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TELLU RIC CURRENT RECORDING APPARATUS

Standpoints in  constructing a field apparatus are discussed. Beside the small 
size, the  adequate voltagesensitivity and the com bination of each m easuring instrum ent 
in to  one unit are the most im portant factors. F u rther on a well proved field apparatus 
is described.

TELLURIKUS ÁRAM REGISZTRÁLÓ RE RENDEZÉS

ÍRTA : SEBESTYÉN KÁROLY

A tellurikus áramok jelensége m ár hosszabb idő óta ismeretes a geo
fizikában. Az erre vonatkozó első tapasztalatokat a nagytávolságú távíró
vonalak vizsgálatai szolgáltatták 1847 körül. Néhány irodalmi adat azt 
bizonyítja, hogy Eötvös Loránd is foglalkozott velük. Tulajdonságaik 
alaposabb vizsgálata, különösen pedig gyakorlati célú kutatásra való 
felhasználásuk azonban csak 1939 után vett nagyobb lendületet. Ekkor 
jelent meg ugyanis M. Schlumberger alapvető dolgozata (1), mely a tellu
rikus áramok gyakorlati földtani feladatok megoldására történő felhasz
nálásának ú tjá t kijelölte.

A módszerrel elért eredményekről és annak továbbfejlesztéséről azóta is 
számos cikk jelent meg, de igen kevés irodalmi utalást találunk a mérésnél 
használt műszerekre vonatkozóan.

A tellurikus áramok elnevezésen — mint ismeretes — azokat az á ra 
m okat értjük, amelyek a Föld legfelső kéregrészében folynak. Ezeknek 
az áramoknak az iránya ugyanazon időpillanatban nagy területeken 
ugyanaz, de időben állandóan változik. A tellurikus áramok által létre
hozott potenciáleloszlás olyan, mint egy végtelen nagy távolságban levő 
áram elektródákon bebocsátott árammal létrehozott elektromos téré.

Ahhoz azonban, hogy a látszólagos fajlagos ellenállást a

összefüggés alapján meghatározhassuk, ahol 
К  arányossági tényező;
A V  a m ért potenciálkülönbség;
I  a bevezetett áram erőssége;

A kézirat 1955. október 4-én érkezett be.
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nemcsak az elektromos tér potenciáleloszlásának ismerete szükséges, 
hanem a bebocsátott áram erősségét is ismernünk kellene. H a föltételez
hetjük, hogy az áram azonos időben a különböző mérési pontokon azonos, 
akkor a potenciáleloszlásból a látszólagos ellenállás eloszlására következ
tethetünk. Minthogy a tellurikus áramok iránya és nagysága, és így az 
általuk létrehozott potenciáleloszlás időben állandóan változik, mérésük 
regisztrálás ú tján  történik.

A tellurikus regisztráló berendezés egyik lényeges része egy lassú 
(percenként 20—25 mm-es) papírtovábbítással rendelkező optikai regisz
tráló berendezés, amelynek legfontosabb része a nagyérzékenységű 
immerziós galvanométer. Ez 10_9A/mm /m érzékenység m ellett legfeljebb 
200—300 Q belső ellenállású, tehát 10-6 — 10-7 V közötti feszültségre 
m ár észrevehető kitérést ad.

Az alább ismertetésre kerülő két komponens regisztrálására alkalmas 
tellurikus áram regisztráló berendezés megszerkesztésében egyik alapvető 
szempontunk az volt, hogy a regisztrálást nagyérzékenységű oszcillográf 
galvanométerrel oldjuk meg. Ezzel kívántuk elérni azt, hogy olyan perió- 
dusú változások is feljegyezhetők legyenek, amelyek nagyobb lengésidejű 
galvanométerekkel m ár nem követhetők.

A tervezés másik szempontja az volt, hogy a könnyebb kezelhetőség 
érdekében minden szükséges kapcsolási elem egyetlen egységben legyen. 
Ezzel kívántuk ugyanis elkerülni azt, hogy a terepen az észlelő összekötő- 
vezetékekkel maga végezze a kapcsolást, m ert ez elkötésnek és kontakt
hibának lehet az okozója. Harmadik szempontunk az volt, hogy a lehető 
kis méreteket biztosítsuk a kívánatos érzékenységet adó regisztrálási 
távolság mellett.

E feltételeknek eleget tevő műszerünk fényképét 1« és 1 b ábrán m utat
juk  be.

Felépítését az alábbi egységek szerint tárgyaljuk:

1. doboz, optikai berendezés, papírtovábbítás,
2. áram köri felépítés,
3. galvanom éter és szabályozó elemei,
4. hitelesítő áram kör.

Doboz, optika, papírtovábbítás

Az általános feltételek között hangsúlyoztuk, hogy terepen jól használ
ható berendezésnek egyik szükséges feltétele az, hogy lehetőleg minimális 
méretei legyenek. Az optikai regisztrálás viszont annál nagyobb érzékeny
séget biztosít, minél nagyobb a galvanométer fénysugarának útja a fény- 
érzékeny papírig. A két ellentmondó követelménynek úgy kívántunk 
egyidejűleg eleget tenni, hogy a regisztráló doboz hosszát 50 cm-nek válasz
to ttuk . Ebben az egyszeres fényút 40 cm, amely fix tükrökön történő 
kétszeres sugárreflexióval kb. 100 cm-re növelhető. A doboz egyéb méretei: 
szélessége 32 cm, magassága 16 cm. A regisztráló doboz két galvanométert
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exponált papír

tartalm az a tellurikus áramok két különböző irányú komponensének 
regisztrálására.

Az ugyanazon galvanométerhez tartozó görbék azonos rajzukról 
jól felismerhetők. A két galvanométer rajza pedig úgy különböztethető 
meg egymástól, hogy az egyik fényét erősebbre állítjuk.

Fényforrásul 2 db 6 V, 5 W-os «cseresznye»-izzó szolgál, amelyeknek 
fényét hengerlencse párhuzamosítja. A párhuzamos fénynyaláb meg

felelő réseken keresztül-
A REGISZTRÁLÓ PAPÍR TOVÁBBÍTÁSA haladva a galvanométer

tükrére ju t. A tükörről 
visszavert sugár átha- 

fényzárá hengeres tok lad egy lencsén, amely- 
" nek fókusza a fényér

zékeny papírra van be
állítva. Ez az optikai 
berendezés a fényérzé
keny papírra keskeny, 
hosszú, a papír hala
dási irányával párhu
zamos fénycsíkot ad. 
A fényérzékeny papir 
előtt egy, a papír hala
dási irányára merőleges 
tengelyű hengerlencsét 
úgy helyeztünk el. hogy 
fókusza a papírra essék, 
így a fényforrás pont
szerű képe jelenik meg 
a fényérzékeny papíron.

A hengerlencse előtt 
megfelelően elhelyezett 
síktükörre] a fénynyaláb 
egy részét felvetítjük 
a fedőlap egy résében 
elhelyezett skálára. így 
a galvanométer helyzete 
szemmel is megfigyel
hető.

A papírtovábbítás-nál a lehető legegyszerűbb megoldásra töreked
tünk. V ázlatát a 2. ábra szemlélteti.

exponá/af/an papir

fényzáró hengeres tok

2. ábra.

A készletpapírt tartalm azó henger és az exponált papírt tároló beren
dezés, valam int a papírtovábbítást végző henger, illetve az ezt koaxiálisán 
burkoló fényzáró henger egyetlen egységbe van összeépítve. A felcsévélést 
és a továbbítást végző henger tengelyét megfelelő áttétellel egy 6 V-os 
motor hajtja  meg. A hajtó rész később részletezendő okokból kifolyólag 
külön egységet alkot, amely kardánhajtással csatlakozik a papírtovábbító 
henger tengelyéhez.
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Áramköri felépítés

Miként a bevezetőben jeleztük, a regisztráló dobozt úgy terveztük, 
hogy egyetlen egységben legyen egyesítve minden áramköri elem, amely 
két tetszőleges irányú tellurikus komponens regisztrálásához szükséges.

Az előkompenzációhoz szükséges feszültséget 1,5 V-os rúdelem által 
táp lált feszültségelosztó szolgáltatja. Megoldásában két lehetőségünk volt.

Az egyik, hogy három kapcsológomb segítségével 1 mV-os lépésekben 
állítsuk elő 0 és +  500 mV között a szükséges feszültséget. Kapcsolási 
vázlatát a 3. ábra m utatja.

Ez a megoldás alapjában véve hídkapcsolás, amelynek egyik pár 
szemben levő sarkát 1,5 V-tal tápláljuk, a másik pár sarokról vesszük le 
a kívánt feszültséget. Előnye, hogy még a legnagyobb (500 mV) feszültség 
levétele esetén is 1 mV pontosság érhető el. H átránya, hogy elkészítése 
igen nagy m unkát jelent, m ert minden ellenállás más értékű.

Ha megelégszünk azzal, hogy a 10 és 1 mV-os ellenállás-láncot egy- 
egy megfelelő ellenállású huzalpotencióméterrel helyettesítjük, amelyeken 
a mV értékeket kalibrációval határozhatjuk meg, akkor a mV-híd 
felépítése egyszerű és előnyös tulajdonságai megmaradnak.

A második megoldási lehetőség a tereppotencióméterekben általáno
san alkalmazott dekádellenállásláncot felhasználó feszültsegosztó. Előnye 
az, hogy felépítése egyszerű, ellenállásai kerek értékek (1 ü, 10 Q) és 
csoportonként egyenlők. H átránya, hogy az 500 mV-os (pontosabban 
495 mV) méréshatáron belül a leadott feszültség csak 5 mV-onként változ
tatható , ami it t  nem kielégítő.

Mégis az utóbbi megoldást alkalmaztuk, m ert tapasztalataink szerint 
az észlelési pontok szokásos távolságán (500 — 1000 m) a kompen
zálandó állandó feszültség nem haladja meg a 100 mV-ot. Ezen a feszültség
határon belül pedig a második kapcsolás egyenértékű az előzővel.

Az alkalm azott kapcsolás teljes vázlatát a 4. ábrán láthatjuk.
Bár nem tartozik szigorúan az áramköri felépítéshez, mégis itt jegyez

zük meg, hogy minden elektromos szerelvény és huzal a készülék felső 
lapjára, míg az optikai berendezés minden eleme a fenéklapra van szerelve. 
A fedő- és fenéklapra szerelt egységek között a szükséges elektromos 
kontaktusokat dugaszolós csatlakozókkal valósítjuk meg. Ezzel elérhető, 
hogy a fedőlap teljes levétele után az optikai elemek jól hozzáférhetők 
és állíthatók, az elektromos szerelvények könnyen javíthatók.

Galvanométer

Mielőtt a galvanométer felépítését tárgyalnék, vizsgáljuk meg a vele 
szemben tám asztott követelményeket.

Irodalmi adatok és saját tapasztalatunk szerint a tellurikus áramokból 
származó potenciálkülönbség 0,5 — 15 mV/km körül van. Biztonságos 
regisztrálásához tehát olyan galvanométer szükséges, amely az adott 
regisztráló távolságon 1 mV-га legalább 25 mm kitérést ad. Ez átszámítva 
a szokásos mm/m alakra,

é =  2 • 10~5 V mm/m
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érzékenységnek felel meg. Ha másrészről figyelembe vesszük, hogy a mérő 
áramkör ellenállását — mint alább látni fogjuk — 104 ohm nál kisebbnek 
nem célszerű venni, a galvanométer szükséges áramérzékenységéül 2 • 10~9A 
mm/m értéket kapunk.

Az áramkör összellenállásának 104I? körüli értéken való ta rtásá t k é t 
hibalehetőség kizárására való törekvés indokolja. Az egyik az, hogy mérés 
közben az elektródák átmeneti ellenállása megváltozhat, s ha nem elég 
nagy a mérőkör összellenállása, ez a regisztrálás érzékenységének meg
változtatására vezethet. E hibának a fellépése az aránylag rövid ideig 
(15—30 min) tartó  terepmérések esetében kevésbé valószínű, m int a hosszú 
időtartam ú obszervatóriumi méréseknél.

A másik hibalehetőség, amely a mérőkörök összellenállásának alacso
nyan tartásából származik az, hogy ha az elektródák átm eneti ellenállása 
helyről helyre változik, a regisztrálás érzékenysége is helyről helyre más 
lesz. Ennek a nehézségnek a kiküszöbölésére még visszatérünk.

Második fontos tényező az alkalmazandó galvanométer szempontjá
ból a regisztrálni szándékolt frekvenciatartomány. Régebbi felvételek 
általában nem tartalm aznak 5 —20 másodpercnél rövidebb periódusokat. 
Ebből az a nézet alakult ki, hogy ilyen periódusú áramingadozások egy
általán nincsenek. Véleményünk szerint részben az alkalm azott mű
szertől függ, hogy a tellurikus áramok milyen periódusú ingado
zásait vesszük fel. Különösen érvényes ez akkor, ha a tellurikus áramok 
fogalmát egy kissé tágítjuk és nemcsak a kozmikus okokra visszavezethető, 
hanem a távolfekvő ipari centrumok által okozott földi áram okat is bele
értjük. Célszerű tehát a regisztrálás ha tá rá t a lehetőségekhez képest a 
rövidebb periódusok felé kiterjeszteni. Nem elhanyagolható követelmény 
a galvanométerrel szemben az sem, hogy terepbíró, rázásmentes és tú l
terhelhető legyen. Ezek közül különösen a rázásmentesség az, amely az 
alkalmazási viszonyok között igen fontos.

A felsorolt feltételek egymásnak ellentmondó követelményeket 
tám asztanak a galvanométerrel szemben. Kielégítésük csak kompromisz- 
szum árán lehetséges.

A megoldást az oszcillográf galvanométerekkel igyekeztünk elérni. 
Ezek önfrekvenciájának megfelelő csökkentésével, belső ellenállásának 
(a tekercs menetszám számának) jelentős növelésével elértünk egy olyan 
típust, amely 1000 Q belső ellenállás m ellett 10~8 A m m /m  érzékenységű, 
és önfrekvenciája kb. 5 c/sec. Ez az oszcillográf galvanométer kb. fél 
nagyságrenddel alatta  marad a követelményekben megjelölt érzékenység
nek, de — mint később látni fogjuk— bizonyos áramköri módosításokkal 
érzékenysége mégis kielégítőnek bizonyul. Önfrekvenciája lényegesen 
felette van az eddig alkalm azott típusoknak, szállíthatósága és túlterhel- 
hetősége is kielégítő. Csupán a rázásmentesség szempontjából nem tesz 
eleget a kívánalmaknak. A papírt továbbító motor rezgéseit átveszi és 
szuperponálja a tellurikus áramingadozások rajzára. A hiba kiküszöböl
hető le tt volna simajárású motor és tökéletesebben kiegyensúlyozott 
galvanométer alkalmazásával. Mi azonban azt az egyszerűbb u ta t jártuk, 
hogy a hajtó részt független egységnek képeztük ki, mely kardánhajtással 
csatlakozik a papírtovábbító dob tengelyéhez.
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Az így kialakított galvanométer-regisztráló egységgel kifogástalan 
felvételeket nyerhetünk.

Az alkalmazott galvanométer metszetét az 5. ábra m utatja. Az eszköz 
teljes kapcsolási vázlatából (4. ábra) láthatjuk, hogy a galvanométerrel 
néhány nagyobb ellen
állás kapcsolható sorba. G ALVAN O M ÉTER k e r e s z t m e t s z e t e
Ezek célja a galvano
m éter védelme és az 
első beállítás megkönv- 
nyítése. Az érzékenység 
ellenőrzése, illetőleg be
állítása külön erre a 
célra beépített áram kö
rökkel történik.

Segédáramkörök
Kapcsolási rajzun

kon a mérés céljait köz
vetlenül szolgáló áram 
köri elemeken kívül 
még két feladat meg
oldására alkalmas egy
séget látunk:

Az egyik az áram 
kör összellenállásának 
meghatározására szol
gáló ohmmérő. Feladata 
az, hogy az áramkör el
lenállásviszonyairól tá 
jékoztassa az észlelőt.
Az elektródák átm e
neti ellenállása helyről 
helyre és időben is vál
tozik. Ezek közül a 
helyről helyre történő 
változás nagyobb ér
tékű. Ezeknek a válto
zásoknak a mérésre gya
korolt hatását 10"9 A 
m m /m  érzékenységű gal
vanométernél azáltal
küszöbölhetjük ki, hogy az áramkörbe néhányszor 10 к ü  állandó 
ellenállást iktatunk, melyhez viszonyítva az átmeneti ellenállás helytől 
függő és időbeli változása egyaránt elhanyagolható. Egy nagyság
renddel kisebb érzékenységű galvanométernél a nagy ellenállás alkal
mazása nem engedhető meg, ezért az átmeneti ellenállások külön
bözőségét úgy tesszük gyakorlatilag hatástalanná, hogy a teljes kör
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ellenállását egy beépített potencióméterrel mindig közel állandó értékre 
állítjuk be. Ez az érték tapasztalataink szerint 1000 Q-tó\ 2000 í2-ig 
terjedhet. Ezt az ellenállásértéket a galvanométer kritikus csillapításának 
biztosítása végett is célszerű beállítanunk. Az átmeneti ellenállásnak 
időbeli változása kisértékű (az eddigi tapasztalatok alapján maximálisan 
20 Q), amely még az így beállított ellenállás m ellett is elhanyagolható.

Ez a szabályozás nagy pontossággal végrehajtva teljesen azonos 
galvanométer érzékenység mellett a felvett görbék összemérhetőségét 
(azonos mV léptékét) biztosítaná. A galvanométerek érzékenysége azonban 
nem tökéletesen azonos. Továbbá az ellenállás beállítása sem történik 
olyan nagy pontossággal, hogy az a mérések alapjául szolgálhatna, azért 
szükség van az áramkörök mV-га történő hitelesítésére. A hitelesítő 
áram kör egy normálelemet, egy árambeállító ellenállást (1 % pontos), 
egy kulcskapcsolót és egy-egy 10 Q-os hiteles ellenállást tartalm az. Ez utób
biak állandóan be vannak építve a mérésre szolgáló áramkörökbe. A kulcs
kapcsoló egyik, illetve másik szélső állásában 100 /iA  áram ot kapcsol a 
hitelesítendő körben levő 10 Q ellenálláson át. így ezen 1 mV feszültség- 
esés keletkezik, amely a galvanom étert kitéríti (a párhuzamosan kötött 
1000—2000 í2-ot elhanyagolhatónak tekinthettük).

Kapcsolási rajzunk nem tartalm azza az időjel áram körét. Ez egy 
1,5 Y-os teleppel sorbakötött izzó, amelynek áram körét egy kontakt 
kronom éter percenként zárja.

A leírt berendezés az 1954. évben végzett kísérletek alapján vette fel 
jelenlegi formáját.

A terepen felvett szelvényekre jellemző példát a 6. ábra ad.
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