
Szeizmikus kutatómódszer I.

Alkalmazott földfizika



Szeizmikus méréseknél mesterségesen keltünk rezgéseket a földben, 
és a mélyből visszaérkező rugalmas hullámokat (P hullámok) 
regisztráljuk.

A regisztrált beérkezésekből a különböző akusztikus impedanciájú
rétegeket elválasztó határok elhelyezkedésére tudunk következtetni.



Rugalmas hullámok

Jellemző mennyiségek:
- sebesség (v)

P hullám terjedési sebessége néhány kőzetben:

- amplitúdó (A)
- frekvencia (f)

A szeizmikus kutatás hasznos frekvenciatartománya 10-néhány 100Hz
- hullámhossz (λ) λ=v/f

Felbontás: az adott λ hullámhosszú szeizmikus hullám esetében
olyan rétegeket tudunk leképezni, melyek vastagsága > λ/4

Rugalmas hullámok típusai: a részecskemozgás és a terjedési irány alapján
- longitudinális (P)
- transzverzális (S)
- felületi (Rayleigh, Love): nagy amplitúdó, f = 10-15 Hz



P-hullám
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S-hullám
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Rayleigh-hullám
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Love-hullám
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Rugalmas hullámok terjedése

Hullám energiájának csökkenése:

- gömbi szóródás:

- abszorpció: 

A két hatás együttesen a mélységgel
ekkora amplitúdócsökkenést okoz:

Intenzitás: térfogategységen egységnyi idő
alatt áthaladó energia.

Az abszorpciós tényező (η) hullámhosszfüggő.
A nagyfrekvenciás hullámok hamarabb lecsengenek.
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Réteghatárról történő visszaverődés

Reflexió:
Reflektált hullám amplitúdója
(merőleges/kis szögű beesés):

akusztikus impedancia:

Refrakció:
Refrakció jelensége akkor alakul ki, ha egy felső, kisebb terjedési sebességű közegből a 
határfelületre αk kritikus szögnél (a teljes visszaverődés határszögénél) nagyobb szög 
alatt érkezik síkhullám. (A Snellius-Descartes törvény szerint sinαk= V1/V2). Ekkor az nem 
hatol be az alsó közegbe, hanem a határfelület mentén halad tovább az alsó rétegre 
jellemző terjedési sebességgel, és a felszín felé a kritikus szögben kiinduló hullámok 
forrásává válik.

Snellius-Descartes törvény:



Beérkezési idők a távolság függvényében, menetidők

V1

V2ic=αk

Reflektált hullám
(Reflected wave):

Refraktált hullám
(Head wave):

hiperbola

egyenes

Direkt hullám
(Direct wave):

t=x/V1

A menetidők dőlt réteghatárok esetén
más alakot öltenek, de a görbe alakja
változatlan.



Menetidőgörbék

xco

xc

Két fontos metszéspont:
- kritikus távolság
(critical distance - xc):
Az első refrakciós 
beérkezés távolsága a 
robbantóponttól.

- keresztezési távolság
(crossover distance – xco):
Az a távolság, ahol a 
refraktált hullámok előbb 
érkeznek be a direkt 
hullámoknál.

Hogyan lehet gyorsabb a 
refraktált hullám, mint a 
direkt?

A refrakciós menetidőgörbe
meredeksége az alsó
réteghatár sebességének 
reciprokát adja meg.



Szeizmikus források, érzékelők

Források:
- robbantás
- vibroszeiz
- kalapácsos gerjesztés
- air/watergun
- boomer

Érzéklelők:
- geofon
- hidrofon



Robbantás

- robbanóanyag mennyisége a kutatási
mélységgel arányosan megválasztva

- a töltetre vizet töltünk fojtásként
- roncsolásos technológia
- olcsó



Vibroszeiz

- roncsolásmentes
- sweep jel
- általában csoportban keltik a jelet



Kalapácsos gerjesztés

- sekély kutatási mélység
- fáradságos
- olcsó
- jelalak reprodukálhatósága



Airgun - watergun

- nagy nyomású levegő/víz
- buborék oszcillációja
- időzítésbeli bizonytalanság
- nagy energiájú jel



Boomer

- nagyfeszültségű kondenzátor kisütése egy tekercsen keresztül
- jól kontrollált jelalak
- nagy áramigény



Geofon

- rugóra függesztett tekercs mágneses térben
- a geofon sajátfrekvenciájától függően az indukált feszültség
a talajelmozdulással vagy annak sebességével vagy gyorsulá-
sával arányos
- a gyakorlatban a talajelmozdulás sebességét regisztráljuk
- csillapítás: a rezonancia és az oszcilláció csökkentése



Hidrofon

- piezoelektromos érzékelő
- a nyomásváltozással arányos feszültség



Forrás jelalakjának ismerete

Célunk a reflexivitás-függvény visszaállítása a mért szeizmikus csatornából.



Egycsatornás mérések

Legegyszerűbb és leggyorsabban kivitelezhető az egycsatornás reflexiós szeizmikus
szelvényezés.
Ekkor egy jelforrást és egy geofont (vízben hidrofont) helyezünk el egy vonal mentén. A 
felvételen (szeizmikus csatornán) nagy amplitúdóval először a direkt hullám jelenik meg, 
majd az egyre mélyebben húzódó réteghatárokról az egyre később beérkező visszavert 
hullámok (reflexiók) jelentkeznek. A forrást és a geofont a köztük lévő távolság 
megtartásával tovább helyezzük a vonal mentén, és újabb felvételeket készítünk, 
amelyeket egymás mellé felrajzolva kialakul a szeizmikus időszelvény. A vízi környezet 
kiemelkedően jó energiacsatolást biztosít.



Többcsatornás mérések

Egy, a felszínen kitűzött egyenes vonal mentén egyenlő lépésközökben elhelyezünk több
tíz, vagy akár több száz geofont, melyeket vezeték köt össze egy sokcsatornás digitális 
felvevő egységgel.
Az egyenes egy pontján rezgést keltünk, és a geofonok jelét külön-külön csatornákon, 
alkalmasan megválasztott ideig regisztráljuk. A kihelyezett geofonsorral („terítéssel”) 
újabb és újabb felvételeket készítünk úgy, hogy az egyenes további kijelölt pontjain 
(„robbantópontok”) is rezgéseket keltünk. Ezután adott számú geofont a sor elejéről a 
végére áthelyezve tovább lépünk a terítéssel, és újabb robbantópontokon gerjesztve 
további méréseket végzünk. A vázolt műveletsort a kívánt szelvényhosszúság eléréséig 
folytatjuk.



Szeizmikus szelvény

Egymás mellett lévő szeizmikus csatornák sokasága.



Szeizmikus csatorna - megjelenítés



Refrakciós és reflexiós szeizmikus mérések

A refrakciós mérések néhány határfelület követésére alkalmasak, ahol a refraktált hullám 
kialakulásának feltételei fennállnak, ezért kevésbé gyakran, speciális feladatok 
megoldására használjuk. A mérések kivitelezéséhez nagy energiájú forrás és a kutatott 
mélységhez viszonyítva nagy robbantópont-geofon távolságok (offset) szükségesek.
A menetidőgörbékből közvetlenül, egyszerű számítások útján megkapható a kutatott 
néhány felület helyzete.

A reflexiós kutatásban kisebb energiabefektetéssel is kicsiny offseteket választva nagyon jó
felbontású szeizmikus szelvények mérhetők. A több lépésből álló gondos számítógépes 
feldolgozás után kapott részletgazdag időszelvényeken számos réteg elhelyezkedése 
követhető és geológiai szerkezetek jelölhetők ki, illetve  sztratigráfiai (esetleg litológiai) 
elemzés is végezhető.



Refrakciós mérések

Vízszintes rétegek sebessége az 
egyenesek meredekségéből, a 
rétegvastagságok pedig a 
tengelymetszetek alapján 
számíthatók.



Refrakciós mérések

Dőlt réteghatárok esetén a 
menetidők módosulnak.
Dőlésirányban felfelé a 
sebesség nagyobbnak, míg 
lefelé kisebbnek tűnik...



Refrakciós mérések

...a megoldás: a szelvényt mindkét végéről meg kell lőni, az így kapott menetidőkből 
(ág-ellenág) a dőlés is kiszámítható.



Reflexiós mérések



Reflexiós mérések – közös referenciapont

A robbantópont és geofon közötti 
szakasz felezőpontját közös 
referenciapontnak (CRP vagy közös 
felezőpontnak CMP) nevezzük. 
Vízszintes réteghatár esetén ez közös 
mélységpont (CDP) is, de dőlt 
rétegnél ez nem egyetlen pont.

A reflektáló felület egy 
pontja többször kerül 
leképzésre. Ezt a számot 
hívjuk fedésszámnak.
Adott CRP-hez tartozó
csatornákat összegezve 
(stacking) jobb jel/zaj 
arányú reflexiókat kapunk.

Folytonos szelvényezés 
esetén a fedésszám:
n=NΔxg/2Δxs, ahol N a 
geofonok száma, Δxg a 
geofonok távolsága, Δxs a 
robbantópontok távolsága.



Reflexiós mérések – összegcsatorna



3D szeizmika

Rácsban kerül felvételre,  eredménye egy adatkocka,
amelynek különböző metszeteit vizsgálhatjuk.


