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GEOFIZIKAI KÖZLEMÉNYEK 

X. kötet, 1— 4. szám

A. ÁDÁM

T E L L U R IC  M ODEL

Application and developping of the technique of modern electrolytic model
ling (in three dimensions) are dealt with in connection with the interpretation 
of telluric measurements.

Besides a discussion of the measuring, representation and connections of 
the standard parameters, principles of an ’’anisotropy-ellipse-system”  measured 
b y  a homogenious rotatory field over some model-structure and the possibilities 
of their use in practical exploration are treated.

FÖLDIÁRAMMODELL
ÁD Á M  A N T A L

B e v e z e t é s

A geofizikai mérési adatok közvetett kiértékelését az analitikus 
módszerek mellett igen előnyösen végezhetjük el modellkísérletek alap
ján összeállított adatsorozatokkal. A  ható ok és az okozat közötti kap
csolat ugyanis olyan bonyolulttá is válhat, hogy annak matematikai meg
fogalmazása nagy nehézséget jelent és sok esetben lehetetlen. Minden
képpen célszerű tehát megvizsgálni az analóg modell szerkesztésének 
lehetőségét.

A  geoelektromos kutatás modellezése kézenfekvő. Ugyanazok a tör
vények érvényesek a modelkísérletnél, mint a terepen. A  valósághoz 
kozelláló képet kapunk, ha a dimenziók és a fajlagos ellenállások arányát 
helyesen választjuk meg.

A geoelektromos modellek magy múltra tekintenek vissza. Conrad 
Schlumberger első kísérletei óta (1911) számos eredményről számolt be 
a szakirodalom. A  fejlődést a technikai tökéletesedésseí párhuzamosan 
a mérési pontosság növekedése jellemzi. A  különböző zavaró tényezők, 
mint pl. a polarizáció, falhatás stb. kiküszöbölése mellett meg keli emlí
teni azt a jelentős egyszerűsítést, amelyet L. Cagniard (1) vezetett be 
a modellszerkezetek és a mérési pontok kölcsönös helyzetének rögzítésé
ben, a modelltérképezésben.

A földiárammodellezés terén az irodalomból V. S. Tuman (2) és 
R. Utzmann (3, 4) eredményeit ismerjük. Az előbbi ónfóliával végzett 
kétdimenziós kísérleteket hosszan elnyúlt cilindrikus szerkezetek hatását
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elemezve; az utóbbi háromdimenziós modellek izoairtérképeit rajzolta 
meg mérései alapján. Érdekes síkmodellezést végeztek a M. Áll. Eötvös 
Loránd Geofizikai Intézetben is ellenállásráccsal. Ezeknek célja inhomo
gén vezető üledék esetére érvényes tellurikus mélységkorrekciók mate
matikai formuláinak felállítása. (5)

A  mi vizsgálatunk összegezve a modelltechnika eddigi eredményeit, 
elsősorban Utzmann mérőberendezéséből indul ki és bevezetni, ill. széle
síteni kívánja a nagy ellenállású földtani szerkezetek helyzetének, alak
jának stb. felismerését megkönnyítő tellurikus mérőszámoknak, elsősor
ban az anizotrópiaellipszis paramétereinek alkalmazását.

Tanulmányunk számára ez a megfigyelés adta az ösztönzést, amely 
szerint a tellurikus ellipszisek bizonyos törvényszerűség szerint változ-

1. ábra A  relatív ellipszisek területének (A ) és formájának változása egy szelvény
mentén.

nak a geológiai alakzatok felett. Sok értékes tektonikai adatról, felvilá
gosításról mondunk tehát le, ha a mai gyakorlatot követve a tellurikus 
értelmezési munkában csupán az ellipszis területét hasznosítjuk akár 
szelvény, akár pedig izoterület térkép formájában. A  fentiek szemlélte
tésére bemutatjuk egyik buzsáki tellurikus szelvényünket (1. ábra) 
a méréspontok relatív ellipsziseivel. Jól megfigyelhető az ellipszisek alak
jának és tengelyirányainak változása ezen a vetőkkel szabdalt területen. 
Az elmondottak különösen akkor érvényesek, ha a bázist homogén és 
izotróp terület fölé telepítjük, vagy a relatív módszer helyett valamilyen 
abszolút anizotrópia ellipszis meghatározási eljárást választunk. Kísér
leteink egyik főfeladata tehát az anizotrópiaellipszisek szabályszerűsé
geinek nyomozása idealizált geológiai szerkezetek felett. További cél 
lehet az, hogy összefüggéseket kapjunk nagyellenállású geológiai szerke
zetek helyzete (mélysége), valamint az anizotrópiaellipszisek paraméterei 
között, az üledék különböző ellenállásviszonyai mellett. Ez utóbbi vizs
gálatokkal elsősorban a tellurikus mérések alapján végzett mélységszá
mítások pontossága növelhető.
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A mérőberendezés
A  vázolt feladat technikai megoldására több út kínálkozott.

1. Két egymásra merőleges homogén térrel meghatározhatjuk az

X =  ax +  by
y =  ex +  dy

transzformációs összefüggés koefficienseit a, b, c, d-t és ezekből számít-
ah
ca

determinánson kívülhatjuk a tellurikus relatív ellipszis területét adó 

az ellipszis tengelyeit, azok irányát stb.
2. Szakaszosan, vagy folyamatosan forgatható homogén térrel az 

abszolút anizotrópiaellipszist felrajzolhatjuk a katódoszcilloszkóp után- 
világító ernyőjére és lefényképezhetjük, vagy egyszerűen néhány pontját 
kimérhetjük és ezekkel megszerkeszthetjük. Ez a 2. megoldás kedvezőb- 
nek ígérkezett, mivel nem jár számítási munkával és a mérést ellenőrizni 
lehet. így  ezt választottuk éspedig szakaszosan forgatható térrel.

A  tér kialakítása egy kör kerülete mentén egymástól egyenlő távol
ságra elhelyezett pálcás elektródákkal történt. A  homogenitás feltétetek

^  =  const, ahol zlV jelenti két-két szembeníekvő elektróda feszültség

különbségét, t pedig a távolságát. Az elektródarendszer (L. 2. és 4. ábrát)
R í tj

potenciométeres leosztással kapja meg a feszültséget, ahol pl. p~ —
2 2

Az elektródák számát egyrészt a homogenitás mértéke, másrészt 
az ellipszis meghatározásához szükséges pontok száma szabja meg. Tekin
tettel arra, hogy a homogenitás biztosítása 
több elektródát követel, így csak azzal foglal
kozunk. A  homogenitás matematikai ellenőrzé
sénél egyszerűbbnek látszott síkmodell segítsé
gével való kimérése, ui. a térbeli modell tere 
deformálás nélkül valamennyi vízszintes met
szetben azonos.

Ez a síkmodell vízszintes üveglapra öntött 
egyenletes vastagságú rézszulfátos agar-agar 
kocsonyából készült. Az üveglap alatt elhelye
zett papírra pontosan kiszerkesztettük az elekt
ródák helyét. Ezek alapján rögzítettük a gél
ben a kis korongalakú tápelektródákat és a ké
sőbb ismertetett potenciométeres leosztással 
hangfrekvenciás váltófeszültséget kapcsoltunk
rájuk. A  mérés mm-háló szerint történt tűalakú elektródákkal és cső
voltmérővel. A  homogenitási vizsgálat mellett mindjárt a falhatást 
is tanulmányoztuk. Ugyanez a géles síkmodell kiválóan alkalmas cilindri- 
kus szerkezetek hatásának tanulmányozására is, mint ezt a 3. ábra 
mutatja.

2. ábra
T  ápelektródarendszer
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3. ábra Tellurikus síkmodell

A  kísérletek azt mutatták, hogy 50 cm-es körkerületen 16 elektróda 
2— 3% pontossággal meghatározott teret ad. (L. később). Ennek alapján 
történt a térbeli modell végleges megszerkesztése.

4. ábra Kapcsolási vázlat a tellurikus anizotrópiaellipszis pontonkénti 
kompenzációs méréséhez

A  felépítést a 4. és 5. ábra mutatja.
Feszültségforrásul EMG hangfrekvenciás oszcillátor (Typ. 1113/B.,) 

szolgált AF  erősítővel.*

*  A generátor adatai:
max. teljesítmény: 5 W
kimenő feszültség: 0 — 5 V  között folyamatosan, durva és finom szabályo

zással.
Torzítási tényező: 1% (helyesen illesztve) (15 kc/s-ig).
Frekvencia-határok: 20 c/s —20kc/s (három sávban ±2 % , ill. 1 c/s.)
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Ennek 5 Q-os kimenetére illesztettük a leosztó potenciométert azért, 
hogy az elektródák kb. 20 ü  körüli átmeneti ellenállása a feszültségosz
tást ne zavarja. A  kimenótranszformátor leföldelt végét felszabadítva

5. ábra Kapcsolási vázlat a tellurikus ellipszis felrajzoltatásához 
katódoszcilloszkóp ernyőjére

potenciométeres középföldeléssel szimmetrizáltuk a generátor feszült
ségét.

Az alkalmazott frekvencia 800— 900 Hz. Megválasztásánál egyrészt 
a skinhatás kiküszöbölése, másrészt a homogenitás biztosítása játszott 
döntő szerepet. A  skinhatás a z =  500j/pj képlettel számítható ; q =  a faj
lagos ellenállás (Q m), T =  periódus (sec) és „z ” a behatolási mély-(m). Ez 
csapvíznél (q =  20 úm) és 2000 Hz-nél 50 m-nek adódik, tehát a mi max. 
0,25 m vízvastagságunknál elhanyagolható.

A  feszültség az elektródakoszorúra 16 pólusú kapcsolón keresztüljut. 
Ez lehetővé teszi, hogy a feszültségosztó kivezetéseit más-más elektróda
párra kapcsoljuk, tehát a teret körbeforgassuk. A  két egymásra merőleges 
elektródapáron létrejövő feszültségesést vagy kikompenzáljuk, vagy 1 : 1 
áttételű T\ és T '2 transzformátoron és E 'x és E '2 erősítőn keresztül közvet
lenül a katódoszcilloszkóp egymásra merőleges eltérítő lemezeire visszük. 
(L. 5. ábrát). Az utóbbi esetben a kapcsoló körbeforgatásakor azoszcillosz- 
kóp utánvilágítós ernyőjén megjelenik az anizotrópiaellipszis.Az elmon
dottak alapvető feltétele, hogy az oszcilloszkóp két csatornájában fázisto
lás ne legyen. A  kompenzációs eljárásnál a kompenzálást 6 dekádos Feuss- 
ner-kompenzátorral végeztük. Ez megkapta a generátor teljes feszültségét 
így  a mérőelektródákon levő feszültség(Vx) a mindenkor betáplált feszült
ség hányadá ban fejezhető ki és ez a hányados független a feszültség ingado
zásától.

ahol V  a generátor feszültsége, R k a kompenzátor összellenállása, R x =  
az R k-ból a mérőkörbe beiktatott ellenállás.
2 Geofizika — 38
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Nullindikátorként oszcilloszkópot használtunk. Ennek az eltérítő 
feszültségét T 3 transzformátoron keresztül szintén a hanggenerátor adta. 
Célszerű ezt a feszültséget szűrés nélkül egyenirányítani, mert így a nullá
zás két félellipszis fedésbehozásából áll, amit szemünk igen jól meg tud 
ítélni.

Az 50 cm-es átmérőjű elektrodakoszorút 120 X  60 X  60 cm-es 
vinidurkádba helyezzük. (Célszerűbb lett volna köralakú kádat használni, 
azonban csak az előbbi állt rendelkezésünkre). Az elektródapálcákat két 
plexilap merevítette. Az alsó lap így a végtelen ellenállású alzatot, a 
felső pedig, minthogy pontosan ráfekszik a folyadék szintre, a légkört 
képviseli. A  felső plexi lapban 
középen 40 X  20cm-es területet 
5 mm-es hálózatban felfúrtunk 

elektródák részére. A furat
rozsdamentes 

acél e le ktród a

5 - const.

az
kiképzését és az elektródát a 
6. ábra mutatja. A  hálóhoz viszo
nyítva a szerkezetek helyzetét 
pontosan megadhatjuk és egy 
hasonló beosztású papírlapra fel
rajzolhatjuk, tehát a térképez és 
így lényegesen leegyszerűsödik.

A  kábelezés a parazita fe
szültségek elkerülése végett 
mindenütt árnyékolt kábellel 
történt.

A  modellek gipszből készültek. Kiszárítás után a gipsz felületét több 
réteg nitrolakkal fújtuk be. Ezzel a víz behatolását megakadályoztuk.

plexilapban ü
6. ábra A  mérőelektróda és a mérési pon
tokat reprezentáló furat kiképzése a plexi 

üvegben. (A z adatok mm-ben.)

Mérési módszer

A  mérés 2 cm-es elektródatávolsággal történt. A  mérőpontok sűrű
sége szerkezetenként változott.

Az elforgatott helyzetű ellipszist 3 rádiuszvektora meghatározza 
(a középponton kívül 3 pont.) Ennek ellenére a 4. ábra szerinti kapcsolás
ban még rendszerint 2 ellenőrző mérést is végeztünk a grafikus ellipszis
szerkesztés pontosságának növelése végett.

A  mérési séma K o m p .

É(i) K (y,

0 У 1

45 x 2 y 2
90 *3 Уз

135 * 4 У 4
180 x 5 Уз

ahol É(x) és K (y ) a kád hossz- és keresztiránya, a az É irány és a tér 
által bezárt szög. J ■>' i '
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A  különféle zavarok és inhomogenitások keresése az alábbi sin, ill. 
cos összefüggések közelítő értékével történt:

xa =  x sin (a - f  rpx) 
y« =  y  sin (a +  cpy)

ahol xa, ya a homogén viszonyok mellett a irányú tér két komponense 
a mérési pontban, x,y a komponensek amplitúdói, <px és <py a tér torzu
lásából eredő fázistolások. Ezek a keresett ellipszist pontosan meghatá
rozzák. Egyébként az a, b, c, d koefficiensek is egyszerűen számíthatók

(3, 4) a következő egyenletrendszerrel:
xx =  axx +  byx
Ух =  cxx +  dyx ' í
x3 =  ax3 +  by3 
Уз =  cx3 - f  dy3

ahol Xj, yx, illetve x3, y 3 adott bázison mért komponensek. Homogén 
területen választva a bázist egyenletrendszerünk a következőképpen 
módosul:

Xj =  axx 
Yi =  cxi 
x3 =  by3 
Уз =  dy3

Ha Xj =  y3 =  1, a koefficienseket közvetlenül megkapjuk két egymásra 
merőleges tér segítségével. Az ellipszis területét: хху3—  ypf3 =  ad— be

2* -  87
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összefüggés adja. (L. A  mérőberendezés c. fejezet 1. pontját.) — Az 
anizotrópiaellipszis paramétereit a szerkesztés után közvetlenül meg
mérhetjük, illetve, minthogy elsősorban még kvalitatív képre szorítko
zunk, térképszerűen ábrázolva a szükséges adatokat megkaphatjuk. 
Mérési eredmények

Adataink jóságának megítélése végett a mérések közben rendsze
resen végeztünk homogenitási vizsgálatot. Ennek eredményét a 7. ábra 
mutatja. A  mérésre használt területen belül, mivel a teret semmi sem 
torzítja, ellipsziseit helyett köröket kell kapnunk. Az exceritncitás álta

lunk használt mérőszámának (e =  —) maximális hibaszázaléka (a kéta
szélsőérték elhagyása után) 3%, területé pedig 3,5% (a 45. pont nélkül).

A  tér deformálása után nyert adatok helyességét két olyan szer
kezet felett végzett vizsgálattal bizonyítjuk be, amelyekre egyszerű meg
fontolással levezethetjük az ellipszisek elrendeződését, azaz nagytengely 
irányait, nagyságait. Ezek a szerkezetek:

1. Hosszú, háromszögszelvényü hasáb, (cilindrikus szerkezet) köze
pén, dőlésirányban mérve az ellipsziseknek csak a dőlésirányú tengelye

változik a mélységgel arányosan, vagyis : y  =  yg, ahol y  a mérőpont

ban, y B a bázison mért komponens, h, illetve hB mérőpontban, illetve 
a bázison a szerkezet mélysége. A  8. ábra ezt a feltevést igazolja:*

ü1 h2

9. ábra A z  ellipszis formájának levezetéséhez (egy nagyellenállású félgömb
alakú szerkezet felett)

2. Sódomnak megfelelő félgömbalakú szerkezet felett az ellipszisek 
alakulását a következőképpen számíthatjuk ki:

*  A  szerkezet helyzetének jellemzésére bevezetett mennyiségek az ábrán láthatók. 
Ezek :

a) a szelvényszűkülés mértéke h,
b) a szelvényszűkülés módja, pl. monoklinálisnál a dőlésszög (ß)

c) a hengerszerűség mértéke —ít-
hi

d) a szerkezet és mérési terület hosszanak viszonya
Ezeknek a paramétereknek változtatásával végezhetők a különböző mérési soro
zatok.
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Vegyünk fel egy tetszés szerinti P j pontot a 9. ábrán: Ha az áram 
folytonos (I =  const), a P 1(x1, y15 Zj) pontban különböző irányokban mért 
áramsűrűség, ill. térerősség ( q =  const) az áramfolyás irányára merőle
ges szelvény (T ) szűkülésétől függ. Általánosan a

Z ? TC 7t ------------
T  =  Dh2 — =  Dha—  2  Í R 2 —  r*

függvény szélső értéke adja meg a kiváltságos irányokat, azaz az anizot
rópia-ellipszis tengelyeinek helyzetét, (r =  a szelvénynek a gömb 
középpontjától való távolsága.) Tehát:

dT _  л r
Hr ~  2 1AR2— r2 =  °

Tmin r =  0-nál van, így a nagytengely a gömbi főkör irányára merőle
ges, mint ezt az egyszerű meggondolás is igazolja. A  pont koordinátái 
nem szerepelnek a fenti összefüggésben, tehát az a gömb egészére vonat
kozik, kivéve a legmagasabb pontot. A  fentiekből következik az, hogy 
itt kört kell kapnunk, mert r minden irányban 0. (Tekintettel arra, hogy 
D-t nem ismerjük, a tengelyek nagyságát számítani nem lehet.)

izoairvonalai (vastagon rajzolva). A  berajzolt körök az izoair vonalak elméleti értéke



i/xsoló________
kád

24 À  dam Antal

12
. 

áb
ra

 
E

ll
ip

sz
is

re
n

d
sz

er
 e

gy
 

m
on

ok
li

n
ál

is
sa

l 
k

om
b

in
á

lt
 v

et
őd

és
 

fe
le

tt
.



Földiárammodell 25

Ha a fenti szempontok figyelembevételével vizsgáljuk ezek után 
a 10. ábrát, a modellmérés eredményeinek helyességét bizonyítva lát
juk. —  Az ellipszisekbe berajzolt körök (illetve a körhöz közelálló ellip
szisek) a mérés előtti tér homogenitására jellemzők.

Az ellipszisek általunk bevezetett excentricitása a szerkezet mély
ségével (h2) egyre csökken,tehát a bemutatott kép csak kis mélységnél 
rajzolható ki határozottan. A  modellezés eredményeként az ellipszis- 
rendszeren kívül megrajzolhatjuk az x/y-hányados és a területek izo- 
vonalait; Ez a 11. ábrán látható. Természetesen a terepi gyakorlatban 
nem használt x  hányados is jellemző a szerkezetre és így izovönäläi~jol 
kijelölik ezt.

Itt kell emlékeztetni arra, hogy az átmenetek nem élesek, tehát az 
ellipszisek kiforgása, a homogenizálódás folyamatosan történik a szer
kezettől távolodva.

Ezek után bemutatjuk a 12. ábrán egy összetettebb szerkezet 
vetővel kombinált monoklinális (ß =  37°) felett az ellipszisek rendszerét. 
A  mérőtérben a szerkezetet excentrikusán helyeztük el. A  törvényszerű
ség szembeötlő. Az ellipszisek a legnagyobb szelvényszűkület, tehát a 
monoklinális csúcsa és egyben a fővető körül forognak. A  számszerű 
összefüggések, tehát az ellipszisirányok és a szerkezet paraméterei közötti 
kapcsolat megállapításához több adatra lesz szükségünk.

»  f i
Lem a
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13. ábra Mérési eredmények egy monoklináiás mélységértékei, valamint az 
anizotrópiaellipszis területe közötti összefüggés levezetéséhez

Modellkísérleteink egyik további célja az, hogy a természetben elő
forduló olajtároló szerkezeteket idealizálva és az üledékrétegsort külön
böző rétegekre felbontva végezzük el a fenti vizsgálatokat.
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Befejezésül néhány szóval meg kell emlékeznünk azokról a kísér
letekről, amelyeket különböző dőlésű, helyzetű és hosszú monoklináli- 
sokkal végeztünk. Ezekkel kívántuk részben kiegészíteni a M. Áll. 
Eötvös Loránd Geofizikai Intézetben végzett modellméréseket, amelyek 
dV =  f(h), illetve T  =  f ’ (h) összefüggést vizsgálják cilindrikus szer
kezeteken, tehát kétdimenziós modelleken korrekciós célból. Mi elsősor
ban az összefüggés térbeli változását kutattuk.

Mérési adatok alapján megállapíthatjuk, hogy a monoklinálisok
a

dőlésirányú szelvényeire érvényes dV  =  ^  összefüggésben a „b ” kitevő

értéke a szerkezet széle felé lényegesen csökken. Hasonló csökkenés 
tapasztalható a szerkezet hosszának a függvényében is. Ez az összefüg
gés kezdetben lineárisnak tekinthető (13. ábra), akárcsak „b ” maxi
mális értéke és a szerkezet hossza közötti kapcsolat. Természetesen „b ” 
szélső értékét aszimptotikusan közelíti meg. (Ez az ábránkon már nem 
látható.)

Ez utóbbi vizsgálatokat a kitűzött cél megvalósítása végett a geo- 
elektromos vertikális elektromos szondázásokból jól ismert elméleti gör
bék számításához hasonlóan kell elvégezni, ami természetesen nagyará
nyú üzemszerű modellmérést igényel.
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