (/2 =  4Д)

^reflexió __ u \ _  /2  _  ^
^első beérk. fl J

Ez a követelmény a nagymélységű méréseknél a reflexiós hiperbolák ismert 
viselkedése következtében könnyen teljesíthető. A sekély tartomány felé ha
ladva azonban a látszólagos sebesség a forráspont-geofon távolság függvényében
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egyre gyorsabban csökken. Azt a forráspont-geofon távolságot (я), amin túl az 
első beérkezések és a hasznos jelek látszólagos sebességeinek aránya már nem tesz 
eleget a (3) összefüggésnek a megengedhető maximális forrásponti távolságnak 
(tfmax) tekintjük. ^

Adott kutatási területen, ha ismert a sebességfüggvény, az xmax a kutatási 
mélység függvényében számítható. A számítás egyszerűsödik, ha a dőléseket 
figyelmen kívül hagyjuk, ekkor a jól ismert

( tv )2 =  ( 2h)2-\-x2

egyenlőségből kiindulva, ahol a t a beérkezési időt, h a reflektáló szint mélységét 
és a v a h mélységhez tartozó átlagsebességet jelöli, egyszerű számítással a követ
kező összefüggéshez jutunk

(4)

ahol d X(x, h) =■ —  =  —  (4A* +

2 fix 2
dX  értékeit az x — h síkon kiszámítva és diagramszerben ábrázolva a (4) 

egyenletből xmax egyszerűen meghatározható.

2. ábra. Egy sebességfüggvény és a hozzátartozó 
megengedhető maximális forrásponti távolságok görbéje

Puc. 2. Обычная скоростная колонка и кривая 
д о п у с т и м о г о  максимального расстояния между 

точками возбуждения и приема в зависимости 
от вертикального времена

Fig. 2. A velocity function and the curve of admissible 
maximum source point distances belonging to it

2. ábránk egy átlagos sebességfüggvényt és a hozzá tartozó xmax függvényt 
ábrázolja. Látható, hogy az хтах a kutatási mélység növekedésével gyorsan nő, 
de a szénbányászati kutatásoknak megfelelő mélységben még igen rövid. Külö
nösen rövid, ha a vibroszeizmikus terítési technika második sajátságát is figye
lembe vesszük. Ez azt mondja ki, hogy a vibroszeizmikában csak külsőlövéses, 
120 — 150 m minimális offsetű rendszerekkel dolgozhatunk.

A megengedett minimális és megengedett maximális forrásponti távolság 
különbsége adja a lehetséges terítés hosszat, ami gazdaságossági szempontból 
a tárgyalt mélységtartományban rendszerint irreálisan rövid. Így választanunk 
kell a túl rövid terítésekkel végzett drága mérések, illetve a zajos vagy torzult 
csatornákkal terhelt hosszabb terítésekkel végzett olcsóbb mérések között.

A probléma megoldását a gazdaságosságot meghatározó valódi terítéshossz 
és a felvételek minőségét meghatározó ,,látszólagos terítéshossz” megkülönböz
tetése jelenti. A kétféle terítéshossz csak hagyományos, vonalban elhelyezett for
ráspont esetén azonos. Ha a forráspont nem a terítés vonalába esik, akkor a for
rásponthoz legközelebb és attól'legtávolabb eső csatorna forrásponti távolságai-
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nak különbsége, amit- „látszólagos terítéshossznak” nevezünk, rövidebb, mint a 
valódi terítés hossz. Egy meghatározott minimális forrásponti távolság mellett a 
látszólagos terítés hossz akkor legrövidebb, ha a forráspontot a terítésközépre me
rőleges irányban helyezzük el.

A 3. ábra az oldalra kihelyezett forráspont helyzetét és a látszólagos terí
téshossz fogalmát mutatja be vázlatosan. Oldalt kihelyezett forráspontok alkal
mazásával a Valódi terítéshosszak változtatása nélkül is jelentősen csökkenthetők 
a forrásponti távolságok. Pl. egy 15 m-es geofontávolságú és 120 m-es offsetű 
terítés legnagyobb forrásponti távolsága 465 m-ről 210 m-re csökken, ami 2. ábra 
xmax görbéje szerint kb. 600 m-ről 300 m-re csökkenti az első torzításmentesen 
kutatható szint mélységét.

A terítésközépre merőlegesen kihelyezett forráspont megváltozott helyzeté
nek megfelelően a geofon és vibrátor csoportosítások irányát is változtatni kell. 
Ezeket a terítéshez képest keresztbe fordítottuk, így alakult ki a 4. ábrán bemu
tatott speciális sekély reflexiós vibroszeizmikus terítési rendszer az un. „oldal- 
lövéses keresztcsoportosításos rendszer.”

5. és 6. ábránk két azonos nyomvonalon mért szelvényszakaszt mutat be, az 
5. ábrán látható szelvényt a szokásos egyirányú külső lövéses rendszerben, a 6. 
ábrán látható szelvényt az itt leírt oldallövéses keresztcsoportosításos rendszer
ben mértük. A szelvénypár annak ellenére, hogy mérési paraméterei a terítési 
rendszertől eltekintve sem voltak teljesen azonosak, jól illusztrálja azt a nagy
arányú jel-zaj viszony javulást, amit a látszólagos terítéshossz összehúzásával 
el lehetett érni. A 7. és 8. ábránkon egy másik keresztterítéses rendszerben mért 
szelvényszakasz szélessávú és magasfrekvenciásan sávszűrt változatait mutatjuk 
be ugyanarról a területről. A szelvényeken látható, hogy a kis látszólagos terítés- 
hosszú oldallövéses keresztcsoportosításos rendszer a vibrojel magasfrekvenciás 
komponenseit is jól átviszi, amit a hagyományos megoldás mellett hasonló terí
téshosszakkal nem is remélhetünk, mert a geofon és vibrátor csoportosítások 
kompromisszumos méretezésének az 1. ábra szerint elsősorban a magasfrekvenci
ás komponensek esnek áldozatul.

4. ábra. Az oldallövéses keresztcsoportosításos 
terítési rendszer

Puc. 4. „Боковая крестовая” система наблюдений 
для мелкоглубинных вибросейсмических 

измерений
Fig. 4. Side-shot cross-grouping spread system
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5 — 6. ábra. Sekélyreflexiós vibroszeiz szelvények összehasonlítása (5. ábra: egyirányú külsőlövéses 
terítési rendszeri vibrojel: 90 — 30 Hz/14 sec, Ax: 25 m, offset: 75 m; 6. ábra: oldallövéses kereszt- 

csoportosításos terítési rendszer, vibrojel: 25 — 100 Hz/14 sec, Ax: 15 m, oldal-offset: 200 m)

Puc. 5 - 6 .  Сопоставление мелкоглубинных вибросеймиьеских разрезов, поличенных по 
фланговой с выносом и боковой, крестовой системам наблюдений (рис. 5 : 9 0 -  30 Гц) 14 сек, 

Ах =  25 м, вынос = 75 м; рис. б : 25 -  100 Гц/14 сек, Ах =  15 м, вынос = 200 м)

Figs 5 — 6. Comparison of shallow-reflection Vibroseis profiles (Fig. 5.: conventional in-line offset 
and broad-side, T cross spread, sweep: 90 — 30 cycle/14 sec, A~x: 25 m, offset: 75 m; Fig. 6.: sideshot 
crossgrouping soread system, sweep: 25 — 100 cycle/14 sec, Ax: 15 m, side-offset: 200 m), side-offset:

200 m.
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Kísérletet tettünk az oldallövéses keresztcsoportosításos rendszerrel a mély 
reflexiós kutatásban is olyan területen, ahol minden korábbi szeizmikus mérés 
kudarcot vallott. A területet, amelyet szeizmikusán néma zónaként tartanak 
számon, rendkívül erős felszíni zavarhullámok és igen gyenge reflexiós energia 
jellemzi. A terület jellemző jel-zaj viszonyait a 9. ábra sematikus képe mutatja 
be a t0 — x (kétszeres vertikális idő — forrásponti távolság) síkon. Az ábrán látható, 
hogy a kis forrásponti távolságú csatornákon a felszíni zavar energia uralkodik és 
ez olyan erős, hogy még a csoportosításokkal szűrve is elnyom minden hasznos 
energiát, a nagy forrásponti távolságú csatornákon viszont a rendezetlen zaj 
dominál. A két eltérő zajtípus zónája között egy keskeny sávon mérhető energiá
val jelentkeznek ugyan a reflexiók, de ez a sáv olyan szűk, hogy a szokásos geo- 
fontávolságok mellett mindössze 3 — 4 csatorna eshet a terítésből ide.

A bemutatott terítési rendszerrel sikerült a látszólagos terítéshosszat any- 
nyira csökkenteni (1000 m-es oldal offset alkalmazásával 1150 m-ről 154 m-re),

7 — 8. ábra. Oldallövéses keresztcsoportosításos terítési rendszerben mért sekélyreflexiós vibro- 
szeiz szelvény (7. ábra: szélessávú változat, 8. ábra: 40 — 80 Hz-es sávszűrés. Vibrojel: 25 — 100 

Hz/14 sec, Ax: 15 m, oldal-offset: 200 m)

Puc. 7-8. Два варианта мелкоглубинного вобросейсмиьеского разреза, измеренного по 
боковой, крестовой системе (рис. 7 : широко-полосная фильтрация; рис. 8 : 5Г пблосная

фильтрация 40 -  80 Гц)
Figs. 7 — 8. Shallow-reflexion vibroseis profile measured in side-shot crossgrouping spread system 
(Fig. 7.: broad-side variant; Fig. 8.: Broad-band filtering. Sweep: 25 —100 cycle/14 sec, Ax: 15 m,

side offset: 200 m.)
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hogy a teljes terítés belefért a mérhető reflexiók keskeny sávjába. 10. ábránkon egy 
24-szeres fedésű hagyományos terítési rendszerben mért szelvényszakasz látható, 
11. ábránk ugyanezt a szakaszt mutatja 12-szeres oldallövéses keresztcsoportosí- 
tásos terítési rendszerben újramérve. Az ábrák jól illusztrálják, hogy a fedés
szám csökkenése ellenére a jel-zaj viszony hogyan javul a látszólagos terítésjiossz 
csökkentésének eredményeként.

9. ábra. A  kísérleti terület zajviszonyainak vázlata 

Puc. 9. Схема условий помех в сейсмически немой зоне 
Fig. 9. Sketch of noise conditions of the experimental area

10 — 11. ábra. Egyirányú külsőlövéses és oldallövéses keresztcsoportosításos terítési rendszerek 
összehasonlítása ugyanazon a nyomvonalon. (A hagyományos rendszerben mért szelvény 24-szeres 
fedésű, offset: 300 m, az oldallövéses 12-szeres fedésű, oldal-offset: 1000 m, egyébként minden más 

mérési paraméter megegyezik, vibrojel: 16 — 64 Hz/10 sec, Ax: 50 m)

Puc. 1 0 -1 1 . Сопоставление участков разреза, измеренного по обычной и боковой, крестовой 
системам (рис. 10 : 24-кратное перекрытие; рис. II: 12-кратное перекрыте; другие параметры

измерения неизменные)

Figs. 10 — 11. Comparison of spread systems with in-line outer-shot and side-shot crossgrouping on 
the same trace-line. (The profile measured in conventional system is of 24-fold coverage, offset: 
300 m$ that one with side-shot is of 12 -fold coverage, offset: 1000 m, otherwise all other measuring 

parameters are the same, sweep: 16 — 64 cycle /10 sec, Ax: 50 m.)
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12 —13, ábra. Egyirányú külső lövésés és oldallövésés keresztcsoportosításos terítési rendszerek 
összehasonlítása ugyanazon a nyomvonalon. (A hagyományos rendszerben mért szelvény 24- 
szeres fedésű, offset: 300 m, az oldallövéses rendszerben mért 12-szeres fedésű, oldal-offset: 1000 m,

egyébként minden más mérési paraméter megegyezik, vibrojel: 16 — 64 Hz/10 sec, Ax: 50 m).
«с-

Puc. 12- 13. Сопоставление участков разреза, измеренного по обычной и боковой, крестовой 
системам (рис. 12 : 24-кратное перекрытие; рис. 13 : 12-кратное перекрытие; другие пара

метры измерения неизменные)
Figs. 12 — 13. Comparison of spread systems with in-line outer shot and side-shot crossgrouping on 
the same trace-line. (The profile measured in conventional system is of 24-fold coverage, offset: 
300 m; that measured in the sideshot system is of 12-fold coverage, side-offset: 1000 m; otherwise 

all other measuring parameters are the same; sweep: 16 — 64 systle/10 sec, Ax: 50 m.)

12. és 13. ábránk még egy, az előzőhöz hasonló példát mutat be.
A leírtakat a következőkben összegezhetjük:
— a kutatási költségek elsősorban a valódi terítéshossztól függenek (a fedés - 

szám változatlanságát tételezve fel),
— a szeizmogramok minőségét — jel-zaj viszonyát — befolyásoló egyik 

legfontosabb paraméter a ,,látszólagos terítéshossz” ,
— a vonalból oldalra kihelyezett forráspontokat használva a látszólagos 

terítéshossz jelentősen csökkenthető a valódi terítéshossz megváltozta
tása nélkül,

— a szeizmogramok minősége — jel-zaj viszonya — különösen vibroszeiz 
méréseknél sok esetben komolyan javítható a látszólagos terítéshossz 
rövidítésével,

— tapasztalataink szerint, a leírt ,,oldallövéses keresztcsoportosításos” 
terítési rendszer alkalmazásával a kutatási költségek növelése nélkül 
javíthatjuk a mérési eredmények minőségét.
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