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КОМАРОМИ ИШТВАН

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ВАРИАЦИИ ВЕРТИКАЛЬНОЙ НАПРЯЖЕННОСТИ ГЕОМАГ
НИТНОГО ПОЛЯ В ВЕНГРИИ ЗА ПЕРИОД С 1950 ПО 1962 Г.Г. ПО СЕРИЯМ ОБСЕР-

ВАТОРНЫХ ДАННЫХ

По серии обсерваторных данных о среднегодовых величинах Z, для получения 
характеристики пространственного распределения рассматриваемой вариации, нормаль
ная величина Z выражается как второстепенная функция времени и географических 
координат. На основании этого была построена карта игопор. Полученные результаты 
хорошо согласуются с результатами раньше проведенных венгерских и зарубежных 
исследований.

I. KOMÄROMY

THE DETERMINATION OF THE SECULAR VARIATION OF THE GEOMAGNETIC 
VERTICAL INTENSITY IN HUNGARY BETWEEN 1950 AND 1962, BASED 

UPON OBSERVATORY-DATA

The normal-value of Z is expressed in the seconddegree function of time and geographical 
coordinates: and the isopors for the given interval are presented. The results correspond to 
former home and foreign data.

A FÜGGŐLEGES FÖLDMÁGNESES TÉRERŐSSÉG 1950— 62. ÉVI 
MAGYARORSZÁGI VÁLTOZÁSÁNAK MEGHATÁROZÁSA 

OBSZERVATÓRIUMI ADATSOROK ALAPJÁN

KOMÁROMY ISTVÁN

Bevezetés

A szekuláris változás helyi, területi változásának vizsgálatát hazánk 
területén az 1951 — 61 években végzett országos áttekintő AZ méréseink tették 
szükségessé. Előzetes vizsgálatainkkal ugyanis megállapíthattuk, hogy az 
ország K  —Ny irányban 500 km hosszan elnyúló területén a felvétel több mint 
10 éves időtartama alatt, a normális Z  értékek időbeli változásának helyi vál
tozásai nem hanyagolhatok el.

A földmágneses tér időbeli változásának nagy irodalma van. A szekuláris 
változás helyi változásainak vizsgálatával már többen is foglalkoztak. Az 
eddig közzé tett eredmények azonban legfeljebb az 1950-es évekig terjednek. 
Ezért a Z  komponens szekuláris változásának helyi változásait kifejező függ
vényeket az áttekintő felvételünket magában foglaló 1950 — 62 időközre vonat
kozóan meg kellett határoznunk.
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A  vizsgálat lehetőségei

A  földm ágneses elem ek évszázados vá ltozásának  m eghatározására  k ü 
lön fé le  e ljárások at a lkalm azhatunk.

K iseb b  terü letekre, pl. egyes országok  területére v on a tk ozó  v izsg á la tok 
ban  legcélszerűbb  a k ü lön b öző  időben  m egism ételt országos abszolú t m érések
b ő l norm áltérkép ieteket előállítani.

A  fö ldm ágneses norm álteret á lta lában  a fö ld ra jz i k oord in á ták  m ásod 
fok ú  fü g g v én y ek én t fe jez ik  ki. E nnek m egfelelően  a vertiká lis  kom ponens 
norm ális értékét q> és Л fü g gvén y ek én t a k övetk ezők ép p en  fe jezh etjü k  k i:

Z  =  а  +  Ь А ( р  +  c  A Á + d A i p 2 +  e A < p A Á  +  f  A X 2,

ahol Atp  és / I /  egy  alkalm asan fe lve tt  k ezd őp on ttó l szá m íto tt fö ld ra jz i szé
lesség- és hosszúságkü lönbséget je len ti. A z  a ,  b ,  c,  d ,  e ,  f  egy ü tth a tók  a v izs 
gá lt terü leten  végzett fö ldm ágneses m érések erd m én yeibő l h atározh atók  
m eg.

A földmágneses normáltér így kapott képletei egy bizonyos időpontra — 
epochára — érvényesek. A különböző epochákra vonatkozó normálképletek 
különbségei adják meg az időközben végbement évszázados változást, még
pedig ugyancsak a földrajzi koordináták függvényeként.

Ez a változás kis időközre vonatkozóan és egymáshoz közel levő helyek 
között általában az idő lineáris függvényének tekinthető. Nagyobb időközök
nél azonban már nem tekinthető annak. Ezért a nagyobb időközönként vég
zett ismétlések eredményei nem világítják meg kellően a közbeeső időben 
bekövetkezett változásokat. A szekuláris változás főmenetét ábrázoló görbére 
szuperponált hullámok, pl. a 11 éves napfoltperiódus, a 22 éves Abbot-peri- 
ódus, avagy a Barta György által kimutatott 44 éves periódus, mind befolyá
solják a mérések eredményeit, mégpedig attól függően, hogy milyen időpont
ban történt a mérések megismétlése. A szekuláris változás helyes megismerése 
végett tehát ajánlatos a terület mérési pontjain, illetve azok bizonyos hánya
dán, az ún. szekuláris pontokon a felvételeket gyakrabban megismételni. 
A szekuláris változás részletes megismerését természetesen ekkor is korlátoz
zák a terepmérések hibái, a szekuláris változás helyi anomáliái, vagy az eset
leges területi kötöttség.

A z  évszázados  vá ltozá st az id ő  és h ely  fü g gvén y ek én t m eghatározhatjuk  
a fö ldm ágneses elem ek év i k özépértékeinek  tö b b  ob szerva tóriu m b a n  észlelt 
m en etéből is. (H a  teh át e g y  b izon y os  epoch ára  érvényes — va la m ely  ú ton  le 
szá rm azta tott — norm álkép letünk  van , b árm ely  közbeeső  id őp on tra  m egadhat
ju k  va la m ely  földm ágneses elem  norm álértékét k ife jező  p o lin om  egy ü tth ató it.)  
E z az eljárás az időbeli vá ltozás  részleteit jo b b a n  k id om b orít ja  ugyan , azon 
ban  az obszerv a tór iu m i ada tok  sem  teljesen  m egb ízh atók . H e ly i anom áliák, 
v a g y  egy éb  zavaró  körü lm én yek  m ég egym ásh oz k öze l fe k v ő  ob szerv a tór i
u m ok  évk özép i m enetében  is eltéréseket ok ozhatn ak . N ehézségeket jelent 
az ob szerv a tór im ok  nem  egyen letes eloszlása és kü lönösen  az egyes terü lete
ken m u ta tk ozó  hiánya is. A z  egy m ástó l tá v o l levő  ob szerva tóriu m ok  k özött 
a szekuláris vá ltozá s  terü leti vá ltozásán ak  m enete egyenetlen  is lehet.
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Nagyobb területre, esetleg a Föld egész felületére kiterjesztett vizsgála
toknál a gömbfüggvényes sorfejtés a legmegbízhatóbb eljárás. Kisebb terü
letek vizsgálatában rendszerint másodfokú megközelítést alkalmaznak ; az 
obszervatóriumok helyes megválasztásával így is kielégítő pontosság érhető 
el. Ha megbízható s alkalmas elhelyezkedésű obszervatóriumok állnak ren
delkezésre, már 6 obszervatórium adatsorából is meghatározhatók a normál
tér változását kifejező képlet együtthatói. Ily módon számította Rössiger 
(1942) Közép-Európa normáltérváltozását az 1936,5 —1941,5 időközre, majd 
Thiele (1952) 1941,5 — 1950,5 időtartamra.

Az obszervatóriumi évi középértékek időbeli különbségeiből grafikusan 
is szerkeszthetünk izoportérképeket. így készítette Bolz és Kautzleben (1960) 
a földmágneses elemek 1935 — 1955 időközre vonatkozó európai izoportér- 
képét.

Eddig végzett vizsgálatok Magyarországon

A legalkalmasabb vizsgálati eljárás megválasztásában tekintettel kellett 
lennünk a rendelkezésünkre álló anyagra is, illetve a hazánk területén ez ideig 
végzett vizsgálatok eredményeire.

M agyarország területén  elsőízben  K re il v ég zett  m ágneses felm érést, a d a 
ta it 1850,0-ra redukálva . E zt k ö v e tte  Schenzl 1875,0-ra redu kált m éréssoro
zata , m a jd  1890,0-ra redukált fe ldolgozássa l K urländer és végü l 1950,0-ra 
B arta  G y örg y  országos m érése. (1957a.)

Barta György (1957b.) a hazánk területén 1850 és 1950 között végbement 
évszázados változást e négy országos mérés normálképleteinek különbségei
ből állapította meg, és ezek alapján közölte a földmágneses elemeknek az 
1850 — 75, 1875 — 90 és 1890—1950 időközre vonatkozó izoportérképeit.

Az évszázados változás további vizsgálatával Albert Anna (1962) foglal
kozott. A normálképletek együtthatóit az idő függvényeként állítja elő, ki
számítja ezeket tíz éves időközű epochákra és 1850-től 1960-ig a szekuláris 
változás ábrázolására 11 — 10 éves időközű — izoportérképet közöl.

Barta György az 1959. évi magyar — csehszlovák határmenti méréseket is 
felhasználta az 1950,0 — 1959,5 időközre vonatkozó évszázados változás meg
határozására.

A szekuláris Z változás területi változásának vizsgálatára irányultak az 
országos áttekintő felvétel folyamán Haáz István kezdeményezésére BMZ- 
műszerrel időnként végzett mérésismétléseink is. Bár ezek a mérések sem az 
ország egész területére, sem az áttekintő felvétel teljes időtartamára nem ter
jedtek ki, az 1950 óta végbement szekuláris változás területi változásának 
megítélésére ezúton jutottunk először tájékoztató jellegű eredményekre.

Az 1950— 62. évi évszázados változás meghatározása

Az előzőekben közöltek mérlegelése után legalkalmasabbnak látszott az 
1950 és 1962 között hazánk területén végbement szekuláris változás területi 
elosztását obszervatóriumok évi középértékeinek menetéből meghatározni.
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A felhasználható obszervatóriumok egyenetlen területi eloszlása miatt 
jgyekeztünk minél több obszervatóriumot számításba venni. Budakeszi, 
illetve  ̂ Tihany adatai mellett 10 gondosan kiválasztott obszervatórium évi 
közepeitekéinek adatsorát használtuk fel. Ezek földrajzi koordinátáit és év- 
középi adatait az I. táblázat tartalmazza.

I. táblázat
A FÜGGŐLEGES FÖLDMÁGNESES TÉRERŐSSÉG ÉVKÖZÉPI ÉRTÉKEI 

A VIZSGÁLT OBSZERVATÓRIUMOKBAN

Időpont
Ch.

<P=48°01' 
A— 2°1G'

Wi.
53° 45' 
9° 04'

Fü.
48° 10' 
11° 17'

Fs.
55° 51' 
12° 27'

Ni.
52° 04' 
12° 40'

Pr.
49° 59' 
14° 33'

Lo.
59° 21' 
17° 50'

Bk.
47° 31' 
18° 54'

Sw. 
52° 07' 
21° 15'

IK.
41° 04' 
29° 04'

Le.
59° 57' 
30° 42'

1949,5 41 715 44 441 41 753 45 465 43 744 42 764 47 101 41 756 44 619 38 449 48 1051950,5 41 715 44 461 41 789 45 498 43 763 42 804 47 132 41 817 44 650 38 542 48 1341951,5 41 732 44 478 41 821 45 529 43 801 42 848 47 172 41 861 44 696 38 603 48 1671952,5 41 753 44 504 41 839 45 554 43 829 42 878 47 200 41 898 44 706 38 643 48 2051953,5 41 765 44 520 41 857 45 568 43 852 42 905 47 221 41 929 44 752 38 696 48 2431954,5 41 768 44 533 41 882 45 586 43 879 42 924 47 241 41 946 44 781 38 744 48 2931955,5 41 773 44 562 41 905 45 616 43 913 42 950 47 266 41 990 44 823 38 797 48 3331956,5 41 777 44 599 41 952 45 657 43 949 42 990 47 315 42 039 44 872 38 853 48 3771957,5 41 7S1 44 626 41 978 45 683 43 980 43 024 47 348 42 070 44 921 38 901 48 4031958,5 41 796 44 653 42 005 45 707 44 009 43 057 47 378 42 110 44 970 38 955 48 4371959,5 41 810 44 688 42 026 45 737 44 038 43 086 47 408 42 148 45 011 38 996 48 4731960,5 41 825 44 720 42 056 45 772 44 067 43 117 47 441 42 186 45 034 39 040 48 5001961,5 41 840 44 736 42 072 45 798 44 094 43 143 47 464 42 218 45 070 39 069 48 5341962,5
1

41 854 44 747 44 110
1
43 160 42 236 39 098 48 555

A szekuláris Z változást a földrajzi koordinátákkal kifejező függvényt 
másodfokúnak választottuk es az együtthatóit az obszervatóriumi adatokból 
a legkisebb négyzetek módszerével határoztuk meg. Az obszervatóriumok által 
elfoglalt terület szélein a másodfokú függvény ugyan bizonyos torzultságot 
eredményez, de az országon belül és közvetlen környezetében jó közelítést 
jelent.

A kiválasztott 11 obszervatórium földrajzi helye és az izopormenetekhez 
viszonyított elhelyezkedése Európa Воск-féle izoportérképén szemlélhető 
(7. ábra).

Az obszervatóriumok 1949,5- 1962,5 évi Z értékeinek változásmenetét 
az 1. ábrán tüntetjük fel. Jól látható, hogy az évközépi értékek nem mindig 
mutatnak egyenletes változást. Ez nem is várható. Az évközépi értékeket 
ezért nem is szokás mindig fenntartás nélkül elfogadni. Tanácsos azok me
netét valamilyen módon, pl. függ vény megközel Réssel, középértékképzéssel 
vagy grafikusan kiegyenlíteni, kisimítani. Feldolgozásunkban grafikus kiegyen
lítést alkalmaztunk. Extrapolációt csupán 4 esetben és csak féléves időtartamra 
kellett végezni. Itt említjük meg, hogy a budakeszi obszervatórium csak 
1955 okt. végéig működött, a tihanyi obszervatórium működése pedig 1954 
nov. elején kezdődött. 1954 nov. elejétől 1955 okt, végéig tehát mindkét
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1. ábra. A földmágnesség függőleges térerősségének évszázados menete különböző
obszervatóriumokban

Фиг. 1. Вековой ход вертикальнй напряженности геомагнитного поля по данным
различных обсерваторий

Fig. 1. The secular variation of the geomagnetic vertical intensity by different
observatories

obszervatórium regisztrált. A két obszervatórium regisztrált értékei közötti 
különbséget pontosan meghatároztuk és a tihanyi adatokat is Budakeszire 
számítottuk át, tekintetbe véve a két obszervatórium között mutatkozó 
különbség évi 1,2 gamma változását is.

Az obszervatóriumi évi középértékek menete a grafikus kiegyenlítés 
után sem vált egyenletessé, még ilyen rövid idó'közön belül sem. A két szélső 
obszervatórium — Chambon-la-Forét és Istanbul Kandilli — kivételével 
valamennyi obszervatórium menetében 1954 körül relatív minimum, 1960 
után pedig általában viszonylagos csökkenő tendencia mutatkozik. A fő
meneten tehát egy szuperponált hullám is érzékelhető. Feltűnő, hogy ennek 
a másodlagos változásnak az időperiódusa csaknem azonos a napfoltgya
koriság átlagosan 11 éves periódusával, a minimumok pedig egybeesnek az 
1954,5-i napfoltminimummal.
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Az évszázados változás egyenetlenségére való tekintettel a szekuláris 
Z változást kifejező másodfokú függvény együtthatóit több időközre is szá
mítottuk. 1950,0-tól 3 évenként növelve az időközt, a következő összefüggé
seket nyertük :

4̂ 1950,0 -  53,0 = + 107,169 — 2,5002/l<p + 3,5202/IA + 0,067477/1qo2 —
— 0,051523d(pzi;i-0,088318zlA2 (1)

1Äi95o 0 -  56,0 = +  195,2 7 0 — 0,2730/l<p + 8,7820/IA — 0,126669/1<p2 —
— 0,189152/I<p/1A — 0,084986/lA2 (2)

^^ 1950,0- 59,0 = +  300,003 +  2,4146d<p +  14,2601/1X -  0,41681 l A < p 2 -

— 0,445681/1<p/l A — 0,150060/1 A2 (3)

-̂ 1̂950,0 -  62,0 =  + 3 83,139 +  2,5 9 0 0Acp + 16,3448/1A -  0,390726Пр2 -
— 0,469983/!<pZJA -  0,233513 A X 2, (4)

ahol zl<p =  <p — 45,5° és A X  = X — 16°. A <p és X fokokban, Z gammában értendő.
A normális Z értékeknek az 1949 — 50. évi országos mérésekből Barta 

György által az 1950,0 epochára megállapított képlete:
Z 19500 = 40432,051 +  594,1362zl<p +  55,6051 AX — 10,038285/]<p2 +

+ 3,98277 l A c p A X  + 1,312904/IA2. (5)
Ha ezt a képletet az előbb felsoroltakkal rendre összevonjuk, megkapjuk 

a 3 évenkénti éveleji epochákra érvényes normálképleteket:
Z1953n = 40539,220 + 591,6360/l<p +  59,1253/lA — 9,970808/]<p2 +

+  3,931248/Í<p/1A + 1,224586/1A2 ‘ (6)
Z 1956 0 = 40627,321 +  593,8632/l<p+64,3871/lA- 10,164954(p2 +

+ 3,793619/lcp/lA + 1,227918+1A2 (7)
Z 19590 = 40732,054 +  596,5508/l<p+69,8652/lA -  10,455096dcp2 +

+ 3,537090zl(p/1A +  1,162844/IA2 (8)
Zi962,o = 40815,190 + 596,7 262/1 <p + 71,9499/1A — 10,429011 dg?2

+  3,512788/1<р/1А+ 1,079391/1Я2. (91

A normálérték szekuláris változásait kifejező (1) —(4) képletek együtt
hatóinak különböző voltában a szekuláris változás időbeli változása nyilvánul 
meg. Célszerű tehát az együtthatókat az idő függvényeként előállítani. Ez
által a változás menetéről egységesebb és részletesebb képet kaphatunk és 
ennek segítségével egyszerű számítással a vizsgált időszakon belül bármely 
időpontra normálképletet nyerhetünk.

Az együtthatók időbeli változását kifejező függvény megválasztása előtt 
célszerű a számított együtthatók időgrafikonját vizsgálni. Tekintettel kell
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lenni azonban arra is, hogy magasabb fokú függvény lényegesen megnehezíti 
a képlet gyakorlati felhasználását. Hasznos tehát előzőleg azt is mérlegelni, 
hogy megengedhető-e az az elhanyagolás, amelyet egy alacsonyabb fokú 
függvény felvétele jelent. Thiele (1952) a közép-európai normáltér időbeli 
változásának vizsgálata során az egyes együtthatókat az idő első- és másod
fokú függvényeként is előállította. Arra az időközre, amelyet vizsgált, csak 
lényegtelen különbségeket talált. Egyenleteink együtthatóinak időbeli menete 
alapján mi ezeket az együtthatókat az idő másodfokú függvényeként állí
tottuk elő:

K, = то,- +  ptAt =  TjAt2,

ahol At =  t —1950,0. Az то, p, r együtthatókat ismét a legkisebb négyzetek 
elve szerint határoztuk meg.

Az idő függvényeiként előállított együtthatókkal Z normálértéke az 
1950,0 epochára megállapított képletből kiindulva, az idő és hely következő 
függvényeként adódik:
Zt =  40432,163

+ ( 594,0331

+ í 55,5379

-  ( 10,030747

+ ( 3,986434

+  ( 1,310958

+ 35,164955 Ai -  0,261871 At2

-  0,402602 At + 0,057581 At2) Arp

+  1,579556 At +  0,013605 At2) AX

-  0,011602 At -  0,002256 At2) Acp2

-  0,031763 At -  0,000917 At2) Acp A),

-  0,015534 At -  0,000250 At2) AX2, ( 10 )

Z normális értékének a vizsgált időköz éveleji epocháira e képlet alapján 
számított függvényeit a II. táblázat tartalmazza.

II . táblázat
A FÜGGŐLEGES FÖLDMÁGNESES TÉRERŐSSÉG NORMÁLIS ÉRTÉKEIT 

KIFEJEZŐ KÉPLETEK

= 40432,163;, + 594,0331 Acp + 55,5379 AÁ -  10,030747 Acp2 + 3,986434 AcpAÁ + 1,310958 AÁ1 
z i95i,o = 40467,066,, + 593,6881 Acp + 57,1039 AÁ -  10,044605 Acp2 + 3,953754 AcpAÁ + 1,295174 AÁ2 
Яши,« = 40501,445,, + 593,4582 Acp + 58,6426 AÁ -  10,062975 Acp2 + 3,919240 AcpAÁ + 1,278890 AÁ2 
^ 1953,0 ~ 40535,301,, 4- 593,3435 Acp + 60,1541 AÁ -  10,085857 Acp2 + 3,882892 Acp AÁ + 1,262106 AÁ2 
z i954,o = 40568,632,, + 593,3440 Acp + 61,6385 AÁ -  10,113251 Acp2 + 3,844710 AcpAÁ + 1,244822 A Á2 
Я1955.,, = 40601,441,, + 593,4596 Acp + 63,0956 AÁ -  10,145157 Acp2 + 3,804694 AcpAÁ + 1,227038 AÁ2 
z wób.o = 40633,725,, + 593,6904 Acp + 64,5255 AÁ -  10,181575 Acp2 + 3,762844 AcpAÁ + 1,208754 AÁ2 
2 , » , ,  = 40665,486y + 594,0363 Acp + 65,9282 A Á -  10,222505 Acp2 + 3,719160 AcpAÁ + 1,189970 AÁ2 
z i9ó8,o = 40696,722y + 594,4974 Acp + 67,3036 AÁ -  10,267947 Acp2 + 3,673642 AcpAÁ + 1,170686 AÁ2 
Z 1959,0 = 40 7 2 7,43 6;, + 595,0737 Atp + 68,6519 AÁ -  10,317901 Acp2 + 3,626290 AcpAÁ + 1,150902 AÁ2 
z i96o,o = 40757,625y + 595,7652 Acp + 69,9730 AÁ -  10,372367 Acp2 + 3,577104 AcpAÁ + 1,130618 AÁ2 
■21961,0 = 40787,291y + 596,5718 Acp + 71,2668 AÁ -  10,431345 Acp2 + 3,526084 AcpAÁ + 1,109834 AÁ2 
•2i962,o = 40816,433,, + 597,4935 Acp + 72,5335 AÁ -  10,494835 Acp2 + 3,473230 AcpAÁ + 1,088550 A Á2

ahol Acp = cp — 45,5°, zlÀ = À — 16°, cp és Л fokban értendő
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Ha az (5) —(9) képleteket összehasonlítjuk a II. táblázat megfelelő 
képleteivel, akkor azt tapasztaljuk, hogy az időbeli kiegyenlítés csak lényeg
telen változást eredményezett. A Z normálértékben mutatkozó eltérés az ország 
legtávolabbi pontján sem haladja meg a 10 gammát.

A (10) képlet pontosságának vizsgálatára kiszámítottuk e képletből az 
egyes obszervatóriumi helyekre vonatkozó évközépi értékeket. A rendre 
3 évvel növelt időközi változás mért és számított értékeit és ezek különbségeit 
a III. táblázatban közöljük. A különbségek csekély volta mutatja, hogy az 
alkalmazott másodfokú megközelítés — az egyes obszervatóriumok menetében 
különbözőképpen jelentkező szuperponált hullámok ellenére is — kielégítő 
-eredményre vezetett. A budakeszi obszervatórium helyén az észlelt és a szá
mított értékek az első három időintervallumban csaknem azonosak, a teljes 
12 évi változásban jelentkező 12 gamma különbség is az észlelt 419 gammához 
viszonyítva képletünk kielégítő pontosságát bizonyítja.

A függőleges földmágneses téreró'sség térképei

A Magyarország területén 1950 és 1962 között végbement évszázados 
változás területi eloszlásának szemléltetésére megszerkesztettük az átlagos 
évi változások 1950,0 — 56,0 és 1950,0 — 62,0 időközre vonatkozó izoportér- 
képeit (2. és 3. ábra).

2. ábra. A földmágnesség függőleges térerősségének izoporjai Magyarországon 
1950,0 és 1956,0 között

Фиг. 2. Линии изопор вертикальной напряженности геомагнитного поля на территории 
Венгрии за период с 1950,0 по 1956,0

Kg. 2. The isopors of the vertical intensity in Hungary between 1950,0 and 1956,0
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3. ábra. A földmágnesség függőleges térerősségének izoporjai Magyarországon 
1950,0 és 1962,0 között

Фиг. 3. Линии изопор вертикальной напряженности геомагнитного поля на территории 
Венгрии за период с 1950,0 по 1962,0.

Fig. 3. The isopors of the vertical intensity in Hungary between 1950,0 and 1962,0

Az izoportérképek szerint Z időbeli változása országunk területén növekvő 
irányzatú. Az évi változás meridián menti változása csak kis mértékű, míg 
a szélességi körök mentén fokonként átlagosan 1,2 gamma. Kelet felé az izo- 
porok értéke növekszik, az izoporok sűrűsége pedig csökken.

Ez az eredmény jól megegyezik számos korábbi megállapítással.
Ha a legutóbbi idők világizoportérképeit tekintjük, például Vest iné 

(1946) 1940 — 45, Nagata (Fanselau 1959) 1950 — 55, Adam és Orlov (1961) 
1954 — 59 időközre vonatkozó világizoportérképét vagy Bocknak (1959) 
a 7. ábrán szemléltetett, Európára vonatkozó térképét, egyöntetűen meg
állapíthatjuk, hogy e térképek izoporjai hazánk területén eredményünkhöz 
hasonlóan, szintén csaknem E —D-i irányúak. A tőlünk DK-re Bagdad és 
Teherán környékén elhelyezkedő pozitív és a tőlünk DNy-ra az Atlanti Óceán 
területére eső negatív izoporfókusz miatt az izopor értékek kelet felé növek
szenek. A pozitív izoporfókusz közelebb van hozzánk, mint a negatív, ezért 
az izoporok DK felől kissé homorúak. A DNy-i negatív izoporcentrum miatt 
az izopormenetek Ny-i irányban várható kismértékű dőlésváltozása is érzékel
hető ábráinkon. Az első izoportérképünkkel csaknem azonos epochára szá
mított Nagata-féle világtérképen vagy Bock Európa-térképén maguk az izo- 
porértékek is feltűnően jól egyeznek eredményeinkkel. Az Adam— Orlov-féle 
világizoportérkép kevesebb részletet tüntet fel, de itt is feltűnik a jó egyezés.
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A két időszakra vonatkozó izopormenetek összehasonlításával az évszá
zados változás haladási ii Anyát is megítélhetjük.

Ehhez kapcsolódva meg kell említeni, hogy a korábbi vizsgálatok — többek 
között Barta György (1957 b.) és Albert Anna (1962) — azt mutatták ki, hogy 
az évszázados változás Közép-Európában, illetve a Kárpát-medencében az 
utolsó évtizedekben fokozatosan növekszik és a 0 izoporvonal К -re elfordul, 
Ny felé pedig elmozdul. A DK-i pozitív centrum értéke növekszik s az izopor- 
fókuszok évente átlagosan 0,2°-kal Ny felé vándorolnak.

Két izoportérképünket összehasonlítva, a tárgyalt rövid időszakok vál
tozásában az ismertetett regionális menethez képest már némi ellentmondást 
tapasztalhatunk.

A Z értéke jelenlegi eredményeink szerint mindkét időközben növekszik, 
mégpedig nem azonos mértékben. A változás sebessége azonban a második 
időszakban nem nő, hanem csökken. A meridián menti változás az első idő
közben D felé kis mértékben növekszik, a 12 év átlagában pedig már alig 
változik, semmi esetre sem úgy, mint ahogyan a DNy-i izoporfókusz Ny-i irányú 
vándorlásából és értéknövekedéséből várhatnánk. Ugyanezt tapasztalhatjuk 
a szélességi körök mentén is. Az izoporközök az 1962-ig kiterjesztett időszak
ban az első időközhöz képest К  felé nem növekszenek, hanem csökkennek.

Ezek az ellentétes haladási irányok, mint a térképünkön látható, kis 
mértékűek, s már a szuperponált hullámok jelenlétével is könnyen magyaráz
hatók.

Az előbb említett általános megállapítások nagyobb időközben végbe
ment változásokból levont következtetések. Elsősorban az évszázados változás 
főmenetének viselkedését szemléltetik. Rövidebb időközökre korlátozott meg
figyeléseknél a szuperponált hullámok hatása nagyobb és még a közöltnél 
nagyobb eltéréseket is okozhat.

A szuperponált hullámok jelenléte jól kivehető az 1. ábrán. Az obszer
vatóriumi adatok különbségei a második időszakban EK-i és K-i irányban 
erősen csökkennek, ÉNy-i és Ny-i irányban növekszenek. Ezt tükrözik tér
képeink különbségei.

A változás sebességének ehhez hasonló menetét számos nem régi időszakra 
vonatkozó izoportérképen megtaláljuk. Sőt a DK-i izoporfókusz várható érték- 
kisebbedése a K-i obszervatóriumok évközépkülönbségeinek csökkenése foly
tán az említett világizoportérképeken is szemlélhető. A DK-i centrum értéke 
(20 gammás pontossággal) Vestine szerint 1912,5-re 60 gamma, 1942,5-re 
100 gamma, Nagata szerint 1952,5-re és Воск 1953,5-re vonatkozó térképen 
60 gamma; Adam és Orlov 1956,5-re megadott izoportérképén 60 gammánál 
kisebb. A DK-i izoporfókusz változásának előjelváltozása tehát nyilván nem 
a szuperponált hullám miatt jelentkezik.

A jelenség egyébként felismerhető a hazai megfigyelésekben is. Az emlí
tett 1850—1950-es évszázados menet második szakaszában emelkedő parabola 
ívet ír le. A görbe folytatásában ábrázolt obszervatóriumi évközépi értékek 
1962-ig terjedő szakasza viszont csökkenő tendenciára enged következtetést.

Воск kiszámította és közölte a földmágnesség függőleges összetevőjének 
Európa területére vonatkozó normálterét és ennek évszázados változását. 
1938,5-től 1956,5-ig 3 évenként közölt adatai és az együtthatók grafikonjai
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4. ábra. A földmágnesség függőleges térerősségének izoporjai Magyarországon 
1950,5 és 1956,5 között Book szerint

Фнг. 4. Изопоры вертикальной напряженности геомагнитного поля на территории 
Венгрии за период с 1950,5 по 1956,5 по Боку 

Fig. 4. The isopors of the vertical intensity in Hungary 1950, 1956 after Book

alapján kiszámítottuk és megszerkesztettük a magyarországi izoportérképet 
az 1950,5— 1956,5 időközre. (4. ábra.) Megállapíthatjuk, hogy az 2. izopor- 
térképünktől csupán félévvel különböző térkép tárgyalt térképünkkel 
jól egyezik. Az izopormenetek lefutása, hajlása, változássebessége csaknem 
azonos. Kisebb eltérés csupán az értékek szintjében mutatkozik. A DNy-i 
izoporfókusz értékváltozásának korábban ismertetett menete Bock számítá
saiban is megmutatkozik. Az izoporcentrum értéke 1952,0-ra 64 gamma, 1955,0- 
ra pedig 55 gamma.

Második vizsgált időszakaszunkat leginkább megközelítően Bouska, Bucha 
és Koci (1958) végeztek vizsgálatot. Megadják a szomszédos Csehszlovákia 
területére a földmágnesség különböző elemeinek izoportérképeit 1948-tól 
1952-ig és 1952-től 1958-ig. Z térképüket az összevetés érdekében az 5. 
ábrán mutatjuk be. Ez a térkép, amely a megfelelő hazai adatoktól a rövidebb 
időközzel és 1 éves epochakülönbséggel tér el, 3. ábránkkal ismét igen jó 
egyezést mutat. Az izoporok dőlése, sűrűsége, K-i irányú sebességcsökkenése, 
sőt az izoporok értéke is csaknem azonos. Az egyezés ténye azért is figyelemre 
méltó, mert a szerzők egyenleteiket országos mérések és ún. szekuláris pontok 
adataiból, tehát nem obszervatóriumi adatokból nyerték.
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A függőleges térerősség 1962,0-ra érvényes normális értékeinek hazai 
izodinámvonalait és a legutolsó országos mérésekből 1950,0-ra megállapított 
normáltér izodinámjait (6. ábra) is bemutatjuk. Ezek a görbék is érzékel
tetik a 12 év alatt végbement évszázados változást. Az értékkülönbség a helyi 
időbeli változást, az elfordulás pedig az évszázados változás területi megvál
tozását szemlélteti. Mindkettő összhangban van előbbi megállapításainkkal.

A'/) elfordulás mértéke az ország K-i szélén az ország Ny-i széléhez viszo
nyítva 97 gamma. Ez is igazolja azt, amit a bevezetésben említettünk: az or
szágos áttekintő felmérésnél az évszázados változás területi változását figye
lembe kell venni.

5. ábra. A földmágnesség függőleges térerősségének izoporjai Csehszlovákiában 
1952 és 1958 között Bouska, Bucha és Koci szerint 

Фиг. 5. Изопоры вертикальной напряженности геомагнитного поля на территории Чехос
ловакии за период с 1952 по 1958 г.г. по Боушка, Буха и Коми 

Fig. 5. The isopors of the vertical intensity in Czecho-Slovakia between 1952 and 1958
after Bouska, Bucha and Koci

Összefoglalva: Obszervatóriumi évi Z-középértékek adatsorai alapján 
meghatároztuk Magyarország területére a függőleges földmágneses térerősség 
normális értékét, mint az idő és a földrajzi koordináták másodfokú függvényét 
és megszerkesztettük e változások izoportérképét. A Z  normális értékét függ- 
vórívunk segitsegevel áttekintő felmérésünk bármelyik időpontjára és helyére 
kielégítő pontossággal meghatározhatjuk. Eredményeink jó összhangban van
nak korábbi hazai és külföldi vizsgálatok eredményeivel.

7 G eofizikai Közlem ények — XIII. kötet, 3. sz. — 40 894
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ö. ábra. A függőleges térerősség normális értékeinek izodinámjai Magyarországon
1950,0 és 1962,0 időpontban

Фиг. 6. Изодинамы нормальных величин вертикальной напряженности геомагнитного 
поля на территории Венгрии в 1950,0 и 1962,0

Fig. 6. The isodinams of the normal values of the vertical intensity in Hungary for the
epoch 1950,0 and 1962,0
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7. ábra. A földmágnesség függőleges térerősségének izoporjai Európában 1950,5 és 1956,5
között Bock szerint

Фиг. 7. Изопоры вертикальной напряженности геомагнитного поля на территории Европы 
за период с 1950,5 и 1956,5 по Боку

Eig- 7. The isopors of the vertical intensity in Europe between 1950,5 and 1956,5
after Bock
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