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Az egyenáramú null-elrendezések egy új, terepen legegyszerűbben alkalmazható csoportját, a csoportba tartozó 
elrendezések elméletét és az első, mészkőben lévő repedések kimutatására és irányuk meghatározására irányuló te
repi vizsgálatokat mutatom be a cikkben. Az elméleti és terepi eredmények alapján megállapítható, hogy ezek a 
homogén féltér felett elvileg nulla jelet adó, ún. null-elrendezések megfelelő elméleti ismeretek birtokában használ
hatók terepi vizsgálatokra, és eredményességben sokszor felül is múlják a hagyományosan alkalmazott elrendezé
seket.

S. Szalai: Direct current null-arrays

In this paper the theory and practical use of some new electrode configurations forming a new group of d.c. 
null-arrays, which can be applied very easily in the field, are presented. The field results demonstrate that the null- 
arrays are able to detect fractures and to determine their direction in some cases even better, than the traditionally 
used arrays. The successful application of these arrays, measure zero signal over a homogeneous half-space re
quires however the knowledge of their theory.

B e v e z e té s

Null-elrendezések alatt a szűkebb definíció szerint az 
elektródák azon konfigurációját értem, amelyben a mérő
elektródáknak a tápelektródákhoz viszonyított helyzete 
olyan, hogy homogén féltér felszínén a mérőelektródák 
között mért potenciálkülönbség nulla lenne. A tágabb defi
níció szerint nem a mért, hanem az értelmezéshez felhasz
nált paraméternek kell elméletileg nullának lennie. Ez álta
lában valamilyen módon több mért értékből képzett meny- 
nyiség. Null-elrendezéseket, ha nem is sokszor, de használ
tak már; azok definiálása, szisztematikus vizsgálata és egy 
új, az eddigieknél lényegesen egyszerűbben használható 
null-elrendezés csoport bevezetése viszont Szalai et al. 
[2002], valamint Szalai [2002] munkáihoz köthető. A 
jelen cikk Szalai [2002] eredményeit foglalja össze.

Nem lehet eléggé hangsúlyozni az analóg modellméré- 
sek szerepét a null-elrendezések gondolatának létrejöttében 
[Szarka, Nagy 1992, Szarka 1994]. Az ilyen típusú 
null-elrendezések használhatóságára vonatkozó első sejtés 
is az ott folyó munka terméke [Szarka et al. 1995], amely 
először tűzte ki célul egy új módszercsalád megalapozását.

Annak ellenére, hogy az ebben a cikkben bemutatásra 
kerülő null-elrendezés csoport tagjainak terepi használata 
lényegesen egyszerűbb, mint az eddig ismert egyéb null- 
elrendezéseké, ezek gyakorlatilag ismeretlenek a nemzet
közi szakirodalom számára, azaz sikeres méréseket ezekkel 
az elrendezésekkel mindeddig valószínűleg nem végeztek. 
A jelen cikk végső soron ennek az okait keresi.

Megjegyzem, hogy tanulmányomban az ugyancsak 
perspektivikusnak tűnő felszín alatti null-elrendezés jellegű 
konfigurációkkal [Takács, Hursán 2000] nem foglalko
zom.

Az 1. fejezetben rendszerezem a szakirodalomban fel
lelhető és az általam bevezetett null-elrendezéseket és is
mertetem az összes null-elrendezés működését. A 2. feje
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zetben az újonnan bevezetett null-elrendezés csoport elmé
leti alapjait tisztázom, amelyek elengedhetetlenül szüksé
gesek a 3. fejezetben bemutatott terepi mérések eredményes 
végrehajtásához. A terepi mérések során a null-elrende
zéseket mészkőben lévő repedések lokalizálására és irá
nyuk kimutatására használtuk sikeresen.

1. A  n u ll - e lr e n d e z é s e k  o s z tá ly o z á s a  é s  le ír á s a

A szakirodalomban található és az újonnan bevezetett 
null-elrendezések az 7. ábrán láthatók. Szembetűnő, hogy 
ez utóbbiak („A mért érték nulla” oszlopban) teljesen külön 
csoportot alkotnak, amelybe az eddig valaha is használt 
elrendezések közül egyedül a négyzet-y elrendezés tartozik 
bele. Ez az elrendezés is azonban inkább a második cso
portba tartozó formában használatos, azaz nem pusztán a 
mért potenciálkülönbséget, hanem annak valamely szár
maztatott paraméterét használják az értelmezésnél. A ko
rábbiakban használt null-elrendezések tehát gyakorlatilag 
kivétel nélkül vagy valamilyen módon származtatott para
métereket alkalmaznak, vagy pedig fókuszált áramterű 
elrendezések.

Előbbiek esetében (pl. Lee-elrendezés [Jakosky I960]) 
valamely két mért érték különbsége, vagy valamely még 
bonyolultabb képzett mennyiség (a négyzetes elrendezé
seknél pl. az ún. AIR paraméter [Habberjam, Watkins 
1967]) elméleti értéke lesz nulla homogén féltér felett mér
ve. A fókuszált áramterű elrendezések ezzel szemben a 
null-elrendezések szűkebb definíciójába is beleférnek. 
Felhasználásuk azonban szinte kizárólag a mélyfúrási geo
fizikára korlátozódik, felszíni mérések céljára — vélhetően 
elsősorban viszonylagos bonyolult kivitelezhetőségük miatt
— nem nagyon terjedtek el.

7.7. A származtatott paramétert használó elrendezések

— A Lee-elrendezés [Jakosky 1960] az áramelektródák 
középpontjában elhelyezett О és attól mindkét irányban 
egyenlő távolságra lévő másik két M  és N  potenciál
elektróda közötti potenciálkülönbségeket méri egymás 
után, majd a potenciálkülönbségek különbségét képezi.
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Az értelmezendő paraméter tehát egy (VMO-V No)/I érték
kel arányos mennyiség. Homogén féltér felett ez az érték 
nyilvánvalóan nulla.

— A háromelektródás különbség elrendezés [Militzer et 
al. 1979] esetében tulajdonképpen két háromelektródás 
elrendezéssel (AjMN és A2MN) egymás után, a hagyo
mányos módon végrehajtott mérésről van szó. Ezt köve
tően a kapott potenciálkülönbségek különbségét képe

zik. Nem kétséges, hogy az eredmény homogén féltér 
felett ebben az esetben is nulla lesz.

— A négyzetes elrendezéseknél használt ún. AIR (Azi
muthal Inhomogeneity Ratio) [Habberjam, Watkins 
1967] mennyiség hasonlítható leginkább az általunk 
használt elrendezések mért paramétereihez, hiszen az el
térés azokhoz képest csak annyi, hogy ebben az esetben 
a homogén féltér felett kapható elméletileg nulla értéket 
(Ry) még normálják valamilyen mennyiséggel.

1. ábra . A null-elrendezések csoportosítása 

Fig. 1. Classification of the null-arrays

1.2. A fókuszált áramterű elrendezések

— Az unipólus-elrendezés [Gupta, Bhattacharya 1963] 
a Schlumberger-elrendezéshez hasonló, azzal a különb
séggel, hogy ennél az elrendezésnél mindkét áram - 
elektróda azonos előjelű forrásként funkcionál.

— A „trielectroda”-elrendezés (nem tévesztendő össze a 
háromelektródás elrendezéssel!) [Brizzolari, 
Bernabini 1979] esetében két elektródarendszer 
(AjMAd,  valamint A2NA2’) potenciálelektródái között 
mérik a potenciálkülönbséget. Ezen elektródarendszerek 
mindegyike két-két hasonló pólusú áramelektródából és 
ezek középpontjában elhelyezkedő potenciálelektródák
ból áll. A mérés folyamán az áramelektródák egyike 
helyben marad, míg a másik a potenciálelektródáival 
együtt távolodik tőle.

— A „pentaelectroda”-elrendezés [Brizzolari, 
Bernabini 1979] esetében az M  és Nh illetve az M  és 
N2 elektródák közötti potenciálkülönbség algebrai ösz-

szegéből képzett, majd normált paraméter kerül ábrázo
lásra.
Ahogy a hivatkozott irodalomból kiderül, az előbbiek

ben ismertetett elrendezések mindegyikével hajtottak végre 
sikeres terepi kísérleteket. így aztán semmi okát nem látom 
annak, hogy az általunk bevezetni kívánt null-
elrendezésekkel ne lehessen hasznos információt nyerni a 
Föld belsejéből.

1.3. Az újonnan bevezetett null-elrendezések

Az általam bevezetett null-elrendezések egyszerűen az 
elektródák pozíciója miatt adnak homogén féltér felett 
nulla jelet. Könnyen belátható, hogy az elektródákat a féltér 
felszínén elhelyezve végtelen számú null-elrendezés kreál
ható, ezek mindegyikének megismerése tehát nem lehetett 
a célom. Ezért kiválasztottam néhány null-elrendezést, 
amelyek viszonylag jó képet adnak a felszíni null- 
elrendezések teljes spektrumáról, azaz azok a teljes áram
teret jól reprezentálják.
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így került sor a háromelektródás null-elrendezés, a 
Schlumberger null-elrendezés, valamint a dipól axiális és a 
dipól ekvatoriális null-elrendezések kiválasztására (2. áb
ra). Ez utóbbi két elrendezés persze csak látszólag külön
böző, hiszen a reciprocitási elv következményeként az 
ezekkel kapott eredményeknek elvileg meg kell egyezniük 
egymással. A fenti null-elrendezések neve visszatükrözi

azt, hogy ezek mindegyike a nevét adó hagyományos el
rendezésből nyerhető, mégpedig oly módon, hogy a válto
zatlan pozíciójú áramelektródák mellett a potenciálelektró
dákat úgy kell áthelyeznünk, hogy az őket összekötő sza
kasz az őket eredetileg összekötő szakaszhoz képest 90°-os 
szöget zárjon be, az eredeti és az új szakasz metszéspontja 
pedig egyben a szakasz felezőpontja legyen.

N°

— IN  

M °

2. ábra. Három karakterisztikus hagyományos elrendezés és a nekik megfelelő null-elrendezések. A potenciálelektródák 
a következőképpen helyezkednek el: I) valamelyik áramelektródához közel, ahol az áramvonalak közel sugárirányúak; 

II) két áramelektróda között, ahol az áramvonalak közel párhuzamosak; III) mindkét áramelektródától távol, ahol az
áramtér már dipóltémek tekinthető

Fig. 2. Three characteristic traditional arrays and their corresponding null-methods. The potential electrodes may be 
placed: I) close to one of the current electrodes, where the current lines are nearly radial; II) between the current elec
trodes, where the current lines are nearly parallel; III) far from the current electrodes, where the current source may be

considered as a dipole

A terepi mérések során ez nagyon előnyös, amennyiben 
egyszerre szeretnénk mérni egy hagyományos elrendezés
sel és a neki megfelelő null-elrendezéssel egy adott szelvé
nyen. Ily módon ráadásul a null-elrendezésekkel kapott 
eredményeinket közvetlenül összevethetjük a hagyományos 
elrendezésekkel mért értékekkel. Vegyük még észre, hogy

pontosan ezekkel a hagyományos elrendezésekkel hajtják 
végre a legtöbb egyenáramú mérést a gyakorlatban.

Lássuk tehát az alkalmazott elrendezéseket és azok vi
szonyát az áramtérhez (2. ábra):
(I) A háromelektródás null-elrendezés (illetve a három

elektródás elrendezés) esetében a potenciálelektródák az
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méterérzékenység-térképeken olyan térképeket értünk, 
amelyek azt mutatják meg, hogy az adott mélységben, 
különböző koordinátájú pontokban elhelyezkedő, környe
zetüktől eltérő fajlagos ellenállású kisméretű 
térfogatelemek mekkora hatással lennének a mértjeire.

Az összes vizsgált null-elrendezés paraméterérzékeny- 
ség-térképe, szemben a hagyományos elrendezések általá
ban szimmetrikus térképeivel, antiszimmetrikus az adó
vevő vonalra. Példaként a dipól axiális null-elrendezésnek 
a kocka különböző irányokra merőleges lappárjaira és a 
teljes kockára vonatkozó paraméterérzékenység-térképeit 
mutatom be a dipólok távolságának 0,1-, 0,2- és 0,3- 
szeresének megfelelő mélységekben (3. ábra). (A 3., vala
mint a 4. és 5. ábrán ábrázolt mennyiségek az adott elren
dezésnek megfelelő hagyományos elrendezések homogén 
féltér felett mért értékeivel normáltak, így dimenziótlanok.) 
Látható, hogy az antiszimmetria nemcsak az összegzett 
hatásra, de egyenként az összes komponensre, mélységtől 
függetlenül, érvényes. A jelenség az elrendezésnek az adó
vevő vonalra mutatott antiszimmetriájából adódik, azaz 
abból, hogy a vonal egyik oldalán az áram forrása, a mási
kon pedig az adó-vevő vonaltól ugyanolyan távolságra a 
nyelője található. (A 3. ábrán az áramelektródákat csillag
gal, a potenciálelektródákat körökkel jelöltem.)

3. ábra. A dipól axiális null-elrendezés paraméterérzékenység-térképei az x, у és z komponensekre, valamint a teljes
kockára három különböző mélységben

Fig. 3. Parameter sensitivity maps of the dipole axial null-array for the x, у and z components and for the total cube,
respectively

Az antiszimmetrikus paraméterérzékenység-térképekkel 
jellemezhető elrendezések esetében (és ilyen az összes, a 
cikkben vizsgált null-elrendezés) bármely, az antiszim
metria vonalára szimmetrikus szerkezet felett, csakúgy, 
mint homogén féltér felett, nulla jelet kell mérnünk. Ebben

az esetben ugyanis a testnek a vonal két oldalán, attól 
egyenlő távolságra elhelyezkedő kis darabjai (+ és -  jelek
kel jelölve a 4. ábrán) ugyanakkora abszolút értékű, de 
ellentétes előjelű hatást okozva éppen kompenzálják egy
más hatását.
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y/R

4. ábra. A dipól axiális null-elrendezés paraméterérzékenység-térképe. Az y/R=0 vonalon átmenő merőleges síkra 
szimmetrikus testek nem produkálnak választ null-elrendezésnél, mivel az ettől a vonaltól egyenlő távolságra, a vonal 

két oldalán található kis testszegmensek hatásai éppen kinullázzák egymást

Fig. 4. Parameter sensitivity map of the dipole axial null-array. In case of null-arrays the structures symmetrical to 
the y/R=0 plane do not give any signal. The effects of the small portions of these structures being at equal distance, 

but on different sides of this plane namely annulate each other

Ez a helyzet 1-D, vagy 2-D testek esetében, ha a dőlés
irány egybeesik az y/R=0 vonallal, illetve még 3-D testek 
esetében is, ha azok szimmetriatengelye esik egybe ezzel a 
vonallal. Ebből az állításból következik emellett az is, hogy 
a vizsgált null-elrendezések — ahogy ezt a később bemuta
tásra kerülő terepi mérések is igazolják — nagyon érzéke
nyek a féltér szimmetrikustól való eltéréseire, valamint 
hogy ezekkel a null-elrendezésekkel csak azok karakterisz
tikus vonalára (dipól-elrendezéseknél a dipólok középpont
jait, egyéb elrendezéseknél az áramelektródákat összekötő 
egyenes) nem szimmetrikus 3-D szerkezetek felett végez
hetünk értelmes méréseket.

Ennek ellenére a null-elrendezések lehetséges alkalma
zási területe nem szűk, mivel a gyakorlatban éppen a nem- 
3-D eset nagyon ritka. 2-D szerkezetből pedig a szelvény 
irányának megváltoztatásával egyszerűen 3-D helyzethez 
juthatunk, így a null-elrendezések elvileg ilyen esetekben is 
alkalmazhatók.

Az előbb elmondottak következménye a null- 
elrendezések függőleges lemez alakú hatók feletti elforga
tásé* s mérések esetén mutatott viselkedése is. Amint azt az
5. ábra illusztrálja, az áramelektródák vonalában, vagy arra 
merőlegesen elhelyezkedő függőleges lemez az előbbiek 
miatt nulla hozzájárulást ad a mértjeihez. A lemez bármely 
más pozíciójában a jelhez való hozzájárulása nullától elté
rő, így a jelek abszolút értékét véve virágszirom alakú 
sugárdiagramot kapunk. Hasonló a helyzet akkor is, ha a 
forgatás során az elrendezés középpontja nem a lemez 
felett, hanem attól tetszőleges távolságban található, ami 
óriási előny a hagyományosan törésirány meghatározásra

használt Schlumberger-elrendezéssel szemben, hiszen 
annak jelalakja változik a töréstől mért távolság függvé
nyében.

Az 5. ábrán látható elméleti eredményt az MTA GGKI 
modellező laboratóriumában [Ádám et al. 1981, MÄRZ et 
al. 1986] végrehajtott analóg modellkísérletekkel is igazol
tam. A 3x4 m-es modellkádat 14 cm mélységig töltöttem 
közel 20 Qm fajlagos ellenállású csapvízzel, a jól vezető 
repedéseket pedig 0,5x200x12,5 cm geometriai paraméterű, 
1СГ5 Qm fajlagos ellenállású grafitlappal modelleztem. A 
mérések eredménye a 6. ábrán látható. A repedés iránya 
Schlumberger null-elrendezéssel mérve pontosan kimutat
ható, jóllehet a kapott sugárdiagram nem teszi lehetővé 
annak eldöntését, hogy a grafitlap csapásirányát az egymás
ra merőleges minimum értékhez tartozó irányok melyike 
mutatja. Ahhoz, hogy a két egymásra merőleges irány 
közül a megfelelőt kiválaszthassuk, szükség van a hagyo
mányos elrendezésre is. A két elrendezéssel kapott ered
ményeket együtt értelmezve azonban már nagyon jól meg
határozható a grafitlapok iránya.

Bármely null-elrendezés paraméterérzékenység- 
térképéből egyértelműen kiderül (ld. pl. 3. ábra), hogy null- 
elrendezéssel mérve a karakterisztikus hatóra nem szim
metrikus 3-D hatók esetében van nullától eltérő jel. Értéké
ről pedig durva közelítésként elmondhatjuk, hogy olyan 
3-D inhomogenitás esetén, amelynek mindhárom irányú 
kiterjedése közel egyforma, a null-elrendezéssel mért jel a 
neki megfelelő hagyományos elrendezéssel (azaz amiből 
némi transzformációval a null-elrendezést nyertük) mérhe
tő jelnél általában közel egy nagyságrenddel kisebb.
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5. ábra. a) A jólvezető lemez felett Schlumberger null- 
elrendezéssel elforgatásos méréssel kapott eredmények magyará
zata a páráméterérzékenység-térkép segítségével; b) ugyanezen 

modell felett analóg modellméréssel kapott rózsadiagram 
(dimenzió: mV/A)

Fig. 5. a) Interpretation of the results obtained by the Schlum
berger null-array rotating above a high conductivity dyke using 

the parameter sensitivity map; b) the azimuthal diagram ob
tained above the same model by analogue modeling 

(dimension: mV/A)

esetében például mintegy ОД adó-vevő távolságra, Id.
3. ábra) helyezkedik el. A karakterisztikus vonal alatt elhe
lyezkedő, arra szimmetrikus hatók pedig — a vizsgált null- 
elrendezések esetében — egyáltalán nem okoznak jelet. A 
null-elrendezések meg nem értésének, illetve elhanyagolá
sának valószínűleg ez a jelenség lehetett az egyik fő oka. 
Kétségtelen, hogy ez a jelenség megnehezítheti a mérések 
kiértékelését, de semmiképpen nem elegendő ok arra, hogy 
emiatt lemondjunk a null-elrendezések további vizsgálatá
ról.

Ahhoz, hogy tudjuk, mire elég ez a látszólag kis jel, több 
mindent kellene még tisztábban látnunk. így pl., hogy a 
null-elrendezésekkel mérhető jel kicsi ugyan, de ez a kis jel 
nem „ül rá” egy nagy jelre (ami a mérés szempontjából 
fontos információt nem hordozó homogén féltértől szárma
zik), mint a hagyományos elrendezések esetében, hanem 
önállóan mérhető. így, mivel itt elvileg a homogén féltér 
felett mérhető érték — szemben a hagyományos elrendezé
sekkel — nulla, méréstechnikailag sokkal kedvezőbb hely
zetbe kerülünk, de természetesen csak akkor, ha az infor
mációt tartalmazó jel nem annyira kicsi, hogy egyáltalán ne 
is lehessen megmérni.

Fontos különbség a null-elrendezések és a hagyományos 
elrendezések között, hogy míg a hagyományos elrendezé
sek esetében a maximális jelet adó kockapozíció a kocka 
mélységétől függetlenül az elrendezés karakterisztikus 
vonala alatt található (így pl. az összes vonalelrendezés, 
vagy akár a dipól ekvatoriális elrendezés esetében is), ad
dig null-elrendezéseknél ez a pozíció minden mélységben 
ettől a vonaltól oldalra (a dipól axiális null-elrendezés

6. ábra. A klasszikus Schlumberger-elrendezés (bal oldal) és a 
Schlumberger null-elrendezés (jobb oldal) analóg modellméréssel 
meghatározott sugárdiagramja jól vezető lemez felett. Az elrende
zés középpontjának a lemeztől való távolsága 0 és 20 cm között 
változik. Az ábra alján a mérőrendszer felülnézeti képe látható

Fig. 6. Azimuthal diagrams for the classical Schlumberger array 
(left column) and the Schlumberger null-array (right column) 
over a high conductivity dyke, when the distance of the array 
centre from the dyke varies from 0 to 20 cm. The planview of 

the measuring system is shown in the bottom

A paraméterérzékenység-térképekből levonható tanulsá
gokat összegezve megállapíthatjuk, hogy amíg a vonal- 
elrendezések paraméterérzékenység-térképei az elektródák 
vonalára szimmetrikusak, addig az általunk bevezetett null- 
elrendezéseké erre a vonalra, a fókuszált null- 
elrendezéseké pedig az elrendezés szimmetriatengelyére 
antiszimmetrikusak. Ebből következik, hogy mindezen 
null-elrendezések nemcsak homogén féltér felett, de 1-D 
szerkezetek felett is zéró jelet szolgáltatnak. Amíg az álta-
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lünk bevezetett null-elrendezések kétdimenziós szerkezetek 
felett sem adnak jelet, ha a karakterisztikus vonallal egybe
eső mérési irány a szerkezet dőlésirányával esik egybe 
(„inline” helyzet), addig azonban csapásirányba eső karak
terisztikus vonal és dőlésirányú haladási irány („broadside” 
helyzet) esetén nagyon érzékenyen reagálnak. A fókuszált 
null-elrendezések esetében ezzel pontosan ellentétes a 
helyzet.

A null-elrendezéseknek még sok, egyéb forrásokból is
mert közös sajátosságuk van, amelyeket érdemes összegez
ni. Null-elrendezések esetében pl.
— nem számítható a mért értékekből a hagyományos mó

don látszólagos fajlagos ellenállás, mivel az а к geomet
riai együttható végtelen volta miatt teljesen értelmetlen 
lenne;

— a terepen általában viszonylag kis potenciálkülönbségek 
mérhetők (terepi mérési technikában okozhat eltéréseket 
a hagyományosan bevett módszerektől);

— az elektródák pontatlan elhelyezéséből eredő hibák is 
valószínűleg hasonló jellegűek;

— és vélhetően még sok, további kutatásra váró közös 
tulajdonság létezik.
A null-elrendezések elektródáinak pontatlan terepi pozi

cionálásából eredő várható hibákkal egyelőre még nem 
foglalkoztam, terepi tapasztalataim azonban a mérések 
megismételhetőségét tekintve kedvezőek (lásd később). 
Szintén nem vizsgáltam még pl. a null-elrendezések 3-D 
szerkezetekre vonatkozó kimutatási mélységének, illetve 
felbontóképességének kérdését sem. Ezekre a látszólag 
egyszerű kérdésekre ugyanis csak a lehetséges zajok 
vizsgálatával kaphatunk érdemleges eredményeket. Ennek 
ellenére az eddigi eredményekkel felvértezve úgy gondol
tam, hogy kísérletet tehetek a terepi mérések végrehajtásá
ra. Ezeknek a terepi méréseknek a bemutatására kerül sor a 
továbbiakban.

3. Terepi mérések null-elrendezésekkel
3.1. Törések pozicionálása

A kiválasztott háromelektródás, Schlumberger, dipól 
axiális és dipól ekvatoriális null-elrendezésekkel terepi mé
rések segítségével kapott eredményeket mutatom itt be, 
összevetve azokat a nekik megfelelő hagyományos elrende
zésekkel (azaz azokkal, amelyekből az adott null-elrende- 
zéseket egy transzformációval kaptuk) kapott eredményekkel 
és a valósággal is. Ez utóbbi úgy lehetséges, hogy a mészkő
ben lévő repedések kimutatására irányuló méréseket egy 
külfejtés falával párhuzamosan végeztük, amelyen a törések 
jól láthatók és azok iránya is meghatározható.

Az első méréseket a svájci Jurában, a Svájc ÉNy-i ré
szén fekvő Les Breleux falu közelében végeztük. Ebben a 
régióban a mintegy 0,2-1,5 m vastag negyedidőszaki üle
dék feküje több száz méter vastag Kimmeridge mészkő. A 
mészkő erősen karsztosodott és intenzív tektonikai folya
matokon, úgymint töréseken és áttolódásokon ment keresz
tül. Ezek a folyamatok gazdag törésrendszert hoztak létre, 
amely törések zöme tesztterületünkön közel merőleges a 
bánya falára. Méréseinket ezzel a fallal párhuzamosan, a 
faltól 8 m-re lévő szelvényen végeztük. A falhoz közelebb 
a topográfiai viszonyok, illetve a fal veszélyes közelsége 
miatt nem mérhettünk, távolabb pedig már túl messze let

tünk volna a faltól ahhoz, hogy eredményeinket az ott lát
ható repedések pozícióival összevethessük. Mérési vona
lunk ahhoz elegendően nagy távolságban volt a faltól, hogy 
a fal hatása ne befolyásolja a mérési eredményeket, a méré
seket biztonságosan végre tudjuk hajtani, és hogy a falhoz 
közeli drasztikus topográfiai változások ne befolyásolhas
sák különösebben a mérési eredményeket.

A terepen alkalmazott elrendezések geometriai paramé- 
terei az 1. táblázatban láthatók._____________________

Table L Geometrical parameters of the arrays used in the field

Az elektródák pontos pozicionálása érdekében egy speciá
lis eszközt (7. ábra) készítettünk, ami a geometriai hibák 
jelentős (1 cm alá) csökkentését tette lehetővé. Az áramelekt
ródák pozícióját egy műanyag cső, míg a potenciálelektródák 
helyzetét a null-elrendezések esetében egy erre erősített léc 
végpontjai jelölték ki. Az egész szerkezet össztömege nem 
haladta meg a 4 kg-ot és mivel a hosszabb kábelek a cső 
belsejében futottak, maga a mérés 2 személlyel, szükség 
esetén pedig akár egy személlyel is kivitelezhető volt.

7. ábra. Terepi mérés geoelektromos null-elrendezéssel 
(Schlumberger-elrendezés). A műanyag cső és a léc a mérések 

geometriai pontosságának növelését szolgálja. A cső két végén az 
áramelektródák, míg a léc végeinél a potenciál-elektródák találha

tók

Fig. 7. Geoelectric null-array measurement (Schlumberger 
array) in the field. The plastic tube and the lattice on it serves to 
reduce geometrical errors. At both ends of the tube the current 
electrodes, at the ends of the lattice the potential electrodes can 

be found

Mindenekelőtt adódott a kérdés, hogy a null- 
elrendezések felhasználásával nyerhetünk-e egyáltalán 
hasznos információt a felszín alatti szerkezetekről, ezért a 
terepi mérések megismételhetőségének kérdését vizsgáltuk 
meg legelőször. A két különböző időpontban, ugyanazon a 
szelvényen mért eredmények koherens eredményt adtak, ami
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felbátorított bennünket a további mérések végrehajtására.
A repedések hatásának vizsgálatára először PRÁCSER Er

nő segítségével numerikus modellezést végeztünk PRÁCSER 
[1999], Dey, Morrison [1979] alapján készített 3-D nume
rikus kódjával. Ha a függőleges törés vízszintes kiterjedése 
az elrendezésünk méretéhez képest hosszú, felszíne pedig a 
földfelszínnel párhuzamos lenne, akkor — ahogy azt koráb
ban bemutattam — nem mérhetnénk nullától eltérő jelet a 
törés felett. Esetünkben azonban a mészkő — és így a törés 
— felszíne nem volt párhuzamos a földfelszínnel. Ennek 
köszönhető, hogy a töréseket ki tudtuk mutatni. Ezt a szituá
ciót numerikusán egy 0,2 m széles, 10 m hosszú, lépcsős 
felszínű, kisellenállású (10 Qm) testtel modelleztük. A 
jól vezető törések helyét a vonatkoztatási pont megfelelő 
megválasztása esetén az I, I1IA és II1B null-elrendezéseknél 
a minimumok helyei jelölik ki (8., 9. ábra).

távolság az anomáliát okozó testtől (m)

távolság az anomáliát okozó testtől (m)

8. ábra. Numerikus modellezési eredmények a hagyományos és 
null-elrendezésekkel. Az MN és az M°№ potenciálkülönbségeket 
a modelltől mért távolság függvényében ábrázoltam. A vonatkoz
tatási pontokat csillaggal jelöltem. A) háromelektródás, és három- 
elektródás null-elrendezések; B) Schlumberger- és Schlumberger 

null-elrendezések

Fig. 8. Numerical modeling results, for classical array and their 
corresponding null-arrays. The MN and M()№ potential differ

ences are plotted as a function of the distance from the anomalous 
body. The reference points are indicated by stars. A) three- 

electrode and three-electrode null-array; B) Schlumberger and 
Schlumberger null-array

9. ábra. Numerikus modellezési eredmények a hagyományos és 
null-elrendezésekkel. Az MN és az M°№ potenciálkülönbségeket 
a modelltől mért távolság függvényében ábrázoltam. A vonatkoz
tatási pontokat csillaggal jelöltem. C) dipól axiális és dipól axiális 
null-elrendezések; D) dipól ekvatoriális és dipól ekvatoriális null- 

elrendezések

Fig. 9. Numerical modeling results, for classical array and their 
corresponding null-arrays. The MN and potential differ
ences are plotted as a function of the distance from the anoma

lous body. The reference points are indicated by stars. C) dipole 
axial and dipole axial null-array; D) dipole equatorial and dipole 

equatorial null-array

A terepi szelvényen a háromelektródás és a 
Schlumberger-elrendezéssel mért adatok a 10. ábrán, míg a 
két dipólelrendezés-párral mért adatok a 77. ábrán látha
tók. A bánya falának képe mindkét esetben az ábra alján 
látható. Jóllehet a 10. és 11. ábra ábrázolási módja lehetővé 
teszi a vizuális összevetést mért eredményeink és a fal 
fényképe között, a direkt összehasonlítást nehezítő több 
tényezővel is számolnunk kell;
(1) Bár a fal meglehetősen sík, de nem tökéletesen, így a 

törések helyében némi eltérés könnyen elképzelhető 
szelvényünk pozícióihoz képest;

(2) A törések iránya még ezen a 8 m-es távolságon belül 
sem feltétlenül marad állandó;

(3) Kisebb törések ezen a távolságon belül akár el is tűn
hetnek, vagy meg is jelenhetnek.
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A különböző bizonytalansági tényezők ellenére is bizton 
állítható viszont, hogy legalább a 18, 26-27 és 38 m-nél 
látható legjelentősebb törésekről pl. a háromelektródás 
null-elrendezéssel nagyon jó képet kaphatunk (10. ábra). 
Úgy tűnik, mintha a Schlumberger null-elrendezés

(11. ábra) is minimummal, nem pedig inflexiós ponttal 
jelölné a törések helyét. Esetünkben azonban az inflexiós 
pont minimumhelyzettől mért távolsága csak mintegy 1 m 
lehet, ez pedig a fent leírt egyéb bizonytalansági kritériu
mok miatt nem okozhat túl nagy bonyodalmat.

10. ábra. A null-elrendezésekkel és a hagyományos elrendezésekkel kapott anomáliák összehasonlítása egy terepi pél
dán. a) háromelektródás, és háromelektródás null-elrendezés; b) Schlumberger- és Schlumberger null-elrendezés;

c) a bánya fala

Fig. 10. Comparison of the null- and classical array responses in a field example, a) three-electrode and three- 
electrode null-array; b) Schlumberger and Schlumberger null-array; c) wall of the quarry
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A null-elrendezéseknek a hagyományos elrendezésekkel 
szemben mutatott nagyobb térbeli változékonysága a fizi
kai valóságot tükrözi, ahogy az kiderül az időben megismé
telt mérések stabilitásából, vagy pl. abból is, hogy a mi
nimumok túlnyomó részét nem egyetlen pont alkotja. Ezen 
minimumok többsége tehát valószínűleg ténylegesen léte
ző, bár esetleg kevésbé jelentős, kisebb töréseket jelez. A

nagy változékonyság azonban az aljzat lefutásának felisme
rését teszi nehezebbé. Mivel erre az utóbbi célra a hagyo
mányos elrendezések nagyon jól megfelelnek, a felszín 
alatti tartomány mind teljesebb megismerésére a hagyomá
nyos és a null-elrendezések együttes használata tűnik opti
mális megoldásnak.

11. ábra. A null-elrendezésekkel és a hagyományos elrendezésekkel kapott anomáliák összehasonlítása egy terepi 
példán, a) dipól axiális és dipól axiális null-elrendezés; b) dipól ekvatoriális és dipól ekvatoriális null-elrendezés;

c) a bánya fala

Fig. 11. Comparison of the null- and classical array responses in a field example, a) dipole axial and dipole axial null- 
array; b) dipole equatorial- and dipole equatorial null-array; c) wall of the quarry
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Levonhatjuk tehát a következtetést, hogy a null- 
elrendezések képesek hasznos információt szolgáltatni a 
felszín alatti térségről. Sőt ezen elrendezések még a szel
vény második felében is — ahol a hagyományos elrendezé
sek már szinte semmit nem érzékelnek a törésekből — 
képesek kimutatni a töréseket.

3.2. Törések irányának meghatározása

Ahogy az egy törés felett különböző irányokban végre
hajtott analóg modellmérésekből kiderült (6. ábra) az el
rendezés teljes körbeforgatásával Schlumberger- 
elrendezéssel mérve a lemez felett kettő, míg a 
Schlumberger null-elrendezéssel mérve összesen négy 
minimumot kapunk. Abban a speciális esetben, ha az el
rendezés középpontja éppen a lemez felett van, a lemez 
iránya pontosan meghatározható a Schlumberger- 
elrendezéssel, az oldaltávolság növekedésével azonban az 
iránymeghatározás egyre bizonytalanabb lesz. Szintén 
bizonytalanná teszi az iránymeghatározást, hogy a lemez 
iránya körüli szögtartományban a jel változásának sebessé
ge kicsi.

A Schlumberger null-elrendezés teljesen körbeforgatva 
négy minimumot ad. Ez egyfelől hátrány, hiszen nem tud
juk, hogy a két lehetséges irány közül melyik a lemez való
di iránya. Másfelől viszont előny, hiszen ha megvannak a 
mért sugárdiagramon ezek az egymásra merőleges irányok,

akkor szinte biztosak lehetünk a törés létezésében. Nagyon 
lényeges az is, hogy a minimumhelyek az oldaltávolság 
(„offset”) növekedésével sem változtatják meg pozícióju
kat, tehát továbbra is egyértelműen a törés irányát jelölik 
ki. A legfontosabb azonban az, hogy ezen elrendezésnél a 
lemez irányának közelébe eső szögtartományban a jel na
gyon gyorsan változik, így a törés iránya nagyon pontosan 
kijelölhető.

Az analóg modellkísérletek alapján tehát a legcélszerűbb 
megoldásnak az tűnik, hogy a null-elrendezés segítségével 
kijelöljük az iránypárokat, majd az iránypárok két-két tagja 
közül a hagyományos elrendezés segítségével kiválasztjuk 
a valóságnak megfelelő irányokat.

A 12. ábra a Svájcban, egy közel párhuzamos repedé
sekből álló repedésrendszer egyik tagja felett mért (17 ln
nél található törés) terepi eredményeket mutatja. Célunk a 
mészkőben lévő, a felszínre közel merőleges törések irá
nyának meghatározása volt. A Schlumberger-elrendezés 
esetében AUMN helyett (t\UMN / / ) —16Q értékeket muta
tom be, hogy a minimum és maximum értékek jobban 
láthatók legyenek. Ugyanúgy, mint az analóg modellmérés 
esetében, a maximum iránya itt is könnyebben meghatá
rozható, mint a minimumé. A maximum irányából 90°-ot 
kivonva kapjuk a törés irányát. Mivel a maximum iránya 
75°-nál található, a törés feltételezett irányára a 
Schlumberger-elrendezéssel mérve-15° adódik.

A Schlumberger null-elrendezéssel mérve 0° és 90° 
irányban (és persze ezek párjának 180° és 270°-os irány
ban) kapunk minimumokat. A Schlumberger-elrendezéssel 
kapott eredményt figyelembe véve ezek után a 0°-ot 
jelölhetjük ki a törés feltételezett irányaként, hiszen ez 
közel esik a -15°-hoz. Mivel azonban a null-elrendezéstől 
az előbb elmondottakból kifolyólag nagyobb pontosságot 
várunk, mint a hagyományos elrendezéstől, a 0°-ot foga
dom el a törés irányának. A 17 m-nél lévő törés irányát a 
falon tájolóval kimérve valóban ezt az irányt kaptuk.

Ily módon meghatároztam a szelvényünkön lokalizált 
több törés irányát. A kapott eredményeket, valamint a töré
sek a falon tájolóval mért irányait a 13. ábrán láthatjuk. A 
geoelektromos mérésekből meghatározott és a tájolóval 
mért irányok között a kapcsolat nagyon jónak mondható. 
Az ábrán még két zóna (amelyeken belül a törések iránya 
közel azonos) is elég jól elkülöníthető egymástól, jóllehet 
azok szögeltérése mindössze 10-20°.

A Kairó mellett végrehajtott méréseink során ugyan
akkor egy többirányú repedésrendszer repedéseinek irányát
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kellett meghatározni. Ez irányú erőfeszítéseimet egyébként 
az is motiválta, hogy — amint az Taylor, Fleming 
[1988]-ból is kiderül — az iránymeghatározásra általáno
san használt Schlumberger- (illetve Wenner-) elrendezéssel 
mért eredmények korántsem tükrözik vissza mindig 
pontosan a valóságot.

13. ábra. A kettes számú szelvényen Schlumberger null- 
elrendezéssel meghatározott és a bánya falán tájolóval kimért 

törésirányok összehasonlítása (a vonal hossza a törés vastagságá
val van összefüggésben)

Fig. 13. Comparison of strike directions of the fracture, as ob
served directly on the wall and as inferred from the data along 
profile 2 by using Schlumberger null-array (the length of the 

lines denote the dignificance of the fracture)

Méréseinket Kairó keleti részén egy nemrégiben beépí
tett területen, az ún. Mokattan platón végeztük. A Maadi 
formáció hozzávetőleg 50 m vastag homokkövét borító 6 m 
vastag harmadidőszaki mészkövet itt csak egy vékony, 
mintegy 0,1-0,5 m vastag homokréteg fedi, amely alól 
helyenként fel is bukkan a szálban álló kőzet. Ez, valamint 
a szakadék közelsége lehetővé tette, hogy a meghatározott

repedésirányokat a falon látható repedésirányokkal össze
vessük. A repedések viszonylag periodikusan következnek 
egymás után, így pl. a legmarkánsabban megjelenő, a falon 
is jól látható Ny-K irányú repedések periódusa hozzávető
leg 3-4 m. Ezen a területen — mint általában Egyiptomban 
mindenütt — a Szuezi-csatorna ÉÉNY-DDK irányú, illet
ve az Akabai-öböl ÉÉK-DDNY irányú törései jelentősek. 
Az általunk tanulmányozott területen azonban ezeknél is 
jelentősebb K-NY irányú törések vannak.

A rendelkezésünkre álló Syscal R2 műszer túlspeciali- 
záltsága miatt (csak megadott elektródaelrendezések esetén 
jelzi ki a látszólagos fajlagos ellenállás értékeket) a feszült
ségkülönbség és az áram értékeket külön-külön feljegyez
tük, majd ezek hányadosát ábrázoltuk. Ugyanígy jártunk el 
a hagyományos elrendezések esetében, így a hagyományos 
és a null-elrendezéssel kapott értékek összevethetők egy
mással.

A forgatásos mérést az egyes szelvény 12 m-énél, 
nagyjából az egyik feltételezett törés felett hajtottuk 
végre. A Schlumberger null-elrendezéssel végrehajtott 
körmérés eredményeként hét lokális minimumot tartal
mazó sugárdiagramot kaptunk {14. ábra jobb oldala; a 
180°-nál található minimum nem független a 0°-nál ta
lálható minimumtól). Mivel az elmélet és a modellméré- 
sek szerint mindig egymásra merőleges minimumpárokat 
kell keresnünk, feltételezhetően ezek egyike nem valódi 
minimum. A legjelentősebb minimumok már ránézésre is 
0°, 60° és 120°-nál találhatók. Ezek mindegyikének 
megvan a párja, jóllehet a 120°-hoz tartozó minimum 
párja nem pontosan 30°-nál, hanem 40°-nál van. A repe
dések csapásirányát tehát sorrendben a 0°-90°, 30°-120° 
és a 60°-150° párosok egyike fogja megadni. Pusztán 
ezekből a mérésekből eldönteni azonban nem lehet, hogy 
a párosok mely tagja jelöli ki a repedések irányát. Ezért 
van szükség hagyományos elrendezéssel végrehajtott 
kiegészítő mérésekre.

S ch lum berger e lrendezés S ch lum berger nu ll-e lrendezés
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A Schlumberger-elrendezéssel kapott sugárdiagramon 
azok könnyebb azonosíthatósága miatt célszerűbb a maxi
mális értékeket keresni. A maximumok értékeire itt 10°, 
90° és 140° adódik (14. ábra bal oldala), ha eltekintünk a 
60°-nál megjelenő aprócska maximumtól. Ezek az irányok 
elképzelésünk szerint merőlegesek a repedésirányokra. így 
ebből a mérésből növekvő sorrendben elvileg 0°, 50° és 
100°-ot kapnánk a repedések irányára. (Megjegyzendő 
még, hogy a maximumokra közel merőlegesen tényleg 
megtalálhatók a minimumértékek is, de a repedésirányok 
kijelölése azok alapján még bizonytalanabb lenne, mint a 
maximumok alapján.) 20°-os hibán belül a 0°-ot a 
Schlumberger null-elrendezéssel meghatározott három 
párban szereplő értékek közül csak a 0°-hoz rendelhetjük 
hozzá. Az 50°-ot a 30°, vagy a 60°-hoz rendelhetjük, a 
100°-ot viszont csak a 120°-hoz, így az 50°-hoz a maradék 
elvén csak a 60° marad.

így a repedések csapásirányára a következő értékeket 
kaptuk: 0°, 60° és 120°. A szögek pontos értékét azok felté
telezhető nagyobb pontossága miatt a null-elrendezéssel 
kapott értékek alapján határoztam meg. Ezekhez képest a 
Schlumberger-elrendezéssel meghatározott törésirányok 
eltérése rendre: 0°, 10° és 20°. A repedések
szignifikanciájáról csupán ezen mérések alapján semmit 
nem mondhatunk, hiszen mindenféle, a maximumok, vagy 
a minimumok alapján számítható érték a repedés és a mé
rési elrendezésünk középpontja távolságának is függvénye. 
Azt azonban meg kell jegyeznünk, hogy az ily módon 
meghatározott ÉÉNY-DDK, NY-K és ÉÉK-DDNY repe
désirányok megegyeznek az Egyiptomban uralkodó tekto
nikai főirányokkal. A falon, illetve részben a felszíni kibú
vásokon is látható repedésirányok szintén alátámasztják a 
kapott eredményeket.

Következtetések
Definiáltam, majd összegeztem a szakirodalomban ta

lálható null-elrendezéseket. Ennek segítségével bemutat
tam, hogy a bevezetni kívánt null-elrendezések az eddig 
használtaktól elkülönülve teljesen más, új csoportba sorol
hatók, terepi használatuk pedig a korábban használt null- 
elrendezéseknél lényegesen egyszerűbb.

Paraméterérzékenység-térképeik segítségével bemutat
tam a null-elrendezések elméleti hátterét és kimutattam, 
hogy sajátosságaik javarésze paraméterérzékenység- 
térképeik antiszimmetriájából adódik. Emiatt a vizsgált 
null-elrendezéseknek nemcsak homogén féltér, hanem 1-D, 
2-D, illetve az elrendezések vonalára szimmetrikus 3-D 
szerkezetek felett is nulla jelet kell adniuk.

Az elméleti eredmények birtokában — jóllehet azok 
még részben hiányosak — sikeres terepi méréseket végez
tem mészkőben lévő repedések lokalizálására és irányának 
meghatározására. Előbbi feladatra a null-elrendezések 
jónak, különösen vastag fedőréteg esetén még jobbnak is 
bizonyultak, mint a hagyományos elrendezések. A repedé
sek irányának kimutatására pedig a hagyományos és a null- 
elrendezések együttes használatát javasoltam, aminek se
gítségével többirányú repedésrendszer repedési irányainak 
meghatározása is lehetséges volt.

A hiányzó vizsgálatok, így a geometriai pontatlanságból 
eredő mérési pontatlanság vizsgálata, kutatási mélység-, és 
felbontóképesség vizsgálatok elvégzése után ezek az elren

dezések perspektivikusak lehetnek pl. gátak szivárgási 
problémáinak vizsgálatában, üregkutatásban, illetve ún. 
„broadside” üzemmódban tetszőleges 2-D vizsgálatokban.

Mindemellett a null-elrendezések vizsgálata kikény
szeríti a hagyományos felszíni elektródaelrendezések rész
letesebb és részben más szemléletű vizsgálatát is, így azok 
jobb megismerését is elősegíti.

Végül eddigi vizsgálataim alapján a Függelékben a tel
jesség igénye nélkül összegyűjtöm azokat az okokat, ame
lyek vélhetőleg a null-elrendezések használatának eddigi 
mellőzéséhez vezettek, majd ismereteim jelenlegi szintjén 
megoldási tervet adok ezekre (2. táblázat).
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