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Love-típusú telephullámok elmozdulásfüggvényei 
és abszorpciós-diszperziós tulajdonságai

in . rész: változó telepvastagságú földtani szerkezet

D O B R Ó K A  M I H Á L Y *

A dolgozat Love-típusú telephullámok elmozdulásfüggvényeit és diszperziós egyenletét mutatja 
be változó telepvastagságú földtani szerkezet esetén. A háromréteges modellre kapott diszperziós reláció 
numerikus megoldásai alapján a telepvastagság- változás tomográfiái kimutathatóságát tárgyalja. Az I. 
és II. részben ismertetett eredmények szintézisével megadja a horizontálisan inhomogén, változó telep - 
vastagságú hullámvezető szerkezetben terjedő Love telephullámok komplex diszperziós egyenletét.

В статье представлены функции сдвига и уравнение дисперсии каналовых волн типа 
Лява в случае геологической структуры с переменной мощъностъю. На основе численного 
решения дисперсии для трехслойной модели обсуждается возможность томографического 
представления изменений мощности пласта. Синтезом результатов, описанных в Ной 
и П-ой частях дается комплексное уравнение дисперсии каналовых волн типа Лява, рас
пространяющихся в волнопроводящей структуре с пластом переменной мощности.

The paper deals with the displacement functions and dispersion relation for Love seam-wave that 
propagate in a seismic channel of varying seam thickness. By means of the numerical solutions of the 
dispersion equation the tomographic detectability of the thickness changes is discussed. Using the results 
obtained in the I —I I  parts the absorption-dispersion relation for Love seam-waves of the three-layered 
horizontally inhomogeneous wave guide structure with varying seam thickness is also derived.

Bevezetés

Ismeretes, hogy a szeizmikus hullámvezető kialakulása meghatározott föld
tani szerkezethez kötődik. A dolgozat első részében a csatomamodell abszorpciós
diszperziós tulajdonságait, a kialakuló Love-típusú telephullámok elmozdulás
függvényeit ismertettük három- vagy többréteges, rétegenként homogén szerke
zet esetén. Mint láttuk az anyagi réteg jellemzők és a rétegvastagságok a disz
perziós tulajdonságok fő meghatározói. A dolgozat második részében a horizon
tális inhomogenitások telephullám-terjedésre gyakorolt hatását vizsgáltuk. 
Bemutattuk, hogy ezek az inhomogenitások a telephullámok fázis- és amplitúdó 
viszonyait egyaránt befolyásolják és elemeztük ezen inhomogenitások telep- 
hullám-átvilágítások alapján való meghatározásának lehetőségét, az optimális 
frekvenciatartományokat. Van azonban a laterális változásoknak egy másik 
válfaja, amely horizontális (a réteghatárral párhuzamos) irányban anyagi jel
lemzőkben változással nem jár, egyedül a geometriai jellemzők — a rétegvastag
ságok — megváltozását jelenti. Egy egyszerű háromréteges csatomamodell 
esetén a telep vastagság változása két határesetben tárgyalható analitikusan. A 
rétegvastagság gyors (ugrásszerű) változásai a telephullámok szóródását ered-
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ményezik. Az ilyen laterális változásoknak a telephullám terjedési viszonyaira 
kifejtett hatását a laterális inhomogenitásokon való reflexió és transzmisszió jel
lemzőit analitikusan Buchanan (1987), numerikusán Bodoky T. és Bodoky A . 
(1982), Kelly (1983), üresen et al. (1985) tárgyalta. A másik határesetben a te
lepvastagság változása (egy hullámhosszon belül) viszonylag kicsi. Ekkor a ver
tikális- (rétegzettség) és horizontális inhomogenitások közötti csatolás elhanya
golható: vertikális irányban a csatornamodell lokálisan fennáll, horizontális 
irányban viszont a gyengén inhomogén közegben érvényes hullámelméleti köze
lítések alkalmazhatók. A dolgozat ezen harmadik részében a horizontálisan (las
san) változó vastagságú szén telepet tartalmazó háromréteges, rétegenként homo
gén földtani szerkezetben terjedő Love-típusú telephullámok abszorpciós-disz
perziós egyenletét és elmozdulásfüggvényeit vezetjük le. A diszperziós egyenlet 
numerikus megoldásai alapján konkrét modellen különböző frekvencián bemutat
juk a telepvastagság változás hatását a telephullám fázissebességére és abszorp
ciós tényezőjére és vizsgáljuk a vastagságváltozások telephullám átvilágítások 
adatai alapján való kimutatásának optimális frekvenciatartományát. A dolgozat 
második részében a kapott eredményeket egybefoglalva, felírjuk az anyagi 
jellemzőiben horizontálisan inhomogén és rétegvastagság-változást is hordozó 
földtani szerkezet diszperziós egyenletét és rámutatunk egy, a gyakorlati telep
hullám tomográfiában (az értelmezés egyértelműsége szempontjából) figye
lembe veendő ekvivalenciára és az ekvivalencia feloldásának lehetőségére.

1. A mozgásegyenlet telephullám megoldása változó telepvastagság esetén

Rétegenként homogén földtani szerkezetben az időfüggést eiwt alakban sze
parálva, a mozgásegyenletből Helmholtz-egyenletet kapunk. SH-hullámokra ez a

Aut -f N2lc*ui = 0 (1)
о

alakot ölti, ahol N =  a transzverzális testhullám törésmutató, ß0 =  konstans
ß

és k0 — . Horizontálisan rétegzett közegben terjedő Love-típusú telephullá-
ßo

mokra u3 =  0 (a korábbiaknak megfelelően x a függőleges koordinátát jelöli, 
1. ábra). Ha a széntelepágyazó kőzet réteghatár görbült felület, akkor a függő
leges elmozdulások eltűnése {u3 =  0) általában nem köthető ki mindenütt. Eny
hén görbülő határfelület esetén azonban a görbület következtében megjelenő 
folytonos reflexió első közelítésben elhanyagolható és (ugyancsak közelítőleg) ér
vényes marad a hullám SH jellegére tett kikötés is. Ekkora telephullám (horizon
tális értelemben vett) lokális tulajdonságait a lokális csatornaparaméterek (te
lepvastagság) határozzák meg. így a változó telepvastagság horizontálisan vál
tozó telephullám-jellemzőket (fázissebesség, abszorpicós tényező stb.) eredményez, 
azaz a hullámvezető-szerkezet a telep hullám-terjedés szempontjából horizontá
lisan inhomogénné válik. Mivel a telep vastagság változásáról feltételezzük, hogy 
nem túl erős, a telephullám elmozdulás-függvényekben továbbra is érvényes ma
rad a vertikális és horizontális koordinátáknak a (II/14)-ben is felírt

u(xv x2, x3) =  u(x3, k0H) u*(xv x<i), щ =  — e2u, u2 = exu, u3 =  0 (2)
szeparációja, ahol e =  (ev e2, 0) a hullán terjedésének irányába mutató egység-

2



1. ábra. A háromréteges hullámvezető-modell és a rétegparaméterek 
Puc. 1. Трехслойная модель и параметры пластов 

Fig. 1. The geometry of the three-layered model

vektor, ü a később meghatározandó amplitúdómélység-függvény, и* pedig a 
hullám vízszintes síkbeli terjedését írja le. A (2) függvényt (1) egyenletbe helyet
tesítve a

ahol a 0, 1,2 indexek sorban a széntelepre, illetve az ágyazó kőzetekre vonatkoz
nak, A0, B0, Av B2 később meghatározandó, a telepvastagság-változás miatt az 
(xv x2) koordináták lassan változó függvényei.

Az (5) egyenlet megoldását a Wenczel, Kramers és Brillouin által kidolgozott 
(WKB-) módszerrel oldhatjuk meg. Keressük a megoldást

1 * 3

eredményre jutunk, ahol AH a horizontális koordináták szerint képzett Laplaee- 
operátort jelöli. Mivel (2) szerint ű =  ü(x2, k0H) a H(xv x2) telepvastagságon ke
resztül (gyengén) a horizontális koordináktól is függ, ezért bevezethető egy 
kln(xv x2) függvény, amellyel (3) a

egyenletrendszerre vezet. A (4) egyenlet formailag az (1/14), illetve a (11/18) 
egyenlettel megegyezik, így megoldása is a már ismert





A hullámterjedést horizontális síkban—̂ szerinti amplitúdófüggés, G szerinti
\n

(a görbült fázisfelületből adódó) geometriai csillapodás, a =  krí abszorpciós té
nyezővel megadott fizikai csillapodás és ?г* (valós) törésmutatóval leírt fázis- 
viszonyok jellemzik. A teljes elmozdulásmezőt (2) egyenlet alapján (6) és (11) fel- 
használásával írhatjuk fel:

Ezt a függvényt az (1) mozgásegyenletbe helyettesítve egy feltételt kapha
tunk a megoldás jóságára. Eszerint a (1 %)WKB megoldás akkor jelent jó közelí
tést, ha teljesül a

feltétel. A (14) és (10) együttes teljesülése esetén tekinthetjük a (13) függvénye
ket a változó telepvastagságú összlet SH telephullámai elmozdulásfüggvényei
nek.

A (13)-ban szereplő A0, B0, Av B2 mennyiségekre a peremfeltételek adnak 
összefügéseket. A dolgozat II. részében bemutatott eljáráshoz hasonlóan, ezek 
alapján vezethetjük le a komplex diszperziós egyenletet

amely a változó telepvastagságú háromréteges veszteséges aszimmetrikus föld
tani modellben terjedő Love-típusú telephullámok (horizontális koordinátáktól
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függő) komplex törésmutatóját és ezzel fázissebességét, valamint abszorpciós 
tényezőjét határozza meg. Mint látható, H — 2d miatt ez az egyenlet formailag 
megegyezik a rétegesen homogén, konstans vastagságú csatornamodellre topák 
(1/22) diszperziós egyenlettel. A különbség csupán abban van, hogy H(xv x2) 
miatt a (15) numerikus megoldása révén kapható komplex törésmutató is hely
függő: n =  n(xv x2). Az (1/22) diszperziós reláció érvényessége tehát — mind
addig amíg a (10) és (14) feltételek teljesülnek — változó vastagságú széntelepes 
összlet esetére is kiterjeszthető.

1.1. Numerikus eredmények
A telep vastagság-változásnak a telephullám abszorpciós-diszperziós jellem

zőire gyakorolt hatását a (15) egyenlet numerikus megoldásai alapján vizsgálhat
juk. Vegyük fel a 2. ábrán vázolt modellnek megfelelően a telepvastagságot

tatókat pedig az egyes rétegekben N0 =  1—г’0.05, Nx =  0.5, N2 =  0.4 
adja meg. A modellben terjedő Love-telephullámok fázissebességét az X  dimen- 
ziótlan koordináta függvényeként a 3. ábra mutatja különböző frekvenciákon. 
Mint látható, a vastagságváltozás hatása frekvenciafüggő. Kis ő H telep vastag
ság-változás hatására a telephullám fázissebességben bekövetkező öv változás jó 
közelítéssel
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3. ábra. Telephullám-fázissebesség a 2. ábra szerint változó vastagságú széntelepben, különböző
frekvenciákon

Puc. 3. Фазовая скорость каналовой волны на разных частотах в угольном пласте с пере
менной согласно рис. 2. мощностью

Fig. 3. Channel wave phase velocity at various frequencies calculated for the model shown by
Fig. 2.

1 dv------------- mennyiséggel jellemezhetjük, amely a (15) diszperziós reláció alapján
ßo dB

numerikusán meghatározható. H = 2d esetén az eredményt a 4. ábrán láthatjuk. 
Itt fA az Airy-frekvenciát/*  a levágási frekvenciát jelenti. Az érzékenységi görbe 
az Airy-frekvencia közelében maximális értéket vesz fel, ami egyben azt is jelenti, 
hogy telephullám-fázissebesség mérések alapján a telep vastagság változása leg
inkább az ezen frekvencia közelébe eső telephullám-összetevők felhasználásával 
mutatható ki. Ez érthető is mivel a szeizmikus csatorna hullámvezető jellege 
éppen az Airy-frekvencia környezetében dominál. Nagy frekvencián, amikor az 
I. részben is tárgyalt módon a telephullám a széntelepben terjedő testhullámba 
megy át a fázissebesség független a telep vastagságtól. Ezt a 4. ábra is alátá
masztja: az —— —-— függvény zérushoz tart. Ugyanezt kapjuk az /*  levágási 

ßo dH
frekvencia közelében is. E két határesetben telephullám-fázissebesség mérésekkel 
a telep vas tags ág változása nem vizsgálható.

A (15) egyenlet alapján a telephullám abszorpciós tényezője és annak a telep-
1 davastagság-változásokra mutatott érzékenysége (------------ a0 a telepbeli SH test-

a0 dH
hullám abszorpciós tényező) is meghatározható. Az eredményeket bemutató -5.,
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illetve 6. ábra jellegében a 3., illetve 4. ábrának felel meg, így a levonható követ
keztetések is hasonlóak: a telephull ám-abszorpció mérésével a széntelep vastagsá
gának meghatározása főként az Airy-frekvencia közelébe eső telephullám-össze- 
tevők felhasználásával történhet. A nagyon nagy frekvenciás, illetve a levágási 
frekvencia közelébe eső összetevők a telepvastagság változásáról információt nem 
hordoznak.

2. Telephullám-megoldás változó telepvastagságú horizontálisan inhomogén
hullámvezető esetén

A dolgozat II. részében horizontálisan inhomogén háromréteges csatornamo- 
dellre kapott (11/27) komplex diszperziós reláció formailag azonos a rétegenként 
homogén szerkezetre levezetett

(16)
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5. ábra. Telephullám abszorpciós tényező a 2. ábra szerint változó vastagságú széntelepben, különbö
ző frekvenciákon

Puc. 5. Коэффициент поглощения каналовой волны на разных частотах для угольного
пласта переменной мощности

Fig. 5. The channel wave attenuation coefficient calculated for the model shown by Fig. 2.

6. ábra. A telephullám abszorpciós tényező telepastagság változásra vonatkozó érzékenysége
a frekvencia függvényében, 

a levágási frekvencia, / д  az Airy-frekvencia
Puc. 6. Чувствительность на изменения мощности пласта коэффициента поглощения в

зависимости от частоты
Fig. 6. The sensitivity o f the attenuation coefficient concerning changes in thickness as a function

of the frequency
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és ezért az egyenlet megoldásaként előálló telephullám-törésmutató n =  n(xv x2). 
Mint láttuk, rétegenként homogén változó telepvastagságú összletben az N0. Nv 
N2 törésmutatók konstans értékei mellett a telep vastagság H(xv x2) helyfüggése 
vezet a hullámvezető-szerkezet látszólagos (telephullám diszperziós jellemzőkben 
megmutatkozó) horizontális inhomogenitására, a diszperziós egyenlet azonban 
ismét (16) alakú. A II. részben bemutatott tárgyalásmódot követve bebizonyít
ható, hogy a diszperziós egyenlet horizontálisan inhomogén változó telepvastag- 
ságú szerkezetben is (16) alakú, azonban ekkor

A diszperziós relációnak a különféle szerkezetek esetén megmutatkozó 
formai azonossága alapján kézenfekvő a következtetés: egy adott frekvencián 
azonos n(xv x2) telephullám törésmutató-eloszlás többféleképpen is kialakulhat 
(változó vastagság rétegenként homogén szerkezetben, konstans vastagság hori
zontálisan inhomogén szerkezet esetén, illetve általános — vastagságváltozást és 
inhomogenitást egyaránt mutató — hullámvezető szerkezetben). A jelenség il
lusztrálásaként a 2. ábrán látható modellel (különböző frekvenciákon) ekvivalens 
horizontálisan inhomogén konstans vastagságú szerkezet széntelepbeli transz
verzális testhullámsebességének eloszlását mutatja a 7. ábra. Mint látható, a 
különböző szerkezetek közötti ekvivalencia frekvenciafüggő, ami egyben azt is 
megmutatja, hogy a különböző frekvenciájú telephullám-összetevők alapján ka
pott törésmutató eloszlások vizsgálata ad alapot az inhomogenitás okának (vas
tagságváltozás, horizontális inhomogenitás) felderítésére.

Egyszerűsíti a problémát, ha a telephullám felvételeken vannak nagyfrek
venciás határeset tartományába eső összetevők és ezek elemzése homogenitást 
eredményez. Ez a II. részben levont telephullám-tomográfiai következtetések 
alapján azt jelenti, hogy a széntelep nem mutat inhomogenitást. Ha az (átlagos) 
Airy-fázis frekvenciája felé közeledve inhomogenitást tapasztalunk, akkor az a 
telepvastagság-változás következményének tudható be. A telephullám-tomográ
fiai vizsgálatok alapján ekkor a telepvastagság eloszlása határozható meg. A frek
vencia csökkenésével a le vágási frekvencia közelében észlelt inhomogenitás — a
II. részben mondottak szerint — a kisebb testhullám sebességű ágyazó kőzet ho
rizontális inhomogenitásának hatását tükrözi. Általános esetben azonban a telep
hullám szeizmikus ekvivalencia miatt — az értelmezés biztonságának növelése
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érdekében — szükség van a diszperziós viszonyok minél pontosabb elemzésére. 
Ez az átvilágítandó területen a csatornamodell paramétereinek előzetes ismeretét 
tételezi fel. Az előzetes mérések idő- és munkaigényesek ugyan, de megteremt
hetik annak lehetőségét, hogy a telephullám-átvilágítások alapján a széntelep és 
az egyik ágyazó réteg inhomogenitásait, valamint a telep vastagság-változást 
felderítsük.

7. ábra. A 2. ábrán felvett modellel különböző frekvencián ekvivalens konstans vastagságú horizon 
tálisan inhomogén modell széntelepbeli transzverzális testhullám sebesség-eloszlása

Puc. 7. Распределение скорости на разных частотах поперечной объёмной волны в пределах 
угленоского слоя для модели эквивалентной модели рис. 2. с постоянной мощностью и

горизонтальной неоднородностью

Fig. 7. The distribution of the shear wave phase velocity at the coal seam in a horizontally inhomo 
geneous three-layered model equivalent with the one shown by Fig. 2. at various frequencies

Összefoglalás

A dolgozat I —III. részében a Love-típusú telephullámok abszorpciós disz
perziós tulajdonságainak és elmozdulásfüggvényeinek egységes tárgyalását adtuk 
meg háromrétegű rétegenként homogén, illetve horizontálisan inhomogén kons
tans, illetve (lassan) változó telepvastagságú aszimmetrikus veszteséges csator
namodell esetén. A levezetett diszperziós egyenlet numerikus megoldásait telep
hullám tomográfiái szempontok alapján elemeztük. Megmutattuk az eredmények 
sokréteges csatornamodellre való általánosításának útját is. A dolgozatban egy 
lehetséges tárgyalásmódot mutattunk be, nem törekedve a teljességre sem az 
egyes részletek, sem pedig a hazai, illetve nemzetközi irodalomban közölt elméleti 
eredmények áttekintése terén.
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