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A COMPARISON OF THE MARCH OF THE GEOMAGNETIC ELEMENTS IN 
SOME ORSERVATORIES IN THE YEARS 1950-55.

Yearly, monthly, daily and hourly mean values of the magnetic elements at 
the observatories Istanbul-Kandilli, Budakeszi (near Budapest), Prûhonice, Niemegk 
and Rude Skov are investigated. The march of all these mean values shows a rather 
close parallelism owing to the circumstance, that the observatories are not too far 
one from another. As a result of these comparative studies the author can state, 
that the data of the temporary magnetic observatory: Budakeszi, which was in use 
in the years 1948 — 55, are reliable and fit well into the system of data of other Euro
pean observatories.

A FÖLDMÁGNESES ELEMEK MENETÉNEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA 
NÉHÁNY OBSZERVATÓRIUM 1950— 55. ÉVI ADATAI ALAPJÁN

KURALIFERENCNÉ
A földmágneses elemek időbeli változásainak menetét megvizsgáltam 

Istanbul-Kandilli, Budakeszi, Pruhonice, Niemegk és Rude Skov obszer
vatóriumának 1950—55. évi adatai alapján. A felsorolt obszervatóriumok 
évkönyveiből nyert évi, havi, napi és óraátlagértékeket hasonlítottam 
össze. A török, cseh és német adatok a vizsgált időközben csak részben 
álltak rendelkezésre.

A vizsgálatnak célja annak megállapítása volt, hogyan jelentkeznek az 
egyes mágneses elemek változásai a vizsgált obszervatóriumok adatrend
szereiben.

Az elemek évi átlagértékei a vizsgált rövid szakaszon is jelzik az évszá
zados változás hatását. Ismeretes, hogy a függőleges összetevő az évszázados 
változás következtében az euráziai kontinensen ez idő szerint nő. Az I. táb
lázatból kitűnik, hogy ez a növekedés nálunk nagyobb, mint a tőlünk 
északabbra fekvő obszervatóriumokban. A vízszintes összetevő értéke 
1950-től 1955-ig szintén nő (II. táblázat). A nyugati deklináció az évszá
zados változás folytán csökken; a csökkenés évi mértéke a német és dán 
obszervatóriumban valamivel nagyobb, mint nálunk (III. táblázat), 
általában azonban fogyó tendenciájú.

A földmágneses elemek havi átlagértékeinek vizsgálatából első tekin
tetre megállapítható, hogy az egyes elemek mindegyik obszervatóriumban 
csaknem párhuzamos menetet mutatnak. Különösen a horizontális inten
zitásban jó az egyezés, ahol egyes háborgások hatására valamennyi össze-

A kézirat 1957. október 9-én érkezett be.
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I. táblázat
A függőleges összetevő évi átlagértékei és ezek változásai

É v Budakeszi
Évi

változás Niemegk Évi
változás Rude Skov Évi

változás

1950 41 817 у 43 763 у 45 498 у
44 у 38 у 31 у

1951 861 801 529
37 28 25

1952 898 829 554
31 23 14

1953 929 852 568
17 27 18

1954 946 879 586
40 30

1955 986 616

II. táblázat
A vízszintes összetevő évi átlagértékei és ezek változásai

Évi É vi Rude SkovÉ v Budakeszi változás Niemegk változás változás

1950 20 792 у
5 у

18 396 у
10 у

16 685 у
7 У

1951 797
8

406
11

692
9

1952 805
9

417
16

701
12

1953 814
15

433
13

713
13

1954 829
11

446 726
7

1955 840 733

III.  táblázat
A dekiináeió évi átlagértékei és ezek változásai

Év Budakeszi É vi
változás Niemegk Évi

változás Rude Skov Évi
változás

1950 — 0°27,0 ’
7 ,4 ’

— 2°53,1 ’
7 ,8 ’

— 3°04,8 ’
7,5’

1951 19,6
6,2

45,3
6,9

— 2°57,3
7,1

1952 13,4
5,8

38,4
6,2

50,2
6,4

1953 07,6
5,7

32,2
6,3

43,8
6,2

1954 01,9
5,3

25,9 37,6
6,0

1955 +  0°03,4 31,6
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hasonlított obszervatóriumban a havi átlagok szintjének egyidejű csekély 
csökkenése is észlelhető (1. ábra).

Ezután az elemeknek az évkönyvekből nyert napi átlagértékeit vizsgáltam 
meg. A 2. ábrán szemléltetjük a vízszintes térerősség napi átlagainak 
menetét 1952. első felében a magyar, cseh, német és dán obszervatóriumi

1. ábra. A földmágneses elemek havi átlagértékei

adatok alapján. Az ábrán láthatjuk, hogy a négy görbe majdnem teljesen 
párhuzamos. A jellegzetesen éles csipkék, de még a kisebb változások is 
mind a négy adatsorban megtalálhatók. Valószínű tehát, hogy a földmág
neses tér rövid periódusú változásai az egymás közelében levő obszer
vatóriumokban egyidejű értékváltozást mutatnak. Érdekes megfigyelni,
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hogy a napi középértékek ingadozása észak felé haladva lényegesen nem 
növekedik. A háborgások vizsgálatában azonban látni fogjuk, hogy a D- 
és Z-változás amplitúdója egy-egy napon belül észak felé erősen nő, és a 
vizsgálat alá vont legészakibb dán obszervatóriumban a legnagyobb.

A vizsgálatot kiterjesztettük az obszervatóriumok adatainak háborgatott- 
sági fokára is. A  háborgás lefutása ugyanis az obszervatórium helyétől 
függ. Mivel a legtöbb háborgás sarki eredetű, ezért a magasabb szélessége
ken nagyobb változást okoz. A háborgások erősségének követésére meg
határoztuk a napi átlagértékek különbségeinek sorozatát. Az évkönyvi 
adatok szomszédos napi H átlagértékéből képezett különbség abszolút értékei
nek havi középértékeit számítottuk ki. Ezeket a havi átlagértékeket, vagyis 
egy-egy obszervatórium havi átlagos háborgatottságát bizonyos fokig 
jellemző értékek menetét a 3. ábrán szemléltetjük. (Ugyanígy kiszámítot
tuk a deklináció és a függőleges összetevő havi átlagos háborgatottságát 
is, de az ezekről készült rajzok lényegesen újat nem tartalmaznak.) A hábor
gások görbéi jóval változatosabb képet mutatnak, mint a havi átlagok 
görbéi. A vizsgálatnak ez a módja már a finomabb részletekre is ad felvilá
gosítást.

Az évi átlagos háborgatottság-különbségek abszolút értelemben 
Budakeszi és Rude Skov között a legnagyobbak, mivel a két obszervató
rium — az összehasonlítottak között — észak-déli irányban a legtávolabb 
van egymástól (IV. táblázat). A Z-ben a különbség általában pozitív jel
legű, a Я -ban pedig negatív, vagyis a vertikális intenzitás északon, Rude 
Skovban erősebben háborog, a horizontális intenzitás háborgása pedig 
Budakeszin nagyobb. A deklináció háborgásai a vizsgált obszervatóriu
mokban csaknem azonos méretűek, a legnagyobb különbség 0,2'.

IV . táblázat
Évi átlagos háborgatottság-különbségek

z I I D

Év
Bk— Pr Bk— Ni Bk— RS Bk— Pr Bk— Ni B k— RS Bk— Pr B k— Ni Bk— RS

1950 0,5 у 1,7 у — 0,8 у — 1,0 у 0 ,0 ’ 0 ,1 ’
1951 0,7 2,1 — 0,6 — 0,7 0,0 0,2
1952 0,6 у 0,2 1,4 0,6 у — 0,4 — 0,5 0 ,1 ’ 0,1 0,2
1953 0,4 0,1 0,7 -o ,i — 0,5 — 0,9 0,0 0,0 0,1
1954 — 0,1 — 0,4 0,3 — 0,3 — 0,8 — 0,9 0,1 0 ,0 0,1
1955 0,3 1,0 0,4 — 0,6 0,1 0,1

A IV. táblázatból azt is láthatjuk, hogy a függőleges összetevő különb
sége Budakeszi és Niemeg'k között 1950—51-ben nő; Budakeszi és Rude 
Skov között szintén növekedést látunk, de nagyobb mértékben. 1951— 52- 
ben a magyar és német értékek különbsége csökken, Budakeszi és Rude 
Skov között pedig nagyobb mérvű csökkenés tapasztalható. 1952—53-ban 
már a négy obszervatórium értékeiből adódó három különbségben láthat
juk az egyöntetű csökkenést. 1953—54-ben további csökkenés észlelhető,
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majd 1954—55-ben Budakeszi és Rude Skov, valamint Budakeszi és 
Prűhonice különbségei egyaránt növekednek.

A horizontális intenzitás táblázatában ugyancsak azonos jellegű 
meneteket figyelhetünk meg az obszervatóriumok között. A deklináció
ban, mint már említettük, a háborgások csaknem azonos változásokat 
okoznak, ez a tény a háborgatottság-különbségekben is kifejezésre jut.

A vertikális intenzitás óraátlagértékeinek a háborgások szempontjából 
történt feldolgozásából is közlünk néhány esetet. Megfigyeltük pl., hogy 
1950. október 26—27-én a délebbre eső Kandilliben egymást követőleg 
két háborgás tűnik fel, amelyek valószínűleg egyenlítői eredetűek, mert 
ezeknek a háborgásoknak az északabbra levő megfigyelő állomásokon 
csak a nyomai találhatók meg (4. ábra). Az október 28-i háborgás viszont 
sarki eredetű lehet, mert a legészakibb obszervatórium jelzi legerősebben. 
Hasonló sarki háborgás volt 1950. november 4-én (5. ábra). A  hullám ampli
túdója a vertikális intenzitásban Rude Skovban 210, Niemegkben 110, 
Budakeszin pedig 60 gamma. A függőleges összetevő háborgását Rude 
Skovban kisebb minimum, Niemegkben és Budakeszin lassú emelkedés 
vezeti be, majd az összetevő értéke hirtelen megnő, és ugyancsak gyorsan 
tér vissza a háborgás előtti szintre.

Ezt a háborgást a vízszintes összetevő és a deklináció óraátlagértékei
nek menetében is megvizsgáltuk. A háborgás mind a függőleges összetevő
ben, mind pedig a vízszintes összetevőben egy időben lép fel. A vízszintes 
összetevő értéke a háborgás következtében hirtelen csökken, és ezután 
csak lassan éri el a korábbi szintet.

A deklináció változását vizsgálva azt találjuk, hogy amikor a verti
kális intenzitásnak maximális értéke van, akkor a deklináció minimumból 
maximumba megy át, illetve fordítva. Tehát a vizsgált háborgásban a 
Z-maximumot Я -minimum és D inflexió kíséri. A háborgások az össze
hasonlított obszervatóriumokban mindhárom elemnél egy időben játszód
nak le. A háborgás hullámának amplitúdója a Z-ben és a H-ben az északi 
obszervatóriumokban nagyobb, mint Budakeszin. Ezzel szemben ismét 
hangsúlyozzuk, hogy a napi átlagok változása az egyik napról a másikra 
egyik mágneses elemnél sem mutat a háborgás méreteinek megfelelő különb
séget. Ennek az oka valószínűleg az, hogy a D-ben a háborgásnak nincs 
határozott jellegzetes menete, a Z-ben a háborgás rövid időtartamú és északon a 
nagyobb maximumot egy jól kialakult minimum ellensúlyozza, a H változásá
nak pedig nincs határozott észak-déli irányú menete, és ezért az elemekben a 
napi szint csak kevéssé mutatja a háborgás erősségének megfelelő változást.

Ez a rövid ismertetés csak az egyes, Magyarországhoz közelebb levő 
obszervatóriumok megfigyeléseit tárgyalja. A vizsgálatot kiterjesztettük 
ugyan távolabbi obszervatóriumok adatsorozataira is, de azt tapasztaltuk, 
hogy az időbeli változás ezekben már másként jelentkezik.

Végeredményben megállapíthatjuk, hogy a vizsgált kis területen a 
földmágneses elemek időbeli változásai nagyon hasonlóan mennek végbe, 
a háborgások fellépése világidőben egyidejű, és bár a háborgás erőssége az 
obszervatórium földrajzi helyének függvénye, a napi középértékekben ki
egyenlítetten jelentkezik és általában azonos nagyságrendű változásokat 
okoz.
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4 . ábra. Egyenlítői háborgás 1950. X. 26 —27-én. Sarki háborgás 1950. X. 28 29-én
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Továbbá megállapítást nyert az a fontos körülmény is, hogy a budakeszi 
mágneses adatok jól beleillenek a környező országok adatrendszerébe és pontosan 
jelzik a földmágneses elemek időbeli változásait. Ez a tény nagyon meg
nyugtató, mert így a budakeszi és a tihanyi obszervatóriumok adatait egységes 
adatsorozattá kapcsolhatjuk össze.

Ez a dolgozat a Geofizikai Intézet földmágneses obszervatóriumi 
szolgálatánál készült. A vizsgálatokra dr. Barta György hívta fel a figyel
memet, és a munka során igen sok értékes tanáccsal támogatott.
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