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BEVEZETÉS

A felszíni mágneses mérések a felszín alatt elhelyezkedő különböző
mágnesezettségű kőzeteket
kőzeteket ill. azok által a földi mágneses térhez képest
okozott anomáliát térképezi.
A laboratóriumi
laboratóriumi,, paleo
paleo-- és archeomágneses céllal végzett mérések a
kőzetmintákban rögzült mágneses tér irányát határozzák meg.

ALAPFOGALMAK
- Mágneses térerősség (H):
Egységnyi sugarú körvezetőben egységnyi
áramerősség hatására létrejövő mágneses
tér nagysága. [H]=A/m

- Mágneses
Má
momentum
t
((m):
)
A mágneses forrás erőssége, az anyag külső
mágneses térhez adott járulékának mértéke.
[m]= Am2
[m]

- Mágneses indukció (B vagy F):
A külső mágneses tér és a mágnesezhető
anyagok momentumából származó mágneses
tér nagysága. [B]=T

- Mágnesezettség (J vagy M):
Térfogategységre eső mágneses momentum
nagysága [J]=A/m
nagysága.

- Mágneses permeabilitás (μ):

Az anyag mágnesezettségének foka. [μ]=H/m
μ0=4
4π10-7 (SI)

- Mágneses szuszceptibilitás (κ):

Adott külső mágneses tér jelenlétében
mennyire mágnesezhető az anyag. [κ]=[]

H=

I
2π r

m = Iπ r2

B = μH
J = m /V
μ = μ0 μr
J
κ =
H

B = μ0 (H + J ) = μ0 (1 + κ )H = μ H

μ = μ 0 (1 + κ )

MÉRTÉKEGYSÉGEK

MÁGNESEZETTSÉG
- Induktív mágnesezettség:
Külső tér jelenlétében kialakuló mágnesezettség.
JIND=κH és a külső térrel párhuzamos.
Ha eltűnik a külső mágneses tér, az induktív
mágnesezettség nullává válik.
válik
- Remanens mágnesezettség:
Az anyagban található mágneses momentumok
által okozott mágnesezettség. JREM
A remanens mágnesezettség iránya különbözhet
a külső tér irányától.

Hiszterézis: ferromágneses
f
á
anyagokk sajátossága
ját
á .
H növekedésével B szaturációja következik be.
H újbóli csökkenésével nem követi az előző görbét.
A külső mágneses
g
tér eltűnése után is mutat
mágnesezettséget = remanens mágnesezettség.

Termo-remanens mágnesezettség (TRM):
A ttermészetes
é
t remanens mágnesezettség
á
tt é (NRM)
leggyakrabban előforduló fajtája. A mágneses
ásványok mágnesezettsége hőmérsékletfüggő.
A Curie-hőmérséklet
Curie hőmérséklet felett elveszítik mágnesezettségüket,
majd újra a Curie-pont alá hűlve a külső mágneses tér
irányába rendeződnek. Az ún. blokkolási hőmérsékletet elérve
a mágneses tér „belefagy” a kőzetekbe.

A MÁGNESES ANYAGOK OSZTÁLYOZÁSA
Minden anyag mágneses!
Atomi szinten az anyagok mágneses momentuma az alábbiakból
adódhat:
- az elektronok spinje (spinmomentum
(spinmomentum),
),
- az elektronok keringése az atommag körül (pályamomentum)
(pályamomentum),
- az elektronok száma a betöltetlen héjakon.

A mágneses anyagok osztályozása:
Diamágnesek
Dia
mágnesek::
- Nincs betöltetlen elektronhéj Î nincs kompenzálatlan spin Î nincs
spontán mágnesezettség (pl. kvarc).
- H=0,
H 0 J=0;
J 0 H>0
H
H>0,
>0 J<0 Î κ<0
>0,

Paramágnesek
Para
mágnesek::
- Kompenzálatlan spin a betöltetlen héjakon, de rendezetlen
(pl olivin
(pl.
olivin)).
olivin).
)
- H=0, J=0; H
H>0,
>0, J>0 Î κ>0

Ferromágnesek
Ferro
mágnesek::
- Kompenzálatlan spin a betöltetlen héjakon, az egyes atomok
momentuma csatolódik Î mágneses domének jönnek létre (pl. vas,
nikkel, kobalt).
- H=0, J>0; H
H>0,
>0, J>0 Î κ>>1
Antiferromágnesek
Antiferro
mágnesek:: pl.
pl hematit
Ferrimágnesek
Ferri
mágnesek:: pl. magnetit, ilmenit

A FÖLDI MÁGNESES TÉR JELLEMZÉSE
A Föld mágneses tere jól közelíthető
centrális, axiális dipóltérrel.
dipóltérrel.
F: mágneses indukcióvektor,
(totáltér)
H: horizontális komponens
X: É
É--i irányú komponens
Y: K
K-- irányú
y komponens
p
Z: függőleges komponens
D: mágneses deklináció
I: mágneses inklináció
Átlagos magyarországi értékek:
F=48000nT
D=2.5°°
D=2.5
I=63.5°°
I=63.5
Néhány összefüggés:

- F2=H2+Z2=X2+Y2+Z2
- tan(I)=Z/H; sin(I)=Z/F; cos(I)=H/F
- tan(D)=Y/X; sin(D)=Y/H; cos(D)=X/H

Feladat:
A Föld egy pontján a totális mágneses tér F=20000nT, a horizontális
komponens H=10000nT.
a)) Mekkora
M kk
a függőleges
fü ől
kkomponens?
?Z
Z=?
?
b) Mekkora inklinációt mérünk? I=?
c) Hogyan határozható meg a deklináció mértéke?
d) És akkor ha Y=1000nT? D=?

FLUXGATE MAGNETOMÉTER

Működés elve:
Két vasmagon egymással
ellentétes primér tekercselés és
mindkettőt körülvevő szekunder
tekercs található.
A tekercsekre kapcsolt
váltóárammal a tekercseken a
mágneses indukciót mindkét
irányban, váltakozva telítésbe
visszük.
visszük
Ha nincs jelen külső mágneses tér,
akkor a szekunder tekercsen nincs
feszültségesés.
Külső mágneses térben a két
tekercsben különböző időpontban
következik be a telítés, a
fáziseltolódás által a szekunder
tekercsben feszültség indukálódik.

FLUXGATE MAGNETOMÉTER
- A tekercsek irányába eső komponensét mérjük, a
mágneses tér vektorának, ezért több irányban
kell/lehet mérnünk.
- Abszolút pontossága 1 nT.
- Létezik háromtengelyű változata.
változata

PROTON--PRECESSZIÓS MAGNETOMÉTER
PROTON
Működés elve:
Hidrogénben (proton)
(
) dús ffolyadékot
tekerccsel veszünk körül. A protonok,
mint elemi dipólmomentumok a külső
mágneses térrel párhuzamos irányban
állnak (A).
A tekercsre egyenáramot kapcsolunk,
ezáltal a protonokat átrendezzük (B).
A á
Az
áramott kikapcsolva,
kik
l
a protonok
t
k új
újra a
külső tér irányába rendeződnek,
precesszáló mozgás
mozgástt végezve (C).
A vevőtekercsben a külső tér
nagyságával arányos frekvenciájú
váltófeszültség keletkezik.

OVERHAUSER MAGNETOMÉTER
A protonproton-precessziós módszer hatékony
továbbfejlesztése. A szabad elektronokat
tartalmazó speciális folyadékot rádiófrekvenciás
mágneses térrel gerjesztjük.
gerjesztjük. Az elektronok
energiatöbbletüket átadják a protonoknak
protonoknak,
megváltoztatva azok spinspin-állapotát és polarizálják
a folyadékot.
Ez a módszer nagyobb pontosságot (0.1 nT) és
folyamatos üzemmódot tesz lehetővé.

ALKÁLI--GŐZ MAGNETOMÉTER
ALKÁLI
Működés elve:
Optikai
p
p
pumpálás
p
jjelenségét
g hasznosítják.
j
Egy
gy cézium- vagy
gy rubídiumgőzzel
g
töltött kamrát
azonos forrású, szűrt polarizált fénybe helyezünk. Az elektronok a Zeeman-effektus által
létrehozott energiaszinteket töltik be.
A polarizált fény az elektronokat gerjeszti. Ha kicsiny váltakozó mágneses teret adunk a kamrát
körül e ő tekercsre
körülvevő
tekercsre, a
az elektronok rés
része
e eg
egy kisebb energiájú pál
pályára
ára tér vissza,
iss a újabb foton
elnyelésére képes, amelyet a fotodetektoron érzékelünk. Ez a depolarizáláshoz szükséges
energia (a rádiófrekvenciás tér frekvenciája) a külső mágneses tér nagyságával arányos.
Nagypontosságú
gyp
g ((0.01 nT),
), folyamatos
y
mintavételezésre alkalmas.

SZUSZCEPTIBILITÁSMÉRŐK
Váltóáramú rezgőkörök működésén
alapul. A rezonenciafrekvencia:
f=2π(LC)-1/2
A mintavevőben lévő tekercs érintkezik
a kőzet felszínével
felszínével. A tekercs
induktivitása a kőzet
szuszceptibiltásától a következőképpen
függ:
L μ0(1+
L=
(1 κ)G,
)G
ahol G a tekercs geometriáját
szimbolizálja.
Ezáltal a rezonenciafrekvencia
eltolódása a kőzet felszínének
szuszceptibilitásával lesz arányos.
Pontosság: 10-5-10-6 SI

MÁGNESES MÉRÉSEK KIVITELEZÉSE
- Totáltér vagy gradiens mérése.
- Kitűzött
Kitű ött vonalak
l k ill
ill. rács
á mentén
té vagy
GPS mellett folyamatos üzemmódban.
- Ionoszférikus folyamatok miatt (nyugodt
napi
p variáció ill. háborgások)
g
) totáltértotáltérméréshez báziskorrekció szükséges.
- Zavaró mágneses/mágnesezhető
mágneses/mágnesezhető
objektumoktól
objektumok
tól mentes mérési terület
- Mágnesezhető
Mágnese hető fémektől mentes rruházat.
há at

MÁGNESES ANOMÁLIÁK
- Pozitív
Pozitív--negatív anomáliapár
(dipólus hatók).
- Az anomáliakép a kőzetek
mágnesezettségétől és a földi
mágneses
á
té
tér iirányától
á ától is
i függ.
fü
- A mért anomáliák értelmezését
inverzós eljárások segítik.

Adott földi szélességen mért mágneses anomália

Hengeres ható által okozott mágneses anomália

Példa mágneses anomáliatérképre

MÁGNESES INVERZIÓ - példa

Különböző mélységben lévő azonos dipólmomentumú hatók képe totáltér és vertikális gradiens térképeken

MÁGNESES ADATOK FELDOLGOZÁSÁNAK LÉPÉSEI
- Analitikai lefelé (felfelé) folytatás:
A anomáliák
Az
áliák á
átszámítása,
á íá
mintha
i h a mérés
éé a
forráshoz közelebb (távolabb) történt volna.
Az anomáliák ezáltal jobban elkülöníthetővé
válnak, amplitúdójuk nagyobb lesz.
Az amplitúdóamplitúdó-növekedéssel párhuzamosan a
nagyfrekvenciás zajokat is kiemeli.
A felfelé folytatással a nagyléptékű mágneses
anomáliák
áliák válnak
ál k meghatározóvá.
h tá ó á

- Első vertikális derivált:
Az első vertikális derivált a rövidhullámhosszú
változásokat erősíti
erősíti, vagyis a felszín közeli
objektumok jelentkeznek hangsúlyosan.

- Pólusra redukálás:
A mágneses adatok átszámítása I=90
I=90°° és
D=0°°-ra, vagyis mintha a mérések a póluson
D=0
történtek volna. Nem minden esetben
végezhető el.

Feladat

Tegyük fel, hogy egy nagykiterjedésű mészkő formációban található antiklinális magja bazalt.
Számoljuk ki, hogy B=40000 nT intenzitású függőleges mágneses tér hatására mekkora a
különbség a két kőzet mágnesezettségében ebben az irányban?
κmészkő=1.8*10
1 8*10-44; κbazalt=3*10
3*10-11
ΔJz=Jbazalt-Jmészkő=?
Számoljuk ki a maximális amplitúdóját a függőleges irányú anomáliának, ha az antiklinálist
egy vízszintes helyzetű hengerrel közelítjük, amelynek a sugara (R) 1/5-e a tengely felszín
alatti mélységének (z).

ΔBmax=0.5
0 5μ0ΔJz (R/z)
(R/ )2

