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A magiietotelhirikus tér eloszlásának numerikus 
vizsgálata kétréteges «,), 
kétdimenziós szerkezetekre

T  А  К Á C S E R N Ő

A  tanulmány első része a frekvenciaszоndázási görbék numerikus meghatározása egy mód
szerének alapelvét írja le kétréteges ( g2 =  00) , kétdimenziós, inhomogén szerkezetekre úgy E , mint H  
;polarizáció mellett.

A  második rész számítási példákat mutat be és törvényszerűségeket ír le elfedett monoklinális, 
antiklinális és szinklinális szerkezetekre.

По поручению предприятия по геофизической разведке Треста нефтяной и газовой 
промышленности в Кафедре геофизики Технического Университета в настоящее время 
производится разработка численных методов вычисления для определения магнитотеллу
рического поля над продольно неоднородными структурами.

В докладе излагается принцип метода для двухмерного случая, когда основание имеет 
бесконечное сопротивление и его рельеф заканчивается горизонтальными плоскостями. 
При помощи соответствующего преобразования координат горизонтально бесконечное 
полупространство, верхним горизонтом которого при поляризации Н является дневная 
поверхность, а при поляризации Е -  уровень источника, преобразуется в прямоугольник. 
Парциальное дифференциальное уравнение, описывающее распределение поля, решается при 
предельных условиях при помощи т.н. ,,метода прямых” , причем интервал -  /  ^  и ^  +  / 
по наклону структур разделяется на п одинаковых частей прямими ц = постоянная. По 
ним для неизвестной по глубине (функции составляющей интенсивности поля получается 
( п - I )  число обычных, неоднородных дифференциальных уравнений, которые уж е подда
ются численному решению.

Приводятся результаты вычисления для погребных структур моноклинали, горста 
и грабена, имеющих различные параметры. Изучаются закономерности искажения маг
нитотеллурического поля, по которым можно сделать выводы о типе структур. Эти • 
особенности расходятся по двум главным поляризациям. Расхождение вычисленных по кри
вым частотного зондирования глубин и фактических глубин зависит от типа и размеров 
неоднородности. Поэтому для количественной интерпретации требуется знание прост
ранственного распределения возможно большего числа магнитотеллурических параметров.

In  the Geophysical Department of the Technical University procedures of numerical calculation 
methods for determining the magnetotelluric field over laterally inhomogenous structures are being 
elaborated on behalf of the Geophysical Exploration Service o f the Oil and Gas Trust.

The paper describes the principle of the method for the two-layered, two-dimensional case, 
when the bottom is an isolator and its relief is bordered by horizontal planes.

The horizontally infinite half-space, the upper level of which for H  polarization is the surface 
of the earth, and for E  polarization the level of the source, is transformed into a quadrangle by a corres
ponding conversion of the coordinates. The partial differential equation describing the distribution of 
the space is solved for boundary conditions by the so called umethod of straights” , whereas the interval 
— l ^ u ^  - f 1 in the dip direction of structures is divided into n uniform parts by straights of и —
=  const. Along them (n — 1) common inhomogenous differential equations are obtained for the fu n c

tion of the field intensity, which is unknown for depth, that can be solved by numerical way.
The results of calculations are shown for buried monocline, hörst and graben structures, having 

different parameters. Investigated are the regularities of distortion of the magnetotelluric field, per
mitting conclusions as to the type of structures. These peculiarities differ for the two main polarization. 
Deviation of depths calculated from, the curves of frequency sounding from  the actual depths depends 
on the type and the sizes of inhomogenity. Owing to this quantitativ interpretation requires knowledge 
about the spatial distribution of as much magnetotelluric parameters as possible.

Az NME Geofizikai Tanszéke az OKGT Geofizikai Kutatási Üzemének 
megbízásából, anyagi és technikai támogatásával 1963 óta rendszeresen foglal
kozik a magnetotellurikus módszerrel. A mérési eredmények az ország egy-egv
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szerkezeti egységéről sok tekintetben új ismereteket nyújtottak. Következte
téseink azonban a legtöbb esetben megmaradtak a kvalitatív fokon, mert sa
játságos földtani adottságaink miatt a tér olyan torzulásokat szenved, hogy a 
kvantitatív értékelés jelenlegi ismereteinkkel ritkán végezhető el.

Az ismert földtani felépítésű területeken végzett mérési tapasztalataink, 
valamint analóg modellkísérleteink bebizonyították, hogy egy megfelelő in
homogén vagy anizotrop modell megválasztására és a földtani információ- 
tartalom kihámozására a lehető legtöbb paraméter frekvencia-szerinti és terü
leti eloszlásának ismeretére van szükség. Az ezt elősegítő törvényszerűségek fel
tárására néhány éve megbízást kaptunk numerikus eljárás kidolgozására fel
vett modellek feletti magnetotellurikus terek meghatározásához.

Eddig kétdimenziós, kétréteges (g2 =  °°), szerkezetekre végeztünk számí
tásokat és folyamatban van a többréteges metszetek vizsgálata.

Az alábbiakban röviden vázolom a számításoknál általunk követett utat 
és bemutatok néhány eredményt.

* * *

Koordinátarendszerünket a dőlés (x) és a csapás (y) irányába vesszük fel 
(l.a. ábra)  és feltételezzük, hogy a metszet a széleken vízszintes síkban vég
ződik.

1. ábra. A  rétegsor metszete (a), valamint a transzformált 
metszetek a H  és E  polarizációra (b és c)

Puc. 7. Разрез толщи (а) ,  а также преобразованные разре
зы для поларизации Н и Е (б  и ц)

Fig. 1. Section of the sedimentary complex (a) ,  and transfor
med sections for H  and E  polarization (b and c)

Kétdimenziós szerkezetek fölött a tér két résztér szuperpozíciójaként 
fogható fel, amelyeknél a Maxwell-egyenletekben szereplő komponensek csapás- 
és dőlésirányúak. Amikor

(0, Hy, O) és (Ex, O, Ez) ,

mágneses- és elektromos térösszetevők szerepelnek az egyenletben a teret 
//-polarizáltnak, a másik esetben pedig, amikor a komponensek

(Hx, 0 , H 2) és ( 0 ,Ey,0)

//-polarizáltnak nevezzük. Az elektromágneses tér ezen két módosulata külön 
tárgyalandó.

Átalakításokkal e két esetre megoldandó differenciálegyenletként az aláb
biakat kapjuk.
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ahol a a vezetőképességet, со a körfrekvenciát, р0 a vákuum permeabilitását 
jelenti.

A határfeltételek Н  polarizációra

Hz=o = HQ =  const, és Hz=f(X) =  0 ,
továbbá a két szélen az inhomogenitástól távol a horizontálisan rétegzett fél
térnek megfelelő'téreloszlást kell kapnunk. A figyelembe veendő keresztmet
szet a felszín és az aljzat közé esik.

A határfeltételeket illetően az ^-polarizációnál már összetettebb a helyzet. 
Itt a levegőben egy bizonyos d magasságban írható csak fel, hogy

ahol c a fény terjedési sebességét, sr pedig a dielektromos állandót jelenti.
A d távolságot úgy kell megválasztani, hogy elég nagy legyen a hullámok 

vezetőrétegbeli behatolási mélységéhez képest, de elhanyagolható a hullámhossz
mellett. A szigetelők és vezetők között E és dE/dz folytonosan mennek át. 
Az E polarizációnál tehát a metszethez a levegőből és az aljzatból is megfelelő 
vastagságú réteg járul.

Alkalmazzuk az egyes polarizációknál az alábbi transzformációkat:

ahol A egy a frekvenciától független és az alakzat változási hosszúságának nagy
ságrendjébe eső, hosszúság-dimenziójú mennyiség, továbbá
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Ezzel egyrészt dimenzió nélküli mennyiségeket vezetünk be, másrészt a diffe
renciál egyenlet x irányban végtelenbe nyúló érvényességi tartományát ^-pola
rizációnál a

1 ^  и 0  -f 1 és 0 ^  w ^  1,
E  polarizációnál pedig a

1 1 , d d— 1 ^  и ^  1 es •------^  w ^  —
A A

téglalapokba transzformáljuk (l.b. és l.c. ábra).
Az émlített transzformációkat elvégezve (1) és (2) az alábbi formát öltik

lesznek.
A (3) és (4) parciális differenciál-egyenleteket az ún. egyenesek módszeré

vel oldottuk meg numerikusán. Ehhez a — tartományt и =  const.
egyenesekkel n egyenlő részekre osztjuk (l.b. ábra).
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Mindegyik egyeneshez A-nak vagy e-nek egy, csupán a w-tői függő függ
vénye tartozik. Ezekben az м-szerinti első és második deriváltat a szomszédos 
egyenesekhez tartozó függvényértékek differenciáival közelítjük. Ez utóbbiakat 
helyettesítve — mivel a szélső egyenesekre a függvények alakulása ismert 
(n— 1) számú közönséges differenciálegyenletet kapunk. így feladatunkat 
közönséges differenciál-egyenletrendszer megoldására vezettük vissza, amely 
numerikusán már kezelhető.

A tényleges számításnál a komplex függvényeket valós és képzetes részek
re kell felbontani, amely kétszer annyi függvényt és differenciálegyenletet 
jelent.

A számítások eredményeként végső fokon egy-egy egyenesre megkapjuk a 
normált térerősségek mélység szerinti változását, amiből’a Maxwell-egvenletek 
felhasználával meghatározható a bemeneti impedancia (Z) és ebből a látszóla
gos fajlagos ellenállás-értékek.

//-polarizációnál

lesz az impedancia.
Igv tehát a bemeneti impedanciák az egyenesek =  0 pontjában nume

rikusán megkaphatok.
* * *

A következőkben bemutatom számításaink néhány eredményét, amelyet 
egy ODRA 1204. típusú számítógéppel kaptunk. A 2 —4. ábrákon alul a met
szet látható. Fölötte a tényleges átlagos vezetőképességnek (St), valamint a 
H polarizációs frekvenciaszondázási görbéből számított átlagos vezetőképes
ségnek (Ssz) diagramja van feltüntetve. Az ábrák felső része a frekvencia
szondázási görbéket mutatja. A H polarizációra folytonos, az E polarizációra 
szaggatott vonallal rajzoltuk meg őket. A görbéken a T = 1, 10, 100 sec pe
riódusidőhöz tartozó pontokat függőleges vonalszakaszok behúzásával jelöltük 
meg.

1. Elfedett monoklinális szerekezet esetén a következő törvényszerűségek 
állapíthatók meg (2. ábra).

1.1. A  /Г-polarizációs görbék alakra gyakorlatilag nem torzulnak a hori
zontális féltér felett mérthez képest, csupán párhuzamos eltolódást szenvednek 
az inhomogenitás hatására.

1.2. Az //-polarizációs görbék a H  polarizációnál szélesebb x intervallumra 
kiterjedő jellegzetes torzulását az ábra jól személteti. Az emelkedő ágak haj
lásszöge a szerkezet kiemelt része felett kisebb, a lesüllyedt részen nagyobb a 
vízszintes aljzatnak megfelelő 63°-nál.

1.3. Az impedancia-ellipszisek nagytengelyei az ún. S tartományban a ki
emelt rész felett dőlés-, a mélyebb helyek felett csapásirányúak. Kisfrekven- 
ciáknál fordított a helyzet. Ezért az impedancia-ellipszisek a frekvencia függ
vényében 90°-kai elfordulnak.
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2. ábra. A  tér torzulása elfedett 
monoklinális szerkezet fölött

Puc. 2. Искажение поля над 
погребенной моноклинальной 
структурой
Fig. 2. Distortion of the field over buried 
monocline structure

1.4. A //-polarizációs görbékből számított mélység a mélyebb részen az 
inhomogenitás hatására csökken. Az eltérés a ténylegestől a dőlésszög függ
vénye. A kiemelet helyzetű részen számított mélység még az inhomogenitás 
közelében is a ténylegesnek megfelelő.

2. A 3. ábra alapján elfedett antiklinális szerkezetekre az alábbi törvény - 
szerűségek állapíthatók meg.

2.1. A //-polarizációs görbék alakra gyakorlatilag nem torzulnak a hori
zontális féltér fölött mérthez képest, csupán párhuzamos eltolódást szenvednek 
az inhomogenitás hatására.

2.2. Az /^-polarizációs görbék eltérése a //-polarizációstól már az antikli- 
nálistól távol megkezdődik. Az S tartományban a kiemelet részen a hajlásszög

Fig. 3. Distortion of the field over buried 
anticline structure

F ig. 4. Distortion of the field over buried 
syncline structure
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kisebb 6\3°-ná 1. A görbék eltérése a tetőpont felett a legnagyobb és az anti- 
klinális szélességének csökkenése növeli azt.

2.3. Az impedancia-ellipszisek az S tartományban a kiemelt rész fölött 
dőlés-irányúak. Megnyúltságuk és irányítottságuk egy ponton frekvencia 
függő. A frekvencia csökkenésével megnyúltságuk csökken, majd körré válnak 
és csapásirányává fordulnak át.

2.4. A //-polarizációs frekvencia-szondázási görbékből számított mélység 
a tetőn a ténylegesnek megfelelő, az antiklinális környezetében viszont kisebb 
annál.

3. A 4. ábra az elfedett szinklinális esetét mutatja, amelyről a következők 
állapíthatók meg.

3.1. A Я -polarizációs görbék alakra gyakorlatilag nem torzulnak a horizon
tális féltér felett mérthez képest, csupán párhuzamos eltolódást szenvednek az 
in homogen it ás hatására.

3.2. Az Я-polarizációs görbék alakjának eltérése a Я -polarizációstól már a 
szinklinálistól távol megkezdődik, és a szinklinális közepe felett a legnagyobb. 
Itt az S tartományban a hajlásszög nagyobb 6‘3°-nál.

3.3. Az impedancia-ellipszisek megnyúltsága és irányítottsága egy ponton 
frekvencia-függő. Az S tartományban a szinklinális fölött az ellipszisek csapás
irány úak. A frekvencia csökkenésével megnyúltságuk csökken, majd körré 
válnak és dőlésirányúvá fordulnak át. Ez a hatás azonban kisebb, mint az anti- 
klinálisnál.

3.4. A Я -polarizációs frekvencia-szondázási görbékből számított mélység 
a szinklinális fölött kisebb a ténylegesnél. A szinklinális szűkülésével ez egyre 
hangsúlyozottabbá válik és a szárnyak ábrán látható 45°-os dőlésszöge mellett 
1 km-es alsó szélességnél a szerkezet már csupán mintegy 10% -os változást idéz 
elő S értékében a tényleges 100% -os változás mellett.

* * *

A fentiekből megállapítható, hogy a magnetotellurikus tér torzulása még 
ilyen viszonylag egyszerű modellek esetén is összetett. Az információtartalom 
függ a polarizációtól, így a kvantitatív értékelésnek korlátái vannak. Emiatt 
a modell minél pontosabb megválasztásához törekedni kell több magnetotellu
rikus paraméter frekvencia szerinti és térbeli eloszlásának meghatározására.

55


