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A mágnes (magnet/magneta) szó a kisázsiai Magnesia település nevéből 

származik, melynek közelében a görögök magnetitet találtak.

A mágnességről az első írásos említés (a „mágneskő” vasra gyakorolt vonzása) i.e. 

600 körül született, ez a milétoszi Thalész nevéhez fűződik.

Kínai leírások szerint az iránytűt már i.e. 260-ban vagy már korábban is  ismerték.

A XII. sz-ig úgy vélték, hogy a mágnes  (iránytű) az É-i sarkcsillag helyét jelöli ki.

Peregrinus (Pierre Pelerin de Maricourt )1269-ben közzé teszi mágnesekkel 

végzett vizsgálati eredményeit.

Az inklináció felfedezése valószínűleg Georg Hartmann (1544) érdeme, de a 

mérésének módszerét Robert Norman (1581) írta le. 

William Gilbert 1600-ban megjelent könyvében írta le azt a felismerését, hogy a 

Föld egy nagy mágnes („Magnus magnes ipse est globus terrestris.”).

A mágneses deklináció térbeli változásáról Kolumbusz útjai óta tudtak a hajósok. 

Henry Gellibrand 1634-ben megállapította, hogy a deklináció 54 év alatt 7° –ot

változott.

A hajózás érdekében a XVIII. sz.–ban nagyon alapos mágneses felméréseket 

végeztek. Az izovonalak első térképi használata Edmond Halley nevéhez fűződik. 

Deklinációs „ világtérkép” 1702.

Rövid történeti áttekintés



Halley deklinációs térképe

Atlanti óceánra vonatkozik

1702



Deklináció napi változásának felismerése George Graham nevéhez fűződik 

(1722).

Carl Friedrich Gauss 1834-ben kiadja klasszikus művét, „A földmágnesség 

általános elméletét” , ami a földi mágneses tér tudományos igényű leírása. A tér 

„belső” eredetét feltételezte.

A mágneses módszer alkalmazhatóságára érctelepek kutatásában elsőként von 

Wrede mutatott rá (1843). 

A diamágnességet 1846-ban Michael Faraday fedezte fel, tőle származik az 

anyagok para- és diamágneses csoportosítása.

Chapman és Ferraro megállapítják, hogy a mágneses viharok okozói a Napból 

eredő, a Föld mágneses terét körülvevő plazmafelhők (1930).

A fluxgate (telített vasmagos) magnetométert a 30-as években Vacquier

fejlesztette ki és a II. világháború idején repülőgépről tengeralattjárókat mutattak ki 

segítségükkel.

Az 50-es évek közepén fejlesztették ki a protonprecessziós magnetométereket, 

míg az elektronhéj (vagy alkáli gőz) magnetométerek a 60-as évektől 

használatosak. 

A legpontosabb magnetométerek a szupravezetés jelenségét alkalmazzák.

Rövid történeti áttekintés



Matuyama 1929-ben bizonyítja, hogy az ócáni hátságok menti sávokban, 

fordítottan mágnesezett kőzetek a Föld fordított mágneses polaritásának 

időszakában keletkeztek.

Irving és Runcorn (1956) a paleomágneses adatok feldolgozásának és 

értelmezésének alapján ismerték fel a pólusvándorlás jelenségét és a lemezek 

egymáshoz viszonyított mozgását.

Morley, Vine és Matthews révén (1962) bizonyítást nyert, hogy az óceánaljzaton a 

sávosan váltakozó mágneses anomáliákat az aljzat szétterülése és a 

pólusátfordulások sorozata együttesen eredményezi.

Heirtzler készíti el az óceáni aljzat mágneses térképét 1965-ben.

Az első precíziós űrtérkép a Föld mágneses teréről 1981-ben készült el a Magsat

révén.

További műholdas mágneses méréseket végeztek az Oersted (1999) és a CHAMP

(2000) műholdak segítségével

Rövid történeti áttekintés



Az állandó (permanens) mágnes legfontosabb tulajdonsága a dipólus 

jellege.

A dipólus jelleg eredményeképpen a legerősebb vonzás, ill. taszítás a 

mágnes rúd két végének közvetlen környezetében jelentkezik.

Fizikai alapok

http://egeszsegsuli.hu/magneses-technologiak/



A mágneses pólusok nem választhatók szét egymástól.

Feldarabolva, minden rész két ellentétes polaritású pólussal rendelkezik.

Fizikai alapok

Képek forrása:

http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/termeszetismeret/ember-a-termeszetben-3-

osztaly/tajekozodas-iranytuvel/az-iranytu-mukodese

Szabad mágneses monopólus (feltételezett anyagi részecske, amely csak 

egyetlen mágneses pólusnak megfelelő hatással rendelkezik) létezését 

mindeddig nem sikerült megfigyelni, és előállítása sem sikerült.



A magnetosztatikai tér (időben változatlan erősségű mágneses tér)  

alapeleme az ellentétes polaritású póluspár, a mágneses dipólus.

Rúdmágnes vagy mágnestű észak felé mutató vége az északi (pozitív) a 

másik vége pedig a déli (negatív) pólus.

Régen úgy gondolták, hogy a sztatikus elektromos térhez hasonlóan, a 

sztatikus mágneses térnek is két ellentétes tulajdonságú forrása van, az 

északi és déli pólusok (monopólusok), amelyek elméletileg egymástól 

függetlenül is létezhetnek.  

A számítások egyszerűsítése és az elektrosztatikában használt 

összefüggésekkel analóg leírásmód alkalmazása érdekében ma is 

használják ezt a megközelítést a fizikában. 

Az elektromos töltés mágneses megfelelőjeként bevezették a mágnes 

póluserősség (egyéb, alkalmazott elnevezések: mágneses töltés, 

mágneses mennyiség) mennyiségét a mágneses pólus hatásának 

jellemzésére.

A pólusokat pontszerűnek képzeljük el, helyzetüket vektorokkal adhatjuk 

meg az alkalmazott koordinátarendszerben. 

Fizikai alapok



A mágneses póluserősség egy extenzív skalár mennyiség, melynek 

mértékegységét két változatban is definiálták:

1. változat

qm mértékegysége: Am

2. változat

p mértékegysége: Vs = Wb (weber) 

Wilhelm Eduard Weber (1804–1891) német fizikus

A póluserősség két változata közötti összefüggés:

p = 0  qm a vákuum abszolút mágneses 

permeabilitása (indukciókonstans)

A valóságban a mágneses dipólust nem lehet monopólusokra

szétválasztani, de abban az esetben, amikor egy mágneses rúd két 

pólusának távolsága nagyon nagy, akkor az egyes pólusok közvetlen 

környezetében megközelítőleg szabad mágneses pólusról beszélhetünk. 

Fizikai alapok

Am

Vs7

0 104  



A mágneses póluserősség kétféle változata segítségével felírhatók a 

mágneses momentum és a mágneses dipólusmomentum mennyiségeinek 

összefüggései.

Mágneses dipólusmomentum

jm = p l = 0  qm l vektormennyiség, mértékegysége: Vsm=Wbm

Mágneses momentum

mm = qm l = jm / 0 vektormennyiség, mértékegysége: Am2

l : az ellentétes pólusokat összekötő, és a pozitív (északi) pólus irányába 

mutató távolság vektor

A mágneses momentum az Ampere-féle áramhurok

modellel is kapcsolatban áll.

mm = i A

Itt a zárt körben folyó i áramerősségű áram hozza 

létre a mágneses teret. A kör területe A vektormennyiség, amelynek az 

iránya merőleges a felületre, és az óramutató járásával ellentétesen folyó 

áram esetében felfelé mutat.

Fizikai alapok



Véges térfogatú anyagi rendszer esetében, az elemi dipólusok mágneses 

momentumainak, ill. dipólusmomentumainak vektori eredője jellemzi a 

vizsgált objektumot mágneses szempontból. 

Az egymástól r távolságra lévő, p1 és p2 erősségű pólusok között, 

vákuumban ébredő erő nagysága a mágneses Coulomb törvénnyel

írható le:

A nyugvó mágneses testek  által kialakított erőteret, a mágneses teret 

(mezőt), jellemző mennyiség a mágneses térerősség, amely az 

egységnyi póluserősségű mágnespólusra ható erőt adja meg vákuumban.

A (statikus) mágneses térerősség egy vektor-vektor függvénnyel írható le:

H = H(r) r : helyvektor

mértékegysége: A/m

A mágneses tér szemléltetésére szolgáló erővonalak az északi (pozitív) 

pólusból indulnak és a déli (negatív) póluson záródnak. Az erővonalak 

sűrűsége a térerősséggel arányos. 

Fizikai alapok

𝐹𝑚 =
1

4𝜋𝜇0

𝑝1𝑝2
𝑟2



Az anyagok többsége külső mágneses tér hiányában nem rendelkezik 

eredő mágneses momentummal. 

Mágneses tér hatására azonban kisebb – nagyobb mértékben megváltozik 

minden anyagnak a mágneses tulajdonsága (Michael Faraday).

A bennük eredetileg is meglévő mágneses dipólusok irányba rendeződnek, 

és mágneses dipólusok is létrejöhetnek az eredetileg nem poláris 

alkotórészekből.

A jelenséget mágneses polarizációnak (mágneses megosztás) nevezik.

Fizikai alapok

Patkómágnes terében elhelyezett lágyvasból készült 

hasáb mágneses polarizációja során az anyagban 

létező mágneses dipólusok a külső tér polaritásának 

megfelelő irányba rendeződnek. A test eredő 

mágneses momentumra tesz szert, amely módosítja 

a patkómágnes közötti mágneses teret ahhoz az 

esethez képest, amikor nincs anyag ebben a 

térrészben.

Budó Á. 1979: Kísérleti fizika II. kötet, Tankönyvkiadó, Budapest



Az anyag térfogategységére vonatkoztatott mágneses momentumot 

nevezzük mágnesezettségnek.

vektormennyiség, mértékegysége: A/m

Az anyag térfogategységére vonatkoztatott mágneses 

dipólusmomentumának neve mágneses polarizáció.

vektormennyiség, mértékegysége: 

Vs/m2= Wb/m2 =T (tesla)

Nikola Tesla (1856-1943) szerb-amerikai fizikus, feltaláló

Az anyag és a rá ható külső mágneses tér kölcsönhatásának mennyiségi 

jellemzése szükségessé teszi egy másik vektor-vektor függvény, a 

mágneses indukció (mágneses fluxussűrűség) bevezetését.

B = B(r) r : helyvektor

mértékegysége: Vs/m2 = Wb/m2 = T

Fizikai alapok

𝑴 =
𝒎

𝑉

𝑱𝑚 =
𝒋𝑚
𝑉

=
𝜇0𝒎

𝑉
= 𝜇0𝑴



Az időben állandó (sztatikus) mágneses térerősség erővonalai mindig a mágneses 

pólusokból indulnak ki és az ellentétes pólusokon végződnek (északi pólus  déli 

pólus). Az erővonalak nem alkotnak zárt hurkokat, azaz a mágneses térerősséget 

leíró vektortér örvénymentes.

A mágneses indukcióvonalaknak nincsenek kiinduló pontjai, és nem is végződnek 

sehol. Zárt hurkokat alkotnak. A mágneses indukció vektorterének nincsenek 

forrásai. Nincsenek mágneses monopólusok (mágneses töltések).

Az anyagi test belsejében a két vektorvonalrendszer ellentétes irányt vesz fel.

Fizikai alapok

B


A mágneses térerősség (H) 

és a mágneses indukció (B) 

szemléltetésére szolgáló 

vektorvonalak az anyagi 

testen kívül, attól távolabbi 

térben, megegyező módon 

rendeződnek el.

Az anyag belsejében és 

annak közelében viszont 

jelentősen eltér a két 

vektorvonalrendszer.

Budó Á. 1979: Kísérleti fizika II. kötet, Tankönyvkiadó, Budapest



A mágneses indukció (B ) a felületegységre vonatkoztatott mágneses fluxust adja 

meg (mágneses fluxussűrűség). Anyagi minőségtől és a külső mágneses 

térerősségtől (H ) függő mennyiség.

A kőzetek mágnesezettsége két részből tevődhet össze: 

• az egyik az ún. remanens mágnesezettség (Mr ), ami valamilyen korábbi 

esemény eredményeképpen, az akkor fennálló külső mágneses tér hatására jött 

létre az anyagban és megőrződött  (csak ferromágneses anyagok esetében 

alakulhat ki),

• a másik, az indukált mágnesezettség (Mi), ami az éppen fennálló külső 

mágneses tér hatására alakul ki az anyagban. 

Fizikai alapok

A mágneses indukcióvonalak segítségével 

értelmezhető szemléletesen a mágneses (indukció) 

fluxus ().  Az A felületre merőleges n irányban 

beeső, és azon áthaladó indukcióvonalak előjeles 

összege adja meg a mágneses indukció felületre 

merőleges összetevőjének fluxusát.

http://www.tankonyvtar.hu/h

u/tartalom/tamop412A/2010-

0017_49_elektrotechnika_II/

ch01s04.html

Ψ =ඵ

𝐴

𝑩𝒏𝑑𝑨



Az indukált mágnesezettség az anyagok nagy része esetében a külső 

mágneses tér megszűnése után zérussá válik (kivétel: ferromágneses 

anyagok).

Nem túl nagy mágneses térerősség mellett a legtöbb ásvány és kőzet 

esetében az indukált mágnesezettség mértéke lineárisan függ a külső 

mágneses tér erősségétől. A ferromágneses anyagok kivételt képeznek ez 

alól.

Az arányossági tényező az anyagra jellemző (térfogati) mágneses 

szuszceptibilitás ( , vagy m), amely dimenzió nélküli skalár mennyiség 

homogén és izotróp közeg esetében.

A mágneses szuszceptibilitás azt fejezi ki, hogy mennyire mágnesezhető 

az anyag külső mágneses tér hatására.

Remanens mágnesezettséggel nem rendelkező anyagi közegek esetében 

külső mágneses tér hatására kialakuló mágneses indukció kifejezése:

Fizikai alapok

𝑴𝑖 = 𝜅 ∙ 𝑯

𝑩 = 𝜇0𝑯+ 𝑱𝑖 = 𝜇0𝑯+ 𝜇0𝑴𝑖 = 𝜇0𝑯+ 𝜇0𝜅𝑯 = 𝜇0 1 + 𝜅 𝑯 = 𝜇0𝜇𝑟𝑯 = 𝜇𝑯



az anyagi közegtől független rész, amely vákuumban is megadja a 

két vektortér közötti összefüggést

az anyagi közegtől és a külső mágneses tértől függő indukált 

mágneses polarizáció vektora

relatív mágneses permeabilitás, amely az anyagi közeg 

minőségétől függ, és homogén izotróp közegek esetében dimenzió 

nélküli skalár mennyiség (a vákuum relatív mágneses 

permeabilitása 1)

A közegnek a külső (indukáló) mágneses térrel szembeni 

„áteresztő képességét” minősíti. Minél nagyobb az értéke annál 

nagyobb a közegben a mágneses tér „mozgatóerejét” valójában 

jellemző mágneses indukció.

mágneses permeabilitás, amely az anyagi közeg 

minőségétől függ, és homogén izotróp közegek esetében 

skalár mennyiség, mértékegysége Vs/Am=Wb/Am

Fizikai alapok

𝑱𝑖 = 𝜇0𝑴𝑖 = 𝜇0𝜅𝑯

𝜇0𝑯

𝑱𝑖

𝜇𝑟

𝜇 = 𝜇0𝜇𝑟



A külső mágneses tér hatására az anyagban létrejövő mágneses indukció 

nagysága az anyag relatív mágneses permeabilitásától (r) és a térerősségtől függ.

A relatív mágneses permabilitás értéke szabja meg, hogy a külső mágneses tér 

hatására az anyagban létrejött indukált mágneses momentum gyengíti, vagy erősíti 

a teret.

Ennek alapján az anyagokat három csoportba oszthatjuk:

• a diamágneses anyagok esetében gyengíti kissé a külső teret,

• a paramágneses anyagok esetében erősíti kissé a külső teret,

• a ferromágneses anyagok esetében jelentős mértékben erősíti a külső teret.

Egy adott kőzet mágneses tulajdonságát az alkotó ásványok mágneses 

tulajdonságai együttesen határozzák meg. 

Az anyagok mágneses momentumának forrásai:

• atomi szintű mágneses momentum (nagyrészt az elektronokhoz kapcsolódik, az

atommagból eredő mágneses momentum a legtöbb esetben elhanyagolható),

• kristályrács szintű mágneses momentum (betöltetlen belső elektronhéjak miatt 

jelentkező kicserélődési kölcsönhatás okozza, Nagata1961)

Anyagok mágneses tulajdonságai



Ampère hipotézise (1822):

az anyag mágneses tulajdonsága az atomok vagy molekulák belsejében folyó 

áramokra, az elemi köráramokra vezethető vissza.

Az elemi köráramok mágneses momentumai feleltethetők meg az elemi 

mágneseknek.

Nem mágneses állapotban ezek az elemi mágneses momentumok 

rendezetlenül helyezkednek el az anyagon belül.

Külső mágneses tér hatására kisebb vagy nagyobb mértékben rendeződnek, a 

momentumok tengelyei igyekeznek a tér irányába beállni.

Rutherford-féle atommodell (1911) :

az atommagok körül keringő elektronok megfeleltethetők az elemi 

köráramoknak.

Később bizonyították azonban, hogy az elektron pályamenti impulzus 

momentumából származó mágneses momentumhoz, egy saját impulzus 

momentumból (spin)  származó ún. spin mágneses momentum is társul és e 

két mágneses momentum együttesen hozza létre az elektron eredő mágneses 

momentumát.

Az atomi, ill. molekuláris szintű mágnesezettség döntően az elektronok spin 

mágneses momentumára vezethető vissza.

Anyagok mágneses tulajdonságai



Az elemi mágneses momentum létrehozása 

kétféle modell szerint valósítható meg 

elméletileg.

Az egyik út, amikor egy elemi köráram hozza 

létre a mágneses dipólust (felső ábra). Ezt a 

modellt Ampère-féle mágneses dipólusnak 

nevezzük.

A másik lehetőség, amikor két ellentétes 

polaritású mágneses monopólust rögzítünk 

egymáshoz. Ezt a modellt Gilbert-féle 

mágneses dipólusnak nevezzük (alsó ábra).

A kétféle modellből eltérő mágneses 

viselkedés vezethető le. Jelenlegi tudásunk 

szerint mágneses monopólusok nem léteznek, 

és az 1930-as években Enrico Fermi  

kimutatta, hogy az atommagot felépítő 

nukleonok mágneses momentumai az 

Ampere-féle modell szerint viselkednek.

Anyagok mágneses tulajdonságai

https://en.wikipedia.org/wiki/Neutron_magnetic_moment



A diamágneses anyagok jellemzői:

• nincs betöltetlen belső elektronhéjuk és az elektronokhoz tartozó mágneses 

momentumok is kompenzálják egymást (nincs eredő mágneses momentumuk), 

• külső mágneses tér hiányában nincs mágnesezettségük,

• külső mágneses tér hatására az atom, ill. molekula elektronjainak mágneses 

momentumai a tér iránya körül precesszióba kezdenek (Larmor-precesszió),  

• a Larmor-precesszió eredményeként a külső térrel ellentétes irányítású 

mágneses momentumot vesz fel az atom, ill. molekula, 

• a külső mágneses teret  kissé csökkenti ez a mágneses momentum,

• a külső mágneses tér megszűnésekor az anyag mágnesezettsége is megszűnik. 

A diamágneses anyagok:

• relatív mágneses permeabilitása 1-nél valamivel kisebb érték, 

• mágneses szuszceptibilitása igen kis negatív érték,

Diamágneses elemek pl. a réz, arany, ólom és kén. 

A legfontosabb diamágneses ásványok: kvarc, kalcit, ortoklász, plagioklászok, 

gipsz, galenit, sziderit, apatit, aragonit, kősó. 

A víz is diamágneses anyag.

Diamágneses anyagok



Néhány diamágneses anyag mágneses 

szuszceptibilitása

Anyag

 (×10-5)

Bizmut -16,6

Gyémánt -2,1

Grafit -1,6

Réz -1,0

Ólom -1,8

Higany -2,9

Ezüst -2,6

Víz -0,91

Szupravezetők -105



A paramágneses anyagok jellemzői:

• az atomok, molekulák vagy ionok külső mágneses tér hiányában is 

rendelkeznek mágneses momentummal (ui. ilyen anyagoknál az elektronok 

mágneses momentumai nem kompenzálják egymást)

• külső mágneses tér hiányában a mágneses momentumok irányítottsága 

szabálytalan (a hőmozgás miatt),

• mágnesezettségük külső mágneses tér hiányában nem jelentkezik. 

• a külső mágneses tér az atomokhoz tartozó mágneses momentumokat a tér 

irányába igyekszik beállítani (mágneses polarizáció),

• az indukált mágnesezettség a külső mágneses teret növeli.

• a polarizációt a hőmérséklet növelése akadályozza,

• a mágneses tér megszűnésekor elveszítik indukált mágnesezettségüket.  

A paramágneses anyagok:

• mágneses permeabilitása 1-nél nem sokkal nagyobb érték, 

• mágneses szuszceptibilitása kis pozitív érték.

• a két anyagjellemző függ a hőmérséklettől. 

Paramágneses tulajdonságot mutató ásványok az amfibol, biotit, piroxén, olivin és 

a legtöbb agyagásvány is.

Paramágneses anyagok



Paramágneses anyagok

Anyag  (×10-5)

Wolfram 6,8

Cézium 5,1

Aluminium 2,2

Lítium 1,4

Magnézium 1,2

Nátrium 0,72

Paramágneses anyag viselkedése 

mágneses tér hiányában,

gyenge, illetve erős mágneses térben

Néhány paramágneses anyag mágneses 

szuszceptibilitása



Ferromágneses anyagok jellemzői:

• kristályos szerkezetű anyagok,

• a ferromágnesség kristályszerkezeti tulajdonság (nem atomi vagy molekuláris 

sajátság) 

• atomjaik le nem zárt belső elektronhéjjal rendelkeznek,

• atomjainak eredő mágneses momentuma van  (elektronok mágneses 

momentumaiból származik), 

• nagyobb mértékű spontán mágnesezettség egy-egy tartományon belül már külső 

mágneses tér hiányában is kialakul (kisebb energiájú állapotba törekvés miatti 

átrendeződés), 

• kisebb tartományon belül az egymás mellett lévő atomok mágneses momentumai 

ugyanabba az irányba mutatnak (Weiss-féle domén, mérete mintegy 10-3 – 10-4 cm), 

• a doménen belüli spontán mágnesezettség iránya megegyezik a kristálytanilag

kitüntetett irányok egyikével, 

• külső mágneses tér hatására az anyagban végbemenő folyamatok a ferromágneses 

tulajdonságú anyag mágnesezettségét növelik:

a domének közötti faleltolódás következik be (azok a domének, melyek 

mágnesezettsége a mágneses tér irányával kisebb szöget zár be a 

szomszédjaik rovására növekszenek), 

az egyes doménekre jellemző mágnesezettségi irányok elfordulnak,

nagyobb szögű átbillenések figyelhetők meg.

Ferromágneses anyagok



A hőmérséklettől függenek a mágneses tulajdonságok, az 

adott anyagra jellemző hőmérsékleten, az ún. Curie-

ponton, fázisátalakulás megy végbe, melynek hatására a 

ferromágneses anyag paramágnesessé válik (elveszíti 

remanens mágnesességét).

Mágneses permeabilitásuk függ a mágnesező tér 

erősségétől, amit a hiszterézis görbéjükkel lehet 

jellemezni.

A mágneses szuszceptibilitás az első mágnesezési görbe 

kezdeti (kis mágnesező) térerősséghez tartozó 

mágnesezettségének mértékéből számítható. 

A hiszterézis görbe fontos jellemzői a telítési 

mágnesezettség (Ms), a remanens mágnesezettség (MR) 

és a koercitív erő (HC). 

A telítési mágnesezettségig végzett mágnesezés 

hiszterézis hurkának területe jellemzi, hogy az anyag 

mennyire képes ellenállni a lemágnesező hatásoknak. 

Az ellenállóképesség növekedésével ez a terület megnő. 

Ferromágneses anyagok

Weiss-féle domének

mikrostruktúrái

Hiszterézis görbe



A ferromágneses tulajdonságú ásványok a telítési mágnesezettséggel  (MS), 

remanens mágnesezettséggel (MR) és koercitív erővel  (HC) jellemezhetők.

Ferromágneses anyagokra jellemző hiszterézis görbe 

A lágy mágneses anyagokat kis koercitív erő (1-es 

görbe) jellemez, míg a kemény mágneses 

anyagoknak (2-es görbe) magas ez az értékük, így 

nagyobb ellentétes polaritású mágneses térerő kell a 

lemágnesezésükhöz. 

A telítési mágnesezettség és a koercitív erő 

értékei kisebbek, ha a ferromágneses anyag 

mágnesezése kisebb térerősséggel történik



A ferromágneses viselkedést mutató anyagok három csoportját különböztetjük meg 

annak alapján, hogy az egyes doméneken belüli mágneses momentumok hogyan 

rendeződnek el egymáshoz viszonyítva:

• a valódi vagy tiszta ferromágneses anyagok (nincs ilyen ásvány, de ide tartozik 

az elemi Fe, Co és Ni és bizonyos ötvözetek).  a mágneses momentumok 

egyforma nagyságúak és azonos irányúak)

• ferrimágnesek (a mágneses momentumok páronként ellentétes irányúak, de 

nem azonos nagyságúak),

• antiferromágneses anyagok (a mágneses momentumok páronként ellentétes 

irányúak, és azonos nagyságúak).

Ferrimágneses ásványok:

• a páronként ellentétes irányú mágneses momentumok nem azonosak, hanem 

az egyik irányban nagyobbak,

• emiatt a külső mágneses tér megszűnését követően remanens 

mágnesezettséggel rendelkeznek, 

• erős, spontán mágnesezettség és nagy mágneses szuszceptibilitás jellemzi,

• adott hőmérséklet (ferrimágneses Curie pont) felett a ferromágneses tulajdonság 

megszűnik és paramágnesként viselkednek.

Ferromágneses anyagok



A ferromágneses anyagok 

különböző változatainak 

doménjein belüli ún. aldomének

mágneses momentumainak 

hatásvonalai párhuzamosak, de 

páronkénti irányításuk és 

nagyságuk különböző.

1.) valódi ferromágneses anyagok

2.) ferrimágneses anyagok

3.) antiferromágneses anyagok 

Mágneses momentumok ferromágneses 

anyagokban

Philip Kearey, Michael Brooks, Ian Hill: An Introduction to Geophysical Exploration



A mágneses kutatómódszerrel kimutatható kőzetekben döntően a 

ferrimágneses ásványok fordulnak elő, melyek közül a legjellegzetesebbek 

a magnetit, a titanomagnetit és a titanohematit sorozatban találhatók.

Ferrimágneses ásványok előfordulása kőzetekben:

• magnetit Fe3O4  a legtöbb üledékes és vulkáni kőzet mágneses 

szuszceptibilitása a magnetit tartalommal arányos (a két vegyértékű 

vasat kobalt és nikkel helyettesítheti)

• titanomagnetit  az óceáni bazaltok mágneses tulajdonságait 

alapvetően ez az ásvány határozza meg 

Ferrimágneses szulfidok:

• pirrhotin, (de csak meghatározott összetétel mellett),

• greigit, Fe3S4 (elsősorban üledékes kőzetekben található).

Ferromágneses anyagok



Antiferromágneses ásványok:

• a doméneken belüli mágneses momentumok egymás hatását 

kioltják, mert a páronként ellentétes irányúak és azonos 

nagyságúak (rendezettséget mutatnak), 

• kifelé elméletileg nem mutatnak remanens mágnesezettséget, de 

a kristályrácshibák miatt nincs tökéletes kioltás, tehát mérhető 

remanens mágnesezettséggel (ún. parazita mégnesezettség) 

rendelkezhetnek, amely azonban gyengébb, mint a 

ferrimágneses ásványok mágnesezettsége, 

• a hőmérséklet növelésével az antiferromágneses ásvány 

paramágnessé válik a Néel hőmérséklet (antiferromágneses

Curie pont) elérésekor

• ebben a csoportban a legfontosabb ásvány a hematit, ilmenit, és 

bizonyos összetétel mellett a pirrhotin. 

Ferromágneses anyagok



A földi mágneses térben található kőzetek mágnesezettsége az 

indukált és az esetleges remanens mágnesezettségük eredője. 

A jelentősebb mértékű indukált és a remanens mágnesezettség 

minden esetben ferromágneses tulajdonságot mutató 

ásványokhoz kapcsolódik. 

Ha a kőzetváz szilikát -vagy karbonáttartalmú, a kőzet is döntően 

diamágneses általában, míg ha mágneses szempontból az 

agyagásványok a „dominánsak”, akkor a kőzet is paramágneses. 

A dia- és paramágneses ásványok alkotta kőzetektől nem 

származik mérhető mágneses anomália. 

A változó koncentrációben jelenlévő ferrimágneses ásványok 

jelenléte határozza meg alapvetően kőzetek mágneses 

tulajdonságait, és teszi lehetővé bizonyos kőzetek mágneses 

módszerrel történő elkülönítését.

Ferromágneses anyagok



Ásványok relatív mágneses permeabilitása

Egerer F.: Közetfizika



A legfontosabb 

ferromágneses tulajdonságú 

ásványok összetételi 

viszonyait egy háromszög 

diagrammal lehet 

szemléletesen ábrázolni. 

A hemoilmenit sorozatba 

antiferromágneses, míg a 

titanomagnetit sorozatba 

ferrimágneses ásványok 

tartoznak. 

Ferromágneses ásványok



Nagyobb mértékű mérhető mágneses anomáliák a bázikus magmás 

kőzetekhez, pl. bazalt, dolerit, gabbró, szerpentinit, és a vasérc 

előfordulásokhoz kapcsolódnak.

Bizonyos körülmények között (az oxigén viszonylag nagy parciális 

nyomása) a metamorfózis során is keletkezhet magnetit, amely 

metamorf kőzetekhez társul.

Általában nagyon kis mágnesezettséggel rendelkeznek az üledékes 

és a savanyú magmás kőzetek.

A kőzetek mállása rendszerint csökkenti a kőzet eredeti 

mágnesezettségét, mert a magnetit oxidációja során hematit 

keletkezik.

Laterites mállás esetében keletkezett üledékes kőzeteknél azonban 

mégis jelentkezhet mágnesezettség a maghemit és a hematit 

jelentősebb felhalmozódása miatt. (Bauxit telepekhez is társulhat 

mágneses anomália)

Kőzetek mágnesezettsége



A ferromágneses tulajdonságú ásványokat tartalmazó kőzetekben külső

mágneses tér hiányában is fennálló mágnesezettséget természetes

remanens mágnesezettségnek (Natural Remanent Magnetization, NRM)

nevezzük.

A remanens és az indukált mágnesezettség arányát Königsberger-

hányadosnak nevezzük.

A remanens mágnesezettség vagy a kőzet kialakulásakor ható mágneses

tér, vagy utólagos folyamatok eredményeként jön létre.

Elsődleges remanens mágnesezettségnek nevezzük azt a remanens

mágnesezettséget, ami a kőzet keletkezésekor jön létre az anyagban.

Másodlagos remanens mágnesezettségnek nevezzük azt a remanens

mágnesezettséget, ami nem a kőzet képződéskor, hanem jóval később,

más folyamatok hatására alakul ki az anyagban.

Természetes remanens mágnesezettség 



Elsődleges remanens mágnesezettség típusai:

• termoremanens mágnesezettség,

• üledékes remanens mágnesezettség.

Másodlagos remanens mágnesezettség típusai:

• üledékképződés utáni remanens mágnesezettség,

• kémiai remanens mágnesezettség,

• izotermális remanens mágnesezettség,

• viszkózus remanens mágnesezettség,

• piezo remanens mágnesezettség.

Természetes remanens mágnesezettség 



Magmás kőzetek képződéséhez kapcsolódik.

A kőzetolvadékban kikristályosodó ferrimágneses ásványokban a Curie -

pontjuk alá hűlve (a magnetit Curie-pontja 578 °C) mágnesezettség alakul

ki a külső tér hatására.

A folyamat során a kezdetben még paramágneses ásvány

kristályszerkezeti átalakuláson megy keresztül és ferrimágnessé válik.

A hőmérséklet további csökkenésével a mágnesezettség mértéke nő

mindaddig, amíg a kőzetanyag a blokkolási hőmérsékletre nem hűl le.

Ekkor már nem változik a mágnesezettség, és beáll a külső mágneses tér

irányába.

A blokkolási hőmérséklet nagysága függ:

• a ferrimágneses ásvány anizotrópiájától,

• a spontán mágnesezettség mértékétől,

• az ásványszemcsék alakjától, méretétől.

A TRM mértéke különösen jelentős lehet aprókristályos formában

jelentkező, nagy ferrimágneses ásvány tartalom esetén (pl. magnetit).

Termoremanens mágnesezettség
(Thermo Remanent Magnetization, TRM)



Finomszemcsés, erősen anizotróp, ferromágneses tulajdonságú ásványok

esetében jön létre a legstabilabb TRM.

A TRM geológiai időkön át is megőrződik.

Jelentősége:

• paleomágneses mérések és kormeghatározási módszerek

kombinálásával a kőzetek képződésének helyére lehet következtetni

(lemeztektonikai bizonyítékok: látszólagos pólusvándorlási görbék,

paleomágneses anomália sávok az óceáni hátságok tengelyével

párhuzamosan)

• a mágneses terepi mérések során is jelentkezhet a hatása (mivel

vektoriálisan hozzáadódik az indukált mágnesezettséghez)

Vulkáni kőzetek esetén előfordulhat, hogy a TRM értéke két

nagyságrenddel nagyobb, mint az indukált mágnesezettségé

(Königsberger-hányados).

Termoremanens mágnesezettség
(Thermo Remanent Magnetization, TRM)



Az üledékképződés során jön létre.

Áramlásoktól kevéssé zavart vízi környezetben képződött kőzetekre

jellemző.

A nagyon apró, mágneses dipólusoknak tekinthető ferrimágneses ásvány

szemcsék a leülepedésük során fennálló földi mágneses tér irányába

rendeződve rakódnak le az aljzatra.

Feltétel: a későbbi folyamatok a szemcsék helyzetét már nem módosítják.

Az ülepedés során felléphet a szemcsék mágneses dipólusainak

kismértékű deklinációs és inklinációs eltérése (előbbit pl. kisebb

vízmozgás, utóbbit a fenék egyenetlenségei okozhatják).

A normál és fordított polaritású földi mágneses tér váltakozása, valamint

az időtartamok hossza megfelelő vastagságú, és nyugodt körülmények

között képződött mélytengeri üledékek DRM vizsgálatai alapján is

megállapítható.

Üledékes remanens mágnesezettség
(Depositional Remanent Magnetization, DRM)



Másodlagos remanens mágnesezettség.

A nagyon apró ferromágneses ásványszemcséknek a már lerakódott

üledék pórusaiban végbemenő elmozdulása, a mágneses momentumok

átállása és stabilizálódása miatt alakul ki.

Üledékképződés utáni remanens mágnesezettség
(Post-Depositional Remanent Magnetization, PDRM)

Másodlagos remanens mágnesezettség. 

Kémiai átalakulások eredményeként alakul ki (pl. hematit kicsapódása vas 

tartalmú oldatból, óceáni bazaltokban titanomagnetit átalakulása 

maghemitté, kőzetmállás miatti oxidáció, vagy a már meglévő mágneses 

ásványok szemcseméret növekedése miatt jön létre). 

Minden ferromágneses ásványt tartalmazó kőzetben kialakulhat, de 

üledékes és metamorf kőzetekre jellemző leginkább. 

A TRM-hez hasonlóan hosszú időn át képes fennmaradni a kőzetben.

Kémiai remanens mágnesezettség
(Chemical Remanent Magnetization, CRM)



Másodlagos remanens mágnesezettség.

Rövid ideig (<100 s) fennálló nagy erősségű külső mágneses tér (1-1000 

mT) hatására, adott hőmérsékleten kialakuló mágnesezettség, ami a külső 

tér megszűnése után is megmarad. 

Valamennyi ferrimágneses ásvány esetében létrejöhet. 

Terepi méréseknél is megjelenhet a hatása. 

Egyik megnyilvánulási formája a villámlás hatására kialakuló IRM, ami 

csak egy kis területen belül jelentkezik. 

Izotermális remanens mágnesezettség
(Isothermal Remanent Magnetization, IRM)



Másodlagos remanens mágnesezettség.

Kialakulásának feltétele, hogy a hosszan tartó mágneses tér hatásának 

kitett kőzetben legyenek instabil mágneses momentumok. 

Ilyenkor a korábbi mágnesező térrel ellentétes irányú (instabil) mágneses 

momentumok egy része bizonyos valószínűséggel átáll az éppen 

érvényes földi mágneses tér irányába. 

A viszkózus remanens mágnesezettség logaritmikusan nő az idővel.  

A mágneses tér megszűnése vagy megváltozása után a kőzet csak 

nagyon lassan, szintén időben logaritmikusan veszíti el a viszkózus 

remanens mágnesezettségét.

A finom szemcsés kőzetekre sokkal inkább jellemző, mint a durva 

szemcsésekre.

Viszkózus remanens mágnesezettség
(Viscous Remanent Magnetization, VRM)



Másodlagos remanens mágnesezettség

Külső mágneses térben, a mechanikai feszültség megnövekedésének

vagy lecsökkenésének hatására a ferromágneses ásványok

mágnesezettsége megváltozhat (pl. litosztatikus nyomás növekedése,

tektonikai feszültség, meteor becsapódás stb).

A létrejövő mágnesezettség a korábbi remanens mágnesezettséggel

együtt létezhet a kőzetben, de azt teljesen helyettesítheti is.

A létrejövő piezo remanens mágnesezettség nagyobb, ha az alakváltozás

mértéke meghaladja a rugalmas alakváltozás határát (maradandó

alakváltozás, tönkremenetel).

Piezo remanens mágnesezettség
(Piezo Remanent Magnetization, PRM)



Paleomágneses vizsgálatokra az elsődleges remanens 

mágnesezettséggel bíró kőzeteket lehet felhasználni.

A vizsgálatok során a kőzet mágneses mezőjének jellemzőit mérik meg 

(intenzitás és inklináció).

Az orientált mintavétel során rögzítik a minta helyét és a tengelyének 

irányát leíró adatokat. A mérést nagyon érzékeny laboratóriumi 

magnetométerrel végzik el, a külső mágneses teret leárnyékoló 

környezetben.

Paleomágneses vizsgálatok során sajnos a másodlagos remanens 

mágnesezettség (pl. IRM, VRM) hatásában el is nyomhatja az elsődleges 

stabil komponenst.

A minta részleges demagnetizációja révén lehet a „zavaró” (másodlagos) 

komponensektől megszabadulni, ill. azok hatását jelentősen csökkenteni. 

Ezt váltakozó mágneses térbe helyezéssel vagy 200 C°-ra hevítéssel érik 

el.

Paleomágneses vizsgálatok



A mérések eredményeiből kiszámítható a mágneses pólusok látszólagos 

helyzete a kőzet keletkezésekor.

A vizsgálatok a következő alapelvek érvényességét tételezik fel:

• a kőzet elsődleges felmágneseződéséből származó mágneses mező 

párhuzamos a felmágneseződéskor fennálló földi mágneses tengellyel,

• a mindenkori mágneses pólus megközelíti a Föld forgástengelyének 

pólusát.

Nagyon sok különböző helyen vett kőzetmintán végzett  paleomágneses

mérések és radiometrikus kormeghatározás adatainak kiértékelése alapján 

nagyon értékes eredményekhez és következtetésekhez jutottak el.

• Megállapították, hogy a földi mágneses tér ismétlődő jelleggel, 

átlagosan 1-2 millió évenként mágneses pólusváltáson megy keresztül.

• Bizonyítékokkal támasztották alá az óceánfenék szétterülését és a 

kontinenslemezek vándorlását magyarázó elméleteket.

Paleomágneses vizsgálatok



Kőzetmintákon végzett  radiometrikus kormeghatározás, remanens 

mágnesezettség és inklináció mérések alapján

• megállapítható, hogy általában 1-2 millió évenként mágneses 

pólusváltás következett be.

• látszólagos pólusvándorlási görbék (É-i vagy D-i mágneses pólus 

Föld felszíni nyomvonala a geológiai idő függvényében ) 

szerkeszthetők kontinensenként. 

Ha a kontinensek  (litoszféra lemezek) nem mozdultak volna el 

egymáshoz képest, akkor a kontinensekre megszerkesztett látszólagos 

pólusvándorlási görbék egybeesnének. 

Azonban ez nem teljesül, tehát a kőzetlemezek egymáshoz képest 

mozognak.    

Paleomágneses vizsgálatok



A mágneses tér 

átfordulásainak hatása  

az óceáni hátságok  (a 

távolodó 

litoszféralemezek) 

környezetében figyelhető 

meg legkönnyebben.

Ocean floor spreading - az óceánfenék (óceáni kőzetlemez) szétterülése normál 

(+)  és fordított (-) polaritású mágneses anomáliasávok szimmetrikus kialakulása a 

hátság tengelyére szimmetrikusan (sötét sáv = normál polaritás).

Termoremanens mágnesezettség
(Thermo Remanent Magnetization, TRM)



Paleomágneses és K-Ar (kálium-

argon) kormeghatározási 

mérésekkel lehet megállapítani 

az egyes normál és fordított 

polaritású intervallumok 

időtartamát.

A jelenlegi normál polaritású 

helyzet (700 ezer éve tart) az 

ábrán feketével, a fordított 

polaritás fehérrel van jelölve. A 

normál polaritású állapot átlagos 

időtartama 420 ezer év, 

minimum 50 ezer év, maximum 3 

millió év.

Termoremanens mágnesezettség
(Thermo Remanent Magnetization, TRM)



Az átfordulás földtani értelemben véve valószínűleg „gyors” esemény és a 

mágneses tér lecsökkenése vezeti be.
Az utóbbi 20-25 millió év óta  60 felcserélődés (mágneses pólusváltás) volt.

Jelenleg a mágneses déli pólus van az északi sarkkörön, és viszont. Ezt jelölték ki 

önkényesen normál polaritású mezőnek.

Mélytengeri üledékből vett 

fúrómag mintán mért mágneses 

inklináció és mágnesezettség, a 

mag tetejétől mért mélység 

függvényében.

Az üledékképződés sebességét 

megbecsülve a távolság 

átszámítható időre.

Óceán fenéki és a szárazföldi 

kőzetek vizsgálatai alapján az 

utóbbi 76 millió évben 171 

mágneses pólusváltást 

határoztak meg.

Üledékes remanens mágnesezettség
(Depositional Remanent Magnetization, DRM)



Térbeli rekonstrukció: minél régebbi földtörténeti kort tekintünk, annál 

közelebb volt Európa és Afrika Észak-Amerikához.

Hartai,

2009



Látszólagos pólusvándorlási görbék

A látszólagos pólusvándorlási görbe az északi, ill. déli mágneses pólus Föld 

felszíni látszólagos nyomvonalát adja meg az idő függvényében valamely 

kontinensre, ill. szubkontinensre vonatkozóan. Észak-Amerika pólusvándorlási 

görbéjét vastag vonal és Európaét vékony vonal mutatja az ábrákon.

A szétnyílási tengely felszíni pontja az ún. Euler pólus, amely az 500-250 millió 

évvel ezelőtti időtartományra érvényes közös mágneses pólust adja meg.



Ha a kontinensek  (litoszféra lemezek) nem mozdultak volna el egymáshoz 

képest, akkor a kontinensekre megszerkesztett látszólagos 

pólusvándorlási görbék egybeesnének. 

Azonban ez nem teljesül, tehát a kőzetlemezek egymáshoz képest 

mozognak.    

Paleomágneses vizsgálatok



A Föld mágneses terét a leginkább elfogadott elmélet szerint a 

folyadékszerű viselkedést mutató, magas vastartalmú külső magjában 

folyó áramok mágneses tere hozza létre.

A kéreg ferrimágneses ásványaitól származó, külső eredetű mágneses 

tér hatása szintén jelentkezik, de nem ez a meghatározó. 

A Föld forgása (hidromágneses hatás révén) eleve gyenge mágneses 

teret kelt (az elektronosan vezető külső mag anyagát mozgásban tartja), 

amely a külső magban örvényáramokat indukál. 

Ennek mágneses tere visszahat a külső magban folyó elektromos 

áramra, egy öngerjesztéses dinamóhoz hasonlóan felerősítik egymást 

(Steiner,1969). 

A geodinamó legfontosabb működési feltétele, hogy a Föld hőjéből és 

forgásából származó erők mozgásban tartsák a külső magban lévő, 

elektronosan vezető anyagot. 

A Föld mágneses tere



Folyadékszerű külső mag

Újabb kutatások szerint a Hold és a Nap 

árapálykeltő hatása is segít mozgásban 

tartani a külső mag anyagát. A szilárd 

köpeny és a kéreg jó hőszigetelő-

képessége jelentősen lassítja a mag 

hőveszteségét.

A külső magon belül, az egyenlítőre 

merőleges síkokban  egymással 

ellentétes irányú áramfolyások 

jelentkeznek. 

A folyadékként viselkedő anyag 

valószínűleg vasból, nikkelből és 

szilikátokból áll.

Glatzmaier, Roberts, 1995, Kis K. 2007



A Föld mágneses terének mérése a felszínen, ill. kis magasságokban 

történik (kivételt képeznek a mélyfúrásokban és a Földhöz közeli űrben 

végzett mérések).

A közeg, amelyben a mérést végezzük a levegő.

Ennek megfelelően a levegőben érvényes mágneses indukciót mérjük (B). 

A levegő relatív mágneses permeabilitása: ~ 1+3,7710-7

A vákuum relatív mágneses permeabilitása: 1

A geofizikában a tesla egység 10-9-szeresét, a nanoteszlát (jele nT) 

használjuk a mágneses anomáliák kis értéke miatt.

Régebben használt egysége a mágneses térerősségnek a gamma.

1  = 10-5 Oe (Oersted) = 0,01/4 A/m

1  nagyságú mágneses térerősségnek megfelelő mágneses indukció 

vákuumban:

0 1  = 410-7 Vs/Am  0,01/4 A/m = 10-9 Vs/m2 = 10-9 T = 1 nT

A mágneses indukció régebben használt cgs mértékegysége a gauss: 1 

= 10-4 T .

A Föld mágneses tere



Egy adott időpontban, egy adott helyen három 

adat segítségével adható meg a földi mágneses 

tér indukcióvektora.

A három adatot a helyi vízszintes sík földrajzi 

észak (+x) és kelet (+y) irányaiba mutató 

tengelyek, valamint a helyi függőleges irány lefelé 

mutató tengelye (+z) által alkotott jobbsodrású 

koordináta rendszerben adjuk meg. 

Az ún. földmágneses (geomágneses) elemek 

gyakorlatban előforduló kombinációi és jelöléseik:

• H, D, I               

• H, Z, D                       

• T (vagy F), I, D.             

A Föld mágneses tere

T (vagy F): a totális tér nagysága (a mágneses indukcióvektor nagysága)

H: a tér vízszintes (horizontális) komponense (a mágneses indukcióvektor vízszintes 

síkra vetített nagysága)

Z: a tér függőleges (vertikális) komponense (a mágneses indukcióvektor függőleges 

tengelyre vetített nagysága)

D: a deklináció (elhajlás) szöge (a tér vízszintes komponense és a földrajzi északi irány 

által bezárt szög)

I: az inklináció (lehajlás) szöge (az indukcióvektor és a vízszintes sík által bezárt szög)



A mágneses dipólus terével jól közelíthető része a belső eredetű földi 

mágneses térnek kb. a 95%-ot teszi ki.

A mágneses pólusoknál a mágneses indukció (kb. 66 000 nT) mintegy 

kétszer nagyobb, mint a mágneses egyenlítő mentén (kb. 33 000 nT).

A Föld középpontjában elképzelt, a földi mágneses teret legjobban  

megközelítő mágneses dipólus modelljét nevezzük centrikus mágneses 

dipólus közelítésnek.

A centrikus mágneses dipólus tengelye a Föld forgástengelyével 11°-os

szöget zárt be a 2015-ös modellben. A 2019-ben frissített geomágneses

modell szerint már csak 9,45 fokos szöget zár be a Föld forgástengelyével.

A centrikus mágneses dipólus tengelyének Föld felszíni döféspontja adja 

meg a geomágneses pólusokat mindkét féltekén. 

A geomágneses pólusok helyzetéhez képest a tényleges mágneses 

pólusok helyzetei eltérnek. 

A belső eredetű földi mágneses tér és a földi mágneses teret legjobban 

közelítő centrikus dipólus mágneses terének különbsége adja meg az ún. 

nem-dipólus tér komponenst. Ennek az összetevőnek a léte nem 

magyarázható a mágneses dipólus közelítéssel.

A Föld mágneses tere



A Föld mágneses tere

Az északi mágneses pólus, 

amelynek jelenlegi mágneses 

polaritása déli (-), felszíni helye 

az a pont, ahol az inklináció 

+90°, míg a déli félteke (északi 

mágneses polaritású) mágneses 

pólusa esetében az inklinácó

-90°. 

2019-ben az északi mágneses 

pólus Kanadától északra, a 85,9°

északi szélesség és 148° nyugati 

hosszúság, a déli mágneses 

pólus pedig az Antarktiszhoz

közel, a 64,4° déli szélesség és a 

137,4° keleti hosszúság 

közelében helyezkedett el. 

Geomágneses egyenlítő: a közelítő, centrikus mágneses dipólus felezőpontján 

átmenő merőleges sík metszésvonala a Föld felszínével. 

A valódi mágneses egyenlítő: az a Föld körüli zárt görbe, amely mentén a 

mágneses inklináció értéke zérus.



A földi mágneses teret legjobban  

megközelítő, a Föld középpontjától 

eltérő helyzetű mágneses dipólus 

modelljét nevezzük excentrikus 

mágneses dipólus közelítésnek.

A excentrikus mágneses dipólus 

közepe ~ 300-400 km-el távolabb 

esik a Föld középpontjától a 

Marianna-árok irányába.

Az excentrikus mágneses dipólus 

közelítéssel a földi mágneses tér 

jobban megközelíthető, mint a 

centrikus mágneses dipól modellel.

A Föld mágneses tere

Mivel a földi mágneses tér néhány év alatt is képes jelentősen megváltozni, a 

mágneses tér jellemzőinek földfelszíni eloszlását ábrázoló térképek érvényessége 

egy adott időtartamra ún. epochára korlátozódik.

A Nemzetközi Geomágneses Referencia Teret (IGRF) 5 éves periódusokra adják 

meg a lineárisnak feltételezett időbeli változásával együtt, amit a földi mágneses 

normáltér korábbi változásai alapján becsülnek meg.

A térképek készítésének alapját képező adatokat a mágneses obszervatóriumok, 

mérőállomások és műholdas mérések szolgáltatják. 



A referencia vagy normáltér elemeinek eloszlását a gömbbel közelített Föld felülete 

mentén gömbfüggvénysorba fejtéssel határozzák meg.

A Föld mágneses tere

A totális tér földfelszíni eloszlása a 2010-es epochára vonatkozóan. Az 

izovonalakat 1000nT-ként adták meg. Az azonos nagyságú helyeket összekötő 

görbéket izodinam görbéknek  nevezzük.



A földi mágneses tér horizontális komponensének eloszlása a 2010-es 

epochára vonatkozóan 

A Föld mágneses tere



A Föld mágneses tere

A földi mágneses tér horizontális komponensének eloszlása az 1950-es epochára 

vonatkozóan. Az izodinam vonalak -ban (Gauss) megadott értékeket jelenítenek 

meg.

1  = 10-4 T = 105 nT



Földi mágneses tér vertikális komponensének eloszlása a 2010-es 

epochára vonatkozóan 

A Föld mágneses tere

A zöld színű, Z=0 nT-hoz tartozó izodinam görbe jelöli ki a mágneses egyenlítő 

helyét. Ahol a vertikális komponens értéke 0 nT, ott az inklináció szöge 0°.



Földi mágneses tér inklinációjának eloszlása a 2010-es epochára 

vonatkozóan 

A Föld mágneses tere

Az egyenlő inklinációjú helyeket összekötő izovonalakat izoklinoknak nevezzük. 

Definíció szerint a mágneses egyenlítő azon helyek összessége, melyekre az 

inklináció értéke zérus (zöld izoklin görbe). 



Földi mágneses tér inklinációjának eloszlása az 1950-es epochára 

vonatkozóan 

A Föld mágneses tere



Földi mágneses tér deklinációjának eloszlása a 2010-es epochára 

vonatkozóan 

A Föld mágneses tere

Az egyenlő 

deklinációjú 

helyeket összekötő 

görbéket 

izogonoknak

nevezzük. 

A zérus deklinációjú 

helyeket az agon

vonal jelöli ki, e 

mentén a 

mágneses és a 

földrajzi észak 

iránya egybeesik 

(zöld izogon

görbék). 

A jelenleg Amerikán áthaladó agon vonal a XVI. században még Afrikát szelte át. 

Ennek alapján a mágneses deklináció lassú, nyugati irányú sodródására (drift) 

lehet következtetni. 



Földi mágneses tér deklinációjának eloszlása az 1950-es epochára 

vonatkozóan 

A Föld mágneses tere



A Föld és a Naprendszer mágneses térrel rendelkező égitestjei 

kölcsönhatásba lépnek a Nap által kibocsátott napszéllel. 

A napszél nagy sebességű (átlagosan mintegy 450 km/s) elektronok, 

protonok, valamint hélium atommagok változó intenzitású áramlása. 

A napszél és a belső eredetű földi mágneses tér kölcsönhatásának az 

eredményeként alakul ki az ún. magnetoszféra.

A magnetoszféra tulajdonképpen egy plazmatartomány, melyben a bolygó 

belső eredetű mágneses tere a meghatározó, de a napszél hatása 

módosítja ezt a teret (mivel a mozgó töltések saját mágneses teret hoznak 

létre). 

A napszél hatására a mágneses erővonalak a Nap felőli oldalon 

„benyomódnak” a Nappal átellenes oldalon pedig hosszan elnyúlnak.

A magnetoszféra legkülső határának távolsága a Földtől a Nap felőli 

oldalon kb. 10-15-szöröse a  Föld átlagos sugarának. 

A napszél és a ritka felső légkör kölcsönhatásának eredményeképpen egy 

ívelten meghajló lökéshullámfront alakul ki.

Magnetoszféra



Magnetoszféra

https://en.wikipedia.org/wiki/Magnetosphere



Közvetlenül a lökéshullámfront mögött helyezkedik el az ún. magnetoszféra burok, 

melyet turbulens, erősen lefékeződött napszél plazma tölt ki. 

A lefékeződött napszél töltött részecskéinek a mozgása révén keletkező elektromos 

áramfolyás miatt olyan bolygóközi mágneses tér jön létre, amiben a földi mágneses 

erővonalak a Nap felőli oldalon „benyomódnak”, míg a Nappal átellenes oldalon 

széthúzódnak. Ezt az elnyúlt részt nevezik geomágneses uszálynak (a 

magnetoszféra itt legalább 20-30-szor nagyobb távolságra terjed ki, mint a Nappal 

szemben).

Magnetoszféra



A magnetoszféra burok mögötti határfelület az ún.magnetopauza, ami a földi légkör 

exoszférájának plazmáját választja el a napszél plazmától. A magnetopauza mentén a 

töltött részecskéket a földi mágneses tér eltéríti, és csak egy kisebb részük, azok is 

csak a mágneses pólusok környezetében (a magnetopauza mágneses terének 

minimum helyei környezetében) tudnak a földi atmoszférába bejutni.

A magnetoszférában a mágneses erővonalak körül spirális mozgást végző, a 

mágneses pólusok között oda-vissza verődő elektromosan töltött részecskék két 

sugárzási övet hoznak létre, melyeket felfedezőjükről, Van Allen öveknek neveztek 

el. A Föld sugárzási öveinek létezését James Van Allen jósolta meg, és az Explorer-1

(USA első műholdja, 1958) műhold mérései alapján bizonyította (gammasugárzás 

mérés).

Magnetoszféra



A külső Van Allen öv nagyobb kiterjedésű, változékonyabb és főleg elektronokat

tartalmaz. A belső  Van Allen öv kisebb kiterjedésű, stabilabb és főleg protonokat

tartalmaz. 

Az ábrán a távolság a Föld átlagos sugarának egységében van skálázva. A két öv 

egymástól nem válik el élesen, de köztük töltött részecskékben szegényebb 

tartomány található. A mágneses pólusok felé nyitottak az övek. Ott a részecskék 

bejuthatnak az atmoszférába is, majd fokozatosan elnyelődnek a légkör 

molekuláival ütközve.

Az övekben mozgó töltött részecskék a napszélből, a kozmikus sugárzásból és az 

atmoszféra felsőbb részeiben  bekövetkező ionizáció termékeiből származnak.

Magnetoszféra



Az ionoszféra
A légkör 80-90 km magasságú 

tartományában kezdődő nem 

homogénnek tekinthető réteg, 

amely a Nap ultraibolya (UV) 

és korpuszkuláris 

sugárzásának köszönhetően, 

fokozott mennyiségben 

tartalmaz ionizálódott gázt.

Az ionoszférában a maximális 

ionizációnak napi menete van 

a Föld forgása miatt. A 

maximum a légkör Nap felé 

eső részén jelentkezik.

Benne D, E, F,G  rétegeket 

lehet elkülöníteni. A D réteg 

van hozzánk legközelebb, és 

az F rétegben a legnagyobb 

az ionizáció mértéke.

Napkitörések idején az  ionoszféra 

közelebb húzódik a Földhöz, nagyobb 

mértékű az ionizáció, és benne a nagyobb 

erősségű áramfolyásoknál erősebb lokális 

mágneses tér jelentkezik.



Az ionoszféra

Az ionoszféra legalacsonyabban 

fekvő D és középen lévő E 

rétegeire a molekuláris szintű 

ionizáció, míg a felső F rétegre az 

atomi ionizáció jellemző.

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamo

p425/0005_26_mediumismeret_i_scorm_0

7/38_vezetk_nlkli_tviteli_kzegek.html

https://hu.wikipedia.org/wiki/Ionosz

féra

Az ionoszféra a közép és hosszú 

hullámú földi rádióadók jeleit 

visszaveri.



A sarki fény kialakulása elsősorban a 

termoszférára jellemző. 

A mágneses pólusok környezetében, az 

alacsonyabb légrétegek felé tartó töltött 

részecskék ütköznek a levegő atomjaival 

és molekuláival, ionizálják és gerjesztik 

azokat. A gerjesztett atomok pedig fényt 

kibocsátva térnek vissza alapállapotukba. 

A sarki fényjelenség során az oxigén zöld

és vörös, míg a nitrogénmolekulák kékes 

ibolya fényt emittálnak. 

A jelenség 80–1000 km magasságban 

fordul elő.

Az északi féltekén aurora borealis, míg a 

délin aurora australis a fényjelenség neve. 

Sarki fény



Sarki fény

http://amatorradiozas.hu/technikai-hatter/hullamterjedes



A föld felszínén mérhető mágneses tér nem csak a helynek, hanem az időnek is a 

függvénye. Az eredő változás többféle, eltérő időtartamú, nagyságú és különböző 

okokra visszavezethető változásokból tevődik össze. 

Ezek a változások lehetnek:

• belső okokra visszavezethetők,

• vagy külső okokra visszavezethetők.

Pólusváltás

Ismétlődő, belső okokra visszavezethető változás. A jelenség szabálytalanul 

ismétlődik, átlagosan 250 ezer évenként következik be.

Egy pólusváltástól a következőig eltelt idő 100 ezer és 1 millió év között ingadozik.

Az elmúlt 20-25 millió évre vonatkozóan mintegy 60 mágneses térátfordulást 

mutattak ki. 

A jelenlegi mágneses dipólus helyzet a normál helyzet ez az állapot több mint 750 

ezer éve tart.

A pólusváltás nem pillanatszerű folyamat, mert a meglévő tér leépüléséhez, majd 

az ellentétes irányú felépüléséhez évezredes nagyságrendű időtartam szükséges.

A földi mágneses tér időbeli változásai



Pólusváltás

Mélytengeri üledékek paleomágneses vizsgálataiból arra következtettek, 

hogy a pólus átfordulást az inklináció előjelváltása és a  mágneses tér 

csökkenése jellemezi. 

A mágneses pólusátfordulást kiváltó okot ma még nem ismerjük, de a 

jelenséget belső eredetűnek tekintjük.

A földi mágneses tér időbeli változásai



Szekuláris változások

Ugyancsak belső eredetűek az ún. szekuláris változások. 

Ezek létezését néhány nagyobb városra (London, Párizs) vonatkozóan, a 

XVII. század óta regisztrált inklináció-deklináció diagramok segítségével 

lehetett kimutatni.

A földi mágneses dipól tér nagyságában és irányában is tapasztalhatók 

szekuláris variációk. Évszázados léptékű változásokról van szó.

Az okokat nem ismerjük, de egyes összetevői ismétlődők lehetnek.

Az adatok feldolgozásából az alábbiakra lehet következtetni:

• a centrikus dipólusmumentum mintegy 5%-os nem egyenletes 

csökkenése az 1830-as évek óta,

• a mágneses északi pólus lassú, nyugati irányú precessziós forgást 

végez a Föld forgástengelye körül.

A nem-dipólus tér nyugati irányú sodródását (drift) is kimutatták, amelynek 

maximális értéke 0,2 °/év.

A földi mágneses tér időbeli változásai



Szekuláris változások

Az északi félteke mágneses 

pólusának helyváltozása 

1831 és 2019 között.

A mágneses pólus mozgása 

az utóbbi években 

gyorsabbá vált. Évente 

átlagosan 55 km-es 

sebességgel tart Szibéria 

felé.

A földi mágneses tér időbeli változásai

https://www.esa.int/var/esa/storage/images/esa_multimedia/images/2019/02/magnetic_north_on_the_mov

e/19234348-1-eng-GB/Magnetic_north_on_the_move.png

https://www.urvilag.hu/navigacio_es_terk

epeszet/20190225_rohano_polusok



Szekuláris változások

A mágneses tér inklinációjának 

és deklinációjának szekuláris 

változása mutatható ki az 

évszázadok alatt gyűjtött 

mérési adatok alapján. 

Felső ábra: London és Boston 

deklináció-inklináció grafikonja.

Alsó ábra: London és Párizs 

deklináció-inklináció grafikonja.



Naptevékenység hatása

A fokozott naptevékenységgel jellemezhető időszakok kb. 11 éves 

periodicitással  következnek be.

Ilyenkor a legnagyobb az ún. napfolt sűrűség a nap "felszínén", és az ún. 

napkitörések gyakorisága. A napkitörések során nagyobb mennyiségű, 

nagyobb energiájú  elektromosan töltött és semleges részecskét bocsát ki 

a Nap a bolygóközi térbe.

A földi mágneses tér időbeli változásai

https://en.wikipedia.org/wiki/Sunspot

Napfolt: A nap fotoszférájában (egy 

kb. 400 km vastagságú külső 

tartomány, ahonnan a nap látható 

fénye származik) megjelenő sötét folt 

(átlagos átmérő 10000 km, átlagos 

élettartam 1 hét). Létrejötte a 

mágneses fluxussűrűség nagyon 

nagymértékű megnövekedéséhez 

kapcsolódik. 

Hőmérséklete ~1000 K-nel alacsonyabb a környezeténél. Általában 

csoportokba tömörülnek. 



Pillangódiagram

olyan grafikon, amelynek vízszintes tengelye a napfoltok keletkezési 

idejét, a függőleges tengelye pedig a Nap egyenlítőjéhez viszonyított 

keletkezés szögét adja meg a napfoltciklusokon belül.

A földi mágneses tér időbeli változásai

Gábris, Marik, Szabó: Csillagászati földrajz, Tankönyvkiadó, Budapest, 1991



A földi mágneses tér időbeli változásai

Koronakidobódás (CME, coronal mass

rejection) idején, vagyis amikor a 

napkorona egy darabja lökődik ki a 

bolygóközi térbe, a  napszél 

sebessége az 1000 km/s sebességnél 

is  nagyobb lehet. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Coronal_mass_ejection

Fler (flare): a nap kromoszférájának hirtelen kifényesedése és lassú 

elhalványodása egy napfolt csoport felett (átlagos időtartama 20-100 

perc). Nagymennyiségű energia (röntgen és UV sugárzás) kibocsátásával 

jár együtt.

A nagy intenzitású ún. eruptív flerek nagymenniségű részecske 

(elektronok, ritkábban protonok) kidobódásával is együtt járnak (korona 

kidobódás).



Naptevékenység hatása

Ez a felhő alakú plazma utoléri a korábban emittált lassabban haladó 

részecskéit a napszélnek, és azokkal kölcsönhatásba lép. 

Ennek során kialakulhat egy olyan helyzet, amikor a felhő alakú 

plazmához tartozó mágneses tér polaritása ellentétes vagy legalábbis 

ellentétes irányú komponense is van a magnetoszféra polaritásához 

viszonyítva.

Ilyenkor a  magnetoszféra és a felhő között a mágneses tér átkötődése

(mágneses erővonalak átrendeződése) következhet be, ami a felhő 

plazmájának bejutását eredményezheti a magnetoszférába.

A belső magnetoszférában kialakuló gyűrűáramok mágneses tere 

számottevő mértékben (100-1000 nT) és rövid idő alatt módosíthatja a 

felszínen mérhető mágneses teret. 

Az ilyen nagy amplitúdójú, órákig vagy akár napokig is eltartó mágneses 

térváltozást a meteorológiából vett kifejezéssel élve mágneses viharnak 

nevezzük. 

A mágneses viharok a mágneses indukció gyors, nem periódikus időbeli 

változását eredményezik, ami az elektromos berendezések áramköreiben 

túlterhelést okozhat, és zavarhatja a navigációt is.

A földi mágneses tér időbeli változásai



Naptevékenység hatása

Mágneses vihar idején nincs értelme felszín alatti mágneses hatók 

kutatását célzó geomágneses méréseket végezni, mert a kimutatni kívánt 

hatás általában kisebb, mint a mágneses tér külső eredetű időbeli 

változása!

A mágneses tér időbeli változásai között létezik egy 27 napos periódus 

idejű is, amely a napfolttevékenységgel és a Nap saját tengelye körüli 

forgásának 27 napos átlagos időtartamával kapcsolatos.

Napi változás

A felszínen mérhető napi változás forrása az ionoszféra, melyben az 

ionizáció mértéke a Nap sugárzásától függ. 

A Föld forgása során a Nap felőli oldalon kialakul a hozzánk legközelebb 

lévő D réteg (ami éjszaka megszűnik), és az F réteg is két különálló 

rétegként jelentkezik.

A légköri ionizáció révén nagy mennyiségű elektron szabadul fel, és 

horizontális áramgyűrűk alakulnak ki az ionoszférában

Az áramgyűrűk periodikus megjelenése néhányszor 10 nT-s mágneses 

térváltozást eredményez a Föld felszínén. 

A földi mágneses tér időbeli változásai



Napi változás

A napi periódusú változás amplitúdója függ az ionizáció mértékétől, a 

földrajzi szélességtől és az évszaktól is.

A napi változás kb. 50 nT-s minimumot eredményez közepes földrajzi 

szélességek mentén az északi féltekén. 

Ennél nagyobb mértékű a változás a mágneses egyenlítő mentén.  

A napi mágneses térváltozás mértéke kisebb mérési területen azonosnak 

vehető, így a bázisállomáson mért időbeli változás kiterjeszthető a mérési 

terület valamennyi állomására (a mért értékek korrigálhatók ez alapján).

Megjegyzés:

A Föld forgásának és Naphoz viszonyított helyzetének másik 

következménye a differenciális fűtés, ami miatt a  Nap felöli oldalon a 

légkör kitágul, míg az átellenes oldalon összehúzódik (ezt a légköri 

árapályt a Nap hozza létre).

Ehhez a napi periodicitású változáshoz hozzáadódik a Hold földi légkörre 

kifejtett gravitációs vonzása, ami szintén légköri árapályt okoz. 

A földi mágneses tér időbeli változásai



Napi változás

A napi periódust mutató változások amplitúdója az évszaktól és a 

szélességtől függ. A nyári napokon nagyobbak a változások.

Azokon a napokon, amikor a Nap aktivitása különösen alacsony nyugodt 

napi vagy Sq varációról (Solar quiet daily variation) beszélünk.

Az ellenkező eset elnevezése háborgatott napi vagy Sd variáció (Solar

disturbance daily variation). Ilyenkor mágneses vihar, mágneses háborgás 

vagy pulzációk miatt jelentős változások lépnek fel.

Az alkalmazott geofizikai mágneses mérések eredményeit befolyásoló 

időbeli zavarok kis periódusidejűek, azaz rövid időtartamúak. 

A fokozott naptevékenység (amely a nyugodt időszakhoz képest több, 

emittált elektromosan töltött részecskével jellemezhető) magnetoszférára

gyakorolt hatása révén létrejött mágneses térváltozás a napi változásra 

szuperponálódik, gyakran intenzitásában azt sokszorosan meghaladja.

A terepi mérések végrehajtásának ilyenkor nincs értelme! 

A földi mágneses tér időbeli változásai



A mágneses elemek (D, H, Z) 

nyugodt napi variációi (Sq) alapján 

számított havi átlagos variácók a 

Budakeszi obszervatórium 1950-ben 

végzett mérései alapján.

A nyugodt napi variáció átlagosan a 

téli hónapokban kisebb mértékű.

Deklináció nyugodt napi variációja:

• maximum 9 óra körül

• minimum 13 óra körül

Horizontális komponens nyugodt 

napi variációja:

• maximum: 5-6 óra

• minimumok: 11 óra és 21 óra 

körül

Vertikális komponens nyugodt napi 

variációja:

• minimum 12 óra körül

A földi mágneses tér időbeli változásai



Öbölháborgás

A mágneses tér egy-két órán át tartó hirtelen megváltozásai az ún. 

öbölháborgások. 

A változás a főfázisában elérheti az 50 nT – néhányszor 100 nT közötti 

értéket is.

A változás előjele lehet negatív és pozitív is. 

Kialakulásuk a napszél és a magnetoszféra kölcsönhatására, a 4-7 

földsugárnyi távolságban kialakuló gyűrűáramra, a gyűrűáram 

intenzitásának csökkenésére és megszűnésére vezethető vissza.

A regisztrátumokon jelentkező egyoldalú kiöblösödés alapján kapta az 

elnevezést. 

Pulzációk

A mágneses tér rövid periódusidejű, általában 10 nT-nál kisebb

amplitúdójú változásai az ún. pulzációk. 

Nagy területen, azonos módon jelentkeznek (azonos jelalak és periódus).

Forrásuk a külső magnetoszférában keletkező magneto-hidrodinamikai 

hullámok (plazma hullámok), melyek a mágneses erővonalak mentén 

terjednek a Föld felszíne felé.

A földi mágneses tér időbeli változásai



Pulzációk

Ha a magneto-hidrodinamikai hullám frekvenciája megegyezik a 

magnetoszféra mágneses erővonalának karakterisztikus oszcillációs 

frekvenciájával, rezonancia jön létre.

Ha az oszcilláció csillapítása nem jelentős, akkor a pulzáció mágneses 

hatása a felszínen is mérhető.

Más effektus is létrehozhat pulzációt: pl. a periodikusan változó intenzitású 

napszél a magnetopauzát hozhatja mozgásba vagy ugyanilyen hatásra a 

mágneses uszály hullámzó mozgása miatt is kialakulhat. 

A folyamatos pulzációk (Pulsation continue , Pc) rendszerint a Föld Nap 

felőli oldalán jelentkeznek. 

Hat csoportját különböztetik meg a periódusidő alapján (0,2 s-5 s periódus 

idővel jellemezhetők a legkisebb periódus idejű pulzációk, és 600 s-nál

nagyobb a periódus idő a 6. csoportnál).

A szabálytalan pulzációk (Pulsation irrégulière, Pi) a Föld éjszakai 

oldalán figyelhetők meg.

A szabálytalan pulzációknál három csoport különíthető el, amelyekre 

eltérő idő intervallumok jellemzők.

A földi mágneses tér időbeli változásai



A norvégiai Tromsø-ben mért, kb. 5 perces periódusidejű, Pc5 osztályba 

tartozó szabályos mágneses pulzáció hatása a Z, H és D mennyiségek 

időbeli változására.

A földi mágneses tér időbeli változásai

https://site.uit.no/spaceweather/2015/05/14/geomagnetic-pulsations/



Pulzációk

Még nagyobb frekvenciájú térváltozások is megjelennek a Föld felszínén, 

melyek forrása az alsó atmoszférán belül végbemenő zivatartevékenység

(villámlások) és a Föld-ionoszféra üregrezonátornak a kölcsönhatása.

További mágneses háborgást létrehozó folyamatok között meg kell 

említeni a magnetopauza-, mágnesesuszály-, a mágneses erővonalak 

menti áramokat továbbá a poláris elektrojetek áramát.

A földi mágneses tér időbeli változásai



A földi mágneses tér időbeli változásai



A mágneses módszer alkalmazhatóságára érctelepek kutatásában 

elsőként von Wrede mutatott rá (1843).

Először Robert Thalén használta a mágneses módszert érckutatásra 

1879-ben

Az 1940-es évekig az ún. terepmérlegeket alkalmazták a terepi 

mágneses mérésekhez.

A fluxgate magnetométert a II. világháború alatt használták először.

A proton-precessziós magnetométert az 1950-es évek közepén 

fejlesztették ki. Jelenleg is ez a leginkább használt magnetométer.

Az elektronhéj vagy másnéven alkáli-gőz magnetométert 1962-ben 

használták először.

A légi mágneses gradiométeres mérések az 1960-as évek vége felé 

indultak meg.

Mágneses mérések



Terepmérleg (variométer)

A mágneses térerősség komponenseket korábban terepmérleggel 

(másnéven variométerrel) mérték. 

A műszerek egy bennük elhelyezett mágneses lengőrész tengely körüli 

szögelfordulásának mérése alapján jellemzik a mágneses tér H vagy Z 

komponensének megváltozását. A szögelfordulás arányos a megfelelő 

térerősségkomponens megváltozásával.

Egyes változatok esetében a lengőrészt torziós szálra erősítik (Fanselau-

féle magnetométer). Az ún. Schmidt-féle terepmérlegeknél a lengőrész 

tengelyének két végén achát prizmák vannak, amelyek alsó élei achát 

lapra támaszkodnak.  Ez a megoldás nagyon kis ellenállást (súrlódási erő) 

biztosít a mágneses tér változása által létrehozott forgatónyomatékkal 

szemben.

A terepmérlegek relatív eszközök, azaz a mágneses tér komponenseinek 

változását mérik két mérési pont között, vagy ugyanazon a ponton két 

időpont között. 

Pontosságuk: 5-10 nT

A műszer állványát mérés előtt szintezni és tájolni kellett (viszonylag lassú 

volt a mérés).

Mágneses mérések



Schmidt-féle magnetométer a Z komponens (balra) és H komponens 

(jobbra) mérésére

Mágneses mérések

http://musee-sismologie.unistra.fr/english/the-collection-earth-magnetism/3-schmidts-field-

balance/



Schmidt-féle magnetométerek lengőrészei

Mágneses mérések

Jobboldal: a vertikális terepmérleg mágneses lengőrésze. A forgástengely a 

vízszintes síkban van és a mágneses a meridián függőleges síkjába esik. 

Így a H komponens hatása minimális.

A lengőrész egybevágó lapjai permanens mágnesből készültek. 

Baloldal: a 

horizontális 

terepmérleg 

mágneses 

lengőrésze. A 

forgástengely a 

vízszintes síkban, 

a mágneses 

meridián 

függőleges síkjára 

merőleges. Így a Z 

komponens hatása 

minimális



Schmidt-féle magnetométerek

Mágneses mérések

A lengőrész elfordulásának mértékét a forgástengelyre szerelt tükör és a 

műszerházban rögzített optikai elemek segítségével lehet megfigyelni.

Megjegyzés:

A helyi mágneses meridián a mágneses pólusokon és mérési ponton 

áthaladó képzeletbeli körvonal, amely a gömbbel közelített földfelszínen 

záródik. Irányát az iránytű segítségével jelölhetjük ki.

A terepmérlegeket a terepi munka megkezdése előtt hitelesíteni kellett. A 

hitelesítéshez egy ún. Helmholtz tekercset használtak, amelynek a 

segítségével a műszer körül ismert nagyságú mágneses teret lehet 

létrehozni.



Fluxgate magnetométer 

Fluxgate magnetométer (telített 

magos magnetométer)

Egyes nagy relatív mágneses 

permeabilitású ötvözetek (pl. 

mumetál, permalloy) már relatíve kis 

mágneses térerősség mellett 

mágnesesen telítődnek. 

A magnetométerben két, ilyen 

ötvözetből készült azonos 

geometriájú mag körül azonos 

menetszámú tekercs van 

elhelyezve.

A tekercsek ellentétes irányban 

vannak tekercselve, melyeket 

hangfrekvenciás váltóárammal 

gerjesztenek (primer kör).

Ha nincs külső mágneses térerősség, akkor 

a két gerjesztő tekercs körül elhelyezett 

mérőtekercs (szekunder kör) kimenetein 

nem jelentkezik feszültség, mivel a gerjesztő 

tekercsek a magjaikat  egymással 

szinkronban, de ellentétes polaritással 

mágnesezik fel (a váltóáram frekvenciájának 

megfelelő ütemben), és így a gerjesztő 

tekercsek mágneses terei lerontják egymás 

hatását.



A külső mágneses térnek a tekercsek tengelyeivel azonos irányú komponense 

azonban már eltolja időben egymáshoz képest a két mag ellentétes polaritású 

felmágneseződési folyamatát.

Emiatt a gerjesztő tekercsek mágneses terei már nem rontják le teljesen egymás 

hatását.

Az eredő, időben változó mágneses tér a mérőtekercsben feszültséget indukál.

Az indukált feszültség impulzusok váltakozó polaritással, periodikusan jelentkeznek, 

és a nagyságuk arányos a külső mágneses tér tekercs irányú komponensével.

Fluxgate magnetométer 



A fluxgate magnetométerrel a külső mágneses térnek a tekercsek 

tengelyével azonos irányú komponensét mérjük, ill. annak nagyságát.

Mérési pontossága 1-2 nT-t is elérheti.

Tájolást és szintezést nem igényel, gyors mérést tesz lehetővé.

A legtöbb műszert a mágneses tér vertikális összetevőjének mérésére 

tervezik.

A mágneses teret folyamatosan képes mérni (mozgás közben is).

Fluxgate magnetométer 



(a) gerjesztő vagy primer áramkör 

feszültsége az idő függvényében

(b) a ferrit magok mágnesezettségének 

váltakozása külső mágneses tér 

nélkül

(c) a ferrit  magok által indukált, 

ellentétes polaritású feszültségek 

külső mágneses tér nélkül

(d) külső mágneses térben (a tér tekercs 

irányú komponense miatt) a magok 

által indukált feszültségek fázisban 

eltolódnak egymáshoz képest 

(e) a szekunder áramkörben mérhető 

feszültség az egymáshoz képest 

eltolódott indukált feszültség 

komponensek előjeles összege.

Fluxgate magnetométer 

A mágneses tér mindhárom összetevőjének méréséhez három egymásra 

merőleges tekercspárból épített műszert használnak.

A CHAMP műholdon is háromtengelyű  fluxgate magnetométert helyeztek el. 



Larmor-precesszió:

külső mágneses tér hatására az impulzus és 

mágneses momentummal egyaránt 

rendelkező részecskék (pl. elektron, proton, 

neutron) mágneses momentumai a térerősség 

vektor tengelye körül precessziós mozgásba 

kezdenek (mint egy pörgettyű). 

A  jelenség magyarázata:

a mágneses tér igyekszik a saját tengelye 

irányába beforgatni a mágneses momentumot, 

de a részecske saját impulzusmomentuma 

(spinmomentum) megnehezíti ezt a beállást 

(kibillentő hatást fejt ki). 

Proton precessziós magnetométer

http://cronodon.com/Atomic/quantum_ang

ular_momentum.html



Proton precessziós magnetométer

A proton, hasonlóan az elektronhoz, belső impulzusmomentummal (spin) és a 

hozzá társuló spin mágneses momentummal rendelkező elemi részecske. 

Emiatt külső mágneses tér hatása alá kerülve, a protonok mágneses momentumai 

precessziós mozgásba kezdenek a külső mágneses tér irányába eső tengely körül 

(Larmor-precesszió).

A méréshez egy kb. félliteres henger alakú tartályt használnak, amely desztillált 

vízzel (protonban gazdag anyaggal) van feltöltve.

A protonok mágneses momentumai a földi mágneses tér irányával azonos 

(paralel) vagy ellentétes (antiparalel) irányban vannak beállva a tartályon belül. 

A tartály körül elhelyezett elektromos vezető tekercsbe áramot vezetve egy 

gerjesztő mágneses teret hozunk létre, melynek iránya a tartály hossztengelyével 

párhuzamos és szöget zár be a földi mágneses tér helyi irányával általános 

esetben.

A gerjesztés hatására a mágnesező tekercs belsejében jelentkező mágneses tér 

irányába állnak be a protonok mágneses momentumai (ui. a gerjesztő tér több,

mint százszor nagyobb a földi mágneses térnél). 

A gerjesztő tér megszüntetése (az áram kikapcsolása) után a protonok mágneses 

momentumai a földi mágneses tér iránya körüli precesszióba kezdenek. 

A precesszió során, a mágneses momentumok fokozatosan visszaállnak a tér 

irányába, ami együtt jár a precessziós forgás lecsengésével.



Proton precessziós magnetométer

A precessziós körmozgás frekvenciája (f) egyenesen arányos a proton mágneses 

momentumának  () és belső impulzusmomentumának  (s) hányadosával, valamint 

a külső (földi) mágneses indukció nagyságával (F).

𝑓 =
𝑞 ∙ 𝜇

𝑚 ∙ 𝜋 ∙ 𝑠
∙ 𝐹 =

𝛾

2𝜋
∙ 𝐹 = 0,042576 ∙ 𝐹

m a proton tömege, q a proton töltése és  a proton giromágneses aránya

A földi mágneses tér esetében F értéke 25000 nT és 65000 nT közötti tartományba 

esik.

A fentiekből következik, hogy a precesszió frekvenciájának megmérésével már 

számítható a földi mágneses tér (a totális tér, F) nagysága az adott helyen és az 

adott időpontban.



Proton precessziós magnetométer

A műszerek már a frekvenciából számított mágneses tér nagyságát jelzik ki.

A mágneses tér meghatározásának pontossága a frekvencia mérésének 

pontosságától függ.

A hagyományos protonprecessziós magnetométerek abszolút pontossága 1-2 nT

körüli.

A precesszió frekvenciájának mérésére a tartály körüli tekercset használjuk ki.

Ugyanis a gerjesztő áram kikapcsolása után a tekercsben a mágneses 

momentumok precessziójának frekvenciájával megegyező frekvenciájú feszültség 

indukálódik. 

Az indukált feszültség frekvenciáját méri meg a műszer elektronikus áramköre.

A protonprecessziós magnetométer nem képes folyamatosan mérni a teret, mert a 

protonok polarizációja és a relaxációs idő (a precessziós mozgás lecsengéséhez 

szükséges idő) néhány másodpercet vesz igénybe.

Megjegyzés:

A protonok polarizációján a belső impulzusmomentumuk (spin) beállását kell érteni 

a gerjesztő tér irányába. A proton mágneses momentumának léte a spinjének 

köszönhető, és a spin irányával együtt változik a mágneses momentum iránya is.



Proton precessziós magnetométer

A terepi mérések során a tartályt 2-3 m-es rúdra szerelve használják általában, hogy 

a felszín közeli vastárgyak hatása kevésbé változtassa meg a mérés eredményét.



Overhauser magnetométer

Overhauser-magnetométer

A proton-precessziós magnetométer továbbfejlesztett változata.

A protonokban gazdag mérőfolyadékhoz (desztillált víz) szabadgyököket 

tartalmazó (pár nélküli elektronnal rendelkező) vegyületet adnak hozzá.

A pár nélküli elektronok mágneses momentuma sokkal nagyobb, mint a 

protonoké, így gyorsabban és jobb hatásfokban képesek beállni a 

polarizáló mágneses tér irányába.

Nem egyenáramú, hanem rádiófrekvenciás (kb. 60 MHz) elektromágneses 

teret alkalmaznak a szabad gyökökhöz tartozó pár nélküli elektronok spin 

momentumainak mozgásban tartásához. Az ilyen módon gerjesztett 

állapotba kerülő elektronok energiát adnak át a protonoknak, amely 

módosítja azok spin mágneses állapotát is. Az elektronok és protonok 

mágneses momentumai szorosan csatolódnak (Overhauser-effektus), és 

így az egész folyadékon belül gyorsabb, hatékonyabb a polarizációs, 

valamint a relaxációs folyamat.



Overhauser magnetométer

Overhauser-magnetométer

Rövid, periodikusan alkalmazott elektromágneses impulzusokkal 

rendszeresen kibillentik az elemi mágneses momentumokat a polarizáció 

tengelyének irányából. Igy azok folyamatos precessziós mozgásban 

vannak. A polarizáló tér itt maga a földi mágneses tér.

A protonprecessziós magnetométerhez hasonlóan a precesszió által 

indukált feszültség frekvenciáját kell meghatározni közvetlenül, ami arányos 

a földi mágneses tér nagyságával. A műszer tehát a mágneses (totális) tér 

nagyságát méri.

Előnye:

• kisebb energia elegendő a polarizációhoz, így a tápegység tömege 

kisebb,

• gyorsabban végbemegy a polarizáció és a relaxáció, így 0,5 

másodpercenként lehet mérni az eszközzel.

Egy nagyságrenddel pontosabb mérést tesz lehetővé. A mérés abszolút 

hibája: 0,1-0,2 nT.

Az ilyen műszerekkel nem csak szakaszosan (pontonként), hanem 

folyamatosan is lehet mérni (mozgás közben).



Mágneses mérések

Elektronhéj magnetométer 

Alkáli-gőz magnetométernek is nevezik, mert az érzékelő része rubídium-, cézium-

vagy káliumgőzt tartalmaz. 

Működése a Zeeman-effektuson és az optikai pumpálás jelenségén alapszik. 

A földi mágneses (totális) tér nagyságát méri.

Folyamatosan is működtethetők, a mérés abszolút pontossága 0,01 nT.

Légi mágneses mérésekre ideális.

Mágneses gradiens mérések

A mágneses gradiens mérésnél általában a mágneses tér függőleges vagy 

vízszintes gradiensét mérik.

Ilyenkor két érzékelőt alkalmaznak, és a mért értékek különbségét osztani kell az 

érzékelők közötti távolsággal.

A mérést két szenzoros fluxgate, protonprecessziós, ill. Overhauser vagy 

elektronhéj magnetométerrel végzik el.

A műszerek automatikusan végzik el a különbségképzést és a távolságegységre 

átszámítást.



Mérési elrendezések

Felszínközeli nagyobb anomáliák esetén a gradiens mérést egyetlen érzékelővel is 

végre lehet hajtani eredményesen.

Ilyenkor egymás után mérünk a szenzor két különböző helyzetében. A mért értékek 

különbségeit osztjuk a két különböző helyzet közötti távolsággal. 

Ha a vertikális gradienst kívánjuk meghatározni, akkor függőleges irányban kell 

elmozdítani a két mérés között a szenzort. A horizontális gradiens esetében pedig 

vízszintes irányban.

A mágneses gradiens mérés célja a felszínközeli mágneses inhomogenitások 

kimutatása és lehatárolása. 

A gradiensmérés előnye, hogy a mért fizikai mennyiségben a regionális hatás és a 

mérés során jelentkező időbeli változás nincs, vagy alig van jelen.



Mérési elrendezések

Vertikális gradiens mérésére alkalmas 

dupla érzékelőegységgel ellátott 

Overhauser magnetométer.

A fémváz kialakítása lehetővé teszi, 

hogy a mérést végző személy a hátán 

hordozza az érzékelőket.

A váz előterében a mérő-adatgyűjtő 

egység látható. (GSM-19)



Mérési elrendezések

Horizontális és vertikális 

mágneses gradiensek 

mérésére alkalmas 

ikertengelyes telített 

magos (flux-gate) 

gradiométer.

A távtartó közepére van 

rögzítve a műszer 

elektronikáját tartalmazó 

ház. 

A függőleges tengelyek két 

végén egy-egy telített 

magos érzékelő egység 

található (összesen négy). 

A függőleges irányú 

távolságuk általában 0,5 

vagy 1 m.

https://popularelectronics.technicacuriosa.com/2017/03/16/inside-

the-fluxgate-gradiometer/



Ha csak  a totális tér 

nagyságát mérjük, 

akkor a két,  felszín-

közeli érces dájk

nem különíthető el 

(felső szelvény), 

mert a hatásaik 

egymásra rakódnak 

(szuperponálódnak). 

A gradiens 

méréseknek sokkal 

jobb a 

felbontóképessége 

(alsó szelvény), az 

egymáshoz közeli 

hatók mágneses 

anomáliái is 

szétválaszthatók.

Mágneses gradiens mérések felbontóképessége



Mágneses mérések feldolgozása

A mért adatok alapján szerkesztett mágneses térképeken a felszín alatti kőzetek 

mágnesezettségének változásai miatt kialakuló anomáliák nagyságát és kiterjedését 

tanulmányozhatjuk.

Mágneses anomálián a mágneses tér mért értékének a mágneses normáltértől 

való eltérését értjük.

A Föld mágneses normáltere egy olyan elméleti, azaz matematikai 

összefüggéssel leírható mágneses tér, amely a Föld magjához köthető belső 

eredetű mágneses teret képes jól megközelíteni a földrajzi szélesség és hosszúság 

függvényében. A külső eredetű időbeli változások és a földkéregből származó 

lokális anomáliák hatását nem, vagy csak igen kis mértékben tartalmazza. 

A Föld mágneses normálterének potenciálfüggvényét a műholdas és az 

obszervatóriumok hálózatának mágneses méréseiből származó adatok rendszerén 

elvégzett speciális függvénysor szerinti sorfejtéssel határozzák meg.

A mérési hibákból adódó pontatlanságok hatását valamilyen kiegyenlítési eljárással 

(pl. legkisebb négyzetek elve szerinti kiegyenlítés) lehet minimalizálni a függvénysor 

együtthatóinak kiszámításakor.

Ellentétben a nehézségi normál erőtérrel, a mágneses normáltér nem csak a 

földrajzi szélességtől, hanem a földrajzi hosszúságtól is függ (ez nem csupán a 

nem-dipólus térkomponens létezése miatt van, hanem azért is, mert a Föld 

mágneses normálterét 90 %-ban meghatározó centrikus mágneses dipólus tengelye 

szöget zár be a Föld forgástengelyével). 



Mágneses mérések feldolgozása
A mágneses potenciálból gradiens képzéssel lehet meghatározni a térkomponense-

ket (X, Y, Z) és azokból a mágneses normáltér elemeinek eloszlását (F vagy T, H, Z, 

D, I). A Nemzetközi Geomágneses Referencia Teret (International Geomagnetic

Reference Field, IGRF) adott időtartamra (ún. epochára) adják meg (5 évre 

vonatkozó becslés). A Föld mágneses terének térképi reprezentációi a mágneses 

epocha térképek. Kisebb területekre, régiókra vonatkozóan (pl. Magyarország) a 

normál teret egyszerűbb matematikai függvényekkel lehet közelíteni (pl. kétváltozós 

másodfokú polinom).

Magyarország mágneses normálterének vertikális összetevője az 1965-ös epochára 

vonatkozóan.



Mágneses mérések feldolgozása

Magyarország mágneses normálterének totális térerőssége az 1965-ös epochára 

vonatkozóan.

Jellegében mindkét térkép hasonlóságot mutat a mai térrel.



Mágneses mérések feldolgozása

Kisebb területekre (pl. Magyarország területére) érdemes a mágneses normálteret 

mágneses komponensenként másodfokú, kétváltozós polinommal kifejezni.

Ennek jelentősége a terepi magnetométeres mérések feldolgozásánál van, ugyanis 

a mágneses anomália érték számításához szükséges normáltér értékeket sokkal 

egyszerűbben számíthatjuk a terület mérési pontjaira vonatkozóan.

A mágneses normáltér totális térerősségének számítására szolgáló összefüggés 

Magyarországra vonatkozóan:

22 )()(   edcbaFF cn

ahol Fc a =45°30' és λ=16°00' koordinátájú helyhez, mint referencia ponthoz 

tartozó totális tér érték (egy adott epochára vonatkozóan konstans érték), 

 a terület valamely pontja és a referencia pont közötti földrajzi szélesség 

különbség ívpercben,

 a terület valamely pontja és a referencia pont közötti földrajzi hosszúság 

különbség ívpercben.

Az a, b, c, d, e jelölések egy adott epochára vonatkozóan konstans 

szorzótényezőket jelentenek.

A mágneses normáltér egyes elemeit (H, Z, D, I) hasonló összefüggések alapján 

lehet számítani a terület bármely pontjára vonatkozóan (a referencia ponthoz 

tartozó konstans értékben és a szorzótényezők konstans értékeiben van eltérés).



Mágneses mérések feldolgozása

Mágneses normálkorrekció

A mágneses mérési adatokból kivonjuk a mérési pontokra számított mágneses 

normáltér értékeket.

A korrekció a Föld magjából származó, belső eredetű mágneses tér földrajzi 

szélesség és hosszúság szerinti változásának hatásától szabadítja meg a mért 

értékeket.

A mágneses tér napi változásának korrekciója

A mágneses tér változásait eredményező felszín alatti mágneses hatókat kimutatni 

csak nyugodt napi változás mellett lehet.

A napi változás mértékét a mérési területen azonosnak feltételezve azt korrekcióba 

kell venni.

Két magnetométerrel dolgozva az egyik magnetométert egy fix bázisállomáson

működtetjük. Ez a műszer az idő függvényében méri és tárolja a mágneses tér 

értékét ugyanarra a pontra vonatkozóan a terepi kutatás időtartama alatt.  A mozgó 

állomás műszere pedig rögzíti a mérési pontok koordinátáit, a mérések időpontjait 

és a mágneses tér értékeit a terület különböző pontjain.



Mágneses mérések feldolgozása

A mágneses tér napi változásának korrekciója

A bázisállomás rendszeres mérései alapján megszerkeszthető a mágneses tér 

időbeli változását mutató görbe, és ez alapján korrigálhatjuk az időtől függő változás 

hatását a más pontokon mért értékekre vonatkozóan.

Ha csak egy műszerünk van, akkor megfelelő időközönként vissza kell térni a 

bázispontra, és újra kell mérni (bázisolás). A bázisállomásra vonatkozó időbeli 

változás így is megszerkeszthető, csak az újramérések időközei lesznek 

hosszabbak. Ez a korrekció pontosságát csökkenti.

Nem szükséges bázis állomáson mérni, ha a mérési terület egy mágneses 

obszervatórium 100 km-es környezetén belül található.

Ilyenkor a mágneses térnek az adott mérési napra vonatkozóan regisztrált adatait 

kell megkérni az obszervatóriumtól, ill. letölteni a Web-en keresztül (Mo. Tihanyi 

Geofizikai Obszervatórium, http://geofizika.canet.hu) utólag.

A bázisállomáson kívül mért értékeket a bázisállomásra vonatkozó korrekciós görbe 

alapján kell javítani.

A korrekció értékét úgy kell meghatározni, hogy a bázis állomáson kívüli ponton, ti
időpontban mért értékből levonjuk azt a változást, ami a mérés kezdete t0 (a legelső 

mérés időpontja) és a ti időpont között bekövetkezett a bázisállomáson.

Fkorr(ti) = Fmért(ti)-Fbázis(ti)  = Fmért(ti) – [Fbázis(ti) – Fbázis(t0)]

http://geofizika.canet.hu/


Mágneses mérések feldolgozása

A totális mágneses térerősség napi változásának korrekciójához felhasznált 

obszervatóriumi adatsorok görbéi.

A piros görbe az ógyallai obszervatórium (Szlovákia, Hurbanovo) kétnapi adatsora.

A kék görbe a lvov-i obszervatórium (Ukrajna, Lemberg) kétnapi adatsora.

A zöld görbe a két adatsor átlagát mutatja. A Nyírségben végzett régészeti 

mágneses mérések napi korrekciója az átlaggörbe adatsora alapján történt.



Mágneses mérések feldolgozása

A korrekciók elvégzése után kapott mágneses anomália értékekből szerkeszthetők 

meg a mágneses anomália térképek.

A mágneses anomália térképek izovonal közeit a kutatási feladat és a pontossági 

igény határozza meg, általában 5-100 nT-ás intervallumonként szokás megadni. 

A megfelelő állomássűrűséggel elvégzett mérések korrigált térképeit a feladat 

jellegéből adódóan dolgozzák fel a gravitációs térképek feldolgozásánál ismertetett 

térképtranszformációs műveletekkel. 

Ha a feldolgozás a mélyebb hatások kiemelésére irányul, akkor a gravitációs 

feldolgozásnál is használatos analitikus felfelé folytatást végzik el. 

Ha a felszín közeli hatások kiemelése a cél, akkor analitikus lefelé folytatást 

végeznek. 

Az analitikus folytatásokkal elérhető hatás a térbeli frekvenciatartományban 

elvégzett szűrésekkel is (2D Fourier transzformáció) megvalósítható.

A lefelé folytatás alulvágó (vagy felüláteresztő) szűrésnek, míg a felfelé folytatás 

felülvágó (vagy aluláteresztő) szűrésnek felel meg.

A mérési állomástávolság megválasztásánál alkalmazandó szabály (a gravitációs 

módszerre is érvényes!):

s  h/4
s: a szomszédos mérési állomások távolsága,

h: a kutatási mélység (a területen valószínűsített mágneses hatók tető zónájának 

becsült mélysége)



Mágneses mérések értelmezése

A mért mágneses teret befolyásoló hatások:

• a belső eredetű földi mágneses teret létrehozó folyamatok  a külső magban 

lezajló folyamatokhoz kapcsolódnak  nincs földtani információtartalma  a 

mágneses normálkorrekcióval ejtjük ki a hatását,

• a felszín és a Curie-mélység (az a mélység, ahol a földkéreg hőmérséklete eléri a 

Curie-hőmérsékletet) közti tértartomány ferromágneses tulajdonságú 

ásványaihoz köthető inhomogenitások ennek van földtani információtartalma (a 

kéregre és nagyon ritkán a felső köpenyre korlátozódik ez a térrész),

• külső eredetű, a földi mágneses teret időben és térben változó módon 

befolyásoló hatások  a mágneses kutatás szempontjából zavarólag hatnak 

korrekcióval ejtjük ki ezeket a hatásokat a bázisállomás mérési adatsorának 

felhasználásával.

A mélyben lévő, nagyobb kiterjedésű (regionális) hatók nagyobb hullámhosszúságú 

(elkent) anomáliát eredményeznek a korrigált mágneses térképeken (pl. metamorf 

alaphegység hatása). 

A kis hullámhosszúságú pozitív és negatív anomália párral jellemezhető (lokális) 

változások oka általában a felszínhez viszonylag közelebb lévő, kisebb kiterjedésű,

dipólus jellegű hatók jelenléte (pl. vulkáni kőzetek). 

A kis hullámhosszúságú, de nem anomália párral rendelkező változásokat többnyire 

monopólusként viselkedő hatók eredményei (pl. közel függőlegesen települő, a 

mélység felé erősen elnyúlt vulkáni kőzettestek).



Magyarország  ΔZ anomália térképe 
Kiss, ELGI  (2010) alapján 

A korrekciók eredményeként kapott mágneses térkép már az időtől, és a belső eredetű 

mágneses dipól tértől független helyi változásokat tükrözi, melyek okozói lényegében a 

földkéreg különböző kőzettesteihez kapcsolódó mágneses inhomogenitások.

A vulkáni eredetű hegységeinkhez jól látható dipólus jellegű anomáliák társulnak 

(Zempléni-hg., Mátra, Börzsöny), amelyek lokális hatóknak tekintendők.

Az alföldi terület elkent pozitív anomáliái a mélyebben elhelyezkedő medencealjzat 

metamorf kőzeteihez kapcsolódnak, és regionális hatást fejtenek ki.

A mérési adatokon 

először a napi korrekciót 

végezték el, majd a 

megfelelő epochához 

tartozó mágneses 

normáltér függőleges 

komponensét vonták le. 

Utóbbi művelethez a 

magyarországi 

normálteret egy 

kétváltozós (földrajzi 

szélesség és hosszúság) 

másodfokú polinommal 

közelítették meg.



Mágneses mérések kiértékelése
A térképtranszformációk a hatók szétválasztásában segíthetnek. 

A kiértékelés célja a hatók mélységének, alakjának a meghatározása, amihez ún. 

geofizikai inverziós módszereket alkalmaznak. 

A mágneses anomáliák nagysága, kiterjedése és megjelenési formája függ:

• a hatók alakjától és méreteitől, 

• a hatók mélységétől, 

• a hatók remanens mágnesezettségének nagyságától és irányától,

• és a földi mágneses tér nagyságától, inklinációjától, deklinációjától (földrajzi 

koordináták függvénye). 

Egyszerűbb esetben csupán indukált mágnesezettség van, és ennek iránya 

megegyezik az méréskor fennálló földi mágneses tér irányával.

Egyetlen felszín alatti mágneses dipólus ható 

esetén pozitív-negatív anomáliapár alakul ki, 

melynek horizontális irányú eltolódása a ható 

helyzetéhez képest az inklináció függvénye. 

A mágneses pólusok felett (I= +/-90°) a 

mágneses anomália vertikális komponensének 

(Z) maximuma egybe esne a ható közepének 

felszíni vetületével.

A mágneses anomália horizontális 

komponense (H) a mágneses pólus felett 

zérus. 



A mágneses egyenlítőn (I=0°) a H

komponens minimummal, a Z 

komponens pedig nincs jelen.

Mivel általában nem függőleges a 

ható mágnesezettsége, ezért a Z

komponens maximum helye  nem a 

mágneses ható felszíni vetületével 

esik egybe.

Megjegyzés:

1. tisztán függőleges irányú indukált 

mágnesezettség csak a mágneses 

pólusok felett valósulhat meg (H=0).

2. tisztán vízszintesen indukált 

mágnesezettség csak a mágneses 

egyenlítő felett valósulhat meg 

(Z=0).

Mágneses mérések értelmezése



Mágneses mérések értelmezése

Ha a mágneses hatónak jelentős 

kiterjedése van és a pólusai 

nagyon távol vannak egymástól 

(függőleges és/vagy vízszintes 

irányokban), akkor az egyik pólus 

környezetében végzett 

mérésekből készített mágneses 

anomália térképen mágneses 

monopólusként jelentkezhet.

A mágneses dipólusként és a 

monopólusként jelentkező hatók 

mágneses tere eltér egymástól.

Ennek oka:

a dipólus jellegű mágneses tér a 

távolság harmadik, a monopólus

jellegű pedig annak második 

hatványával fordítottan arányos.

Emiatt az anomáliák lefutása 

meredekebb a dipólus jellegű 

hatók felett, mint a monopólus

jellegűeké (gyorsabban 

csillapodnak oldal irányban).

Mágneses monopólus és dipólus hatók feletti 

totális anomália az inklináció függvényében



Mágneses mérések értelmezése

Mágneses ható tetejének a mélysége (h)

Többféle egyszerűbb becslési eljárást is kidolgoztak. 

Pl. Gracsev módszere:

a ∆Z anomáliagörbe szélsőérték helyeihez és az inflexiós pontokhoz húzott 

érintők metszéspontjait használja fel.
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A természetes és statikusnak tekinthető fizikai tereket mérő módszerek esetében 

(gravitációs módszer, mágneses módszer, természetes potenciál módszer) nincs 

lehetőség a behatolási mélység (a mért értéket lényegileg befolyásoló hatásokat 

kifejtő mélységtartomány) változtatására. Emiatt a hatók mélységének 

meghatározását célzó módszerek pontossága jelentősen korlátozott.

∆Z anomáliagörbe felhasználása mágneses 

ható tetejének mélységbecslésére



Mágneses mérések értelmezése
Mágneses pólusra redukálás

A mágneses térképet a vertikális mágnesezettség esetére transzformálják át.

A transzformáció eredményeképpen olyan anomália térképhez jutunk, amelyet 

abban az esetben mérnénk, ha a földi mágneses térnek csak függőleges 

összetevője lenne. Ez tulajdonképpen csak a valódi mágneses pólusok közvetlen 

környezetében teljesül.

A mágneses pólusra redukálás elvégzésének a feltétele a ható mágnesezettségi 

irányának a pontos ismerete (általában indukált mágnesezettséget tételeznek fel, 

remanens mágnesezettség esetében probléma lehet az irány megbízható ismerete).

A pólusra redukálás előnye:

• egyszerűbb anomáliakép (a mágneses hatók dipólus jellege háttérbe szorul),

• könnyebb értelmezhetőség,

• a mágneses ható helyzetének pontosabb  kijelölhetősége.



A mágneses módszer alkalmazhatósága

Földtani alkalmazások:

• üledékes medence területeken tájékoztatást adhat az alaphegység kőzeteiről, és 

azok területi eloszlásáról, 

• vulkáni területeken a földtani térképezéshez nyújthat segítséget, 

• vasérc kutatásban megkerülhetetlen geofizikai módszer, 

• felszín közeli ásványosodási zónák kutatása, 

• tektonikus zónák kutatásában is segíthet.  

Nem földtani alkalmazások

• régészeti lelőhelyek előzetes felmérése,

• eltemetett fémhordók, tartályok, aknák, járművek, földalatti vascsövek kimutatása 

(vertikális gradiens mérés),

• nagyobb mágneses szuszceptibilitású anyagokat is tartalmazó, eltemetett 

kommunális hulladéklerakó lehatárolása,

• régi béléscsövezett fúrás megkeresése légi mágneses méréssel, 

• és barlangok kutatása.


