
A Coulomb-törvény: a geoelektromos 
anomáliák alapja
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Az egyenáramú tér potenciálját a primér és szekunder források potenciáljának szuper- 
pozíciójaként felírva rámutatunk az indukált elektromos töltések szerepének fontosságára. 
A két féltérből álló té?'ben elhelyezett pontforrás potenciálterét az elektrosztatikus és az egyen
áramú esetre párhuzamosan oldjuk meg. A potenciál analógiájának ellenére a határfeltéte
lek részbeni különbsége miatt az elektrosztatikus és az egyenáramú jelenségek között lényeges 
különbség van: egyenciramú esetben az elválasztó síkon valódi töltésekből álló felületi töltés
rendszer jön létre, míg sztatikus esetben térfogati polarizáció alakul ki, s ennek következtében 
a határfelületen polarizációs töltések keletkeznek. A valódi és a polarizációs töltések egymás 
közötti részaránya a dielektromos állandóktól függ , de összegüket ( az összes szabad töltés 
mennyiségét) kizárólag a vezetőképesség-kontraszt határozza meg. E szabad töltések lesznek 
az elsődleges pontforrás mellett az elektromos tér másodlagos forrásai. A töltésrendszerek 
valóságosak, s a geoelektromos anomáliák megértésében fontos szerepük van annak ellenére, 
hogy az eredő elektromos tér kiszámítása ezen az úton általában sokkal nehézkesebb, mint a 
jól bevált módszerekkel.

Divinding the potenciál of the direct-current electromagnetic field into two parts: the 
potential of the primary sources and the potential due to secondary sources, the importance 
of induced electric charges is emphasized. The potential due to a point source near a plane 

interface between two homogeneous half spaces is solved parallel for the electrostatic and the 
direct-current problems. In  spite of the analogy between the two potential fields significant 
difference appears between the electrostatic and the direct-current problems due to the partly 
different boundary conditions: in the direct-current problem the secondary sources are real 
surface charges appearing at the conductivity interface, while in the electrostatic problem 
polarization charges are induced. In  dielectric-geoelectric problems some part of real charges 
may be substituted by polarization charges, in such a way that the relative proportion of real 
and polarization charges is determined by the dielectric parameters but the total amount of 
charges is controlled exclusively by the conductivity contrast. The induced charge systems 
have important role in understanding geoelectric anomalies in spite of that the determinati
on of thes. resulti ßuelectric field in this way is much more difficult than by using traditio
nal method

Исходя из суперпозиции первичной и секундерной частей потенциала электро
магнитного поля прямого тока, в этой стати изучается значительность электри
ческих зарядов в геоэлектроческих проблемах. Выражение потенциала точечного 
источника находящегося в пространстве состояющем из двух гомогенного полу
пространства разрещено параллелно на диэлектрический проблем и на случай 
прямого тока. Несмотря на аналогию этих двух потенциалов, показалась большая 
разница меэ/сду диэлектрическим и электрическим появлениями в случае прямого 
тока на поверхности между двумя полупространствами появляются реальные 
заряды, а в электростатике — из-за объёмной диэлектрической поляризации — 
появляются поляризационные заряды. Разделение этих двух вида зарядов зависит 
от диэлектрических свойствов, но их сум определяется только геоэлектрически ми 
проводимостями. В понятии геоэлектрических аномалий системы зарядов имеют 
важный роль, а вычисление электрического поля па основе эффекта зарядов кажется 
сложнее чем по традициональным методам.

Az egyenáramú tér potenciálját a primér és 
szekunder források potenciájának szuperpozíciója
ként felírva rámutatunk az indukált elektromos 
töltések szerepének fontosságára. A két féltérből 
álló elhelyezett pontforrás potenciálterét az elekt
rosztatikus és az egyenáramú esetre párhuzamosan 
oldjuk meg. A potenciál analógiájának ellenére a 
határfeltételek részbeni különbsége miatt az elek- 
rosztatikus és az egyenáramú jelenségek között 
lényeges különbség van: egyenáramú esetben az 
elválasztó síkon valódi töltésekből álló felületi 
töltésrendszer jön létre, míg sztatikus esetben 
térfogati polarizáció alakul ki, s ennek következté
ben a határfelületen polarizációs töltések kelet
keznek. A valódi és a polarizációs töltések egymás
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közötti részaránya a dielektromos állandóktól függ, 
de összegüket (az összes szabad töltés mennyiségét) 
kizárólag a vezetőképesség-kontraszt határozza 
meg. E szabad töltések lesznek az elsődleges pont
forrás mellett az elektromos tér másodlagos 
forrásai. A töltésrendszerek valóságosak, s a geo
elektromos anomáliák megértésében fontos szere
pük van annak ellenére, hogy az eredő elektromos 
tér kiszámítása ezen az úton általában sokkal 
nehézkesebb, mint a jól bevált módszerekkel.

Bevezetés

A háromdimenziós szerkezetek fölötti elektro
mágneses tér általános jellemzőit tanulmányozva 
látszólagos ellentmondás érződik a váltóáramú 
terek nagyperiódusú határesete és a tiszta egyen-
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áramú tér sajátságai között, mert a differenciál
egyenletek felírásakor és azok matematikai meg
oldása során már nem mutatkozik meg tisztán a 
fizikai folyamatok lényege. Az okok boncolásakor 
meglepően egyszerű összefüggések derültek ki a 
geoelektromos anomáliák eredetére vonatkozóan. 
Ezek az összefüggések alajDjában véve már koráb
ban is ismertek voltak, de a geoelektromos kuta
tásokban teljességgel háttérbe szorultak, mivel 
a kutatások évtizedeken keresztül az anomáliák 
és a geoelektromos paraméterek közvetlen kap
csolatának meghatározására irányultak.

A dolgozat célja, hogy rávilágítson a geoelektro
mos anomáliák valódi forrására, az indukált határ- 
felületi és polarizációs töltésekre. Megjegyezzük, 
hogy a geoelektromos térszámítási módszerekben 
ez a megközelítés semmiféle változtatást nem indo
kol, a tanulmány csupán az okok tisztázásához 
járul hozzá, és felhívja a figyelmet arra, hogy az 
egyre bonyolultabb térszámítási eljárások alkal
mazása során sem szabad megfeledkezni a geoelekt
romos anomáliák tényleges forrásairól.

1. Általános formulák

Az elektromos és a mágneses térerősség kifejezése 
az A vektorpotenciái és а Ф skalárpotenciál segít
ségével :

( 1 )

H(r)=——rot2 f), (2)
/1

ahol (ha a tér összes forrását ismerjük):

j  és <5 a térbeli áram-, illetőleg töltéssűrűség. 

dA —Egyenáram esetén —— = 0, következésképpen az öt
elektromos térerősség egyszerűen egy skalárfügg- 
vény gradienseként adható meg. Geoelektromos 
fejjel gondolkodva, a potenciált a tér gerjesztő
forrásai és a geoelektromos paraméterek (tehát pl. 
a rétegvastagságok és vezetőképességek) egyaránt 
befolyásolják. Vajon valójában mi a szerepe a 
vastagságoknak és a vezetőképességeknek, azaz a 
geoelektromos paramétereknek?

A  potenciál általános alakja rámutat arra, hogy 
a mélyben töltéseknek kell lenniük, s minden 
bizonnyal ezek a potenciálfüggvény járulékos 
forrásai. Amikor tehát bármilyen egyenáramú 
mérést végzünk, mindenféle anomália a mélyben 
képződő szabad töltések vonzó-taszító hatásának 
megnyilvánulása. Az állítás akármilyen nyilván
való, a geofizikai gyakorlat felől közelítve mégis 
bizarrnak tűnik.

A töltések szerepét ugyanis hajlamosak voltunk 
az elektrosztatikára korlátozni, de be kell látni,

GSO 90/1-1

1. ábra. Pontforrás sík határfelülettel érintkező félterek közelében a) elektrosztatikus probléma, b) és c) egyenáramú 
probléma. Qlf I 1: eredeti források; Q2(1), I 2W: a (2) közegbe odaképzelt tükörforrások; Q2<2), az (1) közegben

látszólag ott lévő pontforrások
A határfelületen lévő megfigyelési ponttól mindegyik valódi és képzelt forrás R távolságra van.

Puc. 1. Точечный источник близко от поверхности между двумя полупространствами, а) Электростатический 
проблем, б) и с) Случей прямого тока, Qlf 1х: оригинальные источники; Q2)1), 12(1>: зеркальные изображения 
в полупространстве (2); Qó2>, I / 2*: кажущие источники в полупространстве (1) как видно из полупростран
ства (2). Р: расстояние между оригинальными/отраженными источниками и местом измерения

Fig. 1. Point source near to a plane interface between two adjacent half spaces, a) Electrostatic problem, b) and 
c) Direct current problems. Qlf Ql : original sources; Q^1), / 2(0: image source in medium (2), Qé2\  I Ó2): apparent

sources in medium (1) as felt from medium (2)
The distance between the original/image sources and the observation point at the interface is R.
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hogy a Coulomb-törvény az egyenáramú terek ese
tén ugyanúgy érvényes, mint a statikus esetben. 
(Sőt mi több, a Coulomb-törvény váltóáramú 
terek esetén is érvényes, de ez már nem tartozik 
cikkünk témakörébe.)

Az alábbiakban egy egyszerű példán az elekt
rosztatikus és az egyenáramú tér viszonyainak 
összehasonlításával megpróbáljuk szemléltetni a 
hasonlóságokat és a különbségeket.

térfogati töltéssűrűséget jelenti. Mivel mindkét 
közeg szigetelő, ezért valódi töltések maguktól 
sehol sem keletkezhetnek, tehát felírhatjuk a 
D n^D n 2 határfeltételt. Az egyenáramú esetben 
viszont az áram folytonosságát kell feltételeznünk: 
amennyi áram a határfelület egyik oldalára be
folyik, a másik oldalán ugyanannyinak ki is kell 
folyni, tehát j ni=jnr

2. Pontíorrás elektromos tere réteghatár közelében
Tételezzünk fel az 1. ábra szerinti elrendezésben 

egy elektromos határfelület közelében lévő pont
forrást. Elektrosztatikus esetben a két feltér 
dielektromos állandója legyen ex és e2 és a Qx 
pontforrás helyezkedjen el az (1) féltérben. Mind
két közeg elektromos vezetőképességének nullá
nak kell lennie, mert ellenkező esetben megindulna 
a töltések vándorlása és ekkor már nem beszél
hetnénk elektrosztatikáról. Az egyenáramú esetben 
a két féltér elektromos vezetőképessége legyen 
ox és (У2 és az I x pontforrás helyezkedjen el az (1) 
félt érben. Első közelítésben mindkét közeg e0 di
elektromos állandója legyen egyenlő a vákuum 
dielektromos állandójával, de foglalkozunk az 
egyenáramú probléma polarizálható közegekben 
való megoldásával is.

A problémát az általánosított tükörtöltések 
módszerével (Simonyi, 1967) fogjuk megoldani. 
Bebizonyítható ugyanis az ún. Thomson-elv (Strat
ton, 1941) alapján, hogy a határfelület közelében 
az (1) közegben kialakuló potenciált meg lehet 
határozni az eredeti Qx töltés és annak (2) közeg
beli tükörképe potenciálja összegeként. Ugyan 
akkor a (2) közegben a potenciál olyan, mintha az 
(1) közegben nem Qv hanem egy bizonyos Qj2) töl 
tés működne. Ugyanez az elv érvényes az I v 
/<х2), /ф  áramforrásokra is.

Az elektrosztatikus és az egyenáramú probléma 
alapegyenleteit az áttekinthetőség érdekében táblá
zatos formában (1. táblázat) foglaltuk össze.

A táblázat első sora szerint a két probléma 
hasonlóságát a potenciálok Q/e = l/a  analógiája 
biztosítja. (Sztatikus esetben a töltés ,,örökké’9 
megmarad, miközben egyenáramú esetben a töl
tések a forrásból elvándorolnak és az időbeli válto
zatlanság feltétele a töltés folyamatos és állandó 
utánpótlása. Egy о vezetőképességű és e dielektro
mos állandójú közegbe hirtelen odahelyezett Q 
töltés az időben exponenciálisan csökkent, s az 
időállandója éppen tr/e, ami azt jelenti, hogy 
£ = £0 és a= l ohm m-1 esetén a töltés kb. 10~10 
s alatt csökken e-adrészére.)

A táblázat második és harmadik sora a határ- 
feltételeket foglalja össze. Az első határfeltétel 
mindkét esetben ugyanaz: a potenciáloknak a 
réteghatáron folyamatos átmenete van. A második 
határfeltétel különbözősége vezet az elektrosz
tatikus és az egyenáramú jelenségek lényegi 
különbségéhez.

Az elektrosztatikus esetben a határfeltétel a 
div D = dr egyenletből adódik, ahol őr a valódi

A két határfeltételből Q^-re és фф-ге, illető
leg /<2>-re és /ф-ге teljesen azonos alakú kétisme- 
retlenes egyenletrendszer állítható fel, mindössze 
annyi a különbség, hogy együtthatóként az egyik 
esetben a dielektromos állandók, a másik esetben 
pedig a vezetőképességek szerepelnek.

A táblázat következő sora a kétismeretlenes 
egyenletrendszer megoldását mutatja: mind az 
elektrosztatikus, mind az egyenáramú probléma 
valóban leírható a tükörtöltések módszerével. 
Tükörtöltések persze a valóságban nem léteznek, 
mindössze annyi a szerepük, hogy matematikailag 
helyettesítsék a közegekben, illetőleg a közeghatá
ron kialakuló szabad töltések hatását.

A táblázat utolsó sora szerint elektrosztatikus 
esetben a töltések polarizáció következtében jön
nek létre. A polarizáció ott lesz a nagyobb, ahol az 
e dielektromos állandó (a polarizálhatóság) na
gyobb. A közegek belsejében a pozitív és a negatív 
töltések összege mindenütt nulla, kivéve a határ
felületet. Szabad polarizációs töltések tehát a 
határfelületen alakulnak ki.

Egyenáramú esetben — vezető közegről lévén 
szó — a valódi töltések el is tudnak vándorolni és 
törvényszerű, hogy éppen a határfelületen kell 
felhalmozódniuk. Ha a közegek nemcsak áram- 
vezetők, hanem polározhatók is, a határfelületen 
valódi és polarizációs töltések egyaránt felhal
mozódnak. Megoszlásuk a dielektromos állandók
tól és vezetőképesség-kontraszttól egyaránt függ, 
de összegük a dielektromos állandók értékétől 
függetlenül mindig megegyezik a vezetőképesség- 
-kontraszt által meghatározott mennyiséggel.

A 2. ábra jelöléseit használva a potenciálok 
mindhárom esetre érvényes alakját az alábbi 
helyettesítésekkel adjuk meg :
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1. táblázat
Sík határfelülettel rendelkező félterek közelében lévő elektrosztatikus és egyenáramú pontforrás potenciálterének és a

felületi töltéssűrűségnek a meghatározása

Table 1.
Determination of the potential and the surface charge system due to electrostatic and direct current point sources near

to a plane interface between two half spaces

Таблица 7.
Определение потенциала и поверхностного системе зарядов электростатичного точечного источника 

близко от поверхности между двумя полупространствами

A későbbiekben meglátjuk, hogy fontos fizikai 
jelentése van annak:, hogy Ф<2)-1 a következő 
módon is fel lehet írni:

A jobboldali első tag a források primér teréből 
származik, a második tag a szabad töltések hatása. 
A potenciál ismeretében az r, tp, z hengerkoordi-

náta-rendszerben a tér többi jellemzője is le
vezethető.

Pl. az elektromos térerősséget az

E*={Er;0; =  0; — (7)

összefüggés adja. (A 0 index azt jelzi, hogy 8i = e0. 
Ha 8i 9^e0, akkor az egyenáramú esetben sem 
szabad elfelejteni, hogy Ei = e0E 0lei.)

Az elektromos térerősségnek egyaránt forrásai 
a valódi és a polarizációs töltések, amint az a 
polározás Pi = (£i— e0)Ei vektorának bevezetésé
vel a div D= ör egyenletből belátható:
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2. ábra. Jelölések a sík határfelület közelében lévő pontforrás elektrosztatikus és egyenáramú terének számításához: 
CY: az eredeti forrás; G2C): a (2) közegbe odaképzelt tükörforrás; Gxí2): az (1) közegbe odaképzelt helyettesítő forrás

ahogyan az a (2) közegből látszik
Az rf qp, z koordinátarendszerben a megfigyelési pont koordinátája r és г, a r töltéssürűség radiális koordinátája r \

Puc. 2. Обозначение к вычислению электростатического и электрического поля из-за одного точечного источ
ника находяющегося близко от плоской поверхности между двумя полупространствами. Сх: оригинальный 
источник; С^1): зеркальное изображение в полупространстве (2); С /2): кажущие источники в полупростран
стве (1) как видно из полупространства (2). Цилиндрические координаты места измерения г И z. г’: радиаль

ный координат поверхностных зарядов т
Fig. 2. Designations for the calculation of electrostatic and direct-current fields due to a point near to a plane inter
face between two adjacent half spaces; G1: original source; G£P: image sources in medium (2); O /2): apparent source

in medium (1) as felt from medium (2)
Cylindrical coordinates of the observation point are r and z. Radial coordinate of the surface charge density r is r \

div (P -f SqE) = dr (8a)

e0 div E — dr — div P  (8b)
Az egyenletben dr a valódi tértöltéseket, —divP  
pedig a szabad polarizációs tértöltéseket jelenti. 
(Szabad töltésnek eddig is és ezután is a valódi és a 
polarizációs töltések összegét nevezzük.)

A polarizációs töltéssűrűség kifejezése C± és ai 
valamint a2 segítségével.

kifejezés adja meg. A határfelületen elhelyezkedő 
összes töltés felületi integrállal számítható k i:

со

Q — I xf(r) 2л rd r  = eJiknlol (12)
о

Ha I x és k12 pozitív (azaz ha ах>а2), т/ és Q 
szintén pozitív. Tehát ha a forrással szembeni 
féltér (réteg) vezetőképessége kisebb mint a forrást 
tartalmazó féltér vezetőképessége, akkor a felüle
ten a forrással azonos előjelű szabad töltés indu
kálódik, de az indukált töltés a forráséval ellen
tétes előjelű lesz, ha a2>ev Ha cr2-* с», k12= —1, 
a határfelületen az eredeti töltéssel azonos nagy
ságú, de ellentétes előjelű töltés indukálódik. Ha 
0*2 — 0, akkor kl2~* -f i ,  s a forrással azonos előjelű 
indukált töltés egyre kevésbé engedi, hogy az 
áram belépjen a szigetelő közegbe. Ha o*2 = 0, 
akkor a szigetelőben egyáltalán nincs áram.

4. A potenciál meghatározása integrálformulák 
segítségével
А Ф skalárpotenciálra vonatkozó (4) egyenlet 

akkor érvényes, ha a F ’ integrálási tartomány az 
összes forrást magában foglalja. Ha azonban а V9 
tartományon kívül is vannak még források, akkor 
Green tétele segítségével bebizonyítható, hogy az 
örvény mentes forrásos tér Ф potenciálját a V9 
térfogatbeli ЛФ ismeretében akkor tudjuk meg
határozni, ha ismerjük a V9 térfogatot körülvevő
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töltéssűrűségből a potenciál meghatározása ko
moly integrálási nehézségekbe ütközik. (Nem meg
lepő, hogy a potenciál meghatározása a tér egy 
pontjában lényegesen egyszerűbb, m intatér forrá
sainak (azaz az összes szabad töltés helyének és 
nagyságának) meghatározása, s a potenciál ezek
ből való kiszámítása.) A Coulomb-törvény alapján 
történő integrálás geoelektromos jelentősége első
sorban abban van, hogy figyelembe veszi a tér 
tényleges forrásait: a határfelületen kialakuló sza
bad töltéseket, továbbá rámutat arra, hogy a ha
tárfeltételek és a Coulomb-törvény együttesen egy
értelműen meghatározzák az egyenáramú térelosz
lást.

5. Geoelektromos anomáliák értelmezése a
Coulomb-törvény alapján
A Coulomb-törvény ponttöltés elektromos erő

terét írja le, de némi integrálással tetszőleges tér
fogati- és felületi töltéssűrűségre is alkalmazható. 
Lássunk néhány példát, miként lehet a Coulomb- 
-törvény segítségével a geoelektromos anomáliákat 
értelmezni, s ebből a megközelítésből milyen kö
vetkeztetések vonhatók le. A következtetések 
minden olyan esetre igazak, ahol a határfelületen 
a potenciáloknak folytonos változása van.

5.1. Homogén féltér felszínén elhelyezkedő 
I  erősségű pontforrás potenciáltere
A potenciál képlete a teljes félterétől annyiban 

különbözik, hogy a teljes térre vonatkozó

—— együttható helyett a féltérre érvényes —̂

szerepel. Az (5) és (6b) egyenlet d — 0 és k12 = — 1 és 
z = 0 helyettesítéssel

térbeli potenciálját írja le, a máik pedig a vízsszin- 
tes felszínen indukálódott szabad töltésrendszerét. 
Az összesen e0 erősségű felszíni össztöltés 
helyettesítő töltése egybeesik az eredeti forrással, 
ezért kétszereződik meg a féltér fölötti potenciál a 
teljes térhez képest. A térerősségeloszlást tehát 
itt is a határfelületi szabad töltésrendszer hatá
rozza meg. (Érdekes, hogy a jelenség egyértelmű 
leírásához az Ohm-törvény közvetlen figyelembe 
vételére nincs is szükség.)

5.2. Horizontális rétegsor VESZ-anomáliája
Egy háromréteges, a rétegeken belül homogén 

(a1x r 2< af) féltér belsejében kialakult szabad 
töltésrendszer jellegét a 3. ábra szemlélteti. (A töl
tések előjelét a (8) egyenlet szerint az áram iránya 
és a vezetőképesség-kontraszt együttesen határoz
zák meg.) A felvázolt töltéseloszlás világosan 
mutatja a mélybeli téreloszlás okát az adott három
réteges modellben: az első és második réteg határán 
lévő pozitív töltések a mozgó pozitív töltések (az 
áram) nagy részét a felszíni rétegbe terelik, de a 
mozgó töltéseknek az a része, ami már bejutott a 
második rétegbe, a második és harmadik rétegek 
határán lévő negatív töltések vonzásának engedel
meskedve igyekszik a —gradO által meghatározott 
útvonalon a szintén jól vezető harmadik rétegbe.

5.3. A Laplace-egyenletről és a Laplace— 
Poisson egyenletről

A (8b) egyenletből at?E = — grad Ф helyettesítés
sel, valamint a АФ—div grad Ф definícióval közvet
lenül adódik a potenciál differenciálegyenlete:

АФ — —(dr — div P)le0. (25)

Miután öp= —d ivP és a szabad töltések összege 
öf=dr+öp, a közismert АФ = — ő//e0 Laplace—

3. ábra. Szabad felületi töltések kialakulása VESZ elrendezésben, rétegzett féltérben. A határfelületi töltések elő
jelét az I  -&12 szorzat határozza meg.

A pozitív töltések az áram egy részét a nagy vezetőképességű felszíni rétegbe terelik, de az áramnak az a része, ami 
bejutott a második rétegbe, a negatív töltések vonzásának köszönhetően a lehető legrövidebb úton igyekszik a jól 

vezető harmadik rétegbe. Ha e — e0, akkor minden szabad töltés egyúttal valós töltés is.
Рас. 3 . Появление поверхностных зарядов на границах между слоями в одном проблеме В. Е. 3. Знак поверх
ностных зарядов определяется произведением Ik12. Позитивные заряды находяющиеся на границе между 
слоями 1 и 2 задерживают большинство движ ущ их позитивных зарядов в хорошопроводяюшим поверхностном 
слое. Движущие заряды проходят слой 2 очень быстро из-за притагательного эффекта негативных зарядов

между слоями 2 и 3.
Fig. 3. Appearance of surface charges at layer boundaries at a VES problem. The sign of surface charges is deter
mined by the product I  •k12. Positive charges at the boundary between layers 1 and 2 force the moving positive 
charges to remain in the high conductivity near-surface. The moving charges entering layer (2) cross it very quickly 

due to the negative charges appearing at the boundary between layers (2) and (3).
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Poisson egyenletben a jobb oldalon a nevezőben a 
szabad töltések — 1-szerese áll.

A rétegzett féltér anomáliájának meghatározá
sában általában а /]ф = 0 Laplace-egyenletből 
szokás kiindulni, ami azt feltételezi, hogy a vizs
gált térrészben nincsenek szabad töltések. A fel- 
tételezés a rétegek belsejében általában igaz, de a 
réteghatárokon már nem. A probléma matematikai 
megoldása a hibás feltételezés ellenére mégis 
korrekt, ugyanis a megoldásnak része a határfel
tételek (azaz a potenciál és az áram határfelületi 
folytonossága, továbbá a potenciálfüggvény a- 
szimptotikus viselkedésének) figyelembevétele. A 
két első határfeltétel pedig egyet jelent a határ- 
felületi töltésrendszer létezésének elismerésével. 
A töltések ily módon való ,,elrejtése,, azután ahhoz 
a széles körben kialakult téves hiedelemhez veze
tett, miszerint a töltések létezését az egydimenziós 
problémákban nem kell figyelembe venni.

következően is lennie kell — nem függ a dielektro- 
mos állandótól.

Elméletileg érdekes megvizsgálni, hogy mi 
történik egy olyan réteghatáron, ahol csak a di- 
elektromos állandó változik és &12 = 0. Az 1. táblá
zat képletei szerint ebben az esetben

 ̂ €2~~ eo ei ~ Eo_  e2~ £1 /0Q\t p ^  — —----------- ——  — — ——  . (Ab)G G G
A polarizációs töltések megjelenésével egyidejű

leg a réteghatáron valódi töltések is képződnek, és 
ennek felületi sűrűsége

Tehát rp+Tr = 0. Ez azt jelenti, hogy a határ
felületre pontosan annyi valódi töltés vándorol, 
amennyi éppen közömbösíti a polarizációs töltések 
hatását.

5.4. Töltések inhomogén rétegekben
Az áramsűrűség divergenciamentességéből, az 

Ohm-törvényből és az eltolási vektorra érvényes 
egyenletből általános formula vezethető le a tér- 
töltés-sűrűségre:

df = őr — div P=  — - —E grad g. (26)
G

A (26) egyenlet szerint mindenütt van szabad 
(azaz vagy valódi, vagy polarizációs) töltés, ahol az

E grad g skaláros szorzat nem nulla. A vezető- 
képességnek minél gyorsabb a térbeli változása, 
általában annál nagyobb a szabad töltések tér- 
töltés-sűrűsége. (Ha E a grad g irányára merőle
ges, továbbá homogén rétegek belsejében nincse
nek szabad töltések.)

A felületi töltéssűrűség az eltolási vektorok 
normális irányú összetevőinek különbségével 
egyenlő: Ha a két közegben a dielektromos állandó 
nem azonos, akkor a valódi töltések felületi töltés
sűrűsége nem egyszerűen a kl2 reflexiós tényezőtől 
függ, hanem

Egy víztartalmú réteg jelentkezésekor nemcsak 
a vezetőképesség nő meg, hanem a dielektromos 
állandó is, mivel eVíz^80e0, következésképpen a 
valódi töltések felületi töltéssűrűsége sokkal kisebb 
lesz, mint az önmagában a vezetőképesség meg
változásából következne. Szerencsére azonban a 
nagyobb dielektromos állandó következtében a 
térfogati polarizáció ugyanitt megnő, s az így 
kialakuló felületi polarizációs töltsésűrűség éppen 
pótolja a valódi töltések hatását. A szabad töl
tések összege tehát ugyanakkora lesz, mint nem
polarizálható közegek határán lenne, így az egyen
áram tere — ahogyan egyéb megfontolásokból

5.6. Egyenáram mágneses tere
A fizika törvényei szerint a mágneses tér léte

zésének alapfeltétele, hogy mozgó töltések létez
zenek. Az álló, statikus töltések nem befolyásolják 
a mágneses teret. Márpedig mind a valódi, mind 
a polarizációs határfelületi töltések statikus töl
tések, tehát a határfelületi töltések léte, jellege, 
helyzete nincs hatással az áramrendszeren kívüli 
mágneses térre. Mivel a réteghatárok és a határ- 
felületi töltések egy és ugyanazt jelentik, követ
kezésképpen a réteghatároknak nincs befolyása a 
felszíni mágneses térre. Valóban, az (1) és (3) 
egyenletekből bonyolult levezetés révén (Edwards 
et al., 1978J el lehet jutni ugyanehhez a megállapí
táshoz.

5.7. Felületi töltések és elektromos kettősréteg
Az alábbiakban a felületi töltések koncepciójá

nak korlátáira mutatunk rá.
A (14) egyenlet első tagja a primér források po

tenciálját írja le. Az egyenlet második tagja a 
határfelületen képződött szabad töltésrendszer 
hatását adja meg, a harmadik tag pedig nem más, 
mint a határfelületen elhelyezkedő elektromos 
kettősréteg potenciálja. Az eredű potenciál a 
három tag összegeként adódik. Mivel az egyik 
határfeltételünk а Ф folytonossága volt, ezért a 
megoldásban csak a felületi töltéssűrűséget kellett 
figyelembe venni.

Matematikailag a feladat megoldható úgy is, 
hogy a kérdéses felületeket nem szabad töltések
kel, hanem v nyomatéké elektromos kettősréteggel 
rakjuk tele, s ugyanakkor elhanyagoljuk a felületi 
töltéseket. A geoelektromos modellezésben több 
ilyen megoldás született már (pl. Hvozdara, 1982).

Megjegyzendő, hogy а т felületi töltéssűrűség 
elhanyagolása egyúttal а дФ/дп folytonosságát is 
jelenti, amelynek fizikai jelentése (miszerint Enl = 
= En2) ellentmondásban van az alapvető határ- 
feltételekkel. Vannak azonban olyan jelenségek 
(pl. a Galvani-féle békacomb-kísérlet, a kontakt- 
potenciál, a Volta-feszültség, a galvánelem stb.), 
amelyek felületi kettősréteg feltételezése nélkül 
nem lennének megmagyarázhatók. Érdekes, hogy
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pl. egy fém elektróda és egy elektrolit határán 
működő ,,töltésszétválasztó erők” elektromos tere 
éppen akkora, hogy а дФ/дп folytonossága teljesül. 
Ilyenkor felületi töltések nem létezhetnek, kizáró
lag kettősréteg van.

A tanulmányban a felületi töltések szerepét 
hangsúlyoztuk. A (13) egyenlet segítségével az is 
belátható, hogy a töltéseket tartalmazó térrészen 
kívül а V9 térfogat belsejében lévő akármilyen 
töltések helyettesíthetők szabad töltésekkel, ille
tőleg elektromos kettősréteggel. А V9 tartományon 
kívül vizsgálódva tehát a kettősére tg potenciálja 
helyettesíthető szabad töltések potenciáljával és 
viszont. Következésképpen nem követünk el 
matematikai hibát akkor, ha felszíni mérések során 
a másodlagos forrásokat kizárólag a mélybeli 
inhomogenitások felületein keletkezett szabad töl
tések képében képzeljük el. (Fizikailag ez a fel- 
tételezés csak akkor helytálló, ha tudjuk, hogy az 
érintkezési elektromosság jelenségét elhanyagol
hatjuk. Matematikai ellentmondásra csak akkor 
jutnánk, ha a teret az inhomogenitásokat tartal
mazó térrészen belül akarnánk az egyik fajta töltés 
kizárólagos létezésének feltételezésével megmagya
rázni.)

Összefoglalás
A tanulmányban megmutattuk, hogy a geo- 

elektromos anomáliák egyszerűen értelmezhetők, 
sőt elvben számíthatók is a tér közvetlen forrásai
nak, a primér és indukált töltéseknek a segítségé
vel. Az egyszerű pontforrás-probléma elektroszta
tikus és egyenáramú esetekre való közös párhuza
mos megoldása rámutatott az elektrosztatikus és

az egyenáramú tér közötti hasonlóságokra és 
különbségekre. Egy kis szemléleti (de nem lényegi) 
leegyszerűsítéssel azt mondhatjuk, hogy minden 
geoelektromos anomália egzakt módon leírható 
a Coulomb-törvény segítségével, akár a felületi 
töltésrendszerre, akár az elektromos kettősrétegre 
gondolunk. Igaz, a számítás így sokkal nehezebb 
mint a jól bevált módszerekkel, de a kialakuló 
anomáliák értelmezésében az elsődleges okok 
tisztázásának perdöntő szerepe van.

A példák rámutattak arra, hogy az egyenáramú 
áramrendszer torzulását polarizáció hiányában 
valós töltések okozzák, de polarizálható közegek 
esetén a polározás vektorának megváltozása men
tén polarizációs töltések is kialakulhatnak. A 
határfelületi töltések természetének ismeretében 
bonyolult levezetés nélkül logikai úton is követ
keztethető, hogy a felszíni mágneses tér nem függ- 
a rétegparaméterektől. Nem kétséges, hogy a tér 
forrásainak ismerete bonyolultabb esetekben is 
hozzá fog járulni a geoelektromos anomáliák 
jobb megismeréséhez.
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