
Dövényi Péter – Lipovics Tamás: 
GEOFIZIKA TEREPGYAKORLAT 

 
A geofizika szerepe a környezettudományban 

 
A geofizikai tudományág vizsgálatának tárgya a Földbolygó, annak fizikai leírása és a 

belsejében zajló folyamatok fizikai megfogalmazása. Eszköztára mindazon, a föld felszínén, 
vagy a felszín alatt, fúrásokban, valamint laboratóriumi kísérletek során megfigyelhető fizikai 
jelenség összessége, amelyek alapján a Föld belső szerkezetére és az ott lezajló folyamatokra 
következtetni tudunk. 

A földtörténet során a földbelső globális folyamatai és a felszínközeli rétegekben meg-
figyelhető lokális fizikai jelenségek egyaránt jelentős, közvetett és közvetlen hatást gyakorol-
tak az élő környezetre és jelenleg is befolyásolják az ökoszisztéma változásait. Újabban az 
ember tevékenységével gyakran avatkozik bele az élettelen környezet folyamataiba úgy (ide 
értve elsősorban a földkéreg legfelső rétegeit érő antropogén hatásokat), hogy az, rövidebb-
hosszabb idő elmúltával a bioszféra állapotának kedvezőtlen megváltozását okozza. 

A XX. század folyamán geofizikai ismereteket elsősorban ásványi nyersanyagok és 
energiahordozók felkutatására használtak. Az utóbbi néhány évtized fordulatot hozott. A 
továbbra is jelentős szénhidrogén-kutatási feladatok mellett a tudományág jelentős szerepet 
kapott az egyre súlyosbodó környezeti problémák megoldásában: a környezeti állapot fölmé-
résében, a további károkozás és a környezeti katasztrófák megelőzésében.  

Korunk legizgalmasabb környezeti témája a klímaváltozások vizsgálata. Elmúlt idők 
éghajlati változásai, hosszabb időskálán, elsősorban fúrómagmintákon végzett speciális fizi-
kai-geokémiai mérések alapján rekonstruálhatók, de felhasználhatók ilyen célra mélyfúrások-
ban végzett hőmérsékletmérések eredményei is. Ugyanakkor globális földi folyamatok re-
konstrukciója adja a klímaváltozások természetes hátterét. Meghatározó jelentősége van a 
Föld forgástengely-változásainak (Milankovics ciklusok) és a földfejlődés folyamataihoz kap-
csolódó természetes üvegház-gáz és aeroszol kibocsátásnak (pl. változó intenzitású vulkáni te-
vékenység, mélytengeri metánhidrát felhalmozódás, stb.)  
 Hasonlóan égető kérdés a modern világ rohamosan növekvő mennyiségű, újra fel nem 
dolgozható hulladékainak biztonságos kezelése, kiemelten egyes ártalmas vegyi anyagok és 
legfőképp a radioaktív hulladékok végleges elhelyezése. Fontos feladat a regionális földtani-
geofizikai viszonyok megismerése egyrészt egy lerakóhely műszaki tervezésének és megvaló-
sításának előkészítésében, másrészt a műszaki létesítményt befogadó, a szennyezés szétterje-
dését hosszú ideig megakadályozni hivatott „földtani gát” vizsgálatában. A telephely kijelölé-
sét részletes szeizmológiai és tektonikai vizsgálatoknak kell megelőznie. Fel kell mérni a tá-
gabb környezetben a földrengések előfordulásának valószínűségét, a rengések várható maxi-
mális energiáját, és, mivel a földrengések minden esetben kőzettömegek töréséhez kapcsolód-
nak, ki kell jelölni az aktív tektonikai zónák lefutását. 

Geofizikai módszerekkel állapítható meg a befoglaló nagyobb kőzettestek átlagos po-
rozitása és permeabilitása. Ilyen vizsgálatok (és a fentebb említett vetők és törések, mint jól-
vezető csatornák számbavétele) alapján becsülhető a műszaki gáton esetleg átjutó szennyező 
anyagok talaj- vagy mélységi vizekkel történő tovaterjedésének várható iránya és sebessége. 

A hulladéktárolókkal kapcsolatos vizsgálatokhoz hasonló feladat hárul a geofizikára 
más, a környezetre fokozottan veszélyes létesítmény (pl. nukleáris és hagyományos erőmű-
vek, víztározók gátrendszerei, egyes vegyipari létesítmények stb.) telepítésének előkészítésé-
ben is.  A veszélyes létesítmények hosszú távú stabilitását csak a telephely környezetében vár-
ható felszínfejlődési jelenségek ismeretében lehet garantálni. A földtani-tektonikai modell 
egybevetése nagypontosságú geodéziai mérésekkel, eróziós kísérletekkel, terepi és DTM (di-
gitális domborzati modell) alapú geomorfológiai vizsgálatokkal, valamint egyes kőzetblokkok 



felemelkedését illetve felszínre kerülését datáló mérések (alacsony hőmérsékletű termokrono-
lógia, kitettségi kormeghatározások) eredményeivel alapot ad hosszú távú felszínfejlődési elő-
rejelzés készítésére, a várható süllyedés vagy kiemelkedés illetve lepusztulás vagy feltöltődés 
reális becslésére. 

Sokak szerint a XXI. század legfontosabb nyersanyaga a tiszta ivóvíz. A föld mélyé-
ben rejlő vízkészletek felderítése és a sérülékeny ivóvízbázisok védelmének kidolgozása so-
rán elengedhetetlenek a geofizikai vizsgálatok. Jelentős a geofizika szerepe a termálvíz rezer-
voárok, illetve a geotermikus energia, mint alternatív energiaforrás felderítésében és fenntart-
ható kiaknázásában is. 

Általában, a számtalan különböző kutatómódszer, amelyet a felszínközeli kőzetrétegek 
vizsgálatára a geofizika kidolgozott, a legkülönbözőbb, környezetet is érintő feladat megoldá-
sára alkalmas. A teljesség igénye nélkül felsorolunk néhányat:  eltemetett (szennyező) tárgyak 
kimutatása, földalatti szennyeződés terjedésének vizsgálata, talajvízszint illetve talajnedves-
ség tartalom meghatározása, régészeti objektumok felderítése, üregkutatás, kommunális hulla-
déklerakók alapozása és szivárgásának monitorozása, mérnökgeofizikai vizsgálatok épít-
ményalapozásokhoz és mélyépítési feladatok előkészítéséhez (pl. metróalagút), út- és vasúta-
lapozás valamint útburkolat-állapot felmérések, árvízvédelmi töltések, álló- és folyóvizek, 
víztározók, kikötők medrének vizsgálata, (szennyezett) feliszapolódás kimutatása, kotrások 
hatásának nyomon követése a mederfenéken, stb. 
 
Geofizikai kutatómódszerek 
 

Az általánosan alkalmazott geofizikai módszerek egyik nagy csoportját az ún. erőtér-
geofizikai vizsgálatok alkotják. Ide tartozik a Föld természetes gravitációs és mágneseses te-
rének meghatározása és az eredmények interpretációja, egyrészt a Föld globális folyamatainak 
megértése, másrészt regionális és lokális inhomogenitások kimutatása és lehatárolása céljából. 
Az erőtér-geofizikai mérések egy része relatív mérés, tehát nem abszolút térerősséget, hanem 
egyes mérési pontok között jelentkező térerő-különbségeket észlelünk, ezért az eredményeket 
általában ún. anomália (eltérés) térképek illetve szelvények formájában ábrázoljuk. 

A geofizikai kutatómódszerek másik nagy csoportjába a Föld belsejében terjedő, kü-
lönböző kőzettestek határfelületén megtörő illetve visszaverődő hullámok vizsgálata tartozik. 
A természetes eredetű és a mesterségesen gerjesztett rugalmas hullámokkal, a visszavert hul-
lámkép vizsgálatával két iker-diszciplína foglalkozik: a szeizmológia illetve a szeizmika. A 
felszínen mért szeizmikus szelvényeken plasztikusan kirajzolódnak az eltérő jellegű kőzettes-
tek határfelületei és a vetők, törések nyomvonalai. Hasonló eredményeket ad igen kis mélysé-
gekre a nagyfrekvenciás elektromágneses hullámok gerjesztésén és mérésén alapuló földradar 
módszer. 
 Külön csoportba soroljuk a geoelektromos mérések szerteágazó módszeregyüttesét. 
Ide tartozik a természetes eredetű elektromágneses hullámok, a geokémiai okokra visszave-
zethető természetes potenciálkülönbségek, az egyenáramú gerjesztéssel létrehozott feszültség-
különbségek és a legkülönbözőbb váltóáramú gerjesztés hatására a felszínen kialakuló 
elektromágneses tér mérése. A geoelektromos eredmények az alkalmazott módszer függvé-
nyében különböző jellegű szelvények és anomália térképek formájában kerülnek ábrázolásra, 
és a kőzetek eltérő elektromos paramétereit, a fajlagos ellenállás és a dielektromos állandó kü-
lönbségeit tükrözik. 
 A következő pontokban sorra vesszük a legfontosabb geofizikai kutatómódszereket, 
röviden vázoljuk a fizikai alapokat, egyes mérések kivitelezését és az értelmezés legfőbb 
szempontjait, valamint a legjellemzőbb alkalmazási területeket. 



Gravitációs kutatások 
 
Az anyag legalapvetőbb tulajdonsága a tömegvonzás (gravitáció). A föld felszínén 

mérhető nehézségi gyorsulás (g) nagysága pontról-pontra változik. g értékét a földfelszín egy 
adott pontján kisebb mértékben a Föld forgásából következő (centrifugális) gyorsulás és a 
közeli égitestek (elsősorban a Hold) tömegvonzása befolyásolja, ám döntően a földbelső 
tömegeinek integrált vonzása határozza meg. Homogén vagy homogén koncentrikus héjakból 
álló gömb gravitációs potenciálja (Vg) bármely gömbön kívüli pontban megegyezik avval a 
potenciállal, ami akkor alakulna ki, ha a gömb teljes tömegét a tömegközéppontba sűrítenénk: 

    
r

MfVg −=  

(M a gömb tömege, r a középponttól mért távolság és f a gravitációs állandó). A Föld felszí-
nén e potenciál gradiensének szisztematikus területi felmérésével a homogén gömbhéj-szerke-
zettől való eltérésről, azaz a különböző sűrűségű kőzettestek elhelyezkedéséről nyerhető 
információ. Néhány kőzettípus jellemző sűrűségértékeit foglalja össze a 1. táblázat. 

  g területi változása globális léptékben a mesterséges holdak pályaadataiból 
határozható meg, míg regionális és lokális léptékben gravitációs ponthálózatok terepi 
mérésével térképezhető. A terepi méréseket a XX. század első felében Eötvös-féle torziós 
ingával végezték, újabban az egyre pontosabbá váló gravimétereket alkalmazzuk. A 
graviméterek működési elve egyszerű (1. ábra). A mérés kezdetekor egy lengő kar végén 
elhelyezkedő, addig stabilan rögzített tömeget felszabadítunk (dezaretálás). Ekkor a nehézségi 

erő forgatónyomatéka hatására a kar 
kilendül. E kimozdulással egy rugó 
növekvő megnyúlása tart egyensúlyt. 
Ezután a rugó rögzítési (fel-
függesztési) pontját egy csavarszerke-
zet segítségével addig mozgatjuk (e-
meljük), amíg a tömeg vissza nem ke-
rül az alaphelyzetbe (kompenzálás). A 
kompenzálás mikrométeren leolvasha-
tó mértéke arányos a mérési pontra jel-
lemző nehézségi gyorsulással. A ne-
hézségi gyorsulás geofizikában hasz-
nálatos mértékegysége, Galilei tiszte-
letére, a gal (1 gal = 10-2 m sec-2). A 
graviméterek mérési pontossága ~0,01 
mgal, a földi nehézségi gyorsulás 10-8 
szorosa. 

A terepi graviméterek relatív mérőberendezések, azaz az egymást követő mérési pon-
tok közötti gyorsulás-különbség (Δg) meghatározására alkalmasak. A nehézségi gyorsulás ab-
szolút értékét más, speciális mérőberendezésekkel határozzák meg elsősorban geofizikai ob-
szervatóriumokban. A relatív méréssorozatokat ismert abszolút értékű pontokon 
(bázispontokon) kezdve és végezve a Δg méréssorozatokból kiegyenlítő számításokkal min-
den mérési pontra meghatározhatjuk g abszolút értékét is.  

Homok 1400-2100 Tömött mészkő 2500-2800 Gránit 2500-2600 
Agyag 1200-2200 Porózus mészkő 1300-2500 Riolit 2000-2500 
Homokkő 1700-2800 Dolomit 1900-3000 Bazalt 2900-3200 

1. ábra. La Coste – Romberg típusú graviméter váz-
lata (E graviméter típusban speciális, erőhatásmentes 

állapotban 0 hosszúságú rugót alkalmaznak) 

1. táblázat. Kőzetek jellemző testsűrűsége (kg/m3) 



Ahhoz, hogy gravitációs mérésekből a földbelső sűrűség-inhomogenitásaira következ-
tethessünk, néhány más hatást el kell távolítani mérési eredményeinkből. Korrekcióba kell 
venni az árapály jelenségét, a centrifugális gyorsulás Egyenlítőtől távolodva csökkenő hatását 
és az észlelési pontoknak a Föld tömegközéppontjától (pontosabban a tengerszinttől) mért kü-
lönböző távolságát. Ez utóbbi korrekció elvégzése csak a mérési helyek tengerszint feletti ma-
gasságának ismeretében lehetséges. A graviméteres felmérés elengedhetetlen része tehát a 
mérési pontok geodéziai szintezése. A szintezés pontosságának a gravitációs mérés pontossági 
követelményeihez kell igazodnia. (A nehézségi gyorsulás vertikális gradiensének átlagértéke, 
amellyel a magassági korrekciót is végezzük 0,3086 mgal/m.) 

A felsorolt korrekciók után kapott értékeket tiszta magassági (free-air) anomália 
értékeknek nevezzük. A tiszta magassági értékekből a széles környezet topografikus hatásá-
nak és egy átlagos kéregvastagságra számolt kompenzációs hatásnak együttes figyelembe vé-
telével ún. izosztatikus anomáliákat kaphatunk. Ezek egy adott helyen a földkéregnek az izo-
sztatikus egyensúlyi állapottól (a sűrűbb köpenyanyagon történő úszástól) való eltérését 
tükrözik. Ilyen eltérésekből globális, vagy szélesebb régiókat érintő kéregmozgási folyama-
tokra következtethetünk. 

A regionális és főképpen a lokális 
földtani szerkezeteket az ún. Bouguer-ano-
mália térképek tükrözik. Bouguer anomáli-
át a tiszta magassági értékekből úgy ka-
punk, hogy rendre kivonjuk belőlük a szé-
les (végtelen) környezet tengerszint feletti 
tömegeinek, egy alkalmasan választott át-
lagsűrűséggel számolt, elméleti hatását. 
Ezek után térképünkön a választott átlagér-
téknél nagyobb sűrűségű kőzettestek 
(„hatók”) pozitív, míg a kisebb sűrűségűek 
negatív anomáliát okoznak. Az anomáliák 
amplitúdója a hatók vastagságával nő, 
mélységével csökken, kiterjedése a ható ki-
terjedésével nő. A Bouguer-anomália térké-
pek jellegzetes vonásait szűrési algoritmu-
sokkal emelhetjük ki („maradék-anomália 
térképek”), és, kvantitatív módon, hatószá-
mításokkal (2. ábra) valamint inverziós 

(optimális paraméterbecslő) eljárásokkal értelmezhetjük. 
Az átnézetes gravitációs felmérések a XX. század második felében a kontinentális 

területek jelentős részén, így a 3. ábra tanúsága szerint Magyarországon is megtörténtek. Na-
gyobb területeket lefedő sűrűbb ponthálózatokat földtani szerkezetek részletes megismerésére 
nyersanyagkutatás, elsősorban szénhidrogén-kutatás céljából mérnek. Lokális hálózatok és 
igen kis területek részletes felmérései (az ún. mikrogravitációs mérések) minden olyan geofi-
zikai feladat megoldásában alkalmazhatók, amelyben, várhatóan, a felderítendő objektum sű-
rűsége számottevően különbözik a beágyazó kőzetekétől (4. ábra). Mégis, a mikrogravitációs 
kutatómódszert viszonylag ritkán alkalmazzák, mert a mérések kivitelezése, más geofizikai 
mérésekkel összehasonlítva, időigényes. 
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2. ábra: 20 m mélyen eltemetett 10x10x60 m 
hasáb alakú üreg gravitációs hatása (mgal 

egységekben) 
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3. ábra. Magyarország Bouguer-anomália térképe. A térképen lehatárolhatók a fiatal, 
kis sűrűségű üledékekkel feltöltött árkok és medencék, az azokat elválasztó, idősebb 
kőzetekből felépülő kiemelt hátságok és kijelölhetők a fő törésvonalak, melyek közül 
legmarkánsabb az országot DNy-ÉK irányban átszelő Közép-magyarországi vonal. 

4. ábra. Két párhuzamosan mért mikrogravitációs szelvény felhagyott pincejárat 
felderítésére Kőbányán 



Földmágneses kutatások 
 

A kutatómódszerrel a mágneses teret mérjük a Föld felszínén. Ennek nagyságát és 
irányát alapvetően a Föld globális mágneses tere szabja meg, de kisebb mértékben befolyásol-
ja a mérési hely környezetében jelenlévő anyagok mágnesezettsége is. Szisztematikusan vég-
rehajtott mérések eredményeként olyan anomáliaképet kap-
hatunk, amelyen a felszín alatti, különböző mágneses tulaj-
donságú anyagok egymáshoz viszonyított helyzete kirajzo-
lódik (6. ábra). 
 Szemléletesen a magnetosztatikát kétféleképpen, 
virtuális mágneses töltésekkel és elektromos köráram segít-
ségével lehet megalapozni. A jelenleg elfogadott SI mérték-
egységrendszerhez az áramszemlélet áll közel. Eszerint 
képzeljünk el egy r sugarú elektromos körvezetőt, amiben 
olyan I erősségű áram folyik, ami nagyjából megfelel az a-
tomban keringő elektronok áramának (5. ábra). Ekkor a hu-
rok középpontjában keletkező mágneses térerősség vektor 
nagysága rIH 2/=

r
, mértékegysége az A/m (Am-

per/méter). Ugyanennek a körvezetőnek a mágneses mo-
mentuma π22rIM ∗=

r
, mértékegysége Am2. 

A mágneses tér forrásai nem különálló töltések, mint az elektromos tér esetében, ha-
nem egyszerre mindig két ellenkező előjelű mágneses „töltés” van jelen. Így az elemi mágne-
ses momentum két pólusból áll, úgynevezett dipólmomentum. (A természetben a dipólusok 

kombinációjaként magasabb ren-
dű, multipól momentumok is lé-
tezhetnek.) 

Az anyag mágnesezettsé-
gének mértékét a térfogategységre 
(V) jutó mágneses momentum 
nagysága határozza meg, azaz 

VMJ /
rr

= , mértékegysége A/m. 
A tömegegységre jutó mágneses 
momentum a következő: 

mM /
rr =μ , mértékegysége Am2/ 

kg. A mágneses szuszceptibilitás 
annak mértéke, hogy az anyag 
mennyire mágneseződik adott 
nagyságú mágneses tér jelenlété-
ben: HJ

rr
/=κ . Az egységnyi 

tömegre jutó (tömegfajlagos) 
mágneses szuszceptibilitást a kö-
vetkezőképpen definiáljuk: 

H
rr /μχ = , mértékegysége m3/ 

kg. Ez a mennyiség általánosan 
alkalmazható a különböző típusú 
mágneses anyagok jellemzésére. 
 Az anyag mágnesezettsége 

két összetevő eredője INDREM JJJ
rrr

+= . A remanens mágnesezettséget )( REMJ
r

 az adott 

5. ábra. Körvezetőben folyó 
áram hatására létrejött 

mágneses térerősség vonalak 

6. ábra. Veszélyes anyagokat tartalmazó, eltemetett 
fémhordók kimutatása sűrű hálózatban végzett 

földmágneses mérésekkel (Puszta Sándor szíves 
engedélyével) 



anyagban meglévő rendezett mágneses momentumok okozzák, az induktív mágnesezettség 
)( HJ IND

rr
∗= κ pedig külső mágneses tér hatására alakul ki. 

A földmágneses kutatások során műszereinkkel a mágneses indukcióvektor )(B
r

 
valamely komponensét mérjük. A mágneses indukció, más néven intenzitás mértékegysége a 
Tesla (Vs/m2). SI rendszerben a JHB

rrr
és, közötti összefüggést a következő kifejezés adja 

meg: 
)(0 JHB
rrr

+= μ  
A μ0 anyagi állandót a vákuumra vonatkoztatott mágneses permeabilitásnak nevezzük, értéke 
SI egységekben 4π*10-7 Henry/m (Vs/Am). 
 Az anyag mágneses tulajdonsága az elektronok atommag körüli, illetve spin mozgásá-
ból valamint egymás közötti kölcsönhatásából fakad. Azokat az anyagokat, amelyekben az a-
tomoknak vagy ionoknak nincsen eredő mágneses momentuma, diamágneses anyagoknak ne-
vezzük. A diamágnesek külső mágneses tér hatására igen csekély, a térrel ellentétes irányú 
mágnesezettséget mutatnak, azaz szuszceptibilitásuk kis negatív érték, mely független az a-
nyag hőmérsékletétől. 

A paramágneses anyagokban az atomoknak vagy ionoknak van eredő mágneses mo-
mentumuk és mágneses tér jelenlétében az elemi momentumoknak a tér irányába történő rész-
leges beállása figyelhető meg, ami pozitív mágnesezettséget eredményez. Az egyedi mágne-
ses momentumok azonban ugyanúgy, mint a diamágneseknél, nem lépnek kölcsönhatásba 
egymással, tehát a mágnesezettség nullává válik, ha a külső tér megszűnik.  A paramágneses 
anyagok szuszceptibilitása a diamágneses szuszceptibilitások abszolút értékénél általában na-
gyobb, pozitív érték, és a hőmérséklet növekedésével gyakran csökkenést mutat. Igen sok va-
sat tartalmazó ásvány paramágneses. 

2. táblázat. Néhány ásvány mágneses szuszceptibilitása SI egységekben (κ*10-5) 

A ferromágneses anyagokban a párhuzamosan beálló elemi mágneses momentumok 
ún. doméneket alkotnak és ezek igen jelentős eredő mágnesezettséget eredményezhetnek 
külső mágneses tér jelenléte nélkül is. Tipikus ferromágneses anyag az elemi vas, nikkel, 
kobalt, gadolínium és ezek ötvözeteinek többsége. A ferromágnesek két igen fontos 
tulajdonsága a spontán mágnesezettség, illetve a mágnesezettség határát jelentő, kritikus 
hőmérsékleti érték (Curie-pont) megléte. A 2. táblázat néhány ásvány mágneses szuszceptibi-
litását foglalja össze. 

A kőzetek mágneses szuszceptibilitása az ásványi összetétel alakulása miatt csak 
akkor mutat lényeges változást, ha a bennük lévő ferromágneses ásványok mennyisége 
változik meg. A porozitásnak, tehát a folyadékkal vagy gázzal kitöltött térrész arányának 
növekedésével a mágneses szuszceptibilitás csökken. Függ a szuszceptibilitás a kőzetalkotó 
szemcsék méretétől is, mert a 10-2 – 10-3 mm nagyságú részecskék már a mágneses domének 
nagyságrendjébe esnek és fellép a mágneses energia szóródásának jelensége is.  

 

Kvarc (SiO2) -1,63 
Kalcit (CaCO3) -1,38 

Diamágneses 
Ásványok 

Víz (H2O) -0,90 
Sziderit (FeCO3) 250 – 800 
Pirit (FeS2) 120 

Paramágneses 
Ásványok 

Biotit (K(Mg, Fe2+)3Si3O10(OH, F)2) 15 – 100 
Ferromágnes s. str. Pirrhotin (FeS) 5*104 – 5*105 
Antiferromágnes Hematit (Fe2O3) 200 -1500 

Ferromágneses 
ásványok 

Ferrimágnes Magnetit (FeOFe2O3) 8*105 – 2*106 



A 3. táblázat széles értékintervallumai arra utalnak, hogy egyazon kőzet más-más ki-
fejlődése igen különböző mágneses szuszceptibilitást mutathat. A földmágneses mérések kiér-
tékeléséhez tehát lehetőség szerint meg kell határozni a vizsgált terület kőzeteinek jellemző 
szuszceptibilitás értékeit. A mérést laboratóriumi berendezésbe helyezett kőzetmintákon, vagy 
terepi szuszceptibilitás-mérő műszer segítségével lehet elvégezni. A terepi műszer eredmé-
nyei a talaj legfelső, néhány cm vastag rétegére vonatkoznak, és más célokra is használhatók. 
Például, szél útján, vagy felszíni csapadékvízzel szállított nehézfém szennyeződések elterjedése 
terepi mágneses szuszceptibilitás mérésekkel térképezhető. 

A kőzetek földmágneses mérések során feltérképezendő induktív és remanens mágne-
sezettsége egyaránt a Föld mágneses terében jön létre. A földi mágneses tér döntő része belső 
eredetű, és igen jó közelítéssel leírható egy rúdmágnes terével, melynek tengelye a Föld for-
gástengelyével közel azonos irányú, bár azzal nem esik pontosan egybe. Jellemzői lassan, év-
századok alatt változnak. A tér másik, jelentősen kisebb összetevője a zömmel a napból érke-
ző részecskesugárzás hatására az ionoszférában és a magnetoszférában lezajló folyamatok kö-
vetkezménye, és gyors időbeli változás jellemzi. 

A földmágneses teret, a hagyományos iránytűs, majd ún. terepmérleggel végzett észle-
lésekhez igazodva komponensekre bonthatjuk és ezeket a mérési ponthoz illesztett lokális 

mágneses koordinátarendszerben írjuk le (7. áb-
ra). Az inklináció a földmágneses tér vektorá-
nak dőlését méri a föld felszínét érintő horizon-
tális síkhoz képest. A deklináció a horizontális 
komponens irányának a földrajzi északtól való 
szögeltérése. Magyarországon, mint közepes 
mágneses szélességű helyen, jelenleg a föld-
mágneses tér nagysága hozzávetőlegesen 
F=48000 nT, a deklináció értéke D=2,5°, az 
inklináció nagysága I=63,5°. 
 A mágneses tér elmúlt földtörténeti ko-
rokban uralkodó szerkezetére paleomágneses 
vizsgálatok segítségével következtethetünk. A 
kőzetek keletkezésekor remanens mágnesezett-
séget nyerhettek, amelynek iránya a korabeli 
térerősség irányát őrzi. A természetes remanens 
mágnesezettség lehetséges okai közül a legfon-
tosabb az ún. termoremanens mágnesezettség, 

mely akkor jöhet létre, amikor egy forró kőzet a földi mágneses térben lehűl. Egy másik lehet-
séges ok az, hogy a vízben leülepedő magnetit szemcsék a földmágneses tér irányába igyekez-
nek beállni és az üledékekbe beépülve eredő mágneses nyomatékuk makroszkóposan megje-
lenik. A különböző helyekről gyűjtött különböző korú kőzetmintákon végzett paleomágneses 
laboratóriumi mérések a Föld mágneses pólusainak szélsőséges mozgásaira utalnak, sőt a 
földmágneses tér irányának gyakori átfordulását is tanúsítják. Nagyobb számú paleomágneses 
adat birtokában rekonstruálható a litoszféra lemezek múltbeli mozgása, mélyfúrások magmin-
táin végzett szisztematikus mérések pedig az egyes rétegek abszolút korának meghatározását 

Kavics 20-40 Márga 10-100 Gránit 100-7000 
Homok 20-40 Mészkő 5-200 Peridotit 300-10000 
Agyag 5-200 Dolomit 5-200 Riolit 200-6000 
Aleurit 20-100 Agyagpala 100-8000 Bazalt 200-10000 
Homokkő 20-80 Bauxit 100-10000 Riolittufa 200-2000 

7. ábra: Lokális földmágneses 
koordinátarendszer 

3. táblázat. Néhány kőzet mágneses szuszceptibilitása SI egységekben (κ*10-5)



teszik lehetővé. Régészeti kutatásoknál a kormeghatározást ősi tűzhelyek környezetének pale-
omágneses vizsgálata segíti. 
 Terepen a mágneses intenzitás vektorát )(B

r
, vagy annak valamely komponensét kü-

lönböző fizikai elveken működő magnetométerekkel mérjük. A legmodernebb készülékek, a 
kvantum-magnetométerek, egy szondából és a hozzá csatlakozó elektronikai egységből áll-
nak. A szondában speciális összetételű folyadék található, amely nagyszámú protont és szabad 
elektront tartalmaz. A folyadékot elektromos tekercs veszi körül, amelynek segítségével rádi-
ófrekvenciás elektromágneses térnek tesszük ki az anyagot. Ekkor a szabad elektronok energi-
át vesznek fel, azaz gerjesztődnek és energiájukat a folyadékban található protonoknak adják 
át, ezért azok spin állapota megváltozik. Minden egyes proton, mint kis pörgettyű, a külső 
mágneses tér által meghatározott irány körül precessziós mozgásba kezd, és így a folyadék 
egésze polarizálódik. A protonok precessziója miatt a folyadékban pulzáló mágneses tér ala-
kul ki. A rádiófrekvenciás gerjesztés kikapcsolásával a protonok precesszáló mozgása le-
cseng, de a pulzálás a lecsengés ideje alatt is jól mérhető elektromos jelet hoz létre a folyadé-
kot körülvevő tekercsben, amelynek frekvenciáját méri az elektronikai egység. A protonok 
precessziós frekvenciájából a külső mágneses tér nagysága a következő lineáris összefüggés 
alapján határozható meg: )(P πγ /2∗= Bf P

r
, ahol fP a precessziós frekvencia, γP a protonok 

giromágneses együtthatója és B
r

 a totális tér. 
Az eszköz abszolút pontossága ~0,1 nT. Figyelembe véve, hogy a Föld mágneses pó-

lusain a mágneses intenzitás ~60000 nT ez a földi mágneses tér milliomod részének meghatá-
rozását jelenti. 

 
A graviméteres mérésekkel összehasonlítva a földmágneses mérések eredménye nem 

relatív, minden ponton a teljes térrel arányos értéket kapunk („abszolút mérés”). Mégis cél-
szerű az eredményeket egy-egy bázisponthoz, majd az aktuális földi normál térhez viszonyí-
tott anomália-térképek formájában értékelni (8. ábra). Ennek elsődleges oka az, hogy ez által 

8. ábra Őskori település nagyfelbontású mágneses anomália képe (Puszta Sándor szíves 
engedélyével) 



küszöbölhetjük ki eredményeinkből a földi mágneses tér rövid periódusú, illetve szekuláris 
(évszázados) időbeli változásának hatását. 

A mágneses anomáliák az eltérő szuszceptibilitású vagy remanens mágnesezettségű 
mélybeli kőzetblokkokhoz, a mágneses hatókhoz társíthatók. A hatók dipólus jellegűek, így a 
felszínhez viszonyított helyzetüktől függően különböző jellegű anomáliát, gyakran egy pozi-
tív-negatív anomália párt okoznak. A mágneses anomália térképek hiteles értelmezéséhez szű-
rési algoritmusokat, elméleti hatószámításokat illetve inverziós eljárásokat alkalmazunk.   

A gravitációs felmérésekhez hasonlóan valamilyen szintű mágneses térképezés a Föld 
jelentős részén történt. A felméréseket megkönnyítette, hogy földmágneses mérések repülő-
gépről is jó pontossággal végrehajthatók. A módszerrel regionális léptékben magmás eredetű 
kőzettömegek, lokálisan vulkáni telérek, vastartalmú kőzettestek és érctelepek, mikrolépték-
ben pedig, az ember által megbolygatott szűkebb környezet eltemetett objektumai (pl. fém 
csövek, hordók) és egykori emberi tevékenység nyomai (árkok, kutak, sírok) válnak térképez-
hetővé (8. ábra). 
 
 
Szeizmológia 
 

A földrengések energiája rugalmas hullámok formájában terjed szét a rengés 
kipattanásának helyétől (a hipocentrumból) kiindulva. A hullámok intenzitása (I), azaz, a 
térfogategységen időegység alatt áthaladó energia mennyisége a rengés fészkétől, mint 
centrumtól távolodó gömbfelületeken (r2 > r1 távolságokban) az ún. geometriai szóródás miatt 
a következő függvény szerint csökken: 

12

2

2

1

1

2 rr
r
r

I
I

>⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=  

A hullámterjedés során a rugalmas energia egy része hővé alakul, tovább csillapítva az 
intenzitást az 

reII η−= 0  
függvény szerint, amelyben r a távolság és η az ún. abszorpciós koefficiens. Bizonyított, hogy 
az abszorpciós koefficiens a frekvenciával arányosan nő, így a nagyfrekvenciás hullámok ha-
marabb lecsengenek. 

Az anyagrészecskék mozgása szempontjából alapvetően két 
hullámtípust különböztethetünk meg: a P (longitudinális, vagy nyo-
mó) és az S (tranzverzális, vagy nyíró) hullámot. Ugyanazon a-
nyagban a P hullámok terjedési sebessége mindig nagyobb, mint az 
S hullámoké, és folyékony anyagban S hullámok nem terjednek. 

Eltérő fizikai tulajdonságokkal jellemezhető kőzetblokkok 
határán a rugalmas síkhullámok megtörnek, azaz a második közeg-
ben más irányban folytatják útjukat és egy részük a határfelületről 
visszaverődik. Az irányváltás mértékét a két közegekre jellemző 
hullámterjedési sebességek (V1 és V2) alapján az optikából is ismert 
Snell-Descartes törvénnyel írhatjuk le (9. ábra): 
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A visszavert hullám amplitúdója (A1) a reflexiós koefficiens (R) is-
meretében számítható: 
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9. ábra. Réteghatáron meg-
törő és visszaverődő akusz-

tikus hullám



Hasonlóan, a második közegbe behatoló hullám amplitúdója (A1) a transzmissziós koefficiens 
(T) ismeretében: 
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A0 a beeső hullám amplitúdója, Z mennyiség a közegre jellemző akusztikus impedancia, a sű-
rűség és a hullámterjedési sebesség szorzata: Zi = Vi · ρi. Megjegyzendő, hogy az amplitúdók-
ra vonatkozó fenti összefüggések, szigorúan véve csak a határfelületre merőlegesen beeső 
hullámok esetében érvényesek. 

A földrengések erősségét a felszabadult energia logaritmusával arányos mennyiséggel, 
a magnitúdóval jellemezzük (4. táblázat). A rengések fészkében igen nagy energiamennyiség 
szabadulhat fel, így dacára a geometriai szóródásnak és az abszorpciónak, érzékeny berende-
zésekkel távoli rengések is észlelhetők. A földrengéshullámokat szeizmográfokkal regisztrál-
ják, melyek belső felépítése hasonló a graviméterekéhez. Központi elemük egy rugóra felfüg-
gesztett tömeg, amely tehetetlensége folytán csak késve követi a talajhoz rögzített műszerház 
elmozdulásait. A tömeg egy tekercs belsejében mozog, és abban feszültséget indukál. Az á-
ram változásait elektronikusan rögzítik és így jön létre a szeizmológiai vizsgálatok alapanyaga 
a bármikor visszajátszható, és különböző matematikai eszközökkel analizálható talajmozgás-
regisztrátum, a szeizmogram. Napjainkra több ezer szeizmográf működik állandóan világszer-
te néhány globális és sok regionális állomáshálózatba szervezve, ahonnan a regisztrátumokat 
feldolgozó központokba továbbítják. (Külön szeizmológiai hálózat ellenőrzi, például, az 
atomcsend egyezmény, azaz a földalatti nukleáris robbantások tilalmának betartását.) 

Magnitúdó Energia (J) Gyakoriság Magnitúdó Energia (J) Gyakoriság 
1 ~2.0·106 8000/nap (becsült) 6 ~6.3·1013 120/év 
2 ~6.3·107 1000/nap (becsült) 7 ~2.0·1015 18/év 
3 ~2.0·109 49000/év (becsült) 8 ~6.3·1016 
4 ~6.3·1010 6200/év (becsült) 9 ~2.0·1018 1/év 

5 ~2.0·1012 800/év …   

4. táblázat. A különböző magnitúdójú földrengésekben felszabaduló energia és a rengések 
gyakorisága a Földön a XX. századi megfigyelések statisztikus feldolgozása alapján.  

Az egy-egy rengésből kiinduló és a Föld különböző pontjain időeltolódásokkal észlelt 
hullámok összehasonlító vizsgálata szolgáltatja az elsődleges információt a Föld mély régiói-
nak szerkezetéről és az ott lezajló folyamatokról. A megtört és visszavert hullámok alapján ki-
jelölhetők az akusztikus impedancia hirtelen megváltozásának határfelületei, azaz kialakítható 
az öves szerkezetű föld pontos modellje (kéreg - többosztatú köpeny - külső és belső mag). 
Külön vizsgálva a P és S hullámok terjedését kiderült, hogy a külső mag kis viszkozitású („fo-
lyékony”), benne S hullámok nem terjednek. 

A rendelkezésre álló mérési anyag növekvő mennyisége és a feldolgozási módszerek 
fejlődése (pl. tomográfiás eljárások kidolgozása) a kis, laterális sebesség-különbségek kimuta-
tását is lehetővé teszi, feltárva a földbelső dinamikus folyamatait. A lemeztektonikai mozgá-
sok során alábukó hideg (sűrűbb, nagyobb sebességű) litoszféralemezek nyomon követhetők, 
néhány esetben egészen a köpeny-mag határig. Másrészt kimutathatók a meleg (kisebb sűrű-
ségű és sebességű) köpenybeli feláramlások zónái is. 

A szeizmológiai észlelések alapján számíthatók a földrengések hipocentrumai. A mű-
szeres mérések korszaka előtt lezajlott szeizmológiai eseményekről levéltári kutatások alap-
ján, a történelmi földrengések feldolgozásával szerezhető információ. A hipocentrumok fel-
színi vetületeit, az epicentrumokat ábrázoló térképeket szeizmicitás térképnek nevezzük (10. 



ábra). A rengésekre meghatározott (vagy becsült) magnitúdót is figyelembe véve, különböző 
módszerekkel regionális földrengés-veszélyeztetettségi térképeket szerkesztenek (11. ábra).  

Földrengések kipattanása minden esetben vetőhöz (kőzetdiszlokációhoz) kapcsolódik. 
A regisztrátumok alakjából megállapítható a fészekmechanizmus, azaz meghatározható a vető 
menti elmozdulás iránya. A fészekmechanizmusból a földkéreg feszültségállapotára következ-
tethetünk. Ha az elmozdulás a mélység felé történt, normál vetőről és extenziós feszültségálla-
potról, ha a felszín felé, feltolódásról és kompressziós feszültségállapotról beszélünk. Köztes 
állapotot mutat az oldalelmozdulásos fészekmechanizmus. A kéreg feszültségállapotának is-
merete, többek között, a kéreg felső részén felderített törésvonalak recens aktivitásának megí-
télésében segít. 

Érzékeny szeizmográfokkal nem csak földrengéseket, de a más, elsősorban antropogén 
forrásokból származó talajnyugtalanságot is vizsgálják. A talajnyugtalanság regisztrátumok 
spektrális analízisével a mérési pont környezetének egy esetleges földrengés amplitúdóját fel-
erősítő vagy csillapító hatására következtethetünk. Ezeket az eredményeket a környékre meg-
határozott földrengés-valószínűségi értékkel összevetve a veszélyes ill. veszélyeztetett létesít-
mények telepítési helyén pontosan megbecsülhető a várható maximális talajgyorsulás értéke. 

 
Szeizmikus kutatások 
 
A szeizmika a „geofizika királynője”: ezzel a felszíni módszerrel lehet legeredményesebben 
leképezni a földkéreg belső szerkezetét a talajrétegektől kezdődően egészen a néhányszor tíz 
kilométeres mélységekig. Szeizmikus méréseknél mesterségesen keltünk rezgéseket a föld-
ben, és a mélyből visszaérkező rugalmas hullámokat regisztráljuk. A rezgéskeltés eszköze a 
mérési feladathoz és a mérési környezethez alkalmazkodva többféle lehet. Szárazföldön se-
kély fúrásokban végzett robbantásokkal vagy több tonnás hidraulikus rázószerkezetekkel (ún. 
vibrátorokkal), esetleg, sekély kutatásoknál, egy néhány kg tömegű kalapáccsal gerjesztünk a-
kusztikus hullámokat. Vízen végzett méréseknél sűrített levegőt vagy vizet kilövellő hidrauli-
kus puskát (air-gun, water-gun), elektromos ívkisülést létrehozó (sparker) vagy indukciós el-

10. ábra Földrengések epicentrumai a Kárpát-medencében a 456.-1998. évek közötti adatok 
feldolgozása alapján. A körök sugara a rengés magnitúdójával arányos. 



ven működtetett cintányérszerű eszközt (boomer) alkalmazunk. A beérkező jelet, a működés 
elvét tekintve a szeizmográfokkal analóg, hegyes végű, talajba szúrható geofonokkal észlel-
jük. Vízi méréseknél műanyag csőben elhelyezett piezoelektromos nyomásérzékelőt, ún. hid-
rofont vagy azok sorozatát alkalmazzuk. 

Legegyszerűbb és leggyorsabban kivitelezhető az ún. egycsatornás reflexiós szeizmi-
kus szelvényezés. Ekkor egy jelforrást és egy geofont (vízben hidrofont) helyezünk el egy vo-
nal mentén. A forrással akusztikus impulzust gerjesztünk és a geofonhoz érkező rezgéshullá-
mokról felvételt készítünk (12. ábra). A felvételen („szeizmikus csatornán”) nagy amplitúdó-
val először az ún. direkt hullám jelenik meg, majd az egyre mélyebben húzódó réteghatárok-
ról az egyre később beérkező visszavert hullámok („reflexiók”) jelentkeznek. A forrást és a 
geofont a köztük lévő távolság megtartásával tovább helyezzük a vonal mentén, és újabb fel-
vételeket készítünk, amelyeket egymás mellé felrajzolva kialakul a szeizmikus időszelvény. 
Vízi környezet, úgy a rezgéskeltés, mint az észlelés oldalán kiemelkedően jó energiacsatolást 
biztosít, ezért álló- és folyóvizekben a mederfenék alatti néhányszor tíz méteres tartomány 
egycsatornás szeizmikus mérésekkel pontosan leképezhető (14. ábra).  

A többcsatornás szeizmikus mérések két típusát különböztetjük meg: a reflexiós és a 
refrakciós szeizmikát. Reflexiós esetben, mint láttuk, a határfelületekről visszaverődött 
síkhullámok beérkezését vizsgáljuk. Refrakció jelensége akkor alakul ki, ha egy felső, kisebb 
terjedési sebességű közegből a határfelületre αk kritikus szögnél (a teljes visszaverődés 
határszögénél) nagyobb szög alatt érkezik síkhullám. (A Snell-Descartes törvény szerint sinαk 
= V1/V2). Ekkor az nem hatol be az alsó közegbe, hanem a határfelület mentén halad tovább az 
alsó rétegre jellemző terjedési sebességgel, és a felszín felé a kritikus szögben kiinduló hullá-
mok forrásává válik. 

A többcsatornás szárazföldi mérések menete, mindkét méréstípus esetén a következő. 
Egy, a felszínen kitűzött egyenes vonal mentén egyenlő lépésközökben elhelyezünk több tíz, 
vagy akár több száz geofont, melyeket vezeték köt össze egy sokcsatornás digitális felvevő 

11. ábra. A Kárpát-medence regionális földrengés-veszélyeztetettségi térképe. A különböző 
színek azt a maximális horizontális gyorsulás értéket jelzik, amelyet az 50 év alatt kipattanó 

földrengések áltat okozott talajmozgás 90%-os valószínűséggel nem halad meg. 



egységgel. Az egyenes egy pontján rezgést keltünk, és a geofonok jelét külön-külön csatorná-
kon, alkalmasan megválasztott ideig regisztráljuk. 

A kihelyezett geofonsorral („terítéssel”) újabb és újabb felvételeket készítünk úgy, 
hogy az egyenes további kijelölt pontjain („robbantópontok”) is rezgéseket keltünk. Ezután 
adott számú geofont a sor elejéről a végére áthelyezve tovább lépünk a terítéssel, és újabb 
robbantópontokon gerjesztve további méréseket végzünk. A vázolt műveletsort a kívánt 
szelvényhosszúság eléréséig folytatjuk. A reflexiós és refrakciós eljárás a mérési paraméterek 
(elsődlegesen a robbantópontok és a terítés közötti távolság) megválasztásában különböznek. 

Mindkét méréstípus feldolgozása során elsődleges cél a réteghatárok, azaz a szeizmi-
kus reflektorok minél pontosabb kijelölése (leképezése). Az azonos határfelületről reflektáló-
dott vagy refraktálódott hullámok felszínre érkezésének idejét a robbantóponttól mért távolság 

függvényében az ún. menetidő görbe írja le (13. ábra). Az egy menetidőgörbéhez tartozó pon-
tok az egymást követő geofonokhoz tartozó felvételeken kiugró amplitúdójuk alapján rendre 
kijelölhetők. h mélységben elhelyezkedő, a sík felszínnel párhuzamos határfelületről refrak-
tált hullám menetidőgörbéje a következő egyenes: 
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Dőlt határfelület esetén is hasonló összefüggésre juthatunk. Így, egy refrakciós menetidőgörbe 
alapján megadható egy határfelület mélységének szelvény menti változása. A számításhoz is-
merni kell még a hullámterjedés sebességét a felső (V1) és az alsó közegben (V2). V1 a robban-
tóponttól a geofonokhoz egyenes vonalban terjedő, ún. direkt hullám menetidőgörbéjének (12. 
ábra) reciprok meredeksége, V2 pedig a refrakciós menetidőgörbe meredekségének reciproka. 

A reflexiós menetidőgörbe képlete sík felszín alatt húzódó, vízszintes határfelületre a 
következő: 

12. ábra. Egycsatornás reflexiós vízi szeizmikus szelvényezés elvi vázlata 
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A képlet dőlt határfelület esetén kissé bonyolultabb, ám szintén egy hiperbola egyenlete. 
A többcsatornás reflexiós mérések feldolgozásának legfontosabb lépése az ún. di-

namikus (NMO) korrekció, amely a fenti képlet alapján úgy transzformálja a csatornákat, 
hogy azonos vízszintes felületről visszavert hullámok beérkezései a csatornák kezdetétől 
azonos (a 13. ábrán t0-lal jelölt, a verti-
kális hullámútnak megfelelő) távolságra 
kerüljenek, tehát a menetidő hiperbolák 
„kiegyenesedjenek”. Az egymást követő 
felvételeket szomszédos, függőleges ten-
gelyek mentén ábrázolva kirajzolódnak a 
nagy amplitúdójú reflexiós horizontok 
(12. ábra). Minden csatornát a robbantó-
pont – geofon távolság felezőmerőlege-
sében ábrázolunk, ugyanis azok a réteg-
határok felezőmerőlegest metsző mély-
ségpontjait képezik le (lásd a 13. ábrát). 

Egy felező merőlegeshez általá-
ban több szimmetrikus robbantópont – 
geofon pár is tartozik.  Az így összetar-
tozó csatornák összeadása, az ún. közös 
mélységponti összegzés (stacking), a 
szeizmikus feldolgozás másik jelentős 
lépése. Egy összegzési ponthoz („CDP”-
hez) tartozó csatornák számát fedéspont-
számnak nevezzük. A fedéspontok szá-

14. ábra. A Balatonon fölvett egycsatornás vízi szeizmikus szelvény. (A szelvény erősen 
túlmagasított!) 

13. ábra. Reflexiós és refrakciós hullámutak és 
menetidőgörbék. h a réteghatár mélysége, V1 < 

V2 a terjedési sebesség a felső ill. alsó kö-
zegben, αk a kritikus szög. 
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ma modern, igényes méréseknél elérheti a több százat is, miáltal alapvetően javul a jel/zaj vi-
szony és nagymértékben kierősödnek a koherens reflexiós horizontok az összegzett szeizmikus 
időszelvényeken (15/a. ábra). 

 

Az időszelvények kiindulópontjai lehetnek a földtani-szerkezeti értelmezésnek (15/b. 
ábra), ám vegyük észre, hogy azokon a függőleges koordináta nem a mélység, hanem a 
visszavert hullámok kétszeres futási ideje. (Tehát 2000 m/s átlagos szeizmikus sebesség ese-
tén 1 ms = 1 m). További műveletekkel az időszelvények mélységszelvénnyé konvertálhatók, 
de ez csak akkor pontosítja a leképezést, ha, például mélyfúrásokban elvégzett akusztikus mé-
rések eredményeképpen részletesen ismerjük a területre jellemző sebesség-mélység függ-
vényt. Jellemző hullámterjedési sebességeket közöl az 5. táblázat. 

Víz 1,485 Laza mészkő 1,5-2,5 Tufa 1,2-4,0 
Homokkő 2,0-4,0 Tömött mészkő 4,0-7,0 Andezit 5,0-7,0 
Márga 1,0-3,0 Dolomit 5,0-8,0 Gránit 4,0-6,0 

5. táblázat. P hullám terjedési sebessége néhány kőzetben (km/s) 

15. ábra. a) Összegzett reflexiós időszelvény a Dunántúlról, Paks környékéről. b) A szel-
vény földtani értelmezése a mezozóos aljzat (zöld), jellemző, a pannoniai üledékeket fel-
osztó réteghatárok (világoskék, lila) és az idős (sötétkék) valamint a fiatal (piros) vetők 

kijelölésével. A nyilak az elmozdulás irányát mutatják. 



 
Megjegyzendő, hogy a szeizmikus szelvényeket általában túlmagasítva ábrázolják, te-

hát az értelmezéskor figyelembe kell venni, hogy a réteghatárok és törésvonalak dőlésszöge 
nagyobbnak látszik a valódinál. Ugyanakkor a valóban meredek réteghatárok leképezése bi-
zonytalanná válhat és könnyen belátható, hogy 45°-nál meredekebb határfelületről egyáltalán 
nem érkezik reflexió a felszínre. 

Az értelmezés során fel kell ismerni a szelvényeken azokat a reflexiós horizontokat, 
melyek nem köthetők valós réteghatárokhoz. Ezek elsősorban az ún. többszörösök, egy réteg-
határ és a felszín között kétszer, vagy többször oda-vissza verődő hullámok jelei (16. ábra). 
További speciális alakzatok a szeizmikus szelvényeken a diffrakciós hiperbolák. Ezeket a hul-
lámhossz néhányszorosánál nem nagyobb kiterjedésű inhomogenitások, sarkok, élek, mint ön-
álló, pontszerű hullámforrások hozzák létre. A diffrakciós hiperbolákat a dinamikus korrekció 
nem „egyenesíti ki” így kisebb méretű eltemetett objektumok indikátorai lehetnek (17. ábra).   
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16. ábra. Egycsatornás vízi szeizmikus mélységszelvény a Tiszán. A szelvény tanúsága 
szerint a folyó itt egy régebbi meder vonalát keresztezi. A többszörös reflexiók 

horizontját az értelmezés során nem szabad figyelembe venni. 
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17. ábra. Többcsator-
nás vízi szeizmikus 
szelvény a Dunán, Bu-
dapestnél. A fehér nyíl-
lal jelzett pontból kiin-
duló diffrakciós hiper-
bola a 2. Metró alagút-
ját jelzi. (A mélyebb 
szintekről kiinduló to-
vábbi hiperbolák több-
szörösök!) 



Geoelektromos módszerek 
 

A geoelektromos kutatás a föld felszíne alatt kialakult elektromágneses tér bizonyos 
jellemzőit határozza meg, rendszerint a felszínen. A módszerek irányulhatnak a természetes 
erőtér mérésére vagy mesterségesen gerjesztett tér elektromágneses jellemzőinek meghatáro-
zására. Az eredmények értelmezésével különböző elektromos tulajdonságú kőzettesteket tu-
dunk lehatárolni a mélyben. A kőzetek eltérő elektromos tulajdonságai a ρ (fajlagos ellenál-
lás), az ε (dielektromos állandó) és a κ (mágneses szuszceptibilitás) anyagi paraméterek kü-
lönbözőségéből következnek. 
 A geofizikai mérések szempontjából legfontosabb paraméter a kőzetek fajlagos ellen-
állása. A fajlagos ellenállás egységnyi keresztmetszetű vezető egységnyi hosszúságú szaka-
szán mérhető egyenáramú ellenállás, mértékegysége az Ωm (ohm-méter). Használjuk néha a 
reciprok mennyiséget, a fajlagos vezetőképességet (σ=1/ρ) is, ennek szokásos mértékegysége 
a S/m (Siemens/méter). 
 A kőzetalkotó ásványok fajlagos ellenállása, eltekintve néhány fémesen vezető ásvá-
nyétól, igen nagy, 107-1015  Ωm közötti. A kőzetek ennél nagyságrendekkel jobb vezetők,  pó-
rusaikat és a repedéseket ugyanis víz (elektrolit) tölti ki. Az elektromos vezetést elsősorban a 
kőzetszemcsék felületén kötött ion-dús és a pórusokat kitöltő viszonylag kisebb ion-koncent-
rációjú szabad víztartalom befolyásolja. Az ásványos összetétel és a kristályszerkezet másod-
lagos jelentőségű. 

Törmelékes üledékek (agyag, iszapkő, homokkő, stb.) fajlagos ellenállása a porozitás-
sal és a fajlagos felülettel változik a finomszemcsés agyagok néhány Ωm értékétől a durva-
szemcsés homokkövek, kavicsok, konglomerátumok sok száz Ωm értékéig. Durvaszemcsés ü-
ledékek fajlagos ellenállása a víztartalom függvényében akár egy nagyságrendet is változhat. 
Az üde és kompakt, tehát általában az idősebb és nagyobb mélységben elhelyezkedő karboná-
tos kőzetek (mészkő, dolomit) fajlagos ellenállása több ezer, porózus, repedezett vagy 
karsztosodott karbonátoké csak néhányszor száz Ωm. A kristályos kőzetek, vulkanitok fajla-
gos ellenállása, a repedezettség mértékékétől erősen függően, 102-103 Ωm nagyságrendű. Né-
hány kőzet fajlagos ellenállását foglalja össze a 6. táblázat. 

Kavics (száraz) 100-10000 Agyag 2-20 Gránit 200-10000
Homok (száraz) 50-1000 Agyagmárga, márga 5-50 Gneisz 200-10000
Kavics (víztelített) 50-1000 Mészkő, dolomit 100-5000 Diorit 500-10000
Homok (víztelített) 15-100 Homokkő, konglomerátum 100-2000 Bazalt 200-10000

6. táblázat. Néhány kőzet fajlagos ellenállása Ωm egységekben 

 Nagyfrekvenciás geoelektromos méréseknél jelentős szerepe van a kőzetek die-
lektromos állandójának (permittivitásának), mely anyagi jellemző az elektromos térerősség és 
az eltolási, más néven polarizáció vektor között teremt összefüggést: ED

rr
∗= ε . A vákuumra 

vonatkoztatott relatív dielektromos állandó, εr egy dimenziótlan viszonyszám és értéke közön-
séges kőzeteknél általában 1 és 80 közé esik (7. táblázat). A víz kiemelkedően nagy értéket 
mutat, ezért a mérések értelmezésekor különböző kőzettestek eltérő víztartalmuk alapján kü-
löníthetők el. 

Ferromágneses anyagok kőzetalkotó mennyiségben igen ritkán fordulnak elő.  A nagy 
kőzettesteket jellemző kis és kevéssé változékony mágneses szuszceptibilás (κ) értékek hatása 
a geoelektromos mérésekre általában elhanyagolható. (κ részletesebb tárgyalása a földmágne-
ses kutatómódszer leírásánál található). 
 A földfelszín alatt gyakran mennek végbe olyan fizikai és kémiai folyamatok, amelye-
ket elektromos tér kialakulása kísér. Kontaktpotenciál lép fel két különböző fázisú anyag é-
rintkezésénél (pl. jég és víz), különböző koncentrációjú oldatot tartalmazó porózus kőzetek 



határán, fémek és valamely sójuk oldata között, szilárd fázisú anyagok allotrop módosulatai-
nak érintkezésénél (pl. grafit és kőszén). Rétegvizek és talajvizek áramlásakor filtrációs po-
tenciál alakul ki. A földfelszín közelében elhelyezkedő érctestek az oxigénben gazdag felszíni 
vizek hatására oxidálódnak és az oxidációs-redukciós potenciálok több száz mV nagyságúak 
lehetnek. A természetes potenciált (self-potential, SP) egy bázisponthoz képest, egymással 
párhuzamos szelvények mentén, nem polarizálódó elektróda párral mérik nagy bemenő ellen-
állású feszültségmérő műszeren. A módszer sikeresen alkalmazható például értömzsök, antra-
cittelepek, elfedett vízvezető rétegfejek illetve vetők és korrodált csővezetékek kimutatására 
illetve lehatárolására.  

A felszínközeli rétegek fajlagos ellenállását leggyakrabban egyenáramú geoelektromos 
mérésekkel határozzuk meg. A mérés elve a következő (18. ábra): az A-B elektróda páron ke-
resztül egyenáramot vezetünk a földbe és az M-N  elektróda páron mérjük a kialakult potenci-
álkülönbséget. A mérés alapösszefüggése a látszólagos fajlagos ellenállást definiálja: 

  
I
ΔVKL =ρ  

Jelentése, hogy I áram hatására ΔV feszült-
séget, ugyanezen elektródákon, ρL fajlagos 
ellenállású homogén féltér felett lehetne 
mérni. A K koefficiens függetlenné teszi a 
látszólagos fajlagos ellenállás értékét az e-
lektródák mindenkori geometriai helyzeté-
től. Kiszámítása a homogén féltér felszí-
nén elhelyezett, pontszerű áramforrás kö-
rüli potenciált leíró )2( rIV πρ=  függ-
vény alapján a következő: 
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A méréseket természetesen nem 
homogén féltér felszínén végezzük, sőt a 
cél éppen az inhomogenitások vizsgálata.  
ρL valójában az elektródák alatti térrész valamilyen átlagolt fajlagos ellenállását tükrözi. Ké-
zenfekvő, hogyha egy adott AMNB konfigurációval a felszín több pontján is mérünk, az ered-
mények különbözősége az altalaj fajlagos ellenállásának laterális változásait tükrözi. Ilyen 
méréseket egy egyenes mentén vagy egy rácsháló pontjaiban végezve egyenáramú geoe-
lektromos szelvényeket illetve ún. potenciáltérképeket kapunk, és kvalitatív vagy félkvantitatív 
módszerekkel értelmezhetjük azokat. Az egyszerű szelvényezések során pontról pontra nagy-
jából azonos vastagságú rétegsort átlagolunk. 

Egyre vastagabb rétegösszlet átlagos fajlagos ellenállását úgy mérhetjük meg, hogy az 
áram- és feszültségelektródák távolságát növeljük. Legkézenfekvőbb az AB távolság növelése, 
ugyanis az áramelektródák egymáshoz viszonyított távolságával az áram „behatolásának” 
mélysége is nő. A mérési középponttól távolodó A-B tápelektródákkal végzett méréssorozatot 
vertikális elektromos szondázásnak (VESz) nevezzük. A mérés során a célszerűen megválasz-
tott elektródatávolságok függvényében egy látszólagos fajlagos ellenállás sorozatot kapunk. A 
leggyakrabban alkalmazott ún. Schlumberger elrendezésnél az AB távolságot mértani halad-
vány szerint növeljük, miközben MN  nem változik. Az eredmények számítógépes feldolgo-
zása során vízszintes rétegekből álló modellekre számolt görbéket illesztünk a mért értékek-
hez, mindaddig, amíg az egyezés nem kielégítő („geofizikai inverzió”). Az inverzióval meg-

18. ábra. Az egyenáramú geoelektromos ellen-
állásmérések elvi vázlata az áramvonalak 

(folytonos) és az ekvipotenciális (szaggatott) 
vonalak feltüntetésével 
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határozzuk a mérési pont alatti rétegek vastagságát és valódi fajlagos ellenállását (19. ábra). A 
mérés elvéből és gyakorlatából egyaránt következik, hogy a felbontóképesség a mélységgel 
jelentősen csökken, és a leképezett mélységtartomány általában kisebb, mint AB /3.  

Az egyszerű egyenáramú szelvényezés és a vertikális szondázás kombinációja, az ún. 
multielektródás geoelektromos szelvényezés a leghatékonyabb egyenáramú méréstípus (20. 
ábra). Ekkor egy egyenes mentén egyszerre több tucat elektródát helyezünk ki egymástól e-
gyenlő távolságra. Az elektródákat egy kábelköteg kapcsolja a vezérlő-mérő egységhez. A 
szelvény mentén valamely VESz szisztéma (pl. a Schlumberger elrendezés) összes lehetséges 
ABMN konfigurációja lemérésre kerül. A megfelelő elektródák aktivizálását, az A-B áramok 
és M-N feszültségek mérését, valamint az eredmények rögzítését a központi egység, a hozzá 
csatlakozó számítógép által vezérelve automatikusan elvégzi. 

A kábelek szakaszolásával elérhetjük, hogy a többcsatornás szeizmikus méréshez ha-
sonlóan, az első elektródákat az utolsó mögé áthelyezve tetszőleges hosszúságú szelvényt 
mérhessünk. Egy ilyen méréssorozat eredménye úgy tekinthető, mintha az elektródatávolság-
gal egyenlő lépésenként egy-egy vertikális szondázást végeztünk volna. Természetesen, a 
„behatolási mélységet” az egyszerre kihelyezett elektródák száma, mint maximális AB  távol-
ság, korlátozza. (A terepi multielektródás méréseket részletesen a következő fejezetben ismer-
tetjük.) Mivel az elektromos ellenállás a pórusfolyadék oldott iontartalmától is függ, kutak 
(fúrások) környezetében mesterséges ionbevitel (sózás) után időben ismétlődő méréssorozat-
tal áramlási paraméterek is becsülhetők. 

19. ábra. Schlumberger 
elrendezéssel mért VESz 
görbe homokos-agyagos 
rétegsor fölött. Négyré-
teges inverzióval kapott 
rétegparaméterek: ρ1= 
114 Ωm; h1=0,33 m; ρ2= 
21 Ωm; h2=1 m; ρ3= 84 
Ωm; h3=15,5 m; ρ4= 28 
Ωm  
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20. ábra. Multielektródás szelvény a Szentendre-papszigeti ivóvízbázison keresztül. A nagy 
fajlagos ellenállású, vízadó réteget a barna ill. vörös szín jelöli.  



Árammal átjárt kőzetekben polarizációs jelenségek játszódnak le. Ezért stacionárius e-
lektromos tér csak a gerjesztő egyenáram bekapcsolása után bizonyos idő elteltével, a polari-
záció telítésbe jutásával áll be. Hasonlóan, a gerjesztés megszűnésekor csak a polarizáció vé-
ges időtartamú lecsengése után válik a tér nullává. A gerjesztett polarizációs (IP) kutatómód-

szer a jelenség kimérésével (21. ábra) a kőze-
tek polarizálhatóságáról ad információt. Az 
IP eredmények szoros korrelációt mutatnak a 
kőzetekben előforduló hintett ércesedéssel 
valamint a finomszemcsés (agyagos) kőzet-
frakció mennyiségével. 

A földi mágneses tér külső eredetű, i-
dőben gyorsan változó komponense (lásd a 
földmágneses fejezetet) a földi kőzetekben, 
mint vezető közegben áramot indukál. A je-
lenség tekinthető úgy is, mint az ionoszférá-
ból kiinduló elektromágneses síkhullámok 
behatolása, törése, és visszaverődése a földi 
rétegekbe ill. rétegekből. Az elektromágneses 
hullámok amplitúdója a vezető közegben ex-
ponenciálisan lecseng, pl. a hullám mágneses 
komponensére felírva a z mélység, f frekven-
cia és ρ fajlagos ellenállás következő függ-
vénye szerint: 

ρ/002.0
0

fz
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A képletben a mágneses permeabilitástól füg-
gő tagot, mint jelentéktelent, elhanyagoltuk. 
A magnetotellurikus hullámok frekvenciatar-

tománya 10-5-103 Hz, az általuk praktikusan vizsgálható mélységtartomány ideális esetben a 
100 km > z > 100 m intervallum. 

A tellurikus geofizikai kutatómódszerrel az időben változó erősségű (tellur)áramok o-
kozta változó potenciálkülönbséget regisztráljuk a felszínen, egymásra merőlegesen elhelye-
zett két nem polarizálódó elektróda páron. Az egyidejűleg regisztrált potenciálkülönbségeket 
egy vektor x és y komponensének tekintve az eredő végpontja egy ellipszis jellegű görbét ír 
le. A tellurikus ellipszis jellemzőit (a kis- és nagytengely viszonyát, a nagytengely irányát, a 
forgó vektor által súrolt területet) egy ponton, majd különböző mérési pontok közötti összeha-
sonlítással vizsgálva, egyszerűbb, horizontálisan rétegzett geológiai szerkezetek mutathatók 
ki. 

A magnetotellurikus méréseknél indukciós tekercsek segítségével a tér mágneses kom-
ponensét is regisztráljuk. A magnetotellurikus frekvenciaszondázások esetén a mágneses, Hx 
és az elektromos, Ey térerő regisztrátumok spektruma alapján különböző periódusidőkhöz (T) 
tartozó komplex bemeneti impedancia értékeket, Z(T)=Ex(T)/Hy(T), képezünk. A komplex im-
pedancia abszolút értékéből az egyenáramú vertikális szondázási görbékhez hasonló jelentésű 
látszólagos fajlagos ellenállás ρL = 2T|Z(T)|2 görbét szerkeszthetünk. Láttuk, hogy nagyobb pe-
riódusidejű hullám mélyebbre hatol az anyagba, tehát a nagyobb T-hez tartozó ρL értékek na-
gyobb mélységekig átlagolt fajlagos ellenállások. A mérési pont alatt a horizontális kőzetréte-
gek vastagságát és fajlagos ellenállását a VESz mérések kiértékeléséhez hasonló inverziós al-
goritmussal határozzuk meg. (A bemeneti impedancia komplex érték, ezért, kiegészítéskép-
pen, lehetőség van az elektromágneses hullám mágneses és elektromos komponense közötti 
fáziskülönbség frekvenciafüggésének vizsgálatára is.) A tellurikus és magnetotellurikus geofi-
zikai módszerek elsősorban nagymélységű földtani szerkezetek kutatására alkalmasak. 

21. ábra. Az IP mérések elvi vázlata. ΔVp az 
ún. gerjesztett potenciál, melynek lecsengését 

t0, t1, … tn időpontokban mérjük. 
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 Mesterségesen gerjesztett elektromágneses terek mérésével, az eddig megismert mód-
szerekhez hasonló módon határozható meg a felszín alatti kőzetek fajlagos ellenállása. Az e-
lektromágneses indukción alapuló számtalan geoelektromos módszer (ún. EM módszerek)  
legtöbbjénél mobil keretre rögzített sokmenetes tekercsben vagy a földre terített néhány me-
netes hurokban folyó váltóáram a teret indukáló forrás. A 
vevő oldalon szintén tekercsben, vagy kiterített hurokban 
mérjük az indukált áramot (22. ábra). A forrás és a vevő 
mérete, egymáshoz és a felszínhez viszonyított helyzete, 
a gerjesztő áram jellege (szinuszos egy vagy több frek-
vencián, négyszög vagy impulzusszerű) függvényében i-
gen sok EM mérőberendezést fejlesztettek ki. A vevőegy-
ség, folyamatos gerjesztés mellett a primer (gerjesztő) és 
a szekunder (kőzetekben indukált) tér összegét (CWEM 
módszerek), vagy impulzus jellegű gerjesztés esetén a 
tranziens teret méri (TEM módszerek). Különböző ponto-
kon, azonos frekvenciával gerjesztett mérések eredményei 
az EM szelvények vagy EM térképek. A különböző frek-
venciákon történő méréseket, vagy TEM mérések spektrumának vizsgálatát EM frekvencia-
szondázásnak nevezzük. Az EM mérésekkel vizsgálható mélységtartomány a felszíntől né-
hány száz méterig terjed. Az EM eljárások többségét eredetileg érckutatásra használták, de 
sok más kutatási feladat megoldásában is alkalmazhatók. Nagy fajlagos ellenállású fedőössz-
let alatt húzódó rétegek kutatására az egyenáramú módszereknél feltétlenül alkalmasabbak. 
Nagy területek gyors, átnézetes felmérésére légi EM eljárásokat is kifejlesztettek. 
 
A földradar módszer  
 

A földradar (GPR, Ground Penetrating Radar) kutatások során földbe sugárzott rövid, 
nagyfrekvenciájú elektromágneses hullámcsomagok (impulzusok) visszaverődését regisztrál-
juk. A fizikai alapjait tekintve geoelektromos mérések eredményeinek feldolgozása és inter-
pretációja a reflexiós szeizmikus kutatásoknál megismert módon történik. 

Az alkalmazott impulzusok középfrekvenciája a kutatás jellegéhez igazodva 20 MHz 
és 2 GHz között változhat. Ilyen magas frekvenciákon a kőzetek elektromos viselkedését első-
sorban dielektromos állandójuk (ε) határozza meg. A 7. táblázatban néhány kőzet (anyag) jel-
lemző relatív dielektromos állandóját és más, a radarmérések szempontjából lényeges paramé-
terét foglaltuk össze. 

  
Anyag εr V (m/ns) β (dB/m) Anyag Ε V (m/ns) β (dB/m) 
Levegő 1 0.30 0 Homok (víztelített) 20-30 0.06 0.03-0.3 
Jég 3-4 0.16 0.01 Homok (száraz) 3-5 0.15 0.01 
Víz 80 0.033 0.1 Agyag, márga 5-20 0.08 1-100 
Mészkő 4-8 0.12 0.4-1 Iszap 5-30 0.07 1-100 
Gránit 4-6 0.13 0.01-1     

7. táblázat. A relatív dielektromos állandó (εr), az elektromágneses hullám terjedési sebessége 
(V) és a csillapítás mértéke (β) néhány anyagban ~100 MHz frekvencián. 

A réteghatárokon a radarhullámok törése és visszaverődése az akusztikus hullámoknál 
megismert törvényszerűség szerint történik. A beeső (A0) és visszaverődő (A1) amplitúdó ará-
nya pedig a   

22. ábra Elektromágneses szel-
vényezés EM-34 berendezéssel 
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képlettel írható le. Az R reflexiós koefficiens a rétegek komplex dielektromos állandójától (K) 
függ, amelyet a )2( fjK πσε +=  összefüggés definiál (σ a fajlagos vezetőképesség és f a ra-
darhullám frekvenciája). Tapasztalatok szerint réteghatár kimutatására R > 0.01 esetben van e-
sély. A komplex dielektromos állandóhoz hasonlóan képezhetjük az ún. veszteségi szög (α) 
tangensét )2(tg επσα f= . A veszteségi tényező (tangens) a kőzetbe hatoló hullám csillapo-
dásának mértékére jellemző, fizikai értelemben a hővé alakult elektromágneses energia ará-
nyát mutatja. 

A 7. táblázat tanúsága szerint a víz kiemelkedő dielektromos állandóval renedelkezik, 
tehát a földradar mérések elsősorban a különböző víztartalmú rétegek határáról verődnek 
vissza. Fémes vezetők felszíne szintén kiváló reflektor. A táblázatban közölt sebességértékek-
ből meghatározható a hullámhossz is ( fV=λ , azaz pl. vízben, 100 MHz frekvencián 33 
cm). Így becsülhető a mérések felbontóképessége, ugyanis a tapasztalatok azt mutatják, hogy 
a radarszelvényen két réteghatár akkor különíthető el, ha a köztük lévő távolság legalább a 
hullámhossz fele-negyede. A táblázat következő oszlopa a különböző kőzetek egységnyi vas-
tagságú szakaszán áthaladó hullám energiacsökkenését mutatja. Látható, hogy agyagrétegek-
ben rendkívül nagy csillapítás is létrejöhet (100 dB 10-10 szeres energiacsökkenést jelent!), 
praktikusan meghiusítva az energia továbbterjedését. 
 A földradar berendezés adó és vevő antennáját rendszerint optikai kábel köti össze a 
vezérlőegységgel. A digitálisan mintavételezett radarjeleket a vezérlőegységhez csatolt mobil 
számítógép rögzíti. A méréseket egy egyenes mentén haladva, állandó vagy változó adó- és 
vevőantenna távolsággal végezzük. Eredményként, a mérési elrendezésnek megfelelő egycsa-
tornás vagy összegzett reflexiós időszelvényeket kapunk, a szeizmikus méréseknél megismert 
módon (23. ábra). 

A földradar méréseket, a radarjel frekvenciájától és a felszínközeli rétegek elektromos 
paramétereitől függően a néhány deciméterestől a néhányszor tíz méteresig terjedő mélységek 
kutatására használják. (Kuriózumként megemlítjük, hogy a sarki jégtakaró alól, 5 km mély-
ségből is észlelhető visszavert radarjel.) A módszer többek között alkalmas sekély üledékes 
geológiai szerkezetek, talajvízszint, szennyeződések, megbolygatott felszínközeli rétegek, el-
temetett tárgyak, régészeti területek, üregek, műanyag és fém csövek, lőszerek, (tapo-
só)aknák, mederfenék alatti rétegek, iszapolódás vizsgálatára (32. - 34. ábra). Létezik vízben, 
repülőgépről sőt mesterséges holdról mérő földradar berendezés is. 
 

23. ábra. Földradar szelvény betemetett bányaakna felderítésére  
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Terepi geofizikai mérések 
 

A fejezetben három, széles körben alkalmazható, gyorsan kivitelezhető geofizikai mé-
rés terepi végrehajtását ismertetjük. Mielőtt azonban rátérnénk az egyes módszerekre, néhány 
általános irányelvet adunk a terepi geofizikai mérések kivitelezésével kapcsolatban. 
 A terepi méréseket kis léptékű térképlapokon előre meg kell tervezni. Eldöntendő, 
hogy a műszereket is szállító gépkocsik mennyire és milyen útvonalon tudják megközelíteni a 
mérés helyszínét. A térképi információk alapján viszonylag jól meghatározható az is, hogy a 
mérési pontok gyalogosan megközelíthetők-e. Ugyanakkor, nagyobb lélegzetű munkák méré-
si hálózatának megtervezése előtt ajánlatos terepbejárást is tartani. 
  A terepi geofizikai munka nem egyszerű erdei vagy mezei séta. A kijelölt vonalak, el-
kerülhetetlenül meredek oldalakon, mély árkokon, bozótos, sáros, mocsaras területeken vezet-
hetnek keresztül. Fontos tehát a megfelelő cipő és ruházat megválasztása. Fel kell készülni a 
kedvezőtlen időjárási fordulatokra, nem csak a mérést végző személyzet, de a műszerek tekin-
tetében is. A geofizikai mérőműszerek ugyan általában vízhatlanok, de a kiegészítő berende-
zések, különösen az adatgyűjtő számítógépek gyakran nem. 

A legkülönbözőbb jellegű balesetek (pl. áramütés, kullancsfertőzés, stb..) megelőzése 
végett szükséges a mérési módszerhez és a terepi körülményekhez igazodó balesetvédelmi 
szabályok felállítása és betartása. Tartsunk magunknál elsősegély csomagot! 
 Minden mérésről vezessünk jegyzőkönyvet! A jegyzőkönyvben a mérési hely azonosí-
tása (pl. „útkereszteződéstől 50 m ÉK-re”) valamint a mérőműszer azonosítójának, a mérés i-
dőpontjának, a mérési paramétereknek és a rögzített adatfájlok nevének  feljegyzése mellett 
tüntessük fel a külső körülményeket is: pl. a felszíni jelenségeket („szelvény 50 m-es pontján 
dagonya”, „120 m-nél dolomit kibúvás”, „170 m-nél É 20 m-re villanyoszlop”, „220 m-nél 
drótkerítés”, stb.), az időjárást (pl. „nagy zápor után” vagy „2h 14’-kor szemerkélő eső kezdő-
dik”) stb. Próbáljuk meg logikusan és áttekinthetően számozni mérési pontjainkat és a jegyző-
könyvben írjuk le a számozási (jelölési) szisztémát is. A mérési eredményeket rögzítő fájlok-
ról készítsünk másolatot külső adathordozóra (CD, floppy) közvetlenül a mérés befejezése 
után! 

Mindig legyen nálunk egy alapvető szerszámkészlet (különböző fejkiképzésű csavar-
húzók, fogók, imbuszkulcsok, kés, kontaktspray, forrasztópáka, forrasztóón, multiméter, pilla-
natragasztó, vízhatlan tömítőanyag, szigetelőszalag, szigetelt vezetékdarabok, csatlakozók, 
szigetelő tömlők, háztartási műanyag fólia). Műszereink többsége akkumulátorokról működik. 
Minden mérési nap előtt töltsük föl azokat, és legyen nálunk tartalék is. Tapasztalatok szerint 
egy autóakkumulátor 40 Ah kapacitása nem elegendő egy laptop komputer egész napi működ-
tetéséhez!  

Terepi navigációra és a mérési ponthálózat bemérésére általában GPS (Global 
Positioning Satellites) berendezést használunk. Tartsuk azonban szem előtt e rendszer korláta-
it. Az egyszerű kézi készülékek pontossága jó esetben ±3-5 m, és erősen függ a „látható” mű-
holdak aktuális helyzetétől. Érdemes a berendezéssel előzetesen letöltetni, majd tanulmányoz-
ni a várható műhold-konstellációkat megadó „Almanach”-ot. Nagy mértékben javítható a 
pontosság az ún. differenciális korrekció (DGPS) alkalmazásával. Ilyen korrekciót igényesebb 
műszerek valós időben képesek elvégezni korrekciós műholdak, vagy közelebbi, bázis GPS 
berendezésekkel való rádiókapcsolat útján. Rádiókapcsolat híján a regisztrált pozíció adatok 
utólagos korrekciójára is lehetőség van. Fedett terepen (erdőben) a GPS berendezés nem mű-
ködik. Ilyen helyzetben, és igen sűrű (pl. 1x1 m) mérési hálózat kitűzésekor hagyományos ge-
odéziai módszereket kell alkalmazni (teodolit, kitűzőrúd, mérőszalag, stb.)  



Terepi földmágneses mérések 
  

A mérések során GSM-19 típusú Overhauser-effektuson alapuló kvantum-
magnetométereket használunk (24. ábra). Egy eszköz egy vagy két szondából és a hozzá csat-
lakozó elektronikai egységből áll. Egyetlen szonda használata esetén az eredményeket korri-
gálni kell. A földmágneses tér ugyanis rövid periódusú, ún. napi változást mutat, amely „rára-
kódik” a napközben mért értékeinkre. Az elvégzendő korrekciót báziskorrekciónak nevezzük, 
és lényege, hogy a mérési területhez közel, mágnesesen nem szennyezett helyen egy másik 
magnetométert is felállítunk, és azzal a mérés ideje alatt rögzítjük a tér időbeli változásait. A 
mérések befejezése után a mozgó műszer adataiból a bázisműszer azonos időpontokban mért 
értékeit levonjuk, és így egy olyan adatrendszert kapunk, amely már nem tartalmazza a 
mágneses tér időbeli változásait. A korrigált értékek csupán azt az információt hordozzák, 
amely a mérési pont anyagi környezetének mágneses tulajdonságaira jellemző. 

Azokat a magnetométereket, amelyek több szonda által mért értékek különbségének 
mérésére képesek, gradiométereknek nevezzük (25. ábra). A különbség, azaz a gradiens érték 
meghatározása többfajta térbeli elrendezésben történhet, így például két szonda esetén a szon-
dák egymás mellett vagy egymás alatt is elhelyezkedhetnek. Az első esetben horizontális, míg 
a második esetben vertikális gradiens meghatározása történik. Kizárólagos gradiens mérés e-
setén báziskorrekcióra nincs szükség. 

A mérések megtervezésekor fontos feladat a szondák 
felszínhez és egymáshoz viszonyított távolságának beállítá-
sa. Általában a lehető legnagyobb felbontásra törekszünk, 
azaz a minél kisebb kiterjedésű objektumok azonosítása a 
cél. Alacsonyabbra helyezett szonda kisebb méretű felszín-
hez közeli objektumokra is érzékeny. E törekvésnek azonban 
gátat szab a mágnesesen szennyezett felszín zavaró hatása. A 
megoldás a tesztmérésekkel meghatározott optimális szonda-
magasság és -távolság, amely alkalmazkodik a mérési hely 
jellegzetességeihez. A tesztmérés során – lehetőség szerint – 
ismert, már korábban feltárt terület felett történik mágneses 
mérés. Ugyanazon terület felett többfajta szondaelrendezést 
és mérési pontsűrűséget kipróbálva kiválasztható az adott 
helyszín mágneses és geológiai adottságainak legmegfele-
lőbb módszer. 

A célszerűen megválasztott elrendezés mellett, precíz 

25. ábra Vertikális gradiens 
mérés magnetométerrel 

24. ábra GSM-19-es Overhauser magnetométer konzolja és mérőszondái 



geodéziai méréssel kitűzött rácsháló mentén végezzük a mérést. Egy észleléshez csupán 0,2 – 
0,5 másodpercnyi időre van szükség, tehát igen sok adat begyűjtése lehetséges viszonylag rö-
vid idő alatt. A műszer nagy érzékenységének következtében a mérés különös körültekintést i-
gényel. Az észlelő öltözékének teljesen vasmentesnek kell lennie, zsebeiben sem tarthat sem-
milyen fémtárgyat (kulcs, bicska, öngyújtó).  

A mért mágneses adatokban nemcsak a keresett fizikai változások jelét észleljük, ha-
nem egyéb hatásokat is. Ez utóbbiakat zajnak tekintjük, és eltávolításukra, illetve csökkenté-
sükre törekszünk. Attól függően, hogy kutatásunk mire irányul, zajforrás lehet az altalaj geo-
lógiai változása, árkok, földhalmok, felszínen elhelyezkedő nagyméretű vastárgyak (villany-
oszlop, épület, kerítés), felszínen elszórt vastartalmú szennyezés, elektromágneses sugárzás, a 
Föld mágneses terének gyorsan változó komponense. Az adatrendszer zajszintjét digitális szű-
rési műveletekkel csökkenthetjük.  

További adatfeldolgozási lépések, mint például pólusra redukálás, lefelé folytatás, i-
ránykiemelés, lokális amplitúdó és fázis számítás az ábrázolt adatrendszer lényegi komponen-
seit előnyösen befolyásolhatják. Ezek az átalakítási lépések a jelek kiemelése és a zajok el-
nyomása céljából történnek. Az, hogy mit tekintünk zajnak, csak az adatfeldolgozási lépések 
során, az adatrendszer részletes elemzése közben dönthető el. Az adatokat minden esetben tér-
képen ábrázoljuk a különböző értéktartományokhoz különböző színeket rendelve. 

A mágneses adatok kvalitatív értelmezéséhez nyújt segítséget a 26. ábra, amely külön-
böző mélységben elhelyezkedő, azonos momentumú mágneses dipólusok által keltett tereket 
mutat be. A felső sorban a mágneses intenzitásvektor totális komponense 1 m-rel a felszín 
felett, alatta az 1 és 2 m magasságban mért térértékek különbsége (vertikális gradiens) látható. 
A hatók balról jobbra 5 m, 10 m és 20 m mélységben találhatók. Az ábra 100 m x 100 m 
nagyságú területen, D=0°, I=63° paraméterértékek mellett ábrázolja az anomáliákat. Az 
anomáliaképeken észak-déli irányba húzódó A-B szelvény menti intenzitásértékek az 
anomáliaképek alatt találhatók. Érdemes megfigyelni, hogy ugyanolyan mágneses 
momentumú, de egyre mélyebben található dipólushoz egyre kisebb amplitúdójú, és egyre 
jobban szétterjedő anomália tartozik. A gradiens értékek mindig kisebbek, mint a totális tér 
értékei. Magyarország mágneses szélességén az indukált mágneses dipólusok totális terét egy 
délen található, nagyobb pozitív anomália, és ettől északra egy kisebb negatív anomália 
jellemzi. (Természetesen jelentős remanens mágnesezettségű hatók anomáliaképe más jellegű 
lehet.) 
 
Feladatok: 
 

1. A mérésvezető által kijelölt területen egy GSM-19-es Overhauser-típusú magnetomé-
terrel mágneses mérés végrehajtása méterszer méteres rácshálóban vertikális gradiens 
elrendezést alkalmazva. 

2. A mérés feldolgozása: az adatok letöltése a magnetométerről egy hordozható számító-
gépre, a báziskorrekció elvégzése, majd a korrigált és a gradiens adatok térképi ábrá-
zolása. 

3. A mérési eredmény értelmezése, azaz a felkutatott objektum(ok) helyzetének a terepen 
történő meghatározása, a kiterjedés becslése. 
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Terepi multielektródás szelvényezés 
 
 A multielektródás szelvényezést egy ARS-200 jelű „intelligens” elektródás berende-
zéssel végezzük (27. ábra). A vezérlő ereken kívül mindössze két áram és két feszültségmérő 
vezeték köti össze az összes elektródát és az elektródacsatlakozókba épített elektronika kap-
csolja azokat A, B, M, N, illetve neutrális funkcióba. A mérés során alkalmazott elektróda-
konfiguráció-sorozatot a konkrét feladathoz illeszkedően választhatjuk meg, alkalmazhatunk 
ismételt Schlumberger vagy Wenner ( NBMNAM == ) elrendezést, ezek kombinációját va-
lamint különböző dipól-dipól kombinációkat. 

Az 5 darab, egymáshoz csatlakoztat-
ható nyolcelektródás kábelszakasz a maxi-
mum 8 m-es elektródatávolsággal leg-
feljebb 312 m-es egyszeri terítési hosszat 
tesz lehetővé. Ez a távolság behatárolja a 
kutatási mélységet (~80 m) de a szelvény 
hosszúságát nem, mert az utolsó kábelsza-
kaszt felszedve, és az első elé csatlakoztatva 
a mérést tetszőleges hosszúságban foly-
tathatjuk. A mérés horizontális felbon-
tóképessége a felszín közelében az elektró-
datávolsággal arányos, a vertikális felbontás 
azonban, az elektródatávolságtól nagyjából 
függetlenül, nagyobb mélységek felé lénye-
gesen csökken. Kisebb elektródatávolság választásával növelhetjük a módszer felbontóképes-
ségét a felszínhez közeli rétegekben, ám ezzel csökkentjük az elérhető kutatási mélységet. 

A mérés egyenes szelvények mentén történik. Enyhébb ívek a szelvényvonalban 
megengedhetők, de az egyenestől való eltérés mértékével nő a kiértékelés pontatlansága. A 
mért látszólagos fajlagos ellenállás értékeket a mindenkori A-B elektródák felező pontja alá, 

5/AB  mélységre vonatkoztatjuk (28. ábra). Az ún. pszeudo ellenállás szelvény az előzetes 
értelmezést és az esetleges hibás mérési pontok kiszűrését teszi lehetővé. A vázolt mérési 
technológiából következően a szelvény mentén csak egy fél terítési hossz után érjük el a 
maximális „behatolást” és ugyanez a helyzet a szelvények végén is. 

A mérés vezérlését és a mért adatok rögzítését számítógép végzi. Az eredmények 
feldolgozása a RES2DINV számítógépes programmal történik. A program megjeleníti a 
pszeudo szelvényt, lehetővé teszi a hibás pontok szűrését és a feldolgozási célparaméterek be-
állítását. A végeselemes inverziós algoritmus becslést ad a szelvény mentén a fajlagos 
ellenállás mélységi eloszlására (29. ábra). 
 
Feladatok: 
 

1. Multielektródás szelvényezési vonal kitűzése GPS berendezéssel, az elektródák 
kihelyezése, a kábelrendszer kiterítése. 

2. A megfelelő mérési paraméterek kiválasztása, beállítása a vezérlő számítógépen. A 
mérés elindítása és az automatikus mérési folyamat ellenőrzése, az esetleges 
korrekciók elvégzése. 

3. Az eredmények feltöltése a RES2DINV kiértékelő programba. Az optimális 
feldolgozási paraméterek kiválasztása. A multielektródás ellenállásszelvény 
összevetése a területről meglévő a priori ismeretekkel, az anomáliák értelmezése 
földtani és környezeti szempontok alapján. 
 

27. ábra Multielektródás szelvényezés ARS-
200 berendezéssel  

Vezérlőegység +
adatrögzítő
számítógép

Elektróda-
csatlakozók +
rézelektródák
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28. ábra Multielektródás pszeudo ellenállás szelvény (fölül) és az invertált eredményszelvény 
(alul) a Püspokszilágyi Radioaktív Hulladéktároló neotektonikai vizsgálatára.  

29. ábra. Üreg kimutatása multielektródás egyenáramú szelvényezéssel  



Terepi földradar mérések 
 

A földradar mérést Zond-12e berendezéssel végezzük (30. ábra). A vezérlő egységhez, 
egy, a mérési feladatnak megfelelő 38, 300, 500 MHz, vagy 1,5 Ghz középfrekvenciájú anten-
na párost csatlakoztathatunk. Az alacsony frekvenciás antennák vállra függesztett rúd végén 
hordozhatók, a nagyobb frekvenciájú adó és vevő antennákat pedig egy-egy közös tokba zár-
va, csúszó talpon lehet vontatni. A vezérlő egység, valamint az adatokat gyűjtő és megjelenítő 
számítógép (laptop) hevederrel az észlelő személy vállára van függesztve úgy, hogy mérés 
közben a valós időben felrajzolódó időszelvényt ellenőrizhesse. 

A mérési eljárás, a műszeregyüttes összeállítását követő-
en, a mérési paraméterek beállításával folytatódik, amelyhez is-
mételt teszt felvételek nyújtanak segítséget. A 31. ábrán bemuta-
tott képernyőn definiálhatjuk a felvételek időablakát, azaz a ra-
darimpulzus kibocsátása és a felvétel kezdete közötti időkéslelte-
tést („Pulse delay”, ps, azaz 10-12 másodperc egységekben) és a 
felvételek hosszát („Range”, ns, azaz 10-9 másodperc egységek-
ben). A jobb oldali ablakban ellenőrizhetjük, hogy a beállítás kö-
vetkeztében a kibocsátott impulzusokra adott válaszfüggvények 
információt hordozó szakasza kerül-e rögzítésre. A szelvényezés 
által érintett anyag (kőzet) minőségét (pontosabban a becsült át-
lagos relatív dielektromos állandóját) a „Medium” pontnál beállítva, válaszként megkapjuk a 
valószínű kutatási mélységet is. A felvételek zajosságának csökkentése céljából elektronikus 
szűrő beállítására van mód („High-pass filter”) és, hasonló célból meghatározhatjuk, hogy 
hány egymást követő felvétel kerüljön összegezésre („Stacking”). 

A mérést úgy végez-
zük, hogy az antennát egy e-
gyenes vonal mentén végig-
vontatjuk. A vonal végpont-
jait előzetesen, általában 
GPS berendezéssel pontosan 
kitűzzük és megjelöljük. A 
mérés során mindenkori 
helyzetünket is rögzíthetjük 
GPS berendezéssel, ám csak 
akkor, ha lehetőségünk van 
DGPS korrekcióra. Gyakran 
elegendő, ha mérés közben 
nem végzünk helyzet-meg-
határozást, pusztán ügyelünk 
a vontatás állandó sebessé-
gére. Igényesebb feladatnál a 
vontatási sebességet egy, az 
antennához csatlakoztatott 

távmérő kerékkel (hodométerrel) pontosan regisztrálhatjuk. 
 
Feladatok: 
 

1. Földradar szelvény helyének kijelölése, a vonal végpontjainak kitűzése GPS 
berendezéssel, a feladat megoldására alkalmas antenna kiválasztása. 

Direkt hullám Reflexiók

31. ábra. Műszerparaméterek beállítása földradar mérésekhez 
tesztfelvételek segítségével 

30. ábra. A Zond-12e 
vezérlő egysége az 

adatrögzítő számítógéppel



2. A mérési paraméterek kiválasztása tesztmérések segítségéve. A mérés végrehajtása, a 
szelvény minőségének valós idejű ellenőrzése 

3. A felvett földradar szelvény összevetése a területről meglévő a priori ismeretekkel és 
kiértékelése földtani és környezeti szempontok alapján 

 

 
 

 
 

 
 

33. ábra. Földalatti kőolajvezetékek 
kimutatása földradar szelvényen jelentkező 

diffrakciók alapján 

32. ábra. Karsztüreg leképezése földradar 
szelvényen 

34. ábra. Keresztrétegzett folyóvízi homoküledékek képe földradar szelvényen (Tapolcai 
medence). A ~10 m mélységű reflexiós horizont a talajvízszintet jelzi. 


