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A magnetotellurikus térösszefüggések 
fizikai jelentéséről

SZARKA LÁSZLÓ*

A magnetotellurika egyszerű kétréteges összefüggései lehetővé teszik az elektromágneses térkomponen
sek és az impedancia újszerű bemutatását a féltér belsejében. Érzékeltethető a skinhatás mechanizmusa, 
kimutatható a о2/дх — 100 és q2!Qi == ellenállás-kontraszttal jellemzett kétréteges féltérmodellek impe
danciaszelvényeinek szoros kapcsolata. A frekvenciaszondázási görbéken mutatkozó túllövésnek valós, 
fizikai oka van. A behatolási mélység által sugallt leegyszerűsített koncepcióval szemben hangsúlyozzuk, 
hogy a tértorzulás a réteghatárról kiindulva halad a Á/h növelésével egyre feljebb, egészen a felszínig. A  
felszíni impedanciából tetszőlegesen definiálható többféle látszólagos fajlagos ellenállás közül az impe
dancia valós részét alapul vevő meghatározás a legjobb. A  felszíni impedancia szoros kapcsolatban van a 
mélybeli áramrendszerrel: az impedancia valós része a felszíni mágneses tér fázisához képest 90°-kal eltolt 
fázisú áramrendszer súlypontjának mélységével arányos, a képzetes része pedig a felszíni mágneses térrel 
azonos fázisú áramrendszer súlypontjának mélységét írja le. Amíg a látszólagos fajlagos ellenállás — 
definíciótól függően — valamelyik áramrendszer súlypontmélységét tükrözi, addig a magnetotellurikus 
fázis tangense a két áramrendszer súlypontmélységének arányát fejezi ki. Oszcillációmentes látszólagos 
fajlagos ellenállási görbe csak időtartományban adható meg.

Простые двухслойные зависимости магнитотеллурики обеспечивают возможность 
нового представления электромагнитных компонентов поля и импеданции во внутренней 
части полупространства. Может быть показан механизм скин-эффекта, а также тесная 
взаимозависимость охарактеризованных посредством контраста сопротивлений разрезов 
импеданции двухслойный пространственных моделей q2/qx =  100 и q2/qx =  0.01. Появляю
щийся на кривых частотного зондирования перелет имеет объективное физическое объяс
нение. В связи с упорщенной концепцией глубины внедрения следует заметить, что с увели
чением А/Л искажение пространства начиная с границы слоя распространяется все выше 
вплоть до самой поверхности. Среди различных кажущихся удельных сопротивлений, 
которые могут быть определены на основе поверхностной импеданции, самым лучшим 
является определение, основой которого является действительная составляющая импе
данции. Поверхностная импеданция находится в тесной зависимости от системы глубинных 
токов: действительная составляющая импеданции пропорциональна глубине центра сис
темы тока, фаза которого на 90° отличается от фазы поверхностного магнитного поля; 
воображеамая часть соответствует глубине центра системы тока, фаза которого сов
падает с фазой поверхностного магнитного поля. Кажущееся удельное сопротивление 
в зависимости от определения соответствует глубине центра одной из систем тока, а тан
генс магнитотеллурической фазы пропорционален глубине центра обеих систем тока. 
Кривая кажушегося удельного сопротивления без осцилляции может быть задана только 
по времени.

Behaviour of electromagnetic field components and the impedancia inside the two-layered half-space 
is shown by analytical formulas. Using these relations the mechanism of the skin-effect and a close corre- ' 
lation between the two two-layered half-space models q2/qx =  100 and q2/qx =  0,01 are demonstrated. 
„Overshootings”  appearing at frequency sounding curves have real physical origin. In contrast to the 
oversimplification of the „penetration depth” -conception, the upward going of the field distortion from 
the layer boundary by increasing kfh is emphasized. Among several apparent resistivities which can be 
arbitrary defined from the surface impedance Z, the apparent resistivity based on Re Z  has been proven 
to be the best one. The surface impedance has been found to be in a close physical relation with the subsur
face current system: its real part is proportional to the depth of weight-point of currents flowing out-of - 
phase to the surface magnetic field, while in Im Z the depth of weight-point of inphase currents is ref
lected. Depending on its definition the apparent resistivity reflects some function of inphase and for out- 
of-phase current depths, and the magnetotelluric phase tangent is determined by the ratio of the two cur
rent depths. Oscillation-free sounding curves in the frequency-domain cannot be defined.

* MTA Geodéziai és Geofizikai Kutató Intézet, Sopron
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Bevezetés

Az elektromágneses kutatási módszerekkel kapcsolatban napjainkra számos 
ellentmondás halmozódott fel. A nemzetközi szakirodalomban éles viták folynak 
a korábban már megoldottnak, sőt túlhaladottnak hitt kérdésekről (pl. ilyen a 
magnetotelluriában az áramcsatornázódás problémája, vagy újabban a frekven- 
ciaszondázási görbéknek magnetotellurikus görbévé való át transzformálható
sága, de említhetnénk az egyes mesterséges frekvenciaszondázási módszerek 
felbontóképességét boncolgató tanulmányokat is).

A problémák gyökere véleményem szerint az, hogy az új terepi és értelmező 
eljárások előbb kerülnek terepi alkalmazásra (s ott a kitalálók által végzett kísér
letek során rendszerint terepi igazolást nyernek), mint ahogyan a legalapvetőbb 
elméleti kérdések megnyugtatóan tisztázva lennének. Az üzleti verseny miatt 
aztán az elektromágneses módszereket hosszú ideig terhelik kiforratlan definíciók 
és elnagyolt elméleti problémák következményei, amelyek a tisztánlátást, végső 
soron a módszerek természetes önfejlődését jelentősen hátráltatják.

Az elektromágneses térösszefüggéseknek többnyire csak a geofizikai prob
lémára levezetett formájával találkozunk, az érvényesség feltételeit, sőt a fizikai 
jelenségek lényegét eléggé elnagyoltan vizsgáljuk. A fizikai jelenségek teljes 
megértése nem lehetséges, anélkül, hogy ne ismernénk az elektromágneses teret a 
felszín alatti pontokban is.

Ebben a dolgozatban legegyszerűbb összefüggésekkel leírható magneto
tellurikus kutatási módszert vesszük szemügyre, ráadásul a tanulmány a leg
egyszerűbb rétegzett félterek vizsgálatára korlátozódik. Remélhető azonban, 
hogy az új eredmények bemutatása mellett a már jól ismertnek tartott jelenségek 
újszerű összefoglalása sem lesz haszontalan.

A dolgozatban a magnetotellurika kétréteges összefüggéseinek áttekintése 
után elemezzük a térerősség-komponensek, valamint az impedancia amplitúdó- és 
fázisszelvényeit, megvizsgáljuk a felszíni impedancia tulajdonságait. Összefüg
gést állítunk fel a mélyben folyó áramrendszer és a felszíni impedancia között, s 
foglalkozunk a látszólagos fajlagos ellenállások definícióival és az elektromágneses 
fázis értelmezésével. A tanulmányban felhasznált legalapvetőbb összefüggések 
levezetése a függelékben található meg.

A magnetotellurika kétréteges összefüggései

Vízszintesen rétegzett közegben, a függőlegesen lefelé, z irányban terjedő 
harmonikus síkhullám esetén csak az Ex és a Hy térkomponenseket kell figye
lembe venni. Az Ex és a Hy helytől és időtől függő tényezők szorzatára bontható:
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A 2 =  2АхеМ eh k±h + (15)

Av Bx és A2 ismeretében E^\ E^2\ H$p és H ^  könnyen kiszámítható.
A térerősség-komponenseket, valamint a belőlük származtatott impedanciát 

az 1. ábrán bemutatott kétréteges féltérmodellekre elemezzük. A nagyellenállású 
(A modell) és nagy vezetőképességű (B modell) aljzattal bíró modellek fölött a 
jól ismert látszólagos fajlagos ellenállás- és fázisgörbéket a 2. ábra mutatja be.
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1. ábra. Kétréteges féltérmodellek gx =  1 Ü m, h =  1 km a) A modell: nagyellenállású aljzat, 
q2IQi =  Ю 0,6; В modell: nagy vezetőképességű aljzat, q2Iqx =  0,01

Puc. 1. Двухслойные модели полупространства =  1 Q м, h =  1 км
а) модель А : основание с большим сопротивлением qJ qx =  100
б) модель Б : основание с большой проводимостью q2/qx — 0,01

Fig. 1. Two-layered half-space models, where ^  = 1  Q  m, h =  1 km, a) Model A : high-resistivity 
basement, q2/qx =  100,6; Model B: high-conductivity basement, q2!qx =  0.01

A térerősségek mélységszelvényei

Az elektromos térkomponens abszolút értékeit a 3. és 4., fázisait az 5. és 6.
ábra mutatja. A mágneses térkomponens hasonló mennyiségei a 7 — 8., illetőleg a
9 — 10. ábrán láthatók.

Az abszolút értékek mélységszelvényeinek tulajdonságai az alábbiak:
— A csillapodás a vezetőképességgel (annak négyzetgyökével) arányos (nagy 

vezetőképességű rétegben erős csillapodás van, a nagyellenállású rétegben 
alig van csillapodás).

— Hy a réteghatáron megtörik, i£x-nek a rétegátmenet előtt a XJh értékétől 
függő görbülete van (Ях definíciója a 2. függelékben található).

3Hy(z)
— A j x áramsűrűségnek (jx(z) =  o(z)Ex(z) = -------^ — , ld.3. függelék) a réteg

határon szakadása van. (Az A modell esetében az áram felső rétegben kon
centrálódik, а В modellben az áram jelentős része az aljzatban folyik.)
A fázisokat bemutató ábrák már nem ennyire közismertek:

— A B  modellhez tartozó kisperiódusú fázisszelvények rávilágítanak a skinhatás 
mechanizmusára: a jólvezető aljzatban az elektromos és mágneses térkompo
nensek fázisa, következésképpen az áramsűrűség fázisa annyira gyorsan vál
tozik, hogy kis mélységintervallumon belül mindenféle fázisú áramsűrűség 
előfordul, így az eredőjük a mélység mentén gyorsan eltűnik.
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2. ábra. Az 1. ábra modelljei fölött számított elméleti MT-görbék a) Cagniard-képlettel számított 
látszólagos fajlagos ellenállás, b)  fázis

Puc. 2. Теоретические магнитотеллурические кривые, вычисленные над моделями рис. 1 : 
а) кажущееся удельное сопротивление, вычисленное по формуле Канаярда, б) фаза

Fig. 2. Theoretical МТ curves calculated over models shown in Fig. 1. a) Apparent resistivity curves, 
calculated by Cagniard’s definition, b) phase
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3. ábra. A vízszintes elektromos térkomponens abszolút értékének mélységszelvénye az A modellben,
a Xjh néhány különböző értékénél

Puc. 3. Глубинный разрез абсолютного значения горизонтальной составляющей электри
ческого поля на модели 

А )  при нескольких значениях XJh
Fig. 3. Depth profile of the absolute value o f the horizontal electric field component in model A,

at several hjh  values

4. ábra. A vízszintes elektromos térkomponens abszolút értékének mélységszelvénye а В modellben,
a Xjh  néhány különböző értékénél

Puc. 4. Глубинный разрез абсолютного значения горизонтальной составляющей электри
ческого поля на модели 

Б )  при нескольких различных значениях Ах//г
Fig. 4. Depth-profile o f the absolute values o f the horizontal electric field component in model В ,

at several Xjh  values
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5. ábra. A vízszintes elektromos térkomponens fázisának mélységszelvénye az A  modellben, a Xjh
néhány különöző értékénél

Puc. 5. Глубинный разрез фазы горизонтальной составляющей электрического поля на 
модели А )  при нескольких различных значениях Aj/Л 

Fig. 5. Depth-profile o f the phase o f the horizontal electric field component in model A, at several
Xyjh values

6. ábra. A vízszintes elektromos térkomponens fázisának mélységszelvénye а В modellben, а А1/Л
néhány különböző értékénél

Puc. 6. Глубинный разрез фазы горизонтальной составляющей электрического поля на 
модели Б )  при нескольких различных значениях А3/Л 

Fig. 6. Depth profile o f the phase of the horizontal electric field component in model B, at several
Ajl/ä values
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7. ábra. A vízszintes mágneses, térkomponens abszolút értékének mélységszelvénye az A  modellben,
a Xjh néhány különböző értékénél

Puc. 7. Глубинный разрез абсолютного значения горизонтальной составляющей магнит
ного на модеели А )  при нескольких различных значениях Ax//z

Fig. 7. Depth profile o f the absolute values o f the horizontal magnetic field component in model A,
at several Xjh  values

— Az A modellben a mélység menti fázisváltozás annyira kicsiny, hogy bármely 
térerősség-komponens, illetőleg az áramsűrűség csak nagyon mélyen válik 
ellentétes irányúvá.
Az amplitúdó- és fázisszelvényekből egyaránt látszik, hogy amikor a tér 

frekvenciája még olyan nagy (amikor a hjh értéke még olyan kicsiny), hogy a 
klasszikus értelemben számított úgynevezett behatolási mélység nem éri el a 
réteghatárt, a mélybeli térkomponensek abszolút értékei és fázisai már jelentős 
torzulást szenvedtek. A különböző XJh-hoz tartozó görbéket vizsgálva úgy tűnik, 
hogy minden változás a réteghatárról indul el, s terjed aztán a periódusidő (ille
tőleg a XJh) növelésével felfelé.

Az impedancia mélységszelvényei

A magnetotellurikus értelmezés alapját az impedancia (ld. 4. függeléket) 
képezi. Az impedancia abszolút értékeit a 11. és 12., fázisait (ld. 5. függeléket) a 
13. és 14. ábrák mutatják. A lényegesebb sajátosságok a következők:
— A réteghatár alatt az impedancia abszolút értéke konstans, fázisa 45°. Ez 

annak a következménye, hogy az alsó féltérben nincs reflektált tér, csak le
felé haladó csillapodó hullámok léteznek.
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8. ábra. A vízszintes mágneses térkomponens abszolút értékének mélységszelvénye а В modellben,
a Xjh néhány különböző értékénél

Puc. 8. Глубинный разрез абсолютного значений горизонтальной составляющей магнит
ного поля на модели

Б )  при нескольких различных значениях Xx/h
Fig. 8. Depth profüe o f the absolute value o f the horizontal magnetic field component in model В ,

at several Xxjh values

9. ábra. A vízszintes mágneses térkomponens fázisának mélységszelvénye az A  modellben, a Xjh
néhány különböző értékénél

Puc. 9. Глубинный разрез фазы горизонтальной составляющей магнитного поля на модели 
А )  при нескольких различных значениях Ál/h 

Fig. 9. Depth profile o f the phase of the horizontal magnetic field in model A, at several Xjh values
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10. ábra. A vízszintes mágneses térkomponens fázisának mélységezelvénye а В modellben, a Xj-Ji
néhány különböző értékénél

Puc. 10. Глубинный разрез фазы горизонтальной составляющей магнитного поля на модели 
Б )  при нескольких различных значениях X-̂ /h

Fig. 10. Depth profile of the phase o f the horizontal magnetic field in model B, at several k jh  values

— A felső és az alsó rétegbeni abszolút értékek aszimptotikus értékeinek hánya
dosa a q2I q± vezetőképességkontraszt négyzetgyöke.

— Az alsó rétegben az impedancia abszolút értéke a periódus négyzetgyökével 
fordított arányosságban van. Ugyanilyen arányosság áll fenn a felső rétegben, 
kicsiny AJ A értékek esetén. A periódusidő (vagy a AJA) növelésével az 1/УТ- 
szerű csökkenés nagyellenállású esetben ( A modell) lefékeződik, kisellenállású 
esetben (B modell) felgyorsul, mígnem j/i7-* oofelé (ezt az ábrák már nem 
mutatják) ismét beáll az í / / 27-szerű, a homogén terekre jellemző csökkenési 
ütem.

— Azonos ellenálláskontraszttal rendelkező nagyellenállású és nagy vezetőképes
ségű aljzattal jellemzett kétréteges modellek esetén (pl. ha g2l Qi =  100 és 
Q2I Qi =  0.01) az impedanciáknak az azonos AJA-hoz tartozó mélységszelvé
nyeit ugyanolyan alakú függvények írják le:
-  az azonos AJA-hoz tartozó \Z|A és \Z\B amplitúdó-mélységgörbék az ábrák 

egyikének 180°-os megfordításával és egyenkénti eltologatásával páron
ként fedésbe hozhatók:

]g\Z\A + ]g\Z\B =  — 3 lg e — lg (A,//»)
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11. ábra. Az impedancia abszolút értékének mélységszelvénye az A modellben, a hjh  néhány külön
böző értékénél

Puc. 11. Глубинный разрез абсолютного значения импеданции на модели 
А )  при нескольких различных значениях Áj//z

F ig .ll. Depth-profil o f the absolute value o f the impedance in model A , at several Ax/A values

— a fázisgörbék 4ú°-ra nézve tökéletes szimmetriát mutatnak, az azonos 
XJh-hoz tartozó cpf és 99̂  görbepárok egymásnak tökéletes tükörképei:

\<Pz\ + \<Pz\ =  90°.
— A fázisgörbéknek a szimmetrián túlmutató érdekes tulajdonsága, hogy egy 

adott modell esetében a fázis szélső értéke (amely helye a XJh változásával 
különböző mélységben lehet) adott érték, pl. g2l g1 =  100 esetén 77.5°, 
qJ qi = 0.01 esetén 12.5°). Ugyanez érvényes a fázisgörbe „túllövései”-re is.

— Megfigyelhető, hogy a XJh növekedésével végbemenő fázisváltozás nem más, 
mint a legkisebb XJh-hoz tartozó fázis-mélységszelvény felfelé helyeződése. 
Ez különösen jól látható a maximális fáziseltérés, valamint a túllövések helyé
nek a Ajl\h függvényében felfelé történő mozgásán. A felszínen tapasztalható 
jellegzetességek valamely kisebb 2.Jh esetén a mélyben már mind lejátszódtak.

— A maximális fáziseltérés helyére fennáll az alábbi összefüggés: (h — z)2IT = C, 
ahol C csakis a vezetőképesség-kontraszttól függő konstans. A túllövések 
helyére is hasonló jellegű összefüggés írható fel.

— Az összes eddigi jelenség alapja, hogy az eredő tér bármely felszíni és mélybeli 
pontban a függőlegesen lefelé haladó, valamint a réteghatárról visszaverődő, 
felfelé haladó és eközben exponenciálisan csillapodó hullámok szuperpozí-

4* 211



12. ábra. Az impedancia abszolút értékének mélységszelvénye а В modellben, a A/x& néhány
különböző értékénél

Puc. 12. Глубинный разрез абсолютного значения импеданции на модели 
Б) при нескольких различных значениях Ах/<h

Fig. 12. Depth-profile of the absolute value of the impedance in model B, at several hjh  values

13. ábra. Az impedancia fázisának mélységszelvénye az A modellben, a hjh  néhány
különböző értékénél

Puc. 13. Глубинный разрез фазы импеданции на модели 
А )  при нескольких различных значениях А̂ /г

Fig. 13. Depth-profile o f the phase o f the impedance in model A, at several Ах/Л values
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14. ábra. Az impedancia fázisának mélységszelvénye а В modellben, a Xxfh néhány
különböző értékénél

Рас. 14. Глубинный разрез фазы импеданции на модели 
Б )  при нескольких различных значениях ЯА/Л

Fig. 14. Depth-profile o f the phase o f the impedance in model B, at several Xjh  values'

ciója, ami ugyan rendkívül bonyolult módon írható le, de kétségtelen, hogy a 
primér és szekunder hullámok eredője hozza létre a maximális fáziseltérést 
és a túllövést is. (Nem igaz tehát Spies és Eggers (1986) már-már elfogadott 
állítása, miszerint a ,,túllövés” kizárólag a látszólagos fajlagos ellenállás-, 
számítás során fellépő mesterséges eredetű jelenség.)

— Kinyomozható, hogy a skinmélységből (1. 6. függelék) (amely mélységben az 
elektromágneses tér abszolút értéke a felszíni érték e-ad részére csökken) a 
gyakorlati szakemberek, közöttük a geofizikusok közvetítésével lett „beha
tolási mélység” , ami már nevében is azt sugallja, hogy az elektromágneses 
tér csak bizonyos mélységig hatol le. A 3 —14. ábrák bizonyítják, hogy a réteg
határ hatásai már a felső réteg vastagságánál sokkal kisebb „behatolási mély
ség” esetében megvannak, s a mély réteghatár nem a „behatolási mélység 
növekedése” által, hanem a réteghatárról kiinduló tértorzulásoknak a peri
ódusidő következtében történő felszínre jutása eredményeként válik érzé
kelhetővé.

A  felszíni impedancia kapcsolata a látszólagos fajlagos ellenállással

A gj Qi = 100-hoz és q2I =  0.01-hez tartozó felszíni impedanciák abszolút 
értékét a A-JÄ függvényében a 15. ábra mutatja. Látható, hogy a két kétréteges 
görbe a q =  1 Q m-es féltérre jellemző egyenestől egymás kölcsönös metszésével 
válik el. (íme, még egy bizonyíték a „túllövés” természetes eredetére nézve.) 
Hasonló jelenség mutatkozik a 2. ábra fázisgörbéjén is.
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A 16. ábrán az impedancia valós és képzetes részének hjh-függő változását 
mutatjuk be. A látszólagos fajlagos ellenállás-számításoknál a mérési eredménye
ket definíciószerűen mindig egy homogén féltér fölé vonatkoztatjuk. Homogén 
féltér fölött \ImZ\ =  \ReZ\, ami a 16. ábrán 45°-os egyenest jelent. A rétegzett 
féltér impedanciájától (amely H =  l +  i-0  feltétel mellett Z =  Re E + i lm E-nek 
adódik, ld. 7. függeléket), amikor azt óhajtjuk, hogy az mindig a 45° - os egye
nesre essen, teljességgel lehetetlent követelünk. Eltérések (amint azt a 16. ábra 
két különböző modelltípusra érzékelteti) mindig maradnak, tehát definiálhatjuk 
a látszólagos fajlagos ellenállást bármiképpen, a frekvenciatartományban mindig 
lesznek oszcillációk.

Spies és Eggers (1986) 5 féle látszólagos fajlagos ellenállást definiáltak (ld. 8. 
függelék). A 16. ábra a definíciók túllő vési sajátosságait is szemlélteti: a klasszikus 
Cagniard-féle definíció túllövéses AJA-intervallumát a körív mutatja, az impe
dancia valós részéből számított látszólagos fajlagos ellenállásnál a túllövéses 
terület a \ReZ\>l\^ 2 részre korlátozódik; míg az lm Z-ből számított látszólagos 
fajlagos ellenállás túllő vési feltétele:

Látható, hogy a legkisebb oszcilláció — Spies és Eggers (1986) következte
tésével összhangban — Re Z-ből számított látszólagos fajlagos ellenállás esetében 
adódik, de az oszcilláció létezésének itt sem normálási, hanem fizikai okai vannak.

15. ábra. A q2!Qi =  100 (A  modell) és a Q2l(h ~  0.01-hez (В modell) tartozó impedancia abszolút
értékének görbéje a Xjh függvényében

Puc. 15. Кривая абсолютных значений импеданции д2/дг =  100
(модель А )  и q2/ql =  0,01 (модель Б )  в зависимости от IJh

Fig. 15. Absolute values o f the surface impedance for model A  A [q2/q1 — 100) and for model В
(q2ÍQi =  0.01) as a function o f Xjh
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16. ábra. Az impedancia valós és képzetes részének változása a Ijh  függvényében a) q2IQi =  Ю0
(A  modell), b) q2IQi — 0.01 (В modell)

Puc. 16. Изменение действительной и воображаемой составляющих импеданции в зависи
мости от Ax//z:

а) ег/öi =  ЮО (модель А ) б) q2Iqx =  0,01 (модель Б )

Fig. 16. Internal variations between the real and imaginary parts o f the surface impedance as a 
function o f kjh. a) p2/£?i =  Ю0 (Model A), b) Q2/Qi =  0*01 (Model B)

A  felszíni impedancia kapcsolata a mélybeli áramrendszerrel

A magnetotellurika kutatási mélységét — akárcsak a többi elektromágneses 
kutatómódszerét — szinte kizárólag a ,,behatolási mélység’’-еп keresztül szokás 
megítélni. A behatolási mélység koncepciójának túlerőltetése azért vezet 
tévútra, mert a csillapodó hullámok már a rétegzett féltérben sem egyirá
nyúak, hanem azok a felfelé és lefelé haladó hullámok szuperpozíciójaként állít
hatók elő.

A felszín alatti elektromágneses tér vizsgálatában a felfelé és lefelé haladó 
hullámok szuperpozíciójának vizsgálatával teljesen egyenrangú eszközt jelent a 
mélyben folyó áramrendszerek vizsgálata. Ennek az irányzatnak Schmucker 
(1970) és Weidelt (1972) jelenti a kezdetét. (A Schmucker-inverzió nem a Cag- 
niard-íéle látszólagos ellenállást tételezi fel a behatolási mélység függvényében, 
hanem az ohmikus áramrendszer súlypontjának mélységéhez rendel egy, az im
pedancia valós részéből számított látszólagos fajlagos ellenállást.)'

A Schmucker-féle elképzelésnek véleményem szerint a behatolási mélység 
koncepciójával szemben jelentős előnyei vannak. Levezethető ugyanis, hogy 
rétegzett íeltér felszínén a mágneses tér a földben folyó teljes áram összegével 
egyenlő, az elektromos tér pedig az áram első nyomatékával arányos (ld. 9. füg
gelék). Következésképpen az impedancia — egy arányossági tényezőtől elte
kintve — a mélybeli áramrendszer súlypontjának mélységét tükrözi (ld. 10. és
11. függelék). Az ekként értelmezett súlypont mélysége komplex szám és az 
impedancia imaginárius része a felszíni mágneses térrel azonos fázisban levő
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(„inphase” ) áramrendszer súlypontjának mélységét írja le, míg az impedancia 
valós része a felszíni mágneses tér fázisától #0°-ban különböző („out-of-phase” ) 
áramrendszer súlypont-mélységét jelzi. (Ebből számított Schmucker (1970), 
valamint Spies és Eggers (1986) látszólagos fajlagos ellenállást.)

A különböző látszólagos fajlagos ellenállásszámítási eljárások tehát vagy az 
out-of-phase, vagy az inhpase áramrendszerek periódusfüggő súlypontmélység- 
változását, vagy pedig a két súlypontmélység-változás valamilyen kombinációját 
veszik figyelembe. [Spies és Eggers (1986) formulájából következik, hogy a 
Cagniard-íéle definíció a kétfajta súlypontmélység négyzeteinek átlagát veszi 
alapul.] *

A 17. és a 18. ábra az inphase és az out-of-phase áramrendszerek súlypontjá
nak mélységnövekedését mutatja a XJh függvényében. A két mélységgörbe mind
két modell esetén metszi egymást (rámutatva ismét a túllövések frekvenciatarto
mánybeli létezésének szükségszerűségére), majd az A modell esetén az inphase, a 
В modell esetén pedig az out-of-phase áramrendszer súlypontmélysége szalad el 
a másikhoz képest.

A felszíni impedanciának tehát a mélybeli áramrendszer segítségével köz
vetlen fizikai jelentés adható.

A magnetotellurikus fázisról

A magnetotellurikus fázis a felszíni elektromos és a mágneses térerősség fázis- 
különbsége. Az első modellszámítások óta ismert, hogy a fázisnövekedés jól ve
zető aljzatot, a fáziscsökkenés pedig a fedőnél rosszabbul vezető aljzatot indikál. 
A kétréteges magnetotellurikus fázis fizikájával kapcsolatban Fischer (1985) 
arra a következtetésre jutott, hogy felszíni áramkoncentráció esetén mindig fázis
növekedésnek, felszíni áramhiány (tehát mélybeli áramkoncentráció) esetén 
pedig mindig fázis csökkenésnek kell lennie a homogén féltérre jellemző 45° - os 
fázisértékhez képest.

Miután definíció szerint cpMT =  atan-------- , s a 12. függelékben levezetettek
BeZ

jelentés adható: a felszíni fázis pontosan azt írja le, hogy az inphase áramrendszer 
súlypontjának mélysége mennyire siet az out-of-phase áramrendszer súlypontjá
nak mélységéhez képest. XJh-^0 esetén a két súlypont azonos mélységben van, 
majd — mivel az inphase és out-of-phase áramrendszerek súlypontsüllyedése a 
réteghatár közelében nem egyforma — kialakul a szerkezetre és a AJü-ra jellemző 
felszíni magnetotellurikus fázis. Amikor AJA-* °° esetén a két súlypont ismét azo
nos mélységbe kezd kerülni, a fázis újból kezd a 45° felé közelíteni.

Weidelt (1972) a Landau — Lifsitz-féle diszperziós összefüggések felhaszná
lásával levezetett egy közelítő összefüggést a magnetotellurikus q és (p görbék 
kapcsolatára (ld. 13. függelék). É szerint a fázisgörbe az ellenállásgörbe logaritmi
kus deriváltjával van szoros kapcsolatban. Az összefüggés könnyen értelmezhető 
az áramrendszerek súlypontja segítségével. Amíg az ellenállásgörbe az inphase és 
out-of-phase áramrendszerek súlypontjának átlagmélység-változását követi a 
periódusidő függvényében, addig a fázisgörbe logaritmikus ábrázolásban a két 
súlypontmélység különbségét írja le.
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17. ábra. Az inphase és az out-of-phase áramrendszerek súlypontmélységének növekedése az A mo
dell fölött a hjh  függvényében

Puc. 1 7 . Возрастание глубины центра внутрифазной и внефазной систем тока над моделью
А )  в зависимости от XJh

Fig. 17. Depth-variation o f weight-point o f inphase and out-of-phase currents in model A  as a
function of Xjh

A látszólagos fajlagos ellenállással szemben támasztott követelmények

A magnetotellurikus látszólagos fajlagos ellenállást Cagniard (1953) látszó
lag a legkézenfekvőbb módon definiálta, de amint Spies és Egger (1986) rámuta
tott, a Cagniard-féle definíció igencsak esetlegesnek bizonyult. Spies és Eggers 
(1986) tanulmányában négy további lehetséges meghatározás található a látszó
lagos fajlagos ellenállásra nézve. A definíciókat a szerzők szerint értékelték, hogy 
a látszólagos fajlagos ellenállás mennyire tesz eleget az alábbi követelményeknek:
— aszimptotikus értékei a valódi ellenállást közelítsék;
— az ellenállás-átmenetek határozottak, gyorsak és oszcillációmentesek le

gyenek.
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18. ábra. Az inphase és az out-of-phase áramrendszerek súlypontmélységének növekedése а В mo
dell fölött а Дх/Д függvényében

Puc. 18. Возрастание глубины центра внутрифазной и внефазной систем тока над моделью
Б) в зависимости от А /Л

Fig. 18. Depth-variation o f weight-point o f inphase and out-of-phase currents in model В as
a function sof Aj/h

Az ötféle ga közül a legjobb tulajdonságokkal az impedancia valódi részéből 
származtatott görbe rendelkezik, de ez sem volt oszcillációmentes. Ebben a tanul
mányban bebizonyítottuk, hogy a frekvenciatartományban lehetetlen oszcilláció
mentes látszólagos fajlagos ellenállást definiálni.

A látszólagos fajlagos ellenállással szemben támasztott követelményeknek 
kizárólag az időtartománybeli fajlagos ellenállásgörbék tesznek eleget. Ilyen gör
béket a magnetotellurikában Kunetz (1972) számított (ld. 14. függelék).Az inver- 
ziós eljárások tökéletesítésével úgy tűnik, igencsak időszerű lenne az elektromág
neses mérések tulajdonságait az időtartományban is megvizsgálni. A problémák 
természetesen a frekvenciatartományban is megoldhatók, de itt le kell mondani a 
mélybeli ellenállás változásokat helyesen tükröző látszólagos fajlagos ellenállás
számítás lehetőségének reményéről.

Összefoglalás

A magnetotellurika összefüggéseiből kiindulva bemutattuk az elektromos és 
mágneses térerősség-komponensek, valamint az impedancia mélységszelvényét 
egy jól vezető ( д2/дг = 0.01) és egy rosszul vezető ( g2l Qi =  WO) aljzattal ren
delkező kétréteges féltér belsejében. Ennek során összefoglaltuk a legalapvetőbb 
térjellemzőket, érzékeltettük a skinhatás mechanizmusát, rávilágítottunk a 
q2I Qi = 100 és q2I Q± = 0.01 modellek impedanciaszelvényeinek szoros kapcsola
tára, s kimutattuk, hogy a túllő vési jelenségnek fizikai oka van. A behatolási 
mélység által sugallt koncepcióval szemben hangsúlyoztuk, hogy a tértorzulás a 
réteghatárról kiindulva halad a XJh növekedésével egyre feljebb, egészen a fel
színig.
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A felszíni impedanciából többféle látszólagos fajlagos ellenállás definiálható. 
Argand-diagramon bizonyítottuk, hogy a frekvenciatartományban valóban a 
Spies és Eggers (1986) által javasolt, az impedancia valós részét alapul vevő 
definíció a legjobb.

A felszíni impedancia szoros, mindeddig nem vizsgált kapcsolatban van a 
mélybeli áramrendszerrel: az impedancia valós része a felszíni mágneses tér fázisá
hoz képest 90°-kal eltolt fázisú áramrendszer súlypontjának mélységével arányos, 
az impedancia képzetes része pedig a felszíni mágneses térrel azonos fázisú áram
rendszer súlypontjának mélységét írja le.

Amíg tehát a látszólagos fajlagos ellenállás az inphase, vagy az out-of-phase 
áramrendszerek súlypontmélység-növekedését tükrözi, addig a magnetotellurikus 
fázis a két áramrendszer súlypont-mélységének arányát fejezi ki. A Weidelt 
(1972) által levezetett ga és cpMT közötti közelítő összefüggésnek igen egyszerű 
fizikai oka van.

A látszólagos fajlagos ellenállással szemben elvárt követelményeket egyik 
definíció sem tudja a frekvenciatartományban kielégíteni. Amennyiben a látszó
lagos fajlagos ellenállás fogalmára egyáltalán szükség van, a vizsgálódásokat érde
mes az időtartományban elvégezni, ahol a látszólagos fajlagos ellenállásgörbék 
nem tartalmaznak ,,túllövést” .

A vizsgálatnak több olyan vonatkozása van, amely nemcsak a magneto- 
tellurikában, hanem más elektromágneses módszerékben is alkalmazható. Nem 
tértünk ki a két- és háromdimenziós szerkezetek elektromágneses tértorzító hatá
sának vizsgálatára.

Meggyőződésem, hogy az áramnyomaték, valamint az áramrendszer-súly- 
pont komplex mélysége segítségével más elektromágneses módszerek, valamint 
bonyolultabb szerkezeti formák által okozott tértorzulások is könnyebben értel
mezhetők lesznek.
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Függelék

1. A komplex hullámszám (1c) a (2) egyenletből lett definiálva:

k2 =  — i colig, ahonnan к =  ±  -  tfcoLia,
/2
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azaz Re& =  ±/со^сг/2

lm  к =  — Ее к =  +  /со/ссг/2
2. A homogén közegben 1 hullámhossznyi mélységben a tér fázisa megegyezik a 

felszíni fázissal:

4. Az elektromágneses mérésekből meghatározott felszíni komplex impedancia 
az összetartozó elektromos és mágneses térerősségek hányadosa, Z =  EjH. 
A homogén féltér impedanciája (Z) pl. a (7) és (8) összefüggésből is származ
tatható:

i  ОЦ1 r— 7-----Z = -------— =  \ — icoyg
h

Re Z — zbYcofiq/2 

Im Z =  — Re Z =  + Усо/лд/2

5. A magnetotellurikus fázis (cpMT) definíciója:
Z =  |.É7|/|H\c— vh\ azaz cp̂ T =  + (cpß —срн),

vagy az algebrai alak alapján: cpMT =  at an
R eZ

A cpMT kifejezi, hogy a felszíni elektromos tér fázisa mennyire siet a mágneses 
tér fázisához képest. A le definíciójától függően a homogén féltér fázisa egyes 
szerzőknél -f 45°, másoknál —45°. Az eltérő használat miatti félreértések 
elkerülhetők, ha a fázisnövekedés alatt mindig a fázis abszolút értékének 
növekedését értjük.
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a) Az Ampere-törvény segítségével:

(lm z* az ,,out-of-phase” áramrendszer nyomatéka 
az összes áramhoz képest; ezt nevezzük az ,,out-of- 
phase” áramrendszer súlypont-mélységének.)

11. A 9. függelék alapján a felszíni impedancia megdöbbentően egyszerű össze
függésben van a mélybeli áramrendszerrel:
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12. A magnetotellurikus fázis fizikai jelentése

A magnetotellurikus fázis azt fejezi ki, hogy az inphase áramrendszer súly
pontjának logaritmikus mélysége hogyan aránylik az out-of-phase áram
rendszer súlypontjának logaritmikus mélységéhez.
A fajlagos ellenállás logaritmikus ábrázolásához alkalmazkodva {log qa /V log
/(2*))

log tan cp =  log Re z* — log lm z*
13. A látszólagos fajlagos ellenállás és a fázis összefüggése Weidelt (1972) a 

Landau — Lifsitz-féle diszperziós összefüggésből (amelynek lényege, hogy 
lineáris rendszerekben bizonyos oksági összefüggések szerint a válaszfügg
vény valós és képzetes része nem független egymástól) a Cagniard-féle lát-
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szólagos fajlagos ellenállás és fázis kapcsolatára az alábbi egzakt összefüg
gést vezette le:

A fenti formula az alábbi, kvalitatív ellenőrzésre még alkalmas alakra egy
szerűsíthető:

f{T) Sí — [1 - álog Qa(T)/dlog 
4

A közelítő formula a fázisminimumokat, -maximumokat túlhangsúlyozza a 
valódi fázisminimumokhoz és fázismaximumokhoz képest.

14. Az időtartományban (Kunetz, 1972) az E(t) és H(t) térerősség-komponenseket 
az U(t) átviteli függvény kapcsolja össze, ahol
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