
Szeizmikus történelem

A szeizmikus módszerek fejlődésének magyaror
szági története nem választható el e geofizikai mérési 
módszerek európai történetétől. Ezzel nem többet és 
nem kevesebbet kívánok kifejezni, mint azt, hogy bár 
a szeizmikus módszer bevezetése a földtani kutatás
ba — az első világháború után — L. MlNTROP német 
bányamérnök nevéhez fűződik, annak kőolaj kuta
tásra való első felhasználása az Amerikai Egyesült 
Államokban következett be, s Európába csak az után 
került vissza, hogy ott eredményes volt.

Magyarország — a Pannon medence — földtani 
viszonyai nem engedték meg azt, hogy kutatóink sódó
mokban gondolkodjanak, így az 1920-as években É- 
Amerikában eredményesnek bizonyult refrakciós le- 
gyező-lövéses rendszer sem teqedt el. Csak 1934-ben 
jelent meg az az első szeizmikus csoport (a Seismog
raph Service Corporation-től), amely a Eurogasco (Eu
ropean Gas and Electric Со (később MAORT és Stan
dard Oil of New Jersey tulajdon) megbízásából NY- és 
DNY-Magyarország (Kapuvár és Lenti) területén ké
szítette első reflexiós felvételeit. A EUROGASCO 
megbízásából 1935-36 során más geofizikai vállalatok 
is bekapcsolódtak a MAORT koncesszió területén a 
kutatásba [VAJK R. 1952].

A m. kir. báró Eötvös Loránd Geofizikai Intézet 
1936-ban adott megbízást POGÁNY Béla műegyete
mi tanárnak egy szeizmikus berendezés megépítésé
re. Végül is két 6 csatornás berendezés készült el, 
amelyekkel a Duna-Tisza közén, majd az Alföldön 
rendszeresen mértek [GERŐ et al. 1942].

A m. kir. báró Eötvös Loránd Geofizikai Intézet 
(a továbbiakban ELGI) szeizmikus csoportjának 
ezek a vizsgálatai egyben a magyar szeizmika létre
jöttét és a tudományterület fejlődésének hazai meg
indulását is jelentették. Hiszen a berendezést, amely- 
lyel mértek, POGÁNY Béla műegyetemi professzor 
építette, a méréseket pedig DOMB AI T. és GÁLFI J. 
vezette. Jelentéseik a kor színvonalának megfelelőek 
voltak. E berendezéssel a háború után még 1950-ben 
is dolgoztak.

A következő jelentős szeizmikus mérésre az Al
földön került sor, ahol 1940-44 évek között a MA- 
NÁT (Magyar-Német Ásványolaj Társaság) megbí
zásából SEIZMOS csoportok mértek. A szeizmika, 
ill. a szeizmikus kutatás fejlődésének magyarországi 
történetében, az előzőekben már említetten kívül, 
több olyan szakaszt kell behatárolnunk, amelyek 
megint csak nem választhatók el az általános fejlő
dési vonalól. így megkülönböztethetjük

— a nagy felfutás időszakát (1949-62), amelyre 
a fotoregisztráció és a kézi kiértékelés nyomta 
rá bélyegét a léglövéses reflexiós méréssel 
együtt. Ez az időszak egyben a hazai geofizi
kus képzés kezdeteit is magában foglalta, 
amely mind a Nehézipari Műszaki Egyete
men, mind az ELTE Természettudományi 
Karán az 1949-50-es tanévben megindult;

— az állandósulás időszakát (1962-72) a magne- 
tofonos regisztrálás, a kézi-, ill. félautomata 
feldolgozás, nagy refrakciós mérési progra

mok, reflexiózásnál a közös mélységpont be
vezetése, elteijedése stb. jellemzik;

— a számítógép uralma a reflexiós mérések ural
mát jelenti (1972-től napjainkig). E fejlődési 
szakasz úgy nálunk, mint általában is, három 
fő ciklusra osztható, úgymint a szűrés és mig
ráció, valamint a három dimenzió időszakára. 
Kiegészítésként jellemezhetjük ezt a kb. 20 
éves időszakot még a környezetvédelmi kér
dések felvetődésével is, amely a sekélyszeiz
mikus méréseket hozta előtérbe.

1. A szeizmika felfutásának időszaka 
(1949-1962)

Amint a bevezetőben említettem, a második világ
háború után 1949-ig Magyarországon a szeizmikus 
mérést még csak a m. kir. báró Eötvös Loránd Geo
fizikai Intézet (ELGI) szeizmikus csoportja képvi
selte. Ez a szeizmikus csoport az akkori időknek 
megfelelően a MANÁT koncessziót öröklő MASZ- 
OLAJ vállalat megbízásából dolgozott főként refrak
ciós, de reflexiós módszerrel is, az Alföldön, Hajdú- 
szoboszló-Debrecen körzetében, két darab 6 csator
nás POGÁNY-féle műszerrel. A reflexiós felvételek 
legnagyobb problémáját az amplitúdó szabályozás 
hiánya jelentette, amelyet azonban fokozatosan pó
toltak.

A szeizmika fejlődésének következő lépését egy
részt az ELGI és a MAORT geofizikai csoportjainak 
az összevonása, másrészt egy modem szeizmikus 
berendezés vásárlása, valamint a szovjet szakértők és 
berendezések megjelenése jellemzi.

A MAORT geofizikai csoportjainak beolvasztása 
az Intézetbe azt jelentette, hogy a MAORT koncessziós 
területein is az állam vette át a kutatás irányítását, s abba 
a szeizmikus mérések is belekerültek.

Bár kezdetben a Svédországból vásárolt 24 csator
nás 1,5 t-s Volvo gépkocsiba épített ABEM (AB 
Elektrisk Malmletning) berendezés mérési feladatai 
között a kőolajkutatáson kívül szénkutatás is szere
pelt, lényegében azonban a kőolajkutatási fel
adatokra szerezték be.

E műszer beszerzése után, az 1950-51 évek telén 
a POGÁNY-féle berendezések helyett új hat csatornás 
egységeket építettek, amelyek 1951-ben már a MA- 
SZOLAJ koncessziós területén dolgoztak. Ez a tény 
azért is fontos, mert 1951-ben, a Geofizikai Intézet 
bázisán alakult meg a MASZOLAJ Szeizmikus Kuta
tási Üzeme, ahol 1951 őszén megjelentek a szovjet 
berendezések is, a szovjet geofizikus szakértőkkel 
együtt De fontos az 1951-es év azért is, mert a hideghá
ború ekkor már folyt, s új berendezések beszerzésére 
nyugatról már nem volt lehetőség, a nehézipar fejleszté
sének igénye viszont megkövetelte a földtani-geofizikai 
kutatás intenzifikálását, amelyhez újabb berendezések is 
kellettek. Ezeket a berendezéseket a hazai ipának kellett 
előállítania. Ennek bázisa szintén a Geofizikai Intézet 
lett, s így 1951 végére megalakult a Geofizikai Mérőmű
szerek Gyára.
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Ez a gyár az évtized végéig egyrészt ellátta a hazai 
kutatást is 24 csatornás berendezésekkel, másrészt 
jelentős exportot is lebonyolított a szomszédos or
szágokba és a Kínai Népköztársaságba.

Néhány olyan alapvető kérdéstől eltekintve, mint 
a csoportgeofonok, könnyű kábelek hiánya és a sze
dett-vedett gépkocsipark stb., a szeizmikus munka 
színvonalát ebben az időszakban a lehetőségekhez 
képest kielégítőnek, sőt jónak mondhatjuk. Mind 
DNy-magyarországi bonyolult felszínű területen, 
mind a kevésbé nehéz felszínű Alföldön végzett mé
rések eredményesek voltak, s lehetőséget adtak a 
kőolajkutatás folytonosságának biztosítására. Ebben 
az időszakban a feldolgozás a reflektált vagy ref- 
raktált hullám korrelációjától a felületelem szerkesz
tésig csak kézzel történhetett. Ekkor ez volt a szeiz
mikus gyakorlat, amelyet a Geophysics, a Geophysi
cal Prospecting és a számos szovjet folyóirat is köz
vetített hozzánk. E korszak egyik jelentős módszer
tani eredménye éppen a csoportos légrobbantás 
[POULTER 1950] bevezetése volt. A másik legfonto
sabb eredményt a Mohorovicic határfelület reflexiós 
kutatási lehetőségének feltárása jelentette.

A kutatási feladatok azonban ebben az időszakban 
is változtak. A MASZOLAJ Szeizmikus Kutatási 
Üzemének felfutásával, az új geofizikus képzés első 
mérnökeinek munkába állásával, valamint az egysé
ges szovjet vezetés alá került kőolajipar megalakulá
sával az ELGI a hazai kőolajkutatásból kivonult és a 
kőszén, valamint egyéb ásványi nyersanyag kutatási 
feladatok megoldásával foglalkozott.

Az időszak második felét egyrészt az intenzív 
hazai kutatás, másrészt a külföldi munkavégzés lehe
tősége jellemezte. De nem feledkezhetünk meg arról 
sem, hogy a szeizmikus műszerek fejlődését kezdet
től fogva az elektronika eredményei határozták meg, 
s így megkezdődött a tranzisztorok és magnetofonok 
térhódítása a szeizmikus műszerekben is. Kísérleti 
szinten megindult ezeknek az eredményeknek a 
hasznosítása.

Az ELGI műszerfejlesztésében ezek 1962-63-ban 
jutottak el olyan szintre, hogy terepi kísérletek kez
dődhettek.

2. Az állandósulás időszaka 
(1962-1972)

Az időszak kezdetére tulajdonképen kialakult a 
szeizmikus szakemberek olyan köre, akik úgy a tere
pi munkálatok, mint a feldolgozás, sőt a műszerfej
lesztés területén is megfelelő látókörrel és gyakorlat
tal rendelkeztek.

A KGST kapcsolatok is mind jobban kifejlődtek, 
sőt az is napvilágra került, hogy a SZU — mint 
főellátó — mentesítése érdekében fokozni kell az 
ásványi nyersanyagok kutatását, s abban a geofiziká
nak, ill. a szeizmikanak a kőolajkutatáson kívül más 
nyersanyagok tekintetében is helye van.

A kőolajkutatási feladatok megoldása során, az 
időszak kezdetére, világosan kitűnt, hogy reflexiós 
méréseink behatolási mélysége kicsi (kb. 2- 
3000 ms) s a felbontás sem kielégítő, a harmadkori 
medence aljzat rögei nehezen követhetők. Ezért elő
ször a szeizmikán belül, majd később a geofizikán

belül — a megszokott gravitációs-mágneses komp
lexitáson kívül— alakultak ki mérési rendszereink.

A szeizmikán belüli komplexitás a refrakciós 
módszer intenzív bevonását jelentette a kőolajkuta
tásba, de együtt a reflexiós szelvényezéssel, annak 
korrelációs problémáinak megoldására, különös te
kintettel a harmadkori medencealjzatra. Ezek a rend
szerek (lásd az algyői terület kutatását) kisebb mély
ségű medencerészek esetén még eredményesek vol
tak, nagyobb (3-4000 m) mélységek esetén azonban 
a kompakció következményeként létrejött nagy se- 
bességgrádiens miatt a sebességkülönbség a fedő és 
az aljzat között kicsi, így refraktált hullám sem ala
kulhatott ki, és a medencealjzat sem volt megismer
hető. Ekkor léptek be a módszeregyüttesbe a geo- 
elektromos szondázási, valamint a tellurikus, majd 
magnetotellurikus módszerek. A végleges megoldást 
azonban nem ezek, hanem a szeizmikus reflexiós 
észlelési rendszerekre kidolgozott közös mélység
pont, illetőleg az ennek alkalmazásához szükséges 
magnetofonos regisztrálású műszerek beszerzése, 
ill. a megkezdett fejlesztés eredményes befejezése 
jelentette.

A Geofizikai Kutatási Üzem, majd Vállalat SER- 
CEL gyártmányú (francia) fázismodulációs terepi és 
laboratóriumi feldolgozó magnetofonos berendezé
seket vásárolt. Az ELGI ugyanekkor a frekvencia- 
modulációs (SZM-26+6 típusú) magnetofonos tere
pi felvevőt dolgozta ki. Az előzőekben említett prob
lémák megoldására az ELGI az RNP eljárást is fel
használta. Azonban ezzel az eljárással — rendkívüli 
bonyolultsága és lassúsága miatt — sem érték el a 
kívánt eredményt.

A magnetofonos felvevő és analóg számítógép 
együttes kb. 10 évig dolgozott, és biztosította a ref
lexiós felvételek eredményességét. Ebben az idő
szakban általánossá vált a csoportgeofon és -forrás, 
a kisméretű geofon és könnyű kábel használata.

Módszertani tekintetben újnak tekinthetők azok a 
kísérletek, amelyeket a szén, bauxit, és színesfémér
cek kutatási lehetőségének biztosítására végeztek. 
Ebben az időszakban merültek fel a mérnökgeofizi
kai vizsgálatok iránti első igények és kísérletek.

A MOHO (Mohorovicic) határfelület kutatása 
nemzetközi jellegűvé vált. Négy kéregkutató refrak
ciós vonalat mértek a nemzetközi együttműködés — 
a Kárpát-Balkán Geológiai Asszociáció — kereté
ben, szovjet, csehszlovák, lengyel és jugoszláv köz
reműködéssel. Ezek eredményei nagy mértékben 
elősegítették az egész hegységrendszer tektonikájá
nak megismerését. Tovább folytatódtak a reflexiós 
MOHO kísérletek is és jól kidolgozott eljárást ered
ményeztek, sőt bepillantást engedtek az asztenoszfé- 
rába is.

A terepi gyakorlati méréseket az időszak második 
felében a magnetofonos regisztrálású terepi berendezé
sek uralták. A reflexiós mérések behatolási mélysége 
ezekkel a berendezésekkel növekedett ugyan, de nem 
olyan mértékben, mint ahogy a 4000 m mélység alatti 
szénhidrogén tároló szerkezetek kutatása megkívánta. 
Ezért a figyelem a digitális ielrögzítésű berendezések
re, valamint a számítógépekre irányult Az első kísér
leteket az ELGI-ben ebben az időszakban a magneto
fonos rendszerhez kapcsolódva már elvégezték, s a 
TEXAS INSTRUMENTS-sel a tárgyalások a műsze
rek beszerzéséről meg is indultak.
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3. A számítógépes szeizmika 
(1972-től napjainkig)

Első pillanatra furcsának tűnik, hogy ezt az idő
szakot a számítógép uralmával jellemzem, míg az elő
zőeknél a berendezés — bár fontosságát hangsúlyoz
tam — nem kapott a címben is kiemelést A digitális, 
nagy teljesítményű számítógép azonban nemcsak a 
regisztrálás módját változtatta meg alapvetően, hanem 
a szeizmikus mérés szerepét is az egész kutatási komp
lexumban azáltal, hogy az adatrendszerek nagyon szé
les választékú felvételét, a jel nagyon részletes analízi
sét és ezáltal a földtani képződmények szeizmikus 
jellemzésének kiszélesítését is lehetővé tette.

A változás nálunk is fokozatosan történt. Az OKGT 
Geofizikai Kutatási Vállalat 1970-72 között tért át a 
digitális jelrögzítésű berendezések használatára (DFS 
terepi felvevők) és a digitális számítógépi feldolgozás
ra (TIOPS számítóközpont). Az ELGI ugyanebben az 
időszakban telepítette első számítóközpontját 
(MINSZK-32) és dolgozta ki az SDT, majd SD jelű 
terepi felvevő egységeinek első változatát A digitális 
rendszerekkel együtt, azok használhatóságának ered
ményeként, mind több felszíni hullámforrás teijedt el 
ill. alakult újjá, hiszen az ismétléses, összegezéses for
rás-rendszerek a digitális felvevőkkel és számítógé
pekkel könnyen kezelhetőekké váltak. így a 70-es évek 
közepén a vibrátoros és légágyús rendszerek nálunk is 
polgáijogot nyertek.

A hazai műszerfejlesztés és kutatás az ELGI-ben, a 
már említett berendezések kidolgozásán kívül, az egész 
időszak alatt jó eredményeket tudott felmutatni. így a 
KGST szervezetek keretein belül NDK, szovjet és 
esetenként lengyel kooperációban tengeri munkára al
kalmas vonalbani adatgyűjtő és feldolgozó rendszert 
hoztak létre (a VIDEOTON R-10 számítógépére ala
pozva), amely alapját képezte a gépkocsiba szerelt 
terepi expedíciós számítóközpontnak is. De ebben az 
időszakban dolgozták ki mérnökgeológiai feladatok 
megoldásához az ESS, bányaföldtani feladatokhoz pe
dig a sújtólégbiztos SSS típusú berendezéseket is. 
Ugyancsak jelentős előrelépés volt a számítógépi ered
ményeket színesen megjelenítő COROLLPRESS be
rendezés kidolgozása és használatba vétele is.

Módszerkutatást mind az ELGI-ben, mind a OKGT 
GKV-nél jó eredménnyel végeztek, hiszen az időszak 
kezdetén az embargó határa még nem szűkült be, s pl. a 
vibrátoros rendszert is csak külön engedélyekkel hozhat
tuk ki az USA-ból. De hasonló korlátozások más tekin
tetben is voltak. Ez viszont azt jelentette, hogy a mód
szerfejlesztés is csak adaptációs, Ш. követő jellegű lehe
tett Természetesen a KGST programok e tekintetben is 
segíthettek, s ezt is jó eredménnyel használhattuk ki.

A számítógép biztosította előnyök kihasználása az 
összegezéses eljárásokban, a szűrésekben, valamint a 
sztatikus-dinamikus korrekciók számításában voltak a 
legfontosabbak. A közös mélység (referencia) pontos 
észlelési rendszer alapművelete az összegezés, a kor
rekciók nagy pontosságú számítása pedig a hatékony 
összegezés feltétele. Ezen a téren jelentős eredmények
kel dicsekedhet mind a két fejlesztő hely. De a jel/zaj 
viszony növelésében is jók voltak a hazai eredmények 
és felhasználásuk is, hiszen a csatornák szűrése, a 
hatékony dekonvolúciós operátorok kihasználása je
lentősen növelte az időszelvényekben! információk

felismerési lehetőségét, s felhasználását a földtani 
kutatásban.

A hullámegyenlet a szeizmikus tankönyvekben 
1970-ig csupán a geofizikus hallgatók ijesztgetésére 
szolgált A tankönyvek a megoldást közölték ugyan, de 
sokkal tovább nem mentek. A számítógép ezen a téren 
is lényeges előrelépést jelentett, mert az időszelvények 
migráció nélkül esetenként kevésbé értékelhető ered
ményt adtak, mint a kézi feldolgozású mélységszelvé- 
nyelc A migráció azonban csak akkor pótolta ezeket, 
ha azt a fizikai (optikai) törvények figyelembevételé
vel, vagyis a hullámegyenlet magasszintő megoldásá
val valósítjuk meg. Ebben pedig ismét csak a számító
gépnek jut a fő feladat, mert nagy méretű mátrixok 
megoldását igényli a legegyszerűbb algoritmus is (pl. 
a Kirchhoff megoldás). A kutató munka ezen a téren is 
jelentős eredményt tud felmutatni. Az 1980-as évektől 
kezdve a migráció a rutin feldolgozás egyik alapprog
ramja mind a két intézménynél.

A szeizmikus szakirodalomban már a 70-es évek 
elején megjelent a háromdimenziós (3D) mérés és adat- 
feldolgozás ödete, a holográfia nyomán. Nagyon rövid 
idő után azonban azzal a következtetéssel zárultak a 
kísérletek, hogy az akkor forgalomban lévő számítógé
pek kapacitása, de főként műveleti sebessége nem alkal
mas a megvalósításra. Az 1980-as évek elején a műveleti 
és adatforgalmi sebességek elérték azt a határt, ahol már 
a 3D követelményeit is ki tudja elégíteni egy-egy számí
tógéprendszer, s így a hatékony értelmezést lehetővé 
tevő 3D feldolgozás is szabad utat kapott Az ELGI az 
első kis méretű (lx l km) 3D mérést és feldolgozást 
1983-ban valósította meg. Ezt a mérést további kis mély
ségi behatolású mérések követték, majd az OKGT GKV 
először külföldi szervizvállalattal, majjd saját maga is 
10x10 km-es kiterjedésű nagy mélységi behatolású mé
réseket végeztetett, ill. végzett

A szeizmikus módszer fejlesztését, fejlődését azon
ban mindig a feladatok határozzák meg. A szénhidro
gének kutatása nagy mélységi behatolást kívánt meg, s 
ezt a digitális jelrögzítés és feldolgozás lehetővé is tette. 
A kisebb mélységben található szenek, valamint bau- 
xitok elsősorban a vertikális felbontást igényelték, s ezt 
a refrakciós mérési módszer már nem tudta biztosítani. 
Ezért szükségessé vált a szeizmikus metodikába a kis 
mélységi behatolású nagy felbontású reflexiós mérési 
eljárást is bevonni. Ezzel a mérési eljárással az ELGI 
jelentős eredményeket ért el mind a Dunántúli-, mind 
az Északi-középhegység területén, mind a szén, mind a 
bauxit kutatásában.

A műszerfejlesztéssel kapcsolatban már említet
tem, hogy az SSS-1 típusú sújtólégbiztos berende
zést a felszín alatti mélyszinti bányákra dolgozták ki 
az ELGI-ben. A bányabeli szeizmikus feladatok tu
lajdonképen két nagyobb csoportra oszthatók, úm. 
telephullám reflexiók értékelésére, vetők, ismeretlen 
vágatok felderítésére, és átvilágításra, vagyis a fella
zult zónák állapotának vizsgálatára. Ez utóbbit to
mográfiának is nevezik. Az ELGI, a Miskolci Egye
tem Geofizikai Tanszéke, a Mecseki Szénbányák 
értek el e téren jól értékelhető eredményeket.

Végül, de nem utolsó sorban, meg kell említenem 
a legutóbbi 5-10 év eredményeként a vertikális sze
izmikus szelvényezést (VSP), módszertani és a mér- 
nökgeológiai/geofizikai vizsgálatokat, mint a szeiz
mika új felhasználási területét. Az utóbbi esetén kü
lönösen fontosak a különböző hullámtípusok kelté
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sének és észlelési módszereinek kidolgozása terén 
elért eredmények.

Az előzőekben vázoltak a szeizmikával foglalko
zó szakemberek publikációiban tükröződnek. Ezt a 
mellékelt — és közel sem teljes — irodalomjegyzék
ben kívánjuk tükröztetni.
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