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A magnetotellurikus módszer új lehetőségei 
a digitális technika alkalmazásával*

К  A R  A S N  É T A M Á S  Z S U Z S  A* *  - N A G Y  Z O L T  Á N* *  -
P Á Z S I T  I M R É N É * * *

A fotoregisztrációs úton rögzített magnetotellurikus mérések dinamika- és frekvenciatartománya 
miatt bizonyos földtani szerkezeti 'problémáknál olyan nyitott kérdések maradtak, amelyek megoldására 
a módszer elvileg alkalmas lenne. A  módszer nyújtotta informatív lehetőségek hatékonyabb kihaszná
lását a műszerezettség fejlesztése, a digitális jelrögzítés és az indukciós szondák alkalmazása jelentette.

Az előadás röviden ismerteti az OKGT GKÜ-ben alkalmazott digitális magnetotellurikus mérési 
eljárást, valamint az ehhez kapcsolódó adatfeldolgozást, melynek programját az E LG I fejlesztette ki. 
Bemutatja a kapott eredmények geofizikai és földtani értelmezését, kihangsúlyozva azt a többletet, 
amelyet az új méréstechnika nyújt a földtani szerkezetek megismerésében a hagyományos magneto
tellurikus mérésekkel szemben.

Terepi példákat mutatunk be az első hazai mérésekről. E példák kapcsán rámutatunk arra, 
hogyan válik a módszer perspektivikussá az új technika alkalmazásával szénhidrogénkutatásra, regio
nális kutatásra, az üledék-összletben előforduló inhomogenitások vizsgálatára.

Измерения проведенные фото регистрационными магнитотеллурическими прибо
рами из-за узкого диапазона частоты при определенных геолого-структурных проблем 
оставляют нерешенные вопросы, хотя теоретически этот метод пригоден для таких целей. 
Повышение эффективности метода оказалось возможным с помощью усовершенствования 
прибора, употребления техники цифровой регистрации и индукционных зондов.

Доклад занимается методом измерений магнитотеллурическим прибором с цифровой 
регустрацией, в распоряжении ГТН ГП ГРП , и связанной с этим обработкой на вычисли
тельной машине разработанной в М АЭЛГИ.

Ознакомляет с геолого-геофизической интерпретацией результатов, подчеркивая те 
добавочные данные получение которых возможно только с использованием нового приборал.

Представим полевые примеры первых отечественных измерений. С помощью этих 
примеров укажем перспективность метода в разведке углеводородов, выяснений региона 
примеров укажем перспективность метода в разведке углеводородов, выяснений региональ
ных геологических проблем и изученний неоднородностей в толще отложений.

The limited dynamic- and frequency range of magnetotelluric measurements using analog re
cording in certain geological structural problems has left open questions although theoretically the 
method would be suitable to solve these problems. The improvement of instrumentation and adoption 
of digital recording technique, as well as the use of the inductive probes opened up new vistas to a more 
effective utilization of the informative possibilities of the method.

The report introduces the digital magnetotelluric measuring method applied at the Geophysical 
Exploration Co. of the Hungarian Oil and Gas Trust (OKGT G K Ü ) , Budapest, Hungary and the 
computerized data-processing worked out at the Hungarian Geophysical Institute il Boland Eötvöstc, 
Budapest, Hungary, the geophysical and geological interpretation of the results obtained emphasizing 
the surplus provided by the new measuring technique in the determination of geological strctures, com
pared with conventional methods.

Case-histories of the first measurements in Hungary are presented pointing out how the method 
becomes perspective in hydrocarbon- and regional prospecting, as well as for the analysis of inhomo
geneous occurrences in sedimentary formations.

A variométereket és fotoregisztrálást alkalmazó hagyományos magneto
tellurikus mérőberendezések dinamikatartománya és frekvenciatartománya 
nem tette lehetővé, hogy a módszer alapján elméletileg nyerhető információk 
a gyakorlat számára is hozzáférhetők legyenek.

* Elhangzott 1976. szept. 14 — 18. — a 21. Szimpóziumon Leipzigben.
** OKGT Geofizikai Kutató Üzem Budapest.

*** ]vr. All. E. L. Geof. Int. Budapest
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A fotoregisztrációs magnetotellurikus méréseknél a szondázási görbék 
periódusidő-tartománya általában 10-200sec-ig terjed. Az adott periódus
idő-tartomány információtartalma változatos szerkezeti- és ellenállás
viszonyok mellett nagyon eltérő lehet. Leggyakrabban azonban a szondázási 
görbék alapján a szűk frekvencia-intervallum miatt csupán az eredő vezető- 
képességet lehet meghatározni abban az esetben, ha az S intervallum az emlí
tett periódusidő-tartományba esik. Kedvezőtlen esetben — ha például az üle
dékes összletben nagy ellenállású betelepülés található — a kiértékelés téves 
következtetésre vezethet. A szondázási görbe minimumpontjának hiányában 
elméleti görbeseregekkel való összehasonlításra, azaz kvantitatív kiértékelésre 
nincs lehetőség.

Nyilvánvalóvá vált, hogy a módszer hatékonyságának (geofizikai infor
máció-tartalmának) jelentős mérvű növelése széles dinamika- és frekvencia- 
tartományt átfogó, digitális jelrögzítésű mágnesszalagos műszer alkalmazásától 
és az adatok korszerű számítógépes feldolgozásától várható.

A DM T — 1 elnevezésű digitális magnetotellurikus mérőberendezés nyugati 
import és hazai műszerfejlesztés eredményeként valósult meg 1974-ben.

A műszer 3. fő  részből tevődik össze:
1. magnetotellurikus analóg műszer, amely a mérőelektródákat, a térérzé

kelő indukciós szondákat és az előerősítőket tarlalmazza. Gyártó cég: 
GEOTRONICS Co; USA, Texas, Austin;

2. digitális illesztőegységek, ötcsatornás szűrőegység, multiplexer, A/D 
és D/A konverter, formátumegység. Készült a MÁELGI-ben;

3. SDT — 252 típusú 16 sávos digitális jelrögzítésű magnetofon. Készült 
a MÁELGI-ben.

1. ábra -  puc. — Fig.

D M T -1  műszer — Аппаратура типа ДМТ -  I -  Magnetotelluric equipment type 
D M T - 7 .

A berendezés alapvető előnye a hagyományos műszerrel szemben, hogy 
variométerek helyett indukciós szondákat alkalmaz. A mágneses jel erősítése
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1800 — 180 000-szeres három fokozatban, a szonda érzékenysége 2 Hz-en 0,1 — 
10,0 Vjy. A mérhető frekvenciatartomány D.C. — 0,1 Hz-ről D .C .—24 Hz-re 
bővült. A dinamikatartomány a fotoregisztrációhoz képest 20-szorosra növe
kedett. A digitális mágnesszalagos jelrögzítés közvetlen számítógépes feldol
gozást tesz lehetővé.

A mérőberendezés gépkocsira szerelt klimatizált műszertérben van elhe
lyezve, amelynek képe az 1. ábrán látható.

Mérésnél a 20 — 0,002 Hz-ig terjedő frekvenciatartományban a magneto- 
tellurikus jel rögzítését négy frekvenciasávban a következő mintavételi idő
közökkel végezzük:

1. sáv 20 —1,5 Hz 4 msec, 3. sáv 0,25 — 0,02 Hz 256 msec,
2. sáv 3,5 —0,1 Hz 16 msec, 4. sáv 0,02 —0,002 Hz 2048 msec.

A felvételek időbeli hosszúsága és formátuma a M  — 32 számítógépen működő 
és a MÁELGI-ben készített feldolgozó és kiértékelő programhoz igazodik.

A digitális regisztrátumok számítógépes feldolgozásánál a matematikai 
sávszűrésen alapuló Berdicsevszkij-féle legkisebb-négyzetes eljárást alkal
mazzuk. Az impedanciatenzor elemeinek meghatározása a szűréssel kapott 
kváziharmonikus szakaszokból történik. A programcsomag a hagyományos 
analóg magnetotellurikus mérések számítógépes feldolgozásához képest nem 
tartalmaz elvi változtatásokat, azonban lényegesen módosult a digitális fel- 
vételezési technika követelményeinek megfelelően. A feldolgozás főbb elvi 
lépéseit a 2. ábra folyamatdiagramja mutatja.

2. ábra -  puc. -  Fig.
A feldolgozás folyamatábrája -  Блок схема обработки 
данных -  Processing flow-chart: 7. beadás-Ввод -  input,
2. konvertálás -  Преобразование-conversion, 3. beolvasás 
ellenőrzése -  Контроль считывания -  data-checking,
4. szűrőfüggvények generálása-Производение функции 
фильтрации-computation of filter functions, 5. adatsorozat 
komplex szűrése — Комплексная фильтрация комплекта 
данных-complex filtering of data, б. koherenciaszámítás -  
Вычисление когерентности-computation of coherency,
7. koherencia vizsgálat — Изучение когерентности coherency 
check; igen-fla-Yes := 8/ b: nem-нет -  No: = 8/b 8/a. impe
danciaszámítás- 8/a Вычисление импед.-computation of 
impedance, 8/b. impedancia közelítő számítása- 8/6 Приб
лизительное вычисление импеданса -approximate compu
tation of impedance, 9. impedancia forgatása, polárdiagram 
elkészítése -  Поворот импеданса, изготовление полярных 
диаграмм-rotation of the impedance, construction of the 
polar diagram, 10. nyomtatás — Печатание-print-out, A )  
négycsatornás, mágnesszalagos terepi felvétel -  А )  По
левая сьемка на четырехкальную ленту-four-channel field 
tape, В ) kiegészítő adatok — Б ) Дополнительные данные auxiliary data, -  С ) vezérlő 
adatok -  С ) Управляющие данные-data for control.

A mágnesszalagon az egyes mérési adatok ún. fejléccel kezdődnek, ez tar
talmazza a mérés azonosítóját és a feldolgozáshoz szükséges paramétereket. A 
terepi mágnesszalagok számítógépbe történő beadása az SDC — 15 beadó- 
egységen át megy végbe, amelyet az ELGI eredetileg a szeizmikus mérési adatok 
beadásához fejlesztett ki.

Olvasóparancsra M  — 32 memóriányi adat másolódik át gépi mágnessza
lagra (1. blokk). A beolvasás szakaszos, az átfedések kiküszöbölése, a fejléc
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elemek és mérési adatok konvertálása a 2. blokkban megy végbe. A feldolgozás 
maximálisan 40 000 adattal végezhető. A program további része (3. blokk)  tar
talmazza azokat a szükséges lépéseket, amelyek lehetővé teszik az impedancia- 
tenzor meghatározását a legkisebb-négyzetes eljárással, illetve az amplitúdó- 
és fázis-görbék előállítását a különböző frekvenciákra és irányokra. Az algo
ritmusok tartalmazzák a bithibák korrekcióját, az optimális szűrőszámítást, a 
komplex szűrést, a megbízhatóság kritériumának meghatározását (a kohe
renciaszámítást), végül az impedanciák elforgatásával nyert impedancia-ellip
szisek előállítását minden egyes frekvenciára.

Egy-egy állomáspont mérési adatainak feldolgozási eredményeként kapjuk 
a Zyx fő és Zxx mellékimpedanciát a frekvenciasorozat minden értékéhez és a 
0° — 360° azimutra megszerkesztett polárdiagramokat.

A polárdiagram Zyx(oc) nagytengelyének iránya a maximális ellenállás 
irányát jelöli ki, a diagram kis-tengelyének iránya j)edig a maximális vezető- 
képességét. A polárdiagram irányának és alakjának a szűrési frekvencia függ
vényében való változása, valamint ezek területi eloszlása a szerkezeti viszonyok 
laterális és vertikális megváltozásáról ad képet. Segítségükkel eldönthető, hogy 
a mérési pont környezete milyen modellként kezelhető. Ebben az értelemben a 
hullámhosszhoz képest elnyúlt szerkezetet kétdimenziósnak nevezzük, regioná
lisan definiálható dőlés- és csapás-irányokkal, melyre általában jellemző a kis 
Zxx mellékimpedancia-érték. Kétdimenziós szerkezet esetén az E és H  polari
záció szelektív vizsgálata szükséges. Ilyen modellekre horizontális rétegzettség 
mellett elméleti görbeseregek állnak rendelkezésre. Kétdimenziós inhomogén 
közeg esetén a NME Geofizikai Tanszékén Takács Ernő által kifejlesztett nu
merikus számításokat használjuk fel a kiértékelésnél, ebben az esetben a mé
réseket előzetes tellurikus areatérkép alapján dőlés-csapás irányba tájoltan 
végezzük.

3. ábra -  рас. -  Fig.
D - 3 9  állomáspont polárdiagramjai 

Полярные диаграммы на точке наблю
дения D - 3 9  -  Polar diagrams for sta

tion D - 3 9

4. ábra — рис. -  Fig.
D - 3 9  állomáspont polárdiagramjai 
Полярные диаграммы на точке наблю- 
D - 3 9  -  Polár diagrams for station 

D - 3 9
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Háromdimenziós nem vízszintesen rétegzett közeg kiértékelése modellezési 
eredmények felhasználásával történhet.

Geoelektromos méréseink többnyire a szénhidrogénkutatáshoz kapcso
lódnak, feladatunk a magnetotellurikus méréseknél is a harmadidó'szaki üle
dékes összlet vastagságának meghatározása, a medencealjzat szerkezeti viszo
nyainak tisztázása. Másszóval annak eldöntése, milyen az üledékes rétegsor 
ellenállásának, vezetőképességének eloszlása vertikális és horizontális irányban 
a medencealjzatig bezárólag. A kapott eredmények egyrészt közvetlen földtani 
információszerzésre szolgálnak, másrészt a további kutatások tervezésénél, 
illetve más geofizikai módszerekkel komplex módon értékelve a kutatott terület 
geofizikai-geológiai modelljének kialakításánál nyernek felhasználást.

A következőkben az első hazai digitális magnetotellurikus mérések ered
ményeiből mutatunk be példát elsősorban olyan céllal, hogy rávilágítsunk azokra 
az új információkra, amelyeket az új műszer mérési tartományának jelentős 
mértékű kibővülése és az adatok számítógépes feldolgozása biztosít a korábbi 
fotoregisztrációs eljáráshoz képest.

A D — 39 állomáspont a Fel — 1 mélyfúrás közelében települt. A mélyfúrás
ban a harmadidőszaki nagyellenállású aljzatot 1000 m-rel mélyebben érték el, 
mint ahogy azt a területen végzett egyenáramú elektromos szondázások ada
taiból megjelölték. A digitális magnetotellurikus mérések szondázási görbéi a 
0,02 — 20,0 Hz-es tartományban a teljes üledéksorról adtak információt. A 
kapott polárdiagramok a 3. és 4. ábrákon láthatók. A polárdiagram az 8  
tartományban (0,02 Hz-né 1) az aljzatra vonatkozóan ad információt, neveze
tesen az aljzat dőlésirányát jelöli ki, ez az irány a szeizmikus mérésekből ka
pott értékekkel megegyezik.

A Zyx maximális értékének azimutja a frekvencia függvényében megvál
tozik, ami a rétegek diszkordanciájával, illetve horizontális ellenállásváltozá
sával kapcsolatos. A szűrési frekvencia függvényében megszerkesztett Zyx(T,oc) 
impedancia diagram és az ebből számított gT szondázási görbék az 5. és 6. ábrá
kon láthatók. A görbéket az impedancia minimum- és maximum-irányaira 
szerkesztettük. A qt görbén a vékony, nagyellenállású réteg betelepülése dőlés- 
irányban észrevehető változást okoz a települési mélységnek megfelelő frek-

D — 39 állomáspont impedancia függvé
nyei -  Диаграммы импеданца на точке 
наблюдения D - 3 9  -  Impedance func

tions for station D - 3 9

6. ábra -  рис. -  Fig.

D - 3 9  állomáspont szondázási görbéi 
Кривые зондирования на точке наблю
дение D - 3 9 ,  — Sounding curves for 

station D —39.
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S =  ] /  (Xeff) függvényt, (7. ábra) amely a Htff behatolási mélység függvé- 
f Q t

nyében a látszólagos vezetőképesség változását mutatja (Aeff =  VT • £T) 
Az S függvény töréspontjai alapján az üledéksorban elkülöníthetők a külön
böző fajlagos ellenállású rétegek, a jobboldali aszimptota pedig a nagyellen
állású aljzat vezetőképességét adja meg. A fotoregisztrálással készült méré
seknél az ilyenfajta interpretációra a műszer frekvencia-átvitele miatt nem volt 
alkalom, csupán az eredő S meghatározását lehetett elvégezni és külső kőzet
fizikai paraméter birtokában lehetett mélységszámítást végezni.

7. ábra -  puc. — Fig.
D — 39 állomáspont S grafikonja -  Ди
аграмма no 5 na точке наблюдения 

D - 3 9  -  plot for station D - 3 9

8. ábra -  рис. Fig.
F e l—7 mélyfúrás kumulativ S görbéje 
Диаграмма для кум улятивны х заиа- 
чениях по 5 в скважине F e l—7f — Cu
mulate ,,S” curve for bore-hole F el—7 
I — felső pannon — верхий паннон 
— Upper Pannonian -  II -  alsó pan
non -  нижний паннон -  Lower Pan- 
nian — III — miocén — миошен — 
Miocene — IV — paleozoos gneisz — 
палеозойский гнейс -  Paleozoic gneiss

A mérési eredmények ellenőrzésére a Fel — 1 mélyfúrás elektromos karo- 
tázsszelvényéből elkészítettük a 8. ábrán látható kumulatív S görbét. Az eredő 
vezetőképesség ez alapján 350 ohm-1, a magneto tel lurikus mérésekből meg
határozható vezetőképesség 360 ohm~x, tehát méréseink vezérszintje valóban a 
nagyellenállású aljzat. A megnövekedett ellenállású betelepülés hatása a szon
dázási görbéken és a polárdiagramon érezhető, de olyan frekvenciákon, amely 
a korábbi technikával nem mérhető. Ez a nagyellenállású közbetelepülés bizo
nyos frekvenciákon és különösen dőlésirányban átveszi az aljzat szerepét, és 
az egyenáramú szondázások ezt jelzik aljzatnak.

A nagyellenállású betelepülés nyomonkövetése, ellenállás- és vastagság
változásának vizsgálata érdekes lehet a szénhidrogénkutatás szempontjából. 
Szelvénymenti mérésekkel a nagyellenállású medencealjzat tektonikai viszo
nyai tisztázhatók, az üledékes rétegsor fajlagos ellenállás szerinti vertikális 
rányú tagolásával a jellegzetes szintek korrelálására nyílik lehetőség.
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Tóth Miklós —Simon Kálmán: Indokolt-e hazánkat ásványi nyersanyagokban szegény 
országnak minősíteni? 153 — 158 old.

A szerzők leszögezik, hogy a „szegény” kifejezés megfelelő magyarázat nélkül félreérthető.
A cikkben foglalkoznak a nemzeti vagyon részét alkotó ásván у vagy ónnal, ismertetik az 

elmúlt évtizedek földtani kutatásainak eredményeit és a távlati ásványi nyersanyagigények ki
elégítési lehetőségeit. Ásványvagyonunkra nemzetközi összehasonlítást nyújtanak és abból azt a 
következtetést vonják le, hogy reálisak azok a hazai törekvések, amelyek reménybeli ásvány 
nyersanyagelőfordulásaink mielőbbi felderítésére, illetve a megismert műrevaló hazai ásvány 
vagyon fokozott és minél teljesebb körű hasznosítására irányulnak.

Bányászati és Kohászati Lapok, Bányászat, 109 évf. 5. sz., 1976. május

Csókás János: Vetőkimutatás szénbányák vágataiban geofizikai módszarekkel, 314 —319 old.
Széntelepek vetőzónái szeizmikus telephullámokkal és geoelektromos terepszondázással 

kimutathatók. A szeizmikus telephullámokkal végezhető vetőzónakutatást már több helyen 
rutinszerűen alkalmazzák és a cikkben ismertetett kísérletek alapján megállapítható, hogy a 
módszer hazai bevezetésének nincsenek akadályai.

A geoelektromos terepszondázás új kutatási módszer, melyet a szerző és munkatársai elmé
letileg és modellkísérletekkel alátámasztottak és a Borsodi Szénbányáknál már gyakorlatilag is 
kipróbáltak. A módszer azon a felismerésen alapul, hogy a széntelepes összlet látszólagos ellen
állása, ha abban a bányászat szempontjából tekintetbe veendő tektonikai zavar (vető) helyezke
dik el, jól mérhetően eltér a zavartalan összletétől.

A telepszondázási eredmények értelmezéséhez felhasználhatók a mérési adatok alapján 
szerkesztett izoohm térképek és a geoelektromos térerősség grádiensének vektoros ábrázolása is.

Bányászati és Kohászati Lapok, Bányászat, 109. évf. 6. sz. 1976. június

Németh László —Pálos Miklós — Tót Endre: Radiometrikus eljárás a jövesztendő szénrétegek 
minőségének bányabeli meghatározására, 410 — 416 old.

Bányászati és Kohászati Lapok, Bányászat, 109. évf. 8. sz. 1976. augusztus

Bodoky Tamás — Lajgut Jenő — Sédy Lóránd — Szeidovitz Gyözőné: Szeizmikus mérések alkal
mazásának lehetőségei a szénbányákban, 541—546 old.

A cikk a tektonikai zavarok bányabeli szeizmikus mérésekkel való megállapításának és 
ezáltal azok előrejelzésének módszerét írja le, elsősorban a szemléletességre törekedve. Ismerteti 
a mérések fizikai alapjait, végrehajtásuk lehetőségeit és az ez irányú külföldi tapasztalatokat.

T. G.
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