
Szeizmikus mérések tervezése 

Egy szeizmikus mérés tervezése és kivitelezése gondos előkészítést ígényel. Az alábbiak a 
legfontosabb szempontokat foglalják össze. 

1. Pontosan meg kell határozni a kutatás célját. Általában van egy elsődleges cél, például 
egy már valahonnan ismert tárolókőzet helyének, alakjának behatárolása, de emellett 
lehetnek a kutatásnak másodlagos céljai is, mint például a fedőrétegek vizsgálata, vagy 
vetőszerkezetek feltérképezése. Sok esetben a kutatási célok ütik egymást, ilyenkor 
gondos megfontolással kell kikeresni az optimális megoldást. 

Az elsődleges kutatási célnak pontosan körül kell írni a helyét, kiterjedését, mélységét, 
esetleges dőlését és a geológiáját. A másodlagos kutatási céloknak nem árt, ha 
sekélyebben helyezkednek el a fő célnál, ugyanis a fő cél optimális megmérésére 
tervezve a mérést, az annál mélyebbről jövő reflexiók általában gyengébbek lesznek. 

2. El kell dönteni, hogy a kutatás milyen hasznot, előnyöket hoz. Ennek megfelelően meg 
kell határozni, hogy mennyit érdemes áldozni a kutatásra. Itt nem csak a szeizmikus 
mérés, hanem a feldolgozás és értelmezés költségeit is figyelembe kell venni. 

A mérés kölsége teszi ki a legnagyobb részt, általában az összes költség 80%-át a 
mérés viszi el. 

3. A mérést általában alvállalkozó, ugynevezett „service” cég végzi. Ahhoz, hogy az 
alvállalkozóktól értelmes ajánlatokat kapjunk, pontosan le kell írni az elvárásokat. 

Az alvállalkozókkal való tárgyalásoknál nagyon fontos, hogy megadjuk a minőségi 
elvárásainkat. Itt nem csak azt kell leírni, hogy milyen minőségű mérést, illetve 
mérőberendezést várunk el, hanem a mérőcsoport teljes egészére kell előírásokat 
szabnunk. Pélául, ha a geofonokat telpítő munkások étkezését egy rozzant, kiöregedett 
terepjáró próbálja ellátni, abból előbb utóbb bajok lesznek. 

Szintén pontosítani kell a határidőket. Az alvállalkozónak tudnia kell a mérés 
előrehalahási tervét is. 

4. Meg kell határozni a mérés rendszerét: 2D, vagy 3D. A kijelölt elsődleges cél 
paraméterei fogják meghatározni a vonalhálózat alakját, a vonalak közötti távolságokat, 
fedésszámokat. 
El kell készíteni a vonalhálózat térképét és fel kell deríteni az esetleges akadályokat. 
Mindezen túl is fel kell készülni arra, hogy a mérés közben további akadályok léphetnek 
fel, nem várt tereptárgyak, vagy engedélyezési problémák miatt. 
 

5. Meg kell határozni a mérési paramétereket, jelgerjezési módot, mérőberendezés fajtáját. 
5.1 Geodéziai és navigációs rendszer kiválasztása. 
5.2 Energia forrás kiválasztása. Az egyes pontokhoz tartozó energia forrás csoportok 

meghatározása. 
5.3 Geofonok kiválaszása, geofon csoportok meghatározása. 
5.4 Kábelek, telemetriás redszerek kiválasztása. 



5.5 Regisztráló berendezés (magyarul „műszer”) kiválasztása. 

 

6. Tisztázni kell a statikus korrekció számítási módszerét. A statikus korrekció rendszerint 
mostoha gyereknek számít a szeizmikus mérések során. A megrendelő cégek általában 
ráhagyják az alvállalkozóra, mintha az természetes része lenne a mérésnek (valóban 
volt idő, amikor az volt), az alvállalkozó viszont igyekszik megfeledkezni róla, vagy 
igyekszik a lehető legolcsóbban megoldani. Pedig jó statikus korrekció nélkül a mérés 
semmit sem ér. 

 

7. Biztosítani kell egy terepi felügyelőt (field supervisor), aki független a mérést végző 
alvállalkozótól és felügyelni képes a mérés egész menetét. Mérés közben gyakorlatilag 
ez a személy képviseli a megbízó céget. 

Geodézia 

Ma már mindenféle geodéziai munka a GPS rendszerekre támaszkodik. Maga a „polgári” GPS 
rendszer is elegendő pontosságot ad az általános tájékozódáshoz, de a pontos érési kordináták 
beméréséhez a DGPS rendszereket használják, melyek további, pontosan bemért földi kisegítő 
adóállomások segítségével pontosítják a kordinátákat. 

A geodéziának (surwey crew) fontos feladata a vonalhálózat kitűzése, a geofonpontok és a 
hullámkeltési pontok fizikai megjelölése (cövekekkel). A jelölésnek olyannak kell lennie, hogy 
azon a képzetlen terepi munkás is eligazodjon. Egyes kiválasztott pontokon időtálló „marker”-
eket is el kell helyezni. 

A geodézia dolga, hogy előzetes térképeket gyártson, pontosan megjelölve és azonosító 
számokkal ellátva a geofon pontokat és a hullámkeltési pontokat. 

Hullámkeltés energia forrásai 

A kívánatos paraméterek:  

1. Adjon nagy amplitúdójú, széles frekvenciasávú jelet. 
2. Biztonságos legyen, úgy a használata, mind a tárolása, karbantartása. 
3. Költséghatékony legyen. 
4. Egyszerű, gyors működtetés. 
5. Minimális környezetkárosítás. 

Két alaptípust különböztethetünk meg: lehet impulzus szerű hullámfprrás, vagy vibrációs típusú 
hullámforrás. 

 

 

 



Impulzus szerű hullámforrások: 

„Weight drop”, súly ejtés, vagy kalapácsos ütés.  

Olcsó, korlátlanul ismételhető, esetenként egész jó eredmény tud adni. Mélyszerkezet kutatásra 
alkalmatlan. Minden esetben előzetes próbákat ígényel. A kalapácsos módszert helyettesítheti 
egy speciális, üres gyutacs elsütésével működő berendezés, de bizonyos helyeken a gyutacs 
miatt külön engedélyeket ígényel. 

  

Felszíni robbantás.  

Egy időben nagy divatja volt, „Geoflex” néven terjedt el. Egy gyújtózsinór szerű robbanó kábelt 
20-50 centiméterre beszántanak a földbe. Azon kívül, hogy megbízhatatlan és veszélyes, 
semmilyen előnye nincs. 

 



Robbantólyukban végzett robbantás.  

A vibrátorok megjelenéséig ez volt a legelterjedtebb hullámkeltési módszer. Tisztán tervezhető, 
pontos impulzusszerű jelet ad. A robbanó töltet nagyságának változtatásával mindenféle 
kutatási célhoz alkalmazható. Egyetlen problémája a veszélyessége és a robbanóanyaggal való 
működés engedélyeztetési gondja. 

 

A robbanás egy előre lefúrt lyukban történik. Szerencsés esetben a robbanás a felszíni zavart 
zóna alatt történik. A robbantás aktuális mélységétől a felszínig való hulláterjedés idejét egy 
úgynevezett „felidős” geofonnal mérik. Ezt az időt a statikus korrekciók számításánál figyelembe 
lehet venni. 

Air Gun.  

Elterjedten a tengeri méréseknél használják, de létezik szárazföldi változata is. Ilyenkor egy 
nagy, flexibilis aljú víztartályt helyeznek a talajra és ebbe lőnek bele a tengeri méréseknél 
használthoz hasonló air gun-nal (légpuska). Magyarországon a 80-90-es években nagy sikerrel 
alkalmazták a módszert. Engedélyek nélkül, korlátlanul használható. Egy-egy hullámkeltési 
ponton többször használva tetszőleges behatolési mélység elérhető vele. 

Az air gun speciális probléméja az utó-buburékozás, ami a fő impulzus után további, 
ellenőrizhetetlen utó-jeleket generál. Erre megoldás, hogy egyszerre több, különböző 
légtérfogatú air gun-t sütnek el. Igy a különböző frekvenciájú, rendezetlen utó-buborékolások 
kiirtják egymást 



 

A következő ábra egy tipikus air gun-t mutat be: 

 

 



Vibrátorok 

A vibrátor tehnika a 80-as évek szülötte. A vibrátorok nagyteljesítményű döngölő gépek, elvileg 
teszőleges, nem impulzusszerű jelalakot képesek benyomni a talajba. A speciális vibrátor 
jelalakot sweep-nek hívják, ami egy több másodpercig tartó fütty-szerű hullámalak. 
Természetesen a reflektált hullámalak is ezt a füttyöt tartalmazza. A reflektált hullámalakot 
korrelálva a gerjesztő füttyel, a reflexiók helyén a fütty (sweep) autókorrelációs függvényét 
fogjuk megkapni. Ez az autókorrelációs függvény szimmetrikus, úgynevezett zéró fázisú jeleket 
generál. Az ereményül kapott szeizmikus felvétel ugyan úgy néz ki, mint egy impulzus szerű 
gerjesztéssel kapott felvétel, de az egyoldalas, impulzusszerű jelek helyén a szimmetrikus 
autokorrelációs függvény áll. A speiális vibrátor-sweep autokorrelációs függvénye az 
úgynevezett Klauder wavelet, eről még később beszélni fogunk. 

 

A vibrátorok fontos paramétere a súlya, általában ez határozza meg, hogy mennyi energiát 
képesek a talajba átpumpálni. 

A vibrációt keltő alap-lapot hidraulikus rendszer nyomja a 
talajhoz és ez a hidraulikus rendszer végzi magát a vibrálást is. 

A rendszer fontos eleme a ténylegesen generált jelalakot figyelő 
elektronikus rendszer. Az általában „ground force”-nak, vagy 
„force controll”-nak nevezik. A lényege, hogy érzékelők 
folyamatosan figyelik, hogy milyen minőségben sikerült a 
trevezett jelalakot ténylegesen a talajba sajtolni és ennek 
megfelelően módosítják az alkalmatott erőket. 

 

 



 

Gyorsasága, veszélytelensége és környezetkímélő tulajdonságai miatt jelentős részben 
kiszorította a robbantásos tehnológiát. Városi környezetben is alkalmazható. A robbantásos 
eljárás megmaradt azokra a különleges vidékere, ahova a vibrátorokkal bemenni nem lehet, 
például lápos területekhez, vagy meredek sziklás dombok vidékére. 

Egy ideig az elméleti szakemberek visszasírták a „minimum fázisú” jelet generáló impulzus 
szerű jelgerjesztést, de mára ezek a problémák eltűntek. Sőt, ma már mindenki zéró fázisú 
jeleket akar, elsősorban azért, mert ezeknek lehet tudni, hogy hol van a nulla pontja (a 
maximumuknál), míg ez a kérdés a minimum fázisú, egyoldalas jelek esetén rendszerint 
vitatható. 

A vibrálás során kétféle sweep-et regisztrálnak. Az első az eredeti sweep, ahogy azt 
megtervezték. A második regisztrált sweep úgy keletkezik, hogy az eredeti sweep-et átengedik 
ugyan azokon a szűrőkön, amiken a regisztrált szeizmikus csatornák is átmennek. Mindíg is 
vitatott kérdés volt, melyik sweep-pel kell a korrelációt elvégezni. Ha az eredetivel, akkor a 
szeizmikus csatornán közvetlenül látható lesz a szűrők hatása, ami sok esetben fázis tolásokat 
eredményez. Ha a szűrt sweep-pel végzik a korrelációt akkor a kívánt Klauder-wavelet helyett 
annak a szűrők autokorrelációjával végzett konvolváltja lesz a jelalak. Sokan ezt a változatot 
szeretik, mert ez legalább zéró fázisú. A kérdés előzetes eldöntése létfontosságú, mert egyszer 
korrelálva és regisztrálva a szeizmikus csatornát, az már nem változtatható. 

Az általánosan használt sweep hosszúság 2-12 másodperc. A maximum hossz 30 másodperc 
körüli. A reflektált hullám regisztrációs hossza annyival hosszabb a sweep hosszánál, amilyen 
hosszú szeizmikus csatornákat akarunk kapni a korrelácó során. Például, ha 8 másodperc 
hosszú sweep-et használunk és 6 másodperc hosszú csatornát akarunk kapni, akkor 8+6=14 
másodperc hosszan kell regisztrálni a visszaverődött hullámokat. 

A vibrátor technika sajátossága, hogy nagyon erős felszíni zajhullámok generálódnak. Ezek 
csillapítására mindíg több vibrátor egységet használnak egyszerre, néhány méterre egymástól. 
Igy a felszínen terjedő hullámok egymáshoz képest fázistolással keltődnek és szerencsésen 
megválsztva a távolságokat, irtják egymást. Szintén bevált módszer, hogy a több vibrátorból álló 



csapat kisebb távolságot előre mozdulva ismét megismétli a jelgerjesztést. Az így regisztrált 
csatornákat az előzőekkel egyszerűen összeadják. Ezt a mozgást „move up”-nak nevezik. A 
mozgás távolságát úgy tervezik meg, hogy, ha például egy jelgerjesztési pontot N ismételt 
vibrálással akarunk megmérni, akkor N előremozdulás után a vibrátor egység a következő 
mérési pont első helyére kerüljön. 

A vibrátor egységek a tervezett szeizmikus vonal mentén, párhuzamosan, eltólva haladnak. Így 
az egy-egy jelgerjesztési ponthoz tartozó vibrációs pontok képe egy parallelogrammát ad. 
Általában (2D-s méréseknél) a vibrátor egységek a tervezett szeizmikus vonal egyik oldalán 
haladnak, míg a geofonok a vonal másik oldalára kerülnek. 

 

A vibrátorok által kibocsájtott sweep lehet időben növekvő, vagy időben csökkenő frekvenciájú. 
A frekvencia változás üteme lehet linéáris, logaritmikus, exponenciális. A speciális licensz-szel 
védett sweep alakokat meg lehet venni, de bárki gyárthat magának saját tervezésű föttyöket is. 

Klauder wavelet 

A Klauder waveletet produkáló sweep úgy néz ki, mintha egy folyamatosan változó frekvenciájú 
harmonikus függvény lenne. Ezért sokan megpróbálják előállítani egy változó frekvenciájú sinus, 
vagy cosinus segítségével, például sin(2π f(t) t) alakban, ahol f(t) = f1 + (f2 – f1) t / tmax. 

Ez azonban NEM azonos a Klauder waveletet eredményező sweep-pel. A Klauder wavelet-eket 
nem hiába védik licenszek, azokat nem egyszerű generálni. A lényegi pontok a következők. A 
sweep egy folyamatosan változó frekvenciájú függvény. Egy adott t időpontban a jel pillanatnyi 
frekvenciája: f(t). Eddíg hasonlít a fent említett megoldáshoz. De: a sweep specialitása, hogy 



bármely t időpontnál az f(t) frekvenciához tartozó fázistolás nulla. A jel amplitúdó spektruma az 
induló frekvenciától a befejező frekvenciáig konstans. 

A különböző talajok, a talajokhoz való csatolás különböző sweep-eket kíván. A kiválasztást 
próbákkal szokták elvégezni. Egyes kötöttségű talajok jobban átveszik a rezgéseket, ha előbb 
lassan mozgatjuk meg és a mozgást gyorsítjuk, mások épp ellenkezőleg egy gyors rázás után 
könnyebben felveszik a lassuló frekvenciájú hullámokat. 

A sweep-ek elejét és végét csillapítani kell, a rezgést végző alaplap mehanikai korlátai miatt. Idő 
kell neki, amíg a rezgést elkezdi és a megállítást is csillapítva kell végrehajtani. A csillapításokat 
általában cosinus-os „taper”-ekkel oldják meg, de itt is számtalan változat elképzelhető. 

Geofonok 

A szeizmikus hullámok érzékelését végző geofonok a mehanikai mozgást elektromos energiává 
alakítják. Léteznek elmozdulást, sebességet és gyorsulást mérő geofonok, továbbá nyomásra 
érzékeny, tengeri méréseknél és fúrólyukakban használt hidrofonok. 

 

A szárazföldi méréseknél használt geofonokban egy mágneses térben lengő tekercs van. A 
tekercsben a kilengés hatására áram indukálódik. Az indukált áram nem a talajrészecskék 
elmozdulásával, hanem az elmozdulás sebességével arányos. 

Mint minden rezésre képes rendszernek, a geofonnak is van egy rezonancia frekvenciája. Ennél 
a frekvenciánál a kilengéseket csillapítani kell, ha a teljes frekvencia tartományban hasonló 
érzékenységet várunk el. Lényeges, hogy a rezonancia frekvenciának alacsonyabbnak kell 
lennie, mint a várható legalacsonyabb szeizmikus frekvencia.  

A tengeri mérésekhez használt hidrofonok általában piezo-elektromos érzékelőket tartalmaznak. 
Újabban ez a piezo-elektromos tehnológia a szárazföldi geofonoknál is terjedni látszik. 

 

 



A felszíni zavarhullámok csillapítása érdekében a geofonokból csoportokat képeznek, amiket 
azután sorosan, vagy párhuzamosan összekapcsolnak. Fontos ismerni a geofon csoport átviteli 
karakterisztikáját. 

 

A geofon csoportot elemeit alkotó egyedi geofonokat a ferdén beérkező hullámfront különböző 
időben éri el. Emiatt az összeadódó jelek között egy fázistolás keletkezik. Jelöljük a beérkező 
hullámalakot s(t)-vel. Ekkor az összeg: 
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Legyen s(t) egy harmonikus függvény: 
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Jelöljük S(t)-vel a tetszőleges φ szög alatt beérkező hullámok összegét, S0(t)-vel a φ=0 szög 
alatt beérkezőt. A kettő hányadosának abszolút értéke adja az átvitel amplitúdó spektrumát. 
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A következő ábra ennek a kifejezésnek az irányfüggését mutatja, különböző paraméterek 
mellett, egy 11 pontos (n=5) geofoncsoport esetén. 

 

Fontos, hogy a vertikálisan, alulról érkező hullámokat a geofoncsoport minnél nagyob szögben 
csillapítás nélkül átengedje, a horizonálisan, oldalról érkezőket pedig lehető legjobban 
csillapítsa. 

A geofoncsoprtok vizsálata sajnos csak elvileg fontos. A gyakorlatban a geofoncsoport hosszát 
mindíg úgy választják meg, hogy az azonos legyen a geofon közzel, azaz a csoportok 
középpontja közötti távolsággal. Ez egy folyamatos, nem átfedő geofon elrendezést 
eredményez, amit a mérés helyszínén összeszedett, képzetlen munkaerő is képes hiba nélkül 
kihelyezni. 

Emiatt a méréshez használt csatornaszámot, illetve geofonközt eleve úgy kell tervezni, hogy a 
geofoncsoport átviteli karakterisztikája a mérés természetéhez kielégítő legyen. Egyébként a 
geofoncsoport hossza a szomszédos csatornák későbbi összeadásával, illetve 
összekeverésével a mérés feldolgozása során is változtatható. 

 

 

 



Az alábbi ábrán látható különleges geofoncsoport alakok csak elvi, kísérleti méréseknél 
valósíthatók meg. 

 

A geofoncsoport témához tartozik a dőlt rétegek figyelembe vétele. Amint az alábbi ábrán 
látható. dőlt rétegek esetén nem mindegy, hogy a hullámforrás a geofoncsoport előtt, vagy után 
helyezkedik-e el. 

 

Az úgynevezett „up-dip” hullámfront a geofoncsoportot kedvezőbb szögben éri el és jobb jelet 
generál. 

 

 

 



A mérés geometriai megtervezése 

A mérés geometriáját az elsődleges kutatási cél helyzete kell, hogy meghatározza. Az, hogy mit 
leszünk képesek megfinanszírozni, csak ez után következhet. Amennyiben a költségvetésünk 
kisebb a szükségesnél, jobb a mérés volumenét csökkenteni. Ugyanakkor a szükségesnél 
nagyobb csatornaszámokat, hosszabb terítési elrendezéseket alkalmazni felesleges és 
általában káros is. 

Az elsődlegesen figyelembe veendő paraméter az úgynevezett Fresnel-zóna nagysága. A 
Fresnel-zóna nagysága az a terület, ahol a beeső gömbhullám a merőlegesen beesőhöz képest 
negyed hullámhossznyi késésbe kerül. 

 

 

Az ábra jelölésével a Fresnel-zóna nagysága: 
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A tapasztalat azt mutatja, hogy nem érdemes a Fresnel-zónán belüli reflexiókat felhasználni, 
illetve nem kedvező a zónán belülről jövő reflexiókat a kívülről jövőkkel keverni. Az elmélet azt 
mondja, hogy a Fresnel-zónán belüli két reflektáló pont a felszínről nézve nem különböztethető 
meg egymástól. 

Ezért a legkisebb offset a Fresnel-zóna kétszerese kell, hogy legyen (hullámkeltési pont és 
geofonpozíció közötti távolság a felszínen). 

Ugyanakkor bizonyos szögnél nagyobb szögben induló hullámokkal sem érdemes foglalkozni. 
Ez a szög általában 25-35 fok környékén talélható. Ez kijelöli a maximálisan alkalmazandó 
offsetet. 



 

A következő táblázat tájékoztató jelleggel számított offsetnagyágokat tartalmaz, átlagosan 
elvárható mélység és sebességviszonyok mellett. 

Depth Velocity TWT Frq dS 2*FZ φmin φ=30
m m/s ms Hz m m degree m

1000 2000 1000 40 12.5000 317.2 9.02 1154.0

2000 2500 1600 30 20.8333 578.9 8.24 2308.0

3000 2800 2143 25 28.0000 821.7 7.80 3462.0

4000 3200 2500 22 36.3636 1081.2 7.70 4616.0

5000 3500 2857 20 43.7500 1325.8 7.56 5770.0  

Az utólsó oszlop a maximális offseteket tartalmazza, 30 fokos maximális beesési szög esetére. 

A táblázatból kiolvashatjuk, hogy, ha például az elsődleges kutatási célunk 3000 méter mélyen 
van, ami az időszevényen 2100-2200 ms beérkezési időnél (kétszeres út ideje, Two Way Time) 
várható, akkor a 821.7 és 3462 méter közötti távolságokat kell geofonokkal lefedni. Ha 
ugyanakkor egy 2000 méter mélyen lévő másodlagos kutatási célunk is van, akkor a 
legközelebbi geofonnak a hullámforrástól mért távolságát le kell csökkentenünk 578.9 méterre. 

Ez után következhet annak vizsgálata, hogy ezt hány geofon hellyel tudjuk lefedni. Ez attól függ, 
hány csatornás mérőberendezést tudunk megfinanszírozni. Meg kell nézni, hogy ez mekkora 
geofonközt eredményez, és, hogy ennek a geofonköznek mekkora lesz a felszíni hullámokra 
gyakorolt csillapítása. Meg kell vizsgálni a térbeli mintavételezés problémáját is. 

A következő táblázat a fenti paraméterek mellett számított geofon közöket mutatja, különböző 
csatornaszámú mérőberendezés esetén (méterben). 



X min X max 24 48 96 120 240

m m

317.2 1154.0 69.7 34.9 17.4 13.9 7.0

578.9 2308.0 144.1 72.0 36.0 28.8 14.4

821.7 3462.0 220.0 110.0 55.0 44.0 22.0

1081.2 4616.0 294.6 147.3 73.6 58.9 29.5

1325.8 5770.0 370.3 185.2 92.6 74.1 37.0

traces/central shooting

 

Feltételeztük, hogy a mérés központos rendszerű, tehát 24 csatorna esetén 12 csatorna a 
hullámkeltési hely előtt, 12 csatorna pedig utána helyezkedik el. 

Egy-egy oszlopon belül az öt távolság az előző táblázat öt sorának felel meg (méterben). 

Az előző példánknál maradva, a 3000 méter mély kutatási célt 220, 110, 55, 44 és 22 méteres 
geofonközzel valósíthatjuk meg, 24, 48, 96, 120 illetve 240 csatornás mérőberendezést 
használva. A választást a várható hullámok látszólagos beérkezési sebessége és frekvenciája, 
illetve az ezekből következő horizontális mintavételi törvény kell, hogy megszabja. Különösen 
figyelni kell a várható diffrakciós beérkezések látszólagos sebességére, mert, ha ezeket alul 
mintavételezzük, soha nem fogunk korrekt migrált szelvényeket produkálni. 

     

A baloldali ábra alapján a látszólagos sebesség: Vlátszólagos = dx/dt. A domináns frekvencia : fd. 
Ezekből jobboldali ábra alapján a horizonális térfrekvenciát, kx-et a következők szerint kapjuk: 
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Például, ha az említett 3000 méteres mélységben 25 Hz domináns frekvenciájú beérkezéseket 
várunk és egy diffrakciós hiperbola szélső ága az összegszelvényen 1000 m/s látszólagos 
sebességgel érkezik be, akkor ennek az x irányú látszólagos frekvenciája: 0.025 [1/m], a 
hullámhossza pedig: 40 méter.  



Ebből a távolságból a mintavételi törvény szerint legalább két mintát kell vennünk, ami kisebb, 
mint 20 méteres szeizmikus csatorna távolságot jelent. Az összegszelvény CDP távolsága fele a 
méréshez használt geofonköznek. Ezért 40 méter az a határ, aminél kisebb geofonközt kell 
használnunk. Amint a táblázatunkból látjuk, ennek a 120 csatornás berendezés határesetben 
még szűkösen megfelel. A paramétereket kerek számokhoz igazítva kapjuk: 

120 csatorna, Xmin = 900 m, Xmax = 3300 m, geofon köz  = 40 méter. 

Csak akkor szabad ennél kisebb geofonközt és nagyobb csatornaszámot használni, ha azt a 
másodlagos cél elérése valóban szükségessé teszi. Ugyanis a kisebb geofonköz rosszabb 
felszíni hullám csillapítást eredményez, ami akkor sem kívánatos, ha azt néhány elméleti 
szakember szorgalmazza. 

Egy időben nagy divat volt az úgynevezett „stack array” módszer erőszakolása. Ez azt mondta, 
hogy pontszerű hullámforrást és pontszerű érzékelőket kell használni, mert mindenféle geofon 
csoport, illetve hullámforrás csoportosítás csillapítja a magas frekvenciákat. A „stack array” 
módszer szerint a zavaró hullámok eltávolítását rá kell bízni a számítógépes adatfeldogozásra. 
A módszer ott sántít, hogy nincs az a geofon, ami a szabad szemmel is látható, több 
centiméteres amplitúdójú „ground roll” felszíni hullámokat és a mikron nagyságrendű mozgást 
generáló reflektált hullámokat egyidőben mérni tudja. A nemkívánatos zajokat mindíg ott kell 
csillapítani, ahol keletkeznek. 

Figyelni kell arra is, hogy a hullámkeltési helyhez egyre közelebb menve a legközelebbi és 
legtávolabbi csatornák között jelentős amplitúdó különbségek lesznek. Ezt a különbséget 
dinamika tartománynak nevezik és dB (decibel) egységben mérik A regisztráló berendezéseket 
gyártó cégek ugyan óriási dinamika tartmányokkal szédítik a felhasználókat, de nem szabad 
elfelejteni, hogy a regisztráló berendezésen túl a szeizmikus mérés rengeteg más elemet is 
tartalmaz, mint például geofonokat, kábeleket, előerősítőket, ... stb, amikkel nem biztos hogy 
közölték a jó híreket. Ezért nem szabad összekeverni a kis offsetű és a mélyszerkezet 
kutatására használt nagy offsetű méréseket. Ha a mélyszerkezet is és a felszín közeli rétegek is 
érdekelnek, akkor azt sajnos kétszer kell megmérni, különböző energiájú hullámkeltő 
eszközökkel és különböző geometriájú felvételező rendszerrel. 

3D mérési rendszerek 

A tervezésnél alapvetően ugyan azokat kell figyelembe venni, mint a 2D-s rendszereknél. 
Lényeges különbség, hogy a 3D összegszelvényt nem CDP szerint, hanem úgynevezett BIN-
ekbe rendezve készítik. A különbség a kettő között az, hogy míg a CDP egy jól meghatározott 
pozícióval rendelkezik (pontosan a hullámkeltési pont és a geofon helye közötti féltávolságnál), 
addíg a BIN egy téglalapot jelent. Ugyan úgy, mint a 2D esetében, minden regisztrált szeizmikus 
csatornához kiszámítjuk a hullámkeltési pont és a geofonpont közötti féltávolság kordinátáját, 
majd megnézzük, hogy ez melyik BIN-téglalapba esik bele. Ezután a közös BIN-nel rendelkező 
csatornákat ugyan úgy kezelhetjük, mintha a CDP szerint gyűjtöttük volna össze őket. 

Fogyelni kell a BIN-ek helyzetére. Egy rossz választással előfordulhat, hogy egyes BIN-ekbe túl 
sok csatorna esik, mások pedig üresen maradnak. Határesetekben teljesen hullámzó 
fedésszámok alakulhatnak ki. 



 

A 3D-s mérésnél a geofonvonalak általában rendezett, egyenes vonalak (nem szükségszerű). A 
hullámforrások helyét általában az határozza meg, hogy merre lehet leggazdaságosabban 
mozgatni a hullámforrást (általában vibrátorokat). 

A mérés befejezése után az adatok feldolgozása során jelölik ki a BIN-ek rendszerét. Ez mindíg 
szabályos hálózatot alkot, a főirányba eső sorokat INLINE-oknak, az erre merőlegeseket 
CROSSLINE-oknak nevezik. A BIN-ek nem feltétlenül négyzet alakúak, lehetséges, hogy az 
INLINE irányú és a CROSSLINE irányú BIN oldalhosssz (BIN távolság) nem egyenlő. 

 



Figyelni kell arra is, hogy milyen irányú és nagyságú offsetek kerülnek egy-egy BIN-be. Ezeket 
úgynevezett rózsadiagrammokon szokás ábrázolni. 

 

Az egyenletes eloszlások biztosítását komoly (és költséges) tervező szoftverek segítik. 

A 3D-s mérés swath-ekben történik, amint ezt a 
következő ábra illusztrálja. 

Egy swath azokat a geofonvonalakat jelenti, mellyek 
egyidőben rá vannak kapcsolva a regisztráló 
berendezésre. 

Egy mérés egy patch geofonjait és egy hullámforrást 
foglal magába. 

Amikor egy swath kész, az egészet egy geofon sorral 
elcsúsztatják és a felesleges geofonokat felszedik. 

Korábban, főként a mánesszalagokon történő 
adattárolás miatt nagy jelentősége volt a swath, patch 
rendszerek pontos betartásának. A mérési pontok 
kordinátáinak visszakeresése, valamint az 
adatfeldogozás is ezt a rendszert követte. 

A mai felvételező rendszerek egyrészt nyilvántartják 
és a szeizmikus csatornákkal együtt tárolják a 
kordinátákat, másrészt a számítógépek tároló 
kapacitása jelentősen megnőtt, így a swath, patch 
rendszerek elavultak.  

Ma mindenki úgy mér, ahogy tud. A legfőbb szempont 
a gyorsaság és a gazdaságosság. 



Regisztráló berendezések (magyar szlengben „műszer”-nek nevezik) 

A regisztráló berendezések feladata, hogy azonos minőségi elvárások mellett rögzítsék a 
mérések eredményeit, az összes kísérő körülményekkel együtt, hogy később, számítógépes 
feldolgozás során minden adat rendelkezésre álljon. 

A regisztráló berendezések hosszú fejlődésen mentek át és a mai napig újabb és tökéletesebb 
megoldások születnek. 

A szeizmikus anyagok regisztrálásának mindíg is nagy problémája volt a kábelek 
megbízhatatlansága. Szintén szűk keresztmetszet és fékező tényező volt az analóg jel 
digitálissá átalakítása. A ma modernnek számító rendszerek ezt a két gondot úgy oldják meg, 
hogy a digitalizás közvetlenül a geofonok közelében megtörténik. A digitális adatok 
továbbküldése sokkal biztonságosabb, mint az analóg jeleké, amik érzékenyek a kábelek 
hosszára, impedancia változásaira, csatlakozásaira, ... stb. Tovább fokozható a megbízhatóság 
azzal, hogy a digitális adatokat nem kábelen, hanem rádiófrekvenciás átvitellel továbbítják. 

 

A fenti ábra egy hagyományosnak mondható 3D mérés kábel elrendezését mutatja. Az 
elrendzésnek fontos eleme az úgynevezett „Box”. Maguk a geofoncsoportok a „Box”-okra 
csatlakoznak. A „Line” kábel szakaszokra osztott kábelekből áll, melyek mindkét vége a „Box”-
hoz csatlakozik. Az, hogy hány geofoncsoport csatlakozik egy „Box”-hoz, a „Box” 
csatornaszámától függ. A „Line” kábeleket végül a „Line Interface Unit”-ok gyűjtik össze és kötik 
be a regisztáló műszer kocsiba. 



 

A „Box” csatornaszáma gyártónként változhat. A „Box” bemenetén előerősítők és szűrők 
fogadják a geofoncsoportokból érkező jeleket. A választható ezősítés általában 0, 12, 24, 36, 
vagy 48 dB lehet. A szűrők lehetnek alul és felülvágó jellegűek, egyszerű analóg szűrők. 

A „Sigma-Delta-Modulator” egy magas frekvencián működő, egybites analóg-digitális átalakító. 

 

A nagyfrekvenciával előállított egybites sorozatokat a „FIR” (Finite Impulse Response) egység 
alakítja a végleges digitális jellé. 



 

 

A „FIR” működését a fenti két ábra illusztrálja. A „Box”-ból kijövő jel a végleges, digitalizált 
szeizmikus csatorna. 

Ez nagy előrelépés a régi rendszerekhez képest, mert azok az analóg jelet gyűjtötték össze a 
műszerkocsiban, rengeteg jelátviteli problémával. Ezzel megoldódott a digitalizálás gondja is, 
ami régen úgynevezett „multiplex” rendszerben történt, azaz vettek egy mintát az első 
csatornából, majd egyet a másodikból, ... egyet az utólsóból, majd vették a második mintát az 
első csatornából, másodikat a második csatornából, ... stb. 



Az adatfeldolgozás az úgynevezett demultiplikálással kezdődött, ami visszaállította a 
csatornánkénti adatsorrendet. Ez ma már történelem. Amit ma demultiplikálás név alatt 
használnak az főleg az adatformátumoknak az adott számítógép és szoftver által használt 
formátumra való konvertálásából áll. 

Régebbi mérések újrafeldogozásakor esetenként még továbbra is használni kell a 
demultiplikálást, de az új mérésekhez már nem. 

 


