
 

 

 

III.   TEORI DASAR 
 

3.1. Prinsip Dasar Magnetik 

3.1.1. Gayamagnetik 

Charles Augustin de Coulomb pada tahun 1785 menyatakan bahwa gaya magnetik 

berbanding terbalik terhadap kuadrat jarak antara dua muatan magnetik, yang 

persamaannya mirip seperti hukum gaya gravitasi Newton. Dengan demikian, 

apabila dua buah kutub P1 dan P2 dari monopole magnetik yang berlainan terpisah 

pada jarak r, maka persamaan gaya magnetik dinyatakan seperti berikut, 

                                                     𝐹 𝑚 =
1

𝜇

𝑃1𝑃2

𝑟2 𝑟  

dimana, 𝐹 m adalah gaya magnetik monopole pada P1 dan P2, r adalah vektor 

satuan ber-arah dari P1 ke P2, p adalah muatan kutub 1 dan 2 monopol, µ adalah 

permeabilitas medium magnetik (untuk ruang hampa µ = 1). 

3.1.2. Kuat medan magnetik 

Gaya magnetik 𝐹 m per satuan muatan P1 didefenisikan sebagai kuat medan 

magnetik terukur (H). Dengan demikian dihasilkan kuat medan magnet pada  

muatan P1, dapat dinyatakan sebagai, 

                                                 𝐻 =  
𝐹 

𝑃1
=  

1

𝜇

𝑃1

𝑟2
𝑟                                                         (3.2) 

dimana, H adalah kuat medan magnetik terukur. 

 

(3.1) 
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3.1.3. Intensitas magnetik 

Jika suatu benda terinduksi oleh medan magnet 𝐻   , maka besar intensitas magnetik 

yang dialami oleh benda tersebut adalah (Reynold, 1995), 

𝑀   = 𝑘.𝐻    

dimana, 𝐻    adalah intensitas magnetisasi, k adalah suseptibilitas magnetik. 

Suseptibilitas dinyatakan sebagai tingkat termagnetisasinya suatu benda karena 

pengaruh medan magnet utama, dimana hubungan (k) dalam satuan SI dan emu 

dinyataka sebagai berikut: 

 𝑘 = 4𝜋𝑘′ 

dimana, k’ adalah suseptibilitas magnetik (emu), k adalah suseptibilitas magnetik 

(SI). 

3.1.4. Medan magnetik induksi dan magnetik total 

Adanya medan magnetik regional yang berasal dari bumi dapat menyebabkan  

terjadinya induksi magnetik pada batuan di kerak bumi yang mempunyai 

suseptibilitas yang tinggi. Medan magnetik yang dihasilkan pada batuan ini sering 

disebut sebagai medan magnetik induksi atau medan magnetik sekunder. 

Pada Gambar 3.1 mengilustrasikan medan magnet induksi yang timbul pada 

bahan magnetik yang mana medan magnet induksi (H) masuk melalui kutub 

positif mengarah ke kutub negatif. 

 

 

Gambar 3.1. Induksi magnetik pada medium (Robinson and Coruh, 1988). 

(3.3) 

(3.4) 
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Sementara itu medan magnetik yang terukur oleh magnetometer adalah medan  

magnet total, yang berupa gabungan antara medan magnetik utama dan medan 

magnetik induksi berbentuk besaran skalar; 

                                    𝐵  =  𝜇0 𝐻   + 𝑀    =  𝜇0 1 + 𝑘 𝐻    

dimana, 𝜇0 adalah permeabilitas ruang hampa (4π x 10
-7

), µ adalah 𝜇0  (1+k) 

permeabilitas magnetik relatif. 

Persamaan diatas dapat juga dituliskan, 

                                                          𝐵  =  𝜇𝐻    

Persamaan (3.5) dan (3.6) mengabaikan faktor medan magnet remanen dan medan 

luar Bumi. Sebagai ilustrasi, hubungan antara medan magnet utama, medan 

magnetik induksi dan medan magnetik total (yang terukur oleh magnetometer) 

dapat dilihat pada Gambar 3.2. 

Apabila, F = Famb + Find 

Sehingga, Find = F - Famb 

Maka total anomali ∆F adalah pengurang medan magnet total (F) dengan medan 

magnet kerak bumi (Famb), 

      ∆F = F - Famb 

dimana, F adalah total medan magnet, Famb adalah medan magnet kerak pada 

lokasi tertentu, Find adalah induksi medan magnet. 

 

 

 

 

 

(3.5) 

(3.6) 

(3.7) 

(3.8) 

(3.9) 
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Gambar 3.2. Total anomali medan magnet dihasilkan dari body lokal magnet, (a). 

Famb memiliki harga ribuan nT, (b). Sebuah body memiliki induksi 

magnet (Find) dengan harga ratusan nT sehingga total medan 

magnet adalah jumlah (Find) dan (Famb), (c). Profil anomali total 

∆(F) dari pengurangan medan magnet total (F) oleh medan magnet 

kerak (Famb) (Butler, 1992). 

Find adalah arahnya sama seperti Famb Find adalah menentang Famb 
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3.1.5. Kemagnetan bumi 

Medan magnet bumi secara sederhana dapat digambarkan sebagai medan magnet  

yang ditimbulkan oleh batang magnet raksasa yang terletak di dalam inti bumi,  

namun tidak berimpit dengan garis utara-selatan geografis Bumi.  

Sedangkan kuat medan magnet sebagian besar berasal dari dalam bumi sendiri  

(98%) atau medan magnet dalam (internal field), sedangkan sisanya (2%)  

ditimbulkan oleh induksi magnetik batuan di kerak bumi maupun dari luar 

angkasa. Medan magnet internal berasal dari inti bumi (inner core) dan kerak  

bumi (crustal earth). Beberapa alasan sehingga bumi memiliki medan magnetik, 

diantaranya; 

1.Kecepatan rotasi Bumi yang tinggi   

2.Proses konveksi mantel dengan inti luar bumi (bersifat kental)  

3.Inti dalam (padat) yang konduktif, kandungan yang kaya besi.  

Medan magnet bumi secara sederhana dapat digambarkan sebagai medan magnet 

yang ditimbulkan oleh batang magnet raksasa yang terletak dalam inti bumi. Pada 

Gambar 3.3 menjelaskan mengenai medan magnet dinyatakan sebagai besar dan 

arah (vektor), arahnya dinyatakan sebagai deklinasi (penyimpangan terhadap arah 

utara-selatan geografis) dan inklinasi (penyimpangan terhadap arah horisontal 

kutub utara magnet).  
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Gambar 3.3. (a). Deklinasi adalah besar sudut penyimpangan arah utara magnet 

terhadap arah utara geografis, (b). Inklinasi adalah besar sudut 

penyimpangan arah magnet terhadap arah horizontal. 

 

3.1.6. Kutub geomagnetik 

Geomagnetical pole (kutub geomagnetik/kutub dipole) adalah persimpangan 

sudut kutub geografis dari permukaan bumi dengan sumbu magnet batang 

hipotesis yang ditempatkan di pusat bumi dan diperkirakan sebagai bidang 

geomagnetik,. Ada semacam kutub masing-masing di belahan bumi dan kutub 

disebut sebagai "kutub utara geomagnetik" dan "kutub selatan geomagnetik". 

Catatan : Bumi memiliki dua kutub yang sering dikenal sebagai “Geomagnetic 

Poles” yang merupakan kutub teoritis dimana sumbu magnet membentuk sudut 

11,5
o
 dengan sumbu rotasi bumi, yaitu pada, 

a. Kutub utara magnet terletak di Canadian Artic Island dengan lintang : 75,5º 

BT dan bujur : 100,4
o
 BB. 

b. Kutub selatan magnet terletak di Coast of Antartica South of Tasmania 

dengan lintang : 66,5
o
 LS dan bujur : 140

o
 BT. 
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Pada Gambar 3.4 menjelaskan mengenai prinsip metode magnetik yang 

diilustrasikan menggunakan sebuah objek berbentuk kubus, lalu komponen-

komponen yang digunakan pada prinsip metode magnetik yaitu berpatokan untuk 

sumbu x (utara geografis) dan sumbu y (timur geografis), kemudian ditentukan 

arah meridian magnetik (H) yang mana untuk mendapatkan nilai sudut yang 

dibentuk dari arah utara geografis ke arah utara magnetik yaitu dengan 

menghitung nilai deklinasi, lalu ditentukan arah total intensitas (F) yang mana 

untuk mendapatkan nilai sudut yang dibentuk dari arah meridian magnetik (H) 

terhadap total intensitas yaitu dengan menghitung nilai inklinasi, dan sumbu z 

berperan sebagai arah kedalaman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4.  7 (tujuh)  variabel magnetik : (F) adalah total  intensitas, (H) adalah 

Horisontal  Intensitas, (X) adalah North  Component, (Y) adalah 

East component, (Z) adalah Vertical Component, (I) adalah 

Inklinasi Geomagnetik, (D) adalah Deklinasi Geomagnetik 

(Reynold, 1995). 
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3.1.7. The international geomagnetic reference field (IGRF) 

IGRF adalah nilai matematis standar dari medan magnet utama bumi akibat rotasi 

dan jari–jari bumi. IGRF merupakan upaya gabungan antara pemodelan medan 

magnet dengan lembaga yang terlibat dalam pengumpulan dan penyebarluasan 

data medan magnet dari satelit, observatorium, dan survei di seluruh dunia yang 

setiap 5 tahun diperbaharui. 

Medan magnet bumi terdiri dari 3 bagian : 

1. Medan magnet utama (main field) 

Medan magnet utama dapat didefinisikan sebagai medan rata-rata hasil 

pengukuran dalam jangka waktu yang cukup lama mencakup daerah dengan 

luas lebih dari 10
6
 km

2
. 

2. Medan magnet luar (external field) 

Pengaruh medan magnet luar berasal dari pengaruh luar bumi yang 

merupakan hasil ionisasi di atmosfir yang ditimbulkan oleh sinar ultraviolet 

dari matahari. Karena sumber medan luar ini berhubungan dengan arus 

listrik yang mengalir dalam lapisan terionisasi di atmosfir, maka perubahan 

medan ini terhadap waktu jauh lebih cepat.  

3. Medan magnet anomali 

Medan magnet anomali sering juga disebut medan magnet lokal (crustal 

field). Medan magnet ini dihasilkan oleh  batuan yang mengandung mineral 

bermagnet seperti magnetit (Fe7S5), titanomagnetite (Fe2TiO4) dan lain-lain 

yang berada di  kerak bumi. 

Dalam survei dengan metode magnetik yang menjadi target dari pengukuran 

adalah variasi medan magnetik yang terukur di permukaan (anomali magnetik). 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Geomagnetism&prev=/search%3Fq%3DIGRF%26hl%3Did%26biw%3D1360%26bih%3D580&rurl=translate.google.co.id&usg=ALkJrhjx0WO1RVXjuXOF0ImvQBIS5XpNpA
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Secara garis besar anomali medan magnetik disebabkan oleh medan magnetik 

remanen dan medan magnetik induksi. Medan magnet remanen mempunyai 

peranan yang besar terhadap magnetisasi batuan yaitu pada besar dan arah medan 

magnetiknya serta berkaitan dengan peristiwa kemagnetan sebelumnya sehingga 

sangat rumit untuk diamati. Anomali yang diperoleh dari survei merupakan hasil 

gabungan medan magnetik remanen dan induksi, bila arah medan magnet 

remanen sama dengan arah medan magnet induksi maka anomalinya bertambah 

besar. Demikian pula sebaliknya. Dalam survei magnetik, efek medan remanen 

akan diabaikan apabila anomali medan magnetik kurang dari 25% medan magnet 

utama bumi (Telford et al, 1990), sehingga dalam pengukuran medan magnet 

berlaku: 

     ALMT HHHH


  

dimana, TH


 adalah medan magnet total bumi, AH


adalah medan magnet anomali,

MH


adalah medan magnet utama bumi, LH


adalah medan magnet luar. 

3.2. Suseptibilitas Batuan 

Harga  suseptibilitas (k) ini  sangat  penting  di  dalam  pencarian  benda  anomali 

karena  sifat  ferromagnetik  untuk  setiap  jenis  mineral  dan  batuan  yang  

berbeda antara satu dengan lainnya. Nilai (k) pada batuan semakin besar jika 

dalam batuan tersebut semakin banyak dijumpai mineral-mineral bersifat 

magnetik. Berdasarkan nilai (k) dibagi menjadi kelompok-kelompok jenis 

material dan batuan peyusun litologi bumi, yaitu; 

 

 

 

(3.10) 
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3.2.1 Diamagnetik 

Dalam batuan diamagnetik atom–atom pembentuk batuan mempunyai kulit 

elektron berpasangan dan mempunyai spin yang berlawanan dalam tiap pasangan. 

Jika mendapat medan magnet dari luar orbit, elektron tersebut akan berpresesi 

yang menghasilkan medan magnet lemah yang melawan medan magnet luar tadi. 

Mempunyai suseptibilitas (k) negatif dan kecil dan Suseptibilitas (k) tidak 

tergantung dari pada medan magnet luar. Contoh : bismuth, grafit, gipsum, 

marmer, kuarsa, garam. 

Tabel 3.1. Suseptibilitas material diamagnetisme 

Material Diamagnetism(x 10
-5

) 

Bismut -16.6 

Karbon (Berlian) -2.1 

Karbon (Grafit) -1.6 

Tembaga -1.0 

Timbal -1.8 

Mercuri -2.9 

Perak -2.6 

Air -0.91 

 

3.2.2. Paramagnetik 

Di dalam paramagnetik terdapat kulit elektron terluar yang belum jenuh yakni ada 

elektron yang putarannya tidak berpasangan dan mengarah pada arah putaran 

yang sama. Jika terdapat medan magnetik luar, putaran tersebut berpresesi 

menghasilkan medan magnet yang mengarah searah dengan medan tersebut 

sehingga memperkuatnya. Akan tetapi momen magnetik yang terbentuk 

terorientasi acak oleh agitasi termal, oleh karena itu bahan tersebut dapat 

dikatakan mempunyai sifat : 

 Suseptibilitas k positif dan sedikit lebih besar dari satu. 
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 Suseptibilitas k bergantung pada temperatur. 

Contoh : piroksen, olivin, garnet, biotit, amfibolit dll. 

Tabel 3.2. Suseptibilitas material paramagnetisme 

Material Paramagnetism (x10
-5

) 

Tungsten 6.8 

Cesium 5.1 

Aluminium 2.2 

Lithium 1.4 

Magnesium 1.2 

Sodium 0.72 

 

3.2.3. Ferromagnetik 

Terdapat banyak kulit electron yang hanya diisi oleh suatu elektron sehingga 

mudah terinduksi oleh medan luar. Keadaan ini diperkuat lagi oleh adanya 

kelompok-kelompok bahan berspin searah yang membentuk dipole-dipole magnet 

(domain) mempunyai arah sama, apalagi jika didalam medan magnet 

luar.Mempunyai sifat : 

 Suseptibilitas k positif dan jauh lebih besar dari satu. 

 Suseptibilitas k bergantung dari temperatur. 

Contoh : besi, nikel, kobal, terbium, dysprosium, dan neodymium. 

Ferromagnetik dibagi menjadi dua yaitu; 

1. Antiferromagnetik 

Pada bahan antiferromagnetik domain-domain tadi menghasilkan dipole 

magnetik yang saling berlawanan arah sehingga momen magnetik secara 

keseluruhan sangat kecil. Bahan antiferromagnetik yang mengalami cacat kristal 

akan mengalami medan magnet kecil dan suseptibilitasnya seperti pada bahan 

paramagnetik suseptibilitas k seperti paramagnetik, tetapi harganya naik sampai 
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dengan titik curie kemudian turun lagi menurut hukum curie-weiss. Contoh : 

hematit (Fe2O3). 

2. Ferrimagnetik 

Pada bahan ferrimagnetik domain-domain tadi juga saling antiparalel tetapi 

jumlah dipole pada masing-masing arah tidak sama sehingga masih mempunyai 

resultan magnetisasi cukup besar. Suseptibilitasnya tinggi dan tergantung 

temperatur. Contoh : magnetit (Fe3O4), ilmenit (FeTiO3), pirhotit (FeS), hematit 

(Fe2O3), ferrite (NiOFe2O3), yttrium (Y3Fe5O12).Berdasarkan proses terjadinya 

maka ada dua macam magnet: 

 Magnet induksibergantung pada suseptibilitasnya menyebabkananomali 

pada medan magnet bumi. 

 Magnet permanen bergantung pada sejarah pembentukan batuan tadi 

(Jensen and MacKintosh, 1991). 

Tabel 3.3. Suseptibilitas batuan dan mineral (Telford et al, 1990) 

Jenis 
Suseptibilitas X10

3
 (SI) 

Range Rata-rata 
Batuan Sedimen 

Dolomit 0 – 0,9 0,1 

Batugamping 0 – 3 0,3 

Batupasir 0 – 20 0,4 

Serpih 0,01 – 15 1,6 

Batuan Metamorf   

Amphibolite  0,7 

Sekis 0,3 – 3 1,4 

Filit  1,5 

Gnes 0,1 – 25  

Kuarsit  4 

Serpentine 3 – 17  

Sabak 0 – 35 6 

Batuan Beku   

Granit 0 – 50 2,5 

Riolit 0,2 – 35  

Dolorit 1 – 35 17 
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Augite-syenite 30 – 40  

Olivine-diabase  25 

Diabase 1 – 160 55 

Porfiri 0,3 – 200 60 

Gabro 1 – 90 70 

Basal 0,2 – 175 70 

Diorit 0,6 – 120 85 

Piroksenit  125 

Peridotit 90 – 200 150 

Andesit  160 

Jenis Suseptibilitas X10
3
 (SI) 

Mineral-mineral Range Rata-rata 

Grapit  0,1 

Kuarsa  -0,01 

Batu garam  -0,01 

Anhidrit gypsum  -0,01 

Kalsit -0,001 – -0,01  

Batubara  0,02 

Lempung  0,2 

Kalkofirit  0,4 

Siderit 1 – 4  

Pirit 0,05 – 5 1,5 

Limonit  2,5 

Arsenopirit  3 

Hematit 0,5 – 35 6,5 

Kromit 3 – 110 7 

Franklinit  430 

Firhotit 1 – 0,006 1500 

Ilmenit 300 – 3500 1800 

Magnetit 1,2 – 0,00192 6000 

 

3.3. Reduksi Ke Kutub (reduction to pole) 

Reduksi ke kutub adalah salah satu filter pengolahan data magnetik untuk 

menghilangkan pengaruh sudut inklinasi magnetik. Filter tesebut diperlukan 

karena sifat dipole anomali magnetik menyulitkan interpretasi data lapangan yang 

umumnya masih berpola asimetrik. Hasil dari reduksi ke kutub menunjukan 

anomali magnetik menjadi satu kutub. Hal ini ditafsirkan posisi benda penyebab 

anomali medan magnet berada dibawahnya (Indratmoko dkk, 2009). Berikut 

adalah persaman untuk reduksi ke kutub berdasarkan Blakely tahun 1995:  
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Dimana: 

 

merupakan reduksi ke kutub karena          adalah anomali yang akan diukur 

pada kutub magnet utara, dimana induksi magnetisasi dan lapangan ambient 

keduanya akan diarahkan secara vertikal ke bawah (Gambar 3.5). 

      

Gambar 3.5. Anomali magnetik sebelum dan setelah direduksi ke kutub (Blakely, 

1995) 

Pada Gambar 3.5 diatas memproyeksikan gambaran sebelum dan sesudah di 

reduksi ke kutub, pada gambar sebelah kiri yaitu sebelum direduksi ke kutub, 

anomali dipengaruhi oleh dua acuan yang mengakibatkan penggambaran 

anomalinya berada pada tengah-tengah antara acuan satu yang keatas dan acuan 

kedua yang kearah bawah. Sedangkan pada gambar sebelah kanan adalah 

penggambaran anomali yang sudah direduksi ke kutub dimana anomalinya hanya 

dipengaruhi oleh satu acuan, sehingga dapat mempermudah dalam pemodelan. 

3.4. Kontinuasi Ke Atas (upward continuation) 

Suatu proses pengubahan data medan potensial yang diukur pada suatu bidang 

permukaan, menjadi data yang seolah-olah diukur pada bidang permukaan lebih 

ke atas disebut kontinuasi ke atas. Metode ini juga merupakan salah satu metode 

(3.11) 

(3.12) 
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yang sering digunakan karena dapat mengurangi efek dari sumber anomali 

dangkal, yang diilustrasikan pada Gambar 3.6. 

 

 

Gambar 3.6. Ilustrasi kontinuasi ke atas (Telford et al, 1990) 

Berikut ini adalah persaman untuk kontinuasi ke atas berdasarkan Blakely tahun 

1995: 

 

Dimana,                 adalah harga medan potensial pada bidang kontinuasi 

pengangkatan,        adalah   jarak   atau   ketinggian   pengangkatan,                        

adalah harga medan potensial pada bidang observasi sebenarnya. Dalam 

penerapan persamaan-persamaan yang masih dalam bentuk domain spasial sulit 

untuk diimplementasikan karena harus diketahui dengan pasti harga medan 

potensial disetiap titik pada bidang hasil pengangkatan. 

 

 

(3.13) 
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Tabel 3.4. Koefisien kontinuasi ke atas (Telford et al, 1990) 

i ri K(ri,1) K(ri,2) K(ri,3) K(ri,4) K(ri,5) 

0 0 0.11193 0.04034 0.01961 0.01141 0.00742 

1 1 0.32193 0.12988 0.06592 0.03908 0.02566 

2 √2 0.06062 0.07588 0.05260 0.03566 0.02509 

3 √5 0.15206 0.14559 0.10563 0.07450 0.04611 

4 √8 0.05335 0.07651 0.07651 0.05841 0.07784 

5 √13 0.06556 0.09902 0.10226 0.09173 0.11986 

6 5 0.06650 0.11100 0.12921 0.12921 0.16159 

7 √50 0.05635 0.10351 0.13635 0.15474 0.14106 

8 √136 0.03855 0.07379 0.10322 0.12565 0.09897 

9 √274 0.02273 0.04464 0.06500 0.08323 0.09897 

10 25 0.03015 0.05998 0.08917 0.11744 0.14458 

 

3.5. Koreksi Efek Regional 

Dalam banyak kasus, data anomali medan magnetik yang menjadi target survei 

selalu bersuperposisi atau bercampur dengan anomali magnetik lain yang berasal 

dari sumber yang sangat dalam dan luas di bawah permukaan bumi. Anomali 

magnetik ini disebut sebagai anomali magnetik regional (Breiner, 1973). Untuk 

menginterpretasi anomali medan magnetik yang menjadi target survei, maka 

dilakukan koreksi efek regional, yang bertujuan untuk menghilangkan efek 

anomali magnetik regional dari data anomali medan magnetik hasil pengukuran. 

Salah satu metode yang dapat digunakan  untuk memperoleh anomali regional 

adalah pengangakatan ke atas hingga pada ketinggian-ketinggian tertentu, dimana 

peta kontur anomali yang dihasilkan sudah cenderung tetap dan tidak mengalami 

perubahan pola lagi ketika dilakukan pengangkatan yang lebih tinggi. 
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3.6.  Interpretasi Data Geomagnetik 

Secara umum interpretasi data geomagnetik terbagi menjadi dua, yaitu interpretasi 

kualitatif dan kuantitatif. Interpretasi kualitatif didasarkan pada pola kontur 

anomali medan magnetik yang bersumber dari distribusi benda-benda 

termagnetisasi atau struktur geologi bawah permukaan bumi. Selanjutnya pola 

anomali medan magnetik yang dihasilkan ditafsirkan berdasarkan informasi 

geologi setempat dalam bentuk distribusi benda magnetik atau struktur geologi, 

yang dijadikan dasar pendugaan terhadap keadaan geologi yang sebenarnya. 

Interpretasi kuantitatif bertujuan untuk menentukan bentuk atau model dan 

kedalaman benda anomali atau struktur geologi melalui pemodelan matematis. 

Untuk melakukan interpretasi kuantitatif, ada beberapa cara dimana antara satu 

dengan lainnya mungkin berbeda, tergantung dari bentuk anomali yang diperoleh, 

sasaran yang dicapai dan ketelitian hasil pengukuran. 

3.7. Analisa Spektrum 

Analisa spektrum dilakukan dengan cara men-transformasi Fourier lintasan yang 

telah ditentukan. Secara umum, suatu transformasi Fourier adalah menyusun 

kembali / mengurai suatu bentuk gelombang sembarang ke dalam gelombang 

sinus dengan frekuensi bervariasi dimana hasil penjumlahan gelombang-

gelombang sinus tersebut adalah bentuk gelombang aslinya. Untuk analisa lebih 

lanjut, amplitudo gelombang-gelombang sinus tersebut didisplay sebagai fungsi 

dari frekuensinya. 
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Untuk analisa spektrum satu dimensi, data anomali medan magnetik yang 

terdistribusi pada suatu penampang lintang (cross section) dapat diekspansi dalam 

deret Fourier (Blakely, 1995), yaitu : 

∆𝑇 𝑥𝑖 =  𝜆𝑛  𝐴𝑛 cos
𝑛𝜋𝑥𝑖

𝐿
+ 𝐵𝑛 sin

𝑛𝜋𝑥𝑖

𝐿
 

𝑁

𝑛=0
   

dengan : 

  n = 0,1,2,3,…. 

L = setengah panjang interval cuplik 

N = jumlah maksimum data pada arah x 

xi = interval cuplik dalam arah x 

λn = ½ untuk n = 0 dan 1 untuk n > 0 

An = koefisien suku cosinus. 

(3.14) 


