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Love-típusú telephullámok a Kelvin-Yoigt 
modell alapján*

V 1 OHD É N  E S**

Háromréteges aszimmetrikus földtani modellre vonatkozóan a Kelvin  — Vóigt test Teoló
giai anyag egyenlete alapján levezetjük a Love típusú telephullámok abszorpciós diszperziós 
egyenletét. Ez az egyenlet az irodalomból jól ismert szctmos eredményt visszaad. A diszperziós egyenlet 
numerikus megoldcisait a reális földtani viszonyokat jól közelítő speciális esetekben megadjuk és 
vizsgáljuk a reológiai paraméterek hatását a hullám diszperziós tidajdonságaira.

На основании реологического уравнения теста Кельвина -Ф ойхт а для трехслойной 
несимметричной геологической модели выводится уравнение поглощения -  рассеяния пласто
вых волн типа волн Лява. Это уравнение дает несколько хорошо известных в литературе 
результатов. В работе даются численные решения уравнения рассеяния, хорошо аппроксими
рующие реальные геологические условия и исследуется влияние реологических параметров 

' на дисперсионные свойства волны.

The absorption and dispersion equation of the Love type seam waves is derived in the case of 
a three layered geological model based on the Kelvin —Voigt rheological equation. Numerous well 
known results can be derived from this equation. Numerical solutions of the equation are calculated 
in different cases approaching real geological situations and the effect of the rheological parameters to 
the dispersion character of the waves is discussed.

Bevezetés

A szénbányászatban az egyre nagyobb mennyiségű, és egyre gazdaságosabb 
termeléshez újabb, modernebb fejtési módszerekre van szükség. Az ezzel 
együtt járó gépesítéshez szükséges, hogy kellő részletességgel ismerjük a lefej
tendő telep telep ülésviszonyait, tektonikai zavarait. A kisebb vetőket gyakor
latilag lehetetlen meghatározni a felszínen végzett mérésekből, és a bányabeli 
fúrások, vágathajtások sem adják meg a megkívánt részletességű információt. 
Krey 1963-Ъ&п. új módszert javasolt a széntelepek település viszonyainak tisz
tázására.

A széntelepben a szeizmikus hullám terjedési sebessége rendszerint kicsi 
a szomszédos kőzetekéhez viszonyítva. Ha a széntelepet párhuzamos síkokkal 
határolt lemeznek tekintjük, a lemez határát a kritikusnál nagyobb szögben érő 
hullámok totális reflexiót szenvednek, így ezek energiája a telepben koncentrá
lódik. Az ily módon kialakuló hullámot telephullámnak nevezzük.

A telephullámok kutatása napjainkban is intenzíven folyik és időközben 
a bányaszeizmika részeként a művelés hatékony segítőjévé vált.

A Kelvin-Voigt anyagegyenlet

A kőzetek belső súrlódási folyamatainak leírására a szeizmikus gyakorlatban 
leginkább a Kelvin-Voigt modell terjedt el. A Hook modellnél ez annyiban álta
lánosabb, hogy a feszültségtenzor kifejezésében deformációs sebességek is 
szerepelnek.

* 1983-ban visegrádi Ifjúsági Alikét on díjazott előadás
** Geofizikai Kutató Vállalat, Budapest
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A lineárisan rugalmas test anyagegyenlete a feszültségi és deformációs tenzorok 
kapcsolatát a

Т1к = 2(,Е1к,Т<р = ЪКЕ$>
alakban adja meg, ahol T ik, E ik feszültségi és deformációs deviátorok, Tffl, Ef^ 
gömbtenzorok,^ torziós modulus, К  kompressziós modulus.
A legegyszerűbb disszipációs mechanizmus a belső súrlódás leírására a newtoni 
folyadék modellje, a Newton test alkalmas.
Ennek feszültség tenzora

Tik = 2rjÉik, Т$> = 9
ahol Eik, Е $  a deformációs sebesség deviátor, illetve gömbtenzorok, rj a visz
kozitást tényező, I a térfogati viszkozitási^tényező.

1. ábra. A Kelvin —Voigt modell elvi vázlata

Рис. 1. Принципиальная схема Кельвина -  Фойхта

Fig. 1. The theoretical scheme of the Kelvin — Voigt model

A tapasztalat szerint a térfogati viszkozitás jó közelítéssel elhanyagolható |  = 0. 
Ilyenkor Navier — Stokes testről beszélünk, amelynek anyagegyenlete

^ik — = 0 .
A Hook-testből és a Navier— Stokes testből számos összetett reológiai modell 
képezhető. Ezek közül a legegyszerűbb a Kelvin-Voigt test, amely a Hook-test 
és a Navier — Stokes-test párhuzamos kapcsolásával állítható elő.
Mivel a párhuzamosan kapcsolt testek mindegyikén ugyanazon deformáció 
lép fel a Kelvin—Voigt test anyagegyenletét a

Tik = 2[iEik + 2rj É ik

r ik = 3 K i W
alakban írhatjuk fel, az egyesített anyagegyenletet pedig:

ff/ft =  2jU slk + \̂ K — / í j  G +  2 r?e(Í£ =  у

alakú, ahol a feszültség tenzor, eik a deformációs tenzor, 0  a relatív térfogat- 
változás, bik az egység tenzor.
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A Kelvin — Voigt test mozgásegyenlete a mozgásegyenlet monokromatikus síkhullám 
megoldása

A deformálható kontinuum mozgásegyenlete:

ahol g a közeg sűrűsége, ví a sebesség vektor, /, pedig a tömegerő sűrűség vektor 
г-ik komponense,

A továbbiakban a mozgásegyenlet kis amplitúdójú hullám megoldásával 
foglalkozunk. Ez a feltétel azt jelenti, hogy a szeizmikus hullámban az elmozdulás 
amplitúdó sokkal kisebb, mint a hullámhossz. Ekkor jó közelítéssel:

dvt d vt 
dt dt

A bányaszeizmikus vizsgálatban a hullám által megtett út a Föld sugarához 
képest természetesen kicsiny, így a mozgásegyenlet megoldásánál a tömegerők 
elhanyagolhatók ( f t = 0).\

Mivel a Love hullámok transzverzális hullámok, a relatív térfogat változás 
zérus 0 = 0. Ekkor az anyagegyenlet:

<*ik =  2 M S i k  +  2 n  é ik

a mozgásegyenlet pedig:

(i)

alakban írható, 4ahol u{ az elmozdulás vektor i-ik komponense.
& A diszperziós — abszorpciós viszonyok vizsgálata végett nézzük meg először 

az (1) egyenlet monokromatikus síkhullám megoldását végtelen kiterjedésű 
közegben.

A megoldást

u{ = ui0 e* («>*-*'■)

alakban keresve (со a hullám körfrekvenciája, к = ke a hullámszám, e а hullám 
terjedésének irányába mutató egységvektor)
(1) alapján a következő diszperzió relációt kapjuk [1].

ahol ßl = — . Látható, hogy az egyenletet csak komplex hullámszám elégítheti 
. . в
ki, azaz legyen к = b — ia.
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Ekkor

vagyis a mozgásegyenlet megoldásaként exponenciálisan csillapodó monokroma 
tikus síkhullámot kaptunk.

2. ábra. A végtelen kiterjedésű közeg abszorpciós
diszperziós görbéi.

Puc. 2. Кривые поглощения -  рассеяния в б ес 
конечной среде

Fig . 2. Absorption-dispersion curves of the medium 
of infinite extent
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Nagy frekvencián (o)V^>l) a diszperziós relációból a =

következik.
A Kelvin — Voigt modell tehát a frekvencia növekedésével végtelenhez tartó 

abszorpciós tényezőt és fázissebességet ad.
A szeizmikus tapasztalat azonban azt mutatja, hogy a fázissebesség széles frek
vencia tartományon belül alig változik. Ez azt jelenti, hogy a modell csak kor
látozott frekvencia tartományban használható. A szeizmikus tapasztalattal 
akkor maradunk összhangban, ha a modellt a korábban tárgyalt alacsony frek
venciás határesetben alkalmazzuk. Pl. ha v = 5 • 10~5s, akkor a szeizmikus szem
pontból érdekes 800 Hz frekvenciáig a fázissebesség változása 10%-on belül
marad, az abszorpciós tényező pedig 0,25— értékig növekszik. A későbbiekben

m
a Kelvin—Voigt modell alkalmazásáról tehát ebben az értelemben beszélünk. 
A Kelvin — Voigt modellnél általánosabb Poynting — Thompson testre a Love- 
hullámok abszorpciós-diszperziós relációit a [2] dolgozat közli.

A Love-típusú telephullámok diszperziós egyenlete

Az előző fejezetben tárgyalt monokromatikus síkhullám megoldás csak 
homogén végtelen kiterjedésű közegben érvényes, a bánvaszeizmikában semmi
képpen nem használható.
A reális földtani szituáció legegyszerűbb közelítése a három réteges modell, amely
ben egy h vastagságú telepet mindkét oldalról végtelen féltér fog közre. A vá
lasztott modellünket a 3. ábra szemlélteti.A koordináta rendszer x1 tengelyét, 
a hullám haladásának irányába vesszük fel, x3 tengelyét pedig a réteghatárokra 
merőlegesen irányítjuk. Ekkor az SH típusú hullám elmozdulás vektorának
egyetlen komponense van, azaz s (0,u,0) .  A feladat szimmetriája miatt az
я-koordináta a megoldásokban explicite nem szerepelhet í — —  = o ]  , így a

[ d x 2 )
megoldást u(xv x3,t) = u(x3) . alakban kereshetjük. Az u(x3) függ
vényt a mozgásegyenlet alapján határozhatjuk meg:

3. ábra. A  háromréteges földtani modell vázlata

Puc. 3. Схема трехслойной геологической модел

Fig . 3. The scheme of a three layered geolo
gical model
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Numerikus eredmények

Az (5) komplex diszperziós egyenlet numerikusán megoldható. A diszperziós 
reláció komplex gyökeiből a fázissebességet (Vj), csoportsebességet (vcs) és az 
abszorpciós tényezőt határozhatjuk meg.
A számításoknál a borsodi szénmedence viszonyait < közelítő adatokat vettünk
sűrűség arányra 1,25, ß1 = 2000 — , ß2 — 1000 —  •

s s
A tapasztalat azt mutatja, hogy a testhullám fázissebességének változása 

széles tartományban néhány %-on belül marad. Hogy ennek a feltételnek eleget 
tegyünk és a gyakorlat számára is elfogadható abszorpciós tényezőt kapjunk, 
a reológiai időparamétert 10~53 nagyságrendűnek vettük.
Az eredményeket a 4. ábra mutatja, amelyből látható, hogy alacsony frekvencián 
a fázis, ill. a csoportsebesség görbe /3x-hez tart, amely az ágyazó kőzetbeli transz
verzális hullám sebessége.

4. ábra. A háromréteges modell abszorpciós-diszperziós görbéi 

Puc. 4. Кривые пглощения - рассеяния трехслойной модели 
Fig. 4. The absorption-dispersion curves belonging to the three-layered model

Alacsony frekvenciáknál tehát a háromrétegű modellben a hullámterjedési vi
szonyokat az ágyazó közegek határozzák meg.
Nagy frekvenciák esetén, mind a fázis, mind a csoportsebesség /?2-höz a telepbeni 
testhullám sebességéhez tart. Ilyenkor 2^>h, tehát a hullámterjedés szempontjából 
a csatorna végtelen kiterjedésűnek tekinthető. Mivel a csoportsebesség mind
végig a fázissebesség görbéje alatt halad, ezért a diszperzió normális. A csoport
sebességgörbe azonban határozott minimummal rendelkezik. A minimális cso
portsebességhez tartozó frekvenciát Airy-frekvenciának, ill. az ezen frekvenci
ákhoz tartozó hullámkomponenst Airí/-fázisnak nevezzük. Az Airy-frekvencia, 
ill. az Airy-fázis gyakorlati jelentősége abban van, hogy fölötte a hullám ener
giája a telepbe szorul és a telepbe elhelyezett geofonok a legnagyobb gerjesztést 
rendszerint itt kapják.
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Mint láttuk a diszperziós reláció gyökei komplexek, a hullámszám képzetes 
része az abszorpciós tényezőt adja.

A numerikus eredményeket az 5. ábra mutatja v = 5 • 10~5s reológiai idő
paraméterek mellett. Látható, hogy alacsony frekvencián az abszorpciós tényező 
zérushoz tart. Összehasonlításul az ábrán felrajzoltuk a csatorna anyagában 
terjedő testhullám abszorpciós tényezőjét is (gondolatban a csatornát végtelen 
kiterjedésűnek feltételezve). Megfigyelhető, hogy a Love-Ym\\hm csillapodási 
tényezője alacsony frekvencián gyorsabban tart zérushoz, mint a testhullám 
csillapodási tényezője. Ennek az az oka, hogy ilyenkor a telephullám terjedési

5. ábra. A Love-hullám és a testhullám abszorpciófrekvencia függvényei 

Puc. 5. Зависимости поглощение -  частота для волн Лява и объемных волн 

Fig. 5. The absorption as a function of the frequency in the case of the Love and seam waves

6. ábra. Különböző ő időparaméter szerinti abszorpciós görbék

Puc. 6. Кривые поглощения для различных значений параметра времени V. 

Fig. 6. Absorption curves in the case of various time parameters
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viszonyait az ágyazó közegek határozzák meg, azok pedig ideálisak. Nagy frek
vencián a Zo?;e-hullámok csillapodási tényezője a test hullám abszorpció ténye
zőjéhez tart. Ez megfelel annak a korábbi megállapításnak, hogy a telephullám 
terjedési viszonyait magasfrekvencián a csatorna anyaga határozza meg. A csilla
podási tényező v paramétertől való függését a 6. ábra mutatja. Látható, hogy az 
abszorpciós tényező a v paramétertől érzékenyen függ.

Összefoglalás

Az előzőekben említett vizsgálatok a Kelvin —Voigt modell bányaszeiz
mikus használhatóságának tartományát mutatják meg, amelyekből kitűnik, 
hogy a gyakorlat számára ezen intervallumba elfogadható eredményt ad és hasz
nálhatóságának előnyét még az is adja, hogy egy reológiai paramétert tartalmaz. 
Ezen eredmények birtokában egy lépéssel előrejuthatunk az egyes területek 
abszorpciós-diszperziós tulajdonságainak vizsgálatában.
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