
SCHÖNVISZKY LÁSZLÓ
Légi geofizika, mint távérzékelési módszer 
az ásványi nyersanyagkutatásban

Л távérzékelésen belül a légi geofizikai műszerek 
és módszerek az elmúlt 25 évben hatalmas fejlődésen 
mentek keresztül. A  világban ma alkalmazott leg
modernebb műszereket és a módszereket ismerteti 
ezen cikk, annak ellenére, hogy ezek nagy része Ma
gyarországra még nem jutott el. Továbbiakban ismer
tetésre kerülnek az eddigi magyarországi légi geofizi
kai kutatások 1965-től kezdődően napjainkig, amikor 
már egy világszínvonalon álló kölcsönbe vett beren
dezéssel történik a kutatás.

1. Bevezetés

Korunk legfiatalabb s így legmodernebb 
módszere a távérzékelés (remote sensing), 
amely igen hatékony és gyors eszköz az ásvá
nyi nyersanyag kutatásában. Távérzékelésen a 
kis és közepes magasságból (50— 30 000 m) bal
lonról, helikopterről és repülőgépről, valamint 
a nagy magasságból (150— 1500 km) űrhajóról 
és műholdról különböző módszerrel és céllal 
végzett méréseket és felvételeket értünk. Az 
ásványi nyersanyag kutatására felhasználható 
távérzékelési módszerek:
1.1 klasszikus és infravörös légi fényképezés,
1.2 műholdas leképzés adatrögzítéssel (SPOT, 

LANDSAT),
1.3 légi radarfelvétel a Föld felszínéről,

1.3.1 passzív berendezések,
1.3.2 aktív berendezések,

—  forgó radar (PPI) letapogatás,
—  oldalra néző radar (SLAR) letapo

gatás
1.4 légi geofizikai módszerek

1.4.1 a klasszikus geofizikából ismert mód
szerek (mágneses, elektromágneses, 
radiometrikus) speciális levegőben, 
ill. űrben történő mérésekre kifej
lesztett műszerekkel, amelyeket légi, 
ill. űrjárművekbe építenek be,

1.4.2 légi geofizikai mérésekre kifejlesztett 
speciális légi geofizikai műszerekkel 
(f otólu mineszcenciás). 2

2. Légi geofizikai módszerek:

Jelen esetben elsősorban a légi geofizikai 
módszerek kerülnek ismertetésre, amelyek nagy 
része viszonylag kis magasságból (50— 15 000 
m) végzett mérés. Az űrben elsősorban a földi 
mágneses tér és a kozmikus tér mérhető, ezek 
jelentősége az ásványinyersanyag-kutatásban 
azonban igen korlátozott.

A  légi mérés az alábbi előnyökkel jár:
—  felszínközeli zavarokra érzéketlen,
—  a mérés nagy sebességgel történik (25— 30 

m/s), ez kb. 40— 50-szer gyorsabb, mint a 
földi mérés,

—  a légi jármű sebességétől függően a földi 
részletes méréseknek megfelelő sűrűség ér
hető el (25— 50 m),

—  a teljes feldolgozás gépesíthető, mivel a mé
rési eredmények gépi adathordozón vannak.

A  légi mérés az alábbi hátrányokkal jár:
—  a helyszínelés pontossága függ a rendelke

zésre álló navigációs rendszertől,
—  sok kis terület felmérése nem gazdaságos 

(min. 4— 5 km hosszú mérési szelvény kell!),
—  a gazdaságosság érdekében egyszerre na

gyobb volumenű (költségű) mérést kell vé
gezni,

—  a mérés előkészítése, megszervezése és le
bonyolítása hosszadalmas és sokrétű feladat.

A  leggyakrabban alkalmazott légi geofizikai 
módszerek a következők:
—  légi mágneses,
—  légi elektromágneses: passzív és aktív,
—  légi radiometriai,
—  légi gravitációs és
—  légi geokémiai.

Ezek után ismertetésre kerülnek az alkalma
zott módszerek és műszerek.
2.1. Légi mágneses (aeromagnetic) kutatás:

A  légi geofizikában a méréseket három típu
sú magnetométerrel végzik [13.].
—  fluxgate (telített vasmagos),
—  protonprecessziós,
—  optikai abszorbciós.

A  fluxgate magnetométer volt az első légi 
geofizikai műszer. Geofizikai célú alkalmazása 
a második világháború után indult, addig 
ugyanis tengeralattjárók felderítésére használ
ták. A  fluxgate típusú magnetométereket nehéz
kes használatuk (a földi mágneses tér adott irá
nyú komponensét mérik), és kisebb érzékeny
ségük (2— 20 nT) miatt ma már nem igen hasz
nálják. Magát a mérőszondát (bird) általában 
30— 50 m hosszú kábelen vontatja a helikopter 
vagy a repülőgép, esetleg magán a légi jármű
vön vagy egy kinyúló konzolon van rögzítve, 
ez esetben azonban ún. deviációs hibával kell 
számolni (a mért érték függ a repülés irányá
tól). Ma már jobbára csak proton magneto
métereket alkalmaznak, amelyek a földi mág
neses tér totális komponensét mérik, érzékeny
ségük pedig 0,1 és 1 nT között van. A  mérő
szondát itt is kábelen vontatja a légi jármű.

FÖLDTANI KUTATÁS X X X III. évfolyam , (1990. év ), 3. szám 107



Az utóbbi időben kifejlesztésre került már 
olyan optikai abszorpciós magnetométer a kvan
tummechanikából ismert Zeeman-effektus fel- 
használásával, amellyel ±  0,005 nT érzékeny
séget értek el, ez a gyakorlati mérés esetében 
0,01 nT érzékenységnek felel meg. Ez a rend
kívüli nagy érzékenység azért érhető el, mivel 
pl. a céziumgőz esetében a Larmur precessziós 
frekvencia változása igen nagy (3498 Hz/nT) 
a totális mágneses tér változásához viszonyítva.

A  nagy érzékenységű abszorpciós magneto- 
méterrel már lehetőség nyílt nagy pontosságú 
légi mágneses gradiométer kifejlesztésére is 
[14]. Egy ilyen megoldást mutat az 1. ábra. 
Ilyen esetben kompenzálni kell a repülőgép ál
tal keltett mágneses interferenciát. Ez három 
részből tevődik össze: örvényáramok keltette 
mágneses terek (a repülőgép testének nagy ve
zető felületei elektromos áramot fejlesztenek, 
ami mágneses teret hoz létre, indukált mágne
ses tér (a repülőgép ferromágneses részei kel
tik a földi mágneses térben) és végül a perma
nens mágneses tér (a repülőgép ferromágneses 
részei okozzák). Kompenzálásuk három ortogo
nális tekerccsel történik, amelyekben előre 
meghatározott áram folyik. A  függőleges gra
diométer ezáltal egy különlegesen jó térképező 
és kutató eszköz.

A  U. S. Geological Survey kifejlesztett egy 
vízszintes mágneses gradiométer-rendszert [7], 
amit merev szárnyú repülőgépre épített fel. Az 
elrendezés a 2. ábrán látható, ahol a Ti, T2 és 
Тз magnetométer-szondák egymástól függetle
nül mérik a totális mágneses tér intenzitását 
egy ugyanazon időpontban. A  három független 
mérési adatból számíthatók az Y  és X  irányú
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mágneses gradiensek. így a repülés irányára 
merőleges (Y) ún. transzverzális gradiens az 
alábbi módon határozható meg:

Тз— T2 _  Д Т
A Y  ~~ Ay

ahol Тз és Tj a szárnyvégeken elhelyezett 
szondákkal mért totál intenzitás értéke. Ha
sonlóan határozható meg a repülés irányával 
megegyező (X) ún. longitudinális gradiens:

2 A T
A X  ~~ A x

ahol Ti a repülőgép farkán elhelyezett szondá
val mért totális intenzitás. Mivel ez a gradio
méter egy differenciál magnetométer, a mágne
sese tér napi járása és a normál tér változása 
automatikusan kiküszöbölődik, így korrekcióra 
nincs szükség.

A  méréshez Geometries G— 813 típusú totál
tér proton magnetométereket használtak, ame
lyek érzékenysége ± 0 ,1  nT volt. A  repülőgép 
teste által okozott mágneses interferenciát min
den szonda esetében 0,5 nT-ig elektronikusan 
kompenzálták egy-egy háromtengelyű kompen
zációs tekerccsel. A  mérési adatokat tárolták és 
kijelezték analóg és digitális berendezésekkel. 
A  méréskor a repülőgép sebessége 240 km/óra 
volt és 0,73 s-ként egy észlelés, ami azt jelen
tette, hogy a szelvény mentén 49 m-ként tör
tént egy mérés. Ezt a módszert kőolaj- és föld
gázkutatásnál használták eredményesen.
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2. ábra. Vízszintes mágneses gradiométer

A  légi mágneses kutatás során a mérésszel
vények mentén történik a változó felszín fe
lett 50— 100 m magasságban. Nagyobb mély
ségű hatótestek (az anyakőzettől eltérő mágne
ses szuszceptibilitású kőzettestek) kimutatása 
esetén a repülési magasság több ezer méter is 
lehet.

A  légi mágneses mérés —  hasonlóan a földi
hez —  minden olyan esetben jól felhasználható 
a földtani kutatásban, amikor a kutatott kőze
tek mágneses szuszceptibilitása eltér. Tudni 
kell. hogy az üledékes kőzetek szuszceptibili
tása közel nulla, míg a vulkánitoké nagy, ezen 
belül a savanyú kőzeteké alacsonyabb, a báziku- 
saké magasabb érték, míg a metamorf kőzetek 
szuszceptibilitása az eredeti kőzettől függ. A  kő
zetek szuszceptibilitása lényegében a kőzet mag- 
netittartalmától függ, az alábbi gyakorlati for
mula szerint: x =  0,033 • V 1’1 Sí, ahol V  =  tér
fogat %  [!]• A  fentiekből következik, hogy a lé
gi mágneses mérések felhasználhatók eltérő 
szuszceptibilitású kőzettestek (dike, lakkolit) 
kimutatására, ill. olyan földtani szerkezetek fel
derítésére, ahol eltérő szuszceptibilitású kőzetek 
találhatók, vagy a töréses zónába nagyobb 
szuszceptibilitású kőzet nyomult be. A  mérési 
eredmények igen jól felhasználhatók a földtani 
térképezésben.

A  már klasszikusnak számító légi mágneses 
mérések felhasználhatóságán túlmenően a légi 
függőleges gradiométer mérések az alábbi le
hetőségeket kínálják:
—  különlegesen jó a felbontóképessége az egy

más mellett szorosan elhelyezkedő testek 
esetében,

—  kiemeli a felszínközeli hatásokat és hatáso

san eliminálja a mélyebb hatásokat, ezért 
jobban alkalmazható a földtani térképezés
re, mint a klasszikus légi mágneses mérés,

—  a nulla gradienst kijelölő izovonal megegye
zik a különböző kőzettestek érintkezési vo
nalával, különösen, ha azok dőlése megköze
lítőleg függőleges,

—  a regionális mágneses gradiens és a mágne
ses tér napi változásai automatikusan kom
penzálódnak.

Mindent összevetve a légi mágneses mérés 
gyors, gazdaságos és korszerű, különösen jó 
tervezés és előkészítés esetén.

Általában más módszerekkel (VLF, EM, 
gammaspektrometria, légi fényképezés stb.) 
együtt alkalmazzák, ami további költségcsök
kentést jelent!
2.2 Légi EM (elektromágneses) módszerek:

A  légi elektromágneses kutatásoknak több 
változata van, ezek részben földi forrást hasz
nálnak (VLF), részben az elektromágneses tér 
forrása is a mérőműszert szállító járművön van. 
2.2.1 Légi VLF (igen alacsony frekvencia) mé

rés:
A  légi VLF-kutatás során —  éppúgy mint a 

felszíni változatban —  a tengeralattjárók na
vigálását elősegítő hosszúhullámú rádióadók te
rének mágneses komponensét, a valós és kép
zetes részt mérik. (A VLF-frekvenciasáv 15—  
30 kHz-tartományban van). Az érzékelőt álta
lában a repülőgép orrában vagy egy konzol se
gítségével rögzítik a repülőgép, vagy a helikop
ter testéhez. A  VLF-mérés az érzékelők alatti 
talaj, ill. kőzetek vezetőképesség-változásait 
detektálja, így kimutathatók vele mélybeli tö
rések és földtani szerkezetek is. Repülési ma
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gasság a felszín felett 50— 100 m. A  légi mág
neses méréshez hasonlóan nagyon gyors és más 
módszerekkel együtt is alkalmazható.
2.2.2 Aktív légi EM (elektromágneses) mérés:

A  berendezés két, 6— 20 m távolságban el
helyezett adó- és vevőtekercsből áll, amelyek 
egymáshoz képest a legkülönbözőbb módon he
lyezhetők el a repülőgép két szárnya végén, a 
repülőgép orrán és végén, vagy egyszerűen egy 
gondolában kb. 30 m hosszú kábelen vontatja 
a repülőgép vagy a helikopter. Igen lényeges az 
adó- és vevő tekercs síkjának egymáshoz viszo
nyított helyzete is, a tekercselhelyezés, ami le
het koaxiális vagy koplanáris. A  légi elektro
mágneses berendezés igen sokrétűen használ
ható fel a földtani kutatásban. A  mérési ered
mények vezetőképességi, ill. fajlagos ellenállási 
térképek formájában jelennek meg, amelyek 
valós (in phase) vagy képzetes (out of phase) 
komponens eredményeit mutatják [3, 8, 9, 10, 
18].

A  frekvencia változtatásával a behatolási 
mélység változtatható, ill. megválasztható az 
optimális behatolás. A  légi elektromágneses ku
tatás elsődleges célja nagy ellenállású környe

zetben igen kis ellenállású szulfidos érctestek 
kimutatása, azaz szelvényezés jellegű feladatok 
megoldása. Csak az utóbbi időben a több frek
vencián (500— 8000 Hz között), többféle tekercs
elrendezéssel dolgozó berendezések teszik lehe
tővé szondázás jellegű kutatások elvégzését (vé
kony üledékkel, törmelékkel fedett nagy ellen
állású aljzat mélységének térképezése, az üle
déken belüli ellenállás-változások térképezése). 
Néhány különböző típusú mérőrendszer látható 
a 3. és 4. ábrán.

A  fentiekből következik a légi elektromág
neses mérés felhasználási köre címszavakban 
[2, 4, 5, 18, 20, 24]:
—  tömör szulfidos ércek kutatása,
—  grafitos ércek kutatása,
—  talajvíz kutatása,
—  mérnökgeofizika-vizsgálatok,
—  törési zónák felderítése,
—  földtani térképezés,
—  ősi folyammedrek kutatása,
—  talajvíz sótartalom-változása stb.
2.3 Légi radiometriai mérés:

A  modern radiometriai berendezés tallium- 
ak tivált KJ-kristályt használ, amelyek mérete

A : Nucom; Lockwood; Scintrex; Barringer; H. E. M. 
systems. В : Otter Mullard. C: Aero S—55. D : T. G. S.
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néhány litertől 70 1-ig is terjedhet. A  gamma
sugár spektrométer három energiaablakán: az 
urán (^U ), tórium (206Th) és kálium (40K) sugár
zást méri, a gyakorlatban 0— 3,0 M eV közötti 
tartományban 255 csatornával. A  kristály ezen 
kívül az összgammasugárzást is méri.

A  gyakorlatban 2 kristály van: egy nagy tér
fogatú ún. fő kristály (4.v) a 0— 3 MeV-tarto- 
mányban a minden irányból érkező sugárzást

méri 255 csatornán, és egy felfelé irányított 
(2ri) a 3— 6 MeV-tartományban a kozmikus su
gárzást, azaz a hátteret méri, további 255 csa
tornán. A  mérési eredmények 9 csatornán (7 
adat és 2 arány) kerülnek ki a berendezésből, 
és általában 9 csatornás 800 bpi adatsűrűségű 
magnetofonnal rögzítik azt. A  mintavételezés 
0,1— 0,3 s lépésközzel történik. A  mérési ered
mények feldolgozása során az U, Th, К  és össz-
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sugárzás mellett U /K, Th/K, U /Th arányokat 
is meghatározzák, az eredményekből pedig 
szelvénytérképeket és izovonalas térképeket 
szerkesztenek, miután a mindenkori háttér
értékét kivonták a mérési eredményekből [13]. 
Felhasználása egyre bővül: míg korábban csak 
a közvetlen uránkutatás és a geológiai térképe
zés jelentette az egyetlen alkalmazást, addig

Th ■ U
ma már a bauxitkutatásban Th/K, ill. —- — —

aránytérképek, és a színesérckutatásban

aránytérkép felhasználásával (0,5— 1: nincs érc, 
3— 4: van érc) hatékony kutató eszközzé vált, 
de felhasználható a mezőgazdaságban is, ami
kor a káliumtérképek a műtrágya eloszlását 
mutatják.
2.4 Légi gravitációs mérés

Ez esetben különbséget kell tenni a levegő
ben végzett gravitációs mérés és a helikopter 
támogatta földi mérések között. Ez utóbbi lé
nyegében klasszikus földi gravitációs mérés 1,5 
— 3 km-es hálózatban, amikor a gravimétert 
gépkocsi helyett helikopter szállítja, így napon
ta akár 150 állomás is lemérhető. Légi gravitá
ció felhasználásával az állomás szintezési hibá
ja ± 0 ,1 5  m és a helymeghatározása ±  0,9 m, 
ez esetben a Bouguer gravitációs érték ±  0,05 
mGal. A  méréshez Lacoste Romberg gravimé
tert használnak.

Levegőből gravitációs méréseket a Carson 
Geoscience Со. végzett egy Sikorszky S— 61 
tip. helikopter felhasználásával. A  Lacoste 
Romberg graviméter egy erősen csillapított, 
elektronikusan vezérelt, gyorsstabilizált leme
zen van elhelyezve. A  gravitációs mérési ered
ményeket egy protonprecessziós magnetométer 
mérési eredményeivel és a navigációs adatok
kal (Motorola tip. berendezés), valamint a pre
cíz barometrikus és radar magassági adatokkal 
együtt digitálisan rögzítik. A  repülési nyomvo
nalat emellett egy kamerával folyamatosan kö
vetik.
2.5 Légi geokémiai mérések

Jelenleg két légi geokémiai kutatómódszer is
meretes. Egyik módszert a Barringer Research 
cég fejlesztette ki és Seascan rendszernek ne
vezte el. Lényege, hogy egy elektro-optikai 
rendszer érzékeli a tenger felszínén úszó szén- 
hidrogén foltokat, amelyek a tenger fenekéről 
szivárogtak a tengervízbe, és felszálltak a fel
színre. Ezzel a módszerrel jó eredményeket ér
tek el a partmenti tengervizek felett végzett kő
olajkutatásban. Az utóbbi időben egyre gyak
rabban bekövetkezett kőolajat szállító tankha
jó-katasztrófák a módszer használhatóságát a 
kőolajkutatásban megkérdőjelezik, viszont a 
környezetvédelemben, mint az olajszennyező
dések egyik felderítő módszerét a jövőben is 
lehet használni [13].

A  másik módszert a Scintrex cég Luminex 
néven mutatta be 1982-ben. A  módszer lehető
vé teszi a közvetlen érzékelését és minősítését 
az érceknek és ásványoknak, felhasználva azok 
fotolumineszcenciás tulajdonságait. Az LM X— 3 
légi Luminev rendszer alapja egy nagy teljesít

ményű lézer, ami egy helikopterbe vagy egy 
könnyű repülőgépbe van beépítve. Ez a lézer 
másodpercenként 30 erős UV fényimpulzust 
bocsát ki keskeny nyalábban a talaj felé és a 
célterületet (kb. 400 cm2) fotolumineszcenciásan 
gerjeszti. Egy kollimációs távcsővel figyelik 
meg a fotolumineszcenciát és azt felbontják 
számos csatornára, amelyek jellemzők a meg
figyelt ércre vagy ásványra. A  megfigyelési 
adatokat természetesen gépi adathordozón rög
zítik és még a terepen egy hordozható kis szá
mítógéppel feldolgozzák, amivel meghatározzák 
és specifikálják az ásványokat. A  mérési távol
ság általában 50— 70 m, de a rendszer 30— 250 
m-ig használható. Ha a keresett ásvány az ér
zékelhető terület 0 ,5% -án előfordul, akkor már 
kimutatható. Hátránya, hogy fedett terepen 
felhasználása korlátozott [13].
2.6 Komplex légi geofizikai rendszer

Végül néhány szót kell szólni a komplex légi 
geofizikai rendszerekről. A  különböző légi geo
fizikai mérőrendszerek (kivéve a légi radar fel- 
vételezést) egyetlen helikopterbe vagy merev
szárnyú repülőgépbe is beépíthetők, ezáltal a 
különböző mérések egyetlen repüléssel elvégez
hetők egy ugyanazon mérési szelvény mentén. 
Valamennyi mérési eredmény, az idő és a re
pülési paraméterek (magasság, irány, sebesség 
stb.) egy adatgyűjtő rendszerbe kerül. Legis
mertebb a Geometrix cég G— 714-es típusú 
adatgyűjtője, amely 9 csatornás mágnesszala
gos adatrögzítővel rendelkezik, amelyhez hoz
zátartozik egy kettős memória, két mikropro
cesszor és egy szalagvezérlő egység. A  40 funk
ciós billentyűzet lehetővé teszi a különböző in
teraktív programozott függvények használatát, 
beleértve az időbeli és automatikus korrekciók 
alkalmazását is [13]. Emellett számos cég (Geo- 
terrex, IFG Company of Bramton, RMS Instru
ments Ltd., Geosurvey International, Urtec 
Ltd. stb.) foglalkozik adatgyűjtő rendszerek ki- 
fejlesztésével és előállításával.

A komplex légi geofizikai rendszerhez szer
vesen hozzátartozik a repülési nyomvonal hely
színelése. A  gyakorlatban két csoportra osztják 
a légi navigációs rendszereket:
—  a légi járműben elhelyezett rendszerek 

(film- vagy videokamera, Doppler és iner- 
ciális navigálás),

—  a légi járművön kívül elhelyezett referen
ciaadók.

A  legegyszerűbb megoldás a légi járműről a 
repülés nyomvonaláról készült mozifilm vagy 
videofelvétel alapján történő helyszínelés. A  
filmfelvevő általában 35 mm-es kamera, amely 
folyamatosan vagy szakaszosan (pl. minden két 
másodpercben) üzemel. Hátránya, hogy a fil
met elő kell hívni, előnye időbeni állékonysága. 
Egyszerűsége miatt a videofelvételt jobban ked
velik. Az elektronikus helymeghatározó rend
szerek nagy pontosságot (max. ±  5 m) tesznek 
lehetővé, ami a mérési idő növelésével tovább 
fokozható, de a gyakorlatban csak a légi gravi
tációs méréseknél van erre igény. Igen sok 
rendszer (GPS, Motorolaj, Során A  és C, Decca, 
Raydist, Omega, Skoran és Torán) ismeretes.
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Első légi geofizikai alkalmazásra 1985-ben ke
rült sor a Geoterrex Ltd. és a Kenting Earth 
Sciences Ltd. cégek által, amikor a GPS (Glo
bal Positioning System) rendszert használták 
sikeresen Űj-Foundland szigetén [13].

3. Korábbi légi geofizikai mérések Magyaror
szágon és azok tapasztalatai:

Hazánkban először 1950-ben alkalmaztak re
pülőgépet geofizikai méréseknél; ez időben 
kezdték el az első, az egész ország területére 
kiterjedő gravitációs alaphálózat mérését. 
Azonban ez nem volt igazi légi geofizikai kuta
tás, mivel repülőgépet csak szállító eszközként 
alkalmazták, és a mérés nem a levegőben a re
pülőgép fedélzetén, hanem a repülőtereken 
épített földi pontokon történt.

Magyarországon az első kimondottan légi 
geofizikai mérésre 1965 és 1969 között került 
sor szovjet közreműködéssel az ELGI és a MÉV  
együttműködésében (5. ábra).

Az AN— 2 típusú repülőgép fedélzetén egy 
A S Z — 48 típusú gamma spektrométer és egy 
AM F— 21K típusú ferroszondás vagy fluxgate 
magnetométer foglalt helyet. A  magnetométer 
szonda háza a függőleges vezérsík felett egy rö
vid konzolon fixen volt felszerelve. A  mágne

ses érzékelő három egymásra merőlegesen el
helyezett ferroszondás detektorból állt. Ezek 
egyike a mérőszonda volt, míg a másik kettő 
a mérőszondát automatikusan a mágne
ses tér totális irányába tájolta. A  szonda a re
pülőgép testén történt felerősítése következté
ben a repülési iránytői függően maximum ± 5 0  
nT deviációs korrekcióval kellett számolni. A  
mérések átlagos négyzetes hibája ±  20 nT. A  
repülési magasság a felszín felett 50, 550 és 
1000 m volt, a normáltér függőleges irányú 
változásához alkalmazott korrekció 24 nT/km  
volt. A  mérések feldolgozása során korrekcióba 
vettük a normáltér vízszintes irányú változását 
és a földi mágneses tér napi járását is. A  mé
rések szelvény mentén történtek, miközben a 
felszín feletti repülési magasságot folyamato
san regisztráltuk. A  szelvények távolsága a ku
tatás céljától és repülési magasságtól függően 
100, 250, 500, 1000 és 2000 m volt. Mivel a re
pülési menetvonalak helyszínelése a topográfiai 
térkép segítségével vizuálisan történt, az oldal
irányú eltérések hibája +  100 m volt. Ezen öt 
év alatt az ország területének mintegy harma
dán történt komplex légi geofizikai felvétel. A  
mérések célja az akkor korszerű technikának 
számító mérőberendezéssel gyors, áttekintő ké
pet szerezni a kijelölt területek radiometriai és 
földmágneses képéről [11].

0 100 km1 __________ I___________i
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Л Magyar Középhegység (Keszthely— Tokaj), 
valamint a Mecsek-hegység területén és ezek 
közvetlen előterein a kutatás fő célja a termé
szetes sugárzó elemek (U, Th és K) eloszlásai
nak és ezek anomáliáinak vizsgálata és területi 
kimutatása volt. Az egyéb felmért területeken: 
N y- és Észak-Dunántúl (Somogy, Zala és Baba
menté), Jászság és Nyírség-Tiszahát a fő cél a 
mágneses tér vizsgálata volt szénhidrogén-kuta
tásban való felhasználása érdekében.

A  hegyvidéki területeken és azok előterein a 
mérések a hasadóanyag-kutatás felderítő fázi
sába illeszkedtek [17]. A  technikai lehetőségek 
(ASzG— 48) a spektrometriai felvétel mellett a 
földmágneses tér regisztrálására is módot ad
tak, ami a kutatás komplexitását növelte, ese
tenként a radiometriai anomáliák földtani ér
telmezését jól szolgálta. A  felderítő fázisú 
komplex légi geofizikai mérések párhuzamos 
250 m távközű menetvonalrendszerben történ
tek, ahol a menetvonal-irányok általában a 
földtani képződmények dőlésirányát követték. 
A  felderítő fázist követően egyes területeken 
(Mórágyi-hg., Velencei-hg., Soproni-hg.) részle
tező mérésekre (M =  1:10 000) is sor került.

E mérések eredményeként ismertté vált több 
mint 200 radiometriai anomália és anomáliate
rület, néhány eddig nem ismert lokális föld
mágneses anomália, valamint megbízható pon
tosságú képet kaptunk a különböző korú fel
színi képződményekben az U, Th és К  eloszlá
sáról. A  fenti adatok a hasadóanyag-kutatáson 
kívül további felhasználási lehetőséget jelente
nek a színesérc-kutatásban, a bauxitkutatásban 
és a mezőgazdaságban.

Még néhány szót kell szólni a nyírségi légi 
mágneses kutatásokról, amelyek mind az öt 
éven át folytak, kezdetben különböző irányú 
kísérleti szelvények mentén, majd az utolsó há
rom évben rendszeres 500 m közű szelvényhá
lózatban mindhárom repülési magasságban. Eb
ben az esetben a Nyírség kutatási terület ma
gába foglalta a Bodrogköz, a Tiszahát és a 
Szatmár-Beregi hátság területét is, ami össze
sen kb. 5600 km2 volt. Ez a kutatás egyértel
műen feltárta és körülhatárolta a mintegy 1— 2 
km mélységben elhelyezkedő miocén-korú ha
talmas andezit és riolit vulkanizmust, amelyek 
gyökerei 4— 6 km mélységig nyúlnak le. Az ér
telmezés során több mint 3000 hatószámítás 
készült el és a területen 34 hatót. ill. hatóvonu
latot lehetett elkülöníteni [12, 16].

Ezt követően 1977 tavaszán a Geofizika n.p. 
Brno a Kemeneshát várkeszői területén heli
kopterről ((MI— 8 tip.) magnetométeres (G— 803 
tip.) és gamma-spektrométeres (DIGRS— 3001 
tip.) méréseket végzett [26]. A  felmérést 80 
knr-nyi területen 100 m-es szelvényközzel 60 
m-rel a térszín felett végezték. A  mérési ered
ményeket adatgyűjtőrendszer (G— 704 tip.) 
mágnesszalagon rögzítette, emellett egy 6 csa
tornás analóg regisztráló (MARS— 6 tip.) a mé
rési adatok közvetlen ellenőrzését tette lehe
tővé. A  mért adatok gépi feldolgozását Brno- 
ban végezték el. Az eredményekben szelvényt 
és izovonalas térképeket (ДТ, U, Th, К, T)

szerkesztettek. Az elkészült mágneses térkép 
anomália-vizsgálatát az ELTE Geofizikai Tan
széke végezte el [25], a légi mágneses térkép 
7 db Д Т anomáliáján történt vizsgálat (kráter
képződmény, lávafolyás stb.). Az egyházaske- 
szői légi mágneses anomália térkép és földtani 
értelmezése a pannonvégi tufakráterek kutatá
sát és az ezekben előforduló 30— 40 m vastag 
bazaltbentonit, ill. 30 m vastag alginit (olajpa
la) nyersanyagtelepek feltárását segítette [27, 
28].

1986 szeptemberében 80 repülési órában a 
szófiai Specializált Légi Geofizikai Vállalat az 
ELGI fővállalkozásában több társvállalkozóval 
(MÉV, BK V és TPI) légi geofizikai méréseket 
végzett [19]. A  kutatási területek az egész or
szág egy-egy jellegzetes részét érintették, így 
a Mecsek, Bakony, Vértes, Budai, Bükk és 
Szendrő-hegység kiválasztott területein történ
tek mérések (6. ábra). A repülési szelvények 
köze a kutatási területtől függően 100 és 500 m  
között váltakozott, míg a repülési magasság a 
topográfiai felszín felett 80, ill. 100 és 500 m 
volt.

A  mérések egy MI— 8 típusú helikopterrel 
történtek, amelybe a légi geofizikai műszerek, 
a számítógép és az adatrögzítők fixen be vol
tak építve. A  helikopter maximális sebessége 
250 km/óra, de a méréskor csak 100 km/óra se
bességgel haladt. A  kanadai gyártmányú 
MAR-5 típusú protonprecessziós magnetométer 
InT érzékenységű, ami 10 000— 100 000 nT tar
tományban volt képes dolgozni. A  vontatott 
szondát 40 m-re lehetett leengedni, ill. felhúzni 
a helikopterbe menet közben. A  szintén kana
dai gyártmányú MADACS típusú gamma 
spektrométer 512 analizátor csatornával és két 
detektorral rendelkezett: ebből az egyikben 4л 
rendszerű és 50,4 liter térfogatú, míg a másik 
ban 2л rendszerű, 6,8 liter térfogatú kristály 
volt beépítve, amely utóbbi csak a kozmikus 
sugárzást érzékelte. Ez a spektrométer urán, 
tórium, kálium és összsugárzást detektált. Ezek
hez a műszerekhez csatlakozott egy Perkin El
mer 6/16 típusú fedélzeti számítógép, amely 64 
kbytes memóriával, valamint assembler és 
fortran programozási lehetőséggel rendelkezett. 
Perifériaként egy alfanumerikus videotermi- 
nált, egy 9 sávos 300 bpi tárolóképességű mag
nót és egy 16 csatornás analóg regisztrálót al
kalmaztak a számítógéphez. A  geofizikai ada
tok mellett a mindenkori relatív repülési ma
gasság is tárolásra került. A  helyszínelést a he
likopterre fixen felszerelt fekete-fehér Panaso
nic típusú videokamera, valamint a fedélzeti 
videomagnó és monitor biztosította [22].

A  teljes mérési anyagot a bulgár fél magne
tofonszalagon Szófiába szállította és 1987— 88- 
ban feldolgozta. Az átadott izovonalas, grafikon 
és aránytérképek értelmezése eddig nagy rész
ben megtörtént, az eredmények egy része nem  
publikálható. A  kapott izovonalas térképekből 
is látszik, hogy ezek a mérési eredmények lé
nyegesen jobb felbontást adnak, mint az 1965—  
69-es légi mérések. Ez részben abból adódik, 
hogy a video alkalmazásánál a helyszínelés
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6. ábra. Az 1986— 89. évi légi geofizikai mérések helyszínrajza

pontossága is egy nagyságrenddel javult, 
de pl. a magnetométer érzékenysége és 
pontossága is egy nagyságrenddel jobb volt. Az 
előzetes eredményekről csak annyit, hogy több 
új, eddig nem ismert radiometriai anomáliát ta
láltunk, a К /Th aránytérkép alapján pedig ed
dig ismeretlen bauxitlencsék ismerhetők fel. 
Hasonlóan jelentős a Szendrői-hegységben vég
zett légi mágneses mérés értelmezése alapján 
Irotánál kitűzött mélyfúrás, amely több szint
ben metamorf polimetalikus érces zónát hatá
rolt [21, 23].

1987 októberére sikerült az ELGI-nek egy 
kísérleti légi elektromágneses mérést megszer
vezni a MAT, a BKV és a TPI anyagi hozzá
járulásával [6]. A  méréssorozat célja korábban 
földi mérésekkel és fúrásokkal megkutatott te
rületeken a légi EM-mérések információtartal
mát és hatékonyságát megvizsgálni. A  mérése
ket az Osztrák Szövetségi Földtani Hivatal 
(Geologische Bundesanstalt) kanadai gyártmá
nyú Dighem II. típusú berendezésével és az 
osztrák operátorok közreműködésével hajtották 
végre. A  berendezést a Magyar Néphadseregtől 
bérelt MI— 8-as típusú helikopterbe Budaörsön 
építettük be. Az elektromágneses mérőszonda 
12 m hosszú, 200 kp súlyú és a helikopter alatt 
30 m hosszú kábelen függött. A  repülési ma
gasság a topográfiai felszín felett 70— 80 m 
volt, a mérési sebesség pedig 100 km/óra. A  
mérési eredményeket egy Geometries G— 714

típusú fedélzeti számítógép dolgozta fel, majd 
az elektromágneses tér valós és képzetes kom
ponenseit két frekvencián és a rádió magasság- 
mérővel meghatározott repülési magasságot egy 
6 sávos analóg magnó rögzítette. A  mérési 
eredmények helyszínelését pedig egy Automax 
GS— 2F PR típusú 35 mm-es kamera végezte, 
2 másodpercenként egy felvételt készítve.

A  mérések három kutatási területen: a Ge
recsében, a Vértesben és a Bakonyban foly
tak, összesen 40 krn’-en és 26 óra repülési idő
tartamban (6. ábra).

A  Dighem— II berendezés dipol-dipol elektro
mágneses szelvényező (SLINGRAM) műszer, 
amely két különböző geometriájú és különböző 
frekvencián dolgozó tekercspárt tartalmaz. A  
mért elektromágneses térerősségből a feldolgo
zás (magasságkorrekció, impulzus zaj szűrés) 
után látszólagos fajlagos ellenállásokat és lát
szólagos mélységeket lehet nyerni, amelyek ér
telmezését a szári kutatási területen kezdtük 
el. Az alkalmazott frekvenciák f  =  900 Hz (ko
axiális tekercspár) és f =  3600 Hz (horizontális 
koplanáris tekercspár). A  számított fajlagos el
lenállás értékek értelmezése a VLF-mérések 
értelmezéséhez hasonló. Homogén fedőösszlet 
esetén változása az aljzat mélységének változá
sát jelzi, míg inhomogén fedőösszlet esetén a 
fedő ellenállása és vastagsága egyaránt befolyá
solja az eredményt. Tapasztalataink szerint a 
3600 Hz-en működő tekercspár adja a jobb ho-
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rizontális felbontást és az aljzatkibúvásos terü
letek egyértelműen lehatárolhatok ( >  500 ohm), 
hiszen itt az aljzatot karni-nóri fődolomit for
máció alkotja, amelynek fajlagos ellenállása az 
eddigi földi mérések alapján 400— 1000 ohm. 
Az aljzatkibúvásos területeket ellenállás maxi
mumok jelzik.

Míg a bauxittelepek egy része a kibúvások 
peremén található, egyes esetekben a bauxit 
az ÉÉNy— DDK irányú vonulatokban felszínre 
bukkanó alaphegység rögök közötti tálszerű, 
izometrikus süllyedésekben található [15]. A  
légi EM-mérések együttes analízise megbízha
tóan jelzi, hogy a módszerre jellemző behato
lási mélység eléri, sőt meghaladja a 60 m-t.

A  szári földtani-geofizikai modell esetén a 
légi EM-mérések alapján az aljzat mélység ma
ximum 20%  hibával becsülhető. Ennek a meg
lehetősen biztató eredménynek egyik feltétele 
az volt, hogy területünkön az aljzatmélyedések 
horizontális kiterjedése elegendően nagy.

A  légi EM-mérések a szári kutatási terület 
eddig geofizikai mérésekkel meg nem kutatott 
nyugati részén 6 új ellenállás-minimumot je
leztek, amelyek részletes vizsgálata földi mé
résekkel befejezéshez közeledik.

Bár az 1987. évi mérések teljes kiértékelése 
még nem fejeződött be, eddigi tapasztalataink 
alapján a légi EM-mérések megfelelően válasz
tott kutatási területek esetén a bauxit elő- és 
felderítő kutatásnak gyors és hatékony eszkö
zévé válhatnak a jövőben.

1989 júliusában —  e cikk írása idején —  a 
Bakony térségében légi geofizikai felmérés fo
lyik bauxitkutatási céllal. A  méréseket az ELGI 
szervezi a M AT és a TPI anyagi hozzájárulá
sával. Hasonlóan az 1987-es mérésekhez, most 
is az Osztrák Földtani Hivatal adta bérbe a be
rendezéseket. Egy jelentősen kibővített geofi
zikai műszerpark (légi mágneses, elektromág
neses és gamma-spektrometriai mérőrendsze
rek) kiegészítve egy modern rádiónavigációs 
rendszerrel, a világszínvonalat jelenti a légi 
geofizikai kutatásokban.

4. Összefoglalás

Végezetül elmondható, hogy a légi geofizikai 
kutatás az elmúlt 25 évben hatalmas fejlődésen 
ment át, és mára már olyan műszerek készül
tek el, elsősorban Kanadában és az USÁ-ban, 
amelyek számos földi geofizikai mérést képesek 
kiváltani. A  légi geofizikai felmérés ma már 
azt jelenti, hogy a kutatások több nagyságrend
del felgyorsíthatók és a költségek felére, har
madára csökkenthetők. Sajnos, a beruházási 
költségek Magyarország számára még mindig 
magasak, így a jövőben is csak a külföldi koo
peráció vagy a műszerbérlés látszik gazdaságos
nak.

Befejezésül köszönetét szeretnék mondani 
Csathó Beáta, Géresi Gyula és dr. Tóth Csaba 
geofizikus kollégáimnak, akik segítségükkel is 
hozzájárultak a cikk elkészítéséhez.
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Schőnviszky, László:
Aerial geophysics as a remotesensing method for 

the exploration of mineral raw materials

Within remotesensing the instruments and methods 
■of aerial geophysics underwent an immense develop

ment in the last 25 years. This article describes the 
most up-to-date instruments and methods utilized 
nowadays in the world, de spite of the fact that a 
good many of these have not' yet reached Hungary. 
After that the article expounds the aerial geophysi
cal explorations carried out from 1965 on till our 
days in Hungary, when these works are carried 
out with a borrowed installation representing the 
world level.

Ласло Шёнвиски

Аэрогеофизика как дистанционный метод в поисках 
и разведке руд

Среди дистанционных методов аэрогеофизические методы 
и аппаратура за последние 25 лет испытали огромное раз
витие. Статья показывает методы и приборы, используе
мые в мире в настоящее время, несмотря на то, что в Венг
рии их большая часть еще не нашла применения. Далее 
рассматриваются проведенные в Венгрии с 1965 года до сих 
пор измерения, когда в настоящее время измерения провод
ятся на мировом уровне арендованной аппаратурой.
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(Folytatás a 88. oldalról)

Szerencsére 1939 óta törvények teszik lehetővé tár
saságok, társulatok, pártok alakulását, a szövetke
zést, cégalapítást, társulást és egyéb, korábban til
tott és elképzelhetetlen formák létrehozását.

Másik lényeges jellemzője az újjáalakulásnak, az 
alulról való kezdeményezés, a hagyományokon való 
épülés és a legteljesebb függetlenség, önkéntesség elve.

Az igény a Társulat újjáalapítására, eltekintve, ko
rábbi, egyéni kezdeményezésektől, melyek sajnos nem 
találtak visszhangra, elsőként a TIT Földtudományi 
választmányának 1990. febr. 8-i ülésén teljes egyet
értésben fogalmazódott meg, azzal a javaslattal, 
hogy konszenzus szükséges valamennyi érdekelt vá
lasztmánnyal. Miután mindez megtörtént, a Termé
szettudományi Társulat, súlyához és jelentőségéhez 
képest képviselteti magát a TIT június végi vezető
ségválasztó küldöttgyűlésén. Ezen a TIT maga is, a 
tervek szerint, szövetséggé kíván átalakulni, és az ott 
történtek és megegyezések, elhatározások lényeges 
meghatározói lesznek a jövőbeni tennivalóknak. De 
számolni kell a gazdasági környezet átalakulásával is. 
Az ahhoz igazodó igények és lehetőségek felmérése 
nélkül ma többet mondani nem lehet.

Szeretnénk Társulatunkban visszaállítani mindazo
kat a patinás és veretes kifejezéseket, hagyományo
kat, melyeket pl. a Társulat 1841. évi megalakulását 
követően megalapított és mindmáig működő, ilymó- 
don legrégebbi tudományos társaságunk a M AGYAR
HONI FÖLDTANI TÁRSULAT nevében is őriz.

Ilymódon ugyanúgy, mint 150 évvel ezelőtt, min
denkinek állampolgári joga, melyik és hány egyesü
let tagja. Eleink is részben a Természettudományi 
Társulatban, részben más, így a Földtani Társulat
ban is dolgoztak, vezetőségi és egyéb tisztségeket vál
laltak. Ma is ez a célunk, hogy így legyen. Vissza 
szeretnénk hozni, a tagság, ill. a tag különféle tevé
kenységét tükröző régi elnevezéseit.

Pártfogó tagság, szép számmal került ki a Parla
ment, a legfelső állami vezetők közül, ma sem elkép
zelhetetlen az ilyen.

Pártoló tagok, pedig anyagilag is támogatják a 
Társulat felvirágoztatását, különösen jelentős lehet ez, 
ha az illető személy, cég adózásába betudható, mert 
nem lehet ma még tudni milyen források, alapítvá
nyok, stb. lehetőségei nyíltak meg.

Rendes tag, aki a természettudományok valamely 
ágában bizonyította jártasságát — a régi szöveg sze
rint — és kötelessége a Társulat hasznára munkál
kodni.

Tagnak nevezhetnénk —  régebben tankedvelő tag 
volt a neve — azokat, akik természetesen fizetik a 
tagdíjat, elismerik az alapszabályban foglaltakat, de 
a természettudományit nem, hanem szimpatizálnak a 
Társulattal, eljárnak gyűléseire, részt vesznek rendez
vényein, többek között azért pl., mert más társula
toknak is tagjai és más tudományágat, szakmát mű
velnek.

Régen, akik az alapítás deklarálásától számított egy 
éven belül léptek be a Társulatba alapító tagoknak 
számítottak. Valamennyi tag hovatartozásának szim- 
boiizálására ajánlatos a régi névre szóló oklevél al
kalmazásának felújítása. A tagokat egyébként egy tag 
ajánlására a közgyűlés választotta.

Közgyűlést régen évente kétszer tartottak június
ban és novemberben, az országos vásárok idején. Itt 
történtek az elvégzett munkákról szóló beszámolók, 
újabb célkitűzések elfogadása, és (amiről a társulatok 
az utóbbi évtizedekben leszoktak) a Társulat anyagi
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helyzetének nyilvános ismertetése és az elszámolás, a 
mérleg bemutatása.

Megfontolandók mindezek és az is, hogy a tisztikarba 
visszakerüljenek a nagyvonalúan kihagyott tisztségek, 
mint a Könyvtárnok, Pénztárnok, Irodaigazgató, a 
máig használatos Elnök, Alelnök(ök), Első titkár, Má
sod titkár (Főtitkár, Titkár) mellé.

Sok más kérdés is felmerülhet még, és ezt hivatott 
a közgyűlésünk megtárgyalni. Annyi azonban bizo
nyosnak látszik, hogy a teljes tisztikar megválasztá
sát célszerű az ezt követő közgyűlésre bízni. Addigra 
kibontakoznak a szakosztályok, a választmány szer
vezeti és személyösszetételi körvonalai. Javasolható 
tehát, hogy az elnök megválasztásán túlmenően, mi
vel nagyon közel van a TIT vezetőségválasztó köz
gyűlés, és nagyon kevés idő telt el az újjáalapítás. 
bejegyzésétől, egy háromtagú bizottság képviselje a 
MTT-t a TIT közgyűlésén.

Természetesen, nagyon sok függ majd a tagság 
akaratától, véleményétől a TIT szövetségi átalakulá
sát illetően. Remélhetőleg azt követően többet fo
gunk tudni is és mondani is.

Lapozgatva a régi íratok között és igyekezvén ele
ink hasznos ismereteit a mában kamatoztatni, az is 
célszerű, ha mindennemű, érdeklődésre tartó vagy 
vélhetően számottartó intézményt megkeresünk.

Azt hiszem nem érdektelen megemlíteni, hogy 
1845—47 között dr. Scitovszky János személyében egy 
főpap állott a Társulat élén. De ki is volt ő? Pap
növendék, pap, teológiai doktor, matematika, filozófia 
tanára rozsnyói kanonok, majd megyés püspök, pé
csi püspök, esztergomi érsek, végül bíboros hercegprí
más. Nagy érdemeket szerzett a népművelés és köz
művelődés területén, alapítványt is tett ezek javára —  
és! nem derogált neki elvállalnia a Magyar Termé
szettudományi Társulat elnöki tisztét. De olyan nagy 
ismert nevek szerepelnek a Társulat tisztikarának év
százados jegyzékeiben, akikről más területen is szí
vesen emlékeznek meg és tekintik a magyar tudo
mány büszkeségeinek, de azt hiszem kevesen hallot
tak Róluk, mint Társulati tisztségviselőkről. Csak né
hányat közülük: Bugát Pál, Kubinyi Ágoston, Stoczek 
József, Than Károly, Vartha Vince, Szabó József, B. 
Eötvös Lóránd, Hőgyes Endre, Entz Géza, Hutyra Fe
renc, Mauritz Béla, Gombocz Endre, Pékár Dezső, 
Ilosvay Lajos, Szily Kálmán és mások.

Úgy gondoljuk, mi újjáalapítók, hogy ma is talál
hatók ilyen emberek, ilyen kincsei a társadalomnak. 
Csak meg kell őket keresni, felkérni, bizalmukat el
nyerni, és hagyni Őket dolgozni!

Kövessük őket lelkesedéssel és a tőlük szintén meg
tanulható szerénységgel!

Mit írt dr. Szily Kálmán 1877-ben a Term. Tud. 
Közlöny 100. füzetében?: „A mostani száz füzet kö
zül, ha akkor valamelyik majd elvétve kézbe kerül, 
jóízű mosolygással fognak benne lapozgatni mondván r 
ezek a mi öregeink minő primitív dologról írogattak, 
hisz az, ami igaz bennök, ma már minden iskolás
gyermek is jól tudja!”

Mi pedig jó, ha tudjuk, hogy aki írta ezeket a so
rokat, az 1868— 1870, 1872— 1979 között első titkár, 
1871-ben alelnök, 1880— 1899 között a Társulatot meg
újító elnöke volt, „civilben” pedig: mérnök, a me
chanika professzora, dékán, rektor, akadémikus, a 
Magyar Tudományos Akadémia főtitkára, tiszteleti 
tagja, ezenkívül a Magyar Mérnökegylet egyik meg
alapítója.

Vivat, crescet, floreat! Éljen, gyarapodjék és virá
gozzék!, tovább a Magyar Természettudományi Tár
sulat a régi reformerek halhatatlan alkotása!
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