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I. A kidolgozott elméletek, módszerek, 
eljárások leírása

A téma kidolgozása 1991-ben több párhuzamos 
szálon kezdődött el:

1. Elektromágneses elmélet

1.1. Elméleti vizsgálatokat végeztünk a töltéshatással 
[Szarka 1992], a magnetotellurikus látszólagos 
fajlagos ellenállás definíciókkal [Szarka 1994] 
kapcsolatban.
Elemeztük a magnetotellurikában használt értel
mezési paraméterek háromdimenziós modellek 
fölötti sajátságait; bevezettünk néhány eddig még 
nem alkalmazott értelmezési paramétert és (ana
lóg modellezéssel, valamint elméleti megfonto
lások útján) vizsgáltuk ezek fizikai hátterét, ille
tőleg zajviszonyok közötti megbízhatóságát 
[Szarka et al. 1994a, b, с].

1.2. Kidolgoztunk egy, az asztenoszféra torzítatlan 
mélységbecslésére vonatkozó eljárást. Numeri
kus és analóg modellezési tapasztalatok alapján 
ui. található olyan H-polarizációs helyzet, amely
ben korrekciók nélkül viszonylag korrekt mély
ségérték adható [ÁDÁM et al. 1993].

1.3. AMT-jelek analízise alapján (az alpi AMT-méré- 
sek anyagából) kísérletet tettünk a mesterséges és 
a természetes eredetű komponensek szétvá
lasztására.
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2. A finnországi eredetű, ún. indukciós kockázati 
vizsgálatokból kiindulva

2.1. kidolgoztuk a sarki elektrojet analóg model
lezésének soproni laboratóriumunkban megvaló
sítható lehetőségét [Kauristie et al. 1991]. Az 
1991-től kezdve — finn együttműködésben — 
folyamatosan végzett modellmérések is bizonyít
ják, hogy ez a módszer a Balti pajzs laterális 
vezetőképesség-inhomogenitásai által okozott 
magnetotellurikus és geomágneses anomáliák ta
nulmányozásának egyedülálló módszere,

2.2. elméleti módszert dolgoztunk ki a magyarországi 
viszonyokra jellemző vezetőképesség-inhomo- 
genitások hatásának becslésére [WESZTERGOM 
1994].

3. Numerikus modellezés

3.1. Két- és háromdimenziós magnetotellurikus mo
dellezési programokat adaptáltunk PC-re; egy- és 
kétdimenziós inverziós eljárásokat dolgoztunk ki 
[Steiner 1993].

3.2. Egy európai egyetemi konzorcium részeként 
megvásároltuk és adaptáltuk a Geotools-MT nevű 
magnetotellurikus programcsomagot.

4. Terepi eszközök

4.1. Laptop PC-vezérelt terepi geomágneses mély
szondázó műszert készítettünk, amellyel a geo
mágneses pulzációk nagy periódusú (nagy mély
ségű) tartománya vizsgálható.

4.2. Egy időközben elnyert osztrák—magyar projekt, 
tovább egy műszeres OTKA-pályázat (száma: 
A121) alapján, de kb. 20 százalékban ezen 
OTKA pályázat segítségével kidolgoztunk egy
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tavi geoelektromos (egyenáramú szondázó, 
mágneses, VLF) rendszert.

4.3. Egy 1994-ben megismert francia újdonság alap
ján és az Institut de Physique de Globe (Párizs)- 
ból érkező együttműködési ajánlat hatására az 
év végére elkészült intézetünkben egy beren
dezés, amellyel élő fában regisztrálunk több 
órás, ill. napos periodicitású elektromos jeleket.

II. Az elért eredmények ismertetése

1. Elmélet

Rendszerező jellegű elméleti vizsgálataink során 
új (azaz tézisekben megfogalmazható) tudományos 
eredménynek tartjuk

— a magnetotellurikus tenzor invariánsai három- 
dimenziós szerkezetek fölötti tulajdonságai
nak leírását (az ún. skew fizikai jelentésének 
tisztázását, miszerint komplex geometriájú 3-D 
modellek fölött a skew morfológiáját a két 
polarizációs irányhoz tartozó, eltérő mértékű 
áramcsatomázódás alakítja ki; a Berdichevsky- 
determináns alakhű és robusztus jellegének 
kimutatását; a belső áramirány meghatáro
zására a Szarka [1994]-ben részletesen leírt 
módszert),

— a különböző impedancia-elemeken alapuló 
látszólagos fajlagos ellenállások viselkedésé
nek összehasonlítását (miszerint a ReZ-ből 
számított látszólagos fajlagos ellenállás a leg
érzékenyebb a mélybeli 3-D képződmények
re),

— a magnetotellurikus látszólagos fajlagos el
lenállás definíciók rendszerezését, ezen belül 
más szerzők által újnak tartott ellenállás de
finíciók visszavezetését már ismert esetekre,

— a szórványos irodalmi, terepi tapasztalatok 
összegyűjtése és rendszerezése alapján az ún. 
különleges paraméter-érzékenységű módszer- 
család megalapozását. A megnövekedett para
méter-érzékenységnek megnövekedett hiba
érzékenység az ára, de — egyelőre ezt még 
csak analóg modellezési eredmények igazol
ják — találhatók olyan elrendezések, amikor 
a megnövekedett paraméter-érzékenység elő
nyei érvényesülnek,

— hogy a Békés-medence példáján kimutattuk: 
H-polarizáció esetén bizonyos helyzetekben 
torzítatlan magnetotellurikus mélységbecslés 
adható,

— hogy az AMT-zajvizsgálatok analízise szerint 
a mesterséges és természetes eredetű jelek 
elkülönítése csak valószínűsíthető, de bizonyos
sággal meg nem oldható. A tapasztalt esetek 
többségében a mesterséges eredetű jelekből is 
a valódi AMT-hez hasonló látszólagos faj
lagos ellenállás nyerhető.

2. A finn együttműködés keretében

2.1. bebizonyítottuk, hogy a Balti-pajzson az 
IMAGE magnetométer-hálózattal meghatáro
zott geomágneses mélyszondázási anomáliák 
jellege valóban vonalszerű forrástól származik. 
Analóg modellezési kísérletek során megha
tároztuk a forráshelyzetet és kimutattuk, hogy 
az óceáni parthatás a szárazföldi vezetőképes
ség anomáliákat elnyomja. A legfontosabb jel
legzetességek már egy kétdimenziós vékony
réteg-közelítésen alapuló numerikus modelle
zésnél is előjönnek. Az analóg és a numerikus 
modellezés összevetése a terepi tapasztalatokkal 
a módszerek alkalmazhatósági korlátáira mutat 
rá. (Összefoglaló tanulmányunkat [Viljanen, 
Szarka 1995] 1995 márciusában fogadta el 
közlésre az Annales Geophysicae),

2.2. WESZTERGOM [1994] összefoglaló tanulmá
nyában és téziseiben részletesen ismertetett mó
don körülhatároltuk az elektromágneses induk
ciós kockázatot (azaz a vezetékrendszerekben 
geomágneses háborgások során indukált zavaró 
áramok technikai következményeit) Magyaror
szágon. Az elméleti megfontolások során Stei
ner [1993] számításait alkalmaztuk,

3—4. a numerikus modellezés és a terepi esz
középítés terén tézisekben megfogalmazható tudo
mányos eredmények nincsenek.
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