
A magnetotellurika legújabb eredményeiről* **
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A dolgozat a szerzőnek a Miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem Geofizikai Tanszékén a geofi
zikai ágazat hallgatói részére tartott előadásait tartalmazza. Áttekinti a M T  terén az utóbbi években elért 
jelentősebb eredményeket a Tyihonov — Cagniard modell alkalmazhatóságai az adatfeldolgozás és az 
értelmezés területén.

Работа содержит доклад автора, сделанный для слушателей геофизического отделения 
на кафедре геофизики Мишкольцского политехнического университета тяжелой промыш
ленности. Дает обзор наиболе значительных результатов, достигнутых в М Т, в области 
возможности применения модели Тихонов -  Кагниард обработки и интерпретации данных.

The paper contains the material of lectures held by the author for the students of geophysics at 
the Geophysical Chair of the University of Heavy Industry at Miskolc. More important results ob
tained in the domain of magnetotellurics are reviewed, especially concerning the applicability of the 
Tichonov — Cagniard model, data computing and interpretation.

I. Bevezetés

Előadássorozatom bevezetéseként bemutatom a magnetotellurikus (MT) 
mérések néhány eredményét, amelyet az utóbbi években a Szovjetunió
ban kaptunk.

A MT mélyszondázásnak fontos szerepe volt a moszkvai szineklízis kuta
tásában, ahol nagyon meggyőző eredményeket kaptunk. Ennek érzékelte
tésére szolgál az 1. táblázat  ̂ amelyben a magnetotellurikus adatokat a mély
fúrások adataival — a kristályos alap hegység mélysége — vetjük össze. 
Az egyezés nagyon jó.

1. táblázat

* A  tanulmány Berdicsevszkij professzornak — mint vendég előadónak — a Nehézipari 
Műszaki Egyetemen 1979. III. 6 —12. között tartott előadásai anyagát tartalmazza.

** Moszkvai Állami Egyetem
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Az 1. ábrán Szibéria szívében, Jakutia DNY-i részére látható a kristályos 
alaphegység reliefje, amit MT szondázások útján kaptunk. A mérések fel
derítették a fő tektonikai elemeket. Néhány szerkezetet elsőként a MT talált 
meg. A kutatott terület 150 000 km2. Az eredmények megbízhatóságára utal 
a 2. ábra, ahol a terület északi részén áthaladó szelvényre a paleozoikum vezető 
üledékeinek teteje jó egyezést mutat egy szeizmikus szinttel.

1. ábra. A kristályos alaphegység reliefje D N Y Jakutiában MT adatok alapján 
1 — Az alaphegység mélységének izovonalai km-ben; 2 — vetőzónák; 3 — tektonikai egységek 

határai; 4 — az alaphegységet ért mélyfúrások mélységadattal.

Puc. 1. Рельеф кристаллического фундамента юго-западной Якутии на основании данных
МТ

1 -  Изолинии глубины кристаллического фундамента в км., 2 -  зоны сбросов, 3 -  Гра
ницы тектонических единиц, 4 -  глубинные данные скважин, достигших кристаллического

фундамента

Fig. 1. Relief of the crystalline basement in SW Yakutia based on magnetotelluric data 
1 — isoline of the depth of the basement in km-s; 2 — fault zones; — 3 frontiers of tectonic units; 

4 — depth data of deep borings reaching the basement

A 3. ábrán Észak-Szahalinra az üledékes összlet vastagságának térképe 
látható ugyancsak MT adatok alapján. Lényegében az összetett földtani 
felépítésű szigetnek ez az első tektonikai sémája.
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2. ábra. A MT eredmények profilmenti ábrázolása az 1. ábrán bemutatott terület északi részén

1 — A nagy fajlagos ellenállású aljzat felszíne; 2 — a kis fajlagos ellenállású összlet felszíne 
3 — szeizmikus szint (k); 4 — szeizmikus'szint (T —P); 5 — MT állomások.

Puc. 2. Представление на профиле результатов МТ в северной части района, показанного
на рис. 1.

7 -  кровля высокоомново основания, 2 -  кровля низкоомеых отложений 3 -  сейсмичес
кий горизонт (к), 4- -  сейсмический горизонт (Т -Р ) ,  5 -  МТ станции

Fig. 2. Representation according to profiles of the results of magnetotelluric measurements in the 
northern part of the area shown on Fig. 1.

1 — Upper horizon of the underlying rock with high specific resistivity, 2 — Upper horizon of 
the underlying rock with low specific resistivity, 3 — Seismic horizon (k), 4 — Seismic horizon 

(T —P), 5 — Magnetotelluric observing stations

Ezek a példák eléggé meggyőzhetnek arról, hogy a Szovjetunióban a MT 
a szénhidrogénkutatás hathatós geofizikai eszköze lett. A MT gyors fejlődése 
tapasztalható azonban világszerte, így Magyarországon is.

A MT sikere alapjában három tényezőnek köszönhető. Ezek a következők:
— a MT-szondázás Tyihonov-Cagniard modellje helyesnek bizonyult,
— kifejlesztették a MT variációk spektrális analízisének módszerét,
— lehetővé vált az értelmezésben a horizontális inhomogenitások hatá

sának figyelembevétele.

E fenti három témakörről szól előadásaim egy-egy fejezete.
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3. ábra. Az üledék vastagságának térképe Észak- 
Szahalinra

1 — izovonalak m-ben; 2 — kibúvások;
3 — mélyfúrások

Puc. 3. Карта мощности осадочной толщи Северного 
Сахалина

1 -  изолинии в м.у 2 -  обнажения, 3 -  глубокие 
скважины

Fig. 3. Map of sedimental thickness for North-Sachalin 
1 — isolines in m-s, 2 — outcrops, 3 — deep borings

4. ábra. A  rétegsor a Tyihonov — Cagniard 
modellhez

Рис. 4. Разрез пластов к модели Тихо
нов -  Кагниард

Fig. 4. Strata-series for the Tichonov — 
Cagniard model

II . A M T szondázás alap-modellje Tyihonov-Cagniard szerint

A Tyihonov-Cagniard modellt rendkívüli egyszerűsége jellemzi. Lényege 
a 4. ábrán látható. A földtani metszet horizontálisan homogén rétegekből és 
lefelé végtelen homogén aljzatból áll. Ezt a metszetet felülről — a z tengely 
irányába terjedő — Ex, Ey és Hx, Hy térerősség-komponenseket tartalmazó 
síkhullám éri.

Foglaljuk össze a Tyihonov-Cagniard elmélet alapvető képleteit.

Az impedanciát a

Hy H,

képlettel kapjuk. Az impedancia a rétegsor paramétereiről és a frekvenciától 
függ
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képlettel számíthatjuk.
A MT szondázás célja a látszólagos fajlagos ellenállás frekvencia-függé

sének meghatározása. A szkin-hatás miatt a látszólagos fajlagos ellenállás 
frekvenciafüggése tükrözi a valódi fajlagos ellenállás mélység szerinti válto
zását. Az 5. ábrán ga elméleti görbéi láthatók olyan három réteges metszetre,

5. ábra. MT frekvenciaszondázás elméleti görbék

Puc. 5. Теоретичесие кривые MT зондирования
Fig. 5. Theoretical curves for magnetotelluric frequency 

soundings

amikor a közbülső réteg nagyobb, vagy kisebb fajlagos ellenállású, mint az 
ágyazó rétegek. Az abszcisszára az első rétegre vonatkozó hullámhossznak

és az első réteg \  vastagságának aránya van felhordva.
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A frekvencia csökkenésével balról-jobbra haladunk és egyre nagyobb mély
ségekre vonatkozó adatokat kapunk. Látható, hogy a látszólagos fajlagos 
ellenállás görbéje minőségileg tükrözi a földtani metszetet. Ezen görbék 
kvantitatív értékelésére különböző eljárások ismertek. Az inverz MT feladat 
megoldása egyértelmű.

Tyihonov és Cagniard tanulmányai az ötvenes években jelentek meg. 
MT szondázási modelljük a geofizikusok részére vonzó volt. Felvetődött 
azonban az a kérdés, hogy modelljük alkalmazható-e a Föld természetes 
elektromágneses terére is. A vita Wait cikkével kezdődött és lényegében 
máig is tart. Megállapítást nyert a Tyihonov-Cagniard modell alkalmazható 
olyan terekre is, amelyeknek változása horizontális irányban elegendően 
kicsi. Minél kisebb ugyanis a tér horizontális gradiense, a tér annál inkább 
homogén és annál jobban közelíti a sík-hullámot. A pulzációk és öblök terét 
nézve ez a kis és legjobb esetben a közepes szélességekre teljesül. Nemrégiben 
azonban Dimitri jev és Berdicsevszkij kimutatták, hogy a Tyihonov-Cagniard 
modell a terek lényegesen szélesebb módosulatára is érvényes és gyakorlatilag 
mindig alkalmazható.

A matematikai levezetés részleteit mellőzve csak a végeredményt tár
gyalom.

Hozza létre az elektromágneses teret az ionoszféra tetszőleges eloszlású 
áramtere. A Földben ez a tér eleget tesz a

A E - k 2mE =  0 , AH  —k2mH =  0
Helmholtz-egyenleteknek és az Ex, Ey, Hx, Hy folytonos átmenetét előíró
határfeltételeknek. A végtelenben E-+ 0 és H 0. A differenciál-egyenletek 
elméletéből tudjuk, hogy ilyen modellre az elektromágneses tér a föld fel
színén ismert horizontális mágneses komponensekből kifejezhető. A következő 
eredményre jutottunk
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M 0 és М  felszíni pontokat jelentenek és I 0 a nulladrendű Bessel-függvény. 
Az első integrál az ionoszféra áramainak indukciós hatását fejezi ki, míg a 
második integrál az ionoszféra áramainak galvanikus átvezetését a föld felé. 
Ez utóbbi a levegő igen nagy fajlagos ellenállása miatt elhanyagolhatóan kis 
értékű és így gyakorlatilag nincs hatással az elektromos térre.

A fenti összefüggésekből látható, hogy az elektromos tér horizontális 
komponensei integrál-differenciál transzformációi a mágneses tér horizontális 
komponensének. Ez a transzformáció Gz és GA z karakterisztikájú szűrőkkel 
végzett szűrésnek tekinthető. A Gz szűrő a Hx, Hy komponensre, a GAz szűrő 
pedig horizontális deriváltjukra alkalmazandó. A szűrők csak a r sugártól 
függenek. Kimutatható, hogy r-+ со esetén Gz és GAz~+ 0- így ezek a szűrők 
tengelyszimmetrikusak és lokálisak.

Példaképpen nézzük meg a legegyszerűbb esetet, amikor a Föld homogén. 
Ekkor



ffz és Ga z kétdimenziós szűrők. Alkalmazzuk a kétdimenziós tengelyszimmet
rikus szűrőt az F  térerősségre. Akkor

ahol F  — F  átlaga az r sugarú körön és ff — a szűrő hatását jellemző függvény 
radiális irányban. így

Ezeket a függvényeket a szűrő effektiv karakterisztikáinak nevezzük. ffz és 
ffj z effektiv karakterisztikái

ff 2 =  r ff , ff J z —  2л? T G A z

lesznek. Normálás útján a

összefüggésre jutunk, ahol

a tér behatolási mélysége, azaz az a távolság, amelyen a tér amplitúdója e-szer 
kisebbé csökken. Az, hogy a szűrő mennyire helyi jellegű, a kitevő csillapodá
sának sebességétől függ. Minél nagyobb a frekvencia, annál gyorsabb a csök
kenés és a szűrő annál inkább lokális. A 6. ábrán homogén Földre a szűrők 
normált karakterisztikája látható. Válasszuk meg a szűrő átvitelének terü
letét a 0,2 szint által. Ezt a szintet rjd = 1,6-nál érjük el. így a szűrő hatás- 
területe azon körön belül van, amelynek sugara megegyezik a behatolási 
mélységnek mintegy háromszorosával. E és H kapcsolatát tehát főként #-пак

6. ábra. A  mágneses komponensből az elektromos 
komponenst előállító szűrő karakterisztikája

Puc. 6. Характеристика фильтра электрическую 
компоненту из магнитной

Fig. 6. Characteristics of filter producing the electric 
component from the magnetic one
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a 3,2 d sugarú körön belüli eloszlása határozza meg. Tekintsük itt H  eloszlását 
homogénnek. Akkor

Hasonlítsuk össze Zh és Z kifejezéseit. Látható, hogy Zh(0) =  Z, ahol 
Z a Tyihonov — Cagniard impedancia. Amennyiben tehát H a behatolási 
mélység, mintegy háromszoros távolságig homogén E és H  között fennáll 
a Tyihonov — Cagniard összefüggés. Ezt a kritériumot már évek óta alkal
mazzuk a Tyihonov —Cagniard modell használhatósága feltételeként. Azonban 
még ezt is enyhíthetjük, bemutatva Dimitri jev és Berdicsevszkij új kritériumát.

Legyen a Gz és GAz szűrők hatásterületén belül a H mágneses tér hori
zontális komponense lineárisan változó, azaz
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Foglalkozzunk most az integrálokkal és kapjuk, hogy

Arra a meglepő eredményre jutottunk, hogy a mágneses tér tetszőleges lineáris 
változása mellett is érvényes a Tyihonov — Cagniard összefüggés.

Amennyiben tehát a homogén Föld felszínén a Hx és Hy komponens 
a behatolási mélységnek mintegy háromszoros távolságáig lineárisan változó, 
úgy az ExjHy és Ey\Hx hányados — ami a Tyihonov — Cagniard impedanciát 
adja — független attól, hogy mi hozza létre a teret. Nyilvánvalóan ez a meg
állapítás az elektromágneses terek széles módosulatára lehetővé teszi a Tyi
honov — Cagniard modell alkalmazását.

Hasonló elemzést végeztünk rétegzett Földre is. Kiderült, hogy a Tyi- 
honov-Cagniard modell csaknem mindig alkalmazható. A nyersanyagkuta
tásban az üledékes rétegeket 3 — 5 km-es vastagságig kell vizsgálnunk. Ilyenkor 
a Tyihonov— Cagniard modell alkalmazásához elegendő, ha 100 — 200 km 
távolságig lineáris a Hx és Hy komponensek változása. A kéreg és felső köpeny 
kutatásában a kutatási mélység 15—150 km. A Tyihonov —Cagniard modell 
erre a célra akkor alkalmazható, ha a mágneses tér horizontális komponense 
50 — 500 km-ig lineárisan változó.

Korábban a nyersanyagkutatásban az volt a kívánalom, hogy a MT tér 
legyen homogén néhány száz km-ig, ami tehát túlzott követelmény. Földünk 
több zónájában az MT tér nem tesz eleget a homogenitás feltételének, ami
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megkérdőjelezte a Tyihonov — Cagniard modell alkalmazását. Most csupán 
az a követelmény, hogy a mágneses tér horizontális komponense lineáris 
változású legyen. A geomágnes mérések adatai szerint a mágneses tér hori
zontális összetevője térbeli változásai a száz km nagyságrendű távolságokon 
belül csaknem mindenütt lineáris függvénnyel közelíthetők. így a Tyihonov — 
Cagniard elmélet alkalmazása csaknem általánosnak tekinthető. Csupán a tér 
néhány lokális maximumának keskeny sávjában — például a sarki fény zóná
jában — nem teljesül ez a feltétel. Néhány évvel ezelőtt arra a kérdésre, hogy 
a Tyihonov — Cagniard modell alkalmazható-e az Északi-sark közelében, azt 
feleltem volna, hogy nem, ma viszont igen a válaszom. Ezek szerint a külső 
térként sík hullámot feltételező Tyihonov — Cagniard modell alapvetőnek és 
univerzálisnak mondható.

III. Az impedancia-tenzor és a M T variációk spektrál-analízise

A Tyihonov— Cagniard modell, ami a horizontálisan homogén féltér 
fölött érvényes a gyakorlatban olyan korrekcióra szorul, ami figyelembe veszi 
a laterális inhomogenitásokat is.

A Tyihonov —Cagniard modellre az alábbi egyszerű összefüggések érvé
nyesek :

Ex =  Z Н у , Ey = — Z Hx .

A mátrix jelölést használva

[Щ = Z[R) [tf ],
ahol

Ezekben a képletekben Z skaláris szorzó. A laterális inhomogenitásokat is 
figyelembe véve az impedancia már tenzor mennyiség, azaz

Ex = Zxx Hx -f Zxy Hy , Ey = Zyx Hx + Zyy Hy,

vagy
[E] = [Z] [H]

ahol

Nézzük meg, igaz-e ez ? Létezik-e olyan impedancia-mátrix, amelynek 
elemei csak a Föld belsejének vezetőképességeloszlásától függnek? Helyes-e 
a tér komponensei között a lineáris algebrai összefüggés feltételezése?

A Maxwell-egyenletek lineárisak, azonban a tér komponensei között 
differenciális és nem algebrai összefüggést teremtenek. Az algebrai össze
függés csak akkor áll fenn, ha tér vonatkozásában bizonyos alapvető saját
ságok léteznek.
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Ez a kérdés sztohasztikus értelmezéséhez vezet. Ugyanis úgy tekint
hetjük, hogy a tér komponensei között a lineáris összefüggés valószínűségi 
jellegű és az átlagokként érvényesül. Ilyen modellben az impedancia-tenzor 
elemei a mágneses tér lineáris regressziójának koefficiensei az elektromos 
térhez viszonyítva.

A statisztikus megközelítés sohasem vezet ellentmondásra. Azonban 
a statisztika meglehetősen durva eszköz, mert valamilyen két mennyiség 
között mindig található valamilyen összefüggés, amit segítségével fel lehet 
tárni. Ezért nyilvánvaló, hogy ahol lehetséges, a determinisztikus, függvény
szerű kapcsolatot kell megkeresni.

A függvényszerű kapcsolat meghatározására a megfigyelt MT teret
közelítsük olyan modell-térrel, amelyben az E vektor a H  vektornak lineáris
algebrai transzformációja. Ezzel a tulajdonsággal rendelkező tereket algebrai 
tereknek nevezzük. Nemrégiben Zsdanov és Berdicsevszkij kidolgozták 
az algebrai terek általános elméletét. Ilyen például a vertikálisan terjedő sík 
hullám által létrehozott tér is. Legyenek a sík hullám komponensei E E y  és 
Щ, H Ezt mindig két, egymástól független, lineárisan polarizált E%, H£ és 
Êy hullámra lehet bontani. Szimbolikus jelöléssel tehát

VES ,  E°y) Н%, Щ} = {E«x, Щ) +  {El, Щ } .

Az E ,̂ Hl hullám az inhomogén földben már minden komponenst létrehoz 
és ezek arányosak a primér Hl térrel. Ez a jelenség a terek szuperpozíciójának 
elvéből következik. így

e x =  *хун<; i i x =  ßxy щ ,

Ey = O-yyHy Ну =
ahol az a és ßkoefficiensek csak a vezetőképesség eloszlástól függnek. Hason
lóan viselkedik az E°, Щ  tér is. Ez olyan teret kelt a Földben, hogy annak 
komponensei / / x-al arányosak, azaz

EX = *XXH° Hx =  ßxxH°x

Ey = v-yx Щ  Hy =  ßxyH%.

Adjuk össze e két teret, akkor kapjuk, hogy



Az ilyen determinisztikus modellnél az impedancia-tenzor az egyedi tér
variációk — és nem azok átlaga —. között teremt kapcsolatot. Az impedancia- 
tenzor elemei függetlenek a primér tér polarizációjától és a vezetőképesség 
eloszlását tükrözik a Földben. Ez a modell tehát lineáris függvénykapcsolatot 
ír le a tér komponensei között. Használatával minden variációpár alapján 
— amelyet kis zajszint mellett regisztráltunk — megfelelő pontossággal meg
kaphatok az impedanciatenzor elemei. így az e véleménykülönbség, ami 
a MT tér komponensei közötti összefüggés linearitását illetően fennáll, nem 
csupán filozófiai kérdés. Érinti ugyanis a szükséges mérési adatok számát, 
a regisztrálás hosszát.

A Szovjetunió különböző területein végzett MT mérések tapasztalatai 
bizonyítják a determinisztikus modell fizikai realitását.

A tanulmányozandó elektromágneses jelenség tulajdonképpen három 
részből áll:

— lineáris rész, ami megfelel az algebrai típusú modell-térnek,
— modell-zajok, amelyek a megfigyelt tér és a modell-tér eltéréséből 

erednek,
— mérési zajok, amelyek ipari, elektrokémiai, mechanikai és mérés- 

technikai eredetűek.

A fenti megfogalmazásban a statisztikának a tér lineáris része megha
tározásában van szerepe a véletlen eredetű zajok (mérési és modell-zajok) 
jelenléte mellett.

Nézzük ezután az impedancia-tenzor meghatározását!
A hatvanas évek elején a feldolgozás kézi úton történt és általában 

vizuálisan választottuk ki a kvázi-szinuszos variációkat. 4 — 6 komplex 
amplitúdó alapján írtuk föl azt az egyenletrendszert, amellyel a leg
kisebb négyzetek elve alapján meghatároztuk az impedancia-tenzor ele
meit. A számítás pontossága meglehetősen jó volt. Ez az egyszerű eljárás 
azonban nem elégíthette ki a geofizikusokat, mert elegendő számú kvázi- 
szinuszos variáció regisztrálásához néhány napos esetleg néhány hetes mé
résre volt szükség. Ma már digitális műszerekkel dolgozunk és lehetővé vált 
a spektrum-számítás korszerű módszereinek alkalmazása.

A spektrum-számításnak alapvetően két módszere van, a korrelációs 
és a szűrési eljárás.

A korrelációs eljárás elve Wienertől és Hincsintől származik. Az MT 
variációk feldolgozása ennél a módszernél a következő lépésekből áll:

— a K ExHx, К ехну, К еунх, К Еуну, К Нхнх, К НхНу, К НуНх, К НуИу1 
korrelációs függvények meghatározása, amelyek kiszámítása a

+ r
K aß(r) = J <*(t) ß(t + 1) dt

- 7

alakú képlet alapján történik,
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lesz, ahol az [$яяЗ-1 mátrix [$яяЗ inverze.
Megjegyzendő, ennek az eljárásnak az alapja a Gauss-féle legkisebb 

négyzetek elve. Az így kapott impedancia tehát a legkisebbé teszi az átlag
négyzetes hibát JE-neк üT-ból való leszármaztatásánál. Amennyire tudom, ezt 
az eljárást Cantwell, Bostick és Smith használták először a 60-as évek elején. 
Az így meghatározott impedancia azonban nagy szórást mutat. Jó eredményt 
csak Reddy és Rankin munkája nyomán értek el, akik a szórás csökkentésére 
bevezették a válogatás elvét. Jó eredményre ugyanis akkor juthatunk, ha a

koherencia függvények értéke közel van 1-hez. Amennyiben ez nem teljesül, 
az eredmény nem használható fel.

A másik módszer a matematikai szűrés. A MT variációk feldolgozásánál a

9j{t) =  M 0  +  *fl!ri(Ó = —  í

n J
0

komplex átviteli karakterisztikájú, szűk sávú szűrőt használjuk, ahol Wj 
a szűrő frekvencia-karakterisztikája (valós függvény), gfr és a valós és 
képzetes (kvadratura) átviteli karakterisztikák. A 7. ábrán egy ilyen szűrő 
látható. A szűrő átviteli karakterisztikája a időintervallumban tér el nul
lától. Ez a szűrő hossza. Minél hosszabb a szűrő, annál szűkebb az átvitel 
frekvencia-sávja. Az ábrán látható a véges hosszúságú tényleges szűrő Wj 
frekvenciakarakterisztikája és a végtelen hosszúságú, megvalósíthatatlan 
szűrő ideális Wfo frekvenciakarakterisztikája.32



A szűrés konvolucióval történik, tehát

*+y2
X f (t) = í  x(r)gf ( t - r ) d r

t-tcp/2

így a MT variációk átalakulnak szűk frekvencia-sávú sztohasztikus jellé, 
amelynek középső frekvenciája megfelel a szűrő átviteli frekvenciájának, 
Az Exf} Eyp Hxf, Hyf komplex amplitúdók pillanatnyi értékei alapján írhatjuk 
fel az egyenletrendszert az impedancia-tenzor elemeinek meghatározására.

7. ábra. Frekvencia- és időtartománybeli szűrőkarakterisztikák a MT adatfeldolgozáshoz

Рас. 7. Частотная и переходная характеристика фильтра для обработки МТ данных
Fig. 7. Filter-characteristics in the frequency-as well as time- domain for magnetotelluric

computation
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A megoldás a legkisebb négyzetek elve alapján történik. A normál-egyenletek 
a következő alakúak

és H*p H*f komplex konjugáltja Hxf és Hyj-nek. A keresett impedancia

[Z] =  [ 2 E f H j] [ 2

lesz.
Ezt a módszert, amit Berzuk fejlesztett ki, széles körben alkalmazzák a 

Szovjetunióban. A program olyan blokkot is tartalmaz, ami az eredmény 
minőségét ellenőrzi. A kiválasztásnak három kritériumát használjuk:

— az impedancia-tenzort összevetjük az admittancia-tenzor inverzével, 
kis zajszintnél ezek gyakorlatilag megegyeznek,

— a számított elektromos teret összevetjük a mérttel,
— a vizsgált jelhez standard sztohasztikus jelet adunk, ami lehetővé 

teszi az eredmények stabilitásának megítélését.

8. ábra. Az impedancia értékek válogatása 
a — összes adat; b — adatok a mérési zajok eltávolítása 

után; c — adatok a modell zajok eltávolítása után

Puc. 8. Выбор величин импедансоб 
а -  все данные, б -  данные после удаления помех 
измерения, в -  данные после удалеия помех модели

Fig. 8. Selection of impedance values 
a — all data, b — data after removing measuring noise 

c — data after removing model noise
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Puc. 9. Исследование стабильности резуль
татов MT

а -  данные, полученные дв ум я  приборами 
на одной точке измерений, б -  данные, 
полученные разными методами обработки

Fig. 9. Stability study of magnetotelluric 
results

a — data obtained by two instruments on 
the same measuring spot, b — data obtained 

by different computing procedures

Bemutatok néhány tipikus példát. A 8. ábrán az eredmények váloga
tásának folyamatát látjuk. A 9. ábrán olyan eredmények szerepelnek, ame
lyeket ugyanazon ponton különböző műszerekkel kaptunk. Az egyezés nagyon
jó-

Kedvező esetben szűréssel olyan görbék kaphatók, mint amit a 10. ábra 
mutat.

Vessük most össze a korrelációs módszert a matematikai szűréssel. 
Mindkét módszernek a legkisebb négyzetek elve az alapja. Egyenleteik lénye
gében megegyeznek. Az Saß teljesítmény-spektrum felírható úgy is, mint 
az a és /?* komplex amplitúdók szorzatai átlagának várható értéke, azaz

s aß =  (äß*)
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[^£h] — \7Л Í^Hh]

mátrix egyenlet helyett, amit a korrelációs módszernél használunk a

[ 2  EH*] =  [Z] [Z h h *]

egyenletre jutunk, ami viszont a szűrésnél írja le az impedanciát.
Ebből azonban valószínűleg még nem vonható le az a következtetés, 

hogy a két módszer gyakorlatilag azonos. Ez a kérdés további vizsgálatot 
igényel. A matematikai szűrésnél kvázi-szinuszos pulzációk sorozatát kapjuk. 
Kis zajszint mellett rövidebb pulzáció sorozat is elegendő. így úgy tűnik, 
hogy a szűrést alkalmazva rövidebb felvételre van szükség, mint a korre
lációs spektrumanalízisnél. Nem ismert azonban, hogy miként viselkedik 
a két módszer nagyobb zajszintnél.

Egyébként a zajok okozzák az egyik legnagyobb problémát a MT-ban. 
Az ipari eredetű zavarok évről-évre újabb területekre terjednek ki. Az ipari 
zajok kiküszöbölésére nemrégiben Gamble dolgozott ki egy eljárást. A közön
séges korrelációs módszerek nem vezetnek eredményre, mert az egyenletekben 
szerepel SHxHx és SHyHy is. Gamble javaslata az, hogy egyidobén két ponton 
mérjünk (I. és II.). Ezekre a pontokra vonatkozó [Z l] és [Zu\ impedanci
ákat a

A várható érték arányos 27a/?*-val. íg y  a

[SEi Hu ] =  [Z1] [SHi д п], [SEu H\ ] =  [Zll\ [SHu Hi ]

mátrix egyenletekből lehet meghatározni, és ezekben csak keresztkorreláció 
szerepel. I. és II. távolságának olyannak kell lennie, hogy a zajok ezekben a 
pontokban már korreláció nélküliek legyenek. A keresztkorreláció így azután 
megszabadít minket a korrelálhatatlan zajoktól. Ügy gondolom ennek a mód
szernek nagy jövője van.

Célom, hogy a MT jelenlegi helyzetét mutassam be. Azonban akaratlanul 
is eszembe jutnak azok az idők, amikor a MT variációk spektrum-analízise 
teljes elkeseredést hozott. Ma már az akkori problémák zömében megoldottak, 
legalábbis a tört másodperctől néhány perc periódusidejű szabályos pulzá- 
ciókra. Hátra van még a hosszú periódusú egyedi háborgások — például 
öbölháborgások — analízisének megoldása.

III . A látszólagos fajlagos ellenállás görbék értelmezése

Miután rendelkezésre állnak az impedancia tenzorok különböző frekven
ciákra a Zxy és Zyx elemek felhasználásával megszerkeszthetjük a gxy és gyx 
látszólagos fajlagos ellenállás görbéket. Feladatunk most ezek alapján a geó- 
elektromos metszet, azaz fajlagos ellenállás-mélység összefüggés megállapítása. 
Az értelmezést általában azzal kezdjük, hogy eltekintünk a laterális hatá
soktól és az eredményeket egy-dimenziós modellként — a fajlagos ellenállás 
csak a mélységgel változik — értékeljük. Ezt formális értelmezésnek nevezzük. 
A formális értelmezésnek több módszere ismert, amelyeket 5 csoportba 
foglalhatunk össze.
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11. ábra. Az aszimptóták használata 

Рас. 11. Использование ассимптот 
Fig. 11. Use of asymptotes

1. Jellemző paraméterek, mint az S átlagos horizontális vezetőképesség, 
a Qi átlagos fajlagos ellenállás, a h összegezett rétegvastagság meghatározására 
szélső értékű pontokat és a qa görbe aszimptotikus szakaszait használjuk fel. 
S és h értékét például az 8  és h vonal és a gQ =  1 vonal metszéspontjának 
abszcisszája adja. Ez látható a 11. ábrán. Megjegyzendő, hogy ezeknek a para
métereknek a meghatározása korrekt.

2. A qa görbék lineáris vagy differenciális transzformációjával közelítő 
geoelektromos metszet szerkeszthető. A qa görbe simítva ugyan, de jellemzi 
a kőzetek fajlagos ellenállás változását, azonban nem ad információt a mély
ségről. Példaképpen bemutatom, hogy juthatunk mélység skálára a Pet
ro vszkij—Niblet transzformáció útján. A látszólagos fajlagos ellenállás durva 
közelítéssel úgy tekinthető, mint a hullám d behatolási mélységéig az átlagos 
fajlagos ellenállás. Ezek szerint

d

ea = - j  J e(z)dz,
0

ahol

Ez az egyszerű transzformáció a pa(cü) görbét q(d) görbévé alakítja és így 
megkapjuk a közelítő geoelektromos metszetet. Ez a transzformáció azonban 
nem nagyon eredményes. Nyugaton igen kedvelt a Schmucker-transzformáció. 
A Szovjetunióban gyakran alkalmazzák a Molocsnov-transzformációt. Az ilyen 
értelmezés hibája jelentős lehet, viszont nagyon könnyen elvégezhető. Ezért 
alkalmas arra, hogy első elképzelésünket kialakítsuk a geoelektromos met
szetről.
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3. Az értelmezés tradicionális módszere az elméleti görbékkel való 
összevetés, amelynek alapgondolata Schlumbergertől származik. Ennek gazdag 
múltja van a VESZ mérések értelmezésében. Az elméleti görbék használata 
az értelmezés első fázisában hasznos lehet a transzformációval nyert ered
mények pontosításában, vagy a számítógépes értékelésnél a kezdő érték 
megválasztásában.

4. A direkt inverzió módszerénél analitikus úton történik a geoelektromos 
szelvény meghatározása. Ez nagyon csábító út, mert qa értékét valamilyen 
képletbe kell behelyettesíteni és a matematikai műveletek elvégzése után 
megkapjuk a q(z) függvényt. Az irodalom több ilyen módszert tárgyal. Nagyon 
szellemes megoldást közöl például Weidelt. Sajnos mindegyik csupán elméleti 
értékű. Az inverz magnetotellurikus feladat ugyanis csak regularizációval 
oldható meg. A regularizációs algoritmusok használata pedig nem válik 
előnyükre.

5. A fokozatos közelítéssel való értelmezésnél az

M a (p ) =  L(p ) + a Q(p, po)

függvény minimalizálását kell elvégeznünk. Ez a függvény az L eltérés függ
vénynek és az Q stabilizáló függvénynek az összege. Ez utóbbi hatását a 
koefficienssel állíthatjuk be, amelynek regularizációs paraméter a neve. 
Az eltérés-függvényt az értelmezendő qa görbe és a pv p2> p3 . . . para
méterű modellre (a modellt a p = p il i vektor írja le) számított Qa(p) görbe kü
lönbségéből számítjuk az

képlettel.
A stabilizáló függvényt a p modellnek és a p° alapmodellnek — amit 

a területre vonatkozó minden földtani információ alapján választottunk 
meg — eltérése jellemzi az alábbi módon

Q{p, po) =  2  ki(Pi-P°i)2i

A k( súly-koefficienssel az alapmodell egyes elemeinek megbízhatóságát 
fejezik ki. A minimalizálást a p modell korrekciójával érjük el. A korrekciót 
a leggyorsabb lecsökkenés, vagy a Newton-módszerrel határozhatjuk meg. 
Ez a folyamat iterációs jellegű (p(1> -► p ^  -► p (3) . . . p̂ N\ Kezdő értékként
általában az alap modellt (po) használjuk. Az iterációt mindaddig folytatjuk, 
míg az M a függvény értéke eléri a mérési hiba szintjét. Az iteráció jellege 
attól függr hogy milyen jól választottuk meg a kezdő értéket. Az iterációnak 
különböző módosulatai ismertek. Amiről szó volt, az a Glaszko-féle algo
ritmus, amelyet a Szovjetunióban széles körben alkalmaznak.

A fent említett műveletek elvégzése után megszerkesztett geoelektromos 
metszet értelmezésénél még nehéz helyzetben lehetünk. Nézzünk erre egy 
példát (12. ábra). A bemutatott látszólagos fajlagos ellenállás görbéket 
az Orosz-tábla egy kis területén kapták. A formális értelmezés szerint a mélyen 
levő jól vezető réteg ezen a részen a 200 km-es mélységről 1000 km-re nő,
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ami fizikai és földtani szempontból is lehetetlen. Tulajdonképpen az a helyzet, 
hogy ezeket a görbéket a felszín-közeli geoelektromos inhomogenitások 
torzítják.

Az ilyen torzulások jelentőnek lehetnek, amire egy számított példát 
látunk a 13. ábrán. A görbék nagy fajlagos ellenállású sasbérc fölötti profilra 
vonatkoznak abban az esetben, amikor az elektromos térerősség dőlésirányú. 
Jelölésük p-t. Emelkedő águk a középső rosszul vezető réteg reliefjét tükrözi 
simítottan, de jól visszaadva. Rosszabb a helyzet a vezető aljzat reliefjével. 
Felülete horizontális. A látszólagos fajlagos ellenállás görbék süllyedő ága 
az áram sűrűsödése miatt különböző szintre kerül. Formális értelmezésük 
egy mély, fiktív bemélyülést hoz ki. Ez a kép nagyon hasonló ahhoz, mint 
amit a 12. ábrán láttunk.

12. ábra. A felszínközeli inhomogenitások torzító hatása 
az Orosz tábla ÉNY-i részén.

Рас. 12. Искажающее влияние близких к поверх
ности неоднородностей в северо-западной части 

Русской платформы.
Fig. 12. Distorting effect of near'Wrface inhomogeneities 

in the N W  — part of the Russian platform
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