
Új irányzatok a megnetotellurikában

2000-ben benyújtott pályázatunkban összefoglaltuk az új magnetotellurikus irányzatokkal kapcsolatos akkori 
elképzeléseinket, egyúttal a Pannon-Kárpát-medencében a magnetotellurika számára esedékes, és reálisan 
teljesíthető feladatokat is felvázoltuk. Fő célkitűzéseink az alábbiak voltak:

(1) A felszín alatti elektromágneses térnek a magnetotellurikus impedanciatenzor sajátságaiban kifejeződő 
alapvető tulajdonságain és terepi teszteken alapulva új elektromágneses leképezési módszert dolgozunk ki a felszín 
alatti földtani szerkezetek, elsősorban mélyszerkezetek kutatására.

(2) Elektromágneses módszerekkel vizsgáljuk a neotektonika és a mélyszerkezetek esetleges kapcsolatát.
(3) A Kárpát-Pannon-medence területén elvégezzük a meglévő és a mérendő geofizikai alap szelvények 

magnetotellurikus adatainak egységes feldolgozását, értelmezését, amely lehetőséget ad más geofizikai anomáliák 
egyértelműsítésére.

Munkatervünkben a teendőket végül kilenc részfeladatban összegeztük. Ez az összefoglalás az OTKA záró- 
jelentés rövidített változata.

L. szarka, A. Ádám, M. Kis, I. Lemperger, A. Novák, S. Szalai, Cs. Ubránkovics, J. Verő,
V. Wesztergom, I. Fejes, J. Kiss, A. Madarasi, E. Prácser, L. Sőrés, G. Varga, Z. Nagy,
P. Zahucki: New trends in magnetotellurics

In our project proposal, submitted in 2000, we summarized our ideas about the actual trends in magneto
tellurics, and we formulated several realistic magnetotelluric tasks to be carried out in the Carpathian-Pannonian 
basin. The main objectives were as follows:

(1) Elaboration o f a new magnetotelluric imaging technique, based on the properties o f the impedance tensor to 
investigate subsurface (first o f all deep) geological structures,

(2) Investigation o f a possible relation between the neo- and deep tectonics,
(3) A unified processing and interpretation o fMT data along basic profiles in the Carpathian-Pannonian basin, 

enbling a more unambiuous intrepretation o f other geophysical anomalies.
In our project proposal altogether 9 various tasks were formulated. This summary is a simplified version o f the 

final report, submitted to the Hungarian National Scientific Research Fund.

MT mérések a CELEBRATION szelvények 
mentén

A projekt indulásakor a CEL7-es szelvényt választottuk ki 
egyrészt közelsége, másrészt komplexitása — keresztezi a 
Rába-vonalat, a Balatonfő-vonalat, a Balaton-vonalat és a 
Kapos (Közép-magyarországi) vonalat — miatt. Miután 
anyagi lehetőségeinket más forrásból (OTKA TS 408048) 
némileg ki tudtuk egészíteni, és a német GeoForschungs- 
Zentrumtól tucatnyi magnetotellurikus berendezést kaptunk 
kölcsön (nem német kutatócsoportként egyedül csak mi 
használhattuk ezeket a műszereket), 2003-ban el tudtuk 
végezni a CEL7 teljes magyarországi szakaszának 
magnetotellurikus kutatását. Az ELGI — alvállalkozóként 
végzett — szondázásait a CEL7-tel párhuzamos szakaszokra 
koncentráltuk. így az eredetileg vállalt számú MT szondázás 
helyett sokkal többet sikerült megvalósítani (1. ábra).

A 2-D (TE+TM+Hz) inverzión az ismert mélytörések 
mint elektromosan jól vezetők indikálódtak (2 . ábra).

1 MTA GGKI, H-9401 Sopron, Pf. 5
2 Eötvös Loránd Geofizikai Intézet, H-l 145 Budapest, 

Kolumbusz u. 17-23.
3 H-l 124 Budapest, Vércse u. 6.
4 MOL Nyrt. H-l 117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.

1. ábra. A projekt keretében mért MT szelvények csökkenő hossz 
szerint. CEL7: 2003-2004; ALP13: 2002, 2005; Schnegg: 2003

Fig. 1. MT lines, measured in frames of the project, in a decreas
ing order of their lengths. CEL7: 2003-2004; ALP13: 2002, 2005; 

Schnegg: 2003
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2. ábra. МТ pszeudoszelvények (felülről lefelé haladva): automatikus TE+TM módusok (+Hz) inverziója; TM inverzió; TE inverzió; 
interpolált verziója a TE inverziónak; mélyszeizmikus refrakciós kísérlet eredménye, feltételezett gravitációs és mágneses határfelüle

tekkel (ld. a sötétebb és a világosabb pontokat)

Fig. 2. MT pseudo-profiles (from top to bottom): automatic inversion of TE+TM modes (+Hz); TM inversion; ТЕ inversion; interpo
lated version of the ТЕ inversion; deep seismic refraction results, together with assumed gravity and magnetic boundaries (see the

darker and lighter dots)

H ozzáférhető  M O L  ad a to k  összegyűjtése

2004-ben hozzá jutottunk (két éven át kitartó próbálko
zás eredményeképpen) a jogilag MGSZ-tulajdonban lévő,

de fizikailag sokáig a MOL-ban tárolt magnetotellurikus 
pontokhoz, amelynek a teljes impedanciatenzor értékei 
leporello-papírokon voltak meg (3. ábra). Ennek köszönhe
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tőén — elsősorban egyetemisták bevonásával — majdnem 
félezer magnetotellurikus szondázási pont impedancia
adatai kerültek be az MT adatbázisunkba, szabványos EDI 
fájl formátumban. (Különösen a Nagyatád környéki hálóza
tos mérések elsősorban a Kapos-vonal magnetotellurikus 
vizsgálatához adnak nagy volumenű információt.) A 
4. ábra klasszikus 2-D eredményeket mutat.

3. ábra. A Nagyatád környéki 3-D MT ponthálózat és a 
CEL7 szelvény egy része

Fig. 3. 3D MT network at Nagyatád and a part of the 
CEL7 profile

4. ábra. A terület előzetes MT eredménye (É-D irányú 
szelvények alapján. Sötétebb: nagyobb fajlagos ellenállás, 

világosabb: kisebb fajlagos ellenállás)

Fig. 4. Preliminary MT results (shown as N-S profiles.
Darker colours mean higher resistivities, lighter colours 

correspond to lower ones)

Elméleti vizsgálatok
Numerikus modelleken folytatott szisztematikus vizsgá

latokkal megerősítést nyert, hogy az Jt,y,z-függő (3-D) 
féltérmodellek jellemző geometriai paramétere a magneto
tellurikus impedaciatenzor valós elemeiből származtatott 
tenzor rotációs invariánsokból számított magnetotellurikus 
látszólagos fajlagos ellenállásokkal van a legközvetlenebb 
kapcsolatban, bármelyik invariánst (pl. trace, ssq, det) 
számítjuk.

A Weaver-féle 11-17 rendszer dimenzionalitási informá
ciót is ad, ezért ezek alkalmazásával részletesen foglalkoz
tunk. A CEL7 menti adatok invariáns-feldolgozása is 
meggyőzően mutatja, hogy — korábbi numerikus vizsgá
latainkat megerősítve — az impedancia valós elemeiből 
(az II-bői) származó invariánsok alapján az EM leképezé
si anomália az összes többi mennyiséghez (pl. az I2-höz) 
képest kisebb periódusidőknél és robusztusabban jelent
kezik (5-6. ábra).

2004-es felismerésünk, hogy az ún. magnetotellurikus 
dekompozíciókból származó — sokszor fizikailag nehezen 
értelmezhető — leszármaztatott mennyiségek áttranszfor- 
málhatók a rotációs invariánsok rendszerébe. (A magneto
tellurikus dekompozíciók helyett is érdemes egyből a 
megfelelő rotációs invariánsok rendszerébe transzformálni, 
hiszen a sok-sok ún. dekompozíciós módszer lényegében 
invariánsokat ad. Következésképpen bármelyik dekompo- 
zíció tekinthető egyfajta gyakorlat-orientált invariáns
közelítésnek, ahol a dekompozíciók által ígért 9 féle ered
mény között legalább egy nem független is van.)

Az elektromágneses leképezés a mérési adatokat felszín 
alatti térségre kizárólag a mért adatok transzformációjával 
vetíti vissza, és ehhez a felszín alatti térségről semmiféle 
külső megkötésre nincs szükség. A mélységértékek, szer
kezeti méretek és fajlagos ellenállások meghatározása, 
tehát az ún. végeredmény elérése azonban külső feltételek 
figyelembe vétele nélkül nem lehetséges. Inverziónak az 
értelmezési folyamat egészét, de önmagában ezt a második 
lépést is nevezhetjük. Nélkülözhetetlensége mellett az in
verzió — elkerülhetetlen — veszélye, hogy az értelmezési 
folyamatot egy olyan modellcsaládra szűkíti le, amely a 
felszín alatti térséget kizárólag annak a családnak az elemei
ből állónak látja. (Leginkább a 2-D inverziókkal — magneto- 
tellurikussal és egyenáramú sokelektródással — kapcsolat
ban szereztünk efféle negatív tapasztalatokat. Ezekből azt a 
következtetést vontuk le, hogy a modell-bonyolultsági sor
rend nem a természetesnek tűnő 1-D-2-D-3-D, hanem 1-D- 
3-D, és a 2-D gyakran használhatatlan.) Ezért elméleti ered
ményeink szerint a leképezéshez a legjobb kiindulásnak a 
hagyományos, gondos egyenkénti 1-D feldolgozást tartjuk. 
(A legadekvátabb leképezési eredmények mint inverziós 
kiindulási adatok használata minden bizonnyal hatékonyabb 
és valósághűbb 3-D inverziót tesz majd lehetővé.)

Az inverzióban jelenleg a teljes kétdimenziós 
(TE+TM+Hz) inverzió a legkorszerűbb megoldás, amelyet 
azonban fenntartásokkal kell kezelni.

A magnetotellurikában jelenleg az impedanciatenzor tel
jes információtartalmának kihasználása és a megfelelő 
megjelenítés az egyik kulcskérdés. Olyan ábrázolásmódot 
javasolunk, amelyben az impedancia teljes információ- 
tartalma megőrződik.

Mélységparamétemél — éppen a közvetlen 1-D-3-D 
kapcsolat miatt — a Schmucker-féle mélységet találtuk a 
legjobbnak. A valós elemekből számított bármelyik invari
áns megfelelő fajlagos ellenállást szolgáltat, de — tekintet
tel elvi megfontolásokra és a mágneses fázisátalakulás 
lehetőségére is — mindenféle fajlagos ellenállás helyett a 
diffúziós sebességet javasoljuk. Az II (és a jellegtelenebb 
12) mértékegysége km/s. A nagyellenállású összletekben a 
diffúziós sebessége nagy; kis ellenállásúakban (valamint a 
nagy mágneses szuszceptibilitású közegekben) a diffúziós 
sebessége kicsi.
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5. ábra. II, В  és 14,15 és 16, Q és 17 paraméterek a CEL7 mentén 

Fig. 5. II, 13 and 14,15 and 16, Q and 17 parameters along the line CEL7

6. ábra. II és 12 paraméterek Nagyatád környékén Г=100 s esetén. A skálán szereplő számok mértékegysége km/s. (A valós 
impedanciaelemekből számított II diffúziós sebességeloszlás karakterisztikusabb képet mutat az I2-nél)

Fig. 6. II and 12 paraméters around Nagyatád at a period of Г=100 s, shown in a physical dimension of km/s. (The II diffusion 
velocity distribution calculated from the real tensorial elements is more characteristic than the I2-based one)
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A fázisanomália és a mélybeli szerkezeti paraméterek 
közötti korreláció a legnagyobb fázisanomáliához tartozó 
térváltozási periódus esetén nulla. (A Békés-medencében 
tapasztalt fázisanizotrópia-jelenséget 2-D/3-D modelle
zéssel vizsgáltuk.)

A Dunántúli vezetőképesség-anomáliáról és a Pan
non-medence asztenoszférájáról újabb öszefoglaló ta
nulmányok készültek. A Bakony előterében kimutatott 
szeizmikus ún. bright-spot-ok és a dunántúli elektromos 
jól vezető anomália között talált kapcsolat arra utal, hogy 
az elektromos anomáliát a folyadék és a folyadék által 
szállított grafit okozza. Az elektromágneses indukciós 
vektorok irányában tapasztalt regionális léptékű változás 
(a Dunántúl nyugati részén az indukciós vektorok a 
Pannon-medence jellegzetes déli irányultságról nyugat 
felé fordulnak) új szempontokat vet fel a részben a Ba
kony alá is benyúló Penninikumra vonatkozóan. Részle
tesen foglalkoztunk a hosszú periódusú indukciós vekto
rokban megnyilvánuló (E-polarizációs jellegű) távhatá
sokkal, pl. a Kárpáti Vezetőképesség-anomália és a Ke
leti-Alpok hatásaival a Pannon-medencében mért induk
ciós vektorokra.

Az indukciós vektorok alapján 2003-ban statisztikus 
összefüggést állítottunk fel az S-tartománybeli vektor
hossz és az üledékvastagság között. Ennek elvi alapját 
(és az összefüggést a vektorhossz és a logaritmikus üle
dékváltozás közötti kapcsolatra pontosítva) (2005-ben) 
szintén megadtuk.

Spline-interpoláción alapuló modellparaméteres két
dimenziós inverziós eljárás készült, és a CEL7 déli sza
kaszáról származó adatok igazolták az elképzelés he
lyességét.

A legmeglepőbb eredményt a mágneses fázisátalaku
lás földkéregbeli lehetőségének felismerése hozta, meg

erősítve az a korábbi feltételezést, miszerint a földkérget 
nem ismerjük kellőképpen.

Kiegészítő vizsgálatok
Felszínközeli vizsgálatokkal (a) az esetleges közvet

len mélyszerkezeti kapcsolatok kimutatásán túlmenően
(b) tanulmányozható a felszínközeli hatók zavaró hatása,
(c) ellenőrizhetők a mélyszerkezetek leképezési lehető
ségei.

Az OTKA-finanszírozás bizonytalansága miatt a köz
vetlen méréseket nem tudtuk megszervezni a CEL7 
szelvény mentén. Helyette az MGSZ geoelektromos 
adattárából beszereztük a szelvény mentén korábban 
végzett nagyobb mélységű (max. 750 m-es) VESZ méré
sek eredményeit (7. ábra). E mérések alapján szerkesz
tett fajlagos ellenállásszelvényt összehasonlítva a CEL7 
menti MT szondázások TM-módusú Rho értékeivel 
(8. ábra) az üledékes medence főbb sajátságaira jó egye
zést (nagyobb ellenállásértékeket a felszínközeiben, 
kisebb ellenállásokat az 500m -l km-es mélységtarto
mányban) kaptunk. Emellett magyarázatra vár, hogy 
VESZ a CEL7 nagyjából középső szakaszán hasonlít a 
TE-módusú inverz MT-szelvény 10 km-es mélységű 
jellegzetességeire. Valószínűleg csak véletlen vizuális 
egybeesésről van szó.

A területen a felszínközeli adatokból a mélyszerkezeti 
kapcsolatot nem tudtuk kimutatni, már csak azért sem, 
mert elméleti vizsgálataink azt mutatták, hogy még a 
domborzat hatása sem hanyagolható el a nagymélységű 
kutatásoknál. A geológiai zaj tehát elfedi a neotektonika 
és a mélyszerkezet esetleges kapcsolatát.
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8. ábra. MT TM-módusú felszínközeli inverzió a CEL7 mentén 

Fig. 8. Near-surface MT inversion for the TM mode along the line CEL7

Ném eth  Gusztáv ny. nagykanizsai MOL-geológus be
vonásával elvégeztük a CEL7 menti geofizikai anomáliák 
geológiai-geokémiai jellegzetességekkel (északon füzér- 
szerűen elhelyezkedő C 02-felhalmozódások, országos 
határérték feletti He-előfordulás, geotermikus metán, vul
kánkitörési centrumok, a szelvény közepén a budafai C 02 
és geotermikus jellegű S i02-anomáliák, délebbre C 02 
(Pátró-Liszó), ofiolitos komplexum, miocén vulkánkitörési 
centrum (Somogyudvarhely)) való összevetését.

Összefoglalás

A CEL7 mélyszeizmikus szelvény magyarországi szaka
szán és azzal párhuzamosan több mint száz magneto- 
tellurikus (MT) szondázást végeztünk a 0,001-1000 s peri
ódustartományban. Több száz régi (a MÓL és elődjei által 
mért) magnetotellurikus pont impedancia-adatait digitali
záltuk. A digitalizált és a projekt keretében mért (régi és új) 
magnetotellurikus adatokon elvégeztük a 2-D (TE+TM+Hz) 
inverziót, másrészt felhívtuk a figyelmet a klasszikus két
dimenziós értelmezés hátulütőire.

Az adatokat tesztterületként használtuk új leképezési 
módszerünkhöz. Rotációs invariáns-megközelítésünkkel 
általánosítottuk a MT impedanciatenzorból kinyerhető 
információkat. (Kimutattuk pl., hogy az eddigi dekompo- 
zíciós módszerek az invariáns-megközelítés egy-egy konk
rét megvalósítását jelentik.) Az impedancia valós elemeiből 
számított rotációs invariánsok ugyanazon periódus esetén

nagyobb mélységekből hordoznak információt, mint a 
képzetes elemekből számítottak. Egy olyan invariáns
rendszer segítségével, amely egyrészt dimenzionális meny- 
nyiségeket ad, másrészt a valós és képzetes mennyiségeket 
külön-külön kezeli, bemutattuk a CEL7 és egy Nagyatád 
környéki 3-D terület magnetotellurikus leképeződését, 
amely több, ismert és még ismeretlen földtani jelenségre 
hívta fel a figyelmet. Mindezek alapján új elektromágneses 
leképezési módszert dolgoztunk ki a felszín alatti földtani 
szerkezetek, elsősorban mélyszerkezetek kutatására. A 
GGKI+ELGI kutatócsoport 2005-ben felkérést kapott 
ausztriai magnetotellurikus mérések végzésére.

Leképezési eredményeinket a felszínközeli kutatásban is 
hasznosítottuk.

Összefoglaltuk a jól vezető szerkezetekről szerzett eddigi 
ismereteket, megállapításokat tettünk az indukciós vektor
ra, a MT forrástérre, és rámutattunk az indukált polarizáció, 
valamint a földkéregben a mágneses fázisátalakulás lehető
ségére is.

53 publikációs tételünk van. Összesen hat, már meg
jelent SCI-publikációval rendelkezünk. (További kettő van 
elbírálás alatt). Összesen 20 folyóiratcikk, 14 konferencia
kiadvány, 17 absztrakt, 2 egyéb publikáció született a pro
jekt keretében.

A szerzők között a projektszerződéskor szerepelt és a 
közben csatlakozott kutatókat egyaránt feltüntettük.
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