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A geofizikai kutatások gyakorlata világszerte bebizonyította, hogy a modern kuta
tási komplexus ( amelyet több fizikai paraméterre alapoznak) első fázisában ritkán 
nélkülözheti a gravitációs és mágneses paramétereket, már csak a költségesebb és na
gyobb felbontóképességű módszerek (pl. szeizmika) orientálása végett sem.

A gravitációs és földmágneses módszer ma már rendszerint nem áll meg az egyszerű 
anomália számításnál, hanem különféle másodlagos feldolgozásokkal igyekszik mérési 
adatait úgy értelmezni, hogy földtanilag a lehető legtöbbb információt nyújtsák.

Az ilyen törekvések veszélye, hogy a feladatot formalisztikusan közelítik meg. 
A másodlagos feldolgozás könnyen elvont matematikai játékká fajulhat. Néhány 
példa: maradékanomáliaszámítás, ahol többfajta földtani konfiguráció okozhatja 
ugyanazt a maradékanomáliát; vagy mágneses hatószámítás indukált mágnesezettségu, 
lefelé végtelen, ferde testet feltételezve ott, ahol uralkodóan remanens mágnesezettségű, 
közel vízszintes, lencseszerű hatók (mágneses vulkáni testek) vannak, stb.

Hatószámítási elméleti vizsgálataink a formalisztikus irányzatot erősen bírálják és jelen
leg főleg arra irányulnak, hogy a hatószámítások elvi korlátáit felderítsék (Stomfai, 1971: 
A gravitációs és mágneses hatószámítás egyértelműségének analízise. Geofizikai Köz
lemények, XX. 1 — 4; sajtó alatt). Ezek az elméleti vizsgálatok a legkorszerűbb matemati
kai apparátusra alapoznak. Elektronikus számítógépünk teszi majd lehetővé, hogy a nem 
formalisztikus megoldást, vagy megoldás-kombinációt — ha van — kiválaszthassuk.

Az ebben a témakörben folytatott gyakorlati kutatásaink 1969-ben a problémát 
a következő oldalakról közelítették meg.

A légimagneses mérések A T  anomáliáinak fölfeléfolytatására számítógépi program 
készült és ezt elméleti modelleken kipróbáltuk. A kísérletek és a számítások azt mutat
ták, hogy H  magasságnál elegendő egy 20 H x 2 0  H nagyságú területnégyzet adatait 
felhasználni, H méterenkénti ponteloszlással. Ha az anomália erre a magasságra történt
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felfeléfolytatásnál nem nagyobb mint 200 gamma, maximálisan 5 gamma hibát kapunk, 
de még 2 H magasságnál sem nagyobb a hiba, mint 8—10 gamma. Ahol az anomália
változás gradiense nagy, nagyobb hibák várhatók.

Az eljárást a Nyírségben egy kb. 40 km x 38 km  kiterjedésű területen próbáltuk ki, 
háromszintű — 50 m, 550 m és 1050 m magasságú — repüléssel. A szelvények távolsága 
500 m volt; a mérési vonalakon vettük a mintákat, azért interpolációs hiba nincs. 
Különbségtérképeket szerkesztettünk, amelyeknek átlaga nem zérus, hanem — a 
különböző magasságokra számított felfeléfolytatásoknál -15 és -35 gamma között 
ingadozott. Az átlagtól való eltérés a mérési terület felén 15 gammánál nem nagyobb 
és csak a terület 1%-án éri el a 30 gammát. A szinteltérések okát egyelőre vitatjuk.

Ezen a kísérleti területen 6000 adatot vontunk be a számításba és 3300 magasabb 
szintre számított értéket kaptunk térképre rajzolva. Egy ilyen számítás gépideje, az 
eredmények lyukasztásával együtt, kb. 25 perc.

A A T  anomáliák második deriváltjait két programmal is igyekeztünk kiszámítani.
Az első változat egy négyzethálós beosztás minden sorát és oszlopát felhasználja. 

Ezzel a programmal csak olyan hatókról kaphatunk információt, amelyeknek a mélysége 
a kiolvasás ponttávolságával közelítőleg egyezik.

A második változat válogatva derivál, a sűrűn kiolvasott térkép minden fc-adik 
pontját vonja be a számításba. Ezáltal különböző mélységű hatók nyomozhatok, anélkül, 
hogy az anomáliatérképet többféle ponttávolsággal újra és újra ki kellene olvasni.

A medenceiiledékösszletben lévő mágneses hatótestek alakjának jobb megközelítése 
végett olyan programot is készítettünk, amely több, homogén mágnesezettségű, 
téglaalakú ható együttes hatását számítja. Ezt a programot a fölfeléfolytatással kap
csolatos modell-kísérlethez, az ellentettcn mágnesezett hatók összefolyó anomáliarajzán 
végzett hatószámítások ellenőrzésére, valamint a második derivált számításoknál modell
kísérletre használtuk fel.

A háromdimenziós gravitációs modell hatását két úton is meghatározhatjuk: derék
szögű hasábfelosztással, ill. hengerszektoros beosztással.

A hengerszektoros hatószámításnál a számítóprogram különböző sugarú, d =  50 m 
vastagságú hengergyűrű szektorok hatását előre kiszámította és tárolta. A hengergyűrűk 
sugarát az a feltétel szabta meg, hogy peremükre rácspont ne essék. Ez a számítás gyors, 
pontos és két vagy többréteges gravitációs modellre is alkalmazható.

A számítást a nagylengyeli modellterületen sikerrel alkalmaztuk.
A gravitációs másodlagos feldolgozások általában lineáris transzformációk. Ilyen az 

ún. „szűrés’’ is. A többi eljárással szemben előnye, hogy a gravitációs térkép különféle 
„hullámainak” szétválasztása, elhanyagolása, ill. kiemelése meghatározott szempontok 
szerint lehetséges. A közismert Mcskó-féle súlyfüggvény (Meskó, 1967: Gravity inter
pretation and information-theory II. Smoothing and computation o f regionals. Annals 
Univ. Sc. Bud. R. E. Sectio Geol. Tom. X. 966.) alkalmas különböző frekvenciájú re
gionális anomáliák kiszűrésére. A többi anomália ebből képezhető.

74



Az említett függvényből levezetett, regionális anomáliát számító mátrixok sorozatá
ból néhányat különböző földtani feladatokra alkalmaztunk.

A Hortobágyon a kisfrekvenciás hullámokat akartuk leválasztani. A számító mátrix 
méretei miatt az eredménytérkép területe jóval kisebb lett az eredetiénél, a maradék- 
anomáliatérkép pedig jól egyezik a korábban más úton számított maradéktérképpel, 
amelynél az információveszteség jóval kisebb.

Halimba környékén a szűrés célja a bauxittöbrökre jellemző nagyfrekvenciájú hullá
mok kiemelése volt. Az itt alkalmazott szurok mátrixa kisebb volt, ennek megfelelően 
az információveszteség is kevesebb, viszont a szűréssel a hasonló frekvenciájú hibákat és 
egyéb zajokat is megtartottuk, sőt néhol kiemeltük.

Annak ellenére, hogy a szűrőformulákat már konkrét földtani feladatok megoldására 
alkalmaztuk, szükséges a szűrőformulák tulajdonságait modelleken ellenőrizni. Ehhez 
azonban előbb a háromdimenziós hatószámítás gépi programját kellett kidolgozni.

A különböző frekvenciájú hullámok és a határfrekvencia megállapítása szubjektív. 
Mind a halimbai, mind a hortobágyi adatokat felhasználva, számítógépes programot 
készítettünk Bouguer anomáliatérképek Fourier analíziséhez. A számítások továbbfej
lesztéséhez a Fourier szintézist és az anomália periodikussá tételét kell elvégeznünk. 
Ilyen számítást egyelőre csak kézi úton és kizárólag szelvény mentén végeztünk.

Megadott paraméterű vetők Ag hatását számító programot is készítettünk. Ezt a prog
ramot néhány mérnökgeofizikai problémánál sikerrel alkalmaztuk. A görbeseregek áb
rázolására azonban technikai okok miatt nem került sor.

A háromdimenziós gravitációs hatószámítás elméleti eredményeiről a Geofizikai Köz
leményekben számolunk be (Zilahi-Sebess, 1971: Háromdimenziós Ag hatás számítása. 
XX. 1—4. Sajtó alatt).
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