A soproni Geodéziai és Geofizikai Kutató Intézetben
végzett elektromágneses indukciós kutatások története
(A szerkesztőség megjegyzése: Az alábbi cikk
először a Deutsche Geophysikalische Gesell-

schaft, Arbeitskreis Geschichte dér Geophysik
(Német Geofizikai Egyesület Geofizikatörté
neti Munkacsoport) nem rendszeresen meg
jelenő Mitteilungen (Közlemények) sorozatá
nak 1995/1. füzetében jelent meg, angolul.
Címének megfelelően az MTA GGKI-ben, il
letve a vele szorosan együttműködő intézmé
nyekben, főként a természetes elektromágneses
tereken alapuló módszerek fejlesztésében, ezen
módszerek alkalmazásában elért eredményeket
foglalja össze. A Magyar Geofizikában meg
jelenő történeti sorozat számára magyarra for
dította V erő László.)

Az indukciós kutatások kezdete — a tellurikus módszer bevezetése
A mérnökök geofizikai képzése az ötvenes évek
elején kezdődött 1951 őszén, az akkori Nehézipari
Műszaki Egyetemen, Sopronban. Ebben a képzés
ben az újonnan alapított Geofizikai Tanszék és ve
zetője, KÁNTÁS Károly professzor játszott kiemel
kedő szerepet. Soproni kinevezése előtt KÁNTÁS
professzor lyukgeofizikával foglalkozott a magyarországi szénhidrogén-kutatás nagykanizsai bázisán.
Abban az időben a lyukszelvényeket Schlumbergerműszerekkel rögzítették, amelyekben nagy érzé
kenységű (1CT8—1CT9 A/mm/m) Picard-galvanométerek voltak. KÁNTÁS felismerte, hogy ezek a gal
vanométerek felhasználhatók tellurikus mérésekre.
Ezt a módszert, amely a földi áramok változásainak
mérésén alapul, a S c h l u m b e r g e r testvérek vezet
ték be és a Schlumberger cégnél dolgozó magyar
származású tudós, KUNETZ Géza fejlesztette tovább.
A tellurikus medencekutató módszer első kísérleti
méréseit TAKÁCS Ernő, EGERSZEGI Pál és a Tanszék
más munkatársai végezték egy kísérleti műszerrel.
Ezekkel a mérésekkel elsőként a Soproni-hegység
nagy vetőjét akarták kimutatni, amely az Alpok
keleti határa. Ezután következett egy hosszabb szel
vény Mihályi és Szany között, Soprontól keletre, a
Kisalföld területén. Itt mind az Eötvös-ingával vég
zett mérések, mind a szeizmikus mérések jelezték
egy, a fogalmak klasszikus értelme szerinti szinklinális—antiklinális szerkezet meglétét az ausztroalpi takaros szerkezeten belül. Ezt a nevezetes tellu
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rikus szelvényt mutatjuk be az 1. ábrán, az Eötvösinga mérések eredményeivel együtt, KÁNTÁS egyik
első, 1954-es publikációja nyomán. A módszernek
ez a sikere indította arra az Eötvös Loránd Geofizikai
Intézetet, hogy módszerei fegyvertárába felvegye a
tellurikus módszert. Itt jelentősen tovább javították
a módszert és ma is tartó tevékenységük révén
Magyarország területének nagy részét felmérték tel
lurikus módszerrel, lehetővé téve így az alaphegység
mélységtérképének megszerkesztését.
Az első tellurikus mérésekhez használt kísérleti
műszer a Tanszék műhelyében készült. 1955-ben
KÁNTÁS professzor együttműködést javasolt a bu
dapesti Központi Földtani Hivatal és a kínai Geo
lógiai Minisztérium között, azzal a céllal, hogy
küldjenek magyar szénhidrogén-kutató geofizikai
expedíciót Kínába. Ezért Á d á M Antal tervei (1956)
szerint új tellurikus műszereket építettek, amelyeket
sorozatban is lehetett gyártani.
1955 októbere és 1956 januárja között magyar
geofizikusok egy csoportja — tellurikus, szeizmikus
és lyukgeofizikai szakértők — tartózkodott Kínában,
Á d á M Antal és T a k á c s Ernő voltak a tellurikus
szakértők. A magyar műszerek egy hónapig voltak
kiállítva a pekingi Ég Templomában és előadások
hangzottak el felépítésükről és alkalmazásukról.
Ezután bemutató mérések következtek Lin-Csinben,
a Császári Csatorna partján, egy feltételezett sódóm
helyzetének kimutatására tellurikus módszerrel. A
háromhetes mérés kedvező eredményeket adott. En
nek következményeképp a magyar geofizikai szén
hidrogén-kutató expedíció megbízást kapott arra,
hogy az 1956 nyarát követő négy évben méréseket
végezzen szénhidrogén felderítése céljából Kína kü
lönböző részein. Az expedíció egyik része volt egy
tellurikus csoport négy műszerrel, a személyzet a
Geofizikai Tanszék és a Magyar Tudományos Aka
démiának a Tanszéken nem sokkal korábban létre
hozott Geofizikai Kutató Laboratóriuma tagjaiból
verbuválódott. (A Laboratórium később, 1970-ben,
a Magyar Tudományos Akadémia Geodéziai és
Geofizikai Kutató Intézetének (GGKI) egy részlege
lett.)
1956-ban összehasonlító földi áram méréseket vé
geztek a pekingi földmágneses obszervatóriumban és
Sopronban, hasonlóan a KUNETZ által 1952-ben
szervezett világméretű mérésekhez. Az ebből a mé-
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1. ábra. (a) Tellurikus és (c) Ag szelvény a Mihályi antiklinális és a Szany szinklinális között és (b) a szelvény térképe a

gravitációs gradiensekkel, Eötvös-inga mérések alapján

résből kapott regisztrátumokat több, különböző
módszerrel dolgozták fel. Az eredmény meglepő
volt: a földrajzi hosszúságban meglévő mintegy
100°-nyi különbség ellenére a nappali pulzációk
amplitúdóinak változásai nagyon hasonlók voltak, az

amplitúdó értékek szorosan korreláltak (2. ábra,
ÁDÁM 1958).

Mint említettük, ennek az expedíciónak a műsze
reit Sopronban készítették. Mivel Magyarország
megrendelést kapott mintegy 50—60 tellurikus műPeking
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2. ábra. A földi áram pulzációk teljes ciklusának átlagos száma 10 perces időközönként Pekingben és Sopronban,
1956. január 9. és 14. között [Á dám 1958]
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szerre, a Geofizikai Mérőműszerek Gyára egy mű
helyt hozott létre Sopronban ezek elkészítésére, 20
munkással, ÁDÁM vezetése alatt.
A Sopronban előállított jelentős számú műszert
ellenőrizni kellett. Ez a lehetőség adta a Geofizikai
Laboratórium munkatársainak azt az ötletet, hogy
egyidejű regionális tellurikus méréseket végezzenek
Magyarországon a különböző földtani szerkezetek és
a földmágneses pulzációk finom szerkezetének
összehasonlító vizsgálatára.
Az első ilyen regionális mérések 1959-ben hat
állomáson történtek Magyarország nyugati részén, a
Dunántúlon, köztük volt a Nagycenki és Tihanyi
Obszervatórium és más állomások az ezen mérések
fő bázisának tekintett Nagycenk 150 km-es kör
nyezetében. A meglehetősen kezdetleges műszer és
a szokatlanul rossz időjárás ellenére minden ál
lomáson mintegy három napnyi regisztrátum ké
szült, 20 mm/perc filmsebességgel.
A második méréssorozatot a Nagycenki Obszer
vatórium közelében lévő állomásokon végezték azzal
a céllal, hogy információt kapjanak az állomás szűkebb, 20 km-nyi környezetéről. Ebben az esetben a
fő nehézséget az osztrák-magyar határ közelsége
jelentette, amely ebben az időben hermetikusan le
volt zárva és átjárhatatlan volt. Ezért külön en
gedélyre volt szükség ahhoz, hogy az éjszakát sátrak
ban tölthessék a határtól csak 5 km-re. A műszereket
ezen mérések során a sátrakban lévő akkumulátorok
ról működtették; itt folyt minden tevékenység, be
leértve a filmek előhívását is.
A Nagycenki Obszervatóriumot ugyanazokkal a
T09 típusú műszerekkel szerelték fel, mint ami
lyeneket Kínába exportáltak. Az obszervatóriumi
használat kívánalmainak megfelelően az akkumu
látoros táplálást váltóáramú hálózati táplálással he
lyettesítették és a két műszer közül az egyiket
25 mm/órás filmsebességre is alkalmassá tették,
hogy „normális” földi áram regisztrálásra is használ
ható legyen. A nagyobb, 20 mm/perc filmsebességű
műszert a Nemzetközi Geofizikai Év és Együtt
működés világnapjain és különleges alkalmakkor
működtették, például amikor a regionális méréseket
végezték. Később, 1961-ben egy kissé módosított
műszertípust, a T14-et [ÁDÁM, VERŐ 1958] kezdték
használni a földmágneses pulzációk gyors regiszt
rálására, 6 mm/perc sebességgel.
A regionális mérések tekintélyes mennyiségű, fel
dolgozásra váró földi áram regisztrátumot eredmé
nyeztek. Ezen túlmenően ezeket a méréseket foly
tatni kellett, mert Magyarország érdekelt volt az
aljzat szerkezetének kutatásában, szénhidrogén-ku
tatási céllal. Ezért a kísérleti méréseket módszertani
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fejlesztés kísérte. Ennek a fejlesztésnek célkitűzése
volt az adatfeldolgozás javítása és automatizálása, a
geológiai információ kinyerése a tellurikus ellipszi
sekből, a tellurikus mérések értelmezéséhez szük
séges korrekciós mérések és ezen korrekciók mód
szereinek kialakítása.
A feldolgozás általánosan használt módszere
KUNETZ totális ellipszise volt, „abszolút ellipszisek”
formájában, amelyek megadják a tellurikus válto
zások nagyságát és irányát homogén (azaz minden
irányban egyformán valószínű és egyforma ampli
túdójú) mágneses változások esetén. V erő [1960]
egy statisztikus módszert dolgozott ki, amely a tel
lurikus összetevők időbeli deriváltját (az érintőket az
analóg regisztrátumokon) használta fel az abszolút
ellipszisek számítására és a bázisállomáshoz (az Ob
szervatórium) viszonyított relatív ellipszisekké való
transzformáláshoz és ahhoz, hogy stabilizált abszolút
ellipsziseket kapjon az Obszervatórium különböző
periódus tartományokra vonatkozó időszakos és át
lagos ellipsziseinek felhasználásával. Ezeknek a
vizsgálatoknak jelentős eredménye volt az, hogy a
különböző periódus tartományokban az abszolút el
lipszisek lényegesen különböznek egymástól. A
15 s-nál rövidebb és a 30 s-nál hosszabb periódusú
pulzációkból szerkesztett ellipszisek közelebb van
nak a körhöz, míg a 20 s körüli pulzációkból szer
kesztettek, amelyek K — Ny irányban megnyúltak. A
K — Ny-i elektromos komponens nagyjából megfelel
az É—D-i mágneses összetevőnek, és ahogy ez ma
már ismert, ennek a komponensnek a túlsúlya a
földmágneses tér erővonalai rezonanciáinak tulaj
donítható, amelyek olyan mágneses teret hoznak
létre a felszínen (figyelembe véve az ionoszféra
hatását) mint egy É—D-i irányú hullámtér. Mivel az
abszolút ellipszisekről megállapították, hogy függ
nek a periódustól, magától értetődően a stabilizált
abszolút ellipsziseket a mozgó állomásokon is
meghatározták külön-külön az egyes periódusokra.
Az volt a feltevés, hogy ezek hasonlók lesznek a
báziséhoz, ha az elektromos tér nem hatol le az
alaphegység mélységéig. Az első mérési sorozat
eredményeként olyan relatív ellipsziseket kaptak,
amelyek általában alig-alig változtak a periódus függ
vényében. A különböző periódusokhoz tartozó re
latív ellipszisek közti lényeges különbségek az ál
lomás alatti földtani szerkezetben lévő különbsé
geket fejeznék ki.
V isszatérve a földi áram regisztrátumok feldol
gozásához, TAKÁCS Ernő [1964] egy szellem es se
gédeszközt alkotott a „totális” ellipszis m egszer
kesztéséhez szükséges harmadik összetevő megha
tározására, am ely többnyire az északi és keleti össze
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tevő közti szögfelező irányába esik. A hatvanas évek
első felében egy digitális műszer is született a totális
változások (az összes változás algebrai összege) há
rom irányban való közvetlen meghatározására, opti
kai kvantálással. Az elvet még ma is használják a
Eötvös Loránd Geofizikai Intézet nagy hatékonyság
gal működő elektronikus digitális műszerében.
A tellurikus abszolút és relatív ellipszisek az el
lenállásnak azt az irányfüggését fejezik ki, am ely
vagy a földtani szerk ezettel, vagy a kőzetek a n izo
trópiájával van kapcsolatban. A földtani/tektonikai
szerkezetek és tellurikus ellip szisek közti kapcsolatot
analóg m odelleken vizsgálták [Á d á m 1961], m ivel
abban az időben numerikus m odelleket m ég nem
lehetett számítani.

A tellurikus módszer fő paramétere a vezetőképesség aránya a bázis és mozgó állomáson
(S= h/p = az üledékvastagság/átlagellenállás). Ha az
S vagy h értékét, azaz az üledékes medence mély
ségét kell meghatározni, akkor az S, h és p értékét
ismerni kell a bázison, továbbá az üledékek átlagos
ellenállását is ismerni kell a mozgó állomásnál. A
hatvanas években az ellenállást nagy behatolási
mélységű dipól ekvatoriális elrendezésű szondázá
sokkal határozták meg, ahol a több km-es áramdipól
és a km-t elérő hosszúságú mérődipól távolsága több
tíz km is volt. Az áramforrás nagy teljesítményű
egyenáramú generátor volt, GE30, majd GE40 tí
pusú kapcsolóművel, majd a magnetotellurikus (MT)
szondázások nagymértékű bevezetésével a korrek
ciókat az A tellurikus ellipszis és az MT paraméterek
közti kapcsolat segítségével határozták meg. Ezen
méréseknek köszönhetően az alaphegység mélysé
gének tellurikus adatokból szerkesztett térképe Ma
gyarországon sokkal megbízhatóbb, mint a meg
felelő gravitációs térkép. Ez utóbbi ugyanis mé
lyebb, a medencealjzat alatti, az alsó kéregben vagy
a felső köpenyben lévő testek hatását tükrözi, például
a délkelet-magyarországi Békési-medence területén.
A regionális tellurikus mérések a hatvanas évek
végéig folytatódtak. A GGKI évenként mért négy
nyolc állomásán túlmenően a többi csoport, az
Eötvös Loránd Geofizikai Intézet, a Geofizikai Ku
tató Vállalat és a Miskolci Egyetem Geofizikai Tan
széke által mért bázisállomások regisztrátumait is
ugyanazzal a módszerrel dolgozták fel. (Itt kell
megjegyezni, hogy a Miskolci Egyetem Geofizikai
Tanszékének nagyon szoros kapcsolata volt a GGKIvel, mivel az előbbi utódja a K á n t á s professzor által
vezetett soproni Geofizikai Tanszéknek. Az egyete
met Sopronból áthelyezték Miskolcra, mert az oszt
rák határ túl közel volt Sopronhoz az akkori vezetők
számára és ez a határ, sőt még a környéke is, a
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határsáv, zárva volt a legtöbb magyar számára is.)
így mintegy 100 állomás van Magyarország te
rületén, mindenhol, ahol csak tellurikus mérés lehet
séges. A pontoknak két csoportja volt: az úgy
nevezett „gyors” állomások, ahol csak a 10-től né
hány száz s-ig terjedő periódus tartományt mérték,
és a „normál” állomások, ahol a néhány ezer s-os
periódusokat is mérték. A többi csoporttól kapott
legtöbb bázis állomás és a GGKI által mért ál
lomásoknak durván a fele tartozott a gyors csoport
hoz, ezért az összes állomás mintegy egynegyedén
kapták meg a „relatív tellurikus terület” és a periódus
közti összefüggés hosszú periódusú részét. Az ál
lomásokat először a tellurikus ellipszis területével
jellemezték, amely közelítőleg megadta az üledékes
összlet ellenállását és vastagságát, majd egy olyan
értékkel, amely jellemezte a terület változását a
periódus függvényében. Ez utóbbi jelzett néhány
olyan területet, ahol a tellurikus ellipszis területe
meglehetősen erősen csökkent a periódus növeke
désével. Ilyen területeket találtak a Dunántúl déli
részén, Pécstől keletre, aztán Eszaknyugat-Magyarországon, Miskolctól északra, de a legfontosabb a
Balatontól északra lévő volt. Ez utóbbi anomália
felfedezésének érdekes története van. A hatvanas
évek közepén valamennyire javultak a tellurikus
mérések műszerei, de a műszerek állandó felügye
letet igényeltek, mert akkumulátorról működtek.
(Később a generátorok folyamatosabban szolgáltat
ták az áramot és egy jelzés figyelmeztetett, ha a fény
kikerült a látótérből, így az észlelőnek több pihenésre
volt lehetősége az éjszaka folyamán.) Egy nagyon
forró nyári időszak után egy nagyon erős hidegfront
következett. Ennek a frontnak első zivatarai a mérő
csoportot a sárosdi állomáson érték el. Itt egy vihar
alatt a csoport sátrától mintegy 100 m-re lévő fába
csapott a villám. A csoport az eseményeket a gépko
csiból figyelte. A műszer be volt kapcsolva és később
megállapították, hogy a fények egy meglehetősen
hosszú időre kimentek a látómezőből, körülbelül egy
órára, aztán ismét visszatértek a normális szintre,
mintha valami sztatikus töltés lett volna a talajban.
Egy ilyen töltés nagyon valószínűtlennek látszik, bár
hasonló jelenség játszódott le több alkalommal is az
Obszervatóriumban, mikor villámcsapások után
(ezekben az esetekben azonban nem látták a vil
lámot, így nem tudták, hová csapott be) a jelek
hosszú időre eltűntek. Ennek a hatásnak a forrása
ismeretlen maradt. Sárosdról a csoport a Bakonyba,
Bakonybélre ment, a Balatontól északra. Megle
hetősen rossz időjárásban kora délután tudták fel
állítani az állomást egy kis völgyben, a Gerencepatak közelében. A patak másik oldalán, ahová egy
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regisztrált jeleket: mintha az Obszervatórium na
gyon viharos regisztrátumait, amelyeken a hosszú
periódusú változások voltak az uralkodók, mintegy
20 s-os levágási periódussal megszűrték volna, csak
a nagyon szabályos, rövid periódusú változások vol
tak láthatók (3. ábra). Ezek a felvételek mindmáig
egyedülállóak maradtak, mert a két feltétel, nagyon
jó vezető a mérési hely alatt és földmágneses vihar,
azóta sem teljesült egyszerre. E mérési hely egy
pliocén vulkáni terület szélén van, ahol később ha
sonló, nagyon jól vezető testeket találtak és ezeket
nagyon intenzíven kutatták (lásd később a dunántúli
kéregbeli vezetőképesség anomáliát).
Mivel a többi csoport a tellurikus méréseket főként
szénhidrogén-kutatási céllal végezte, a GGKI cso
portja főként a hegyvidéki területeken végzett mé
réseket és itt gyűjtött tapasztalatokat. Ennek a ta
pasztalatnak legfontosabb eleme az, hogy az ál
lomások lehetséges helyeit a lehető leggondosabban
kell kiválasztani, figyelembe véve a zajforrásokat, a
bányákat, a vasútvonalakat, az ipari üze
meket stb. Némi üledékes fedő, ha csak
néhány méter vastag is, nagy előny. A
hegyekben a zivatarok által keltett zaj is
sokkal erősebb, ezért nincs értelme a
méréseket folytatni ilyen időjárás esetén.
A zivatarokhoz kapcsolódik egy másik
tapasztalat is. Zivatarok alatt a pulzációk
amplitúdója elég gyakran csökkent. Az
elektromosan töltött felhők némi árnyé
koló hatása elméletileg lehetetlen, bár a
hatást megerősítette a Nagycenki Obszer
vatórium regisztrátumainak összehason
lítása kelet-magyarországiakkal, Debre
cen környékiekkel. Egy, az országon
Ny—K irányban áthaladó hidegfront
először Nagycenken okozta a pulzációk
csökkenését, majd később Debrecenben,
így az amplitúdó arányok meglehetősen
erősen változtak a front átvonulása alatt.
Néha nemcsak az időjárás állított aka
dályokat a mérés elé. Gyulánál, a román
határ közelében (határ két „baráti, szocia
lista ország” között) a GGKI csoportját
megkérte a helyi rendőrség, hogy men
jenek velük a rendőrségre, mivel meg
akarták kérdezni Sopront, hogy a csoport
valóban onnan jött-e. Féltek attól, hogy
valami történhet a határ közelében,
3. á b ra . Bakonybélnél, a dunántúli kéregbeli anomália területén készített
néhány tíz km-re attól. Még az sem elé
földi áram felvételek, ahol a nagycenki felvételen látható hosszú periódusú
gítette ki őket, hogy a csoportnak papírjai
vihar alatti változások alig felismerhetők és csak a rövid periódusok
maradtak meg [Á dám , V erő 1964]
voltak, miszerint Sopronból jöttek, a kapi
talista Nyugat közeléből (5 km-nél kö

kis híd vezetett, egy úttörőtábor volt. Az eső egész
délután nem állt el és több zivatar is volt. Ezért a
csoport tagjai a meglehetősen szokatlan, kizárólag
10 s-nál rövidebb periódusokból álló változásokat a
villámoknak tulajdonították. Az éjszaka folyamán a
sátorból is jól lehetett hallani a patak vízszintjének
emelkedését. Reggelre a patak medre megtelt és a
víz elérte a híd alját. Egy beteg gyereket a csoport
kocsijával vittek be a legközelebbi faluba. Míg távol
volt, a földmágneses vihar még erősebbé vált, a
változások majdnem elérték az (analóg) műszer lá
tómezejének határát. De csak rövid periódusú vál
tozások voltak láthatók. Mikor a kocsi visszatért, a
híd már eltűnt a vízben és a gyerekek a táborból
gyalog indultak a közeli faluba, ami nehéz feladat
volt számukra és az állomást is fel kellett adni. Az
ezt a viharos esőzést követő áradás több áldozatot
követelt, a völgyben lévő utat rögtön azután le kellett
zárni, hogy a csoport elhagyta az állomást. Otthon a
felvételeket előhívták és nagy meglepetéssel látták a
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speciális formáját javasolta az üledékes medencék
tanulmányozására, nevezetesen az MT szelvénye
zést, amely nagyon hasonló a tellurikus módszerhez.
Ha
van(nak) jól vezető üledékes réteg(ek) a kváziWiese-nyilak
végtelen ellenállású aljzat felett, akkor az MT fázis
Dr. Horst WlESE a Niemegki Obszervatóriumból értéke közelítőleg 0°, azaz az elektromos és mágne
a hatvanas évek elején meglátogatta Magyarországot ses tér fázisban van. Ilyen esetben a két tér közti
és az akkori Geofizikai Laboratóriumot. A beszél átviteli függvénynek valós (nem képzetes) együtt
getések során megemlítette azt az ötletet, hogy a hatói vannak, a tellurikus módszerhez hasonlóan és
mágneses Z-komponens felhasználásával informá az MT szondázási görbe (egy lóg p — lóg T koor
ciót lehet kapni a mélyen fekvő jó vezetőkről, és azt dináta-rendszerben ábrázolva) 45°-ban emelkedik,
is, hogy a Niemegki és Wingsti Obszervatóriumnál az alaphegység végtelen ellenállásának megfelelően.
Ezt a szakaszt „S-intervallumnak” nevezik és ebben
kapott Z-görbék majdnem tükörképei egymásnak.
Később, miután mérések történtek a Pannon-me az intervallumban az impedancia nem változik a
dencében és a Kárpátokban és itt felfedezték a Z-vál- frekvencia függvényében. Ilyen esetben nagyon
tozások előjelének változását [WlESE 1962, Á d á M egyszerű képletek használhatók az S vezetőképesség
et al. 1964], WlESE súlyos betegsége ellenére egy számítására.
Az első magyarországi kísérleti MT mérések is
expedíció jött Magyarországra az NDK-ból, amelyet
Eberhard R it t e r vezetett és mágneses méréseket ezen az elven alapultak [Á d á m , B e n c z e 1961],
A feladat a Soproni-hegység keleti határvetőjének
végeztek a VI. Nemzetközi Geofizikai Szelvény
nyomon
követése volt az üledékek alatt az S-érték
mentén, amelynek magyarországi szakasza az ország
délkeleti sarkából indul és Budapesttől északra ér felhasználásával, azaz ugyanaz, mint az első tellu
véget (az állomások egyikén a Laboratórium Askania rikus méréseké, amelyekből a vető már jól ismert
műszere mért). A mágneses mérésekkel egyidejűleg volt. A mérések sikerültek és a szerzők bizonyos
tellurikus felvételek is készültek. Általában azt ta anizotrópiát is kimutattak. A módszer alapvető prob
lémája a mágneses tér kis változásainak regisztrálása
lálták, hogy a Wiese-nyilak kicsik, ami azt jelezte,
volt.
Az erre a célra használt első műszerek a
hogy az Alföld alatt nincs különösebb vezető. Egy
Schmidt-féle
mágneses mérlegek voltak (Feldkésőbbi, részletes vizsgálat a mágneses tér erős
torzulását mutatta, mégpedig a vízszintes összete waage), amelyeknek kiegészítő egységként volt egy
vőjét az ország délkeleti sarkában, Gyula városának fotoelektromos átalakítója, hogy regisztrálni lehes
közelében, ahol a vízszintes összetevők a más ál sen a mágneses változásokat a mágneses mérések
lomásokhoz viszonyítva akár 10 százalékot is vál korrekciója céljából. A Feldwaage nagyon kényes
toztak, még néhányszor tíz perces periódus esetén nek és ugyanakkor nehézkesnek bizonyult. Érzékeny
is. Az inhomogenitásról feltételezték, hogy kapcso volt mindenféle mozgásra, ami korlátozta haszná
latban van a Pannon-medence ezen legmélyebb ré latát Sopron szeles időjárása mellett (a város egy
szének (keleti) falával. Ezt a legmélyebb részt ke olyan völgyben fekszik, amely a fő szélirány,
vésbé mély részek, sőt az erdélyi hegyek első dombjai ÉNy—DK felé nyitott). Ezért sokkal sikeresebb kí
veszik körül. Később mágneses méréseket végeztek sérletek történtek zárt helyeken, tető alatt, a Nagy
minden „normális” tellurikus állomáson, azaz ahol cenki Obszervatóriumban, ahol az MT tér különböző
mind gyors, mind normál felvételek készültek jellegzetességeit is lehetett tanulmányozni. Ezeknek
a méréseknek az eredményei vezettek Á d á m 1961[Á d á m et al. 1968].
es disszertációjához a „Magnetotellurikus anizo
A magnetotellurikus módszer bevezetése és trópia” meghatározásáról, amelyet a Bergakademie
Freiberg a Freiberger Forschungshefte egy különproblémái
számában (C 168) teljes terjedelmében megjelen
tetett [ÁDÁM 1964], Ez a tanulmány módszereket
Kezdeti próbálkozások
közölt az MT szelvényező mérések feldolgozására
Hét év telt el C a g n ia r d 1952-es első, a magne- és leírta az anizotrópia substormok (földmágneses
totellurikáról szóló francia nyelvű publikációja után, öblök, ahogy akkoriban hívták ezeket) alapján való
amikor 1959-ben az MT módszerrel elvégezte az meghatározására irányuló kísérleteket, amelyek sok
első terepi méréseket BERDICSEVSZKU és BRUNEL- kal hosszabb periódusúak, mint a korábban használ
LE 1960-tól kezdődően további kísérleti méréseket
tak, az elektromos és a mágneses tér közti fázisemlít az irodalom. BERDICSEVSZKU az MT egy különbség, a két vektor irányának különbsége, to
zelebb Ausztriához) jött emberek még gyanúsabbak
voltak.
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vábbá a mágneses tér függőleges és vízszintes össze
tevői arányának szélsőértékei stb. alapján.
A Nagycenki Obszervatórium első MT szondázási
görbéje az É—D-i és K—Ny-i összetevőkre vo
natkozó ellenállások skaláris számításán alapult.
Ezek a görbék azonban elsőként jelezték azt a ve
zetőképesség anomáliát, amelyet később intenzíven
kutattak. Á d á m kandidátusi értekezése [1963], majd
a Gerlands Beitráge zűr Geophysikben 1965-ben
megjelent cikke volt a egyike az elsőknek —
F o u r n ie r et al. cikkével együtt [1963] — amely
felhívta a figyelmet a Gutenberg-féle kis sebességű
(LVL) réteg, azaz az asztenoszféra közelében lévő
jól vezető rétegre. Ez a tény alátámasztotta GUTENBERGnek azt az ötletét, ami a szeizmikus sebességek
alapján vetődött fel benne: a kőzetek ebben a mély
ségben elérik a szolidusz hőmérsékletet és részleges
olvadás következik be. A következmény a viszkozi
tás jelentős csökkenése és a fajlagos vezetőképesség
növekedése. A Pannon-medencében MT szondá
zások, szeizmológiai [BlSZTRICSÁNY 1974] és ref
lexiós szeizmikus vizsgálatok [POSGAY 1975] mind
az asztenoszférának a környező idős geológiai blok
kokhoz (Kelet-Európai Platform, Variszkuszi-Cseh
Masszívum) képest lényegesen kiemeltebb helyzetét
jelezték, amely kapcsolatban van a nagy hőárammal
a medencében.
Elozzá kell tenni, hogy az asztenoszférára vo
natkozó vizsgálatok jelentősen hozzájárultak a hatva
nas évek új globális geodinamikai modelljének, a
lemeztektonikának kialakításához. Az ÁDÁM mun
káira [1963, 1965] való számos hivatkozás jelzi az
asztenoszféra jelentőségét a lemeztektonika kiala
kításában.
Ezt a kutatást olyan nemzetközi programok se
gítették elő, mint a Felsőköpeny Projekt, amely épp
olyan világítótorony volt a szilárd Földet kutató
geofizikusok számára, mint a Nemzetközi Geofizikai
Év és Együttműködés volt a világűrt és a légkört
vizsgálók számára. A kelet-európai országok geofi
zikusainak 1966-os lipcsei (akkor: NDK) konferen
ciája a Szovjetunió befolyása alatt egy szervezetet
hozott létre a regionális együttműködésre. Ezt a
szervezetet a Szocialista Országok Tudományos
Akadémiái Planetáris Geofizikai Bizottságának ne
vezték, rövidítve KAPG, elnöke a Szovjet Tudomá
nyos Akadémia tagja, Ju. D. B o u l a n g e r volt. A
magnetotellurika számára egy munkacsoportot ala
pítottak, ezt Á d á m Antal vezette, a geotermikus
munkacsoportot is magyar tudós, STEGENA Lajos
vezette. A KAPG keretében végzett kutatással ké
sőbb foglalkozunk.
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Az MT kutatás majdnem egyidejűleg kezdődött a
GGKI-ban és a Miskolci Egyetem Geofizikai Tan
székén, TAKÁCS professzor vezetésével. Mind mű
szer-, mind módszerfejlesztéssel foglalkozott, ő volt
az első, aki MT módszerrel kimutatta a dunántúli
vezetőképesség anomáliát [TAKÁCS 1968], a relatív
tellurikus szondázással való első jelzés után [ÁDÁM,
VERŐ 1964], TAKÁCS számos MT mélyszondázást
végzett az Alföldön és az általa mért görbéken talált
indikációkat [TAKÁCS 1964] az asztenoszféra szem
pontjából ÁDÁM [1967] statisztikailag értelmezte.
Ezen adatok alapján meg tudta erősíteni az asz
tenoszféra viszonylag kis mélységét a Pannon-me
dencében, amelyet először a Nagycenki Obszer
vatórium MT görbéi alapján tételeztek fel.
Műszerfejlesztés
Az első magnetotellurikus kísérletek eredménye
inek ismeretében világossá vált, hogy elkerülhetetlen
nagy érzékenységű és nagy stabilitású mágneses
variométerek építése a mágneses tér változásainak
regisztrálásra. A mágneses műszerek fejlesztésének
két iránya volt a GGKI-ban (pontosabban a Geofi
zikai Kutató Laboratóriumban, ahogy 1970 előtt
hívták):
1) sztatikus mágneses variométerek és
2) indukciós tekercsek.
A variométerek fejlesztésének alapja a Picard-galvanométer volt, amelyet a tellurikus műszerben is
használtak. Ezt a folyadék csillapítású, torziószálas
műszert sokáig gyártották Budapesten a Geofizikai
Mérőműszerek Gyárában lyukszelvényező és tellu
rikus műszerek számára. PONORI T h e w r e w k Aurél
korai kísérleteit követően M ajor László fejlesztette
ki az alapműszert, mintegy 1 nT skálaértékkel. A
műszert ezután egy fotoelektromos átalakítóba épí
tették, ez lett az MTV-2 terepi mágneses variométer
alapja [Á d á m , M a jo r 1967], Skálaértéke negatív
visszacsatolás és stabilizálás után elérte a mintegy
0,01 nT-t. A variométer el volt látva kompenzáló,
hitelesítő és visszacsatoló körökkel. Bármely irányba
be lehetett állítani egy kis segédmágnes segítségével
és így lehetett használni bármely mágneses összetevő
mérésére. A hőmérséklet és szél hatásának csökken
tésére a műszert egy hőszigetelt dobozba tették,
amelyet aztán félig a földbe ástak a fent említett
hatások csökkentésére. A variométer saját frekven
ciája 2 s körül volt, így a még rövidebb periódusok
regisztrálásra indukciós tekercseket kellett kifejlesz
teni. Az indukciós tekercsekre a magyar szénhid
rogén-kutatásnak sürgősen szüksége volt. A hat
vanas évek második felében ugyanis geofizikai in
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tézmények rendszeres MT kutatásba kezdtek az üle
dékes medencékben. Ezeket a méréseket NAGY Zol
tán (Országos Kőolaj- és Gázipari Tröszt) kezdemé
nyezte [Á d á M et al. 1989], (Mint azt korábban
említettük, ezeket a szondázásokat részben a tellurikus mérések korrekciójára használták.) A variométer és a korábban említett T14 tellurikus műszer
kombinációjának lapos az átviteli függvénye le egé
szen a 10 s körüli periódusokig, a skálaérték ezután
gyorsan növekszik és egy nagyságrenddel nagyobb
értéket ér el mintegy 1 s körüli periódusoknál. így
az üledékes medencék felső része nem kutatható.
Az indukciós tekercseket 2 m hosszú permalloy
maggal és 500 000 menettel készítették, így nagy volt
az ellenállásuk. A rezonancia frekvencia nagyjából
5 Hz-nél volt. Szilárdan rögzített helyen, amely
mentes a szél és rengések hatásától, a 20 Hz és
10~3 Hz közti frekvencia tartományt lehetett mérni
velük, előerősítő, zajszűrő és elektronika felhaszná
lásával [Á d á m , H o r v á t h 1976].
A leírt műszerek használatával a regionális tellu
rikus méréseket MT szondázásokkal helyettesítették.
Ezen szondázások helyét eleinte földtani-tektonikai
megfontolások alapján választották ki, később ezeket
a medencekutató szondázások hosszú periódusú ré
szeként használták, ezért a mérési helyek az Eötvös
Loránd Geofizikai Intézet csoportja által mért szel
vényekhez voltak kötve.
Adatfeldolgozás
Az MT mérések növekvő mennyisége szükségessé
tette azt, hogy kifejlesszék a felvételek tenzoriális
digitális feldolgozásának módszereit. Az első szon
dázásokat skaláris formában dolgozták fel, azaz a két
komponens párt, mágneses észak—dél — tellurikus
kelet—nyugat, mágneses kelet—nyugat — tellurikus
észak—dél, külön használták fel. Ez a módszer mind
pontatlan, mind hosszadalmas. Variáció párokat vá
lasztottak ki minden egyes párban és minden ki
választott periódus tartományban, így néhány száz
ilyen párt kellett feldolgozni. A feldolgozott va
riációk mennyiségének növelése azonban nem szün
tette meg az átviteli függvény tenzora átlós eleme
inek figyelmen kívül hagyását. így egy új eszközt
kellett kifejleszteni az analóg felvételek digitalizá
lására és egy módszert kellett találni a digitális MT
adatok tenzoriális feldolgozására. Nem szabad el
felejteni, hogy akkoriban a nyugati műszerek gya
korlatilag elérhetetlenek voltak, részben a nyugati
import magyarországi korlátozása, részben a nyugati
országok által a számítástechnikai eszközökre alkal
mazott embargó miatt. A digitális regisztrálást nem
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lehetett megvalósítani keleti alkatrészek felhaszná
lásával, mint azt az Obszervatóriumban elvégzett
kísérletek bebizonyították, nem is beszélve a terepi
mérésekről, ahol a nehézségek még súlyosabbak
voltak. így egy forgó dobot használó berendezést
építettek az analóg felvételek digitalizálására és an
nak ellenére, hogy meglehetősen unalmas munka
volt, az analóg regisztrátumokat évtizedekig digi
talizálták vele, így több ezer „eseményt” digitalizál
tak, amelyek néhányszor tíz perctől néhány óráig
terjedő hosszúságúak voltak.
A digitális feldolgozás volt a másik komoly prob
léma. A számítógép első használata a relatív tellu
rikus szondázással kapcsolatos. Az 1960-as nép
számlálási adatok feldolgozására a Központi Sta
tisztikai Hivatal által vásárolt dán GIER számí
tógépet használták fel a relatív és stabilizált abszolút
ellipszisek számítására, ZlLAHY-SEBESS Lászlóval
együttműködve. A következő lépésben a konvolúciós vektoriális szűrők használatával végzett di
gitális szűrést számították ki és használták a kísér
letekben. Ezeket a szűrőket futtatták a GGKI első
saját számítógépén, a Német Demokratikus Köztár
saságból származó Cellatron SER 2c-n. Ennek a
számítógépnek 8 állandóhoz és utasításokhoz volt
memóriája. A két csoport közötti kommunikáció
nagyon bonyolult volt, később azonban egy magyar
szakértő segítségével továbbfejlesztették és a szűrés
úgy történt, hogy a bemeneti egység, vastag drótkötegek, éjjel-nappal dolgoztak, a végtelen lyuk
szalag ezektől a mennyezetig futott egy csigához,
aztán egy másik csigán át vissza, le a bemenethez.
A szűréshez két ilyen lyukszalagra volt szükség,
egyre a szűrőhöz és a másikra az adatsorokhoz. így
a kis számítógép-szoba, amely elég meleg volt az
elektroncsövekből származó hő miatt, tele volt sok
órán át futó szalagokkal. Ha valami hiba történt,
akkor a műveletet egészen az elejétől meg kellett
ismételni. Ezeknek a ma már nevetségesnek tűnő
körülményeknek ellenére a konvolúciós szűrésen,
majd az átviteli függvény tenzor elemeinek szá
mításán, végül az impedancia és admittancia tenzor
(tenzoriális) szorzatának egységtenzorrá való ala
kítását jelentő sokat vitatott korrekción alapuló mód
szert bevezették és sikeresen alkalmazták [VERŐ
1972],
Ennek a programnak két pontját kell itt megemlí
teni. Először, a konvolúciós szűrést használtuk a
sokkal szokásosabb gyors Fourier-transzformációs
eljárás helyett. Ez kapcsolatos volt azzal, hogy a
szűrt sorok sokkal könnyebben vizsgálhatók, a hiba
keresés sokkal gyorsabb, főként a program hasz
nálatának kezdeti szakaszában, ezen felül „nehéz”
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mérések esetében (például kis amplitúdók esetén
gyenge földmágneses tevékenység idején, nagy zaj
szint esetén és akkor is, ha az impedancia ellipszis
nagyon elnyúlt az anizotrópia miatt) a felvétel bizo
nyos szakaszainak elfogadására vonatkozó feltételek
(például a legkisebb elfogadható korreláció az egy
másra merőleges mágneses és elektromos kompo
nensek között, vagy éppen a másodlagos tenzor
elemek kizárása a korreláció előzetes számításában)
könnyen megvalósíthatók. Minden egyes feldolgo
zott esemény kapott egy súlyt a variációk ampli
túdójától, a szakasz elfogadott szegmenseitől, az
impedancia és admittancia tenzor szorzatának az
egységtenzortól való eltérésétől függően és aztán
minden egyes periódustartományra a médián értéket
fogadtuk el, a minden egyes adatszakaszhoz tartozó
szórással együtt.
A forrástér problémái
PRICE 1962-ben publikált egy figyelemreméltó
tanulmányt, amelynek címe A magnetotellurikus
módszerek elmélete a forr ástér figyelembe vételével.
Ennek a cikknek a hatására vizsgálni kezdték a
gerjesztő tér hullámhosszát, elsősorban a földmágne
ses pulzációk frekvenciatartományában, mivel az
üledékes medencék kutatásában ezek a legfontosab
bak. Á d á m et al. [1966] beszámoltak a világ számos
pontjáról gyűjtött adatok korrelációs elemzésének
eredményeiről. Az éjszakai Pi-pulzációk elterjedését
nagyon nagynak találták, a sötétben lévő félgömbnél
nagyobb területet fedtek le, ugyanakkor a Pc3—4pulzációk lokálisabbak voltak, csak a nap által meg
világított félgömb egy részét fedték le. Ezek az
eredmények aztán további kutatások kiindulópontjai
lettek egyrészt az (éjszakai) Pi-pulzációk megje
lenésével kapcsolatban a helyi nappali felvételeken,
ami a Pc-aktivitás erősödését jelezte, másészt a Pc
típusú pulzációk elterjedésével kapcsolatban, amely
igazolta egy globális összetevő jelenlétét is akti
vitásukban (például az 5 perces pulzációs adatokban
a Japánban lévő Memambetsuban, a Szenegálban
lévő M ’Bourban és Nagycenken. Később a KAPG
keretében egyidejű pulzáció regisztrálást szerveztek
kelet-európai országokban, amely bebizonyította a
Pc-pulzációk periódusának szélességtől való füg
gését [ÁDÁM et al. 1972]. A szélességfüggő pe
riódusok ténye új bonyodalmat jelentett a forrás hatás
értékelésében. SRIVASTAVA már 1967-ben publikált
olyan MT szondázási görbéket, amelyeket a ger
jesztő tér hullámhosszának figyelembevételével szá
mított ki. D m it r ie v és B e r d ic s e v s z k u [1979] ve
tett véget a forrás méretéről folyó vitának azzal, hogy
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megmutatták, az egyszerű magnetotellurikus for
mulákat lehet használni, ha az elektromágneses tér
időbeli változásai lineárisan változnak a térben. A
periódus szélességtől való függése semmiképpen
sem lineáris térbeli változás, ez a közelítés azonban
sokkal közelebb van a valóságos helyzethez, mint
egy állandó, végtelen tér.

Részletes MT mérések a Pannon
medencében
Mihelyt az MT módszer analóg műszerei meg
születtek, rendszeres MT mérések kezdődtek több
magyar intézményben (ELGI, Geofizikai Kutató
Vállalat-GKV) és egyetemen. A módszertani és
műszerfejlesztés nemcsak a GGKI-nél ért el magas
szintet, hanem a Miskolci Egyetemen is, T A K Á C S
Ernő [1964] révén. MT adatait felhasználták az
asztenoszféra kutatásában is, ahogy már említettük.
MT anizotrópia
Az MT adatokban megjelenő anizotrópia már
korán felkeltette érdeklődésünket [ÁDÁM 1964], A
hatvanas évek elején mért néhány MT állomás ér
dekes regionális jellemvonásokat mutatott. A p
szo n d ázási g örbék szélső érték ein e k iránya
EK—DNy-nak, illetve az erre merőleges ÉNy—DKnek adódott [Á d á m 1969], Ezek az irányok megfe
lelnek az aljzat párhuzamos paleozoós és mezozoós
pásztáinak, amelyek oldaleltolódások mentén he
lyezkednek el. Eleinte ezt az anizotrópiát ezen kő
zetek belső anizotrópiáján alapuló modellekkel kö
zelítették [Á d á m et al. 1972]. Abban az időben a
kőzet ellenállás kétdimenziós (2-D) modelljeit nem
tudtuk számítani, az egyetlen elérhető, anizotrópiára
vonatkozó program a kőzet anizotrópiáját tételezte
fel. Mivel az aljzatban lévő paleozoós kőzetek főként
metamorf palák, ezt a feltételezést nem lehetett ab
ovo elutasítani. Ahogy azt ma már tudjuk, a Pannon
medencében mindenütt tapasztalható anizotrópia
több tényező eredménye.
A Pannon-medencében megfigyelt regionális an
izotrópia vezetett ahhoz az ötlethez, hogy felhasz
náljuk az akkoriban új lemeztektonika keretében. Ezt
a lehetőséget a Nature-b&n két rövid cikk mutatta be
[STEGENA et al. 1971, 1972], a kvázi-lineáris szer
kezetek, lemezszegélyek MT anizotrópiájának elem
zésével.
A dunántúli vezetőképesség anomália
A hatvanas évek végén néhány MT szondázás vált
hozzáférhetővé a dunántúli anomália területén. Ezen
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szondázási görbék alapján feltételezték [Á d á m
Az MT szondázások helyét úgy választották meg,
1971], hogy a Bakony mezozoós mészkövei és do hogy minden irányból lehatárolják a jól vezető szer
lomitjai alatt lévő jól vezető kőzetek grafitos jel kezetet és megadják belső szerkezetét. A szerkezet
legűek, többnyire grafitos palák. Több tényező is ÉNy-i határa a Rába tektonikus vonal, D-i határa a
alátámasztotta ezt az elképzelést: a pmin görbék Balaton északi partján, a Balaton-felvidéken kibúvó
nagyon kis ellenállása, a p görbék szélsőértékei közti perm üledékek; így a mezozoós mészkövek és do
nagy különbségek (anizotrópia) és a néhány ezer lomitok alatti paleozoós képződményekhez kapcso
Siemenses összegzett hosszirányú vezetőképesség.
lódik (kezdetben egy geokémiai kapcsolatot is fon
A korábbi „regionális tellurikus mérések” foly tolóra vettek). A Wiese-nyilakkal kapcsolatban em
tatásaként 55 mély MT szondázást mértek az ano lített két zóna az MT szondázások alapján különböző
mália vizsgálatára, a Központi Földtani Hivatal tá mélységű. Az északi zónában a vezető mélysége
mogatásával. Ezt a mennyiséget a hetvenes években 5 km, a déliben viszont mintegy 10 km. Ezek az
évente 5—6 állomás lemérésével érték el. 1977 előtt értékek átlagos mélységeket jelentenek, 2 vagy
legalább két periódus tartományban a Wiese-nyilakat 3 km-es eltérések is előfordulhatnak (5. ábra).
is meghatározták, az Askania-variográffal készített
Az adatok feldolgozása a hetvenes évektől kezdve
felvételek felhasználásával. Ezeket a nyilakat WALL- VERŐ [1972] programjával történt. A p értékek
NER Ákos számította ki, aki egy összegző cikket
szélsőértékeit a koordináták transzformációjával szá
publikált [WALLNER 1977] az anomális zónában mították, a szondázási görbéket azonban az elektro
kapott nyilakról. A T > 20 perc periódustartományba mos mérési vonalak irányában (É—D és K—Ny) is
tartozó nyilak alapján két zónát tudott elkülöníteni, meghatározták. A rétegsort 1-D modellek illesz
mindkettő 15—20 km széles és ÉK—DNy csapású. tésével határozták meg (a programok részben CDC
Ezekben a zónákban a Wiese-nyilak iránya DNy 3300, részben HP-1014 számítógépen futottak).
volt, szemben a Pannon-medencében általános D
ÁDÁM [1981] a hetvenes években végzett MT
iránnyal. A DNy irány egybeesik a zónák csapásával szondázások elemzése alapján arra a következtetésre
(4. ábra). Később A r o r a és Á d á m [1992] ma jutott, hogy a pmax görbéken galvanikus hatások, a
gyarázatot adott erre a helyzetre 3-D hatások alapján, sztatikus eltolódás jelenik meg a dunántúli veze
több más hasonló esetet mutatva be publikált ta tőképesség anomália területén. A tér ezen érdekes
nulmányok alapján.
torzulásának okát később, a nyolcvanas években
1—2 km távolságban lévő MT ál
lomások hálózatával vizsgálták, el
különítve a különböző tértorzuláso
kat, a 2-D numerikus modellezés felhasználásával [Á d á m ,
V arga
1990], Azt találták, hogy ez a hatás
egymástól elválasztott grafitos blok
koknak tulajdonítható.
Az összegzett hosszirányú veze
tőképesség legnagyobb értékeit a már
kialudt bazaltvulkán, a Somló kö
zelében kapták. Feltételezik, hogy a
vulkán termikus hatása — ahogy azt
HVOZDARA és BRIMICH [1991] el
méletileg kiszámította — hozzájárul
hatott a grafitosodáshoz.
Az anomáliák iránya és a regio
nális tektonika közti kapcsolatot ké
sőbb, az Alpokban végzett mérések
kel kapcsolatban majd ismét tárgyal
juk. A nyolcvanas években is történ
tek MT mérések a dunántúli anomália
területén, de az ELGI vette át a ve
4. ábra. Wiese-nyilak a dunántúli vezetőképesség anomália területén [W allner zető szerepet ebben a kutatásban az
1977]
úgynevezett alapszelvények mentén
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1968-ban. A Móri-árokban jelöltük az MT kísérleti területet. Az MK-1 a szeizmikus/magnetotellurikus szelvény

végzett részletes MT mérésekkel, akkor is, ha az
általuk használt műszer felső periódushatára (néhányszáz s) nem tette lehetővé a vezető test összeg
zett hosszirányú vezetőképességének meghatározá
sát. Ezeknek a méréseknek egyik legfontosabb ered
ménye volt egy keskeny, néhány km széles jól vezető
sáv kimutatása a Balaton-vonal mentén, a tótól délre,
néhány km mélységben [VARGA 1980], Ezen alap
szelvény mentén végzett szeizmikus mérések a jó
vezető mélységében egy reflektáló szintet jeleztek.
Egy további eredmény volt, hogy az EK—DNy
irányú Rába-vonal a K—Ny irányú Hurbanovo-vonalba „törik” és ez a jól vezető zóna északi határa.
Itt VARGA Géza és NEMESI László eredményeit kell
megemlíteni.
A terepi munka és érdekességei
Az MT szondázások műszerezettsége folyama
tosan javult. Kezdetben a méréseket falvak köze
lében végezték, a legszélső házakban, néha üres
disznóólakban. Elektromos hálózatra volt szükség,
ezért kellett a falvakhoz kötődnünk. Kihasználtuk azt
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a tényt, hogy a Soproni Egyetemen volt Erdészeti
Kar és így nagyon sok erdészt ismertünk, de nagyon
sok ismeretlen is segített a közös Alma Mater ne
vében, gyakran adtak erdészházak otthont a csoport
nak. Közben az elektromos zaj is egyre erősebb lett
egész Magyarországon, ezért az állomások helyének
kiválasztása előtt kísérleti méréseket végeztek a hely
színen, hogy meghatározzák a zavarszintet, akár az
elektromos, akár a mágneses térben, például a gép
kocsik vagy traktorok közlekedése miatt. A variométereket védeni kellett a szél hatásától: ezért egy
állomás felállításánál az egyik legnehezebb munka
egy lyuk kiásása volt a variométerek doboza szá
mára. Később a sátrak megfelelő kiválasztásával és
védő földfalak készítésével ezt a munkát egysze
rűsíteni lehetett. Mikor a japán motorgenerátorok
elérhetővé váltak Magyarországon, a hálózathoz va
ló csatlakozás feleslegessé vált, azonban az éjszakai
pihenés is sokkal rövidebbé vált és zavartabbá, mert
nemcsak a műszer figyelmeztető jelzése (amikor a
fény elérte a látómező határait) tette szükségessé a
felkelést, hanem az üzemanyagot is után kellett
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tölteni. Ezekkel a motorokkal egyetlen tankolással
4—8 óra volt a regisztrálási idő, azaz eléggé elfogad
ható. Ezenfelül volt egy lakókocsi, amelyet a méré
sek ideje alatt az állomásokon hagytak és az észlelők
egyike az éjszakát ott töltötte. A kalandok többnyire
az időjáráshoz, zivatarokhoz kötődnek. Példaként
kettő szolgálhat.
Az első Vigándpetenden történt, a Balaton-felvidék egy vad részének közelében, mintegy 30 m
magas sziklafal volt az állomás mögött. A mérések
utolsó napján a háromfős csoportból ketten egy
utolsó fürdésre mentek a közeli Balatonhoz. Dél felé
egy juhász fiatal gyereke jött megnézni az állomást.
Míg a lakókocsiban volt, fekete felhők borították be
az eget és 2 óra felé elkezdett esni az eső. A zivatar
nagyon erős volt, újra és újra jöttek a fekete felhők
és a gépkocsi nem érkezett vissza. Villám csapott az
állomás és a sziklafal közti erdő közeli fáiba és a
domb magasabb részéről víz zúdult le. Kezdett söté
tedni, nem volt jele az időjárás javulásának, a fiú
ideges volt, hogy a szülei aggódhatnak érte. Végül
elindult egy előhívásra használt műanyag edénnyel a
fején. Amikor elérte az országutat, a kocsi meg
érkezett és az eső is elállt. Nem tudtak eljönni a
partról, mivel mindenhol víz borította az utakat és a
sűrű esőben nagyon rossz volt a láthatóság. Ezen az
éjszakán több tucatnyi vaddisznó látogatta meg az
állomást. Elszakították a kábeleket és még az észlelőt
is elvágták a lakókocsitól, amikor elment újra tölteni
a motor tankját. Szerencsére nem támadták meg.
Valószínű, hogy a nagy eső miatt szokásos helyüket
nem találták eléggé kényelmesnek és ezért kóborol
tak éjszaka.
Egy másik állomás, a Móri-árokban lévő Sőréd
(az anomália keleti vége) esetében a csoport egy móri
szállodában lakott. Egyik este éppen hét órakor
tértek vissza az állomáshoz, amikor egyiküket fel
hívták és másnap el kellett mennie. A kocsi hirtelen
majdnem eltűnt a porban. Hihetetlen szél támadt
hirtelen, a műszersátor minden részét elfújta, még a
lakókocsi is elszabadult, minden kötél elszakadt. Ez
a szél olyan tölcsér volt, mint egy tornádó. Néhány
órára volt szükség az állomás újjáépítéséhez. Más
nap a csoport két fősre csökkent, és dél felé esni
kezdett az eső. Egy órán belül minden víz alá került.
Földből épített gátakkal próbáltuk védeni a műszere
ket, sikertelenül. A műszerdobozok úsztak az árban,
a kábelek tartották őket. A víz emelkedett és elérte
a lakókocsi fenekét is, sokkal magasabb volt, mint a
gumicsizmák, így mezítláb kellett járnunk. Érdekes
módon a műszerek közül egyik sem sérült meg, a
méréseket lehetett folytatni a víz eltűnése után.
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Az Európában mért Wiese-nyilak elemzése
WlESE [1962] egy vezető zónát mutatott ki a
kéregben a Belső- és Külső-Kárpátok között. Ezt az
anomális vezetőképességet még nem sikerült egy
értelműen megmagyarázni. Tulajdonítható a szubdukció „szutura zónájának”, nagy hőmérsékletű fo
lyadéknak a fellazult tektonikus zónában, grafitnak
stb. Ezt a zónát látványosan jelzi az indukciós nyilak
(vektorok) irányának változása 180°-kal. Nagyon
sok magnetovariációs mérést végeztek ebben a zó
nában, de Kelet-Európábán másutt is. Ezen adatok
összegyűjtése érdekes eredményeket ígért főként a
Kárpátok ívének és a Pannon-medencének a te
rületén. Egy közelítő módszerrel az indukciós vek
torokat a földrajzi koordináták függvényeként adták
meg a Pannon-medencében [Á d á M et al. 1972], A
nyilak a kárpáti vezetőképesség anomália hatásának
folyamatos csökkenését jelzik a medencében, míg az
uralkodó irány, a dél fél mutató nyíl megmarad
mindenütt Magyarországon (egy kivételről teszünk
említést a dunántúli anomália tárgyalásában).
Részvétel nemzetközi programokban
1968-ben ÁDÁM részt tudott venni a madridi
IAGA konferencián [Á d á M 1970], ez volt az első
lehetőség kapcsolat felvételére a nyugati kollégákkal
egy hosszú, teljes elszigetelés után és kapcsolat
teremtésére a nyugati indukciós közösséggel. A nyu
gati kollégákkal való kapcsolat kiszélesítése foly
tatódott az 1971-es moszkvai IAGA kongresszuson
és az első, IAGA által rendezett Elektromágneses
indukciós munkaértekezleten 1972-ben, Edinburgh
ban. A munkaülés kezdeményezője, Rosemary HUTt o n professzor elévülhetetlen érdemeket szerzett a
közösségben. A GAMMA Geofizikai Mérőműsze
rek Gyára támogatásával ÁDÁM részt vehetett a
munkaülésen, hogy bemutassa az MTV-2 variométereket. Itt azt javasolták, hogy az egyik elkövet
kező munkaülést Magyarországon szervezzék, hogy
lehetővé tegyék a „nyugati” és „keleti” indukciós
szakemberek találkozását. Ez a javaslat azt jelezte,
hogy Magyarország híd szerepét egyre jobban is
merik.
A nyugati kapcsolatok fejlődésével egyidejűleg
sokkal konkrétabbá vált az együttműködés az induk
ció területén a keleti országok között is, azaz a
KAPG-n belül. Ennek keretében a földmágneses és
geotermikus csoportok találkoztak 1970 novembe
rében Leningrádban és a résztvevők elhatározták,
hogy Á d á M szerkesztésében egy monográfiát kell
kiadni a két szakterületen a „szocialista” országok
ban elért eredményekről.
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A csoportok találkozója jellegzetes példája volt az
akkori szovjet körülményeknek. A magyar küldött
ség jelen cikk szerzőiből és STEGENA professzorból
— feleségével együtt — állt, aki a geotermikát kép
viselte. November meglehetősen késői időpont uta
zásokra Oroszországban, ezenfelül a hónap első
napjai, az októberi forradalom évfordulója miatt,
gyakorlatilag munkaszüneti napok voltak. Nem volt
közvetlen kapcsolat Budapest és Leningrád között,
csak Moszkván keresztül. A menetrend szerint a
repülőnek Kijevben kellett leszállnia, de a köd miatt
nem szállt le. Moszkva elérése előtt a gép visszafor
dult, de Moszkva már nem fogadta. így Moszkvát
meglehetősen nagy késéssel értük el. Seremetyjevón
orosz kollégák fogadtak minket és átvittek Vnukovóra, mivel Seremetyjevóról nem volt repülőgép
Leningrádba. Vnukovón megkaptuk a beszállókár
tyát és vártunk. Néhány óra múlva, meglehetősen
idegesen, érdeklődtünk a gép iránt. Nincs több re
pülő — volt a válasz. Hol töltsük az éjszakát? A
második emeleten — volt a válasz. Székeken, termé
szetesen. Egy ismeretlen magyar telefonált a Metropol szállóba és megtudta, hogy a jegyek becserél
hetők vasúti jegyre. Kivettük a csomagokat és taxival
bementünk a városba, meglehetősen sietve, mert a
nemzetközi jegypénztár este 9-kor zárt. 850-kor
megtudtuk, hogy a beszállókártya nélkül a jegyeket
nem lehet becserélni. Telefonáltak a repülőtérre és
kiderült, elfelejtették visszaadni. Mit tegyünk? Csak
annyi pénzünk volt, hogy megvegyük a vasúti je
gyeket és taxival visszamenjünk a repülőtérre a
beszállókártyákért abban a reményben, hogy Leningrádban visszakapjuk a pénzt. Természetesen né
gyen két különböző vonatra kaptunk jegyet, három
különböző fülkében. Végül is kora reggel meg
érkeztünk Leningrádba. Elkerültük egymást az ál
lomáson, így egymástól függetlenül tudtuk meg,
hogy nagyon kényelmes fürdőkádak vannak, de szo
ba nincs, mivel előző nap senki sem érkezett és így
a szobákat mások foglalták el. Aztán elmentünk az
Aeroflothoz, ahol megtudtuk, hogy a pénzt nem
kaphatjuk vissza, csak Budapesten, ahol a jegyet
vettük. Az elkövetkező napokra nem volt semmi
pénzünk. Szerencsére a szovjet kollégák mindent
megtettek támogatásunkra, még kenyeret is hoztunk
a fogadásról másnapra. Utolsó este volt egy nagyon
fényűző fogadás, ahol közelünkben ült tolmácsunk,
egy fiatal, német nyelvet tanuló diáklány. Egyszer
csak azt mondta: Legyenek gavallérok és kínáljanak
meg abból az édes vörös borból. Túl sok lehetett
neki, mert másnap reggel, amikor elutaztunk, nem
volt ott és nem is láttuk többet. A visszaút kaland
nélküli volt.
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A fent említett két esemény, a munkaülés Ma
gyarországon és a monográfia összeállítása párhu
zamosan valósult meg. A grenoble-i IUGG kong
resszuson S c h m u c k e r professzort választották meg
elnökké, Á d á m lett az 1/3 Elektromágneses induk
ciós munkacsoport társelnöke. Á d á m a Magyar
Tudományos Akadémia nevében meghívta a kö
zösséget egy munkaülésre Sopronban. A munkaülés
1976. július 4—10. között zajlott le, forró nyári
napokon (a legtöbb résztvevőt diákszállókban szál
lásolták el, amelyek üresek voltak a nyári szünet
alatt), mintegy 120 résztvevővel, amelyek között
egyenlő számban voltak keleti és nyugati kollégák.
A munkaülésnek mind a tudományos, mind a tár
sadalmi részét kellemesnek és gyümölcsözőnek ta
lálták, beleértve egy operaelőadást (Aida) a fertőrákosi Barlang Színházban, egy kirándulást a Balaton
hoz és látogatást egy borpincében, valamint az em
lékezetes fogadást a Fenyves szállóban, ahol sok
barátság született.
A monográfia kiadását a munkaülés ideje alatt
rögzítették. A szerkesztőnek a Geofizikai Intézet
munkatársainak segítségével is keményen kellett dol
gozni ahhoz, hogy befejezze a 752 oldalas kötetet.
Az Akadémiai Kiadó adta ki, címe ez volt: Geoelectric and Geothermal Studies (Geoelektromos és geo
termikus tanulmányok). 18 év múltán elmondható,
hogy ez a könyv valódi siker volt, mindenütt meg
található a könyvtárakban, ahol az egyetemek vagy
intézmények foglalkoznak az elektromágneses in
dukcióval. Gyakran hivatkoztak rá, és néhány részét
felhasználták újabb könyvekben is, mint például
KAUFMAN és KELLER [1981] munkájában.
A monográfia egyaránt foglalkozott elméleti és
gyakorlati kutatásokkal. Ezen utóbbiak magukban
foglalták Kelet- és Közép-Európán felül az akkori
Szovjet Közép-Ázsiát is. Az alsó kéregben és a felső
köpenyben lévő jól vezető zónákra, valamint a hő
áramokra vonatkozó sok adat lehetővé tette Á d á m
számára, hogy általános formulákat vezessen le az
alsó kéregben és az asztenoszférában lévő jól vezető
réteg helyzete, a felső köpenyben lévő kőzetek
fázisátmenetének mélysége és a regionális felszíni
hőáram értékek között. Ezekre az összefüggésekre,
főleg az alsó kéregre és az asztenoszférára vo
natkozókra sokszor hivatkoztak és azóta igazolták is
és a Föld belsejében lévő anyaggal kapcsolatos fizi
kai megfontolások alapjául használták [Á d á m 1976,
kibővített változatok: 1978, 1980a, b, 1987],
Az Acta Geodaetica, Geophysica et Montanistica,
a Magyar Tudományos Akadémia angol nyelvű geo
déziai, geofizikai és bányászati folyóirata 1976-os
kötetének 3-4. száma közölte a munkaülésen elhang
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zott beszámolókat, az egyéb cikkek az 1977-es kötet
1—3. számában jelentek meg.
A soproni csoport szerepe a IAGA-ban azzal
folytatódott, hogy ÁDÁMot 1979-ben, a canberrai
IUGG kongresszuson az 1/3 „Elektromágneses in
dukció a Földön és a Holdon. Elektromos veze
tőképesség” munkacsoport elnökévé választották és
elnökként része volt az 1980-as isztambuli, az 1982es victoriai munkaülés szervezésében és előkészítette
az 1984-es nigériai munkaülést.

Kapcsolat az indukciós és pulzációs kutatás
között
A magnetoszféra fizikájának, nevezetesen a föld
mágneses pulzációknak a kutatása azért kezdődött
meg Sopronban, mert rendelkezésre álltak a föld
mágneses pulzációk regisztrátumai. Az első lépés a
Sopronban és Kínában elért eredmények összehason
lítása volt, mint azt korábban említettük, ezt követte
a Nagycenki Geofizikai Obszervatórium megala
pítása. Jelenleg már három teljes napciklus pulzációs
regisztrátumai vannak meg, ez egyedülálló lehe
tőséget biztosít a nap aktivitásának változásával kap
csolatos pulzáció aktivitás változások tanulmányo
zására. A regionális kutatások korai szakaszában a
„regionális tellurikus mérések” számára feldolgozott
pulzációkat fel lehetett használni az obszervatórium
abszolút tellurikus ellipsziseinek kiszámítására kü
lönböző periódus tartományokban, lehetővé téve így
a pulzációk jellegzetességei frekvenciával való vál
tozásának meghatározását.
A pulzációk több kelet-európai állomáson való
első mérései szintén az indukciós kutatásokhoz kap
csolódtak, mint ahogy azt már említettük. A későbbi
állomáshálózatokat ezen első hálózatból nyert ta
pasztalatok alapján alakították ki. A hálózatokból
származó regisztrátumok feldolgozására talált op
timális módszer, nevezetesen a dinamikus spektrum,
az MT feldolgozó program eredménye volt és a
felvételek folytonos vektoriális szűrésén alapult [Cz.
M il e t it s et al. 1988]. Kisebb változtatásokkal ez a
program képes elvégezni a szűréseket az előírt frek
vencia sávokban és aztán egy térképrajzoló program
hoz kapcsolva a dinamikus spektrumokat könnyen
meg lehet kapni.
Egyenlítői területek állomásainak pulzáció fel
vételeihez alig lehet hozzájutni. Az Indiával kialakult
kapcsolat többek között az indukcióval kapcsolatos
publikációkat eredményezett, összehasonlították egy
Bombay-közeli állomás és Nagycenk egy teljes napi
egyidejű felvételeit. Ez az összehasonlítás azt mu
tatta, hogy míg a Pc3 pulzációk rendszerint meg
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jelennek a közepes szélességeken, gyakorlatilag hi
ányoznak az egyenlítői állomásokon [V e r ő et al.
1991]. Hasonló eredményt kaptak egy vietnami ál
lomáson, a földmágneses egyenlítő közelében. LE
M in h T r i e t , aki korábban Magyarországon tanult,
később pedig sokoldalú, vezető vietnami tudós lett,
megkísérelt egy geofizikai obszervatóriumot ala
pítani Bac Lieu-ban, a Mekong-deltában, a mágneses
egyenlítőn. A GGKI-től ajándékba kapott tellurikus
műszerrel néhány pulzáció felvételt készített a na
gyon nehéz körülmények, a Mekong folyó áradása,
áramszünetek ellenére. Ezek a felvételek igazolták,
hogy a Pc+ aktivitás teljesen hiányzik az egyen
lítőnél és szinte semmi hasonlóság sincs az európai,
közepes szélességeken lévő állomásokon készített
felvételekkel [VERŐ et al. 1992],

Magnetotellurikus modellezés
Ahogy az MT mérések és szondázási görbék
mennyisége növekedett a hetvenes években, egyre
nyilvánvalóbbá vált, hogy az 1-D modellek aligha
elegendőek az értelmezéshez. A pmax és pmin görbék
közti nagy eltéréseket, különösen a dunántúli ve
zetőképesség anomália területén, csak 2-D és 3-D
modellekkel lehetett értelmezni. Legelőször nagyon
egyszerű analóg modelleket (vékony gél lemezek,
amelyeket rézgálic hozzáadásával tettek vezetővé és
különböző alakúra vágtak) használtak már a hatvanas
években a Geofizikai Laboratóriumban 2-D modellekként, a sokkal bonyolultabb modellezésre vo
natkozó javaslat azonban a Miskolci Egyetemről
származott [T a k á c s , T e v á n 1973], A hetvenes
évek elején TÁTRALLYAY Mariella posztgraduális
ösztöndíjasként a kanadai Edmontoni Egyetemen
egy 2-D modellező programot készített JONES pro
fesszor vezetésével [TÁTRALLYAY, JONES 1974a],
Ezt a programot használták többek között a dunántúli
anomália értelmezésében, majd később a 2-D prog
ramok ZSDANOV professzor által szervezett össze
hasonlításában (COMMEMI). Jó minősítést kapott
E-polarizáció esetében, míg H-polarizáció esetében
a helyesektől néhány százaléknyira eltérő eredmé
nyeket adott.
A numerikus 2-D modellezésen felül a GGKI
kereste a 3-D modellezés lehetőségét is. Mivel egyet
len numerikus 3-D modell sem volt elérhető, egy
analóg (fizikai) modell építése kezdődött, beleértve
a modellkád és a műszerek építését is. A berendezést
főként arra tervezték, hogy 3-D/EM mesterséges
frekvencia szondázásokat, mint például a CSAMT
(mesterséges forrású hangfrekvenciás MT), model-
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Iezzen. A beruházás három intézmény együttmű
ködésében valósult meg, ezek a Geofizikai Kutató
Vállalat (GKV), személyesen N a g y Zoltán, majd
valamivel később az Eötvös Loránd Geofizikai In
tézet (ELGI) is, mihelyt gazdasági helyzete meg
engedte [ÁDÁM et al. 1981]. A modellező beren
dezés S z a r k a László dinamikus kezdeményezései
vel épült fel, együttműködve az Intézet elektromos
[PONGRÁCZ János] és mechanikus [MÁRCZ Győző]
szakembereivel. A berendezés eredeti összeállítá
sához képest jelentős fejlődésen ment át és elérte a
teljes számítógépes automatizálást. (Eleinte működ
tetése, az a feladat, hogy valaki lemenjen a pincébe
„fürödni” a kád sós vizében, például különböző
anyagokból készült modelleket elhelyezni a kádban,
a legnépszerűtlenebb feladat volt, ezt követte a fo
lyamatos fürdés mérés közben, mivel a hidat kézzel
kellett mozgatni az automatizálás előtt). Segítette és
ma is segíti a szénhidrogének és más nyersanyagok
geofizikai kutatását [például S z a r k a , N a g y 1992],
Az EM szondázások úgynevezett távoli zóna (sík
hullám) feltételeit felhasználva a
modell lehetővé tette magnetotellurikus
3-D
helyzetek
modellezését is [Á d á m et al.
1983, Á d á m , S z a r k a 1986].

mind az Oului Egyetemtől érkezett kérést örömmel
fogadtuk és elvállaltuk, hogy kísérleti MT szon
dázásokat végezzünk a Keleti-Alpokban, illetve a
Balti-pajzson.
Keleti-Alpok
A mérések a Keleti-Alpokban az Alpi Szeizmikus
Kéreg Szelvény (6. ábra) mentén kezdődtek 1978ban, majd a nyolcvanas években többnyire a Periadriai-vonal mentén (7. ábra). Osztrák partnereink
GuTDEUTSCH professzor az Egyetemről és dr.
D u m a , kezdetben szintén az Egyetemről, majd a
Zentralanstalttól, voltak. DUMA nagyon gondosan
választotta ki a mérési helyeket, figyelembe véve
szempontjainkat és korlátozásainkat, részben a to
pográfiát, részben a lehetséges mesterséges zajfor
rásokat illetően, természetesen a geológiai-tektoni
kai információ alapján kiválasztott területeken belül.
Négy mérési sorozatban 15 szondázást mértünk
Ausztria legkeletibb részétől, Burgenlandtól a Magas-Tauern láncáig Salzburg tartományban. Az át-

Magnetotellurikus
szondázások a Keleti-Alpok
ban (Ausztria) és a
Balti-pajzson (Finnország)
Az 1976-os IAGA munkaérte
kezletet követően R ik it a k e pro
fesszor arra kérte ÁDÁMot, hogy
készítsen egy áttekintést a Journal
o f Geomagnetism and Geoelectricity számára Az elektromos
szerkezet változása egy orogén és
egy ősi tektonikus terület (a Kár
pátok és az Orosz tábla) között
címmel. A kéziratot a szerkesz
tőknek 1978-ban küldték meg és
1980-ban jelent meg. Az áttekintés
címe azt jelzi, hogy volt érdek
lődés a nagytektonika mindkét
szélsőséges eleme iránt, nevezete
sen az elektromos vezetőképesség
Földben való eloszlásának orogén
és kratogén modelljei iránt. Ezért
mind a Bécsi Egyetemtől és az
osztrák Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamiktól,
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6. ábra. Délkelet-Ausztria geológiai térképe [Beck Manyetta 1964 után] az MT
szondázási pontokkal (fekete pontok) és az Alpi Szeizmikus Kéreg Szelvénnyel
[Á d á m et al. 1981]
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7. ábra. A Bakony-Drauzug egység (BDU) és a Dunántúli-középhegységben lévő jól vezető zónák (vonalkázott) tektonikai
helyzete. A pontozott négyszögek jelzik az Alpokban végzett MT mérések helyszíneit, AMT szelvényekkel (vastag vonalak):
1—Gail szelvény; 2—Ebriach szelvény; 3—Zell Pfarre szelvény. A betét az elektromos szerkezetet mutatja az A-B szelvény
mentén. Vonalkázott vonal jelzi a vezető helyzetét [H orváth et al. 1987, Á dám et al. 1992]

lagos mérési időtartam egy hét volt és a csoport
többnyire három magyar és egy osztrák tagból állt.
A mérésekhez hálózati áramot használtak, így egy
gazdaság közelsége elkerülhetetlen volt, amely néha
szállást is adott a csoport azon részének, amely nem
a lakókocsiban aludt és ellenőrizte a műszereket.
Az Alpok hegyei között végzett mérések vezettek
ahhoz a tapasztalathoz, hogy a vékony üledékkel
vagy bontott kőzetekkel fedett kristályos kőzetek
komoly nehézséget jelentenek az MT mérések szá
mára, különösen akkor, ha a hely elektromosan vagy
mágnesesen zavart. Néhány állomáson érdekes kö
rülményeket tapasztaltunk, így a Grazhoz közeli
Breitenbuchban volt a legkülönösebb zavar, amely
csak egy összetevő párban jelent meg, a másik
párban a zajnak semmiféle nyomát sem lehetett
megtalálni. Ezt a zajt is fel lehetett használni a
szondázási görbe megszerkesztésére, mivel a za
varokból számított ellenállások pontosan négyszer
akkorák voltak, mint a természetes változásokból
számítottak, ezért a szondázási hely közelében lévő
forrást és olyan 1-D modellt feltételezve, amelyben
a nagy ellenállású aljzatot jól vezető üledékek fedik,
a zavarokból számított p értékek megegyeztek a
természetes változásokból számítottakkal [ADÁM et
al. 1980], Ez a hely valamiféle referenciává vált és
gyakran hivatkoznak rá. A Murau közelében lévő
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Lassnitz szélsőségesen excentrikus ellenállásokat
adott: az egyik összetevőben az elektromos amp
litúdók mintegy két nagyságrenddel voltak kisebbek,
mint a másikban. Ennek az anizotrópiának legva
lószínűbb okai azok a fémes anyagok voltak, ame
lyeket korábban az állomás közelében kitermeltek.
Ezenfelül ezen az állomáson egy földrengést is ész
leltek. 12 órakor, a skálaérték meghatározásakor a
mágneses jel erősen vibrált, közben a csoport többi
tagja az asztalnál ült és ebédelt, így nem okozott
mágneses zajt. Mint azt öt perccel később a hírekből
megtudtuk, földrengés volt, amelynek epicentruma
éppen ennél az állomásnál helyezkedett el és Duma
másnap már adatokat gyűjtött az érzékelt intenzitás
ról.
A GGKI-ban végzett MT adatfeldolgozásnak az
volt az előnye, hogy a „nehéz” (zajos, erősen
anizotrop stb.) felvételek feldolgozásában felmerülő
problémákat rugalmasan ki lehetett küszöbölni. Pél
dául megváltoztatva azokat a korrelációs határokat,
amelyek felett az adatblokkokat elfogadjuk, a kiválasztási kritériumot megváltoztatva a mágneses és
a merőleges elektromos komponens közti korre
lációról két elektromos komponens közti korrelá
cióra, amelyek közül az egyik mért, a másik pedig
az elektromos és mágneses komponensek közti kö
zelítő és előzetes kapcsolat alapján számított, olyan
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súlyok használatával, amelyek magukban foglalták a
tér és a hely több jellegzetességeit stb.
GUTDEUTSCH professzor javaslatára egy olyan
kísérletet is végeztünk, hogy egyidejűleg két elektro
mos állomást használtunk egy mágneseshez úgy,
hogy a két elektromos állomás néhány km-re volt
egymástól. Az erre a kísérletre kiválasztott egyik
hely Schlanitzen volt, amelyről később kiderült,
hogy nagyon torzult, az ott mért mágneses variációk
közel kétszeresen tértek el a mintegy 150 km-re
fekvő Nagycenken mértektől. Az elektromos ki
egészítő állomás nagyjából 5 km-re volt, de a Gailvölgy másik oldalán és az elektromos változásokat
alig lehetett azonosítani a két felvételen, annál is
kevésbé, mert a viharos esőzés erős polarizációt
eredményezett az egész mérési időszak alatt. Az
egyidejű mérések ugyan majdnem sikertelenek vol
tak, mégis ez az állomáspár adta a Periadriai-vonal
első indikációját, amely gyakorlatilag Schlanitzen
alatt húzódik. A második kísérlet még sikertelenebb
volt. Schlanitzen után a csoport Sitmoosba ment,
állandó hideg időjárásban, esett az eső és a hó (az
állomások mintegy 1000 m körüli vagy még nagyobb
magasságban voltak). Ennek ellenére egy kiegészítő
állomást is felállítottak Plöckenpassnál egy, az olasz
határ közelében éppen megnyitott szállodában. En
nél az állomásnál a zaj, amelyet főleg az állandó
zivatar okozott, lehetetlenné tette a felvételek értel
mezését, de tapasztalatot szereztünk a zivataroknak,
villámoknak és Szent Elmo tüzének az elektromos
összetevőre gyakorolt hatásáról, amelynek végzetes
következménye volt a mérésekre.
Az Alpi Szeizmikus Kéreg Szelvény mentén vég
zett szondázások olyan pmin-görbéket eredményez
tek (mivel kevésbé befolyásolta ezeket a sztatikus
eltolódás, kevésbé voltak szórtak), amelyeknek tér
torzulásai hasonlóak voltak a dunántúli anomália
területén tapasztaltakhoz és jól vezető képződmé
nyeket jeleztek 6—9 km, illetve 30—40 km mélység
ben. Ezen anomáliák közül a kisebb mélységű meg
felel egy kis sebességű zónának a szeizmikus
reflexiós mérések szerint. Az anomáliát a dikemodell alapján értelmezték [Á d á m et al. 1981],
Ennek a vezetőképesség anomáliának (VA) tek
tonikai kapcsolatát illetően akkor elfogadtuk D u b a
álláspontját: „A vezetőképesség anomália legvaló
színűbb oka a repedezett zónában lévő geotermikus
folyadék. ” Ez a megállapítás azonban nem fogadható
el a VA kizárólagos okaként, a nyírási zónában lévő
grafitos vezetőknek is szerepet kell játszaniuk. A
mélyebb VA oka minden bizonnyal a dehidratáció
és az alsó kéregre jellemző szabad folyadékok.
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A Periadriai-vonal mentén jelentős kanalizáció
volt megfigyelhető, ahogy azt a schlanitzeni állomás
sal kapcsolatban említettük, ennek eredménye a
mágneses É—D összetevőnek a normális 1 ,5 -3 szorosára való növekedése. A növekedés egyben
periódusfüggő is volt. Ezt az anomáliát grafitos
vezetőknek tulajdonították, amelyeket később meg is
találtak a Gailtali Alpokban [Á d á m et al. 1986a],
Az Alpokban végzett MT mérések tapasztalatait
később kiegészítették a Dunántúli Középhegység he
gyes területein és más zavart területeken szerzettek
és mindezeket a Magnetotellurika a hegyekben —
zaj, topográfiai és kéreg inhomogenitási hatások
című tanulmányban adtuk közre [ÁDÁM et al.
1986b],
Az osztrák-magyar együttműködés 1986 után
folytatódott, minden második évben végzett audiomagnetotellurikus mérésekkel. Az ezekkel a mé
résekkel megoldandó első probléma a paleozoós
Altkristallin grafitos blokkjai belső szerkezetének
meghatározása volt; ezeket a Zell Pfarrenél mért
egyik szelvény mentén mágneses anomália kíséri. A
7. ábra mutatja a Periadriai-vonalat és a dunántúli
anomáliát keresztező É-D irányú szelvényeket a
Bakony-Drauzug önálló geológiai egységen belül.
Az Ausztriában végzett MT mérések véleményünk
szerint egyértelműen bizonyították, hogy a dunántúli
anomália oka grafitos vezető képződmény [ÁDÁM et
al. 1990],
Együttműködés Finnországgal
A kapcsolatok Finnországgal 1963-ban kezdőd
tek, mikor a szerzők megismerkedtek H. PAARMA
professzorral, a jól ismert finn ércgeológussal a
freibergi konferencián. Nagyon érdeklődött a geofi
zika iránt. ÁDÁMmal való hosszú barátsága közös
publikációkat is eredményezett. 1973-ban az Oului
Egyetem meghívta ÁDÁMot, hogy látogassa meg a
Geofizikai Tanszék akkori vezetőit, PORKKA és
K o r h o n e n professzort, akikkel megvitatta a magnetotellurikus módszer finnországi bevezetésének le
hetőségét. Az első lépés az Oulu közelében lévő
Muhos üledékes képződmény kutatása volt audiomagnetotellurikus módszerrel, amelynek céljaira
egy francia műszert vásároltak [B e n d e r it t e r et al.
1978]. A kapcsolat az 1976-os soproni munkaülés
után felújult S.-E. H j e l t professzor kezdeménye
zésére. Az eredmény egy magyar expedíció volt
Finnországban azzal a céllal, hogy néhány szondá
zást végezzen az ÉK—DNy irányú SVECA szelvény
mentén. A szondázási görbék egy igen jól vezető —
feltehetőleg grafitos — képződmény jelenlétét je
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lezték, amelynek fajlagos ellenállása kisebb volt
lohmm-nél, például a Sotkamo-Laakajavi MT ál
lomásnál (8. ábra) [ÁDÁM et al. 1982]. Később, a
nyolcvanas években az Oului Egyetem Geofizikai
Intézete vezető szerepet kapott mind a magnetotellurikus, mind a magnetovariációs vizsgálatokban és
Finnország az egyik legsűrűbb EM indukciós mérési

8. ábra. A magyar expedíció által Finnországban mért mély

MT szondázási görbe a Sotkamo-Laakajavi MT állomáson
[Á dám et al. 1982]

hálózattal rendelkező ország. Ezt a szerepet támo
gatta a P. K a ik k o n e n által vezetett ILONEM szá
mítógépcentrum és anyagilag támogatta a IAGA és
a Finn Tudományos Akadémia.
A finn kapcsolat továbbfejlődött két terület, a
fiatal Pannon-medence és az idős Balti-pajzs elektro
mos vezetőképesség modelljének összehasonlítása
révén [Á d á m et al. 1983]. A közös MT kutatás és
műszerfejlesztés is folytatódott. Az utóbbi ered
ménye egy ötcsatornás tenzoriális MT műszer
[Á d á m et al. 1988]. Ez az AMT műszer meg
határozza az összes MT és MV paraméter értékét 12
előre kiválasztott frekvencián, 4,1 és 2300 Hz kö
zött, azonnal a mintavételezés után, beépített feldol
gozó programok segítségével. Az EM tér minden
egyes komponensének átlagos és maximum értékeit
szintén kijelzi. Ezen utóbbi adottság lehetővé teszi
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az audiomagnetotellurikus tér térbeli és időbeli vál
tozásainak vizsgálatát [Á d á m , Szarka 1994],

EM zaj
A Keleti-Alpokban végzett mérések megmutatták,
hogy a vékony üledékes fedővel (bontott kőzetekkel)
fedett kristályos kőzeteken végzett magnetotellurikus méréseket nehéz értelmezni, ha mesterséges
zajforrás (emberi település, ipar, villamosított vasút,
bányák, fúrások stb.) van a közelben. Néhány példát
már említettünk, például Breitenbuchot, ahol csak az
egyik összetevőpár volt zavart. Egy érdekes magyar
eset volt a komlói szénmezőhöz közel, ahol a kőzet
mozgásokat próbálták előre jelezni az elektromos
paraméterek változásai alapján. Az ott készített fel
vételeket általában nehéz volt feldolgozni. Kivétel
volt egy rövid időszak, amikor a munka leállt, hogy
megemlékezzenek egy korábbi bányabeli baleset ál
dozatairól, az ekkor készített felvételek teljesen men
tesek volta a zavaroktól (9. ábra). Ez az eset azt
bizonyította, hogy a zavarokat a működő gépek
okozzák és nem az elektromos kábelek puszta jelen
léte (például kóbor áramok révén).
SZARKA [1987] az 1986-os neuchateli indukciós
munkaülésen ismertette a zajforrások egy nemzet
közi áttekintését. Ez az áttekintés tárgyalta a zajok
felhasználását a földtani kutatásban, beleértve a már
említett méréseket a komlói szénmezőn, amelyeket
kvázi-MT szondázásokként dolgoztunk fel [Á d á m et
al. 1989a], és TAKÁCS 50 Hz-es szelvényezését
[1983], mint magyarországi példákat.
Az admittancia és impedancia tenzor szorzatának
az egységtenzorral kell egyenlőnek lenni. Az el
térések vagy a zajnak tulajdoníthatók, vagy a forrás
hatásának, amelyet a két mágneses komponens nagy
koherenciája jelez (CohFIxHy). VERŐ programjában
[1972] az egységtenzortól való eltérést iterációval
szüntetik meg. ÁDÁM et al. [1986b] vizsgálta a zaj
hatását az admittancia és impedancia tenzorra, va
lamint szorzatukra is azzal a céllal, hogy meg
határozzák a végeredményre gyakorolt hatását.
A zaj egy további alkalmazása jelent meg az
audiomagnetotellurika területén, ahol a természetes
és mesterséges jelek keveredése különösen erős az
1 Hz körüli energia minimumban. Egy, a Periadriaivonalra merőleges szelvényen a távoli forrásból szár
mazó zajt sikeresen kíséreltük meg felhasználni eb
ben a kritikus frekvencia tartományban.
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9. ábra. Impulzusszerű négyszögjel a komlói szénmező területén készített analóg MT felvételen. A három perces zavartalan

időszak egy munkaleállás alatt volt, amellyel egy korábbi bányabeli baleset áldozataira emlékeztek [Á dá M et al. 1986b]

Kapcsolatok Indiával és Kínával
B. P. SlNGH professzor, az Indiai Földmágnességi
Intézet jelenlegi igazgatója 1976-ban részt vett a
IAGA soproni Indukciós munkaülésén. Ez volt a
kezdeti lépés a két ország, illetve a két intézet közti
barátságban és tudományos együttműködésben.
1983-ban ÁDÁMot meghívták és felkérték, hogy
tartson egy előadást a magnetotellurika szerepéről a
geofizikai kutatásban a Kutató Geofizikusok Egye
sületének (AEG) 9. Éves Kongresszusán, Bombayben. Ezt az előadást később (1985) kiadták egy kis
könyv formájában. 1988-ban ugyanő a Kanpuri In
diai Technológiai Intézet (IIT) R. P. SlNGH által
szervezett MT szemináriumán tartott előadásokat,
1990-ben meghívták a hyderabadi Túlélés 2000 kon
ferenciára, 1991-ben pedig a Kharagpuri IIT MT
konferenciájára. Ezek az indiai-magyar kapcsolatok
több közös publikációt eredményeztek.
A kínai-magyar kapcsolatok 1990 után éledtek
újjá a geofizikában. Ezen kapcsolatok keretében a
pekingi és wuhani Földtudományi Egyetem meg
hívására 1991-ben és 1994-ben ÁDÁM látogatást tett
és előadást tartott a GGKI-ben végzett MT kutatás
ról.
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Geodinamikai kutatás az EM indukció felhasználásával
A paksi terület
Magyarország első atomerőműve Pakson épült a
nyolcvanas évek elején és bővítését tervezték. Az
építés előtt végzett geodinamikai kutatás meglehe
tősen felületes volt, akkor is, ha volt néhány szeiz
mikus szelvény. Ezért javasoltuk a terület részletes
tellurikus-magnetotellurikus kutatását, a nagy el
lenállású aljzat domborzatának nyomozására. Az
első méréseket egymástól 2 km-re lévő állomás
hálózattal végeztük [ÁDÁM, VERŐ 1990], Ezek az
előzetes mérések az erősen elnyúlt ellipszisek révén
egy aljzat-kiemelkedést jeleztek. Ezt a sasbércet
néhány tektonikus feltételezése szerint regionális ol
daleltolódások határolják, az úgynevezett Kaposvonal folytatásai. A kérdés azonban még ma sincs
megoldva, mivel a terület egyetlen nagyobb föld
rengése, az 1911-es kecskeméti, elég messze keletre
volt és a Kapos-vonallal való kapcsolata még nincs
tisztázva. A hálózat későbbi 500 m-es oldal távol
ságúvá sűrítése az aljzat topográfiját még bonyolul
tabbá tette, bár a fő jellemvonás nem változott.
A paksi területen végzett mérés korábban szokat
lan mennyiséget jelentett az MT-csoport számára, a
néhányszáz tellurikus állomás mellett sok MT szon
dázást és néhány geoelektromos szondázást is. A
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Duna éppen a terület közepén folyik és a következő
hidak mintegy 50 km-re északra és délre vannak
Pakstól, így a programot nagyon gondosan kellett
megszervezni. A tellurikus állomások közül sok az
árvízvédelmi gátakon volt, ahol a könnyű közlekedés
lakatlan területekkel járt együtt. Néhány esetben
azonban a hajók, különösen a folyami uszályok
különleges (mágneses) zavarokat okoztak, néhány
szor tíz nT nagyságúakat (mint egy mozgó dipól).
Mivel a mérés éve nagyon esős volt és a nagy esők
éppen a szúnyogok generációs idejével megegyező
időközönként jöttek, az egész terület tele volt velük,
különösen a gát és a folyó között, ahol a méréseket
komolyan hátráltatták a rovarok felhői a levegőben.
További nehézség származott abból, hogy a folyó
mindkét oldalán szovjet (és magyar) katonai létesít
mények foglalták el a terület jelentős részét, több
katonai repülőtérrel, ezért néha a gyanús lakókocsi
és sátrak felett alacsonyan szálló repülőgépek és a
légpárnás hajók is okoztak jelentős zajt, nem be
szélve arról, hogy a katonai területeken néhány
mérés lehetetlen volt.
A paksi mérések megmaradnak minden résztvevő
emlékezetében, főként a terepi munka nagyon nehéz
körülményei miatt, de a helyi körülmények miatt is.
A Duna Pakssal ellentétes oldalán (a folyótól néhány
km-re) fekszik Kalocsa, a magyarországi paprikater
melés egyik központja. A paprikát fűszerkészítési
célból termelik, így frissen majdnem ehetetlen. Ka
locsa városa nem idegenforgalmi központ, annak
ellenére, hogy a fehér házak falán lévő piros papri
kafüzérek szép látványt nyújtanak és jelzik a tulaj
donos gazdagságát. A kalocsai szálloda a legnyo
morúságosabb volt akkor Magyarországon.
A tellurikus és magnetotellurikus mérések jelen
tették a kezdetét a nagyszabású geofizikai-geológiai
kutatásnak az erőmű területén és egyben hangsú
lyozták ezen módszerek alkalmazhatóságát a tektoni
kai kutatásokban. Ezen vizsgálatok eredményeképp
az MT-csoport állami OTKA támogatást kapott a
mérések folytatására, egy, az MT módszert is ma
gában foglaló ellenőrző rendszer kifejlesztésére.
Komló
Egy másik geodinamikai kutatást a komlói szén
mező területén végeztünk. SCHOLTZ et al. [1973] a
földrengésekre vonatkozó „dilatáció-diffúzió elmé
lete” alapján tudjuk, hogy földrengések előtt az
ellenállás mintegy 15 százalékkal csökken a hipocent
rum területén. Ezt az elméletet akartuk ellenőrizni
egy bányában, mesterséges rengésekkel. A komlói
szénbánya érdeklődött két egymás felett lévő és
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egyidejűleg termelt szénrétegre vonatkozó kőzet
mechanikai információ iránt. Az egész területen
megtalálható a hosszanti és keresztvetők sűrű há
lózata, így ezen vetők mentén az üledékek elmozdul
hatnak azon tektonikai feszültségek következtében,
amelyek a szénbányászati tevékenység révén hal
mozódnak fel és ezek a mozgások tektonikai föld
rengésekként jelennek meg. A méréseket többször
megismételtük az egymást követő években néhány
jól kiválasztott helyen, ahol a mélyművelés kö
zeledett, éppen az adott hely alatt volt vagy nemrég
haladt tovább. Az MT szondázások pmax irányai
egybeestek a tektonikai szerkezet irányával és je
lezték, hogy a keresztvetők sokkal nyitottabbak,
mint a hosszantiak. Az 57. ponton, ahol a leg
nagyobb süllyedést (két méter 1979 és 1984 között)
észlelték, az üledékeket jellemző S összegzett hossz
irányú vezetőképesség jelentősen csökkent a pmax
irányában, valószínűleg az üledékek tömörödését
jelezve, amely a süllyedést is okozta. Egy másik
állomáson, néhány km-re az 57. ponttól az ellenállás
csökkenést kevésbé jelentősnek találtuk.
Az egész komlói kísérlet azt mutatja, hogy a
természetes folyamatokat nagyon nehéz mestersége
sekkel modellezni. A bányászati műveletek ered
ményeképp a feszültségek folyamatosan feloldódtak.
Egy másik komlói tapasztalatot, a zaj eltűnését a
bányában bekövetkezett munkaszünet idején, már
említettük az MT mérések zajaival kapcsolatban
(9. ábra).

Részvétel a Nemzetközi Litoszféra
Programban (ILP)
Három magyar intézmény, a Magyar Tudomá
nyos Akadémia GGKI, a Magyar Állami Eötvös
Loránd Geofizikai Intézet (ELGI) és az Országos
Kőolaj- és Gázipari Tröszt Geofizikai Kutató Vál
lalata (OKGT GKV) a nyolcvanas évek végére hatal
mas anyagot gyűjtött össze a felső kéregben lévő jól
vezető képződményekről. Á dá M Antal, NAGY Zol
tán és V arga Géza térképet szerkesztett ezen ada
tokból. A legjelentősebb anomália, amelynek egyben
a kiterjedése is a legnagyobb, a dunántúli veze
tőképesség anomália, ezt már korábban említettük
(5. ábra). Az eredmények ezen részét a Periadriaivonal mentén végzett mérések eredményeivel együtt
értelmezte ÁDÁM [1990], Egyre világosabbá vált,
hogy a kis viszkozitású grafitos paláknak fontos
szerepe van a tektonikai folyamatokban, főleg a
nyírási zónákban, ahol elválási zónák kialakulását
okozhatják. Ezt az ötletet a nemzetközi irodalom
számos példával támasztja alá (lásd például Hjelt
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jelentését az Ensenada Indukciós Munkaülésről,
vagy Liu G u o d o n g professzor személyes közlését
egy jól vezető anomáliáról a felső kéregben, Tibetben, amelynek összegzett hosszirányú vezetőképes
sége hasonló a dunántúli anomáliáéhoz és hasonló
mélységben fekszik). Ezenfelül vannak jelzések a
dunántúli anomália területéről arra vonatkozóan,
hogy kis viszkozitású grafitos képződmények csil
lapítják a szeizmikus hullámokat és csökkentik a
terület szeizmikus veszélyeztetettségét [ZSÍROS
1985, ÁDÁM 1994],
Magyarország keleti részén, beleértve az Északi
középhegységet és az Alföldet, kevesebb volt az MT
szondázás, ezért terveztük az ILP Pannon Geotraverzt erre a részre (PGT-1, lásd a 10. ábrát). A
PGT-1 ÉNy—DK irányban harántolja az igen vál
tozatos tektonikai egységeket, kezdve az Északi
középhegység vulkanitjaival, majd a szolnoki flis

esetében a vezető felszínközeli üledékek által okozott
torzítást modelleztük Price vékonylemez-modelljével és kerestük az asztenoszféra legvalószínűbb
mélységét [ÁDÁM et al. 1993], Jelenleg új, nagyon
mély MT szondázásokat végeznek a EUROPROBE
PANCARDI kulcsprojektje keretében, a méréseket
a lehető legszélesebb frekvencia tartományban vé
gezve és egyben új szelvények mentén (mint például
a PGT-4); a korábbi eredményeket felülvizsgáljuk a
GEOTOOLS programcsomag segítségével.
Az előző bekezdésben körvonalazott program
szükségessé tette az Intézet modellező és inverziós
programjainak fejlesztését. Ezen a területen a STEINER Tibor [1993] matematikus által végzett prog
ramfejlesztéseket és -adaptációkat kell megemlíteni
mind 2-D, mind 3-D szerkezetekre. 1-D inverziós
programja kiegészíti a GEOTOOLS inverziós prog
ramjait és lehetővé teszi mind az L l, mind az L2
inverziót, egyben jelzi is az illeszkedés pontosságát.

Újabb elméleti kutatások

10. ábra. Kelet-Magyarország térképe a Pannon

Geotraverzzel

övön át a keskeny és mély extenziós árokig (me
dencéig) Békésben, Magyarország DK-i részén. Az
eredmények első összefoglalása [ÁDÁM et al. 1990]
főként az alsókéreg-beli anomália és a jól vezető
asztenoszféra közti geotermikus kapcsolatokkal fog
lalkozott, Á d á m korábbi [1978] munkája alapján.
Az anomális területeket később részletesen és pon
tosabban vizsgálták'az elektromágneses tér tértorzulási elmélete alapján. így a flis zónában, amely
közelítőleg a Pannon-medencét felépítő két formá
ciócsoport határán fekszik, a jól vezető kéreg- és
köpenybeli anomáliák elmélyülését vizsgálták, ki
zárva a sztatikus eltolódás lehetőségét [Á d á m , S t e i n e r 1993], míg a jellegzetesen 3-D Békési-árok
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Az MT műszerek és módszerek fejlődése lehetővé
tette számunkra az MT impedancia fázisának pon
tosabb meghatározását. FlSCHER 1985-ös cikke és
Á d á m 1987-es pszeudo-fázis szelvényei arra indítot
ták SZARKÁt, hogy egy gondolatsorral levezesse az
MT fázis jellegzetességeit a felszín alatti áramrend
szer eloszlásából. Figyelembe vette SCHMUCKER
[1969] és WEIDELT [1972] korábbi cikkeit az áramok
súlypontjáról. Egy sor cikket publikált, amelyeknek
társszerzői részben az előbbi kollégák voltak [pél
dául S z a r k a , F is c h e r 1989, 1991, F is c h e r et al.
1992, Á d á m , S z a r k a 1989]. 2-D szerkezetek EM
torzulásait is kifejezte potenciálok formájában.
S z a r k a et al. [1994a, b] vizsgálta az MT invarián
sok alkalmazhatóságát P r ic e vékonylemez-modellezését használva 3-D szerkezetekre, továbbá a kü
lönböző módszerek hatékonyságát meghatározásá
ban, ami a réteg paraméterek egy jelzője. Ezeket az
elméleti vizsgálatokat, numerikus modellezéseket és
fizikai modell méréseket nemrégen egy disszertáció
ban foglalta össze SZARKA [1994], Ez a tevékenység
túlságosan új ahhoz, hogy jelzéseket kapjon a nem
zetközi közösségtől, ezt itt annak jelzésére említjük,
hogy a GGKI-ben jelenleg folyó indukciós kutatás
nak mi az iránya.
Egy másik disszertációt készített W e s z t e r g o m
[1994] a közepes szélességeken fennálló indukciós
kockázat vizsgálatáról, beleértve a Nagycenki Ob
szervatórium újabb fejlesztését, hozzákapcsolását a
nemzetközi INTERMAGNET hálózathoz.
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Záró megjegyzések
Elérve a Magyarországon és a Geodéziai és Geo
fizikai Kutató Intézetben folyó indukciós kutatás
több évtizedes történetének végső pontjához, fel kell
tennünk a kérdést: hogyan segítette az indukciós
kutatás a Kárpát-Pannon-medence, Magyarország
geofizikai kutatását. Ennek bemutatására közöljük a
11. ábrát, amely az EM indukciós módszerekkel
kimutatott jól vezető anomáliákat mutatja, a fel

tételezett okokkal együtt és utalunk H j e l t és K ó r ja
áttekintésére [1993], amelyben az európai litoszfé
rára vonatkozó geofizikai tudásunk keretében szin
tetizálták ezeket az anomáliákat, valamint H o r v á t h
[1993] cikkére, amelyben az MT eredményeket be
építette tektonikai modelljébe. Az eredmények el
lenére nagyon sok a jövőben megoldandó nyitott
kérdés, mint például a már említett EUROPROBE
ILP projekt PANCARDI projektje keretében.

üledék
grafitos
kőzetek
szabad folyadék

részleges
olvadás
azasztenoszférában

Léptékváltás
ö

?

Keleteurópai
tábla

9 ,10 :
K árpátmeaence

kó'zet
fázisátalakulás

[km] v
11. ábra. Jól vezető zónák a kéregben és a felső köpenyben a Kárpát-Pannon régióban és környezetében [Á dám 1980]
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ESEMÉNYEK A RELATÍV TELLURIKUS-MAGNETOTELLURIKUS FREKVENCIA
SZONDÁZÁSOKKAL KAPCSOLATBAN A SOPRONI GEODÉZIAI ÉS GEOFIZIKAI
KUTATÓ INTÉZETBEN
1952 Az első tellurikus mérések a Soproni-hegység
ben
1956 Összehasonlító földi áram mérések a pekingi
földmágneses obszervatóriumban (Kína) és
Sopronban
1957 A földi áram (tellurikus) regisztrálás meg
kezdődött a Nagycenki Obszervatóriumban
1959—1969 Regionális földi áram mérések
1959—1964 Módszer- és műszerfejlesztés a tellu
rikus módszerben. (Abszolút ellipszis az idő
szerinti deriváltakból, az abszolút ellipszisek
stabilizálása; totális variáció számláló, analóg
tellurikus modellek stb.)
1960 Az első magnetotellurikus (MT) mérés Sopron
közelében. Egy mély vető kimutatása a kris
tályos aljzatban
1961 Módszerek az MT anizotrópia meghatáro
zására
1962 A dunántúli kéregbeli jól vezető anomália
(VA) jelzése relatív frekvencia szondázások
kal
1963 A jól vezető asztenoszféra egyik első jelzése
MT-vel: a meleg Pannon-medence alatt sokkal
kisebb mélységben fekszik, mint a hideg Ke
let-Európai tábla alatt
1963 „A földkéreg és a felső köpeny elektromos
vezetőképességének vizsgálata; módszertan és
eredmények” [Á dám kandidátusi disszertáció
ja]
1964—1970 Műszerfejlesztés tellurikus és MT
mérések céljaira
a) T-20 totális variáció számláló
b) a nagy érzékenységű MTV-2 variométer
c) indukciós tekercsek
1967—1969 Az MT tér méretének vizsgálata. Egy
idejű elektromágneses mérések Kelet-Európában, a KAPG szervezésében
1967 A föld kérgének és a felső köpenynek első
részletes MT (ellenállás) szondázása 400 km
mélységig Nagycenken
1967 A dunántúli VA rendszeres vizsgálatának kez
dete
1968 „A felső köpeny szerkezete a Magyar-meden
cében. Meghatározásának kérdései és külön
legességei” [Ádám akadémiai doktori disszer
tációja]
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1969 A Pannon-medencében fennálló regionális
anomália kimutatása
1971 „A tágulásos tektonika kutatása magnetotellu
rikus anizotrópiával” (Natúré)
1971 Javaslat az „ első K—N y -i fe lső k ö p en y MT
sz e lv é n y r e E u róp án át" (FouRNiER-vel az Acta
Geodaetica, Geophysica et Montanistica Hungaricaban)
1972 Tenzoriális MT feldolgozó program
1976 A „Geoelectric and Geothermal Studies”
kiadása, Akadémiai Kiadó, Budapest
1976 A 3. IAGA Elektromágneses Indukciós Mun
kaülés Sopronban
1976 Kapcsolat a kéregben és a felsőköpenyasztenoszférában lévő vezetőképesség anomá
liák és a felszíni hőáram között (tovább javítva:
1978, 1980, 1987)
1977 Változó EM terek meghatározása 2-D szer
kezetekben a véges differenciák módszerével
[Tátrallyay kandidátusi disszertációja]
1977 Az analóg modellezés kezdete
1978—1983 MT mérések a Keleti-Alpokban, együtt
működve a Bécsi Egyetemmel és a bécsi Me
teorológiai és Geodinamikai Intézettel
1980 MT mérések a Balti-pajzson, Finnországban,
a SVECA szelvény mentén, együttműködve az
Oului Egyetemmel
1980 Az elektromos szerkezet áttekintése egy orogén és egy ősi tektonikus területen (Kárpátok
és az Orosz-tábla)
1982— 1885 Az MT ellenállás időbeli változása a
komlói szénmezőn
1983— 1985 Audiomágneses műszer fejlesztése
finn-magyar együttműködésben
1984 Módszer a felszín alatti szerkezet megha
tározására mesterséges EM terek elemzése ré
vén (186 678 számú magyar szabvány)
1985 Á dám könyve: „A magnetotellurikus módszer
szerepe a geofizikai kutatásban” (Hyderabad,
India)
1985— 1990 MT mérések a Paksi Atomerőmű te
rületén
1986— 1989 Az EM zaj vizsgálata
1986—1992 Audiomagnetotellurikus vizsgálat a du
nántúli VA folytatódásában, a Bakony-Drauzug
ütközési zónában (3 szelvény)
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1987— 1989 MT mérések a Pannon Geotraverz
mentén
1987 A jól vezető kéregbeli képződmények mélység
szerinti eloszlásának térképe a Pannon-me
dence pre-ausztriai aljzatában
1988— 1989 Kapcsolat az MT fázis és áram eloszlás
és elektromos töltések között 2-D szerkezetek
ben
1988—1993 1-D, 2-D MT inverzió és 2-D, 3-D
modellező programok [Steiner kandidátusi
disszertációja]
1990 Á dám mint levelező tag székfoglaló előadása
a Magyar Tudományos Akadémián: „A
dunántúli elektromos vezetőképesség anomá
lia földtani és módszertani jelentősége”
1991—1994 A kis viszkozitású grafitos vezetők
vizsgálata és hatásuk a szeizmicitásra
1993 Á dám mint rendes tag székfoglaló előadása a
Magyar Tudományos Akadémián: „Elektro
mos ellenállás, mint a fizikai folyamatok in
dikátora a Földben”
1994 3-D földtani szerkezetek geofizikai leképe
zésének lehetőségei EM kutató módszerekkel
[Szarka akadémiai doktori disszertációja]
1994 A geomágneses viharok technogén hatásai
[WEsztergom kandidátusi disszertációja].
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