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Totális földmágneses anomáliák vertikális 
földmágneses anomáliává transzformálása

K I S  KÁROLY*

A tanulmány totális mágneses anomáliák vertikális mágneses anomáliává transzformálására 
mutat be eljárást. Ismerteti a transzformáció átviteli függvényét. Sávszűrővel csonkított átviteli függvény- 
bői inverz Fourier-transzformációval határozza meg a transzformációt tér tartományban végrehajtó 
együtthatókat. A bemutatott együtthatókkal végzett konvolúció a vertikális mcigneses anomália sávszűrt 
változatát szolgáltatja. A kidolgozott eljárást modellszámítás és terejpi példa illusztrálja.

В настоящей работе описывается процесс вычисления вертикальнод компоненты маг
нитного поля ис значений полного магнитного поля. Прежде всего определяется передаточ
ная функция предлагаемой процедуры. Затем производится усечение этой передаточной 
функции с помощзю полосового фильтра. Коэффициенты, которые образуют двумерную весо 
вую функцию дигитального фильтра и которые являются конволютными с данными полного 
поля, получаются при помощи обратного преобразования Фурье. Результат конволюции 
дает отфильтрованные с помощью полосчатого фильтра вертикальные магнитные аномалии. 
Предложенная процедура проиллюстрирована как с помощью модельных расчетов, так и на 
полевых примерах.

The present paper describes a procedure for calculating the vertical magnetic field component from  
total magnetic field. First the transfer function of the suggested procedure is derived. The transfer func
tion is then truncated by a band-pass filter. The coefficients, which from the two-dimensional weigh 
function of a digital filter and are to be convolwed with the total field data, obtained by inverse Fourier 
transform. The result of the convolution gives the band-pass filtered vertical magnetic anomalies. The 
suggested procedure is illustrated by model calculation and, a field example.

Bevezetés

A mágneses anomáliák feldolgozásakor adódhat olyan feladat, amely a 
totális mágneses anomáliák vertikális mágneses anomáliává transzformálását 
igényli. Ilyen feladat akkor merülhet fel, ha a jelenlegi mágneses kutatási gya
korlatban kiterjedten használt totális anomáliákat kívánjuk összehasonlítani a 
korábban rendszeresen mért vertikális mágneses anomáliákkal.

A feladat megoldását tárgyalja Hughes és Pondrom (1947) cikke, ezt a tanul
mányt ismerteti Grant és West (1965) könyve. Hughes és Pondrom eljárása a 
totális mágneses anomáliákat térfrekvencia tartományban transzformálja ver
tikális mágneses anomáliává. Az anomáliák átalakításához szükséges a mért 
totális földmágneses anomáliák Fourier-transzformáltjának meghatározása. A 
numerikus Fourier-transzformáció végrehajtásakor simítás felhasználását java
solják. Hughes és Pondrom eljárása a bemutatott összefüggések alapján kissé 
nehezen alkalmazható, a számítások időigényesek. A számítási idő csökkenthető, 
ha a Fourier-transzformáció elvégzésére az FFT algoritmust használják.

A transzformáció átviteli függvényének és súly függvény ének meghatározása

Ha a mágneses anomáliát létrehozó v térfogatú test J mágneses polarizáció 
vektora homogén, akkor az a J  abszolút ért ékkel és az s egységvektorral jelle-
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összefüggés szolgáltatja, ahol у0 a vákuum mágneses permeabilitása. A levezetett 
összefüggések a geofizikai gyakorlatnak megfelelően olyan Descartes-féle koor
dinátarendszerben érvényesek, amelynek £-tengelye az északi irányba, ^/-tengelye 
keleti irányba, ^-tengelye a helyi függőleges irányában, lefelé mutat. Az s egység
vektor irányú deriváltra érvényes a

összefüggés, ahol L,M ,N  az s egységvektor iránykoszinuszait jelölik. Jelölje 
ß az s egységvektor vízszintes vetületének az ^-tengellyel, a a vízszintes vetü- 
letnek az egységvektorral alkotott szögét, akkor

L  = cos a cos ß
M  = cos a sin ß (3)
N  = sin a .

A további számítások az (1) összefüggéssel adott vertikális összetevő Fou
rier-transzformál tjának meghatározását igénylik. Ilyen típusú feladat megoldását 
több dolgozat tárgyalja (pl. Bhattacharyya, 1965, 1966, 1967). Ezekben a dol
gozatokban idézett összefüggések felhasználásával meghatározhatjuk a Z(fx,fy) 
Fourier-transzformáltat a z = 0 helyen:

ahol f x az x-tengely irányú, f  az ^/-tengely irányú térfrekvenciát jelöli.
Az előzőekkel azonos v térfogatú test által létrehozott T(x,ytz) totális mág

neses tér:

ahol

A t egységvektor irányú deriválásban szereplő l,m,n iránykoszinuszok kifejez
het ők a földi mágneses tér D mágneses dieklinációjával és az I  mágneses inkli- 
nációjával:

l = cos I  cos D
m = cos I  s i n i  (7)
n = sin I . ■
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A (4) és (8) Fourier-transzformáltakról megállapítható, hogy homogén 
mágneses polarizáció vektor esetén az összefüggésekben szereplő térfogati integrál 
csak a ható geometriáját rögzítő paraméterektől függ, a mágneses irányoktól 
független.

A lineáris rendszerek analízisében alkalmazott elveknek megfelelően egy 
transzformációs művelet egyértelműen megtervezhető térfrekvencia, vagy tér
tartományban. Határozzuk meg térfrekvencia tartományban annak a műve
letnek az átviteli függvényét, amely a totális teret a mágneses tér vertikális 
komponensévé transzformálja. A számítás a következő feltételek mellett ér
vényes: ugyanazon ható által létrehozott mágneses tér totális és vertikális kom
ponensét vizsgáljuk (az (1) és (5) térfogati integrálást azonos térfogatra kell ki
számítani); a ható mágneses polarizációja homogén, azaz a J  abszolútértékkel 
és az s egységvektorral jellemezhető. A keresett művelet átviteli függvényét 
jelölje S / f x,fy). Ekkor

Z( f x, f y) = S z (fx, f y) T ( f x, f y),.(9)
A (4) és (8) Eourier-transzformáltak ismeretében az S(fx,fy) átviteli függvényére 
az

eredmény adódik. Az Sz(fx,fy) átviteli függvényről megállapítható, hogy formai
lag megegyezik a mágneses tér vertikális összetevőjét az északi mágneses pólusra 
redukáló művelet átviteli függvényével (Kis, 1981).

A (10) átviteli függvénynek a későbbi számítások szempontjából fontos 
tulajdonságainak vizsgálata megtalálható jelen szerző tanulmányaiban (Kis, 
1981, 1983(b)). A (10) átviteli függvényben szereplő l,m,n iránykoszinuszok 
értékének ismeretét feltételezni fogjuk. A transzformáció tértartományban 
végrehajtó együtthatók — a digitalizált súlyfüggvény — nem határozhatók meg 
a (10) átviteli függvény inverz Fourier-transzformációval, mivel az véges sza
kadással rendelkezik az f x = fy = 0  helyen. Az átviteli függvény véges szakadá
sának megszüntetése érdekében, illetve a nagyfrekvenciák tartományában be
következő kiemelés csökkentése miatt csonkítófüggvényt kell használni. Cson
kítófüggvényként a hazai gravitációs és mágneses gyakorlatban rendszeresen 
használt Meskó (1979) által bevezetett sávszűrőt használtuk az m1 = 9, 
m2 = 3 paraméterekkel. Az 1. táblázat azokat az együtthatókat tartalmazza, 
amelyekkel végrehajtott konvolúció a mért totális mágneses tér vertikális össze
tevővé transzformált értékeit stolgáltatja. Az együtthatók kiszámításakor a 
(7) iránykoszinuszokba I  = 60°, D = 0° értékeket helyettesítettük be. A kon
volúció eredménye a csonkítófüggvényként alkalmazott sávszűrő miatt a ver
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tikális összetevő sávszűrő változatát szolgáltatja. Az 1. táblázat szimmetria 
okból csak az együtthatók felét tartalmazza, a táblázat első oszlopa a vertikális 
szimmetriatengely. Az együttható rendszer mérete 15x15. Az együtthatók 
meghatározásának részletei megtalálhatók jelen szerző egy másik tanulmányában 
(Kis, 1983(a)). Megjegyezzük, hogy hasonló módon vezethető le a mágneses 
tér különböző komponenseit egymásba transzformáló műveletek átviteli 
függvénye.

M odellszámítás

A módszer illusztrálására a következő modellszámítás szolgál. Tekintsünk 
vertikális oldallapokkal határolt 300ján Am~Y mágneses polarizációval rendelkező 
prizmát. A prizma keresztmetszete 4000 тХбООО m, fedőlapjának mélysége 
5000 m, alapjának mélysége 6000 m. A prizma mágneses polarizációjának irányát 
az oc és ß szögek jellemzik, értékük 60°, illetve 0°. A prizma totális mágneses 
terét, illetve mágneses terének vertikális komponenséta Whitehill (1973) által 
adott (3. és le) képletek segítségével számítottuk ki. Az 1. ábra bal oldalán a 
fenti paraméterekkel rendelkező prizma totális mágneses tere, az ábra jobb 
oldalán ugyanazon prizma mágneses terének vertikális komponense látható. 
Az 1. ábrán szimmetria okból mindig csak a kialakult tér felét mutatjuk be. 
Az ábra középső részén a vertikálissá transzformált totális mágneses tér látható. 
Lényeges megemlíteni, hogy — a transzformáció tulajdonságaiból adódóan — a 
vertikálissá transzformált totális tér megegyezik az ábra jobb oldalán bemutatott 
vertikális komponens sávszűrt változatával.

Heves — Jászjákóhalma II . kutatási terület

Végezetül a kidolgozott eljárás alkalmazását mutatjuk be mérési adatok 
feldolgozásakor. A Geofizikai Kutató Vállalat Gravitációs és Földmágneses 
Osztálya négyzetháló mentén 500 m-es mintavételi távolsággal totális föld
mágneses méréseket végzett a Heves—Jászjákóhalma II. kutatási területen. 
Ezeknek a méréseknek az adatai, továbbá a kutatási területre vonatkozó AZ 
anomáliák álltak rendelkezésre a számításokhoz. Ez a, két térkép látható a 2. 
ábra felső sorában. Az ábra alsó sorában a totális mágneses anomáliák vertikális
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1. ábra. Prizma totális mágneses tere (bal oldalon), a vertikális összetevővé transzformált totális tér 
(középen), prizma mágneses tereinek vertikális összetevője (jobb oldalon). Az ábra feltünteti a 

prizma helyét is. Az izovonalak egysége: nT

Puc. 1. Полное магнитное поле призматического тела (слева), вертикальное магнитное поле, 
расчитанное из полного магнитного поля (в середине), вертикальное магнитное поле того же 

самого призматического тела (спрева). Изолинии даются в единицах нТ

Fig. 1. Total magnetic field of a prismatic body (left), vertical magnetic field, calculated from the 
total magnetic field (middle), vertical magnetic field of the same prismatic body (right). Isolines

are given in nT.

anomáliává transzformált változata, mellette a AZ anomáliák sávszűrt változata 
látható. Megállapítható az alsó sorban bemutatott anomália térképek hasonló
sága: a maximumok azonos értékűek, helyzetük azonos, az anomáliák alakja 
hasonló.

* * *

A szerző köszönetét fejezi ki Kovács Ferenc osztályvezetőnek (GKY) 
a módszer kipróbálásához szükséges adatok átadásáért.
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2 ábra. Heves — Jászjákóhalma II. kutatási terület totális mágneses anomália térképe (bal felső 
ábra), vertikális anomália térképe (jobb felső ábra), a totális mágneses anomáliák vertikális össze
tevővé transzformált változata (bal alsó ábra), a jobb felső ábrán bemutatott vertikális anomália 

térkép sávszűrt változata (jobb alsó ábra). Az izovonalak e g y s e g e :  nT.

Puc. 2. Аномалии полного магнитного поля района геофизических исследований Хевеш- 
Ясякохалма II (слева вверху), вертикальные магнитные аномалии того же самого района 
(справа вверху), вертикальные магнитные аномалии, расчитанные из значений полного 
поля, изображенного вверху слева (слева в н и зу ), отфильтрованные с помощью полосчатого 
фильтра вертикальные магнитные аномалии, расчитанные из вертикальных магнитных 

аномалий, показанных справа вверху (справа в н и зу ). И золинии даются в единицах нТ.

Fig. 2. Total magnetic field anomalies of Heves —Jászjákóhalma II prospecting area (upper left), 
vertical magnetic anomalies of the same area (upper right), vertical magnetic anomalies calculated 
from the total field, shown on the upper left (lower left), band-pass filtered vertical magnetic 
anomalies calculated from the vertical magnetic anomalies, shown on the upper right (lower right).

Isolines are given in nT.
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