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Vertikális földmágneses anomáliák 
északi mágneses pólusra redukálása 

és a redukálás paramétereinek 
Poisson-féle összefüggésen alapuló becslése

K I S  K Á R Ó L  Y*

A mágneses anomáliák szélsőérték helyeit elsősorban a ható eredő mágneses polarizációjának iránya 
határozza meg. Ennek a hatásnak a kiküszöbölésére szolgál a mágneses anomáliák északi mágneses pó
lusra redukálása. A Poisson-féle összefüggés felhasználása nélkül vezetjük le a redukálási művelet átviteli 
függvényét. A levezetett átviteli függvény abban az esetben érvényes, ha a ható polarizációjának iránya és 
nagysága állandó. A redukálási művelet átviteli függvénye véges szakadással rendelkezik. A  szakadás 
megszüntetésére csonkítófüggvény alkalmazását javasoljuk. A mágneses északi pólusra redukálás isme
retlen paramétereit a Poisson-féle összefüggésen alapuló optimalizálással határozzuk meg. A javasolt 
eljárást több modellszámítás és egy terepi példa illusztrálja.

Положение экстремальных значений магнитных аномалий определяется прежде всего 
направлением исходящей из источника магнитной поляризации. Для исключения этого 
влияния служит редукция магнитных аномалий к северному магнитному полюсу. Функции 
перехода для операции редукяии были выведены без использования зависимости Пуассона. 
Выведенные функции перехода действительны в том случае, если направление поляризации 
источника и ее величина постоянны. Функции перехода операции редукции обладают конеч
ным разрывом. Для исключения этого разрыва мы рекомендуем применение функции усече
ния. Неизвестные параметры редукции к северному магнитному полюсу определяем с по
мощью оптимализации, основанной на зависимости Пуассона. Рекомендованный процесс 
иллюстрируется рядом модельных расчетов и одним полевым примером.

The maxima and minima of the magnetic anomalies are mainly influenced by the direction of the 
magnetic polarisation. In order to get rid of this influence the reduction to the magnetic pole has been 
suggested. It is shown, that the transfer function of the reduction to the magnetic pole can be derived 
without reference to the Poisson's relation. The derived transfer function is valid in the case of the 
homogeneous polarisation. The transfer function of the reduction to the magnetic pole has a finite dis
continuity at the origin of the coordinate system. For the elimination of this finite discontinuity an ap
propriate truncating function is suggested. The unknown value of the parameters of the reduction are 
calculated by optimisation based on the Poisson's relation. The suggested procedure is illustrated by 
model calculations and afield example.

Bevezetés

A földmágneses nyersanyagkutató eljárásokban a korábban használt verti
kális és horizontális mágneses anomália térképek, illetve a jelenleg kiterjedten 
használt totális mágneses anomália térképek maximum és minimum helyeit 
elsősorban az anomáliát létrehozó földtani ható eredő mágneses polarizációjának 
iránya alakítja ki. Ennek következménye, hogy az anomália maximuma nem a 
ható fölött, hanem attól valamilyen, a mágneses polarizáció iránya által megsza
bott értékkel eltolva alakul ki. Például a magyarországi közel 6 ö°-os inklináció és 
ö°-os deklináció esetén a AZ anomáliák maximuma déli irányban eltolva jelent
kezik.

* ELTE, Geofizikai Tanszék.
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Jelen dolgozatban ismertetett vizsgálatok célja: a vertikális földmágneses 
mérések eredményeinek olyan transzformációja, amely ezt az eltolást kiküszöböli 
és így az anomáliák értelmezhetőségét elősegíti. Ilyen jellegű transzformációk
nak az igénye a földmágneses anomáliák feldolgozásában máraz 1950-es években 
felmerült. V. Baranov javasolta a totális mágneses anomáliák olyan transzfor
mációját, amely kiküszöböli az inklináció hatását és így egyszerűbb anomália ké
pet eredményez ( Baranov, V., 1957). A transzformáció eredményét pszeudo- 
gravitációs anomáliáknak nevezte, a módszer a

W = ----- —-------- — (1 )
4тг G q f)s

Poisson-féle összefüggés integrálásán alapult, ahol W a mágneses skalárpoten- 
ciál, J a mágneses polarizáció, [л0 a vákuum mágneses permeabilitása, G a gra
vitációs állandó, q a sűrűség, s a mágneses polarizáció iránya, V a tömegvonzási 
potenciál. Az (1 ) összefüggés olyan feltétel mellett érvényes, amikor a mágneses 
polarizáció vektora állandó nagyságú és irányú, a sűrűség homogén és izotrop. 
A gravitációs és mágneses anomáliát azonos ható hozta létre. A pszeudo-gravitá
ciós anomália elnevezést az a feltételezés indokolja, hogy az anomália kialakítá
sában csak a mágnesezettséggel rendelkező tömeg vesz részt. Az eredményül 
kapott anomália térkép továbbra is mágneses anomália azzal a feltevéssel, hogy a 
mágnesezettség iránya vertikális. V. Baranov és H. Naudy 1964-ben megjelent 
tanulmányukban javasolták a kissé megtévesztő pszeudo-gravitációs terminus- 
technicus megváltoztatását északi mágneses pólusra redukálásra, amely sokkal 
jobban kifejezi az eljárás lényegét ( Baranov, F., Naudy, H., 1964).

A vertikális és totális földmágneses anomáliák északi mágneses pólusra 
redukálására több szerző javasolt eljárást. Ezeknek az eljárásoknak közös voná
sa, hogy a Poisson-féle összefüggésből indultak ki. В. K. Bhattacharyya által 
bemutatott eljárás szintén a Poisson-féle összefüggés integrálásán alapul ( Bhat
tacharyya, В. К ., 1965). Továbbá felhasználta azt a tényt, hogy a totális tér ki
elégíti a Laplace-egyenletet és a Laplace-egyenlet megoldása felírható kettős 
Fourier-sor formájában. A dolgozatban levezetett összefüggések alkalmasak tet
szőleges polarizáció iránnyal rendelkező ható földmágneses anomáliájának északi 
mágneses pólusra redukálására. Az előbb vázolt eljárást fejlesztette tovább E. R. 
Kanasewich és R. G. Agarwal. Az eljárást annyiban módosították, hogy Fourier- 
sorfejtés helyett a gyors Fourier-transzformációs algoritmust alkalmazták. A 
módosítás elsősorban számítástechnikai szempontból előnyös ( Kanasewich, E. R., 
Agarwal, R. G., 1970).

A mágneses északi pólusra redukálás átviteli függvényének meghatározása

A lineáris rendszerek analízisében felhasznált matematikai eszközök segít
ségével levezethető az északi mágneses pólusra redukálás műveletének átviteli 
függvénye. A transzformáció átviteli függvénye levezethető a Poisson-féle össze
függés felhasználása nélkül. A számítások — a geofizikai gyakorlatnak megfelelően 
— olyan koordináta-rendszerben érvényesek, amelynek x-tengelye az északi 
irányba, ^/-tengelye keleti irányba, z-tengelye lefelé, a helyi függőleges irányába 
mutat.
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Annak a földtani hatónak a mágneses skalárpotenciálja, amely állandó J  
mágneses polarizációval és az állandó s iránnyal rendelkezik:

ahol a térfogati integrálást a ható v térfogatára, a vesszős koordináták szerint 
kell elvégezni. Az s iránymenti deriválásra érvényes a

összefüggés, ahol L, M, N  az eredő mágneses polarizáció irányába mutató s 
egységvektor iránykoszinuszai. Jelölje ß az egység vektor vízszintes vetületének 
az északi irányba mutató x-tengellyel, a a vízszintes vetületnek az egységvektor
ral alkotott szögét, akkör az iránykoszinuszok kifejezhetők a ß és a szögekkel:

L =  cos a cos ß
M  =  cos a sin ß (4)
N =  sin a .

összefüggés szolgáltatja.
Határozzuk meg a mágneses tér (5) vertikális összetevőjének a z =  0 helyen 

(a felszínen) vett Fourier-transzformáltját:

ahol f x és /у az illetve az y-tengely irányába mutató térfrekvenciákat jelöli. 
A számítás lépései megtalálhatók jelen szerző dolgozatában ( Kis К ., 1981). 
Jelölje Zp (fx) f y) a csupán vertikális polarizációval rendelkező ható mágneses 
térnek Fourier-transzformáltját:

V / * ’ / y ) = ^ J (/x+ /y2)1/2- (7)

* 11 f e~j2n^x*'+fУуГ) e~27lZ'^ x+ffi1/2 dx' dy' dz'.
00
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Annak a műveletnek az átviteli függvényét, amely az északi mágneses pó
lusra redukálja az adott polarizációval rendelkező vertikális mágneses teret, 
jelölje Sz ( / x, fy). A redukálási műveletet a térfrekvencia tartományban a

2  (/ *>  fy )  $ Z  (fx>fy) =  Zp fy) (8 )

fázis-sűrűségspektrumával, ahol Be a komplex átviteli függvény valós részét, lm  
a képzetes részét jelenti. A (9) átviteli függvénynek mind a valós része, mind a 
képzetes része az f x =  f y =  0 helyen bekövetkező véges szakadás kivételével 
folytonos a térfrekvencia változók függvényében. A (9) átviteli függvényről meg
állapítható, hogy az északi mágneses pólusra redukálás csak a polarizáció irá
nyának ismeretét igényli, független a mágneses ható egyéb paramétereitől, a 
mélységétől, kiterjedésétől stb. A (9) átviteli függvény abban az esetben érvé
nyes, ha a polarizáció iránya és nagysága állandó. A (9) átviteli függvény fázis
tolással rendelkező műveletet ír le, azaz nem hagyja változatlanul a szélső értékek 
helyét.

Az átviteli függvény (9) egyenlete, valamint a sűrűségspektrumok egyen
leteiből megállapítható, hogy az a =  90° esetében (a mágneses póluson) az átvi
teli függvény valós része egységnyi, képzetes része nulla. Az amplitúdó-sűrűség
spektrum egységnyi, a fázis-sűrűségspektrum zérus. Ebben az esetben az Sz(fx,fy) 
átviteli függvény identikus transzformációt ír ]e. Az a, =  0° esetben (a mágneses 
egyenlítőn) a fázis-sűrűségspektrum értéke konstans. Az 1. ábrán az A z (fx, fy) 
és a P z(fx, fy) sűrűségspektrumok képe látható az a = 60°, a ß =  0° paraméter
értékek esetében, ezek közelítőleg a mágneses inklináció és deklináció értékei 
Magyarország területén. Az 1. ábrán az f x és f f  dimenziótlan térfrekvenciák sze
repelnek, amelyeknek a definíciója:

(12)

ahol x a mintavételi távolság. Az ábrán szimmetria okokból elegendő az ampli
túdó-sűrűségspektrum első síknegyedbe eső részét, a fázis-sűrűségspektrum első 
és negyedik síknegyedbe eső részét bemutatni.

Az északi mágneses pólusra redukálás műveletének megvalósítása

A  mágneses tér vertikális összetevőjének a mágneses északi pólusra reduká
lásának műveletét a térfrekvencia tartományban a (9) egyenlet írja le. A (9) 
egyenlet rögzített paraméterű, lineáris rendszer átviteli függvényét adja meg. A
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művelet megvalósításakor a lineáris rendszerek elméletének megfelelően két, egy
mással ekvivalens megoldási lehetőséget vehetünk figyelembe. Az egyik lehetőség: 
a művelet megvalósítása térfrekvencia tartományban. Mivel a hazai gyakorlat a 
tértartományban történő megvalósítást preferálja, ezért azt a második lehető
séget mutatjuk be.

Geod3/6J

1. ábra. Az Sz(fí’ fy) átviteli függvény amplitúdó-sűrűségspektruma és fázis-sűrűségspektruma az 
/х» fy  dimenziótlan térfrekvencia változók függvényében az a =  60°, ß — 0° paraméterértékek

esetében

Puc. 1. Амплитудно-плотностной спектр функции перехода Sz (fXyfy) и фазисно-плотностной 
спектр как функции безразмерных получастотных переменных fx/fy для случая значений

параметров а = 60°, ß =  0°

F i g .  1 . Contours of the amplitude and phase density spectra of the transfer function S z ( f x , f y )  tor 
the parameters, а =  60°, ß  =  0°. Spatial frequencies f x  and f y  are given in dimensionless units

A (9) átviteli függvénynek a koordináta-rendszer origójában bekövetkező 
véges szakadása nem teszi lehetővé az Sz{x, y) súly függ vénynek, a következő

Sz ( x , y ) =  f  f  Sz f y) e i2л Vx+/y)dfxdfy (13)

inverz Fourier-transzformációval történő kiszámítását. Az inverz transzformáció 
elvégzése érdekében alkalmazható eljárás: megfelelő csonkító-függvény beveze
tése. A csonkítófüggvény megválasztásakor a következő két szempontot vettük 
figyelembe. Egyik, a véges szakadás megszüntetése és az Sz(fx, f y) csökkentése az 
f x é s fy nagyobb értékeire, megszüntetve az átviteli függvénynek a nagyobb frek
venciák tartományában bekövetkező kedvezőtlen kiemelő tulajdonságát. Másik, 
az átviteli függvény nem zérus fázistolású tulajdonságának megőrzése. Ilyen 
feltételnek a sávszűrők tesznek eleget. Csonkítófüggvényként a felülvágó expo
nenciális szűrők különbségeként előállítható sávszűrőt (MesJcó A., 1970) hasz-
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náltunk. Az ilyen típusú szűrőknek további lényeges tulajdonsága — azonos 
sávszélesség mellett — a lehető legkisebb méretű súlyfüggvény ( Bracewell, R. 
1965). A felhasznált sávszűrő átviteli függvénye (Meskó A .y 1970):

ahol a C normáló tényező értéke:

(14)

(15)

(16)

továbbá a sávszűrő m1 és m2 paramétereire fennáll az m1>m 2 reláció. A 2. ábrán, 
a csonkítófüggvényként használt, m1 =  9, m2 =  3 paraméterértékekkel rendel
kező sávszerű átviteli függvénye látható az / '  é s / ' dimenziótlan térfrekvenciák 
függvényében. Az ilyen típusú sávszűrőket a hazai kutatási gyakorlat rendsze
resen alkalmazza (Kovács F .y Meskó A., 1971).

Geo 8316-2

2. ábra. Az mA =  9, w2 =  3 paraméterértékekhez tartozó sávszűrő átviteli függvénye a z d i m e n 
ziótlan térfrekvenciák függvényében

Puc. 2. Функция перехода, относящаяся к параметрам полосового фильтра тг =  9, т2 =  3, 
как функция безразмерных получастот fx, fy

Fig. 2. Contours of the transfer function of the band-pass filter for the parameters mi =  9, m2 =  3. 
Spatial frequencies and /у  are given in dimensionless units

A sávszűrővel csonkított redukálási művelet Sc£ (fx,fy) átviteli függvénye az
Sc£(fx,fy) =  (Re {Sz (fx, fy)} + j  lm  {Sz {fx, fy)}) ( /x, fy) (17)

formában írható le. A sávszűrővel csonkított átviteli függvények nem rendelkez
nek szakadással az f x = f y — 0 helyen, mivel a csonkítófüggvény értéke az ori
góban nulla, ugyanakkor eltávolítja az egyenkomponenst. Megszünteti a redu
kálási művelet nagyobb térfrekvenciák tartományában kedvezőtlen kiemelő
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tulajdonságát. Megőrzi a művelettől megkívánt fázist olást. A 3. ábra felső részén 
a sávszűrővel csonkított, a mágneses tér vertikális komponensét északi mágneses 
pólusra redukáló művelet átviteli függvényének amplitúdó-sűrűségspektruma 
és fázis-sűrűségspektruma látható az a = 60° és a ß = 0° paraméterértékek ese
tében a dimenziótlan térfrekvenciák függvényében.

A redukálási művelet tértartományban jellemző Sz(x, y) súlyfüggvényt a 
sávszűrővel csonkított átviteli függvény numerikus, inverz Fourier-transzfor-

3. ábra. A  vertikális összetevő északi mágneses pólusra redukálásának sávszűrővel (ml =  9; m2 =  3) 
csonkított elméleti (felső) és tényleges (alsó) átviteli függvényének amplitúdó-sűrűségspektruma 
és fázis-sűrűségspektruma az fxáfy dimenziótlan térfrekvenciák függvényében, az a =  60°, ß  =  0°

paraméterértékek esetében

Puc. 3. Амплитудно-плотностной и фазисно-плотностной спектры функции перехода для 
редукции вертикальной компоненты северного магнитного полюса с помощью полосового 
фильтра (/Hi =  9; т2 =  3), усеченные теоретически (верхняя) и действительные (нижняя), как 
функции безразмерных получастот /£, /у  для случая значений параметров а = 60°, ß = 0°

Fig. 3. Contours diagrams of the theoretical (upper) and actual (lower) amplitude and phase density 
spectra, truncated by the used band-pass filter (m1 =  9, m2 =  3) for the reduction of the vertical 
component o f the magnetic field to the magnetic pole. The value of the parameters are а =  60°, 

ß  =  0°. Spatial frequencies /* , and fy  are given in dimensionless units
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malijával lehet kiszámítani. A súlyfüggvény diszkrét pontokban meghatározott 
értékei szolgáltatják az együtthatókat, amelyekkel a mért értékeket konvolválva 
az északi mágneses pólusra redukált teret kapjuk. Az a = 60° és a ß =  0° para
méter értékekre vonatkozó kiszámított együtthatók és a számítás részletei meg
találhatók jelen szerző dolgozatában (K is К ., 1982).

A  kiszámított súlyfüggvény együtthatóknak meghatároztuk a numerikus 
Fourier-transzformáltját, azaz 'a tényleges átviteli függvényét. A 3. ábra alsó 
részen a tényleges átviteli függvényének az amplitúdó-sűrűségspektruma és fázis- 
sűrűségspektruma látható a z / ',  / '  dimenziótlan térfrekvenciák függvényében. 
A tényleges átviteli függvény igen jól közelíti a csonkított, az ábra felső részén 
bemutatott elméleti átviteli függvényt. A digitalizált súlyfüggvények a spekt
rumot periodikussá teszik, ez a jelenség felismerhető a bemutatott tényleges 
átviteli függvényen.

M  odellszámitások

A  redukálási művelet illusztrálására a következő, igen egyszerű modellszá
mítást mutatjuk be. A modell legyen mágneses dipólus, amely a koordináta-rend
szer (0 , 0, d) pontjában helyezkedik el. A dipólus d mélysége legyen 5 minta
vételi távolság egység (mintavételi távolság =  100 m). A dipólus md mágneses 
dipólusmomentuma legyen 4л:-102 Vms. A dipólusmomentum irányát megadó 
szögek értékei: a =  60°, ß =  0°. Jelölje Z(x, y, 0) a dipólus által létrehozott mág-

4. ábra. Dipólus mágneses terének vertikális összetevője (bal oldalon), sávszűrt vertikális összetevő 
(középen), északi mágneses pólusra redukált mágneses tere (jobb oldalon), az izovonalak egysége: nT

Puc. 4. Вертикальная компонента поля магнитного диполя (слева), отфильтрованная с по
мощью полосового фильтра вертикальная компонента (в середине), магнитноё поле, редуци

рованное к северному магнитному полюсу (справа). Единица изолиний: пТ
$

Fig. 4. Vertical component of the magnetic field due to a dipole (left), after band-pass filtering 
(middle), and after reduction to the pole (right). Isolines are given in nanoteslas
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neses tér vertikális összetevőjét a z — ö-ban (a felszínen) (4. ábra). :

Z (x, y, 0 ) = 
md ( ZLxd 3M у d 3N  2 N

~ {(ж2 + y 2+ d2f 2 +  (ж2 +  у2 +  d2f 2 ~  (ж2 +  y2 +  +  (ж2 +  ?/2 +  J ‘
A 4. ábrán (kis félbe vágott körrel jelölt dipólus felett) a kialakult térnek 

szimmetria okokból csak a felét mutatjuk be. A 4. ábra középső részén feltünteti 
az előbbi mágneses térnek a (14) átviteli függvényű sávszűrővel sávszűrt válto
zatát is. A pólusra redukált mágneses tér igen jól megegyezik az a =  90° értékhez 
tartozó mágneses tér sávszűrt eredményeivel.

A második modellszámítás az északi mágneses pólusra redukálás működését 
mutatja be rendezetlen zaj jelenlétében. A rendezetlen zajt normális eloszlású, 
nulla várható értékű, 10 nT szórású, véletlen számok generálják. A második 
modellszámítás esetében a dipólus mágneses momentuma egy nagyságrenddel 
kisebb, értéke md =  4nl0 Vms. Az 5. ábra bal oldalán a dipólus terének vertikális 
összetevője látható a korábbi paraméterértékkel szimulált rendezetlen zaj jelen
létében. Az ábra bal oldalán az északi mágneses pólusra redukált tér látható. 
Az ábrából megállapítható, hogy a sávszűrővel csonkított redukálást a rendezet
len zaj kevéssé befolyásolja. A tér maximuma a dipólus fölött jelentkezik, értéke 
keveset tér el az a =  90°-hoz tartozó vertikális összetevő sávszűrt eredményeitől.

5. ábra. Dipólus mágneses terének vertikális összetevője és a rendezetlen zaj összege (bal oldalon), 
a bal oldalon bemutatott tér északi mágneses pólusra redukált értékei (jobb oldalon), az izovonalak

egysége: nT

Puc. 5. Вертикальная компонента дипольного магнитного поля и сумма случайного шума 
(слева), редуцированные к северному магнитному полюсу значения показанного слева поля

(справа). Единица изолиний: пТ

Fig. 5. Vertical component of the magnetic field due to a dipole plus random noise (left) the field 
reduced to the magnetic pole (right). Isolines are given in nanoteslas
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A mágneses északi 'pólusra redukálás paramétereinek 
Poisson-féle összefüggésen alapuló becslése

A redukálási műveletet leíró átviteli függvény paraméterként tartalmazza 
az eredő mágneses polarizáció irányát megadó szögeket. A szögek értékének a 
becslésére különböző eljárásokat dolgoztak ki. A becslési eljárások a Poisson-féle 
összefüggésen alapulnak, a megvalósítás módjában különböznek egymástól.

Jelen dolgozatban optimalizálási eljárást mutatunk be a paraméterek becs
lésére. Az optimalizálás lényegét tekintve olyan eljárás, amely valamilyen funk
ciónál szélső érték helyeinek meghatározását teszi lehetővé (Walsh, G .R., 1975, 
Bahvalov, N. Sz., 1977.) Ez a feladat rendszerint többváltozós függvények mini
mumának adott tartományban történő meghatározására irányul. Az optimalizá
lási eljárásokat tartalmazó szakkönyvek (Ralston, A., 1966; Walsh, G. R., 1975; 
Bahvalov, N. Sz., 1977) több, általánosan alkalmazható technikát ismertetnek. Egy 
optimalizálási feladat megoldása általában a következő elemekből tevődik össze: 
a feladat matematikai modelljének és célfüggvényének megalkotása, a célfügg
vény szélső érték helyének meghatározása, végezetül az eredmények értelmezése 
( Bahvalov, N. Sz., 1977).

A  redukálás paraméter értékeinek becslésére fizikai tényen alapuló modellt 
választottunk. Feltételeztük a

W =  ----- - ----- (cos a cos ß -О— V +  cos a sin ß — +  sin a f ) (19)
4л fi0Gß{ д х  дУ dz )

Poisson-féle összefüggés fennállását azaz, hogy a gravitációs és a földmágneses 
anomália azonos hatótól származik; továbbá a ható sűrűsége homogén és izotrop, 
a mágneses polarizáció iránya és nagysága állandó. Tekintsük a Poisson-féle 
összefüggés z-változó szerinti negatív, parciális deriváltját:

J ( ß  ̂ d l
Z = ---------  cos a cosß -----gz +  cos a sin/?------<72-fsin a ------gz\. (2 0 )

4n G q { д х  дУ d* )
A földmágneses tér z vertikális összetevőjét és a gravitációs térerősség gz vertiká
lis összetevőjét azonos felszíni pontokban mérjük, így nem szükséges a mérési 
pontok koordinátáit megadni.

A (2 0 ) összefüggés a legegyszerűbb alakú, amit a fizikai tények alapján fel
tételezni tudunk a gravitációs és földmágneses anomália között. Több szerző rá
mutatott arra, hogy bonyolultabb modell felépítése csak akkor indokolt, ha erre 
előzetes információ áll rendelkezésünkre (Lundbak, A., 1956, Wilson, C. D. V., 
1970).

A (2 0 ) összefüggés felhasználása a gz x -, y- és ^-változók szerinti deriváltjá
nak ismeretét igényli. A deriválás lineáris művelet, átviteli függvényével jelle
mezhető:

( Erdélyi A., et al., 1954). A deriválási műveletek átviteli függvényei azzal a kel
lemetlen tulajdonsággal rendelkeznek, hogy a nagyobb térfrekvenciák értékeinél 
a nemkívánatos zajt is kiemelik. Ezért célszerű csonkítófüggvényt használni és a 
csonkított átviteli függvényekből inverz Fourier-transzformációval a deriválási
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műveletek csonkított súlyfüggvényeit meghatározni. Csonkításra ugyanazt a 
sávszűrőt használtuk, mint amelyet a redukálási műveletek esetében is alkalmaz
tunk. A deriválásra vonatkozó átviteli függvények és együtthatók megtalál
hatók az ELTE Geofizikai Tanszéken készült kutatási jelentésben (K is К ., 
1982).

Az azonos térfrekvencia tartományra vonatkoztatás érdekében célszerű a 
mágneses tér vertikális összetevőjét is a csonkítófüggvényként használt sávszűrő
vel megszűrni. A sávszűrés zérus fázistolással rendelkezik, tehát a mágneses tér 
fázisviszonyait érintetlenül hagyja, viszont biztosítja a regionális komponens és a 
nagyfrekvenciás zaj eltávolítását,

A célfüggvény meghatározásakor a (2 0 ) összefüggésből indultunk ki. Jelöl
jék a három dimenziós p = p (p l5 p2> Pz) paramétervektor elemei a Jjg hányadost 
és az a, ß szögeket (p± =  Jfq, p2 =  a, p3 =  ß). A p paramétervektor függvé
nyében a

( Y / a
Zt -  ——-  Pl cosp2 cos Vz—-9zi +  (24)

4я : G  \

0 d+ P1 cos p2 sin p3 —  gzi + p1 +  sin p2 —  gzi I
dy dz ))

célfüggvényt vizsgáljuk. A (24) célfüggvényből megállapítható, hogy a pv p2, p3 
értékek meghatározása nemlineáris feladat.

Paramétereiben nemlineáris függvények szélsőértéket gyakran határozzák 
meg linearizálással ( Al-Chalabi, M., 1970; Kopeke, W., 1980). Tekintsük ismét a 
(2 0 ) összefüggést:

1 Г d d d 1Z = -----—Pl cos p2cos p3 ——  gz +  cos sin — — + sin ~ ~ 9гI • (25)
±nG { d x

Az idézett három változótól függő függvényt fejtsük első rendig Taylor-sorba a 
p paramétervektor 0 indexszel jelölt helye közelében

a 7 а V a 7
Z {pv pv pz) =  Z (p 10, p20, p30) +  —— A p v+ —— Ap2 +  —— A p 3. (26)

dPí дР2 dPs
(A paramétervektor 0 indexszel jelölt helyét tekintjük a későbbi számítások 
során az iteráció kiinduló lépésének, illetve az iteráció k-adik lépésének. A szá
mításokban szükséges a (25) összefüggés ply p2, p3 paraméterek szerinti parciális 
deriváltjainak ismerete az г-edik mérési pontban:

(27)

A paraméterek szerinti deriváltak értékeiből készítsük el az A mátrixot a p± = p10 
p2 = p20, p3 =  p30 helyettesítési értékek mellett:

(28)
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Az A mátrixnak a mérések számával megegyező számú n sora és a paraméterek 
számával megegyező 3 oszlopa van. A számításokhoz szükséges a Z és v oszlop
vektor elkészítése. A Z oszlopvektor г-edik eleme a vertikális mágneses anomália 
i-edik pontban mért értéke (esetünkben a sávszűrt anomália i-edik értéke). A v 
oszlopvektor i-edik elemét a

»i =  aií Pl + « « P2 +  « /3  Рз -  ~ Zl (PlO’ - 3»8o)) (29)
összefüggés szolgáltatja. Az előző összefüggésben Zt(p10i p20, p30) az i-edik mérési 
helyen az argumentumban feltüntetett paraméterekkel a (25) egyenlet alapján 
számított értékeket jelenti.

Vezessük be az nxn méretű, szimmetrikus W  súly mátrixot, amelynek a fő
átlóban szereplő elemei a mérésekhez tartozó súlyozást, a wtj mátrixelem az 
i-edik és j-edik mérés korrelációs együtthatóját jelenti. A számítások során a 
méréseket azonos súllyal vesszük figyelembe, továbbá azokat korrelálatlanoknak 
tekintjük, így a W  mátrix egységmátrixként szerepel a számításokban.

A p paramétervektor felülvonással jelölt

Pl =  PlO +  APl
Р2=Рго +  ЛР2 (30)

Рз = Рзо +
értékeit kívánjuk meghatározni a ,,0 ” indexszel jelölt kezdeti értékek és a

n

2  (®íi A Pi +  ai2 ЛРз +  ai3 А Р з -  (Zi -  z i (í>io> P20’ Рзо))) =  min (31)
Í= 1

egyenlet alapján meghatározott Apv Др2, Ap3 értékekből. A minimumfeladat a 
linearizálás következtében lineáris egyenletrendszer megoldására egyszerűsödött. 
Ez mátrix formában a

ATW AzJp — ATW Z  =  0  (32)
alakot ölti, ahol T a transzponált mátrixot jelenti.

A p paramétervektor értékeit iterációval kívánjuk meghatározni. Az iterá
cióhoz kezdeti értékként felvesszük a p10, p20, p30 értékeket, majd első lépésben 
meghatározzuk a Apv Ap2, Ap3 értékeket az előbb említett eljárással. így a (30) 
egyenlet alapján megkapjuk a paraméter vektor javított értékeit; egyben a 
következő iterációs lépés kiinduló értékét. Az iterációt annál a lépésnél célszerű 
megállapítani, amikor a megoldások

A p\ + A pl +  Ap\ (33)
négyzetösszege az előírt értéknél kisebb. A (29) vektorelemek ismeretében meg
határozhatjuk a reziduális szorzásnégyzetet

vT W  v

és a becsült paraméterek Q kovariancia mátrixát:
Q =  o*§ (AT W A )"1 (34)

( Höpcke, W., 1980).



A matematikai modell fennállásának — a Poisson-féle összefüggésben foglal
tak teljesülésének — vizsgálata lényeges eleme az eredmények földtani értelmez
hetőségének. Erre a vizsgálatra rendszerint koherencia teszt elvégzését javasolják 
( Kanasewich, R. G., Agarwal, E . R., 1970; Chandler, V. W., et al. 1981), vagy 
in-situ méréseket (Cordell, L., Taylor, P. T., 1971).

Tételezzük fel, hogy sikerült a helyes paraméterek ismeretében a vertikális 
mágneses teret az északi mágneses pólusra redukálni. Ekkor a (2 0 ) összefüggés a

(35)

alakot ölti. Határozzuk meg a J-val és f-vel jelölt Z és -----mennyiségek
dz

(36)

empirikus korrelációs együtthatóját, ahol a felül vonás a mennyiség középértékét
jelenti. Amennyiben a ZD és ---- g mennyiségek a (2 0 ) összefüggésben — azaz

d*
lineáris függvénykapcsolatban — vannak egymással, akkor az r korrelációs 
együttható értéke + 1. Ha a korrelációs együtthatót a Poisson-féle összefüggés
ben foglalt feltevések mérőszámaként akarjuk elfogadni, akkor a £ és £ változók 
együttes valószínűségi sűrűségfüggvényét, illetve a mágneses tér vertikális össze
tevőjére és a gravitációs tér vertikális komponensének z-vált ózó szerinti deri
váltjára vonatkozó kifejezésekben előforduló paraméterek valószínűségi sűrűség- 
függvényét kell ismerni. Ezeket a sűrűségfüggvényeket rendszerint nem ismerjük. 
Bár az empirikus korrelációs együttható a sűrűségfüggvények ismeretének hiá
nyában elméletileg nem alátámasztott mértéke a Poisson-féle összefüggésben 
kifejezett feltevések teljesülésének, gyakorlati szempontból jól tájékoztató mér
téknek fogadhatjuk el.

A 'paraméterbecslés illusztrálása modellszámítással

Az eljárás illusztrálására kiválasztott modell: gömb. A gömb sűrűsége = 
=  2500 kgm-3. A homogén módon mágnesezett gömb mágneses polarizációja = 
=  3 - 1 0 T, a polarizáció inklinációja =  60°, deklinációja =  0°. A gömb pola

rizációjának és sűrűségének hányadosa: Jfg =  120 nT kg_ 1m3.
A gömb gravitációs tere vertikális összetevőjének meghatároztuk a sávszűrő

vel csonkított X-, y- és z-változó szerinti deriváltját. A gömb mágneses terének 
vertikális összetevőjét az előbbivel azonos sávszűrővel szűrtük meg. Ez a négy 
adatsor képezte az iterációs eljáráshoz a bemenő adatokat. A 6. ábrán a paramé
tereknek az iteráció során meghatározott értékeit mutatjuk be két esetben. Az 
első esetben az iteráció 0-dik lépése, azaz a kezdő értékei: Jj q =  100 nT m3 kg-1, 
ß = —40°, a =  30°. Az iteráció során meghatározott paraméterértékeket foly
tonos vonal mutatja. A második esetben az iteráció kezdő értékei: J/g = 100 nT 
m3kg_1, ß = 20°, <x = 80°, az iteráció lépéseiben meghatározott paraméter érté-
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keket szaggatott vonal jelöli. Az iterációs eljárás mindkét esetben azonos érté
kekhez konvergál. Az iteráció 6. lépésében a becsült Jjg érték eltérése a helyes 
értéktől 5%, a becsült szögértékek eltérése a helyes értéktől kisebb mint 0,5%.

6. ábra. Az iterációs eljárást bemutató modellszámítások. Az iteráció kezdeti értékét a 0-dik lépés
jelenti

Puc. 6. Модельные расчеты, иллюстрирующие итерационную процедуру. Начальные значе
ния итерации обозначает нулевой шаг

Fig. 6. Modelcalculation, illustrating the iteration. The starting point o f the iteration is eqiuvalent
to the 0th step

Vése kutatási terület/
A 7. ábrán a Vése kutatási terület Bouguer-anomália térképe és a mágneses 

tér vertikális összetevőjének anomália térképe látható (Kovács F 1982). A te
rület adatainak feldolgozásakor alkalmazott mintavételi távolság: 1 km. A 
10x10  km2 kiterjedésű feldolgozott területet belső keret jelöli.

7. ábra. Vése kutatási terület Bouguer-anomália térképe 
(felső), az izovonalak értékköze: 10 /íms-2 és a mágneses 
tér vertikális összetevőjének anomália térképe, az izovo
nalak egysége: nT. A belső keret a feldolgozott területet 

jelöli

Puc. 7. Карта аномалий Буге для района исследова
ний Вешэ (вверху). Разность значений между сосед
ними изолиниями: 10 /uns-2. И карта аномалий 
вертикальной компоненты магнитного поля. Единица 
изолиний: пТ. Внутренняя рамка ограничивает об

работанный район
Fig. 7. Bouguer anomaly map (upper) (the contour in
terval is 10 /uns-2) and vertical magnetic anomaly 
map (lower) (the isolines are given in nanoteslas), Vése 
area. The inside setting indicates the data taken into 

consideration
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A belső kerettel jelölt terület adatainak feldolgozását jelen tanulmányban 
ismertetett módszerrel végeztük el. Az iterációs eljárás kezdeti értékei:

Jjq = 100 nT m3kg_1, ß =  —40°, a =  60°, az iteráció 6. lépésében megha
tározott párámét er ért ékek:

Jj q =  0,47 nT m3kg-1, ß =  16°, a =  55°. Az iteráció lépései során kapott 
értékeket a S. ábm mutatja. A (34) kovariancia mátrix főátlójában levő elemekből 
becsült paraméterértékek szórásai az előbbi adatoknak megfelelő sorrendben: 
0,11 nT m3kg“ 1; 5,2°; 1,9°.

A 9. ábrán felülről lefelé a következő térképek láthatók: az iterációval meg
határozott a és ß értékekkel északi mágneses pólusra redukált tér, a Bouguer- 
anomália sávszűrővel csonkított vertikális deriváltja, és a terület sávszűrt verti
kális anomália térképe. A Bouguer-anomália sávszűrővel csonkított vertikális 
deriváltja és az északi mágneses pólusra redukált mágneses tér (36) összefüggéssel 
adott korrelációs együtthatójának értéke: 0,5. A korrelációs együttható 99% -os 
konfidencia intervalluma: 0,30 — 0,65.
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