
Egy figyelemre méltó refrakciós módszer: 
F. W. Hales kiértékelési eljárása1

POLCZ IVÁN2

1993-ban a Magyar Geofizikában (34. évf. 3. sz.) „Az értelmezési eljárások fejlődése a sekélyrefrakciós kuta
tásban: a felbontóképesség javítása 1. rész ” -  címmel összefoglaló ismertetés jelent meg a refrakciós értelmezési 
eljárásokról [Polcz 1993], kiemelve közülük a szélesebb körben ismeretessé váló, ígéretesnek mutatkozó GRM 
módszert. Bengt Sjögren 2000-ben megjelent dolgozatában konkrét modell és terepi példák bemutatásával tette 
közzé kritikai vizsgálatának eredményeit [Sjögren 2000], amelyek alapján Dere eke Palmer refrakciós kiértékelő 
módszerét korlátozott értékűnek ítélte. Vizsgálatai során és kézikönyvében [Sjögren 1984] is jelentős teret szentelt 
a Hales-módszernek, mely nálunk nem vált szélesebb körben ismertté, gyakorlati alkalmazása elmaradt. Jelen dol
gozat ezt a mulasztást szeretné jóvátenni a szellemes módszer példákkal kiegészített ismertetésével.

I. Polcz: Application and advantages of a remarkable seismic refraction interpretation method by 
F. W. Hales

A sound graphical refraction interpretation method was proposed by F. W. Hales in 1958. In Hungary practical 
application o f the method has not been introduced. Examples in the present paper are given to demonstrate its ex
cellent capability to cope with shallow refraction interpretation problems and reliable refractor velocity determi
nation.

1958-ban az EAEG hágai kongresszusán F. W. HALES 
angol geofizikus (Seismograph Service Limited, Holwood, 
Keston, Kent, England) ötletes refrakciós kiértékelési 
eljárást mutatott be An accurate graphical method for  
interpreting seismic refraction lines címmel [HALES 1958]. 
Itthoni alkalmazásáról nincs adat, valószínűleg irodalmi 
érdekességként értékelték. Az ötvenes évektől Kilczer 
Gy. [Kilczer 1952] és Mituch E. [Mituch 1957] 
munkássága folytán a Slotnik-módszer [Slotnik 1959] 
általuk továbbfejlesztett változatát alkalmazták. Ez volt az 
időellenőrzéses eljárás. A 60-as években a Gamburcev- 
Riznyicsenko szovjet iskola [Gamburcev, Riznyicsenko, 
Berzon 1952] követői nyomán a t0- és a hullámfront- 
módszer széleskörben elterjedt.

Nem kevés számú publikáció, szakkönyv és monográfia 
[Palmer 1986, 1991; Sheriff, Geldart 1982; Sjögren 
1979, 1980; Wolley, Musgrave, Gray 1967] tanúsága 
szerint Hales módszerét külföldön széles körben meg
ismerték és alkalmazzák. A már idézett hivatkozások kö
zött Wolley, Musgrave és Gray 22 oldal terjedelemben 
ismertette a módszert és továbbfejlesztésének lehetőségére 
is rámutatott. Sheriff és Geldart már idézett szakköny
vében Hales módszerét a jól ismertek között mutatják be. 
Sjögren kiváló kézikönyvében [Sjögren 1984] Hales 
módszerével részletesen foglalkozott és esettanulmányai
ban nagyon gyakran alkalmazta, bizonyára nem minden ok 
nélkül. A dolgozatok mindegyike sajátos, néha egymástól 
némileg különböző megvilágításban mutatja be Hales 
eredeti levezetését, természetesen azonos végeredménnyel. 
Mindebből arra következtethetünk, hogy ezt a gyorsan 
célravezető eljárást napjainkban sem érdektelen tanulmá
nyozni, esetleg interaktív számítógépes háttér mellett —
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amivel gyorsasága jelentős mértékben tovább fokozható — 
a hazai földtani viszonyok mellett kipróbálni.

A korai szeizmikus refrakciós kiértékelési eljárásokat 
korlátozottan, egyszerű földtani körülmények mellett lehe
tett alkalmazni. Általános feltétel volt a robbantási pontok 
közötti dőlésváltozás nélküli sík, vagy kisdőlésű réteghatár 
maximum 20°-os szögű dőlés mellett. Hales módszere 
nem támaszt ilyen feltételt. Lényege a nagysebességű ha
tárfelület mélységének és dőlésének előzetes ismerete nél
kül azon felszíni X, Y pontpárok meghatározása, amelyek
hez a refraktáló határfelület egy kitüntetett R emergencia 
pontja tartozik.

Az 1. ábra ismert vonal menti kétréteges refrakciós ész
lelési vázlatot mutat be. A vázlat szerint az un. kölcsönös 
ponti idő — tREC = AM/V\ + MN/V2 + NB/V\ — mindkét 
irányban azonos nagyságú és felcserélhető (itt Vx a felszín 
és a refraktáló felület közötti összlet sebessége, vagy a 
közöttük elhelyezkedő rétegek egyetlen összletbe foglalt 
átlagsebessége, V2 pedig a refrakciós határfelület sebessé
ge). Az ábrán látható XY  távolság a refrakciós kutatás fon
tos jellemzője. Abban az esetben, ha XY  = 0, akkor az 
emergencia sugarak egy közös felszíni pontjához a refrak
ciós határfelület két pontja rendelhető hozzá (közös felszíni 
pontos módszerek). Ha XY > 0, akkor a refrakciós határ
felület egy pontjához az emergencia sugarak két felszíni 
pontja rendelhető (közös mélységpontos módszerek). 
Hales módszere az utóbbi csoportba tartozik. A követke
zőkben elég az RY és RX kritikusan reflektált sugarak vizs
gálatára szorítkozni. A felszíni X  ponttól a nagysebességű 
határfelület R pontjáig és onnan a felszíni Y pontig a kriti
kus reflexiós/refrakciós emergencia sugár tR nagyságú 
útideje az alábbi:

ÍR = ÍAY + ÍBX -  ÍAB > ( 1 )
ahol tAY és tBX a lövés/ellenlövés irányát követő sugarak R 
ponttól számított felszínre lépési ideje.
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1. ábra. Kétirányú refrakciós észlelési rendszer vázlata és a 
dolgozatban használt geometriai kapcsolata

Fig. 1. Schema of reversed seismic profiling and inherent 
geometric relations

Az XY  távolság meghatározásához bizonyos előzetes 
mértani meggondolások szükségesek. Ezek a következők. 
Három, nem egy egyenesbe eső pont egyértelműen meg
határoz egy kört. Az 1. ábrán az XRY pontokkal meghatá
rozott háromszög köré kör írható, amely fontos tulajdonsá
gokkal rendelkezik: az RC húr az XRY szög felezője. Az 
XC és YC húrok egyenlők, a hozzájuk rendelhető körívek
hez azonos nagyságú i szög tartozik. A C pontból a kör 
középpontján áthaladó CD átmérő az XY távolság felezője. 
A CRD szög derékszög, a DR húr a határfelület R pontbeli 
érintője, a D pont a körön fekszik. A CXY szög azonos /- 
vei, ugyanazon ívhez tartozik, mint CRY. Végül az XG és 
FY szakaszok párhuzamosak a DR húrral, 6 dőlésszöget 
zárnak be a vízszintessel és az RC húrra merőlegesek.

Az XY távolság a megfelelő derékszögű háromszögek 
helyzete és szögei (i,0) alapján, vagy közvetlenül a koszi
nusztétellel az alábbi formában fejezhető ki:

x y - (XR1 YKЬ ы  (2)
cos#

természetesen az i kritikus szöget a Snellius-Descartes- 
törvény szerint vesszük figyelembe: a

sin i = V\/V2 és i = arcsin (Vx/V2) , ha VX<V2 
feltétel mellett és a fentiek szerint

XR + YR = tRVx . (3)
A (2) és (3) egyenlet alapján

XY /  tR -  V\ sin i/cos #, 
a cos #~1 feltétel mellett

XY /  tR = VX sin i . (4)
Hales meggyőző hibavizsgálatot végzett a rétegdőlés 

elhanyagolásának hatásáról [Hales 1958]. Levezetése
szerint a 0 dőlés szög hatásától el lehet tekinteni, mert ko
szinusza az adott képletben egységnyi. Ez az egyszerűsítés 
azt jelenti, hogy az 1. ábrán látható C pont helyzete olyan 
mértékben változik a refraktor irányában, amilyen mérték
ben a CR távolság csökken. A keletkező hibák egymást 
közömbösítik és az R pont refraktor menti elmozdulása 
csak jelentéktelen hiba forrását képezi. Az erre vonatkozó 
hibavizsgálat Sheriff  és Geldart könyvében is
megtalálható [Sh eriff , G eld  art  1982].

Az XY távolság és a tr idő a kétirányú refrakciós 
űtidőgörbékből egyszerű mértani szerkesztéssel határozha
tó meg (2. ábra). Az A és В robbantási ponthoz tartozó ta és

tb görbék (ág/ellenág) találkozó rendszert alkotnak (az 
ábrán ta és tb jelöléssel). H ales itt zseniális lépést vezetett 
be: a tb görbéhez tartozó beérkezési időket a kölcsönös 
ponti időből (trec,) kivonva ábrázolta, ezzel a művelettel a tb 
ellenágat felfordította —„upside down” — (kézi szerkesz
tés esetén ez a művelet pausz mm-papír segítségével köny- 
nyen elvégezhető). Az átalakítás a kétirányú útidőgörbéből 
elnyújtott, (ha az ún. „lábakat” is figyelembe vesszük) 
önmagában záródó időhurkot eredményez. A Q pontból 
kiindulva a P pontig 1/VX sin i (vagy a vele azonos értelmű 
V2/ V \ )  irányú egyenessel a hurok két ágát átmetszve a Q 
és P metszéspontokhoz tartozó idők tR különbsége (Q és S 
pontok közötti időben mért szakasz) kielégíti a (4) egyenle
tet. Az 1. és 2. ábra alapján ugyanis a P ponthoz tartozó idő 
tAY, a Q ponthoz tartozó idő tAB -  tBX . Az (1) képletnek 
megfelelően tAY -  (tAB-  tBx) = tAY + tBx - tAB = tR, ami vi
szont nem más, mint a kritikus reflexiós/refrakciós sugár 
útideje a refraktáló felület R pontja és a felszín között. A P 
és Q pontokkal meghatározott egyenes vetülete a keresett 
XY  szakasszal azonos. Bármilyen tetszőlegesen választott X  
ponthoz ezzel a szerkesztéssel meghatározhatjuk a keresett 
Y pont helyét, az X pont párját. A tR idő mélységgé alakítá
sa az 1. ábra szerint az alábbiak szerint vezethető le.

2. ábra. Az XY  és tr grafikus meghatározása az útidőgörbéből

Fig. 2. Graphical determination of XY  and tr from time 
distance data

Az 1. ábrán a koszinusztétel alapján
CX2 = XR2 + CR1 -  2 CR cos (5)

és
CY2 = YR2 + CR2 -  2YR CR cos . (6)

A CX és CY húrok egyenlősége folytán a két egyenlet 
egymással egyenlő. XR2 és YR2 különbségének szorzattá 
alakítása és a lehetséges egyszerűsítések elvégzése után 
kapjuk:

CR = [YR + XR]/2  cos i. (7)
(3) felhasználásával a fenti meggondolások alapján a CR 

szerkesztő sugár a kritikus sugár útideje, a fedőréteg sebes
sége és a kritikus szög függvényeként az alábbi formában 
fejezhető ki:

h = tRVx/ 2 c o s i .  (8)
Az 1. ábrán az E pont az XY  szakasz felezőpontja, to

vábbá
CE = Vi XY  tg i . (9)

A h és az r sugarak között az alábbi összefüggés érvényes:
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h = 2 r cos в  -  ХУ cos в /  sin (2 i),
melyben r a három pontot (.X,R, У) érintő kör sugara. Ez a 
sugár kifejezhető az

XY  1r = ------------
2 sin 2/

képlettel is és segítségével láthatóvá tehető a három pontot 
érintő kör. A kör megjelenítése egyébként a refrakciós 
határfelület megszerkesztéséhez nem szükséges (a köröket 
a 7. ábrán láthatóvá tettük).

A szerkesztéshez szükséges V\ sebességet az útidő- 
görbéből lehet meghatározni, V2 ugyancsak az űtidőgörbe 
alapján számítható. Célszerű az egymást metsző ágak al
kalmas szakaszait figyelembe venni. Számítógépes prog
rammal interaktív módon a sebességadatok bevitele, javítá
sa könnyen elvégezhető. Említettük már, hogy ezzel az 
eljárással görbült határfelületek szerkesztése is megoldható 
a p  > h feltétel mellett (p a görbületi sugár, h a szerkesztő 
körívek sugara).

A szerkesztés menete a következő: a mérési pontokhoz 
tartozó XY  távolságok középpontjában meg kell határozni 
az onnan kiinduló CE = Vi (XY) tg i nagyságú felszín feletti 
merőleges szakaszt. A C pontból megrajzolt 
h = tR V/ /  2 cos i sugarú körívek a nagysebességű határ
felületet érintve annak burkoló görbéjét rajzolják ki. Ter
mészetesen a C pont helyzetét az XC húr és i hajlásszöge 
szerint is meg lehet határozni.

Hales szellemes útidőgörbe-átalakításának rendkívül 
hasznos más következménye is van. A QP húrok középpont
jait összekötő egyenes meredeksége folyamatosan jelzi a 
refraktáló határfelület hely és nagyság szerinti sebességvál
tozásait és ez a tulajdonság rendkívüli módon alkalmassá 
teszi a refraktáló határfelület sebességének és sebességválto
zásainak meghatározásra. (A refraktáló határ-felület sebes
ségvizsgálatával, a matematikai alapokkal mint a létesít
mény-előkutatás egyik fontos feladatával [SJÖGREN 1984, p. 
149-154] nagyon részletesen foglakozott.) A változások a 
megfelelő lépték választásával jobban kiemelhetők.

Sjögren refrakciós kézikönyvében a módszer határfelü
let-szerkesztő és sebességmeghatározó képességét nagy
dőlésű felszíni topográfia és dőlt határfelület együttesen 
előfordulásának esetére is kiterjesztette [SJÖGREN 1984, p. 
117-119].

A következő példák az alkalmazást mutatják be. Az áb
rák és a modellpéldák algoritmusai a kiváló grafikai tulaj
donságokkal rendelkező Microsoft® Visual Basic 6.0 Pro
fessional Edition programnyelv segítségével készültek 
[Aitken 1998].

Első példaként (3. ábra) a Hales eredeti dolgozatához 
mellékelt földtani modellt sikerült pontosan reprodukálni 
az útidőgörbéről leolvasott t(x) adatok alapján. Kis null- 
körök jelzik a szerkesztő sugarak C középpontjait. A ferdén 
sorakozó húrok középpontjait összekötő egyenes változat
lan meredeksége jelzi, hogy a refraktáló felület mentén 
nincs sebességváltozás. A geofonköz 100 láb.

A 4. ábra kétréteges, vetőszerkezettel és aljzaton be
lüli sebességváltozással bonyolított földtani modellt 
ábrázol. A sugarak burkolója kirajzolja az aljzatot és a 
metsző húrok középvonalának dőlésváltozása jelzi az 
aljzat sebességváltozását és annak helyét. A geofonköz 
10 m.

Az 5. ábrán bemutatott modellpéldában 6000 m/s és 
4000 m/s kőzetsebességű aljzatblokkba 2000 m/s sebes
ségű lazább állományú kőzetsáv ékelődik. A sebesség- 
változás helyét Hales módszere pontosan jelzi, a ha
gyományos ABC  sebességvizsgálat [pl. Heila nd  1940] 
szélesebb sávban jelöli ki a kissebességű zónát. A jelen
ség mérnökgeofizikai és más földtani feladatban (alagút 
vágathajtás, vízadó kőzetréteg feltárása, alapozásra ér
zékeny létesítménytelepítés, stb.) fontos szerepet kaphat. 
A geofonköz 10 m.

nagysebességű refrakciós határfelületet bemutató — példájának 
újra feldolgozott változata. Szeizmométerköz 100 láb

Fig. 3. Recomputed version of Hales’ original example [Hales 
1958] exhibiting considerable high-velocity relief. Seismometer 

spacing 100 feet

4. ábra. Kétréteges vetőszerkezet aljzaton belüli 
sebességváltozással. Szeizmométerköz 10 m

Fig. 4. Two layer fault model with velocity change in the 
refractor. Seismometer spacing 10 m

A 6. ábra meredek dőlésű, nagysebességű kőzetblokk- 
felszín szerkesztésére példa (egyesített útidőgörbékből 
szerkesztve). Az aljzat sebességváltozását a szaggatott 
vonalú egyenes dőlésváltozása jelzi. A geofonköz 70 m.

A 4. és 5. példák programozásához szükséges t(x) ada
tok a [Palmer 1991] munkához mellékelt táblázatokból 
származnak. Sjögren többek között ezeket is felhasználta 
a GRM módszer kritikai vizsgálatához [SJÖGREN 2000].
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5. ábra. 6000 m/s és 4000 m/s sebességű aljzatblokk közé 2000 
m/s sebességű kőzetsáv ékelődik. A sebességváltozás helyét 

Hales módszere pontosan követi, a hagyományos módszerek 
sokkal szélesebb sávot jelölnek

Fig. 5. Horizontal basement model displaying high velocity 
(6000 m/s, 4000 m/s) rock structure with low velocity (2000 m/s) 

wedging. Velocity change is well indicated by Hales method 
while conventional methods indicate a more wider zone

6. ábra. Nagy dőlésű, nagysebességű aljzatszekezet leképezése 
Hales módszerével. Geofonköz 70 m

Fig. 6. Depth reconstruction of steeply dipping high velocity 
basement. Seismometer spacing 70 m

Néhány megjegyzés:
Szakirodalmi ajánlások szerint tagolt felszín és vastag 

lazaréteg, kis rétegdőlés esetén a í0 módszerek [POLCZ 
1993] kevésbé érzékenyek a felszín változásaira. A közös 
mélységpontú módszerek felbontóképessége jobb, nagyobb 
mélységű kutatás esetén dőlt határfelületek, szeszélyesen 
váltakozó mélységű és töréses szerkezetek leképezésére 
alkalmasabbak. A Palmer-féle GRM és H ales módszere is 
az utóbbi kategóriába tartozik, jóllehet egymástól alapvető
en különböznek, mert az optimális XY paramétert lényege
sen eltérő módon határozzák meg. Palm er  útidőgörbékből 
előállítható függvényekkel vizsgálja a különböző nagyságú 
XY sorozatok jellegét. Az optimális XY érték a függvények 
alakjára gyakorolt „fókuszáló” hatás alapján dönthető el. 
Körülményes és szubjektív eljárás. Elismeri, hogy a mód
szerével számított optimális XY  csak változatos jellegű 
refraktáló felület és kis geofonköz esetén határozható meg

kellő pontossággal, sík, vagy jellegtelen mélységbeli válto
zásokat mutató határfelület erre a vizsgálatra kevésbé al
kalmas. Ezzel ellentétben H ales módszere független a 
felszín alatti földtani szerkezet jellegétől. Sík réteghatár 
vagy változatos mélybeli szerkezet esetén is alkalmazható, 
helyesen választott sebességadatok felhasználásával helyről 
helyre a pontos XY értéket határozza meg. Példa lehet erre 
a [Palm er  1986]-ban bemutatott kétréteges modell (a 
monográfia 6-6., 6-7. ábrái), a rá vonatkozó útidőgörbék 
adatait táblázatban mellékelte. A könyv 8-5. ábrája mutatja 
be a modellre vonatkozó optimális XY számítás menetét 
(alkalmazott adatsorozat: 0-30 m). A táblázatban közétett 
t(x) adatrendszerből elkészítettük a modell Hales szerinti 
megoldását. Az eredmény a 7. ábrán látható. A számított 
XY  számértékek az átlós húrok mellett feltüntetve láthatók, 
az is jól érzékelhető, hogy a mélység függvényében változ
nak. Ugyanerre az esetre Palm er  szubjektív választással 
az XY  = 10 és 15 m-t tartja optimálisnak. Ezzel ellentétben 
Hales módszere minden egyes szerkesztéshez a pontosan 
oda illő XY-t veszi figyelembe.

T (me)

7. ábra. Kétréteges földtani modell [Palmer 1991, 6-6, 6-7, 8-5 
ábrák]. XY optimális értéke Palmer eljárása szerint 15 m. Az ábra 

a Hales-féle megoldást szemlélteti a határfelület mélységének 
függvényében változó XY értékek feltüntetésével. Itt az 1. ábrán 

bemutatott XRY háromszöget körülíró köröket is feltüntettük

Fig. 7. Two layer model after [Palmer 1991, Figs 6-6, 6-7, 8-5] 
with XY  = 15 m as optimum. Hales-type solution represents 

changing values of XY  as a function of refractor depth. Circum
scribing circles of the XRY triangle (Fig. 1) are also drawn)

Palm er  véleménye szerint [Palm er  1986] Hales mód
szerének több közös vonása van a GRM-el. Ez érdekesen 
sajátos vélemény, ugyanis a helyzet éppen fordított, mert 
módszerét 1980-ban publikálta először, H ales után 31 
évvel. Az XY  alapvető szerepére pedig H ales hívta fel 
elsőként a figyelmet és mint fentebb láttuk, módszert is 
adott kellő pontosságú kiszámítására szubjektív megítélé
sek mellőzésével. Az említett problémák mellett a GRM 
divatos népszerűségnek örvend, a világhálón is jól reklá
mozott. Ezzel ellenétben SJÖGREN modellpéldákkal és 
terepi mérésekkel végzett alapos és körültekintő vizsgálatai 
alapján azt a véleményt fogalmazta meg, hogy „a GRM 
lelőhelykutató és mérnökgeofizikai fe ladatok részletes és 
pontos kiértékelésére csak korlátozottan a lka lm as” 
[Sjögren  2000]. Hasonló véleményt nyilvánított 
W hiteley  is [Whitely  1990, 1992], és felhívta Palm er  
figyelmét, hogy módszerével végzett kiértékelési eredmé
nyek esetleges hiányosságai miatt kellemetlenül ellent
mondásos geotechnikai eredmények születhetnek.
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A 8. ábra antiklinális szerkezet hullámfrontos és Hales- 
módszer szerinti kiértékelését mutatja be azonos végered
ménnyel. Nem kétséges, hogy a látványos, de hosszadal
mas hullámfront szerkesztéssel szemben gyors és pontos 
eredményre vezet az ismertetett eljárás.

8. ábra. Antiklinális szerkezet megoldása hullámfrontos és Hales 
módszere szerint

Fig. 8. Wave front and Hales type solution of an anticlinal 
structure

Végül, de nem utolsó sorban a szerző ezúton is köszöne
tét fejezi ki PrónaY Zsolt és Hermann László tudomá
nyos munkatársaknak (ELGI) a Visual Basic 6.0 nyelven 
készült program létrehozása közben nyújtott baráti segítsé
gükért.
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