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A mágneses ekvivalens réteg mágneses dipólusmomentumának eloszlása került meghatározásra 
az európai régióban, a MAGSAT mesterséges hold méréseiből levezetett vertikális, mágneses 
anomáliákból. A vertikális mágneses anomáliák 6770 km sugarú gömb felületén állnak rendelke
zésre 0,2°*0,2° méretű hálózatban. Az ekvivalens réteg mágneses momentuma azzal a feltételezés
sel került meghatározásra, hogy a felszínen elhelyezkedő dipólusok momentuma a földi mágneses 
tér irányába orientált. 4 ^4 °  kiterjedésű hálózat felhasználásával a mágneses momentum értékeit 
minimum-feladat megoldásából lehet meghatározni a hálózat középpontjában. A célfüggvény a 
mért és számított adatok különbségének négyzetösszegéből áll. A minimum-feladat megoldása 
gradiens módszerrel történt. A meghatározott dipólusmomentumok a 3,5'*lCr5—l,0 5 'x lv6 Am2 
intervallumba estek, a becsült értékek maximális szórása 6,12*1014 Am2. A dipólusmomentum 
eloszlás térképe jól kifejezi az európai régió regionális geológiai szerkezetét.

G. W it t m a n n , K. Kis : Interpretation of the magnetic measurements of the MAGSAT, 
part III, estimation of the dipole moment of equivalent layer in the European region

The distribution o f magnetic dipole moment o f the equivalant layer is determined for the 
European region using the vertical magnetic data derived from the magnetic measurements o f the 
MAGSAT satellite. The vertical magnetic anomaly data are distributed on a sphere o f the radius 
6770 km in a grid o f 0.2°*0.2°. It is supposed the magnetic dipoles are positioned on the surface 
(given by the radius o f6370 km) and oriented into the direction o f the Earth ’s magnetic field. Using 
the anomaly data for all grids of 4°^ 4° the value o f magnetic moments is determined by the solution 
o f a minimum problem for the centre of the grid. The objective function consists in the minimization 
o f the misfit function. The problem is solved by the gradient method. The determined value o f the 
magnetic moments is in the interval of 3.5*lCr—1 .0 5 * w 6 Am2 and the maximum o f its standard 
deviation is 6.1 2 * lu 4 Am2. The determined map o f distribution of the magnetic moments express 
the regional geologic features of the European region.

B evezetés

A mesterséges holdak mágneses méréseinek fel
dolgozása lehetővé teszi kontinentális méretű terüle
tekre, vagy az egész Földre kiterjedően az ekvivalens 
mágneses réteg, a látszólagos mágnesezettség, illet
ve a látszólagos szuszceptibilitás meghatározását.

Az ekvivalens réteg alatt azt a Föld felszínén elhe
lyezkedő, rögzített pontokban felvett dipólusmo- 
mentum eloszlást értik, amelynek momentuma a föl
di mágneses tér irányába mutat és az általa létreho
zott mágneses tér ekvivalens a mért térrel. A földké
reg látszólagos mágnesezettsége úgy határozható 
meg, hogy a dipólusmomentum rögzített vastagságú 
kéregoszlop középpontjában helyezkedik el, és a ké
regoszlop látszólagos mágnesezettségét a dipólus
momentum és a kéregoszlop térfogatának hányadosa 
szolgáltatja. A látszólagos szuszceptibilitást a látszó
lagos mágnesezettség és a földi mágneses tér hánya
dosa szolgáltatja. Az ekvivalens réteg mágnesezett- 
ségének, vagy a földkéreg látszólagos mágnesezett- 
ségének, illetve szuszceptibilitásának eloszlásából
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következtetések vonhatók le a földkéreg laterális 
mágnesezettségének eloszlására.

MAYHEW [1979], [1982] ekvivalens mágnesezett
ség eloszlást határozott meg az Egyesült Államok 
területére 4°x4° hálózatban, 40 km vastag kéreg fel- 
tételezésével. Számításaihoz a POGO 2, 4, 6 mester
séges holdak adatait használta fel.

SCHNETZLER és ALLENBY [1983] a POGO mes
terséges hold méréseit használta fel az Egyesült Ál
lamok területére, az alsó kéreg mágnesezettségének 
meghatározására. A számításokhoz 150x150 km ho
rizontális kiterjedésű szegmenseket felhasználva, az 
alsó kéreg átlagos mágnesezettségére 3,5 A/m-t ha
tározott meg. Az adatok szórása 1,1 Á/m volt. A 
számításokhoz 18,2 km vastagságú alsó kéreg adatot 
használtak fel.

SCHNETZLER [1985] az Egyesült Államok terüle
tére határozta meg az alsó kéreg szuszceptibilitását a 
MAGSAT mesterséges hold méréseinek felhaszná
lásával. Számításai során 150 km xl50 km horizon
tális kiterjedésű kéregoszlopot használt, az alsó ké
reg vastagságát 18,2±6,4 km-nek tekintette. Az alsó 
kéreg átlagos látszólagos mágnesezettségére 
3,45±1,0 А/m, a látszólagos szuszceptibilitás értéké
re (8,7±2,4)10"2 (Sí) értéket kapott.

ARKANI-HAMED és STRANGWAY [1985] az egész 
Földre vonatkozó látszólagos szuszceptibilitást hatá
rozott meg a litoszférára. A hálózat mérete 0,5°x0,5° 
volt, a litoszféra vastagságát 50 km-nek tekintették. 
A számítások során feltételezték, hogy a szuszcepti-
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bilitás a mélységtől független, csak laterálisán válto
zik. Általában a pozitív szuszceptibilitású anomáliák 
az idős rifteket fedő üledékes medencékkel kapcso
latosak, míg a negatív szuszceptibilitást mutató ano
máliák a hegységek területén jelentkeznek.

LANGEL [1990] összefoglaló tanulmányában is
merteti az általánosan használható eljárásokat a föld
kéreg látszólagos mágnesezettségének meghatározá
sára a POGO és a MAGSAT mesterséges holdak 
mérési adatainak felhasználásával.

Európa regionális tektonikája

Regionális tektonikai szempontok alapján Európa 
négy részre tagolható: Prekambriumi Európa, Kale- 
dóniai Északnyugat-Európa, Hercini Délnyugat-Eu- 
rópa és Alpi Európa. Európa regionális tektonikájá
nak összefoglalása megtalálható FÜLÖP [1989] és 
RAVAT et al. [1993] munkájában.

A Prekambriumi Európa az európai kontinens leg
idősebb nagyszerkezeti egysége, amely csaknem az 
egész északkeleti részre kiterjed. A kelet-európai 
kratón aljzata a felső proterozoikumig kialakult, ezek

a kőzetek a Balti pajzs és az Ukrán pajzs területén a 
felszínen találhatók meg.

A prekambriumi magok a kratón határán kívül is 
megtalálhatók: a Normandiai masszívum, a Massif 
Central, a Vogézek, a Fekete-erdő és a Cseh masz- 
szívum területén. A kratón legidősebb kőzetei tona- 
litos gránit-gneisz és gránit. A kelet-európai kratón 
nyugati részén tektonikai aktivitás volt a jellemző a 
gothi és dalslandi fázisban.

A Kaledóniai Európa a brit és skandináv Kaledó- 
niákat foglalja magába.

A hercini kvázi-platform a felső paleozoikumban 
alakult ki, az Ibériai-félszigettől kiindulva, az alpi 
frontot északról megkerülve Délnyugat-Lengyeíor- 
szágig terjed. A kelet-európai platformmal a Tom- 
quist-vonal mentén találkozik.

Az Alpi Európa két ágból tevődik össze. Az egyik 
a Betikai-Kordilleráktól kiindulva Korzika északke
leti részét, az Alpokat, a Kárpátokat és a Balkán 
hegységet foglalja magába és a Pontidákon keresztül 
folytatódik Ázsiában. A másik ága a Rif-hegységből 
kiindulva az Afrikai kratón peremén az Atlasz hegy
ségből, az Appenninekből, Dinaridákból és a Helle- 
nidákból áll. Az  Alpidáknak ez az ága a Tauridákon 
keresztül folytatódik Ázsiában (7. ábra).

7. ábra. Európa regionális tektonikai térképe [Fülöp 1989] 
Fig. 1. Regional tectonic map o f Europe [FÜLÖP 1989]
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Az ekvivalens réteg mágneses dipólusmo
mentumának meghatározasa

MAGSAT adatainak feldolgozása során rendel
kezésre álltak a földkéregből származó mágneses 
anomáliatér x ,y  ész  komponensei, továbbá a totális 
mágneses tér abszolút értéke.

A mesterséges hold magnetométerei által mért Tm 
mágneses tér három tényezőből tevődik össze:

( 1)

ahol 7]tm a Föld külső magjából származó mágneses 
tér, Ta a földkéregből származó mágneses tér, 7* a 
külső eredetű mágneses tér.

A MAGSAT mesterséges hold méréseiből leveze
tett Ta mágneses tér meghatározásának lépései meg
találhatók KIS és WlTTMANN [1995] dolgozatában.

Az ekvivalens réteg mágneses dipólusmomentu
mának meghatározása a következő módon történt. A 
földkéregből származó anomáliatér komponensei 
rendelkezésre álltak a 6770 km sugarú gömb felüle
tén, 0,2°x0,2° hálózatban, az európai régióban. Kivá
lasztva a 6770 km sugarú gömb felületének 4°x4° 
kiterjedésű szegmensét annak a feltételezésével, 
hogy ezt a mágneses teret a Föld felszínén (6370 km 
sugarú gömb felszínén) elhelyezkedő, a 4°x4° mé
retű szegmens középpontjában lévő, a földi mágne
ses tér irányába mutató dipólus mágneses tere hozta 
létre. A dipólus által létrehozott mágneses teret leíró 
képletek a Föld középpontjához rögzített, gömbi po- 
lárkoordináta-rendszerben FRESE et al. [1981], 
MEYER et al. [1983] dolgozatában találhatók meg. A 
MEYER et al. által használt képletek:

R = (r2 + r'2 -  2 , 
a = cos 0 sin в' + sin 0 sin 0' cos (A,-V) , 
b = cos 0 sin 0' -  sin 0 cos 0' cos ( ' )  , 

c = sin 0 sin (X-V)

kerültek felhasználásra a számítások során. Az 
egyenletekben D és I  jelenti a földi mágneses tér 
deklinációját és inklinációját, r', 0', А/jelöli a dipólus 
gömbi polárkoordinátáit, míg r, 0, X jelenti a poten
ciálpont gömbi polárkoordinátáit.

A számításokhoz szükséges a földi mágneses tér 
deklinációjának és inklinációjának ismerete. Ezek az 
adatok szintén meghatározhatok a MAGSAT mes
terséges hold mérési adataiból. A 2. és 3. ábrán a

2. ábra. A földi mágneses tér deklinációjának eloszlása az európai régióban 1980.0 epochára, az izovonalak egysége fok 
Fig. 2. The isolines of the magnetic declination for 1980.0, isogons are given in degree
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3. ábra. A földi mágneses tér inklinációjának eloszlása az európai régióban 1980.0 epochára, az izovonalak egysége fok 
Fig. 3. The isolines of the magnetic inclination for 1980.0, isoclines are given in degree

számításokhoz szükséges deklináció és inklináció 
eloszlása látható az európai régióban.

Az egyenletekben szereplő md mágneses dipólus
momentum értékét a Z összetevő felhasználásakor a

szélsőérték-feladatból lehet meghatározni. A szélső- 
érték-feladat megoldására a számított értéket megadó 
(2) egyenletet fejtsük első rendig Taylor-sorba:

eredményt kapjuk. Az md dipólusmomentum értékét 
iterációval határozzuk meg. Legyen о az iteráció 
kezdőértéke, a Amd meghatározása után az md értékét 
az

ahol a derivált kifejezhető a (3) egyenlet felhasználá
sával:

(6)

Az (5) egyenlettel meghatározott sorfejtést helyette
sítsük a (4) egyenletbe, majd az egyenletet Amd sze
rint deriválva és rendezve a

md = máо + Am</ (8)

összefüggéssel határozzuk meg. A vázolt eljárás 6-8 
lépesben konvergál, azaz Дmd értéke igen kicsivé 
válik.

A Gauss-féle hibaterjedési törvény felhasználásá
val a becsült paraméter (md) szórásnégyzete a

CT2(m̂ ) = o2( Z ) I  Ф \  - (9)
'• ( £ < * £

összefüggéssel határozható meg, ahol a 2(Z) a mágne
ses tér vertikális összetevőjének szórásnégyzete.
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Az ekvivalens réteg dipólusmomentumának 
eloszlása az európai régióban

Az előbb vázolt eljárással került meghatározásra 
az ekvivalens réteg dipólusmomentumának eloszlása 
az európai régióban. Az eljárás bemenő adatait a 
vertikális komponens anomália értékei képezték 
(4a. ábra). A 4b. ábra mutatja az ekvivalens réteg 
dipólusmomentumának eloszlását. A (9) képlettel 
meghatározott szórás maximális értéke 
6 ,12xl014 Am2 volt.

Ha az eredményeket összevetjük Európa regioná
lis tektonikai térképével (1. ábra) akkor igen jó egye
zést találunk a két térkép között.

Minimum zónával jelentkezik az Északi-tenger 
közepén, Anglia és Norvégia között található Vi
king-árok. Záródó minimum indikálja a Norvégia és 
Svédország között elhelyezkedő Osterdai aulako- 
gént. A térkép közepén található maximum dipólus
momentum eloszlással jelentkező zóna mutatja az 
Alpok—Kárpátok övezetét, délkeleti irányban az el
oszlás mutatja a Balkán-hegységnek és a Dinaridák- 
nak—Hellenidáknak megfelelő anomáliát. Az Ap-

a

b

4. ábra. (a) A vertikális mágneses anomáliák eloszlása az európai régióban. Az intenzitás értékek 19 fokozatú szürke skálán 
adottak nT egységben, (b) A mágneses ekvivalens réteg dipólusmomentumának eloszlása az európai régióban. A 

dipólusmomentumok eloszlása 14 fokozatú szürke skálán Am2 egységben adottak
Fig. 4. (a) Vertical magnetic anomalies for the European region, intenzities are given in 19 grades gray scale in nT.

(b) Distribution of magnetic moment of the equivalent layer in the European region, the value of magnetic moments is given in
14 grades gray scale in Am2

196 Magyar Geofizika 36. évf. 3. szám



penninek zónája elkülönülő jelleget mutat. A 4b. 
ábrán látható térkép keleti részén felismerhető a 
Tomquist-vonal mentén a Kelet-európai platform 
határa.
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