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Egy, a Magyar Geofi zikában megjelent korábbi cikkben a különböző mélységű gravitációs hatások elkülönítése céljából a 
gravitációs Bouguer-anomáliákat vizsgáltuk frekvenciatartományban, spektrális mélységmeghatározással, illetve mélység-
szeleteléssel (Kiss 2012). Ezeket a feldolgozási eszközöket a mágneses adatokra fejlesztették ki, de a potenciáltér-módsze-
rek között meglévő analógia miatt hamarosan elterjedtek a gravitációs adatfeldolgozásokban is. Ebben a tanulmányban, 
kicsit visszalépve a kezdetekhez, új értelmezési eredmények megszerzése céljából a mágneses adatokon alkalmazott feldol-
gozásokat és eredményeket mutatjuk be.
  A mágnesség minden eddigi felgyülemlett tudás és tapasztalat ellenére is tartogat számunkra meglepetéseket, amire 2011-
es tanulmányunkban (Kiss et al. 2011) próbáltuk felhívni a fi gyelmet. Most az adatokból kiindulva, a spektrálanalízis adta 
lehetőségeket használva fogjuk elemezni az országos térképen jelentkező mágneses anomáliákat, illetve néhány térképi 
feldolgozási eredményt is bemutatunk. A cél a hatók helyzetének és települési mélységének az objektív meghatározása és 
– amennyiben lehetséges – földtani azonosítása.
  Minél mélyebb hatásokat kell értelmeznünk a geofi zikában, annál bizonytalanabbá válik a besorolás, és a konkrét adato-
kon nyugvó értelmezés helyébe a háttérinformációk alapján felállított koncepciók lépnek – megkeresni a legkisebb hibát, 
illetve a legkevesebb ellentmondással járó megoldást. A legmélyebb mágneses hatások esetében mi sem tehetünk mást, ál-
talános földtani–geofi zikai ismereteink alapján próbáljuk értelmezni a kapott eredményeket.

Kiss, J.: Hungarian geomagnetic data set and data processing: spectral analysis and 
grid data processing
In the journal Hungarian Geophysics, in a previous article the separation of different depth gravity effects by spectral depth 
estimation and depth slicing methods of the Bouguer anomaly data were presented (Kiss 2012). These methods were 
developed fi rst for the magnetic data processing, but they spread soon over the gravity data processing because of the 
analogy between the potential fi eld methods. In this study, stepping back to the beginnings a little bit, we present the 
processing applied to the magnetic data and their results for the acquisition of new-sense results.
  The magnetism, despite of everything until now accumulated knowledge and experience, has surprises in store for us, for 
what we tried to call the attention in our 2011 study (Kiss et al. 2011). Starting from the country-size data set, we will analyse 
the magnetic anomalies using opportunities of spectral analysis and some data processing of grid data. The aim is the 
objective defi nition of the location and the depth of magnetic causative bodies and, if it is possible, the identifi cation of the 
source geological formation.
  The deeper the effects to be interpreted are, the more ambiguous the classifi cation will be, and in place of the interpretation 
based on the actual data the concepts based on background information become reliable in order to look up the smallest 
mistake, a solution entailing the fewest contradictions concerned.
  In the case of the deepest magnetic effects we may not make something else; we try to interpret the received results based 
on our general geological–geophysical knowledge.

Beérkezett: 2013. július 3.; elfogadva: 2013. szeptember 24.

Előzmények

A mágneses és gravitációs alaphálózatok kiépítése nagyjá-
ból azonos időben történtek Magyarországon (Barta 1952, 
Facsinay, Szilárd 1956). A mágneses alaphálózati bázis-

pontok kialakításával, a bázispont mérési adatai lehetővé 
tették az országos normál terek meghatározását (akkoriban 
még nem volt International Gravity Standardization Net 
(IGSN) és International Geomagnetic Reference Field 
(IGRF)). A relatív mérések szempontjából az alaphálózat, 
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egy egységes, kontrolált viszonyítási szintet jelentett, 
amelyhez az egyedi méréseket be lehetett kötni (ami persze 
a gyakorlatban nem mindig történt meg). Így egy egységes 
adatrendszer jött létre a relatív mérésekből és az abszolút tér 
meghatározhatóvá vált minden egyes mérési pontban.

A legnagyobb mérési kampány, az 50-es, 60-as években 
végzett országos mágneses ΔZ felmérés volt, aminek ered-
ménye, M = 1 : 500 000-es méretarányú térkép formájában, 
nyomtatásban is megjelent már 1966-ban (Haáz, Komáromy 
1966).

A mágneses mérések kezdeti időszakában műszer- és mé-
réstechnikai okok miatt a ΔZ (függőleges) mágneses kom-
ponenst mérték, ezek a mérések alkotják az egységes orszá-
gos adatbázist. Esetenként mérték a ΔH (vízszintes) kompo-
nenst is, amelynek iránya a mágneses észak iránya volt, de 
ez csak egyes részterületeken, korlátozott számban van 
meg. A ΔT összetevő a ΔZ és ΔH adatokból számítható, mi-
vel a vertikális és a horizontális összetevő esetében az amp-
litúdó mellett az irány is ismert, így az anomáliavektor teljes 
egészében ismertnek tekinthető (Kiss 2009). Ez azért fon-
tos, mert a modern, gyors mérést megvalósító magnetomé-
terek mindegyike a T komponenst (teljes térerőt) méri. 
Ezekből a mérésekből viszont nem rendelkezünk országos 
fedettséggel, és a hiánypótló terepi mérések fi nanszírozásá-
ra hosszú évek óta nincs költségvetési fedezet.

A 90-es években a számítógépes adatkezelés céljából az 
ELGI-ben nagy erőfeszítések történtek, az archív formában 
(jegyzőkönyvek, táblázatok) meglévő adatok összegyűjté-
sére és digitális adatbázisok kialakítására (Vértesy 2002). A 
gravitációs adatokat már több cikk is bemutatta (Szabó 
2004, Kiss 2006), a mágneses adatokról azonban eddig ta-
lán csak egy rövid összefoglalás jelent meg (Sőrés et al. 
2002), az évenként megjelenő ELGI belső jelentéseken túl-
menően.

A digitális mágneses adatbázis első változata a Haáz–
Komáromy-féle alaptérkép mérési adataira alapozva a 90-es 
évek második felére készült el kb. 45 000 mérési ponttal. Ezt 
az adatrendszert azóta is folyamatosan bővítjük és fejleszt-
jük, és a mérési pontok száma ma meghaladja a 74 000-et. A 
GEOMIND és KINGA projektekhez kapcsolódva (2005–
2009) az ELGI adatbázis-fejlesztésekbe kezdett. Ennek kö-
szönhetően készül az egységesített geofi zikai adatmodell 
(Sőrés 2011a, 2011b), amely a gravitációs és mágneses ada-
tokat is tartalmazni fogja az INSPIRE irányelveknek megfe-
lelő formában.

A digitális mágneses adatrendszer 2000 óta országos 
 fedettséget biztosít, amelyet 1 : 500 000-es méretarányú, 
nyomdai úton sokszorosított térképpel tettünk közzé (Kiss, 
Gulyás 2006; a térkép az ELGI könyvtárában korlátozott 
számban elérhető). Ez a digitális adatrendszer, illetve a 
nyomtatott térkép lehetőséget teremt a különböző adatfel-
dolgozásokra és komplex értelmezésekre (lásd pl. Kiss 2009, 
Király, Lenkey 2011, Király 2012). A nyomtatásban megje-
lent térképnél a térértékek logaritmikus színezése és izo-
vonalazása biztosítja tetszőleges tartományban az érzékeny-
séget és felbontóképességet. A Haáz–Komáromy-féle alap-
térkép a Barta által meghatározott normál térrel volt kiszá-

mítva, amit az utólagos elemzések alapján 20 nT-val korri-
gáltunk. A korrekciónak és a színezési technikának köszön-
hetően a térképen megjelent az addig rejtett fi nomszerkezet 
is, új lehetőségeket adva a földtani értelmezésnek. Egy ár-
nyékolt megjelenítést mutat az 1. ábra, amelyet 2003-ban 
készítettünk.

A térképet bizonyára sokan felismerik, hiszen évek óta ez 
a térkép látható a Magyar Geofi zikusok Egyesülete honlap-
jának bevezető oldalán (http://www.mageof.hu).

A mágneses adatrendszert napi szinten alkalmazzuk kü-
lönböző földtani problémák megoldása során. A komplex 
értelmezések céljából a mágneses adatrendszeren speciális 
feldolgozások és képfeldolgozási munkák legalább olyan 
szinten folytak, mint a gravitációs adatrendszeren, sajnos az 
eredmén yek publikációjával kapcsolatban vannak elmara-
dásaink. Ez részben annak is köszönhető, hogy a magyaror-
szági magmás (vulkáni) képződmények modern átfogó 
földtani, térinformatikai nyilvántartása még nem áll rendel-
kezésre, noha már több tanulmányról és próbálkozásról is 
tudunk, melyek összegyűjtése jó alapot jelenthetne. Ilyenek 
pédául: Dank Viktor, Fülöp Géza, Császár Géza, Fodor 
László, Ravasz Csaba, Zelenka Tibor, Balogh Kadosa, Pécs-
kay Zoltán, Harangi Szabolcs, Karátson Dávid, Ó-Kovács 
Lajos, Németh Károly, Szabó Csaba, Kovács István és 
Kras say Zita vulkanitokkal, illetve azok elterjedésével, 
 korával foglalkozó publikációs munkái és háttéranyagaik 
(a sort valószínűleg még folytathatnánk).

A mágneses hatók jelentős része eltemetett helyzetben 
van. A mélyfúrások által harántolt legfőbb mágneses hatók, 
a bázikus magmás képződmények ismerete segíthet az ano-
máliák egy részének azonosításban. A másik érdekes kép-
ződménycsoport a bázisos magmás képződményekből kép-
ződött metamorf kőzetek (bazitok, metabazitok, ultrabazitok, 
szerpentinitek, amfi bolitok, zölpalák), amelyek elterjedésé-
ről viszonylag kevés információval rendelkezünk.

Jelen tanulmány kapcsolódik a 68475. számú OTKA pá-
lyázat kutatásaihoz, amelyek a Hopkinson-effektus földké-
regbeli megjelenését vizsgálták, pl. a regionális geomágneses 
anomáliák alapján, de a feldolgozások nem csak a regionális 
anomáliák kijelölésére szorítkoznak. A pályázat során a 
mágneses anomáliák értelmezése mellett behatóan foglal-
koztunk a Curie-hőmérséklettel, a mágneses fázisátalaku-
lással, illetve az egész geomágnesség jelenségével, melynek 
eredményei ebben a cikkben is megjelennek.

A cikk célja a Közép-Európa Bouguer-anomáliatérképén 
végzett vizsgálatok kiegészítése, a Kárpát-Pannon Régió 
lemeztektonikai vonatkozásainak elemzése a mágneses ha-
tók, illetve a mágneses anomáliák alapján – egyelőre csak a 
magyarországi adatok alapján.

Mágneses anomáliák megjelenítése, 
azonosítása

A Haáz–Komáromy-féle, M = 1 : 500 000-es méretarányú 
térképen (1966-ban jelent meg) első pillantásra, gyakorlat-
lan szemmel csak a nagy vulkanikus eredetű hegységeinket 
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szerkezeti irányokban megjelenő mágnesesanomália-vonu-
latokat, azaz láthatóvá tenni a kis amplitúdóval, nagy hul-
lámhosszal jelentkező anomáliákat (1. és 2. ábra), amelyek 
eredete sokkal kevésbé határozható meg a földtani ismerete-
ink alapján.

Vannak az országos mágnesesanomália-térképen olyan 
anomáliák, amelyek amplitúdója néhányszor 10 nT, és hosz-
szan, több száz kilométeren át nyomon követhetők. A 68475. 
számú OTKA pályázat eredményeiben már feltételeztük, 
hogy ezek a mágneses anomáliák (2. ábra) – spektrális jel-
legük alapján – kapcsolatban lehetnek a Curie-hőmérséklet 
mélységében elhelyezkedő mágneses hatókkal. Az anomá-
liák széles pászták formájában jelentkeznek a magyarorszá-
gi domináns nagyszerkezeti irányok (NyDNy–KÉK) vona-
lában.

Azt a nagyfrekvenciás zajt, amely az 1. ábra szerint még 
jelen van, az interpolálási rácsméret növelésével sikerült 
minimalizálni. Amíg az 1. ábra esetén az 1500 m-es nomi-
nális mérési ponttávolságnál kisebb rácsba interpoláltuk az 
adatokat (nagyfrekvenciás álanomáliák megjelenhettek), 
addig 2. ábra esetén a rácstávolság a mintavételi távolság-
nál nagyobb.

Összefüggő maximum anomáliavonulatokat látunk, olyan 
nyomokat, mint amilyet az eltörött porcelán összeragasztása 
után a kibuggyanó, megkeményedett ragasztó hagy. A ha-
sonlat nem biztos, hogy a legjobb, de a földkéreg törései 
mentén felnyomuló magmás képződmények hasonló űrki-
töltő és rögzítő szerepet játszhatnak a litoszféra esetében. 

lehetett azonosítani (Velencei-hegység, Pilis, Börzsöny, 
Cserhát, Mátra és Tokaji-hegység), amelyeket ma már a fel-
színi földtani térképezés alapján nagyon jól ismerünk. Vul-
káni hegységeink megjelenése akkor, az első országos mág-
nesesanomália-térképen, mindenképpen rendkívüli dolog-
nak számított, főleg az eltemetett hatók esetében az újdon-
ság erejével hatott.

A vulkáni területek jellemzője, hogy a felszíni megkuta-
tottság miatt a földtani ismereteink ma már sokkal részlete-
sebbek, mint amit a meglévő geofi zikai felmértség ritka 
ponthálózatú méréseinek feldolgozásából kaphatunk, de a 
felszíni megfi gyelések nem adnak információt a felszínalat-
ti kiterjedésről. Az eltemetett hatók esetében (lásd Posgay 
1962, 1966, 1967) nyilvánvalóan új információkat adott az 
országos mágneses adatrendszer.

Figyelmesebb szemlélőknek az országos térképen kisebb 
amplitúdójú anomáliák is feltűnhettek, de nem voltak szem-
betűnők – kicsit elvesztek a háttérben, és az ismeretlen 
mélybeli földtani felépítés okozta bizonytalanságban.

Az új M = 1 : 500 000-es méretarányú anomáliatérkép 
szerkesztésekor elsődleges cél volt a megjelenítés dinami-
kájának feljavítása: a kis amplitúdójú anomáliák és anomá-
liavonulatok kiemelése, esetenként a nagy amplitúdójú (is-
mert eredetű) mágneses anomáliák megjelenítésének a ro-
vására (ez utóbbi területeket úgyis nagyobb méretarányú, 
részletesebb térképeken érdemes csak tovább elemezni).

Az új megjelenítés során a logaritmikus skála alkalmazá-
sával és a színek megválasztásával sikerült kiemelni a nagy-

1. ábra Mágneses ΔZ anomáliatérkép a módosított alapszinttel (2003)
Figure 1 Magnetic ΔZ anomaly map with the corrected base level (2003)
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Erőhatások által okozott törések mentén a magma izzó 
anyaga felnyomul, a környezetét többé-kevésbé beolvasztva 
rögzíti, és megköti a litoszférát, miközben kihűl (azaz kiala-
kítja a stabil burkot).

Célunk az volt, hogy megtaláljuk és azonosítsuk azokat a 
hatókat, amelyek ezeket az anomáliákat okozzák, és közben 
persze a kvalitatív értelmezésből minél inkább a kvantitatív 
értelmezés irányába mozduljunk el.

Régi hiányossága a magyarországi mágneses adatok fel-
dolgozásnak, hogy ezeket a hosszan nyomon követhető ano-
máliákat kellő részletességgel nem vizsgálta, és nem lettek 
bevonva a Pannon-medence kéregszerkezeti földtani értel-
mezésébe (kivétel talán Balla 1982, Pospisil és Ádám 2006 
és Kiss 2012).

Mágneses anomáliák értelmezési problémái

Mágneses anomáliák esetében az inverz feladat megoldása, 
az ekvivalencia miatt, nem egyértelmű, így a nagy hullám-
hosszúságú anomáliák kvantitatív kiértékelése esetén szá-
molni kell azzal, hogy a ható lehet:
 – Tektonikai, elmozdulási vonalak mentén felnyomuló, de 

a mélyben megrekedt magma, azaz lemezszerű mágneses 
ható, vagy dájk (a mélyfúrási adatok alapján csak néhány 
helyről tudunk ilyen jellegű képződményről).

 – Több, a mágneses anomáliák vonalában harántoltak 
mélyf úrásban vulkáni piroklasztikumot. Az ekvivalencia 

elve miatt nem zárható ki, hogy a változó vastagú piro-
klasztikum összlet okozhat ilyen anomáliát, bár egy 400–
500 km hosszúságban nyomon követhető anomália ható-
jaként vulkáni törmelékre gondolni, a pillanatnyi ma-
gyarországi földtani–geofi zikai ismeretek alapján talán 
nem megalapozott. Gondoljunk arra egyrészt, hogy vul-
káni hegységeink – kitörési központokhoz kapcsolódva 
– többnyire izometrikus formákat mutatnak, másrészt 
arra, hogy a Kárpát-medencei tektonika mennyire bonyo-
lult: az összefüggő, szórt vulkáni anyag elterjedését mó-
dosíthatta. 

A vulkáni tufák szuszceptibilitása jelentéktelen szokott 
lenni, rendezetlen mágnesezettségi irányokkal, az egyedi 
mágneses doménok a kaotikus elhelyezkedésük miatt ki-
oltják egymás hatását. Ráadásul a tufák jelentősen része 
áthalmozott, aminek a fenti okok miatt mágneses hatása 
valószínűleg nem is lehet már.

 – A hosszan elnyúló mágneses anomáliák esetében feltéte-
lezhető, hogy a hatás tektonikai mozgásoknak köszönhető 
változás. Egy rétegszerű (ferromágneses anyagot tartal-
mazó összlet), vagy egy féltérként jellemezhető modell-
nek a szerkezeti vonal mentén bekövetkező függőleges 
irányú leszakadása okozhat ilyen anomáliát. A horizontá-
lis (vagy gyengén dőlő) rétegnek csak a peremeinél (töré-
sek, leszakadások mentén) lesznek jól azonosítató, kiugró 
mágneses anomáliái (a könnyű mágnesezés irányában). A 
mágneses anomáliavonulat tehát nagyszerkezeti vonal-
ként (a mágneses réteg peremvonalaként), illetve kéreg-

2. ábra Mágneses ΔZ anomáliatérkép, a NyDNy–KÉK irányú hosszan követhető, nagy hullámhosszúságú anomáliák kiemeléséve
Figure 2 Magnetic ΔZ anomaly map with the long, WSW–ENE directed, big wavelength anomalies
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szerkezeti határként (pl. a gabbró-bazalt összetételű alsó 
kéreg hirtelen mélységváltozása miatt) is jelentkezhet.

 – Egy másik megoldás a bázisos eredetű metamorfi tok (ás-
ványi feldúsulások, kőzettani változások) jelenléte lehet, 
amelyek a törésvonalak mentén bekövetkező egykori 
fl uidumfeláramlás során, vagy részleges megolvadásnak, 
esetleg nagy nyomás melletti átkristályosodásnak kö-
szönhetően alakultak ki, s feldúsulhatott bennük a vas, 
illetve a vastartalmú ferromágneses anyag (pl. az olivin 
exhumációja, Kiss et al. 2011), különösen egy bázisos 
összetételű magmás anyakőzet esetén.

Bármelyik esetben találhatunk olyan hatót, amelynek ha-
tása a mágneses anomáliát megfelelő pontossággal leírja – 
és sajnos néhány másikat, teljesen más paraméterekkel, az 
ekvivalencia miatt. A felszínközeli hatók kivételével gya-
korlatilag nincsenek pontos mágnesezettségi információink 
(szuszceptibilitás, remanens mágnesezettség mértéke és irá-
nya), és nincs elég adat a hatók formájáról, geometriájáról 
sem. Az ekvivalencia miatt a mágneses inverz feladat egyér-
telműen nem oldható meg, főleg ha kizárólag a mágneses 
mérési adatokat akarjuk használni.

Ami a részletes földtani kutatás esetében jelentős problé-
mának számít, az regionális szinten nem biztos, hogy gon-
dot okoz. Ha a mágneses anomáliákat csak indikátorokként 
kezeljük (földtani rendellenességet jeleznek), akkor fontos 
szerkezetföldtani, lemeztektonikai információkhoz jutha-
tunk (a hatások mélységének ismerete ebben az esetben is 
fontos).

A spektrálanalízis alkalmas eszköze lehet az anomáliák 
hullámhosszúság szerinti szétválasztásának. A spektrális 
mélységbecslés az anomáliák hullámhosszúsága alapján 
vizsgálja a ható mélységét (a módszer sajátosságából adó-
dóan), s noha nem tudja jelezni vagy szétválasztani az eset-
leges ekvivalens megoldásokat, mégis ad egy legvalószí-
nűbb hatómélységet. A spektrálanalízist tehát el kell végez-
ni, mert megkaphatjuk a mágneses hatók becsült mélységét, 
amely sokszor akár valódi mélység is lehet.

A mágneses adatok spektrálanalízise

Analóg mágneses kiértékelési eljárások alapján történtek 
becslések a 60-as években a mágneses hatók mélységére és 
szuszceptibilitására (Posgay 1962, 1966, 1967), azóta azon-
ban rengeteg új digitális feldolgozási eljárás látott napvilá-
got. Posgay Károly mágneses adatfeldolgozási (úttörő) 
munkájának a folytatásaként, terveztük a digitális feldolgo-
zási eljárások alkalmazását a mágneses hatók lehatárolásá-
ban és meghatározásában. Ennek egyik első, mondhatnánk 
bevezető lépése a térképi (rácsba interpolált) adatokon vég-
zett spektrális mélységmeghatározás.

Az adatok spektrális vizsgálata esetenként megbízhatóbb 
információkat szolgáltat az anomáliák eredetéről, mint 
egyetlen zajos vagy esetleg torzult anomáliagörbe részlete-
ző elemzése. A mágneses anomáliák statisztikai vizsgálatá-
nak eszköze a spektrális mélységmeghatározás, amely pl. 

mágneses alaphegység vagy kristályos medencealjzat hul-
lámzó felületének mélységmeghatározására alkalmas. Ilyen 
felületnek fogható fel a Conrad-határfelület (bázisos alsó 
kéreg teteje) vagy a Curie-mélység is (ferromágneses–para-
mágneses átalakulás határfelülete).

Egy nem periodikus függvényt végtelen számú szinuszos 
(eltérő amplitúdójú és fázisú) hullámok szuperpozíciójaként 
elő lehet állítani. A Fourier-transzformáció során az anomá-
liákat szinuszos hullámokra bontjuk szét. A Fourier-transz-
formáció a kétdimenziós függvények spektrális karakterisz-
tikájának meghatározására is használható. Ilyen adatrend-
szer lehet, pl. a mágneses ∆T(x,y) anomáliatér.

A mért mágneses tér a regionális és a lokális mágneses 
terek eredője, amelyet zaj terhel. Spector és Grant (1970) 
klasszikus megközelítése szerint az anomáliatér oszlopos 
hasábmodellek (vertikális, a mélység felé végtelen kiterje-
désű prizmák) hatásának szuperpozíciójaként fogható fel, 
mely egy adott szinten a véletlenszerűen megjelenő mágne-
ses hatók teréből áll elő. Így a mágneses tér és annak frek-
venciája a horizontálisan, egymás mellett elhelyezkedő (fe-
lületet alkotó) mágneses hatók eredő hatásából származik. A 
mágneses anomáliák energiaspektrumán megjelenő, egye-
nessel közelíthető szegmensek az adott mélységtartomány-
ban jelentkező hatók domináns mélységét jellemzik.

Mások a mágneses hatókat nem prizmákkal, hanem ekvi-
valens rétegekkel vagy féltérrel közelítették (Cordell 1985, 
Phillips 2001), megint mások mágneses monopólusokat 
(Syberg 1972) alkalmaztak. Alapvetőn nem a forrásnak a 
pontos geometriája a fontos (bár az nem elhanyagolható), 
hanem a spektrum jellege, azaz hogy vannak-e rajta jól azo-
nosítható szakaszok, amelyek egy adott mélységtartomány 
mágneses hatásait tükrözi vissza, vagy pedig nincsenek.

A mágneses anomáliatér Fourier-transzformáltja egy vég-
telen kiterjedésű egyszerű prizma esetén (Bhattacharyya 
1966a, 1966b, Kivior 1996 alapján) a következő:

 F(u,v) = T (u,v) = 2π Ip D(u,v) B(u,v) H(u,v) , (1)

ahol
 Ip  a mágnesezettségi vektor nagysága,
 D(u,v)  mágnesezettségi irányfaktor,
 B(u,v)  geometriai faktor,
 H(u,v)  mélységfaktor:

 H(u,v) = e–t s (1 – e–s (b – t)) , (2)
ahol

2 2s u v   kétdimenziós térfrekvencia,
 t   a ható felső peremének mélysége,
 b   a ható alsó peremének mélysége.

A mágneses tér Fourier-transzformáltja tehát három fő 
faktortól függ:

 – mágnesezettségi vektortól való függés: mágneses faktor,
 – a ható horizontális és vertikális méreteitől való függés: 

geometriai faktor,
 – a ható felső peremétől és mélységi kiterjedésétől való 

füg gés: mélységi faktor.
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Az energiaspektrum értéke (Meskó 1993, Blakely 1996) 
a mágneses tér esetében következőképpen írható le:

 
2

( ) ( )E u,v T u,v .  (3)

Az (1) képletet polárkoordináta-rendszerben kifejezve és 
behelyettesítve a (3) képletbe, az energiaspektrumra a kö-
vetkező kifejezéshez jutunk:

 E(s,θ) = 4π2 e–2t s (1 – e–s (b – t))2MB(r,θ)2D(θ)2, (4)

ahol
   θ = arctan(u/v),
  e–2t s   a mélységi függés,
1 – e–s (b – t)   vastagsági függés,
M = 4abIp     mágneses momentum, ahol a és b a test 

mérete,
 B(r,θ)  horizontális méretfaktor,
 D(θ)  mágnesezettségi (irány-) függés.

A (4) energiaspektrum az energia olyan kétdimenziós 
függvénye, amely a térfrekvenciától (s) és iránytól (θ) függ 
(Kivior 1996, Kis K. 2009) a direkt feladat megoldása során. 
A többi paraméter egy adott modell esetében fi xnek tekinthe-
tő. A sugarasan (radiálisan) átlagolt energiaspektrum csak a 
térfrekvencia függvénye, és az adott térfrekvencia-értékekre 
az irányok szerint meghatározott átlagos energiát adja meg.

A mágneses anomáliák frekvenciatartalma a teljesítmény-
spektrumon keresztül vizsgálható, ami az energiaspektrum-
nak adott térfrekvencia-tartományokra normált átlagát je-
lenti (a továbbiakban az E alatt a teljesítményspektrumot 
értjük).

Ha az inverz feladat során sikerül kiejteni a mágne se-
zettségi faktort, akkor egy vertikális, végtelen kiterjedésű 
egyszerű prizma spektruma (4) csak a mélységtől és a ható 
horizontális méreteitől függ.

A spektrális mélységmeghatározások bizonytalanságát a 
hatók változó horizontális és függőleges mérete okozza. 
Egyedi ható esetében ezek a paraméterek elvileg meghatá-
rozhatók, a gyakorlatban azonban szinte soha nem egy 
egyedi mágneses ható anomáliaterével van dolgunk.

A mágneses ható alsó peremének hatása lokális maxi-
mumként, azaz csúcsként megjelenhet a spektrumon. Ebben 
az esetben a spektrumgörbe alapján meghatározható a felső 
perem mélysége, a spektrum maximuma alapján az alsó pe-
rem mélysége, s a két mélységből pedig, a vastagság.

A pólusra redukálással a mágnesezettségi faktort tudjuk 
kiejteni. Az indukált mágnesezettség kiszámítható, ha is-
mert a szuszceptibilitás. Gondot jelent a remanens mágnese-
zettség, amelyről nagyon kevés információnk van. A rema-
nens mágnesezettség ismeretének hiánya, illetve változé-
konysága (a Tokaji-hegységi vulkáni működés idején leg-
alább két normál és három reverz földmágneses időszak ál-
lapítható meg) megnehezíti ennek a hatásnak a kiszűrését. 
Nagy területek térképi adatrendszere esetén a különböző 
mágnesezettségből adódó különbségek a lépték miatt nem 
jelentkeznek olyan élesen, így a regionális értelmezés szem-
pontjából kisebb problémát jelent.

A remanens mágnesezettség a felszínközeli hatások esetén, 
a mágneses anomáliatér nagyfrekvenciás részénél jelentős. A 
remanens mágnesezettség szerepe a mélységgel és a hőmér-
séklet növekedésével arányosan csökken (Dunlop 2007), mi-
közben az indukált mágnesezettség szerepe folyamatosan nő.

A Curie-mélységbeli mágneses anomáliákat az indukált 
mágnesezettség okozza egyértelműen, mivel a spontán vagy 
remanens mágnesezettség a Curie-hőmérsékleten eltűnik, vi-
szont a mágneses szuszceptibilitás maximális értéket fog el-
érni. Ezért a spektrumon a legmélyebb hatást (a kis térfrekven-
ciás részt) a környezethez képest a legnagyobb szuszcepti-
bilitáskontraszt fogja okozni, amely viszont a Curie-hőmérsék-
leten jelentkezik, közvetlenül a paramágnesessé válás előtt.

A harmonikus jelanalízis során a mágneses hatók vizsgá-
latához a kutatandó mélységből származó jel szükséges, 
ezért a vizsgált terület kiterjedése ennek a mélységnek leg-
alább tízszerese kell, hogy legyen (Tanaka, Ishikawa 2005). 
A 20 km-es kutatási mélység vizsgálatához például legalább 
200 × 200 km-es terület kell, míg Maus et al. (1997) vizsgá-
latai alapján legalább ötvenszer akkora terület kell, azaz 
1000 × 1000 km. 

Curie-hőmérsékleti mélység

A Curie-hőmérsékleti mélység meghatározására a mágneses 
anomáliák alapján végzett spektrális mélységbecslést szok-
ták használni. A Curie-hőmérsékleten a mágneses tulajdon-
ságok megszűnnek, így ez a legnagyobb mélység a földké-
regben, ahonnan a földtani képződmények (kőzetek) által 
okozott anomális mágneses jel származhat, azaz ez a spekt-
rumgörbe legeleje (a legmélyebb hatás, a legkisebb azono-
sított térfrekvenciák esetén).

A spektrum jellegéből adódóan a legmélyebb hatás vizu-
álisan történő azonosítása a legbiztosabb (legmeredekebb a 
görbe és az egyik irányból véges), így szinte a spektrális 
mélységbecslés megjelenésétől kezdve előszeretettel hasz-
nálják a Curie-hőmérsékleti mélység meghatározására. 
(Persze fenn áll az a hibalehetőség, hogy a Curie-hőmérsék-
let mélységében nincs mágnesezhető anyag, s akkor egy 
másik mágneses szint mélysége lesz meghatározva, amely-
nek semmi köze a Curie-hőmérséklethez.) A Curie-mélység 
anyagfüggő (Kiss et al. 2011), de általában a magnetit Cu-
rie-hőmérsékleti mélységét szokták tekinteni „etalonnak” 
(ez annak köszönhető, hogy a mágnesezési görbe leggyak-
rabban 600 °C körül szokott lenullázódni, de ez csak egy, a 
kőzetfi zikában elterjedt általánosítás).

A természetben található mágneses anyagok összetétele 
nem tiszta, hanem magnetitből, maghemitből vagy esetleg 
titanomagnetitből, titanomaghemitből álló keverék. Sokszor 
a kezünkben tartott homogénnek tűnő ásvány is több – álta-
lunk képletekkel közelített (kvantált) egyedi – ásvány keve-
rékéből áll. Ebből adódik, hogy megjelenhet a Curie-hőmér-
sékleti maximum alacsony, 100–400 °C hőmérsékleten (ti-
ta nomagnetit esetében), amely rész ennél magasabb hőmér-
sékleten paramágnesessé válik. Ezt követi például a magne-
tit, amely nem veszti el ferromágnesességét még 400 °C 
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fölött sem, és a Curie-hőmérsékleti maximuma 578 °C körüli 
hőmérsékleten van, majd ez a rész is para mág nesessé válik. 
Ez után jön a maghemites, hematitos rész, amelynek a Curie-
hőmérséklete magasabb, mint a magnetité (580–675 °C kö-
zötti). A 675 °C már a hematit Curie-hőmérséklete. Amennyi-
ben nincs más mágneses elegyrész az adott kőzetben vagy 
ásványban, akkor válik az anyag teljesen para mágnesessé. A 
vizsgált terület földtani jellege, a kőzetmátrix összetétele, a 
nyomás–hőmérséklet viszonyok, a redoxi folyamatok és a fl u-
idumok jelenléte együttesen határozzák meg, hogy milyen 
ferromágneses ásvány van jelen, és hogy milyen a domináns 
Curie-hőmérséklet (és a Curie-pontmélység).

A Curie-hőmérsékleti Hopkinson-effektus megjelenését 
egyszerre több hőmérsékleten már számos kőzetfi zikai mé-
rés kimutatta (Miranda et al. 2002, Rüdt, Baberschke 2004).

A geotermikus anomáliáknak is fontos szerepe lehet a 
mágneses tulajdonságok megváltozásában, mivel a kőzet-
fi zikai mérések azt mutatják, hogy az erős felfűtéskor meg-
jelenő Hopkinson-effektus a Curie-hőmérsékletet elérése 
után, lehűtéskor (paramágneses állapotból visszatérve) már 
nem illetve másképpen jelenik meg. Ennek oka az, hogy a 
ferromágneses anyagok a Curie-hőmérsékleten átalakulnak 
(Kiss et al. 2011, Miranda et al. 2002). A geotermikus viszo-
nyok megváltozásakor, pl. a terület emelkedése vagy süllye-
dése esetén, földtani időben mérve változhat a terület mág-
neses anomáliaképe, mivel változik a teret előidéző mágne-
ses ható is (gondoljunk csak Magyarország süllyedő-emel-
kedő részeire).

A gyanúsan sekély Curie-mélység meghatározások általá-
ban a felszínen lévő mágneses összletek felületének (dombor-
zatnak) hullámzásával hozhatók kapcsolatba. A tapasztalatok 
alapján erős korreláció lesz a felszín hullámzása és a mágne-
ses anomáliák között. A spektrumon ez visszatükröződik.

A mágneses teljesítményspektrum tulajdonságai

A mágneses adatok teljesítményspektrum-rajzolata elsősor-
ban az anomáliát létrehozó képződmények mélységével, 
áttételesen a méretével és vastagságával van összefüggés-
ben. Spector és Grant (1970) a teljesítményspektrum formá-
jának vizsgálata során megállapította, hogy az azonos mély-
ségben elhelyezkedő hatók egyenes szakaszokat alkotnak a 
spektrumon, amelynek dőlése az átlagmélységgel arányos 
(3. ábra).

A spektrális mélységbecslés statisztikai jellegű feldolgo-
zás, ezért a kapott adatok nem egy adott helyhez, hanem a 
feldolgozáskor felhasznált adatrendszerhez kötődnek. Ha ez 
az adatrendszer egy területet (vagy szelvényt) fed le, akkor 
ennek a területnek (vagy szelvénynek) a mágneses anomáli-
áit jellemzi teljes egészében, de az eljárás nem ad közvetle-
nül lehetőséget a kimutatott spektrális mélység forrásának 
pontos földrajzi helyzetmeghatározására. A terület szűkíté-
sével lehet ugyan fókuszálni, ez azonban a behatolási mély-
séget limitálja – minél kisebb a terület, annál kisebb hullám-
hosszúságú lesz a jel, és annál kisebb az azonosítható ható-
mélység.

A mágneses adatokból kapott spektrumon tehát meghatá-
rozhatjuk a l egmeredekebb, egyenessel közelíthető sza-
kaszt. Ez megadja az adott területen a legmélyebben lévő 
mágneses hatónak a felső peremét, de:

 – Nem biztos, hogy ez a Curie-mélység, mert nem zárható 
ki annak a lehetősége, hogy a Curie-mélységben nincs 
olyan ferromágneses anyag, amely anomáliát okozna (a 
bázisos alsó kéreg mélyebben van, mint a Curie-hőmér-
séklet mélysége), s így egy a felszínhez közelebb elhe-
lyezkedő (nem Curie-mélységben lévő) ferromágneses 
anyagot tartalmazó (magmás vagy metamorf eredetű) 
képződménytől is származhat a hatás.

 – Ha ez a Curie-mélység körüli hatás, akkor többnyire a 
mágneses hatónak a felső pereme, nem az alja, vagy a 
közepe. Az alsó perem hatása benne van az anomáliában, 
de a felső perem hatása ezt többnyire elnyomja, és csak 
áttételesen (lokális maximum formájában) jelentkezhet a 
spektrumon (Spector, Grant 1970). A vastagságról tehát 
semmilyen információnk nincsen, azaz a ferromágneses–
paramágneses átmenet valódi mélységét csak szerencsés 
esetben tudjuk teljesen pontosan meghatározni. (Ameny-
nyiben a Hopkinson-effektust elfogadjuk, akkor a legerő-
sebb hatás a mágneses fázisátalakulásnak köszönhető, 
ami a Curie-mélységben, egy viszonylag szűk sávban fog 
megjelenni, azaz a kritikus állapotban lévő mágneses 
anyag tetejének és a talpának mélységbeli eltérése a 
spektrális mélységmeghatározás pontossági hibahatárán 
belül lesz.)

Mindezen bizonytalanságok ellenére számos publikáció 
foglalkozik a mágneses spektrum alapján végzett Curie-
mélység meghatározásával.

Az alsó perem (mélységi kiterjedés) megjelenése a spekt-
rumon egy lokális maximum formájában jelentkezik 
(4. ábra), de nagyban függ a vizsgált terület nagyságától: 
kis terület adatai esetén nem látszik a nagy mélységű perem 
hatása. Minél nagyobb a ható vastagsága, a spektrum maxi-

3. ábra A ható felső peremének megjelenése az egyedi spektrumokon 
(mélységfaktor)

Figure 3 Effects of the tops of the magnetic bodies on the spectrum (fac-
tor of the depth)
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muma annál inkább a kis térfrekvenciájú tartomány felé 
mozdul el.

Végtelen mélységi kiterjedés esetén a maximum helye a 
0 térfrekvenciánál lesz (5. ábra, fekete vonal). A végtelen 
mélység természetesen relatív fogalom, mindig a kiválasz-
tott terület nagyságától függ, és a ható felső peremének 
mélységéhez kell viszonyítani.

Összetett mágneses hatás esetén a burkológörbe adja meg 
a spektrum jellegzetes formáját, amelyet az 5. ábra mutat, 
ahol különböző mélységű és vastagságú hatók hatását lát-
juk. Persze a burkológörbe nem egy egyszerű összegzést 
jelent, hanem minden mélység hatása csak a spektrum egy 
adott tartományában jelenik meg, és nem a teljes spektru-
mon. Adott mélységek hatásának arányát mutatja a 6. ábra, 

egy valós spektrumillesztés átviteli függvénygörbéivel. Lát-
szik, hogy a különböző hatások nem egyforma súllyal szere-
pelnek még az átviteli függvény maximum helyein sem, 
  azaz vannak „domináns” hatások és gyengébb, „járulékos” 
hatások is. A gyakorlat azt mutatja, hogy a spektrum vizsgá-
latakor (inverzió során) is számolni kell az ekvivalenciával.

Az átviteli fü ggvények (6. ábra) alapján a mágneses ano-
mália különböző mélységű hatók tereire bontható szét, ami 
a spektrum alapján történő sávszűréssel oldható meg (ezt 
mélységi szeletelésnek szokták hívni). Az átviteli függvény 
azt mutatja meg, hogy a spektrum hányad részét alkotja az 
adott mélységbeli ható hatása. Elvileg az átviteli függvénye-
ket abszcisszapontonként összegezve a k = 1 eredménygör-
bét kell megkapnunk, azaz:

4. ábra A ható alsó peremének megjelenése lokális maximumként a spektru-
mon (vastagság faktor)

Figure 4 Effects of the bottoms of the bodies on the spectrum (factor of the 
thickness)

5. ábra Mágneses teljesítményspektrum különböző mélységű 
egységnyi ható esetén

Figure 5 Magnetic power spectrum of different depth unique 
causative bodies

6. ábra A mágneses spektrumot le-
író átviteli függvények (1–4) 
különböző mélységű hatók-
ra (a spektrumgörbe mély-
ségmeghatározásait lásd ké-

sőbb)
Figure 6 The bandpass fi lter charac-

teristics (1–4) of different 
depth causative bodies on 
the power spectrum (their 
depth estimation will be pre-

sented later)
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 k = ΣfÁ = fÁ1 + fÁ2 +…+ fÁn – 1 +fÁn = 1. (5)

Ehhez a spektrális feldolgozáshoz a későbbiekben, ele-
mezve a magyarországi mágneses anomáliateret, még visz-
szatérünk.

Különböző eljárások jelentek meg, amelyek segítségével 
az alsó perem hatását ki lehet mutatni (pl. Okubo et al. 
1985). Ezek bizonyos területeken, adott modellek esetén, 
úgy tűnik, működnek (pl. ha vannak felhasználható geoter-
mikus kiegészítő adatok), máskor meg ellentmondásos 
eredményeket kapunk. Az eljárások a Curie-hőmérsékleti 
hatók mélységét egészen a Moho szintjéig leviszik, kis geo-
termikus gradiensű területek esetén ez elképzelhető.

A kapott spektrális mélységnek és a geotermikus adottsá-
gok alapján számolt mélységnek (7. ábra) összhangban kell 
lennie. Hiába kapunk Magyarország területére 40 vagy 
50 km-es Curie-mélységet, ha a geotermikus viszonyok (a 
másodfokú hőmérséklet–mélység összefüggés, 7. ábra) alap-
ján még a hematit Curie-hőmérséklete esetében is a legna-
gyobb mélység csak 25 km körüli!

Olyan nagy kiterjedésű területeken, ahol a geotermikus 
gradiens állandó és a Conrad-felület mélysége sem változik, 
ott a Curie-mélység spektrálisan nem mutatható ki. A spekt-
rális analízis a jel változásain alapuló eljárás, de ha nincs 

változás, csak egy konstans szint, akkor a földtani hatás a 
módsze r számára láthatatlan.

Mélységmeghatározási eljárások

A mágneses tér teljesítményspektruma alapján ki lehet szá-
mítani a ható mélységét az ismert eljárások egyikével úm. 
Spector–Grant-közelítés, spektrummaximum módszer, Oku-
bo-féle eljárás, illesztett sávszűrés Phillips-féle eljárás.

A következőkben a mélységmeghatározási eljárásokat te-
kintjük át a szakirodalom alapján.

Spector–Grant-közelítés (felső perem meghatározása)
Egyenessel való közelítés alapján a mágneses ható felső 
peremének mélysége meghatározható (Spector, Grant 
1970). Regresszióanalízissel megkeressük a kiválasztott 
pontokra legjobban illeszthető szakaszt, és az egyenes sza-
kasz dőlése (meredeksége) alapján elvégezzük a mélység-
meghatározást:

 2 1

2 1

ln ( ) ln ( ) ,
2( )2
E s E s

t
s s




 
 (6)

7. ábra Magyarország hőmérséklet–mélység összefüggése a főbb ferromágneses elemekkel és ásványokkal [Fowler-féle 
másodfokú összefüggés alapján, 1) minimális (50 W/m2) és 2) maximális (130 W/m2) hőfl uxus esetén]

Figure 7 The depth–temperature dependence of Hungary and the possible depth of Curie temperature of different ferro-
magnetic elements and minerals (minimal (1) and maximal (2) heat fl ux calculated by Fowler’s quadratic formula)
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ahol
 s2, s1  a térfrekvencia  értéke (a szakasz végén és elején),
 E(s)  a teljesítményspektrum értéke az adott térfrek- 
   vencia esetén,
 t  a felső perem mélysége.

Több mágneses szint is kijelölhető, bár a spektrumon a 
különböző mélységszintek átfedő hatásából adódóan ez 
tényleg csak közelítés.

Spektrummaximum módszer (alsó perem meghatározása)
A prizmaszerű ható potenciálterének Fourier-transzformáci-
ója egy sáv a spektrumon (Spector, Grant 1970), amelynek 
maximuma (csúcsa) és meredeksége a mélységtől függ (a 
prizma aljának és tetejének a mélységétől) az amplitúdója a 
prizma fi zikai paraméterétől (azaz mágnesezettségétől). A 
maximum (csúcs) a következő összefüggésben van a ható 
paramétereivel:

 max
ln( / ) ,

2 ( )
b t

s
b t


 

 (7)

ahol
 smax  a csúcs helyének térfrekvencia értéke,
 t  a felső perem mélysége,
 b  az alsó perem mélysége.

A felső peremet (t) ugyanúgy határozzuk meg, mint az 
alsó perem hatása nélküli esetben (lásd előző alpontban).

Ez a mélységbecslés arra is jó, hogy a spektrum adott tér-
frekvencia-értékeihez tartozó mélységet megbecsüljük. Ezt 
a lehetőséget a későbbiekben még fel fogjuk használni.

Okubo-féle eljárás (testközépponti mélység meghatározása)
Okubo és munkatársai (Bhatacharyya, Leu 1975, Okubo 
et al. 1985, Tanaka et al. 1999) arra a következtetésre jutot-
tak, hogy a testhez képest nagyon nagy hullámhosszúságú 
jelek esetén a spektrum a ható átlagparaméterei által megha-
tározott spektrumnak felel meg (azaz a felső, illetve alsó 
perem mélysége helyett a test geometriai középpontjának a 
mélysége határozza meg a spektrumot). Az alsó perem hatá-
sa mindenképpen benne van a spektrumban, csak nem tud-
juk elkülöníteni, ha nem jelentkezik a spektrumon maxi-
mumként.

Ennek az eljárásnak az ismertetésekor vissza kell menni 
az eredeti teljesítményspektrumhoz, amelyet a következő 
képlet ír le:

 E = A e– ts (1 – e–s (b – t) )  =~    A e– ts, (8)

ahol
 A  konstans,
 t  a ható felső peremének mélysége,
 b  a ható alsó peremének mélysége,

2 2s u v   kétdimenziós térfrekvencia.

A képlet jelentősen leegyszerűsödik abban az esetben, ha 
a vastagság nagy, mivel a zárójelben lévő tag értéke 1 lesz. 

Ebben az esetben a felső perem mélységét könnyű meghatá-
rozni a következő összefüggésből, amely a spektrumon ki-
rajzolódó egyenesnek a képlete:

 ln E = ln B – st . (9)

A fenti teljesítményspektrum képletét a következőképpen 
írhatjuk át a testközépponti mélység paramétereinek fel-
használásával:
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ahol
 C  konstans,
 k  a testközéppont mélysége,
 2d  a mágneses ható vastagsága.

Ebben az esetben a testközépponti mélységet a következő 
képlet alapján lehet meghatározni:

 ln (E/s) = ln D – sk . (11)

Ez utóbbi eljárásnak azért lehet létjogosultsága, mert köz-
vetve a mágneses ható alsó pereméről hordoz mélységi in-
formációt, mivel:

 b = 2k – t , (12)

ahol
 b  a mágneses ható alsó pereme (bottom),
 t  a mágneses ható felső pereme (top),
 k  a mágneses ható középmélysége.

A szerzők az alsó perem mélységét hozzák összefüggés-
be a Curie-hőmérséklet mélységével, amivel tulajdonkép-
pen az összes előző, a Curie-mélység és mágneses anomá-
liák kapcsolatáról szóló elképzelést bizonyos szinten fel-
rúgják.

Ez az eljárás nagyon tetszetős, de erős kontrolt igényel, 
mivel a meghatározás a Curie-mélységet gyakran a Moho 
szintje alá helyezi!

Más probléma is felmerül, mivel a forráscikkek alapján 
elég önkényesen választják ki a spektrumon az egyenes 
szakaszok illesztési helyeit – többek közt a felső perem, 
valamint a középmélységre jellemző spektrumszakaszt 
(térfrekvencia-tartományt) is.

Phillips-féle eljárás (inverzióval illesztett sávszűrés)
A teljesítményspektrum alapján manuális szakaszkijelölés 
mellett határozzuk meg a spektrumgörbe összetevőit, majd 
inverzió segítségével a startmodellből indulva iterációk so-
rozatán keresztül érjük el az eredeti és a számolt spektrum 
legjobb illeszkedését (Phillips 2001). Ekvivalens  rétegek 
vagy félterek hatását számolja, és a spektrumon a réteg 
vagy a féltér felszínének mélysége jelenik meg.
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A spektrálanalízis adta lehetőségek 
alkalmazása valós mágneses adatokon

Mélységmeghatározások

Spector-Grant közelítés (Spector, Grant 1970)
Az országos mágneses ΔZ adatrendszerből kiszámítottuk a 
ΔT anomáliateret s ennek teljesítményspektruma alapján a 
Spec tor–Grant közelítéssel meghatároztuk a legmélyebb 
mágneses ható mélységét. A feldolgozásból 18,6 km-es ma-
ximális mélységet kapunk, amit a 8. ábra mutat. Látszik, 
hogy a spektrumnak maximum helye van, ami azt jelzi, 
hogy az alsó perem hatása is jelen lehet a spektrumban és a 
kapott mélység a ható felső peremének mélysége. Ez lehető-
séget ad a spektrum-maximum eljárás alkalmazására is.

Spektrummaximum módszer (Spector, Grant 1970)
A maximum értéke fmax = 0,0047619 térfrekvenciánál jelent-
kezik.

A térfrekvencia, az alsó és a felső peremének mélysége 
közötti (7) összefüggés alapján – ha ismerjük a felső perem 
mélységét – az alsó perem mélysége meghatározható. Eb-
ben az esetben az alsó perem mélysége b = 54,5 km mély-
ségnek adódik. Kérdés, hogy ez a mélység Magyarország 
területén mihez, milyen földtani képződményhez vagy 
szinthez köthető, és hogy mágneses szempontból értelmez-
hető-e? Vagy a kapott maximum csak az algoritmus hibájá-
ból esetleg a mintavétel miatti pontatlanságból származik?

Középmélység-meghatározás (Bhatacharyya, Leu 1975,
Okubo et al. 1985)
A normalizált spektrum paraméterei alapján meghatározzuk 
a mágneses réteg középmélységét (k), majd az eredeti spekt-

rum alapján a felső perem mélységét (t). A 9. ábra mutatja 
az eredeti és a normalizált spektrumot, egymást követő 
spektrumtartományok alkalmazása mellett.

Az egyenes szakasz illesztésével meghatároztuk a norma-
lizált spektrum alapján a középmélységet: k = 25 km. Az 
eredeti spektrum alapján az ezt követő szakasz alapján a fel-
ső perem mélységét: t = 4,7 km (ez az érték, mint a mágne-
ses hatók felső pereme, meglehetősen értelmezhetetlen). A b 
= 2k – t összefüggés alapján az alsó perem mélysége b = 
44,3 km-nek adódik. Ez nagyságrendileg megfelel az előző, 
spektrum maximum alapján meghatározott alsó perem 
mélységnek. Ebben az esetben a szakaszokat, az egymást 
követő spektrumtartományon jelöltük ki, ahogy Tanaka et 
al. (1999), Chiozzi et al. (2005) és Gabriel et al. (2012) al-
kalmazta Ázsia keleti részén, Dél-Europában, illetve Né-
metországban a geotermikus kutatások során.

Az elmélet alapján ez hibásnak tűnik, mivel a középmély-
ség levezetése szerintünk szintén a normált spektrumon a 
legmeredekebb szakaszra, a spektrum elejére vonatkozik, 
nem a második mélységet jelző szakaszra.

Rozimant et al. (2009) a szlovákiai hasonló vizsgálatok 
esetében, illetve a törökországi Curie-mélység-meghatáro-
zások során (Ates et al. 2005, Bektas et al. 2007) mind a 
teljesítményspektrumon, mind pedig a normált spektrumon 
ugyanabban a térfrekvencia-tartományban jelölték ki az 
egyenes szakaszokat. Ezt a változatot, a hazai adatok eseté-
ben a 10. ábra mutatja.

A mágneses réteg alja, ebben az esetben, b = 31,4 km-
nek adódik, ami durván a Moho-szint mélysége, azaz az 
alsó kéreg alja. Megítélésünk szerint ez a változat a helyes. 
Az alsó perem meghatározása összességében mindkét 
esetben Moho körüli, vagy az alatti mélységet adott, ami 
vagy nem a magnetit Curie-hőmérséklete (hanem a hema-

8. ábra Az országos mágneses ΔT anomáliatérkép teljesítményspektruma, a legnagyobb hatómélységgel (Spector–Grant-
közelítés, regressziós egyenessel, a spektrumgörbét Geosoft algoritmus alapján számoltuk)

Figure 8 Power spectrum of the magnetic ΔT map of Hungary with the depth of the deepest magnetic sources (Spector–
Grant spectral depth estimation, the spectrum was calculated by Geosoft algorithm)
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tité vagy a szabad vasé, esetleg a szabad kobalté, 7. ábra), 
vagy a magyarországi geotermikus viszonyok mellett ne-

hezen elfogadható, mivel a 10–22 km-es várt tartományon 
kívül van.

9. ábra Az Okubo-féle eljárás alap- és normalizált spektruma (A verzió, a spektrumgörbe Geosoft algoritmus alapján)
Figure 9 Okubo’s method, base and normalized spectrum (v ersion A, the spectrum was calculated by Geosoft  algorithm)

10. ábra Az Okubo-féle eljárás alap- és normalizált spektruma (B verzió, a spektrumgörbe Geosoft algoritmus alapján)
Figure 10 Okubo’s method, base and normalized spectrum (version B , the spectrum was calculated by Geosoft algorithm)
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Phillips-féle eljárás (Phillips 2001)
Ebben az eljárásban a spektrum egyenes szakaszaira meg-
határozott mélységekkel elméleti spektrumot számítunk, 
majd ennek az eredeti spektrumtól való eltéréseit inverzió 
segítségével közelítjük (ellenőrizzük), meghatározva ezáltal 
a mágneses ekvivalens rétegek vagy féltér tetejének mélysé-
gét. A Phillips-féle eljárásban már a hullámszámértékeket 
használtuk, a térfrekvencia helyett.

Az eljárás azért jobb a korábbi mélységmeghatározásoknál, 
mert a kapott eredményeket, a direkt feladat megoldásával 
rögtön ellenőrizzük is.

A manuálisan kijelölt egyenes szakaszok alapján végzett 
mélységmeghatározások nem veszik fi gyelembe a rétegek 
egymásra hatását. Ennek példája látszik ugyanazon teljesít-
ményspektrumon végzett manuális illesztések esetén (11. áb-
ra). Látszik, hogy a görbe többféle egyenessel közelíthető 

11. ábra Manuális mélységmeghatározások bizonytalansága (a spektrumgörbét USGS algoritmus alapján számoltuk)
Figure 11 Wobbliness of the manual depth estimations (the spectrum was calculated by USGS algorithm)

12. ábra A mágneses spektrum illesztése különböző mélységű hatók spektrumgörbéivel (a spektrumgörbét USGS algoritmus alapján számoltuk)
Figure 12 Fitting of the magnetic spectrum by spectrum curves of different depth sources (the spectrum was calculated by USGS algorithm)
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például a 0,0–0,25 hullámszámtartományban, a meghatáro-
zott mélységek 5,5 km-től 26,0 km-ig terjedtek. A spektru-
mon történt egyeneskijelölés és mélységmeghatározás bi-
zonytalansága nyilvánvaló.

Az inverzió ennél sokkal biztosabb megoldást jelent. A 
12. ábra alapján látszik, hogy a spektrum négy különböző 
mélységű ható terével írható le. Egy 1,2 km körüli mélységű 
hat óról indul a spektrum, ami szinte nem is látszik a spekt-
rumgörbén (1,45–4,2), de nélküle nem lehet illeszteni a kö-
vetkező mélységet. A második mélység a 2,2 km, amely a 
0,38–1,45 közötti tartományban írja le pontosan a spektru-
mot. A következő ható mélysége 11,2 km, és a 0,075–0,38 
közötti tartományt jellemzi. Az utolsó meghatározható 
mélység a 27,7 km-es, amely a 0–0,075 közötti tartományt 
fedi le. A teljes spektrumot a négy eltérő mélységű hatás 
együttesen írja le.

A különböző rétegek szerepe a spektrumban az átviteli 
függvények alapján jellemezhető. Az átviteli függvényeket 

a szaggatott vonalak mutatják (a korábban bemutatott 
6. ábra), a jobb oldali tengelyen megjelenő  arányszám alap-
ján. Az ábrán látszik, hogy különböző hullámszám tarto-
mányokban más és más mélységű mágneses objektum hatá-
sa a domináns, miközben a másik ható hatása szinte nincs is 
jelen az adott spektrális tartományban. Látszik, tehát, hogy 
a mágneses spektrum különböző mélységű rétegek integrált 
hatását mutatja, de minden mélység csak egy adott spektrá-
lis tartományban jellemző, a többi tartományban elenyésző 
szerepet játszik.

Az átviteli függvények által jelzett domináns mélységtar-
tományokat (hol melyik van legfelül), a mágneses ható alsó 
peremének kimutatására kidolgozott „hullámszám maxi-
mum módszer” alapján közelítőleg kiszámolhatjuk (1. táb-
lázat).

A kapott mélység egy vékony, változó mágnesezettségű 
ekvivalens rétegnek a mélységét adja meg. A Phillips-féle 
eljárás lehetővé teszi a spektrum alapján végzett sávszűrést, 

1. táblázat Különböző mélységtartományok és jellemző mélységek a spektrumon az átviteli függvények metszéspontjai alapján

H maximum 
metszéspont

H spektrális 
mélység

Átviteli függvény- 
metszéspont

H minimum 
metszéspont

I. mélységtartomány ∞ 27,7 0,075 15,5
II. mélységtartomány 15,5 11,2 0,38  3,1
III. mélységtartomány 11,2  2,2 1,46  1,45
IV. mélységtartomány  2,2  1,2 4,2  0,1

13. ábra Az 1,2 km-es mélység mágnesesanomália-térképe
Figure 13 Magnetic anomaly map of 1,2 km depth sources
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14. ábra A 0–1,2 km-es mélységtartomány mágneses hatói (vázlatosan)
Figure 14 Schematic map of magnetic causative bodies of 0–1,2 km depth domain

15. ábra A 2,2 km-es mélység mágnesesanomália-térképe
Figure 15 Magnetic anomaly map of 2,2 km depth sources
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16. ábra A 0–2,2 km-es mélység mágneses hatói (vázlatosan)
Figure 16 Schemati c map of magnetic causative bodies of 0–2,2 km depth domain

17. ábra A 11,2 km-es mélység mágnesesanomália-térképe
Figure 17 Magnetic anomaly map of 11,2 km depth sources
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ami a különböző mélységek jellemző anomáliának kiszűré-
sére és tanulmányozására ad lehetőséget. Ezt az eljárást a 
nemzetközi szakirodalomban mélységi szeletelésnek hívják.

A mélységi szeletelés (vagy illesztett frekvenciatarto-
mánybeli sávszűrés) segítségével a különböző hullámhosz-
szúságú tartományokat – amelyek eltérő mélységű hatáso-
kat tükröznek – el tudjuk különíteni, és a kapott anomália-
térképeket egyenként elemezhetjük.

A mágnesesanomália-térkép sávszűrése

Az első, 1,2 km-es mélység térképe a felszínközeli hatáso-
kat mutatja, kiejtve a nagyobb mélységek hatását (13. ábra). 
Alapvetően az ismert felszínközeli bázisos képződmények 
(bazaltok, andezitek, szerpentinitek) hatása azonosítható, 
mint pl. a Balaton-felvidéki, kisalföldi pannon bazaltok, a 
velencei, a börzsönyi, pilisi, cserháti, mátrai és tokaji mio-
cén–eocén andezitek, valamint a Mecsek környéki felszín-
közeli kréta-bazaltok, szerpentinitek és egyéb bázikus kőze-
tek (14. ábra). Az országos térképre jellemző sávos anomá-
liák ezen a térképen még csak lokálisan fi gyelhetők meg a 
Duna-Tisza közén (Örkény és Alpár közelében) és a Nyír-
ségben. Az Alpokalja még csak néhány elkenődött folt for-
májában jelenik meg, és a diósjenői vonal anomáliái is kez-
denek megjelenni.

A következő, 2,2 km-es mélység esetén a sávos anomá-
liák már jól felismerhetőek. Helyenként a sávos anomáliák 

amplitúdója változik, ami kőzettani változást és esetleg elté-
rő mélységet is jelent (15. ábra).

A sávok (16. ábra) csoportosíthatók, az egyik az Északi-
középhegység ÉNy-i peremén található, a másik a legjelen-
tősebb a Közép-magyarországi Zónában (Igal-Bükki zóna, 
fl is zóna, Száva Egység) jelenik meg. E két csoport anomá-
liái a nagyszerkezeti NyDNy–KÉK iránynak megfelelően 
jelennek meg. A harmadik csoport alig azonosítható, mert a 
Szendrői-hegység, Tokaji-hegység és a Nyírség területén 
jelentkezik a miocén fedőandezitek elterjedési területén, és 
irányban a Kárpátok ívével mutat rokonságot. A harmadik 
csoport a baranyai szigethegységben megjelenő ívek jelen-
tik, e hatók értelmezéséhez délen további, kiterjedtebb terü-
letrész anomáliatérképének tanulmányozására lenne szük-
ség, ami az országhatár miatt nem áll rendelkezésre.

Az 1–2 km-es mélység térképein (13–16. ábra) az összes 
felszínről is ismert bázisos vulkáni (metamorf) test kirajzo-
lódik (Alpokalja, Kisalföld, Balaton-felvidék, Velence, 
Kurd, Hetvehely, Helesfa, Komló, Alsónána, Börzsöny, Pi-
lis, Örkény, Tiszaalpár, Cserhát, Mátra, Tokaj, Nyírség).

A hosszan nyomon követhető anomáliák legteljesebben a 
11,2 km-es mélység anomáliatérképén jelentkeznek (17. áb-
ra). A felszíni vulkanitok kitörési központjainak, gyökérzó-
náinak hatása még jelen van, de már csak mély gyökérzónák 
formájában. A 11,2 km-es mélység mágnesesanomália-tér-
képe a Tokaji-hegység, a Velencei-hegység és a Kisalföld–
alpokaljai (szombathelyi, sárvári, pásztori és hédervári) 
anomáliáktól eltekintve csak vonalas anomália rajzolatot 

18. ábra A 11,2 km-es mélység vonalas hatói (vázlatosan)
Figure 18 Schematic map of magnetic causativ e bodies of 11,2 km depth
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mutat, amit a hatók vázlatos helyzetével (18. ábra) jelle-
mezhetünk.

A 27,7 km-es mélység mágnesesanomália-térképéről 
(19. ábra) szinte ugyanez elmondható, annyi különbséggel, 
hogy itt már a Tokaji-hegység nem látszik, és nyugaton, a 
szombathelyi és sárvári anomália összeolvad egyetlen ano-
máliává.

A 11,2–27,7 km-es mélységű vonalas anomáliák a föld-
kéreg töréseit, az azok mentén jelentkező magmaanyagot, 
illetve metamorfózis hatására másodlagosan kialakuló bázi-
sos kőzeteket jelzik. A 27,7 km-es mélység a mágnesezett-
ség alsó határát jelenti (bázisos alsó-kéreg), azaz a legmé-
lyebb hatók alsó peremét.

A szűrt térképek alapján megállapítható egyrészt, hogy a 
mélység növekedésével romlik a felbontóképesség más-
részt,  hogy a lokális izomorf anomáliaformák helyett a 
mélység növekedésével egyre inkább lineáris vonalszerű 

formák lesznek mérvadók. Ez  földtani szempontból azt je-
lenti, hogy a kezdeti (értsd felszíni) klasszikus vulkáni for-
mákat a mélység növekedésével egyre inkább a szerkezet-
eredetű vonalas hatások váltják fel.

A szűrt térképek statisztikai paraméterei (2. táblázat) 
megmutatják, hogy mely szinten, milyen hatások vannak. A 
legerősebb hatások, a szélsőértékek alapján, a felső két (1,2 
km és 2,2 km-es) szinten jelentkeznek. Érdekes azonban, 
hogy a legalsó szint (27,7 km-es) hatása erősebb, mint a fe-
lette lévő (11,2 km-es) szint hatása a szélsőértékek alapján.

A 25%-os és 75%-os szint azt mutatja meg, hogy az 
anomáliatérkép értékeinek 50%-a (a fele), milyen értékhatá-
rok közé esik. Az 1,2 km esetén ez a tartomány [–2,36÷1.96], 
tehát 0 körüli szűk tartomány, míg a 27,7 km esetén ez a 
tartomány már [–18,18÷7,77], egy sokkal szélesebb tarto-
mány. Ebből az olvasható ki, hogy a felszínközeli nagy 
amplitúdójúak hatások lokálisan, nagyon kis területen je-

2. táblázat A különböző szintek anomália térképekeinek statisztikája

 Hatásmélység

Paraméter

H = 1,2 km H = 2,2 km H = 11,2 km H = 27,7 km

Minimum –1819,5966 –1466,6200 –127,7121 –220,9734
25%-os szint –2,3643 –4,6439 –8,2537 –18,1888
Medián –0,1825 –0,5459 –1,6069 –6,1204
Középérték 0,0020 0,0205 0,0583 –4,4628
75%-os szint 1,9615 3,4708 5,9882 7,7756
Maximum 772,4843 619,8793 204,1555 156,3937

19. ábra A 27,7 km-es mélység mágnesesanomália-térképe
Figure 19 Magnetic anomaly map of 2 7,7 km depth sources
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20. ábra A 27,7 km-es mélység vonalas hatói (vázlatosan)
Figure 20 Schematic map of magnetic causative bodies of 27,7 km dept h

21. ábra Mágneses térgradienstérkép
Figure 21 Magnetic analytical signal map (total gradient)
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lentkeznek, és minél mélyebb a hatás, annál nagyobb az 
anomália felszíni megjelenése (a hullámhossza).

Egyéb térképi feldolgozások, megjelenítések

A mágneses anomália térképből különböző származtatott 
térképeket is készíthetünk, érdemes ezeket is egy részét is 
megvizsgálni.

Mágneses térgradienstérkép

A mágneses térgradiens- (vagy analitikus jel) térkép az ere-
deti mágneses ΔT térkép irányderiváltjainak vektoros össze-
adásából születik. Ennek megfelelően nagyon érzékeny a 
felszínközeli hatásokra (21. ábra). A térgradiens alkalmazá-
sával az eredeti vektortérnek a mágnesezettségi iránytól 
függő bonyolult anomália rajzolatát kiküszöbölhetjük.

A térkép vertikális irány szerinti integrálása egy burkoló 
felületet ad (22. ábra), ami a nagyfrekvenciás zajt némileg 
csökkenti, és a térképet a gravitációs térképhez teszi hason-
lóvá – ahol az anomáliának maximuma van, ott (alatta) van 
a ható.

Az eredménytérkép behatolási mélysége hasonló a 
térgradiens térképéhez, de a nagyfrekvenciás jelek integrá-
lása és a színkulcs miatt egy, a felszíntől számított nagyobb 
mélységtartomány hatása tükröződik vissza (lásd Velencei-

hegység, Alpokalja, Szeged és Turkeve környéke összeveté-
sében).

Minden ismert felszínközeli mágneses ható jól azonosít-
hatóan jelenik meg (pl. vulkáni hegységeink: Börzsöny, 
Cserhát, Mátra vagy Tokaji-hegység, Balaton-felvidék tanú-
hegyei), de a nagyobb kiterjedésű eltemetett hatók jelentős 
része is kirajzolódik (pl. Alpokalja metabazitjai, a Mecsek 
szerpentinitjei vagy a Nyírség eltemetett vulkáni képződmé-
nyei).

Az Alföld mágneses vonulatainak egy része, a gyengén 
mágnesezett képződmények és a mély hatók eltűnnek, egy 
másik része, a felszínközeli hatók és erősen mágnesezett 
képződmények azonban jól azonosíthatók.

A mágneses kiértékelés szempontjából ennek a térképnek 
talán legfontosabb részlete a Nyírségben jelentkezik, ahol a 
térkép alapján az andezit-elterjedési kontúrja meghatároz-
ható.

Hullámszámt  érkép

Az eljárás a spektrális vizsgálatokhoz kapcsolható transz-
formációs eljárás. Az anomáliák tér frekvenciával jellemez-
hetők, a hullámszám ennek az értéknek a 2π-szerese. Az el-
járás során minden egyes rácspontra meghatározzuk a hul-
lámszám értékét, és azt jelenítjük meg (23. ábra). A feldol-
gozás a nagyfrekvenciára érzékeny (sajnos ilyen a mérési 
zaj is), a kisfrekvenciás, nagy hullámhosszúságú változá-

22. ábra Mágneses térgradienstérkép vertikális integrálja – „polaritásmentes” anomáliatérkép
Figure 22 Vertical integral of the analytical signal map – anomalies without „polarity defects”
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23. ábra A mágnesesanomália-térképből számított „hullámszám”-térkép – derivált jellegű térkép
Figure 23 The „local wavenumber” map calculated from the magnetic anomaly map – derivative type map

24. ábra A hullámszámtérkép vertikális integrálja
Figure 24 Vertical integral of “local wavenumber” map
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sokra nem érzékeny, azokat szinte nem is látja (a nagyfrek-
venciás jel elnyomja a kisfrekvenciás, kisebb amplitúdójú 
jelet).

Érdekes rajzolatok látszanak a térképen, a Nagykanizsá-
tól É-ra megjelenő közel Ny–K-i irányú kettős anomáliavo-
nulatok, amelyek körülbelül a Balatonig követhetők, ott 
keresztezik egymás t. A Balatontól az É-i vonulat mintha D-i 
irányban folytatódna, Tamási és Szekszárd irányában, a kez-
detben D-en lévő ág (iránya KÉK) viszont megszakad a 
pannon bazaltok által okozott ÉÉK-i irányú anomáliasornál 
(Badacsony–Kabhegy vonulat) és csak Veszprémtől látszik 
egy hasonló irányú anomáliavonulat (Litéri-tőrés), amely 
egészen a Velencei-hegységig követhető.

Innen a Budai-hegység–Pilis–Börzsöny vonulat (iránya a 
pannon bazaltos sávval azonos) szakítja meg ismét ennek az 
iránynak a menetét, hogy a diósjenői vonal mentén ismét 
megjelenjen a kezdeti KÉK-i irányítottság.

Az ilyen módon kirajzolódó vonal adja meg a határvo-
nalat, a tanúhegyeket nem számítva az anomáliamentes 
Kisalföld–Dunántúli-középhegység területrész és az ano-
máliákkal terhelt Dél-Dunántúl–Északi-középhegység–
Észak-Alföld területrész között. Dél-Alföld szintén ano-
máliamentes.

Ezek a jellegzetességek még jobban látszanak a hullám-
szám vertikális integráljának térképi megjelenítésén (24. áb-
ra). Az integrálás egyfajta burkolófelületet ad, összegezve a 
felszínközeli hatások által okozott változásokat. Dél-Du-
nántúl meglehetősen érdekes képet mutat ezen a térképen, 

jelezve a miocén, kréta vulkanitok és a metamorfi tok együt-
tes elterjedését.

Kisalföld és a Nagyalföld D-i része anomáliamentes, az 
o tt lévő, mélyen található mágneses anomáliákat a hullám-
szám-érték alapján már nem lehet azonosítani (ilyenek az 
Alpokalja metabazitjai és a Békési-medence bazaltos kö-
peny diapírja).

Pszeudogravitációs térkép és hatóperemek

Az indukáló tér paraméterei alapján a mágneses ΔT térkép-
ből pólusra redukáláson keresztül kiszámíthatjuk a pszeudo-
gravitációs térképet (Eötvös–Poisson-összefüggés). Ezt úgy 
kell elképzelni, mintha a mágneses rendellenességet mutató 
képződmények gravitációs terét határoznánk meg a mágne-
ses szuszceptibilitásból származtatott sűrűségparaméter 
alapján (mivel a nagy szuszceptibilitású ásványok sűrűsége 
is nagy). A kapott térkép egy gravitációs térkép (elvileg), a 
térkép alapján megjelenő maximumok erősen mágneses 
anyagot, mágneses hatót jeleznek (27. ábra).

A remanens mágnesezettség megjelenése rendkívüli mó-
don megváltoztathatja ezt az ideálisnak mondható képet, 
mivel a reverz mágnesezettség hatására a maximális mágne-
sezettség pszeudogravitációs minimum formájában is meg-
jelenhet, a pólusra redukáláskor használt hibás indukált 
mágnesezettségi irány miatt (Kiss 2009). Amikor a rema-
nens és az indukált mágnesezettség összemérhető, akkor 

25. ábra Mágneses hatóperem-kijelölés (pontszerű megjelenítés)
Figure 25 Magnetic boundary detection (point style presentation)
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26. ábra Mágneses hatóperem-kijelölés (vonalas megjelenítés)
Figure 26 Magnetic boundary detection (line style presentation)

27. ábra Pszeudogravitációs térkép a mágneses hatóperemekkel
Figure 27 Pseudogravity map with the symbols of magnetic boundary detections
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csak a mágnesezettségek pontos ismerete (eredő mágnese-
zettség) mellett érhető el jó pszeudogravitációs térkép.

A pszeudogravitációs térkép azért fontos, mert ez az alap-
ja a digitális mágneses hatóperem kijelölésének. A hatópe-
rem kijelölésénél kapott eredményeket megjeleníthetjük 
pontszerűen, ahol a pszeudogravitációs térkép horizontális 
gradiensmaximumai vannak amplitúdó szerint megjelenítve 
(minél nagyobb a gradiens, annál nagyobb a szimbólum, 
25. ábra). A másik lehetőség, amikor a horizontális gradiens 
irányát is fi gyelembe véve, az amplitúdóval arányos hosszú-
ságú pálcika van megjelenítve, amelynek az iránya a hori-
zontális gradienssel derékszöget zár be, azaz nem a szerke-
zet (ható) dőlésiránya, hanem a csapásirány van megjelenít-
ve (26. ábra). A vonalas megjelenítés szépen mutatja vulká-
ni területeken, pl. a Börzsöny- vagy a Tokaji-hegység terü-
letén a mágneses hatók „kaotikus” csillagszerű megjelené-
sét.

A hatóperemek megjelenítése a pszeudogravitációs térké-
pen jelzi a blokkhatárokat, míg a térkép színezése az össze-
tartozó blokkokra utal (27. ábra).

A pszeudogravitációs térkép horizontális gradiens maxi-
mumai látványosan jelzik a mágneses hatók helyzetét a lo-
kális testek esetén, vagy azok peremét a kiterjedt, nagy mé-
r etű testek esetén (28. ábra).

A rácstávolság viszonylag nagy értékéből és a feldol-
gozási algoritmus érzékenységéből adódóan ez a térkép 
 (28. ábra) az utolsó spektrális mélységtartomány hatóin kí-
vül az összes mágneses ható megjelenik.

A Közép-magyarországi Zóna mindkét oldalán a pszeu-
dogravitációs térkép horizontális gradiensének maximum-
vonulata húzódik (28. ábra), ami K-en a fl is zóna határvo-
nalát jelenti. Ennek a vonulatnak köszö nhetően lehet a fl is 
zóna lehetséges szerkezeti folytatását Ny-i irányban nyo-
mon követni, kijelölni.

Összefoglalás

Ebben a magyarországi mágnese s adatok feldolgozásáról 
szóló első cikkünkben az anomáliateret vizsgáltuk, és 
spektrálanalízis segítségével az eltérő hullámhosszúságú 
anomáliákat szeparáltuk. A feldolgozás célja az eltérő hul-
lámhosszúságú s ezért eltérő mélységű hatók és hatások el-
különítése volt: a jellemző hatómélységek kimutatása – és 
amennyiben lehetséges –, a hatások előzetes földtani beazo-
nosítása.

A feldolgozások alapján négy mélységtartományt sikerült 
kijelölni. Az első és második mélységtartomány a felszíni és 
felszínközeli (max. 2 km mély) hatásokat jelzi: üledéktaka-
rón áttörő vulkanitokat és medencealjzatként viselkedő 
metabazitokat. A harmadik és negyedik mélységtartomány 
anomáliái már kéregbeli mélyhatók, amelyek elsősorban 
szerkezeti jellegzetességet mutatnak.

Az első mélységtartományhoz (kb. 1 km-es mélység) tar-
tozó hatások elsősorban lokális mágneses hatók. A 2 km-es 
mélységtartományban már a szerkezetekhez kapcsolódó vo-

28. ábra A pszeudogravitációs térkép horizontális gradiense
Figure 28 Horizontal gradient of pseudogravity
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nalas anomáliák is megjelennek, de még nem dominánsak. 
A 11 km körüli mélységben a hatások szinte mindegyike 
egy kitüntetett irányhoz tartozó vonalas jellegű anomália, 
amely vagy szerkezethez, vagy egy nagyobb blokk peremé-
hez köthető. Az anomáliák hatói már a kristályos medence-
aljzatban vannak. Ezeknek a kéregbeli hatóknak a helyzetük 
geodinamikai szempontból lehet fontos. Az utolsó mélység-
tartomány a 27 km körüli, ez már a Moho-mélységhez köze-
li érték, a bázisos alsó kéreg alsó szintje lehet. A kéreg fel-
építésétől és a geotermikus adottságoktól függő anomália-
kép rajzolódik ki, elsősorban az ország DK-i, és ÉNy-i ré-
szén. Mivel anomáliákat csak a bázisos magmatitok és az 
azokból képződött átalakult metamorf kőzetek mutatnak, 
így a szubdukcióhoz kapcsolódó alkáli, mészalkáli magmás 
tevékenység azonosítása a mágneses anomáliákon keresztül 
kulcs lehet a Kárpát-Pannon Régió kialakulásának és fejlő-
désének megértésében.

A spektrális vizsgálatok paraméterei a térképi feldolgozá-
sokban is megjelenhetnek (pl. hullámszámtérkép), tovább 
bővítve az ismert térképi mágneses adatfeldolgozás lehető-
ségeit. A hatóperem-kijelölés – ahogy a gravitációs adatok 
esetében – a mágneses adatok esetében is látványos ered-
ményt ad, de nem szabad elfelejteni a mágnesezettségi para-
méter bizonytalanságából származó hiba lehetőségét.

Ebben a tanulmányban (mágneses feldolgozási fázisban) 
még nem foglalkoztunk a hatások pontos kőzettani beazo-
nosításával, mert a hatások mélységi szétválasztása volt az 
elsődleges cél (persze néhány, elsősorban felszíni képződ-
mény esetén az azonosítás egyértelmű). A mélyfúrási adatok 
behatolási mélységük miatt csak az első, esetleg második 
mélységtartományt fedik le, tehát azoknak az anomáliáknak 
a földtani magyarázatát adhatják meg. Következő felada-
tunk a mágneses és mélyfúrási adatok összevetése alapján 
végzett értelmezés lesz.

A nagyobb mélységek földtani értelmezése esetén pedig 
– közvetlen földtani adatok hiánya miatt – maradnak a köz-
vetett információkon alapuló következtetések.

Köszönetnyilvánítás

Köszönet az OTKA-68475. sz. „Mágneses fázisátalakulás a 
földkéregben és geofi zikai következményei” projektnek, 
amelynek keretében a mágnesség jelenségét vizsgáltuk 
részletesen és az OTKA-043100. sz. „Magyarország gravi-
tációs lineamenstérképe” című projektnek, amelynek kere-
tében a képfeldolgozási eljárásokat és a hatóperem-kijelö-
lési eljárásokat vizsgáltuk, hatókijelölések céljából. Ezeket 
az eljárásokat alkalmaztuk és egészítettük ki a spektrál ana-
lí zissel ebben a cikkben is.

Az adatok az ELGI (az MFGI) mágneses adatbázisából 
származnak, a módszertani kutatások és fejlesztések az inté-
zetünkben évek óta tartó erőtér-geofi zikai módszertani 
munkáknak köszönhetőek, amelyek során felhasználtuk 
GEOSOFT programrendszert, valamint az Amerikai Geoló-
giai Szolgálat (USGS) módszertani fejlesztéseit és nyílt 
kódú szoftvereit.

A tanulmány szerzője
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