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In the course of the International Geophysical Year the Laboratory has been 
■carrying out telluric measurements also with a moving observatory. A im  of the 
measurements was to state the stream-flow conditions of the various currents 
of high frequency throughout the country that is the stream-deforming effect of 
large scale tectonics, then to establish “ telluric bases” , like the magnetic ground 
stations, applying the characteristic “ telluric determinant” ; further to draw some 
conclusions — using the principles of magnetotellurics— concerning the structure 
o f the earth’s crust in Hungary, taking into account the problems of “ deep tellu- 
;rics” .

Egy obszervatórium mindig csak a fizikai jelenségek időbeli válto
zásának vizsgálatára szorítkozhat. A  jelenség, jelen esetünkben a földi
áramok térbeli, regionális sajátságainak meghatározása végett háló
zatos mérésekre van szükség, pl. obszervatóriumrendszer adataira. Kis 
országban ez a súlyos anyagi terhek miatt nehezen valósítható meg, tehát 
a megismerésnek más úton kell járnia. így  jöttek létre a mozgó obszer
vatóriumok. Laboratóriumunk is ezt a módszert követi országos földi- 
áramméréseivel.

Ezeknek a vizsgálatainknak több célja van:
1. Tanulmányozni kívánjuk a magyarországi földiáramviszonyokat, 

azaz az áramok regionális megoszlását, iránysajátságait-, a nagytekto- 
nika és hegyszerkezet áramiránydeformáló hatását.

2. A  mágneses alappontokhoz hasonlóan földiárambázisokat defi- 
nálunk a Nagycenk melletti obszervatóriumhoz kapcsolva a jellegzetes
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3. A  magnetotellurika elveinak felhasználásával is vizsgáljuk a 
magyarországi kéregrész elektromos felépítését, szem előtt tartva a mély- 
tellurika problémakörét.

4. Következtetni szeretnénk a Magyarország felett zavarok esetén 
uralkodó ionoszféra-áramrendszerre.

5. Meghatározzuk, hogy normális terepi tellurikához az egyes irá
nyokban milyen távolságon belül használható még bázisként a Nagycenk 
melletti obszervatórium.

A  Nemzetközi Geofizikai Együttműködés 1959 februárjában Moszk
vában tartott ülésén (4.) is szorgalmazták ezeket a méréseket. Idézzük 
a német szövegből:

„Es wird empfohlen, temporäre Variationsregistrierungen im Felde 
mit einem Punktabstand von 40— 100 km durchzuführen, um

(i) Aufschlüsse über die Leitfähigkeit des Untergrundes zu erhalten
(ii) die Entfernung festzustellen, in der die Observatoriumsredukti

onen noch gültig sind.”

Л mérési pontok telepítési rendszere
Az első hat állomást egy-egy jellegzetes nagy tektonikai szerkezet 

fölé telepítettük. így  pl. „A  Győri-medencébe” , a Móri-árokba, tehát 
a várhatóan jellegzetes árameloszlású helyekre stb. (Lásd a térképen.) 
(1. ábra)

A  további hat ponttal közvetlenül az obszervatórium környékét 
hálóztuk be és vizsgáltuk a Soproni-hegység és a Kisalföld átmeneténél 
kialakuló áramviszonyokat. Ezekből következtetni kívántunk arra, hogy 
az obszervatórium milyen terület földiáram-sajátságait képviseli.
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Ötpontos K-Ny-i irányú szelvényünk keresztülszeli az egész orszá
got. Célja a mélytellurika határproblémájának tisztázása. Mint ismere
tes a niemegki kutatók a mélybeni jólvezető öv K-i határát a 20. hosszú
sági körnél (kb. Gyöngyös— Szeged vonala) jelölték ki. Ennek megálla
pítását kívántuk elősegíteni földiárammal végzett frekvenciaszondázás
sal.

További méréseinkkel az ország területét egyenletesen, hálózatosán 
kívánjuk beborítani, hogy a bevezetőben jelzett célokat elérjük.

Feldolgozási módszerek
A  földiáramok sajátságainak (bevezető 1., 2. és 5. pont) tanulmá

nyozására a földiáram hodográfjainak elliptikus jellege miatt a terepi 
gyakorlatból ismert valamelyik ellipszismódszer látszott legalkalmasabb
nak.

Az obszervatóriumra vonatkozólag relatív ellipszis szerkesztése nem 
felel meg a következő okokból:

1. Elsősorban, mivel relatív jellegű. Nehéz az alapul választott állo
más, jelen esetben az obszervatórium geológiai hatását elkülöníteni, 
«gyedül a mérőpontra karakterizálni az ellipszist.

2. Az egyedi változásokon alapuló, néhány pontot felhasználó szer
kesztési módszer a nagyobb bázistávolság mellett a fázistolásokkal 
jelentkező azonosítási nehézségek és ebből adódó pontszóródás (defor
máció) miatt elveszti előnyeit. Az ellipszis meghatározása csak statiszti
kusan nagymennyiségű változással lehetséges, mint az a 2. ábrán látható 
a Rohod/Nagycenk relatív ellipszis szerkesztésénél. A  pontok szóródá-

2. ábra Rohod/Nagycenk tellurikus relatív ellipszis
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sának mértéke, tehát a relatív ellipszis megszerkesztésének bizonytalan
sága alapul szolgálhat az optimális bázistávolság megválasztásához. 
(Ennek mértékül definiálható pl. a pontok 80%-t magában foglaló sáv 
szélességének (s) és a középtengelynek (r) (L. 2. ábra) a viszonya

r

Sokkal kedvezőbbnek látszott á földiáram regionális vizsgálatára 
a Kunetz-féle abszolút, vagy állomásellipszis (l)Tnégpedig különböző 
periódusú változásokra külön-külön megszerkesztve. Kunetz szerint: 
„Ezt az ellipszist abszolútnak nevezzük a jól ismert relatívellipszissel 
ellentétben, mert nem a referencia bázisra vonatkozik, hanem egyes 
egyedül a mérőállomástól függ.” Elvileg megkapjuk ezt az ellipszist, ha 
a tellurikus variációk végpontjainak eloszlása alapján szerkesztett ellip
tikus szimmetriájú valószínűségi felszínt vízszintes síkokkal metsszük 
és a metszetek közül azt választjuk, amelynek rádiuszvektora a meg
felelő irányokban a tér nagyságának közepes abszolút értékével egyenlő. 
A  gyakorlatban Kunetz ezt az ellipszist többféleképpen szerkesztette 
meg éspedig

1. az ún. vetületi középértékek alapján,
2. az összvariációkkal (totális módszer),
3. a vektorok irányának közepes sűrűsége alapján

(azaz a valószínűségi felszín szintvonalával). Számításaink során célsze
rűbbnek látszott ezek mellőzésével részben a tj időpontban levő V ! és 
t2 időpontban levő V 2 potenciál különbségéből számított A \  változás

vektorok (lassú regisztrátumoknál), részben pedig dV
dt

differenciálhánya

dosok (gyors regisztrátumoknál) alapján olyan számítási módszert beve
zetni (2), amellyel a hosszú periódusú változások, az esetleges potenciál
ugrások (polarizáció, kóboráramok) zavaró hatását jórészt kiküszöböl
hetjük.

Az állomás-ellipszis adatait (2) szerint a következő képletekből lehet 
számítani :

tg 2« =
22xy

2x2 —  27y2

A
В

2x2 -f- 2y2 ±
2x2 —  2y2 

tg 2«
2n

-f- 22xyJ sin2a

t =  £  /2х2£у2 —  (Zxy)2 
4 I n

ahol x,y az összetartozó vektorkomponensek, n a vektorvégpontok száma, 
a =  a nagytengely iránya, А,В =  az ellipszis féltengelyei, t =  az ellip
szis területe. A  lassú regisztrátumolc feldolgozásánál a különböző perió
dusú változásvektorokat (Ax, Ay) szétválogatva dolgoztuk fel.
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A  periódusok az alábbiak:
0 — 2’
2 —  4’
5’—  T  
8’— 11’

12’-től felfelé.

Kb. 100 adat szükséges a reális ellipszishez.

A  gyors regisztrátumokon x =  , ill. y  — fj^ y kiolvasása szin

tén periódusonként csoportosítva egy tangenskiolvasóval (L. [2]-t) végez
hető el. Kb. 1000 adat szükséges az ellipszis meghatározásához.

Az abszolút ellipszisek számítása a rendelkezésre álló adatok segít
ségével különböző periódusonként történik, tehát ezek a természetes 
térrel való frekvenciaszondázás alapját képezik.

Az egy-két napi regisztrátumok alapján kapott ellipszisek paramé
terei azonban nem tekinthetők állandónak. —  Adott bázisra vonatkoz
tatva területarányukat kiszámítjuk, ez azonban a mérőpontot csak 
relatíve jellemzi. — Az ellipszisek változékonysága könnyen megmagya
rázható az ionoszféra áramviszonyaival. Ennek hatása szuperponálódik 
a kérdéses pont alatti geológiai viszonyokból levezethető anizotrópia
ellipszisre. A  3. ábrán bemutatjuk idealizálva ezt a jelenséget.

A. B. c.
Altalaj Jonoszfero Eredő állomás el/U

-, A I
e* Ti T

p - M U '  
> Jilt.) J

. г Г 3
3. ábra Az abszolút (állomás) ellipszis kialakulásának szemléltetése

Annak megítélése végett, hogy a lassú regisztrátumokból számított 
obszervatóriumi ellipszis milyen időbeli változáson megy keresztül, fél
éves adathalmazt dolgoztunk fel. A  4. ábra 2— 2 hónapot összefogva

В
mutatja a periódus függvényében a és e = ^ -  változását.

A  gyors regisztrátumoknál (T  =  10 sec —  2 min) kétéves vizsgá
latunk eredményeként, összesen kb. 32 800 tangensérték alapján kaptuk 
az 5. ábrán látható ellipszist. Ennek a kiszámítása, bár igen sok munkát 
igényelt, szükséges volt ahhoz, hogy a kevesebb adatból nyert abszolút 
ellipszisek paramétereit felhasználhassuk vizsgálatainknál.
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Az abszolút ellipszisekkel végezhető relatív ellipszisszámítás kép
letei (2) lehetővé teszik, hogy rövidebb időtartamból számított abszolút 
ellipszisek paramétereit a stabilizált obszervatóriumi ellipszis segítségé
vel véglegesítsük, azaz egy hasonlóan hosszú adatsorra építsük át.

----- ///“/V hónap
___V-VI
--------VH- VI//

6 hónap óUogQ

4. ábra Az abszolút ellipszisek paramétereinek változása egy fél év folyamán 
a periódus függvényében.

Adva vannak a következő adatok:
x'o «к Xо sek
А-о A-o keresett A*
B0 Bk Bn Bk

ahol a 0 index a bázisállomás, а к index a mozgóállomás jele, a jelzett 
adatok rövidebb időtartamból számítottak, a jelzetlenek a végleges ér
tékek.
A  két abszolút-ellipszis egyenlete

хь =  akx +  bky xó =  aóx - f  bóy
yt =  CkX +  dky yó =  cóx +  dóy

Az a, b, c, d számítása az alábbi képletekkel történik:
a =  A  cos2a В sin2a ; d =  A sin2a -j- В cos2a ;

b =  c sín 2a,

ahol А, В az ellipszisek féltengelyei.
, / I , /  akd0 —  bkCn / .

x k —  a Rx 0 Ь д У о  —  ----------- T7----------- X 0 -J-
l 0

/ / , , / úkdn —  dkc0 / .
Ук — CRX 0 +  dRyo =  ------ -p------- X 0 +

Ька0 --  akbp
to

dka0 — ckbp
to

Уо

У0
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A  relatív ellipszis érvényes 0— К  között is, tehát ha a fenti képletekbe 
0' helyett 0-t helyettesítünk, megkapjuk K-t.

xk =  aRx0 +  bRy0 
Ук =  CRX0 +  dRy0

ak =  aRao +  bRC0
bk — aRb0 +  bRd0
ck =  cE,a0 +  dRC0
dk =- cRb0 +  dRd„

Az ellipszis adatainak számítása:

A  _  a +  d ±  V (a +  d)2 —  4t
В -  2

ctg«
h

A  képletekből mellékesen kiadódó

d — A
— b

aRbR
cRdR

determinánst felhasznál

hatjuk arra, hogy a mágneses alappontokhoz hasonlóan földiárambázi- 
sokat definiáljunk. Ennek segítségével a földiáramobszervatórium min
denkor jellemezheti az ezekben a pontokban uralkodó áramviszonyokat. 
Az abszolút ellipszis adatait többféle formában szemléltethetjük, és
pedig:

a) az obszervatóriumra vonatkozó relatív terület grafikonja gyanánt 
a periódus függvényében,

b) a relatív terület térképe útján periódusonként izovonalakkal,
/ A  — B\

c) az excentricités ( e' =  — о—  ) a nagytengely irányában, térkép

szerűen,

d) a
Ax2
Гу2

azaz a két komponens négyzetösszegének arányával stb.

Az a és b pontban szereplő relatív terület a mélyföldtani és kéregviszo
nyokra, a c és d pont pedig elsősorban az árammegoszlás iránysajátsá
gaira nézve ad felvilágosítást.

A  3. ábrával kapcsolatban említett két tényező hatása a véglegesnek 
minősített abszolút ellipszisben is benne van. Ezért, ha az uralkodó 
ionoszféraviszonyokat, vagy a geológiai felépítést külön akarjuk tanul
mányozni, szét kell választanunk a két hatást egymástól. Erre két mód
szer is kinálkozik —  bár mindkettő feltevésekkel dolgozik —- éspedig:

1. Meg kell határoznunk sugárirányban végzett vertikális ellen

állásszondázásokkal a horizontális vezetőképesség ^  anizotrópiá

ját egy helyen, pl. az obszervatóriumban. Ezt a mai technikai felkészült
ség mellett csak az üledékre kaphatjuk meg. Ennek a hatását levonva 
a behatolási mélység alapján kiválasztott periódusú abszolút ellipszis
ből, visszamarad az ionoszféra áramképe.
3 Geofizika - 38
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determinánson 

lemző ellipszis,

2. A  másik statisztikus eljárás abból a feltevésből indul ki, hogy 
átlagolva a különböző nagy tektonikai szerkezeti egységek fölött nyert 
abszolút ellipsziseket, a nagy számok törvénye szerint a változó tényező,

I áb
tehát a geológia hatása kiejthető. Az átlagolást az ! —TI cd
végezzük el. Visszamarad az ionoszféra sajátságaira je 
amely az ország kis területén belül állandónak tekinthető. A  tektoni- 
kailag erősen deformált területek ellipsziseit esetleg az ellipszis terüle
tével arányosan kisebb súlyokkal súlyozni lehet, sAgy szerepük az eredő

kialakításában csökken. Ezekre 
a vizsgálatokra csak nagyobb 
adatmennyiség mellett kerül
het sor.

A  kéregszerkezeti kutatás 
relatív jellegét magnetotelluri- 
kával lehet megszüntetni. Eh
hez legalább az obszervatórium 
területén nagyérzékenységű 
mágneses gvors-regisztrálást 
kellene végezni. Ennek hiányá
ban első kísérleteinket a mág
nestér nagyobb területi homo
genitását feltételezve a hurba- 
novói mágneses lassú regisztrá- 
tumokra alapoztuk. Az össze
tartozó és egymásra merőleges 
irányú tellurikus és mágneses 
változások alapján látszólagos 
fajlagos ellenállás számítható 
Cagniard képleteivel (3):

e =  0’2 T ^ T ; P = Í í W r

5. ábra T  =  10 sec — 2 min-os változásokra, 
mintegy 32 800 tangensérték alapján számí

tott (ún. stabilizált) abszolút ellipszis.)

2л

6. ábra Összefüggések a [30 perces átlag- 
periódusú tellurikus (Nagycenk) és mágne

ses (Hurbanovó) változások között

ahol g =  a fajlagos ellenállás 
m-ben

T =  a periódus sec-ban 
E =  a tellurikus térerős

ség változás mV/km-ben
H =  a mágneses térerős

ség változás y-ban
p =  a kérdéses periódusú 

áram lehatolási-mélysége km- 
ben.

Akb. 30'-es átlagperiódusú vál
tozásokkal kapott látszólagos 
fajlagos ellenállás értéke 10 és 
30 úm között változik a 6. ábrán
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7/b ábra A  relatív ellipszis területének változása a periódus függvényében 
néhány dunántúli pontban

3* -  и
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a mágneses és tellurikus értékek között mutatkozó összefüggés alapján. 
A  közepes behatolási mélység ennek megfelelően kb. 100 km. Mint em
lítettük, a lassú regisztrátumok spektruma nagyon szűk ahhoz, hogy az 
e fölött levő kéregrészt felbonthassuk. Ilyen irányú vizsgálatainkat 
gyorsregisztrátumok alapján folytathatjuk csak.

Eredmények

Az ismertetett módszertani vázlat után bemutatjuk néhány eddigi 
eredményünket.

A  7. ábrán néhány dunántúli pontban az obszervatóriumra vonat
koztatott területarányokat ábrázoltuk a félperiódus függvényében 30 per
ces változásokig. A  pontok közös jellegzetessége az, hogy a területarány
görbe a növekvő periódusok irányában az egység felé közeledik, tehát 
homogenizálódási folyamat mutatkozik, a felszíni hatástól még erősen 
torzítva.

8. ábra T  =  0 —2 min-ú változások „állandósított”  („stabilizált” ) abszolút 
ellipszisei néhány mérési pontban

A  8. ábra a 0—2 min.-ú (gyors)- változások végleges, tehát az obszer
vatórium hosszú adatsorára átszámított abszolút ellipsziseit mutatja. 
Ebből az adatok szórványossága miatt egyelőre csak kvalitatív meg
állapításokat tehetünk. Az ellipszisek nagytengelyének irányában érdekes 
forgás mutatkozik a Soproni-hegység körül. Az obszervatórium ellip
sziséhez viszonyítva átfordulnak a tengelyirányok a Soprontól D-re levő 
nagy K-Ny-i határvetőtől D-re. Feltűnik a tihanyi rendkívüli alakú
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ellipszis, amely a tihanyi obszervatórium sajátos jellegére utal a földi
áramok szemszögéből. A  móri ellipszis nagytengelye a törésvonal irá
nyába mutat.

A __В
Ha az é =  — g —  excentricitást ábrázoljuk a nagytengely irányában,

különböző periódusú változások esetén, akkor a nagyobb periódusoknál 
bizonyos homogenizálódás, azaz közös irányba (É-ra) fordulás jelent
kezik." Ebből a mélyszerkezetek sajátságaira nézve nehéz következtetést 
leszűrni, minthogy a nagyobb (kb. T  — 8—25 min.) periódusú változá
sok abszolút ellipszisei erősen excentrikusok elsősorban a felső légkör 
anizotrópiájából adódóan és így a földi hatásokat eltakarhatják. Ez utób
biak kiszámításához van szükségünk a homogén geológiai viszonyok 
esetén jelentkező abszolút ellipszisekre, amelyet pl. az országos átlag
ellipszissel igyekszünk megközelíteni.
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