
2.2 GEOELEKTROMOS MÓDSZER- ÉS MŰSZERKUTATÁS

2.2.1 Az elektromágneses tér analitikus lefelé folytatása*

A felszíni elektromágneses mérések kiértékelésének legjobban elterjedt 
formájában a félteret rétegezettnek tételezzük fel és a rétegek elektromos para
métereit, azaz a mélybeni rétegsor fajlagos ellenállásviszonyait próbáljuk meg
határozni. Az egydimenziósnál bonyolultabb modellekre kevés kiértékelési eljá
rás létezik. Egyik ilyen lehet az elektromágneses terek lefelé folytatása. Az 
ELGI-ben 1989-ben kezdtünk el foglalkozni a módszer elméleti alapjaival. Ez 
az eljárás akkor alkalmazható, amikor a felszínközeli réteg elektromos szem
pontból homogén és valamilyen mélységben kimutatandó anomális paraméter
eloszlás létezik (115. ábra), amely természetesen a felszíni mérést terheli. Ilyen 
feladat lehet például csővezetékek keresése vagy az üregkutatás. A lefelé folyta
tás alkalmazásától azt várjuk, hogy az egyes anomáliák jobban elkülönülnek 
és az anomáliák hatójának helyzete (mélység, horizontális kiterjedés) pontosan 
behatárolható.

115. ábra. Modell az elektromágneses terek analitikus lefelé folytatásához

Fig. 115. Model for downward continuation of electromagnetic fields

Puc. 115. Модель аналитическою продолжения вниз электромагнитных 
полей

* Prácser Е.
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Az elektromágneses terek analitikus lefelé folytatása matematikailag a 
következőt jelenti: tegyük fel, hogy a föld felszínén, azaz a 115. ábrán levő 
koordináta rendszernek megfelelően a z = 0 síkon az elektromágnesed tér vala
mennyi komponense ismert. A földfelszín alatti í2-val jelölt tartomány a vezető- 
képessége szintén ismert. Keressük az Q tartományban a Maxwell-egyenletek- 
nek azt a megoldását, amely a z=  0 határon egybeesik a felszínen mért értékek
kel. Itt most csak a függőleges mágneses komponenssel foglalkozunk, de hason
ló kifejezések érvényesek a többi komponensre is. A felszíni mérés eredményei
ből a következő képlet segítségével határozható meg az az elektromágneses 
térérték, amelyet a mélyben mérnénk, háromdimenziós ható esetén:

( 1)
A h° jelölés az elektromágneses tér térbeli Fourier transzformáltját jelenti, 

amelyet

alakban írhatunk fel. Ezek után a függőleges mágneses komponens kétdimenzi
ós esetre:

sh(^z')"I

h ° c h (r inz ')  +  i k xh°--— I e dkx (2)
Vn J

ahol a 0 felső index a felszíni mérésekre utal
r ' =  (x', y', z') egy Q tartománybeli pont és

k 2n =  ісоцо„, rjn = ]/k2 +  k 2 ~ k 2

Ezek a képletek a térkomponensek térbeli Fourier-transzformáltját hasz
nálják fel. Ezek meg vannak szorozva bizonyos mélységtől függő exponenciális 
kifejezésekkel, majd az egész kifejezés az inverz Fourier-transzformáltja szere
pel. Ez úgy is értelmezhető, hogy az elektromágneses terek lefelé folytatása egy 
szűrés. Ha a képletekbe ellenőrzésként 0 mélységet helyettesítünk, akkor látha
tó, hogy az integrálok a felszínen visszaadják a helyes értékeket, hiszen Fourier- 
transzformáltakra alkalmazzuk az inverz Fourier-transzformációt.

Az (1) és (2) képlet kiszámítására programok készültek IBM-AT személyi 
számítógépre. A Fourier-transzformáció számítása FFT-vel történik. A progra
mok ellenőrzésére néhány egyszerű modell segítségével került sor. A 116. ábrán 
vákuumban levő mágneses dipól elektromágneses terének analitikus folytatása, 
a. 117. ábrán egy homogén féltér belsejében levő mágneses dipól terének lefelé
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116. ábra. Az elektromágneses tér analitikus lefelé folytatása vákuumban (zd — a mágneses dipól 
mélysége, zf  — az ábrázolt lefelé folytatás mélysége)

Fig. 116. Analytic downward continuation of electromagnetic field in free space (zd—depth to the 
magnetic dipole, zf—depth of the presented downward continuation)

Puc. 116. Аналитическое продолжение вниз электромагнитного поля в вакууме (zd—глубина 
до магнитного диполя, zf—глубина продолжения вниз на рисунке)

117. ábra. Az elektromágneses tér analitikus lefelé folytatása homogén féltér belsejében (zd — a mágneses 
dipól mélysége, zf  — az ábrázolt lefelé folytatás mélysége)

Fig. 117. Analytic downward continuation of electromagnetic field inside homogeneous halfspace 
(zd—depth to magnetic dipole, zf —depth of presented downward continuation)

Puc. 117. Аналитическое продолжение вниз электромагнитного поля внутри однородного 
полупространства (zd — глубина до магнитного диполя, zf  — глубина продолжения 
вниз на рисунке)
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folytatása látható. Mindkét modellhez három görbe tartozik, a 116. ábrán a H 
mint valós mennyiség van ábrázolva, a 117. ábrán pedig Hz valós része szerepel 
Az a görbe tartalmazza a felszíni mérés eredményeit, a b görbe pedig azt adja 
meg, hogy egy adott mélységben mit mérnénk, a c görbét pedig a felszíni 
mérések lefelé folytatásaként kaptuk. A és görbék a rajzokon teljesen 
megegyeznek, ami azt mutatja, hogy a lefelé folytatás helyes eredményt ad. Az 
a és b görbék elméleti számítások eredményei. Az adó dipól momentuma 

mindkét esetben egységnyi, ezért szerepelnek a függőleges tengelyen olyan kis 
értékek. zd az adó felszín alatti mélységét jelenti. zf  pedig azt a szintet, amelyre 
a lefelé folytatást végeztük. Ezeknél a példáknál a számítások a teljes elektro
mágneses tér folytatására vonatkoznak, és a mágneses dipól veszi át a gyakorlati 
alkalmazás során jelen levő anomáliák szerepét, szemben a gyakorlati alkal
mazással, mikor a lényeg a másodlagos téren van. Sajnos nem állnak rendelke
zésünkre olyan matematikai modellező programok, amelyek segítségével a 
módszernek a gyakorlati körülmények jobban megfelelő tesztelését el lehetne 
végezni.

Az alkalmazott program alkalmas viszont elméleti számítások eredményei
nek ellenőrzésére. Ha egy két-, vagy háromdimenziós modellszámítást különbö
ző szinteken végrehajtunk, akkor a felső szint adatait analitikusan lefelé folytat
va az alsó szintre, az alsó szintre érvényes kétféle adatrendszer megegyezőségé- 
ből az elméleti számítás helyességére is következtethetünk. így lényegében azt 
ellenőrizzük, hogy a modellszámítás eredményei eleget tesznek-e a Maxwell- 
egyenleteknek. A lefelé folytatás körülbelül addig a mélységig végezhető, amed
dig a féltér elektromos szempontból homogén. Ez a mélység a 115. ábrán látható 
z = d mélység. A módszer ezen tulajdonsága lehetővé teszi a féltérben levő 
anomáliák mélységének a becslését (pl. csővezeték mélysége kétdimenziós eset
ben). A lefelé folytatást egyre növekvő mélységekre kell elvégezni addig, amíg 
a lefelé folytatásként kapott eredmények már nyilvánvalóan helytelenek és 
akkor az a mélység tekinthető az adott objektum mélységének.

Szólni kell még néhány szót az eljárás gyakorlati alkalmazhatóságáról is. 
Amint az a képletekből is látható, ahhoz, hogy a lefelé folytatást elvégezhessük, 
szükség van a felszíni elektromágneses tér teljes (valamennyi komponens abszo
lút értéke és fázisa) ismeretére. Háromdimenziós esetben, amikor egy területen 
mért nagyszámú eredményre van szükség, csak megfelelően automatizált, adat
tárolóval ellátott vevőmüszer jöhet szóba. Kétdimenziós esetben lényegesen 
kevesebb adattal is alkalmazható a módszer, hiszen elegendő egy vonal menti 
mérés is. További problémát jelenthet, hogy a módszer alapjául szolgáló integ
rálok végtelen tartományra vonatkoznak, így a méréseket is megfelelő méretű 
területen kell elvégezni. A mérésekhez nem célszerű a túl sűrű hálózat, mivel a 
mérést zavaró jelek jobban érvényesülnek. Másszóval a ritkább mintavételezés 
kiszűri a nagyobb térfrekvenciájú zavarokat. Ezeknek a zavaroknak a hatását 
az (1) és (2) integrállal történő számítás nagyobb mélységekre kiemeli, mivel a 
mélység a képletekben a kitevőben szerepel. Célszerű, ha a mintavételezés 
lépésközéül a kutatási mélység egynegyedét vesszük.

156



A mérés történhet tetszőleges frekvenciatartományban, a földtani körülmé
nyeknek megfelelően. Az adó fajtája elméleti szempontból nem túl lényeges, a 
fontos az, hogy valamennyi komponenst gyorsan és pontosan tudjuk mérni. 
A lényeg a másodlagos tér kialakulásán van és az kevésbé játszik szerepet, hogy 
milyen gerjesztés során jött létre ez a másodlagos tér. Természetesen érdemes 
úgy megválasztani az adót, hogy az elsődleges és másodlagos tér szétválasztása 
egyszerűbb legyen. A lefelé folytatás természetesen elvégezhető az elsődleges 
térrel együtt is, de nem célszerű, hiszen az elsődleges tér jelenléte megnehezíti 
az anomáliák felismerését. Kétdimenziós esetben adóként vonalforrás jöhet 
szóba, háromdimenziós esetben pedig egy nagy méretű keret belsejében, vagy 
mellett lehet végezni a méréseket.

A továbbiakban foglalkozni kell a lefelé folytatás stabilitásának a kérdésé
vel, mivel a feladat megoldását megvalósító képletek matematikai szempontból 
rosszul meghatározottak, azaz a bemenő adatok kis eltérése is tekintélyes hibát 
okozhat az eredményekben. Az eredeti, elméletileg pontos megoldást szolgálta
tó eljárást ezért egy módosított, stabilabb eljárással kell helyettesíteni, amely a 
pontos input adatokhoz a pontos megoldáshoz közeli megoldást szolgáltat, 
viszont jóval kevésbé érzékeny az input adatok esetleges hibáira.

2.2.2 Elektromágneses szondázásokból származtatott reziduálszelvények*

A Trebisov (Csehszlovákia) környékén ismeretes antracit előfordulás felett 
kísérleti méréseket végeztünk a Maxi-Probe EMR-16 elektromágneses frekven
ciaszondázó berendezéssel a Geofyzika n.p. Brno závod Bratislava együttműkö
désével. A kísérletek célja annak eldöntése volt, hogy lehet-e felszíni elektromág
neses méréseket alkalmazni az antracit összleten belül előforduló nagyszámú, 
vékony, individuális antracit réteg nyomonkövetésére, az egyes egyedi rétegek 
fúrások közötti korrelálására.

Módszertanilag két nehezen feloldható jelenséggel álltunk szemben:
a) az összlet legfelső, igen jól vezető antracit rétege olyan erős induktív árnyéko

ló hatást fejthet ki, ami miatt a mélyebben fekvő rétegek a felszínről nem is 
kutathatók,

b) az egyes, összleten belüli antracit rétegek olyan közel húzódnak egymáshoz, 
hogy az individuális hatások nem válnak szét, hanem egyetlen, az antracit 
összlet egészét jellemző anomália keletkezik.

A laterálisán is erősen inhomogén földtani képződmények kutatásában, a 
különböző mélységű hatók okozta anomáliák felismerésére eredményesen alkal
mazhatók az elektromágneses szondázó-szelvényező mérések adataiból kapott 
ga(h) transzformált görbék. A gjh) látszólagos ellenállás-mélység transzformá
ciónak épp az az értelme, hogy bizonyos modell családok esetében az egyes 
rétegek jól elkülönülő hatásait a transzformált görbéken közvetlenül felismer
hetjük -  ez képezi a grafikus interpretáció alapját -  s ezek a hatások ráadásul 
a valódi települési mélységeket jól közelítő h látszólagos mélységekben jelennek 
meg.
* Kardeván P., Prácser E.
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Ezt illusztráljuk a 118. ábrával, amelyen két 10 Qm-es vékony réteg hatását 
láthatjuk, amikoris a felső vékony réteg mélységét rögzítjük, míg az alsóét egyre 
növeljük. Láthatjuk, hogy az alsó réteg hatása azokban az esetekben különül 
el, amikor a két réteg elegendően távol van egymástól (2, 3,4 görbe). Ha viszont 
a rétegek közel kerülnek egymáshoz (5. görbe) a hatások egybemosódnak. (Az 
1. görbe csak a felső réteg hatását mutatja.) Ezért dolgoztuk ki a reziduál görbék 
módszerét, amellyel a közelfekvő rétegek hatásai is szétválaszthatok.

118. ábra. Egymástól különböző távol
ságra lévő jól vezető lemezek 
számított hatása transzfor
mált elektromágneses szon- 
dázási görbéken [SOININ- 
NEN-OKSAMA személyes 
közlés]

Fig. 118. Computed effect of conducti
ve plates with different separa
tion on transformed electro
magnetic sounding curves 
(SOININNEN and OKSAMA, 
personal communication)

Puc. 118. Расчетный эффект, оказыва
емый проводящими плас
тинками, находящимися на 
разных расстояниях друг от 
друга, на преобразованные 
кривые электромагнитных 
зондирований SOININNEN 
и OKSAMA, личное сообще- 
ние)

А 120. ábrán látható traszformált görbék esetében a látszólagos ellenállás 
definiálásához a homogén féltér válasz görbéjét használták fel (Soininen-O ksa- 
ma, személyes közlés). A látszólagos ellenállás definíció részletes leírását Aitto- 
niemi et al. [1987] dolgozatában találhatjuk meg. Az anomális viselkedés közvet
len felismerését éppen az teszi lehetővé, hogy a transzformáció a homogén féltér 
felett mért szondázási görbéket kiegyenesíti. Ezen a definíción alapuló transz- 
formációt alkalmazva az antracit összlet felett mért szondázásainknál -  amint 
a 119. ábrán látható mélységszelvény mutatja -  azt tapasztalhatjuk, hogy az 
egyes rétegek hatását egybemosó, egyetlen anomália alakul ki, amely tehát nem 
teszi lehetővé a feltett kérdések megválaszolását.
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119. ábra. A homogén féltérgörbén alapuló látszólagos ellenállás definícióval ka
pott transzformált elektromágneses szondázási görbék

Fig. 119. Transformed electromagnetic sounding curves obtained using ap
parent resistivity definition based on homogeneous halfspace curve

Puc. 119. Преобразованные кривые электромагнитных зондрирований, 
полученные при определении кажущихся сопротивлений на осно- 
ве кривой однородного полупространства

А megoldáshoz а látszólagos ellenállás definíció általánosítása visz köze
lebb (120. ábra). A látszólagos ellenállás transzformációt úgy általánosítottuk, 
hogy a q„ látszólagos ellenállás definícióhoz eddig felhasznált homogén féltér 
görbét («= 1 réteges görbét) kicseréltük ( -  réteges válaszgörbére, ahol 
k= 1, 2..., n — 1, k = n — 1 esetében az eredeti definíciót kapjuk.

Az így származtatott p(« -  k)(h) görbéket reziduál görbéknek nevezhetjük, 
hiszen pl. egy и-réteges görbét «-réteges görbével transzformálva egyenest ka
punk, («— 1), (« -2), ... réteges görbékkel transzformálva pedig a legalsó, a 
legalsó két, ... stb görbe hatását mutató reziduálokat kapjuk. így pl. a 
ábrán a TR-62 fúrás (lásd 119. ábrán) 8-réteges geoelektromos modelljének 
(120/a ábra) megfelelő elméleti görbét 6-rétegés (А-görbe), 4-réteges (B-görbe), 
ill. 2-réteges (C-görbe) válaszgörbe felhasználásával transzformáltuk. Ennek 
megfelelően az А-görbe csupán a legalsó antracit réteg hatását, a B-görbe a 
legalsó két antracit réteg hatását mutatja, a C-görbe viszont mindhárom antra
cit réteg hatását tartalmazza.
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120. ábra. Reziduál görbék szerkesztése a TR-63 fúrásnak megfelelő geoelektro- 
mos modell válaszgörbéjének felhasználásával
a) A fúrási rétegsornak megfelelő 8-réteges geoelektromos modell
b) Elméleti reziduál görbék, amelyeket a legalsó réteg (А-görbe), a 

legalsó két réteg (B-görbe), ill. mindhárom réteg (C-görbe) elhagyásá
val kapott modell válaszgörbéjének felhasználásával szerkesztettünk

Fig. 120. Construction of residual curves using response curve of geoelectric 
model corresponding to borehole TR-63
a) 8-layer geoelectric model corresponding to lithologic column
b) Theoretical residual curves constructed using the model obtained 

leaving off lowermost layer (curve A) the lowermost two layers 
(curve B), and all three layers (curve C)

Puc. 120. Остаточные кривые, составленные с использованием резонанс
ной кривой геоэлектрического разреза, соответствующего сква- 
жине TR-63

a) Восьмислойный геоэлектрический разрез, соответствующий ко- 
лонке по скважине

b) Теоретические остаточные кривые, полученные с использовани
ем резонансных кривых моделей без нижнего слоя (кривая А), 
без нижних двух слоев (кривая В) и без всех трех слоев (кри
вая С)
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Megállapíthatjuk, hogy kisebb túllövésektől eltekintve az elméleti reziduál 
görbéken jelentkező anomáliák megjelenésének HA, HB, Hc kezdőmélységei igen 
jó összhangban vannak a megfelelő antracitrétegek valódi mélységeivel. A rezi
duál görbék látszólagos ellenállás viszonyai is kvaliative tükrözik a valódi 
ellenállás eloszlásokat, így a reziduál görbék segítségével következtetni lehet a 
valódi ellenállás viszonyokra.

Az eljárás alkalmazásának egyik kézenfekvő módját a következőképpen 
fogalmazhatjuk meg. Határozzuk meg a szelvény egyik pontjában -  célszerűen 
az egyik fúrásnál -  a legjobban illeszkedő «-réteges modellt. Amennyiben a 
ténylegeshez közelálló modellt sikerült meghatároznunk, az ennek megfelelő 
«-réteges válaszgörbét használva ga definíciójához, a transzformált görbe közelí
tőleg egyenes lesz. Használjuk most a szelvény többi pontjainál is ugyanezt az 
«-réteges válaszgörbét a szondázási görbék transzformálására. Ha a modell a 
szelvény mentén változik, a modell eltéréseket a reziduális anomáliák a megszo
kott módon kvalitatíve jelzik, másrészt a Qa(h) tartományban az anomáliák 
megjelenési mélységei a valóságos mélységviszonyoknak megfelelően alakulnak.

Példaként mutatjuk be a 121. ábrán látható reziduál szelvényt, amelyet a 
TR-63 fúrásnak megfelelő geoelektromos modell adatai alapján és illesztéssel 
meghatározott 9-réteges modell válaszgörbéjével állítottunk elő. Látható, hogy 
ez a válaszgörbe a TR-63 fúrás környékén valóban kiegyenesíti a szondázási 
görbéket. Ugyanakkor erős vezetőképesség többlet jelentkezik a TR-62 fúrás
nál, amely a legfelső réteg elterjedésével hozható kapcsolatba.

121. ábra. A TR-63 fúrásnál mért szondázási görbét legjobban közelítő válaszgör
bével képzett reziduál szelvény

Fig. 121. Residual section obtained using the response curve best fitting to the 
sounding curve measured at borehole TR-63

Puc. 121. Остаточный профиль, полученный с использованием резонанс
ной кривой, наилучшим образом аппроксимирующей кривую 
зондирования, измеренную на скважине TR-63
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2.2.3 Tranziens szondázások direkt inverziójának alkalmazása egy vízkutatási 
feladat megoldásában*

1988-ban Kubában, a Batabanoi-öböl partján ( ábra) a főváros jövő
beni vízellátását biztosítani hivatott víztároló rétegek kutatására tranziens mé
réseket végeztünk. A feladat a sós- és édesvíz tartalmú rétegek szétválasztása, 
valamint a magas sótartalmú víz tenger felőli infiltrációjának kimutatása volt.

122. ábra. A Batabanoi-öböl partján végzett mérések helyszínrajza
Fig. 122. Location map of measurements performed on the shore of Batabano 

Bay
Puc. 122. План ситуации измерений, выполненных на берегу залива Бата

бано

А tároló főként karbonát tartalmú porózus kőzetekből — mészkő, dolomit 
— áll, de felépítésében homokkő is részt vesz. A pontos vízföldtani paraméterek 
nem ismertek. A permeábilis rétegeket negyedidőszaki korall mészkő takaró 
borítja. Ennek vastagsága 20-80 m, ellenállása 400-600 Í2m, ami VESz-méré- 
sekből ismert. A fedő nagy ellenállása miatt a víztároló összlet kutatása egyená
ramú módszerrel nem volt lehetséges. Tranziens elektromágneses szondázással 
* Sőrés L.
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a feladat megoldhatónak tűnt, bár számolni kellett azzal, hogy a rétegfelépítés 
Q-típusú elektromos modellel közelíthető, ami viszonylag nehezen kezelhető.

A kutatást négyszög alakú adókeretet használva, központi hurkos elrende
zéssel (CIL) végeztük. Egy közel 5 km hosszú szelvény mentén 13 szondázási 
ponton, az EM-37 műszer adottságait kihasználva minden ponton 2,5 Hz-es 
(LOW) és 25 Hz-es (HIGH) frekvenciával is mértünk. A korai időtartományban 
jelentkező torzulásokat elkerülendő a 25 Hz-es méréshez 50 x 50 méteres, a 
kellően nagy behatolás eléréshez pedig a 2,5 Hz-es frekvencián 175 x 175 méte
res adókeretet használtunk. Az ily módon regisztrált lecsengési görbék a 
89 j«s-tól 70 ms-ig tartó időtartományt fedik le. A terepi mérések kivitelezése 
mindössze 3 napot vett igénybe.

A méréseket eredetileg két független módszerrel, töréspontos kiértékeléssel 
(TRH), valamint interaktív inverzióval értékeltük ki. 1989-ben egy új feldolgo
zási módszert dolgoztunk ki: a direkt inverziónak nevezett transzformáció 
mélység-ellenállás eloszlási függvényt hoz létre, ami a rétegzett féltérben lévő 
ellenálláseloszlást hűen szemlélteti. A módszer jól alkalmazható a mérési ered
mények színes, vagy fekete-fehér tónusos megjelenítésére, ami nemcsak látvá
nyos, hanem a felhasználó számára könnyebben értelmezhető képet is ad. Az 
új eljárás tesztelése a batabanoi mérések ismételt értelmezése volt. A kapott 
eredmények részben alátámasztották, részben pontosították a korábbi elképze
léseket.

Kiértékelés interaktív inverzióval

Az IBM AT-n futtatható program az elméleti görbék és a mért adatok 
illeszkedését a modell interaktív úton történő változásával éri el. A direkt 
feladat megoldása Fourier-transzformáció útján, Anderson féle szűrési techni
kával történik. A batabanoi mérések kiértékelésének eredményét a 125. ábra 
szemlélteti. Felül három jellegzetes szondázási görbe látható. Az illeszkedés a 
mért és számított értékek között kitűnő. Az egyedüli felhasznált a priori infor
máció a felső réteg ellenállása volt. A rétegellenállások becsült értékek. Kissé 
eltérő — ekvivalens — modellek természetesen elképzelhetők, de a rétegsor 
alapvető felépítésén ez lényegében nem változtat. A görbék viszonylag érzéketle
nek az utolsó réteg ellenállására, de biztosan állítható, hogy a felette levőhöz 
képest megnövekedett értékkel kell számolni.

A 123. ábra alján látható a megszerkesztett szondázási szelvény. Az első 
réteg — a korall mészkő — ellenállása 500 Qm. A második, 20 fim ellenállású 
réteg 50-60 m vastagságban húzódik a szelvény teljes hosszában, és csak az 
utolsó pontnál szakad meg. Ha feltételezzük, hogy a kőzet ellenállását a pórus
víz ellenállása határozza meg, akkor ez a sáv valószínűleg az édesvizet tartalma
zó rétegnek felel meg. Ez alatt 100-500 méter vastagságban 1,5 íím  ellenállású 
réteg található, amely a tenger közvetlen közelében részben átadja helyét egy 
még kisebb ellenállású (0,5 fim), hirtelen vastagodó rétegnek. A vastagság és 
ellenállás változás egyaránt a rétegnek a tenger felől benyomuló sós vízzel való
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telítődését jelzi. Alatta -  250-300 métertől lefelé -  nagyobb ellenállású összlet 
mutatható ki. Ez az ellenállás növekedés feltehetően a kőzet permeabilitás 
csökkenésével magyarázható.

Az 1. és 5. szondázási pont között az optimális illeszkedés biztosítása 
érdekében a 2. és 3. réteg közé egy átmeneti ellenállású (4-6 Qm) réteget kellett 
beszúrni. Jó okunk van feltételezni, hogy ezt az édesvíz és a sós viz közötti 
keveredés hozta létre, amelynek oka a 2-es pont közelében működtetett nagy 
hozamú vízkutak hatása. Nem nehéz elképzelni, hogy a 70-80 méteres mélység
ből kitermelt víz helyére az alsóbb rétegből sós víz nyomul be és így a fajsúlyúk 
alapján eredetileg elkülönülő víztömegek összekeverednek. A mérés fontos 
eredménye volt, hogy a figyelmet ráirányította erre a potenciális veszélyre.

Visszatérve a szelvény értelmezéséhez, a 0. számú pont alatt eltérő rétegző
dés látható. Egy vastag, 38 Qm ellenállású réteget sikerült kimutatni, amely alatt 
a sós víz és a megnövekedett ellenállású zóna változatlanul megtalálható. Az 
ellenállás eloszlás alapján úgy tűnik, hogy az édesvíz és a kevert víz nem képes 
behatolni ebbe a rétegbe. Ez esetben a 0. és 1. pont közti változás a víztároló 
összlet északi határát jelöli ki.

BATABANO, CUBA 123

123. ábra. Az interaktív illesztéses kiértékelés eredménye. Felül három jellegzetes 
görbe, alul a teljes szelvény látható

Fig. 123. Result of interpretation by interactive curve fitting. At top, three 
characteristic curves; at bottom, the complete section can be seen 

Puc. 123. Результаты интерпретации способом интерактивного подбора 
кривых. Наверху — три характерные кривые, внизу полный 
разрез
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K iértékelés d irek t inverzióval

A 124. ábrán felül a direkt inverzió transzformált görbéi láthatók. Az 
ellenállás tengelymetszeti értéke minden görbénél 2 fim. A direkt inverziós 
eljárás szinte teljesen eltünteti a fedőréteg árnyékoló hatását. A 12. pont görbéje 
arra utal, hogy az ellenállás nagyobb mélységben is igen kicsi. Ez a kis érték a 
tengerhez legközelebbi pont esetében indokoltnak is tűnik. A többi görbén a 
150-200 méteres mélységben jól követhető, l,5Qm-es minimum zóna pontosan 
egybe esik az előbb leírt sósvíz tartalmú réteggel. A görbék alján látható ellenál
lásnövekedés az aljzat hatása.

A görbék kb. 100 m mélységben kezdődnek, ezért nem várható, hogy 100 
m-nél sekélyebb rétegek valódi ellenállását megkapjuk. A kezdeti meredeken 
csökkenő szakasz mindenesetre jelzi a felszínközeli rétegek nagyobb ellenállását.

124. ábra. A direkt inverziós kiértékelés eredménye. Felül a transzformált ellenál
lás-mélység görbék, alul a szelvény tónusképes megjelenítése látható. 
A sötétebb területek nagyobb ellenállást jeleznek

Fig. 124. Result of interpretation by direct inversion. At top, the transformed 
resistivity vs. depth curves; at bottom, the gray-scale image of the 
section can be seen. Darker areas indicate higher resistivity

Puc. 124. Результаты интерпретации способом инверсии. Вверху — преоб
разованные кривые сопротивление-глубина, внизу — визуализа- 
ция разреза в виде тоновой картины. Более темными участками 
отмечаются более высокие сопротивления
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Az ábra alján lévő tónuskép érzékletesen mutatja a különböző ellenállású 
rétegek szelvénybeli elhelyezkedését. Az egyezés a két eltérő módszer eredmé
nyeiben elfogadható (lásd ék alakú, kevert zóna alsó határát). A víztárolót É-ról 
határoló impermeabilis összlet erőteljes sötét foltként jelentkezik, egyezésben az 
előzőekkel. A hasonlóságok hangsúlyozására mutatjuk be a 125. ábrát. Az 
interaktív és a direkt inverzió eredményeit együttesen tüntettük fel két erősen 
eltérő szondázási görbén.

Az eredmények alapján állíthatjuk, hogy a kidolgozott eljárás rétegzett 
modell esetén igen jól alkalmazható az ellenállás eloszlási viszonyok szemlélteté
sére. A transzformált ellenállás értékek a hagyományos látszólagos fajlagos 
ellenálláshoz képest érzékenyebben reagálnak a változásokra. Sok esetben a 
valódi ellenállás értékhez közelinek adódnak, ezáltal jó kezdőértéket szolgáltat
nak pontosabb inverziós eljárásokhoz (pl. Marquardt inverzió).

125. ábra. Az illesztéses kiértékelés és a direkt inverzió eredményének összehasonlí
tása két szondázási görbén

Fig. 125. Comparison of results obtained with interpretation by curve fitting 
and direct inversion for two sounding curves

Puc. 125. Сопоставление результатов интерпретации с подбором кривых 
и с прямой инверсией на двух кривых зондирования
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2.2.4 Légi-geofizikai mérések alkalmazása a bauxitkutatásban*

A légi-geofizikai mérések az 1950-es évek elejétől kerültek alkalmazásra, 
kezdetben az érc és a hasadóanyag kutatásban, valamint nagyobb területek 
regionális felmérésében volt fontos szerepük. Ilyen célt szolgált az a légi mérés- 
sorozat is, amelyre 1965-68-ban került sor hazánkban szovjet közreműködéssel. 
Ez volt Magyarországon az első légi-geofizikai mérés. Célja nagy területek 
radiometriai és földmágneses képéről gyors, áttekintő információ szerzés volt.

A műszerek érzékenységének és pontosságának, valamint a mért paraméte
rek számának a növekedésével a légi mérések a földtani térképezésnek és a 
nem-érces nyersanyagkutatásnak is hasznos eszközévé váltak. Az 1977. évi, 
csehszlovák közreműködéssel lezajlott légi mérés már nem-érces nyersanyag, az 
alginit kutatására irányult.

A bauxitbányászat mai helyzete szükségessé teszi a felszínközeli bauxitok 
nagy területen való intenzív megkutatásának előkészítését. Ezért gondolt az 
iparág és az ELGI vezetése arra, hogy a felszíni geofizikai mérések első fázisát 
légi felvételezéssel helyettesítsék. Az első bauxitkutatási célú légi mérések 1986- 
ban zajlottak le, a Bolgár Specializált Légi-geofizikai Vállalat kivitelezésében 
( 1 2 6 .  ábra). Az ország több területén végeztek méréseket, ezek közül kimondot
tan bauxitkutatási célúak a Pápavár és a Halimba környéki mérések voltak. 
A bolgár légigeofizikai rendszer egy MI-8 helikopterbe szerelt Madacs típusú 
y-spektrométert és egy protonprecessziós magnetométert (MAP-5) tartalmaz, 
a navigáció vizuálisan történt, a helyszínrajzot videofilm alapján készítették.

1987-ben osztrák-magyar tudományos együttműködés keretében sikerült 
a légi elektromágneses módszert is tesztelni a hazai bauxit modellek egy része 
felett. A Magyar Néphadsereg MI-8 helikopterébe egy D ighem-II  típusú elekt
romágneses berendezést építettek be; a navigáció vizuálisan történt, a helyszín
rajzot filmfelvételek alapján készítették.

Az 1986-87-es kísérleti mérések tanulsága volt, hogy a bauxitkutatási 
feladatok megoldására olyan komplett légi-geofizikai mérőállomás kialakításá
ra van szükség, amellyel minél több geofizikai paraméter egyidejűleg meghatá
rozható. Az iparilag még értékes, bár kis horizontális kiterjedésű bauxitlencsék 
megbízható kimutatásához korszerű navigációs rendszer alkalmazása is szüksé
ges. A korszerű rádiónavigációs berendezéssel (M icrofix) kiegészített, az Oszt
rák Szövetségi Földhivatal tulajdonában lévő komplex légi-geofizikai mérőállo
más (127. ábra), amellyel az 1989. évi méréseket végeztük, már kielégítette a 
fenti követelményeket. Az 1989-es légi mérésekről az 1.2.3.1 fejezetben számo
lunk be.

A légi mérések a hagyományos (nem szeizmikus) felszíni mérésekhez képest 
igen nagy mennyiségű adatot szolgáltatnak; az adatok száma egy néhányszor 
10 km2-nyi területen elérheti a tízmilliót is. Ezért a légimérések értelmezéséhez 
megfelelő feldolgozó és értelmező programok szükségesek. Bár az alapfeldolgo
zást a kivitelező cég végzi, már eddig is számos, speciális igényeket kielégítő 
megjelenítő programot készítettünk (128. ábra). Jelenleg pedig folyik egy légi-
* Balog Gy., Csathó B., György T., Schönviszky L., Prácser E., Szilasi Gy., Tóth Cs.
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geofizikai adatokat tartalmazó adatbázis adatbáziskezelő programjának és a 
hozzákapcsolódó feldolgozó és megjelenítő programnak a fejlesztése.

Az alábbiakban a légi mérések során használt geofizikai mérési módszere
ket mutatjuk be részletesen. Az 1986-87. évi kísérleti mérésekből választott 
példákkal szemléltetjük az egyes módszerek alkalmazását a bauxitkutatásban.

0 100km

126. ábra. Az 1986-89. évi légi-geofizikai mérések helyszínrajza
1 — 1986. évi bolgár mérés (radiometrikus, mágneses); 2 — 1987. évi osztrák mérés (elektromágneses): 
(1) — Somlyóvár, (2) — Szár, (3) — Gézaháza; 3 — 1989. évi osztrák mérések (elektromágneses, 
radiometrikus, mágneses): 0) — Halimba-DK, (II) Nyírád-DNY

Fig. 126. Location map of airborne geophysical surveys of 1986-1989
1—  Bulgarian measurements in 1986 (radiometric, magnetic); 2 Austrian measurements in 1987 
(electromagnetic): (1)— Somlyóvár, (2)— Szár, (3)—Gézaháza; 3—Austrian measurements in 1989 
(electromagnetic, radiometric, magnetic): (I)— Halimba-SE, (II)—Nyirád-SW

Puc. 126. Карта аэрогеофизических измерений 1986-89 гг.
1 — измерения (радиометрические и магнитные), выполненные болгарской партией в 1986 г.;
2 — измерения (электромагнитные), выполненныеавстрийской партией в 1987 г.: (1)— Шомйо- 
вар, (2)—Cap, (3)—Гезахаза; 3— измерения (электромагнитные, радиометрические и маг
нитные), выполненные австрийской партией в 1989 г.; (I) Халимба-ЮВ, (II) — Ньирад-ЮЗ

Légi y-spektrometria

А légi radiometrikus műszerek a természetes radioaktív sugárzást mérik. 
A totális sugárzás mellett rendszerint három energia ablakba eső sugárzás kerül 
rögzítésre, ezek: urán (238U), thórium (208Th), kálium (40K). A feldolgozás 
során a mért háttérsugárzást és az ismert kalibrációs konstansokat figyelembe 
véve az egyes elemek térfogatszázalékát határozzák meg, valamint különböző 
hányadosokat (U/Th, U/K, Th/K) is számolnak. A bauxitkutatás számára a 
thórium és a kálium mennyisége a legfontosabb. Tapasztalat, hogy felszínközeli 
bauxitlencse felett a thórium tartalom megemelkedik, a kálium pedig lecsökken 
(129. ábra).
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127. ábra. Légi-geofizikai mérőrendszer felépítése (Geologische Bundesanstalt, 
Ausztria)

Fig. 127. Layout of airborne geophysical data acquistion system (Geologische 
Bundesanstalt, Austria)

I Geophysical equipment: 1—GR 800 D spectrometer, la—detector crystals (3 pieces),
2— D ighem II-type EM recording system, 2a EM sonde, 3—Geometries G-803 magnetometer, 
3a- magnetic sonde; II. Data acquisition and storage: 4—on-board IBM AT-type computer, 
4a—colour monitor, 4b—disc unit; III. Auxiliary equipment: 5— RV 3 radar altimeter, 6—video 
camera and recorder, 6a black and white monitor, 7—CPU of M icrofix navigation system, 
7a—navigation display, 7b—on-board transmitter-receiver, 7c—antenna, 7d—ground located 
transmitters-receivers (5 pieces); 8—flight direction

Puc. 127. Схема аэрогеофизической системы (Геологический Институт, 
Австрия)

I. Геофизическая аппаратура; 1 — спектрометр типа GR-800 D; Іа — кристалл-детекторы 
(3 шт.); 2 — бортовой блок электромагнитной аппаратуры типа D ighem II; 2а — зонд;
3— магнитометр типа G—803; За—зонд; И. Сбор и запись данных; 4—бортовой компьютер 
типа IBM AT; 4а — монитор цветного отображения; 4Ь — дисковое устройство (“travel 
disc”); III. Допольнителыние устройства; 5 — радар для измерения высоты; 6 — устройство 
для видеозаписи; 6а — монитор черно-белого отображения; 7 —- узловой блок навигацион- 
ной системы типа Microfix; 7а—дисплей для показа линии полета; 7Ь— бортовой блок 
датчика-приемника навигацианной системы; 7с — антенна блок датчика-приемника навига- 
ционной системы; 7d — наземные датчики-приемники навигационной системы; 8 — направ- 
ление движения
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128. ábra. Az 1987. évi légi elektromágneses mérések feldolgozási menete

Fig. 128. Processing scheme of the 1987 airborne electromagnetic measure
ments

1—preliminary display; 2—data processing by CYBER 180 860; 3—data sorting; 4—plotting of 
profiles; 5—areal data gather; 6—interpolation, creation of regular grid; 7 map construction; 
8—conversion to IBM AT; 9—image processing; 10—additional data

Puc. 128. Схема обработки результатов воздушных электромагнитных из- 
мерений 1987. г.

1 — Представление первичных данных; 2 — обработка на ЭВМ типа CYBER 180 860; 
3 — сортировка данных; 4 построение графиков; 5 — сбор данных по участкам; 
6 —интерполяция точек сети; 7—построение карт; 8—перевод данных с ЭВМ HP 9845 В 
в IBM AT; 9—обработка картины; 10—ввод дополнительных данных
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129. ábra. Légimágneses és radiometrikus szelvények bauxitlencse felett (1986. évi 
bolgár mérés, Halimba)

1 bauxitlencséhez kapcsolódó anomália; a — totális mágneses tér; b - thórium koncentráció; 
c — urán koncentráció; d — kálium koncentráció; e — teljes beütés szám; f — repülési magasság

Fig. 129. Aeromagnetic and radiometric profiles over a bauxite lens (Bulgarian 
measurements in 1986, Halimba)

1—anomaly associated with bauxite lens; a—total magnetic field; b—thorium concentration; 
c—uranium concentration; d —potassium concentration; e—total count; f—flight altitude

Puc. 129. Аэромагнитные и радиометрические профили над бокситовой 
линзой (измерения, выполненные болгарской партией в 1986 г., 
Халимба)

1 — аномалия, связанная с линзой бокситов; а — полное магнитное поле; b — содержания 
тория; с — содержания урана; d — содержания калия; е — общее количество импульсов; 
f — высота полета
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A légi elektromágneses módszereknek igen sok különböző fajtája van. 
A passzív módszerek valamely méréstől függetlenül létező elektromágneses teret 
használnak fel (pl. légi VLF). Az aktív módszerek alkalmazásakor elektromág
neses teret gerjesztenek egy speciális adóval, amely a repülő járművön vagy a 
felszínen van elhelyezve. Az előzetes irodalmi és elméleti vizsgálatok alapján a 
sekély bauxitkutatási feladatok megoldására az aktív gerjesztésű, dipól-dipól 
elrendezésű (S l in g r a m  rendszerű), helikopteres, vontatott gondolás, több frek
venciás berendezés alkalmazása tűnt célszerűnek. Ilyen a kanadai D ig h em  cég 
berendezése, amely mellett döntöttünk.

Ebben a megoldásban a helikopterből 30 méteres kábelen függő szondában 
két induktív tekercspár található. A szondában egy 3600 Hz-en sugárzó vízszin
tes síkú és egy 900 Hz-en sugárzó függőleges síkú adótekercs van. Mindkét 
tekercspár ún. „maximális csatolású”, tehát a vevő tekercsek elhelyezése olyan, 
hogy síkjuk az ottani mágneses térerősségre merőleges, azaz az adó és a vevőte
kercsek közötti kölcsönös indukciós együttható maximális. A berendezés a 
talajban indukált áramokból származó, „szekunder” mágneses térerősségnek az 
adóból közvetlenül származó „primer” mágneses térerősségre normált valós és 
képzetes komponensét méri mindkét frekvencián.

A feldolgozás első lépése — ugyanúgy, mint az elektromágneses méréseknél 
általában — a látszólagos fajlagos ellenállás meghatározása, azaz annak a 
homogén féltérnek fajlagos ellenállását és a szondától való távolságát kell 
számítani, amely az adott frekvenciájú gerjesztés és szondageometria esetén a 
mérttel egyező mágneses teret eredményez ( F r a ser  1978). Elkészült az a prog
ram, amely IBM-AT számítógépen tetszőleges rétegzett modell esetén lehetővé 
teszi az így definiált látszólagos fajlagos ellenállás számítását. A különböző 
modellekhez számított látszólagos fajlagos ellenállás értékek elemzése meg
könnyíti a mért szelvények értelmezését.

A bauxitkutatásban a légi méréseket olyan földtani modellekre alkalmaz
zuk, ahol a nagy fajlagos ellenállású medencealjzat mélysége néhány méter és 
60-80 méter között változik. Már a terepi mérések értelmezése során sejtettük, 
hogy a sekély területrészeken a homogén féltér modell alapján történő fajlagos 
ellenállás számítás sok esetben félrevezető eredményt adhat, és a repülési magas
ságtól való függése is nehézséget okozhat. Ellenőrzésképpen a terepi légi mérése
ket rétegzett modellek feletti mágneses tér számításával helyettesítettük, és ezek 
értékéből kiindulva végeztük el a látszólagos fajlagos ellenállás transzformációt.

A látszólagos paraméterek (fajlagos ellenállás illetve vezetőképesség) szá
mításához olyan egyszerű modellt kellett találni, amely amellett, hogy jól közelí
ti az említett földtani felépítést, a repülési magasság növelésére is kevéssé 
érzékeny. Mivel a fedő vékony és kis fajlagos ellenállású, ezért vékony jó i  vezető 
síkkal helyettesíthető (K a u f m a n - K eller  1983). Ezen modell alkalmazása ese
tén a vezető síkot egy paraméter, az összegzett, hosszanti fajlagos vezetőképes
ség (S) jellemzi. A függőleges mágneses dipól terének függőleges mágneses 
komponensét a következő képlet írja le:

Légi elektrom ágneses m érések
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130. ábra. Földi VLF térképezés és légi elektromágneses mérés összehasonlítása 
(1987. évi osztrák mérés, Gézaháza)
a) VLF látszólagos fajlagos ellenállás térkép
b) Légi EM mérés, látszólagos fajlagos ellenállás térkép (/’=3600 Hz)
c) Földtani térkép a fúrás által igazolt lencsével
d) Légi EM mérésből nyert látszólagos fajlagos ellenállás axonomet- 

rikus ábrázolása
1 felsőtriász dachsteini mészkő kibúvásban; 2 — felsőtriász dolomit és mészkő váltakozása 
kibúvásban; 3 — agyagos bauxit, bauxitos anyag; 4 fúrás; 5 légi EM mérés 1700 Qm-es 
izovonala; 6 látszólagos fajlagos ellenállás izovonala; 7 axonometrikus nézet iránya

Fig. 130. Comparison of ground VLF and aero-electromagnetic maps (Aus
trian measurements in 1987, Gézaháza)
a) Apparent VLF resistivity map
b) Airborne EM measurement, apparent resistivity map (/=3600 Hz)
c) Geogolic map with bauxite lens proved by drilling
d) Axonometric view of apparent resistivity obtained from airborne 

EM measurement
1—Upper Triassic Dachstein limestone outcrop; 2 alternating Upper Triassic dolomite and 
limestone outcrop; 3—clayey bauxite, bauxitic clay; 4 drillhole; 5— 1700 Qm isoline of airborne 
EM measurement; 6—isoline of apparent resistivity; 7—direction of axonometric view

Puc. 130. Сопоставление результатов наземной съемки методом VLF 
и воздушной электромагнитной съемки (выполненной австрий- 
ской партией в 1987, Гезахаза)
a) Карта кажущихся удельных сопротивлений по ВЛФ
b) Карта кажущихся удельных сопротивлений по данным воз

душной электромагнитной съемки
c) Геологическая карта с линзой, подтвержденной бурением
d) Аксонометрическое изображение распределения кажущихся 

удельных сопротивлений по данным воздушной электромаг
нитной съемки

1 — верхний триас, Дахштейнский известняк в выходах; 2 верхний триас, чередование 
известняков и доломитов в выходах; 3 — глинистые бокситы, бокситовые глины; 
4 буровая скважина; 5 — изолиния 1700 омм по данным воздушной электромагнитной 
съемки; 6 изолиния кажущихся удельных сопротивлений; 7 — направление аксонометри- 
ческого вида



Hz = ^  { J J 0( l r ) X 2e ~ mR0(X, S)dX -  

ahol: M = a dipólmomentum,
R0(X, S) = a lemez vezetőképességétől (5) függő magfüggvény,

J0 = elsőfajú, nulladrendű Bessel függvény, 
r = adó- és vevőtekercs távolsága, 
h — az adó- és vevőtekercs vezető síktól vett távolsága.

E képlet a rétegzett modell esetén érvényes képlettől (Kardeván-P rácser 
1984) csak az R0 magfüggvény meghatározásában különbözik. A módszer 
használhatóságát úgy vizsgáltuk, hogy a terepi méréseket számításokkal helyet
tesítettük, és feldolgozásukat a homogén féltér helyett vékony réteges közelítést 
alkalmazva végeztük el. Eddigi tapasztalataink alapján a vékony réteges kiérté
kelés kis fedő vastagság esetén előnyös, hiszen a nyert látszólagos vezetőképes
ség érték a repülési magasságtól csak csekély mértékben függ, és értéke a fedő 
valódi vezetőképességét jól közelíti. Ennek a kiértékelési eljárásnak rutinszerű 
alkalmazása a későbbiekben várható.

Az 1987. évi kísérleti elektromágneses mérések eredményei

A látszólagos fajlagos ellenállás térképek értelmezése a VLF térképezéshez 
hasonló, tehát a nagy fajlagos ellenállású területeken a medencealjzat felszínkö
zeiben van, a kis fajlagos ellenállás értékek pedig aljzatbemélyedést jeleznek.

A 130. ábrán a földi VLF mérések és a légi elektromágneses mérések 
eredményét hasonlítjuk össze. A VLF térképekhez hasonlóan, az előbb ismerte
tett törvényszerűségeknek megfelelően a légi EM térkép is ellenállás maximum
mal jelzi azt a területet, ahol a nagy fajlagos ellenállású medencealjzat a felszín 
közelében van, és relatív minimummal az aljzatbemélyedéseket. A fajlagos ellen
állás értékek viszont jelentősen meghaladják a bemélyedés felett a VLF mérés
hez tartozókat, valamint az anomália alakja is elmosódottabb. Ennek oka a 
gerjesztés eltérő jellege és az észlelés eltérő magassága.

A 131. ábrán a gézaházi terület egy jellemző szelvénye látható. A légi EM 
mérés fajlagos ellenállás szelvényei alapján nemcsak az aljzatkibúvásos terület
részeket lehet kijelölni, hanem a fedőképződmények minőségére is lehet követ
keztetni -  esetünkben az igen kis látszólagos fajlagos ellenállás pl. oligocén korú 
képződményekre utal. A két különböző frekvencia alkalmazásával különböző 
mélységből remélünk információt. Szelvényünkön például az oligocén képződ
mények hatására a mért látszólagos fajlagos ellenállás a kisebb behatolású 
(/=3600 Hz) mérésnél csökken le jobban. Természetesen az alkalmazott fajla
gos ellenállás transzformáció 1-D modellen alapul, így a bemélyedések feletti 
ellenállás minimumokat ennek figyelembevételével kell értelmezni. így a szel
vény közepén levő, kis horizontális kiterjedésű bemélyedés felett annak ellenére 
sem alakul ki határozott minimum, hogy a fedő felépítésében oligocén képződ
mények is részt vesznek. A szelvényen határozott minimummal jelentkeznek 
viszont az árok jellegű, 2-D szerkezetek.
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131. ábra. Jellemző légi EM szelvény a földtani értelmezéssel 
(1987. évi osztrák mérés, Gézaháza)
a) Légi EM mérés látszólagos fajlagos ellenállás szelvényei
b) Földtani értelmezés

1 — oligocén homok, agyag; 2 -  eocén mészkő; 3 bauxitos összlet; 4 felsőtriász dachslcin 
mészkő és fődolomit; 5 — fúrás

Fig. 131. Typical airborne EM profile with geologic interpretation (Austrian 
survey of 1987, Gézaháza)

a) Apparent resistivity profile of airborne EM measurement
b) Geologic interpretation

1—Oligocene sand, clay; 2 Eocene limestone; 3—bauxitic formations; 4— Upper Triassic Dach- 
stein limestone and Hauptdolomite; 5—drilling

Puc. 131. Характерный разрез воздушной электромагнитной съемки (вы
полненной австрийской партией в 1987, Газахаза) с геологиче
ской интерпретацией
a) Профили кажущихся удельных сопротивлений по данным 

воздушной электромагнитной съемки;
b) Геологическая интерпретация

1 олигоцен, пески и глины, 2 — эоцен, известняки; 3 — бокситоносная толща; 4 верхний 
триас, Дахштейнский известняк и Главный доломит; 5 -  буровая скважина
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132. ábra. Légi EM mérésből (/'=3600 Hz) nyert látszólagos fajlagos ellenállás 
térkép (1987. évi osztrák mérés. Szár)

1 repülési nyomvonal; 2 bauxitlencse kontúrja; 3 mélyfúrás

Fig. 132. Apparent resistivity map (/=3600 Hz) of the 1987 Austrian airbone 
EM survey (Szár)

1 flight path; 2 outline of bauxite lens; 3—borehole

Puc. 132. Карта кажущихся удельных сопротивлений по данным воздуш
ной электромагнитной съемки (выполненной австрийской парт- 
ией в 1987, Cap, при ф = 3600 гц)

1 траектория полета; 2 -  бокситоносная толща; 3 скважина



133. ábra. Jellemző légi EM szelvény az értelmezéssel (1987. évi osztrák mérés, 
Szár)
a) Légi EM mérés látszólagos fajlagos ellenállás szelvénye
b) Repülési magasság
c) Földtani értelmezés

1—oligocén agyag; 2—bauxitos összlet; 3—felsőtriász fődolomit; 4—fúrás; 5—q (f=  3600 Hz); 
6—Qa(f~  900 Hz)

Fig. 133. Typical airborne EM profile with interpretation (Austrian survey of 
1987, Szár)

a) Apparent resistivity profile of airborne EM measurement
b) Flight altitude
c) Geologic interpretation

1 Oligocene clay; 2—bauxitic formation; 3—Upper Triassic Hauptdolomite; 4—borehole; 5—Qa 
( /=  3600 Hz); 6 qu ( /=  900 Hz)

Puc. 133. Характерный профиль воздушной электромагнитной съемки 
(выполненной австрийской партией в 1987, Cap) с геологической 
интерпретацией

a) Профиль кажущегося удельного сопротивления воздушных ЭМ 
измерений

b) Высота полёта
c) Геологическая интерпретация

1 олигоцен, глины; 2 бокситоносная толіца; 3 верхний триас, Главный доломит; 
4 скважина; 5 e„(f=3600 гц); 6 &,(f—900 гц)
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A Szár falu közelében végzett kísérleti mérések területén több olyan kis 
ellenállású területrészt tudunk kimutatni (132. ábra), amelyek bauxitra pers
pektivikusnak bizonyultak. Sikerült szoros összefüggést találni a légi elektro
mágneses paraméterek és a fúrásokban illetve kibúvásokon lévő aljzatmélység 
adatok között nemlineáris polinomok regressziója révén. A légi EM mérések és 
a regressziós mélységszámítás alapján bemélyedéseket jelöltünk ki (133. ábra). 
Az ezekben lemélyített fúrások ipari bauxitot harántoltak.

A somlyóvári kutatás fő fázisai a 134. ábrán láthatók. A kutatás kezdetekor 
ismert volt a földtani térkép és néhány korábbi fúrás adata (134la ábra). A légi 
mérések két fajlagos ellenállás térképén (1341b és 134Id ábra) kirajzolódott a 
terület közepének kis ellenállású zónája. Itt, ahol a medencealjzat elmélyül, 
vertikális elektromos szondázásokat (VÉS) és bauxitgeofizikai penetrációs 
(MGS) méréseket végeztünk. A légi és a földi geofizikai mérésekből kapott 
paraméterek és a földtani adatok között regressziós módszerrel összefüggéseket 
mutattunk ki. Ezek segítségével szerkesztettük meg a bauxitfekü mélységtérké
pét, amit a fúrásos kutatások előrehaladtával folyamatosan javítottunk. Az 
utolsó fázis mélységtérképének axonometrikus ábrázolása bauxitelterjedéssel 
kiegészítve a 1341c ábrán látható. A légi EM paraméterek és a mélységszámítás 
alapján javasolt fúrások közül több ipari bauxitot harántolt (134/e ábra).
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134. ábra. Preausztriai medencealjzat mélységének meghatározása légi EM- 
mérések adataival végzett regresszió számítással (1987. évi osztrák 
mérés, Somlyóvár)
a) Földtani térkép a légi mérés előtt lemélyült fúrásokkal
b) Légi mérés, látszólagos fajlagos ellenállás térkép (/=3600 Hz)
c) A preausztriai medencealjzat felszínének axonometrikus képe a 

bauxitlencsével
d) Légi mérés, látszólagos fajlagos ellenállás térkép ( /‘=900 Hz)
e) SVL9 szelvény a földtani értelmezéssel

I oligocén homok, agyag; 2 áthalmozott bauxitos összlet kibúvásban; 3 felsőtriász
fődolomit kibúvásban; 4 bauxitlencse elterjedése; 5 meddő fúrás; 6 fúrás bauxit indikáció
val; 7 ga ( / =  3600 Hz); 8 (?a i f — 900 Hz); 9 repülési magasság; 10 repülési nyomvonal;
II — SVL9 szelvény; 12 axonometrikus nézel iránya

Fig. 134. Determination of the depth to the pre-Austrian basement with regres
sion calculation based on airborne EM data (Austrian measurement in 
1987, Somlyóvár)
a) Geologic map with holes drilled prior to airborne survey
b) Apparent resistivity map of airborne measurement (/=3600 Hz)
c) Axonometric view of the pre-Austrian basement with bauxite lens
d) Apparent resistivity map of airborne measurement (/'=900 Hz)
e) Profile SVL9 with geologic interpretation

1—Oligocene sand, clay; 2—outcrop of reworked bauxitic formations; 3—outcrop of Upper 
Triassic Hauptdolomite; 4—extension of bauxite lens; 5 barren drillhole; 6 drillhole with baux
ite indication; 7—ga (/= 3600  Hz); 8 Qa (/'=900 Hz); 9 flight altitude; 10 flight path;
11 profile SVL9; 12 direction of axonometric view

Puc. 134. Определение глубины залегания доавстрийского фундамента ну- 
тем расчета регрессий по данным воздушной электромагнитной 
съемки (выполненной австрийской партией в 1987, Шомъйовар)

a) Геологическая карта со скважинами, пробуренными до воздуш
ной) измерения

b) Воздушное измерение, карта кажущихся удельных сопротивле- 
ний (/= 3600 гц)

c) Аксонометрическая картина поверхности дна преавстрийского 
боссейна с бокситовой линзой

d) Воздушное измерение, карта кажущихся удельных сопротивле- 
ний (f = 900 гц)

e) Профиль SVL9 с геологической интерпретаціей
1 олигоцен, пески и глины; 2 — толща переотложенных бокситов в выходах; 3 всрхний 
триас, Главный доломит в выходах; 4 линза бокситов; 5 пустая скважина; 6 скважина 
с бокситами; 7 -  £?„(/= 3600 гц); 8 —ga{f" = 900 гц); 9 высота полета; 10 траектория 
полета; 11 профиль SVL 9; 12 направление аксонометрического вида



2.2.5 Bányabeli geoelektromos gradiensszelvényezés kifejlesztése*

A Bakonyi Bauxitbánya Vállalat és a Fejérmegyei Bauxitbányák szakem
bereivel együtt egyenáramú bányabeli geoelektromos gradiensszelvényezés 
(BGSz) és vágatból végzett fúrások együtteséből álló eljárást fejlesztettünk ki 
a vágat alatti fekü mélységének és morfológiájának meghatározására. A koráb
bi gyakorlat szerint a fekü (és fedő) morfológiáját a nyitóvágatból 5 m-ként 
végzett fúrásokkal határozzák meg. A kidolgozott eljárás a fúrásmennyiség 
jelentős csökkentését teszi lehetővé. A BGSz mérés és feldolgozás egy 50 m 
hosszúságú vágatszakaszon egy nap alatt elvégezhető.

Az eljárás első fázisa a geoelektromos mérés és feldolgozás. Mérésnél az 
A, B tápelektródák távolságát az átlagos telep vastagság 4-10-szeresére választ
juk meg (135. ábra). Az AB távolság mintegy felét kitevő vágatszakaszon az 
M, N  mérőelektródákkal megmérjük a potenciál gradiens értékeit. Az MN  
távolság az átlagos telepvastagságnál legalább ötször kisebb. Hosszabb vágat
szakaszon az egész rendszer áthelyezésével végezzük a szelvényezést néhány 
átfedési pont beiktatásával.

A mérési adatok feldolgozása során az elméleti (E) és a tényleges, vagyis 
a mért (EM) térerősség @2_re redukált hányadosát, a oa látszólagos fajlagos 
vezetőképesség paramétert számítjuk ki:

( 1 )

ahol Д VMa P ponton mért potenciál különbség, M N  a mérőelektródák távolsá
ga, /  a mérőáram erőssége, q2 az elméleti modell második rétegének fajlagos 
ellenállása (a telep átlagos ellenállása), K a geometriai és modell koefficiens.

K  értéke függ a mérési elrendezés adataitól, illetve az elméleti modell 
paramétereitől:

K  = F(qu q2, q3, H, D, r, x, y, z) (2)
Példánkhoz ideális háromréteges modellt vettünk fel ( ábra).  Ezen szemlél
tetjük a (2) függvény változóinak jelentését is. A rétegek fajlagos ellenállását és 
a telep átlagos vastagságát a vágathoz közeli felszíni fúrások adatai szerint 
adjuk meg (135/a. ábra).

Az F függvényt a második rétegbe helyezett források terére vonatkozó 
direkt feladat megoldásával határozzuk meg.

A <7a-görbe nagy vonalakban a telep valódi vastagságának változását tük
rözi (135/b. ábra). Értékeit azonban a telep, a fedő és a fekü fajlagos ellenállásá
nak értékei is módosíthatják. Ezzel együtt a görbe követi a telep vastagságválto
zásait, alkalmas a maximális, illetve a minimális vastagságú szakaszok kijelö
lésére.

Az eljárás második fázisa a fúrás és mélységszámítás. A <ra-görbe jellegze
tes, áltlában szélsőértékű szakaszainál a vágatból a fekübe, illetve a főtébe 
irányított referencia fúrásokat hajtanak (135/c. ábra) E helyeken tehát a telep
* Simon A.
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135. ábra. Bányabeli egyenáramú gradiensszelvényezés és a fúrások eredménye (Bitó-II bánya
üzem); a) Az elektródarendszer és a telepszakasz elméleti modellje; b) A látszólagos 
fajlagos vezetőképesség {aa) görbe; c) A referencia fúrások; d) A o - H  (telepvastagság) 
átviteli függvény; e) A telepszakasz vertikális metszete 

1 táp-dipól; 2 mérő dipól; 3 adott táp-dipóllal mért szelvényszakaszok; 4 vágatbcli
ellenőrző fúrás; 5 felszíni fúrás; 6 márga; 7 bauxit; 8 dolomit; 9 vágat

Fig. 135. In-mine direct current gradient profiling and result of drillings (Mine Bitó-II): a) Elec
trode array and theoretical model of deposit; b) Apparent conductivity (a j  profile; 
c) Reference drillholes; d) The о -FI (deposit thickness) transfer function; e) Vertical 
section of deposit

1—current dipole; 2—potential dipole; 3— profile sections measured with given current dipole; 
4— in-mine check hole; 5—drillhole from surface; 6—marl; 7—bauxite; 8—dolomite; 9—gallery

Puc. 135. Результаты подземного профилирования методом градиентов на постоянном токе 
и бурения (рудник Бито-ІІ): а) Теоретическая модель участка залежи и система 
электродов; Ь) Кривая кажущейся удельной проводимости (<та); с) Опорные сква
ж ины ^) Передаточная функция <та-Я  (мощность пласта) е) Вертикальный развез 
участка пласта

1 питающий диполь; 2 измерительный диполь; 3 отрезки профилей, измеренные при 
данном питающем диполе; 4 контрольная скважина подземного бурения; 5 скважина, 
пробуренная с поверхности; 6 мергели; 7 бокситы; 8 доломиты; 9 горная 
выработка
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tényleges vastagságát ismerjük meg. A fúrások közötti pontokon a H{ telepvas
tagságokat a oai értékek és a Hi értékek között fennálló korreláció segítségével 
határozzuk meg. A korrelációt kifejező összefüggés:

°ai = С(ХІ’ У* Mi) ' Hi (3)
C(x, y, z) függvényt átviteli függvénynek nevezzük. Értékeit a referencia fúrá
soknál a (3) összefüggésből számítjuk ki. A fúrások közötti pontokra az előbbi 
értékek felhasználásával grafikusan adjuk meg (135/d. ábra). A C{ értékek 
segítségével a (3) egyenletből kiszámoljuk a telepvastagságokat. A főteszintet a 
referencia-fúrások adataiból szerkesztjük meg. Mivel e szint nem diszkordancia 
határ, morfológiai változásokra (vetők helyét kivéve) nem kell hirtelen számíta
nunk, így a referencia fúrások adatai elegendőek e szint megszerkesztésére. 
A telepvastagságokat a főteszintből kivonva kapjuk a feküszint értékeit. Végül 
a főte- és a feküszint, valamint a fúrások mintaanyaga felhasználásával megszer
kesztjük a telepszakasz vertikális metszetét (135/e. ábra).

1988 és 1989-ben különböző telepviszonyokkal (földtani modellel) rendel
kező 14 vágatszakaszon, összesen mintegy 600 m szelvényhosszon végeztünk 
kísérleti méréseket. A referencia fúrások közötti ellenőrző fúrások adatai szerint 
a fekümélység meghatározásának hibája a tényleges telepvastagság ± 10%-ánál 
nem volt nagyobb.

136. ábra. A földtani modell és mérési elrendezés az alkalmazott jelölésekkel

Ficj. 136. Geologic model and electrode array with symbols used in the text

Puc. 136. Геологическая модель и измерителъная установка с принятыми 
условными обозначениями
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A magnetotellurikus módszer alkalmazásának komoly problémája a jel
szintet esetenként sokszorosan meghaladó mesterséges zajokkal terhelt mérési 
adatokból kivonni a földtani információkat tartalmazó természetes EM tér 
komponenseit. A feldolgozási megbízhatóság növelésére az utóbbi időben széles 
körben elterjedt a szinkron magnetotellurikus méréseknél alkalmazható távoli 
referenciás feldolgozási módszer használata. Az eljárás lényege, hogy legalább 
két állomáspont egyidejű mérése esetén, az MT mérések feldolgozásában fellépő 
JEE*, У НН* , У ЕН* teljesítmény sűrűség spektrum függvények helyettesíthe
tők а уПЕг*,у_ННг*, illetve y^EHr* függvényekkel, ahol az Er*, Hr* a távoli 
állomás megfelelő komponenseinek komplex konjugáltját jelenti. Ha a két 
állomáspont zajkörnyezete független egymástól, a feldolgozás alapját képező 
teljesítmény sűrűség spektrum függvényekből a zajspektrum kiesik, azaz a 
feldolgozás pontossága lényegesen növelhető. A referenciás feldolgozási elv 
alkalmazásával eliminálható az egyállomásos méréseknél az autokorrelációs 
függvények miatt az impedanciatenzor meghatározásában szükségképpen fellépő 
szisztematikus hiba is.

Az előzőekben vázolt feldolgozási elv alkalmazásához fejlesztettük ki a két 
állomáspont egyidejű mérését biztosító VMTR-10 magnetotellurikus mérő és 
feldolgozó állomást, a méréssel egyidejű, illetve kvázi egyidejű feldolgozással. 
A mérőállomás sematikus felépítését a 137. ábrán mutatjuk be.

2.2.6 Magnetotellurikus műszerfejlesztés*

A berendezés felépítése

A mérőrendszer három fő részből épül fel: A központi egység (I) egy 
rázásálló IBM AT/PC kompatibilis számítógépből és az adatgyűjtést végző 
digitális egységből áll. A digitális egység 16 analóg csatorna digitálását teszi 
lehetővé, az analóg-digitál átalakító felbontóképessége 16 bit. Az analóg jelek 
megjelenítéséhez a központi egységhez analóg regisztráló csatlakoztatható.

Az analóg egység (II) három mágneses (Ях, Hy, Hz) és két elektromos 
(Ex, Ey) komponens méréshez szükséges csatornából áll. Az analóg csatornák 
végzik a térérzékelőkről jövő kis-szintü jelek erősítését, sávszűrését, valamint az 
50 Hz-es zavarok eltávolítását lyukszűrővel. A két ötcsatornás analóg egység 
felépítése azonos. Az analóg egységek kábeles összeköttetéssel maximum 5 km 
távolságra telepíthetők a központi egységtől.

Az elektromos és mágneses komponensek érzékelésére (III) kétféle szenzort 
használunk. Az elektromos komponenseket nem polarizálódó, kis zajú ólom- 
ólomklorid elektródákkal (5 db/állomás), a mágneses komponenseket pedig 
permalloymagos indukciós szondákkal (3 db/állomás) mérjük.

* Galambos S., Gyimesi M., Kertész G., Varga G.
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137. ábra. VMTR-10 magnetotellurikus mérő- és feldolgozó állomás blokk
sémája

I. Központi egység: 1 — IBM AT/PC kompatibilis számítógép, 2 — adatgyűjtő digitális egység, 
3 AT-busz, 4 — tápellátás; II. Analóg egység: 5 — analóg jelek, 6 — digitális vezérlő vonal, 
7 — akkumulátor állapot, 8 — akkumulátoros tápegység, 9 — 5-csatornás digitálisan programozha
tó analóg egység; III. Térérzékelők: 10 — elektromos és mágneses érzékelők

Fig. 137. Block scheme of VMTR-10 magnetotelluric data acquisition and 
processing system

I. Central unit: 1—IBM AT/PC compatible computer, 2—digital data acquisition unit, 3—AT bus, 
4—power supply; II. Analog unit: 5—analog signals, 6-—digital control line, 7—battery state, 
8—battery unit, 9 —5-channel digitally programmable analog unit; III. Field sensors: 10—electric 
and magnetic sensors

Puc. 137. Блок-схема магнитотеллурической станции VMTR-10
I. Центральный узел: 1 компъютер типа IBM AT/PC, 2 — блок сбора оцифрованных 
данных, 3 — бус AT, 4 — питание. II. Аналоговый узел: 5 — аналоговые сигналы, 6 -  линия 
управления цифровыми операциями, 7 — состояние аккумуляторов, 8 блок питания 
с аккумуляторами, 9 пятиканальный аналоговый блок, программируемый в цифровом 
виде. III. Пространственные датчики: 10 — электрические и магнитные датчики

А mérőállomás működése

А központi egység, bekapcsolása után automatikusan ellenőrzi a mérő- 
rendszer összes egységét. A‘ kihelyezett analóg egység a tápellátás bekapcsoló 
gombján kívül semmiféle kezelő szervet nem tartalmaz, az egység vezérlése, a 
mérési paraméterek beállítása a központi egységből kiküldött digitális jelsoro
zattal történik. A digitális vezérlő vonal kétirányú kapcsolattartást biztosít, a
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kihelyzett állomás állapotáról (tápellátás, túlvezérlés) a központi egység infor
mációt kap.

A szűrt és erősített (max. ± 5V) analóg jelek kábelen keresztül jutnak a 
központi egységbe, ahol mintavételezés és multiplexálás után megtörténik a 
jelek digitálása és átírása a számítógép memóriájába, ahol megkezdődik az 
adatfeldolgozás. A kisfrekvenciás sávok mérésénél, ahol az adatgyűjtés sebessé
ge lényegesen kisebb a feldolgozás időigényénél, a méréssel egyidejű feldolgozás 
érhető el, míg a rövid mérési idejű nagyfrekvenciás sávokban a feldolgozás 
elmarad az adatgyűjtés sebességétől. Egy MT szondázási pont méréséhez szük
séges idő azonban összességében lényegesen hosszabb, mint az adatfeldolgozási 
idő, ezért a feldolgozás gyakorlatilag real-time-nak tekinthető.

A mérőállomás fontosabb technikai adatai

Analóg egység:
Csatornák száma ( és H) 
Bemeneti erősítő 
Közös modusú zajelnyomás 

Bemeneti impedancia Я-csatorna 
Я-csatoma

Frekvencia sávok:
1.
2 .
3.
4.
5.

Lyukszűrés
Hőmérsékleti drift
Bemenetre redukált zaj Я-csatorna

Я-csatorna
Sp-kompenzáció 
Erősítés beállítás 
Tápellátás

Működési hőmérsékleti tartomány 
Külső méretek
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— 1,2 Mbyte floppy diszk drive
— 0,72 Mbyte mikro drive
— 60 Mbyte streamer tároló
— beépített monokrom (Hercules) vagy külső színes (EGA) monitor
— teljes ASCII billentyűzet
— mátrixnyomtató 

Analóg-digitál átalakító 
Konverziós idő 
Mintavételi frekvencia

Vezérlő és felhasználói programok 
A mérő-feldolgozó rendszer teljes programcsomagja három fő részből áll:

— mérésvezérlés és adatgyűjtés,
— adatfeldolgozás,
— kiértékelés és értelmezés programjai.

A mérésvezérlés és adatgyűjtés tulajdonképpen a mérő-feldolgozó állomás rend
szerprogramja. Főbb funkciói:

— a műszer tesztelése,
— mérésvezérlés, mérési paraméterek kiválasztása menürendszer segítségé

vel,
— a kihelyezett állomások ellenőrzése,
— adatgyűjtés és feldolgozás időbeosztásának optimalizálása.

Az adatfeldolgozás fontosabb rutinjai:
— az idősorok gyors Fourier transzformációja,
— teljesítménysűrűség spektrum függvények számítása,
— adatminősítés a többszörös és a parciális koherenciák segítségével,
— a komplex impedanciatenzor meghatározása a távoli referencia alkal

mazásával. Referenciaként bármelyik komponens felhasználható,
— transzformált értékek és polarizációs irányok számítása,
— feldolgozási eredmények megjelenítése képernyőn,
— numerikus és grafikus dokumentáció készítése a feldolgozás végeredmé

nyéről.
A feldolgozási adatok speciális tárolási módja lehetőséget ad az eredmények 
utólagos javítására. A kiértékelés és értelmezés lehetőségei:

— 1-D interaktív kiértékelés,
— 1-D direkt-kiértékelés Marquardt algoritmussal,
— 2-D modellezés a multigrid módszer alapján.

A programcsomag különböző részei Assembler, Professional Fortran, Pascal és 
Basic nyelven készültek.

16 bites 
50 ps
A sávszűrők felülvágási 
frekvenciájának tízszerese az 1-4. 
sávban, ötszöröse az 5. sávban
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