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АДАМ АН ТАЛ

Sq И ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ АКТИВНОСТЬ ЗЕМЛИ
На основе сопоставления интенсивностей поля теллурических токов, наблюденных 

в обсерватории при с. Надьценк за спокойные часы и часы с помехами, в качестве харак
теристики возмущенности выведено отношение Кт!^т, где К ? -  величина восточной, а 
É T — величина северной составляющих поля теллурических токов. При помощи этого 
параметра, для определения влияния активности, анализируются среднегодовые значе
ния спокойных дней от максимума солнечных пятен 1957 — 58 гг., до 1963 г. с небольшим 
числом солнечных пятен.

Учитываются пики суточной вариации активности и их изменение в пределах 
цикла солнечных пятен по данным обсерватории при с. Надьценк. Особое внимание 
обращается на полуденный пик активности в É T, который появляется даже в спокойные 
дни и таким образом может производить значительное влияние на Sq. Характерной 
особенностью этого пика является его внезапное исчезновение в переходе от максимума 
к м и н и м у м у  солнечных пятен.

В связи с изменением частоты бухтообразных возмущений в пределах цикла сол
нечных пятен, автор указывает на повышение их роли в определении поля Sq.

По потенциальным значениям 10 наиболее спокойных дней каждого месяца, опре
деленным в обсерватории земных токов в г. Туксон, показаны основные особенности 
активности цикла солнечных пятен с 1932 по 1942 г.

По геомагнитным значениям Sq, наблюденным при низком и высоком числе солнеч
ных пятен в 7 обсерваториях, находящихся на разных широтах, показано, что при увели
чении числа солнечных пятен горизонтальная составляющая системы токов Sq, преоб
ладающая в некоторых местах, изменяется в большей мере, чем другая. Такое изменение 
по составляющей D приписывается естественному изменению Sq (увеличение непосред
ственной солнечной радиации), а для Н по широтному распределению значений SD по
казана роль активности.

В заключении делается вывод о том, что определение поля спокойных дней, совер
шенно свободных от активности, требует более строгих условий по сравнению с насто
ящими, в отношении активности, если вообще можно обеспечить независимость его от 
прямого или косвенного влияния последней. Этот вопрос требует дальнейшего исследо
вания, результаты которого описываются во II части настоящей работы.

a . I dám

THE 8  CURRENT-SYSTEM AND THE TERRESTRIAL ELECTRO
MAGNETIC ACTIVITY PART I.

It was stated in a former paper (Ádám, 1965 a), that in the Observatory near Nagy- 
cenk the quantity K j (Ej ) where K j  is the range of the Sq quiet daily variation in the 
East eart-current component, and É j  the same in the North component (is characteristic 
for the degree of quietness of the selected days. Yearly mean S„-s were analyzed from the 
1957 — 58 sunspot-maximum until the 1963 minimum, with the purpose to determine the 
effects of different disturbances in it.

A special care is paid to the midday activity peak in the earth current North compo
nent, which may appear even on quiet days, so Sq can be influenced by it. This peak disap
pears suddenly approaching the sunspot minimum,

The role of bay-disturbances was also examined in Sg.

A  kézirat 1964. IX . 1-én érkezett.
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The same K j/Ej  quantity was used in examining the changes in the earth current 
variation during the sunspotcycle 1S32 —42 from the Tucson Observatory.

The geographic latitude has an effect, depending on the geomagnetic activity, too, on 
the Sq above all in the H-component.

The determination of an activity-free quiet day field requires stricter conditions than 
thoze of today, as regards the activity, if it can be cleared at all from its direct or indirect 
effect. Further investigations are referred to in part. II.

AZ Sq ÉS A FÖLDI ELEKTROMÁGNESES TEVÉKENYSÉG I

I d á m  a n t a l

1962-ben egyik tanulmányomban megvizsgáltam a napi potenciálváltozás 
harmonikusaiból számított magnetotellurikus értékek bizonytalanságát. Rá
mutattam, hogy az értékek szórásának egyik jelentős forrása a földi elektromág
neses tevékenység, illetve annak szélső esete a mágneses vihar. Ez utóbbinak 
helyi idő szerinti változását az SD áramrendszer határozza meg, amelynek 
hatása rárakódik az elektromágneses tér nyugodtnapi menetére (Sq). Még 
nem döntötték el, hogy az SD tényleges áramrendszer-e, vagy tisztán statiszti
kus jelenség, és csak egyedi, rövidebb periódusú szabálytalan mágneses zava
rok vannak (Dt), amint azt N ik o l s k y  (1947) feltételezi. N ik o l s k i  feltevését 
a földiáramokban részben Nagycenk mellett (A d á m ), részben pedig Legonban 
(H u t t o n , 1962) meghatározott zavart napi változás szaggatott menetével 
igazolni látszik. R. H u t t o n  az SD szabálytalan változásainak csúcsait még a 
pc, illetve pt típusú pulzációk gyakoriságával is kapcsolatba hozta.

Felvetődik a kérdés, hogyan hat a magnetotellurikus értékek szórására a 
tevékenység, hiszen első közelítésben két azonos periódusú, de különböző 
eredetű potenciál szuperpozíciójából ugyanarra az eredményre kellene jut
nunk. így akár az S -val, akár az iS'D-vel, illetve ezek összegével (a zavart napi 
járással: Sd =  Sq+ SD, vagy egy átlag, tehát sem nem nyugodt, sem nem zavart 
napi járással: S =  Sq+ S^) számolhatunk.

A szórás talán legkézenfekvőbb magyarázatát adja az a bizonytalanság, 
amellyel zavart napokon a napi járást meghatározhatjuk. Emellett azonban 
bonyolultabb szempontok is számításba jönnek. Itt hivatkozunk P rice  
(1962) alapvető munkájára, amelyben leírja a magnetotellurikus értékek függé
sét az indukáló tér dimenziójától. Ebből a függvényből következik, hogy a 
különböző kiterjedésű indukáló terek szuperpozíciója még azonos periódus 
mellett sem vezethet ugyanarra a magnetotellurikus impedancia értékre. 
Ez a tétel érvényes az elektromágneses zavarokkal terhelt napi változások 
magnetotellurikus felhasználására is.

A Föld elektromos felépítésének kutatását tiszta terekkel kell elvégezni, 
így  a földkéreg mélyebb részeinek magnetotellurikus vizsgálatára tisztán kell 
előállítani az Sq változást is, függetleníteni kell a tevékenység (zavar-) jellegű 
komponensektől.

A nyugodt napi változásról

A nemzetközi megállapodás szerint a nyugodt napi változást (Sq) vala
mely hónap 5 —10 legnyugodtabb napjának földmágneses, vagy földiáram 
regisztrátumából határozzák meg. Bár B a r t e l s , a mágneses tevékenység



7Az Sg és a földi elektromágneses tevékenység

nagy ismerője és kutatója a közelmúltban a 3 legutóbbi napfoltciklus részletes 
elemzése során is megjegyezte, hogy az 1932— 1961 közötti évek 360 naptári 
hónapja közül egyik sem múlt el néhány nyugodt nap nélkül, ugyanakkor 
arra a következtetésre is jutott, hogy igen ritkán tűnik el teljesen a korpusz
kuláris napszél (B a r t e l s , 1963). Ez a látszólagos ellentmondás már magában 
foglalja azt a feltevést, hogy a havi 5 legnyugodtabb nap átlaga, illetve az 
ezekből számított évi átlag nem lehet mentes a tevékenység jellegű (napszél 
eredetű) befolyástól, tartalmaznia kell a zavar egy részét.

Л nyugodt napok válogatásának másik módszere szigorúbb kritériumokat 
támaszt. így B a r t e l s  nyugodt időszaknak nevezi azokat a napokat, amelyekre 
nézve a háromórás, az egész Földre általánosított földmágneses index: K p = 0  
vagy 1. (Mint ismeretes, Kp  quasilogaritmikus skálában van megadva).

A Nagycenk melletti földiáramobszervatóriumban a nyugodt napok 
kiválasztása szintén egy háromórás tevékenységi index: K t alapján történik, 
amelynek a skálája azonban lineáris (1 fokozatnak 1,8 mV/km felel meg; 
Á d á m , V e r ő , 1958). A nyugodt nap feltétele az, hogy egyetlen K t =  3 se for
duljon elő a napi 8 K t értékben.

1962-ben az Sq-áramrendszer érdekes kettősségére mutattak rá a japán 
kutatók (N a g a t a , K oktjbun , 1962). Megállapították, hogy az ÍGY  alatt, föld
mágnesesen nyugodt napokon a sarki övben a mérsékelt szélességeken észlelt 
napi változás terét kiegészíti egy járulékos tér, amelyet <5 -̂nek neveztek el. 
Igv a sarki övben :

s q =  s ° + s pq

Az 8^ tér okát az erővonalak mentén közvetlenül a pólusok ionoszférá- 
jába jutó korpuszkuláris áramban vélik megtalálni. N a g a t a  és K o k u b u n  
megszerkesztette Sg equivalens áramrendszerét is, amelynek határa 70° 
szélesség körül van. Az ő^-nak tehát a sarki övben (és kérdés, hogy csak a 
sarki övben-e?) van szabályos korpuszkuláris eredetű komponense is. Ennek 
a kimutatására a mérsékelt szélességeken a különböző feltételek mellett meg
határozott S értékében éppen az alábbiakban vállalkozunk.

V tevékenység szerepének vizsgálata a nyugodt napi változásokban

Több szerző rámutatott a tevékenység eredetű komponensek kutatásának 
nehézségeire a nyugodtnak minősített napi térváltozásban. Ennek gyakorlati 
jelentősége a megfelelő nyugodt napok kiválasztásában jelentkezik. így H o pe  
(1961) megjegyzi: „Valószínű, hogy van egy vihar ^-változás, amelyet fel
ismerni nem tudunk, lévén ez terminológiai ellentmondás. Feltehetően egy 
része az SD-liez, másik része pedig a Dsl-hez tartozik” . Utal arra is, hogy 
O b a y a s h i  és J ac o b s  (1957) által bemutatott bonyolult Sq-tér majdnem biz
tosan az Sq és egy maradék poláris SD kombinációja. F a n s e l a u  (1963) szerint 
nyugodt napok kiválasztását igen megnehezíti 1957-es napfolt m ax i m u m m al 
kapcsolatos nagy tevékenység.

Kérdés, milyen paramétert válasszunk ki, amely tájékoztathat az S -ban 
levő zavarkomponensekről ? A már említett tanulmányomban Nagycenk mellett 
a nyugodt napi tellurikus potenciál órás értékeinek (Q) függvényében ábrá
zoltam a megfelelő zavart napi értékeket (D ) mindkét komponensben (ET-,
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és A'r -ben). A fenti tanulmányból átvett 1. ábrán a kiegyenlítő egyenesek zavart 
napokon a K T komponensnek az ET komponenshez viszonyítva nagyobb 
növekedésére utalnak, mintegy négy és fél év anyagán (1957. VIII. —1961. XII.). 
Ezen az alapon a továbbiakban megkíséreljük a K T\ÉT arány változását (illetve 
a mágneses értékekben azX M/F M, illetve IIjD értékeket felhasználni a tevé
kenység befolyásának kimutatására a nyugodt napi térben.

1. ábra. A nyugodt (Q) és zavart napi (D ) órás átlagértékek kapcsolata a két földiáramkompo- 
nensben a Nagycenk melletti obszervatóriumra nézve

Фиг. 1. Связь среднечасовых значений соответственно за спокойные дни (Q) и дни с 
помехами (D) по двум составляющим земных токов для обсерватории при с. Надьценк.
Fig. 1. The relationship between the hourly average values for quiet days (Q) and disturbed 

days (D) in the two components of the earth currents for the Nagycenk observatory.

A tevékenység szerepének változása a legjelentősebb a napfoltcikluson 
belül. így a különbözőképpen meghatározott nyugodt napok terének (Sq) 
vizsgálatára az utolsó négy napfoltciklus valamelyikét választottuk ki, tehát 
1922-1934, 1932-1944, 1943- 1954 és 1953- 1963 időszakot, kis átfedések
kel, mint az évekből látható.

Az első kísérlet anyagát a Nagycenk melletti földiáramobszervatórium 
a fentiekben definiált Sq értékei adták az ÍGY  és az IGC alatt, tehát 1957-től 
1963-ig, a napfoltmaximumtól a minimumig. A megállapítások helyességének 

ellenőrzésére, összehasonlításul a Sack-i obszervatóriumnak ugyancsak földi- 
áramadatait (Новыш, 1963) használtuk fel. Itt a nyugodt napokat a hónap 
5 —10 legnyugodtabb napja adta. 2. ábránkon több paraméter változását 
együtt mutatjuk be a Nagycenk melletti obszervatóriumra nézve, mégpedig 
a 2/a ábrán az összes napokra, 2/6 ábrán pedig a nyugodt napokra külön. 
Az összes (A), a nyugodt napi (Sq) átlagok együttes bemutatása a tevékenység 
szerepének változását kívánja érzékeltetni a kétféle kategória között. A két 
komponens arányának évi átlagértékeit mind az S és S változás maximális 
és minimális értéke közötti különbségből (range-ből), mind pedig az első két
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Összes napra

2/a ábra. K jjÉ j ,  K -, К ,, (A^/ Ap)v (Aj^jAg), évi átlagértékek változása 1957 és 1963-
között az összes napokból számítva

Фиг. 2/a. Вариация среднегодовых значений KpjÉp, К ъ, Kt, (А к /А^)1, (А к /Ар)2 за период 
с 1957 по 1963 г, вычисленных по всем дням.

Fig. 2ja. The variation of the yearly average values of Kj./ÉT, K s, Kt, (A ^ jA g)lt (Aj^/Ag)* 
as computed from all days between 1957 and 1963.

2Jb ábra. K T/ÉT, (A^-j A g )„  (Ак / Ag)2, Ap és R 
átlagértékeinek változása 1957 és 1963 között 

nyugodt napokból számítva
Фиг. 2/6. Вариация среднегодовых значений 
KpjÉp, (А к 1Ар)г, (А к /Ар)2, Ар iiR  за период 

с 1957 по 1963 гг. по спокойным дням.
Fig. 2/b. The variation of the yearly average 
values of K T/ÉT, (Ак / Ag),, {Ак/ Ag)2, Ap and 
R as computed from the quiet days between 

1957 and 1963

R

harmonikusából kiszámítottuk. A tevékenységet a közepes napfoltszám (B)r 
az A p  (B a r t e l s , 1936) (L. 2/b ábrán), K t, és a 24 — 60 perces perióduséi 
tevékenység átlagamplitéidója alapján meghatározott K- értékek (Ádám — 
V e r ő , 1958). (L. 2 /a  ábrán) változásával szemléltetjük, amelyet a tevékeny
ség hordozójaként tekinthetünk. (L. V e r ő , 1961. elsődleges sávot.)
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Először is a párhuzam hiányát emeljük ki a közepes napfoltszám és a 
földi elektromágneses tevékenység évről évre való változásában. Bár egy át
lagos csökkenési tendencia körvonalazható, lényegében véve a tevékenység 
jellemzői, különösen B a r t e l s  Ap  adata igazolja azt a tényt, hogy a „napje
lenségek legjobban a napfoltciklus lemenő ágában (B a r t e l s , 1963) D osztálya; 
1958, 1959, 1960) bizonyulnak geoaktívnak” . (Виноградов, 1963) (Nem tük
rözik ilyen határozottan ezt a K t és K 5 indexek, bár differenciálgörbéj ik, 

А Кpl. ----- - az 1959 — 60 — 61. évi változást jól jelzi).
At
Az összes napokon a range-kből, valamint az első harmonikusból számított 

K T\ET arány elég jól követi Ap  változását. (Csak 1962-ig van Ap  adat.) Ebben 
azonban az Ap által jelzett, főként a lTr -ben kifejezésre jutó tevékenység 
mellett, hasonló hatást fejt ki a K T\ET hányadosban az E T-ben levő és későbbiek
ben tárgyalandó érdekes déli tevékenység fokozatos eltűnése is. A két tényező 
figyelembevétele K T\ET értéket közelebb hozza a K t és K 5 értékekhez. A máso
dik harmonikusokból számított K TjÉT arány 1960-ig változatlan, utána enyhe 
csökkenést mutat. A tevékenység napi eloszlásából adódik a két harmonikus 
komponensarányainak eltérő viselkedése. A görbék a tevékenység jelentős 
növekedését jelzik 1960-ban, ezt követően 1961-ben a zavart napok száma lé
nyegesen csökken. (30-ról 13-ra a Nagycenk melletti obszervatórium osztályo
zása szerint.) 1962-ben a tevékenység szerepének újabb növekedésére utal a 
K T\ET arány az 8  értékekben, Ap -tői azonban már eltérően.

A nyugodt napi tér alapján számított K T\Er hányados a rangekben mind 
Nagycenk melbtt, mind Sack-ban (3. ábra) jelzi az 1960. évi tevékenységi csúcsot, 
majd az 1961. évi erős csökkenést; 8  két különböző definíciójából adódóan ter-

a.)

3/a ábra. KrpjE'p hányados változása a Sack-i (SzU) és a Nagycenk melletti földiáramobszerva-
tórium

Фиг. 3jci. Вариация отношения K TIÉT по данным обсерваторий земных токов в Шацке 
(СССР) и при с. Надьценк (Венгрия)

Fig. 3/а. The variation of the ratio K T/ÉT in the data of the observatories of earth currents at
Shatzk (USSR) and Nagycenk
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b>
3/b ábra. K j-IÉj. és a relatív napfoltszám (7Í) kapcsolata a fenti obszervatórium adataiban
Фиг. З/б. Связь отношения K t/Ét с относительным числом солнечных пятен (R) по 

данным вышеуказанных обсерваторий.
Fig. 3/b. The relationship between К т/Ёт and the relative number of sun-spots (R) in the data

of the abovement ioned observatories

mészetesen Sack-ban erőteljesebben. Ugyanakkor a Nagycenk melletti adatok
ban 1958-tól kezdve felismerhető egy általános csökkenés is a napfoltszámmal 
(R) és K 5 értékeivel összhangban. A harmonikusok viselkedése csak részben 
felel meg az összes napokon észlelt tendenciáknak. Eltér az 1. harmonikusban 
az 1957 — 60. évi szakasz, ahol K TjÉT követi K b változását. (L 1. táblázatot).

I. táblázat

Nyugodt napok
összes
napok

Év
É К

AÉh ^£>2Ai ■Л 2 ÉT Az. K'Y Krp/Érp K y / É 7’
[10—2

mV/kni]
[10—2

niV/km]
(range)

[mV/km]
[10—2

inV/km]
[10—2

mV/km]
(n-nge)

[mv/km]

1957. II. 46,6 45,4 2,16 33,8 15,6 1,30 0,725 0,343 0,6 0,45
1958. 47,8 61,15 2,32 29,4 23,2 1,11 0,615 0,38 0,477 0,45
1959. 53,1 54,6 2,48 29,3 19,1 1,04 0,55 0,35 0,42 0,50
1960. 20,8 31,4 1,34 11,2 10,0 0,70 0,538 0,319 0,52 0,57
1961. 28,8 39,6 1,63 6,3 15,3 0,63 0,218 0,386 0,386 0,31
1962.
1963.

18,5 36,2 1,42 5,32 7,5 0,45 0,287 0,207 0,316 0,34
0,52

Levonhatjuk tehát azt a következtetést elsősorban a napfo 11maximurnra 
vonatkozóan, hogy й -̂nak még a Nagycenk melletti obszervatórium esetében 
felállított szigorú követelményei sem gátolják meg a zavar átszürődését. 
A havi öt-tíz legnyugodtabb nap még kevésbé nyújt erre nézve biztosítékot.
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A tevékenység jellegzetességei a Nagycenk melletti obszervatórium adataiban

Annak megvilágítására, hogy a nyugodt napi térben milyen korpuszku
láris (napszél) eredetű hatások jelentkezhetnek, röviden áttekintjük a tevé
kenység főként időbeli eloszlását a Nagycenk melletti obszervatórium adatai
ban .

H o pe  (1961) tanulmányában összehasonlította a sarki és a kis szélessége
ken észlelt tevékenység napi változását. Megállapította, hogy a sarkvidéken 
reggel, délután és éjjel a tevékenységnek (szabálytalan zavarnak) maximuma 
van. E tevékenységi csúcsok közül a délutáni és éjjeli csúcsot a közepes széles
ségeken keresztül követni lehet az egyenlítői övig, ahol a reggeli csúcs eltűnik 
és jelentkezik egy déli maximum. H o pe  a H  és Z  komponensek összeha
sonlításából azt a következtetést vonja le, hogy a sarki övben korpuszkuláris 
bombázással gerjesztett tevékenység turbulens és vonalas SD áramrendszere 
az egyenlítő felé terjedve átalakul sima áramsíkká, amely csak a H kompo
nenst befolyásolja. A kis szélességek déli maximumát lokális jelenségnek tartja, 
amely a Nap által megvilágított földrész közepén alakul ki közvetlenül (egye
nes vonalban) beérkező napsugárzás hatására és így mind a H, mind a Z kom
ponensben egyaránt jelentkezik. Szerinte ezért feltételezhetjük, hogy a déli 
tevékenység hordozói az ő^-rendszernek nappali oldalán levő elektromos 
áramok. Bombay-i [<p =  9,5° N, 1923—33 években) és Taskent —Keles-i (cp =  
=  32,4° N, 1941 és 1943 években) adatok alapján megjegyzi, hogy a déli maxi
mum nyáron és a napéjegyenlőség idején van. Érdekessége az, hogy még nyu
godt napon is jelentkezik.

Igen érdekesnek látszik az Nç-àramrendszer és a tevékenység kölcsönha
tása szempontjából Ob a y a s i  és J a c o b s  (1957) elképzelése szerint az AC-kból 
levezetett Sq (c) tevékenység is. Ez az Sq (c) lényegében a rendes ő^-hoz hasonló 
áramörvény a Föld napos oldalán. Feltevéseink szerint a Dst (c)-nek — amely 
exoszférás eredetű és a korpuszkuláris front ütközése által a földmágneses 
térbeli létrejövő első kompressziós lökésnek felel meg — másodlagos atmosz- 
férás hatása lehet az ionoszférában. így az Sq (c) és a Dst (c) mindig fázisban 
van. Az Sq (c) áramörvénynek megfelelően jelentkezik többek között pl. a. 
tifliszi ssc napi amplitúdó görbéjén délben egy különálló csúcs. (L. H o p e . 
1961, 10. ábrát.)

4. ábránkon a Nagycenk melletti obszervatóriumban észlelt napi tevékeny
ségi csúcsokat mutatjuk be a (A d á m  — V e r ő , 1958) bevezetett periódusok és a 
komponensek szerinti bontásban, 1957. II. felére nézve. Ezeknek a periódus
csoportoknak napi és évszakos maximumait és minimumait V e r ő  (1961) 
már ismertette. Az abszolút maximumok mellett érdekesek azonban a másod
lagos csúcsok is, amelyeknek különösen a 5. frekvenciaosztályban nagy jelen
tőségük van. így az éjjeli (N ) maximum mellett jelentős a délutáni (A) és a 
déli (Nn) maximum is. Érdekes a komponensek arányának megoszlása is a 
tevékenység csúcsainál. Az 1957 — 63 éveket tekintve megállapíthatjuk, 
hogy a déli csúcs határozottan az É T-i komponensben jelentkezik. A délutáni 
és általában éjfél előtti tevékenységben a K T> E T, éjfél körül azonban még 
napfoltmaximumos években is legalább reggel 5 óráig K T< E T. Igen erősen 
jelentkezik a déli tevékenység a 4. frekvenciaosztályban is, ugyancsak az ÉT-\ 
komponensben, míg ugyanitt a délutáni és éjféli csúcsoknak nyoma sincs.
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(E zért nevezte  V e r ő  (1961) ezt a frek v en cia osztá ly t a tevék en ység  szem p on t
já b ó l m ásod lagosnak).

H o pe  (1961) tanulmányából kiemeltünk két olyan $ ()-val kapcsolatos 
déli tevékenységet, amely az S áramrendszer nyugalmi áramát legjobban 
befolyásolhatja. A Nagycenk melletti földiáramobszervatórium adataiban 
(4. és 5. frekvenciaosztály) a napfoltmaximum idején 1957 —58-ban még a 
nyugodt napokon is jelentkezik egy déli tevékenységi csúcs és fokozatosan 
eltűnik 1963-ra.

Ennek szemléltetésére az 5. ábránkon összehasonlításul közöljük az 1958-
I. félévi átlagamplitúdókat az 5. frekvenciaosztályban mind az összes, mind a 
nyugodt napokon, valamint az 1963. évi összes napokon az E T komponensben- 
A százalékos eltérések görbéi elsősorban a déli csúcs eltűnésére utalnak. Ezt 
jelzi egyébként az S harmadik harmonikusából számított K T\ET arány növe
kedése is 1960-tól kezdve (0,3-ról 0,49-re), valamint a range-kből számított 
arány erős növekedése már 1960 előtt is i f 5-höz viszonyítva.

Felvetődik a kérdés, milyen jellegű zavarról van szó, besorolható-e 
Ho pe  által ismertetett valamelyik kategóriába.

1. A  kis szélességeken észlelt, k özvetlen  napsugárzás hatására k ia laku ló  
déli tevék en ység  m ellett szól az a tén y , h og y  a déli m axim um  n y u g od t n ap okon  
is je lentkezik , va lam in t ez az obszervatórium  szélességének m egfelelően , a z  
E j -ben  m u tatkozik  erőteljesebben .

II. táblázat

Év A A ssc-k (I. típus) 
száma Ni gycenk 

mellett
Megjegyzés10 5 mV/km

1957 57 36 II. félévből
1958 54 30 extrapolálva
1959 37 12
I960 14 24
1961 5 13
1962 7 8

Ellene szól az, hogy az Sq É-i komponensében a napfoltcikluson belül 
sokkal kisebb mérvű csökkenés mutatkozik. (L. 1. táblázatot, mint az 5. 
frekvenciaosztály déli tevékenységében, amelynek a napi átlagtól való elté
rését (AA) a 2. táblázat mutatja 1957-től 1963-ig.)

Lényeges szempont az, hogy a déli tevékenységnek nem nyári és aequinox, 
hanem téli (és aequinox?) maximuma van.

2. Nehézséget jelent a déli tevékenységi csúcs megmagyarázása a ssc-k 
alapján, tehát 8  (c)-vel.

Itt már negatívumként jelentkezik az a tény, hogy nyugodt napokon 
is megvan. Az ssc-k kis száma, még a napfoltmaximum idején is kétségessé 
teszi az Sq (c)-ből adódó déli tevékenység kirajzolódását az évi átlagban. 
Bár az ssc-k számának csökkenése általában megfelel a déli tevékenység 
csökkenési ütemének, ennek a közös tendenciának fogyatékossága éppen 
az 1960-as év, amikor az átlagos tevékenység növekedésének mintegy vele
járójaként a nagyobb amplitúdójú ssc-k száma megnőtt, ugyanakkor a déli 
tevékenység jelentősen csökkent. (L. 2. táblázatot és Y oshim atstj, 1963-ból
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átvett 6. ábrát.) Ebben természetesen az ionoszféra egész átalakulása is közre
játszhat.

Megjegyezzük még, hogy a déli csúcs idején 1957 — 60 időszakban csak 
mintegy feleannyi ssc fordul elő, mint a hajnali és koraesti órákban. Bár így 
az Sq (c ) kialakulása nagyon ritkán bekövetkező lehetőség.

esetszám

6 ábra

6. ábra. A hirtelen kezdetű (ssc) és fokozatos kezdetű (sg) és különböző amplitúdójú földmágneses 
viharok gyakoriságának eloszlása 1956 és 1961 között Yoshimatsu szerint

Фиг. 6. Распределение частоты геомагнитных бурь разных амплитуд с мгновенным (ssc) 
и постепенным (sg) началом за период с 1956 по 1961 гг. по Иошиматсу.

Fig. 6. Distribution of the frequency of geomagnetic storms with sudden commencement a 
(ssc) and gradual commencement (sg) and of various amplitudes between 1956 and 1961. After

Yoshimatsu.

V er ő  szerint a déli csúcsot az öblök negatív áramrendszere hozza létre 
a napfoltmaximum éveiben. Ezt alátámasztja az öblök téli és aequinox gyako
risági maximuma szélességünkön, valamint az a tény, hogy a csúcs délben 
ugyanúgy az i?T-ben jelentkezik, mint 12 órával későbbi órákban, főként éjfél 
után. Ez a megállapítás ugyancsak felhasználja a negatív áramrendszer ki
alakulásához a napfoltmaximum sajátos ionoszféráját. Az öblökkel önmaguk
ban nem magyarázhatjuk azonban a jelenséget, hiszen mint (Виноградов, 
1963) is megadja, az öblök gyakorisága a napfoltszámmal erős negatív korrelá
ciót mutat ( r =  —0,88-7 +  0,065). Ez olvasható le a mi adatainkból is nemcsak 
gyakoriságra, hanem átlagamplitúdóra nézve is. (L. 7. ábrát). Ezt a feltevést 
tehát éppúgy általánosítanunk kell, és ki kell terjesztenünk más, az 5. frekven
ciaosztályba tartozó zavarra is, mint az öblök áramrendszerét az SD-re, illetve 
Dr re (H o p e , 1961).

A kérdés végleges eldöntésére további adatgyűjtés és megfontolás szük
séges.
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A Nagyc*enк melletti obszervatórium összes és nyugodt napjainak S ada
taiból számított K T\ET értékek, elsősorban az első harmonikusban 1962-től 
kezdve ismét növekszenek. Ennek okát a 7. ábra alapján az öblök számának 
(a) átlagamplitúdójának [b, c) és a K -i komponens megnövekedésének (d, c) 
tulajdoníthatjuk. Az öblök befolyását a nyugodt napi menetre jól szem
lélteti a 3. táblázat, amely szerint 1960 év havi 5 — 5 legnyugodtabb napján

n/év

7/a ábra. Az öbölháborgások számának 
változása 1958-tól 1963-ig a Nagycenk mel

letti obszervatórium adataiban
Фиг. 7fa. Изменение числа бухтообразных 
возмущений с 1958 по 1963 г. по данным 

обсерватории при с. Надьценк
Fig. 7Ja. The variation of the number of 
bay disturbances from 1958 to 1963 in the 

data of the Nagycenk observatory.

b.}
71b ábra. A különböző amplitúdójú öblök 

gyakorisága 1958-tól 1963--ig

Фиг. 716. Частота бухт различных 
амплитуд с 1958 по 1963 г.

Fig. 7Jb. The frequency of bays of various 
amplitudes from 1958 to 1963.

III . táblázat

Hónap 5 nyugodt nap vt b

I960.
I. 1 2 8 9 30

II. 11 12 24 25 28 2 4
III. 7 20 23 25 27 4 -
IV. 9 19 20 21 22 2 3
V. 4 18 19 20 21 1 3

VI. 2 11 13 16 17 3 3
VII. 7 8 9 10 25 6 4

VIII. 3 4 5 25 26 3 3
IX. 1 15 16 20 28 6 3
X. 14 20 21 22 23 9 4

XI. 6 7 8 9 18 4 1
XII. 3 4 5 11 17 — 2

2 G e o fiz ik a i K öz i. X IV . köt. 1—4. sz. — 40 958.
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C*)

7jc ábra. Az öbölháborgások éves átlag- 
amplitúdójának, valamint a 3,6 mV/km-nél 
kisebb és 9,0 mV/km-nél nagyobb amplitú

dójú öblök számának változása 1957-től 
1963-ig

Фиг. 7/в. Изменение среднегодовых ам
плитуд бухтообразных возмущений, а 
также числа бухт с амплитудой меньшей 
3,6 мв/км и большей 9,0 мв/км с 1957 по 

1963 г.

7/à ábra. Az öbölháborgások átlagos évi 
irányítottságának változása 1957-től 

1963-ig

Фиг. 7/г. Изменение среднегодовой 
ориентированности бухтообразных 

возмущений с 1957 по 1963 г.

Fig. 7/с. The variation of the yearly average Fig. 7/d. The variation of the average
amplitude of bay disturbances, and of the yearly orientation of bays from 1957
number of bays with amplitudes less than to 1963.
3,6 mV/km and more than 9,0 mV/km from 

1957 to 1963.

, 1963

7le ábra. Ат. öbölháborgások napi irányváltozása 1961 -  1963 évben, valamint a gyakoriságuk
eloszlása ugyanezen években

Фиг. 7fè. Изменение среднесуточной ориентированности бухтообразных возмущений 
в 1961 и 1963 гг. и распределение их частоты в этих годах.

Fig. 7/е. The variation of diurnal orientation of bays in 1961 and 1963, and the distribution of
their frequency in the same years
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átlagban 0,5 öbölháborgás fordult elő, és az Sq zavartsága az öblökre nézve a 
többi napokhoz képest 65%-os.

Ha az 8  áramrendszert ezektől a hatásoktól is mentesíteni akarjuk, olyan 
napot sem választhatunk, amikor a megfigyelési helyen öbölháborgás jelent
kezik.

A nyugodt napi tér elemzése Tucson-i (<p =  32°15' A =  249o10/) 
földiáramadatokon az 1932 — 42. évi napfoltciklus alatt.

R o o n e y  (1944) tanulmányában egy teljes napfoltciklusra vonatkozóan 
közli a Tucson-i földiáramregisztrálás anyagának az összes és a havi 10—10 
legnyugodtabb napra vonatkozó évi átlagát. Megvizsgáltuk, hogy ezen a Nagy- 
cenkhez viszonyítva kisebb szélességen fekvő állomáson milyen mértékben 
jelentkezik a tevékenység befolyása a nyugodt napi térben.

8/a ábra. A két föl ii áramkomponens tucsoni range- 
inek és a közepes napfoltszámnak változása 

az 1932-től 1942-ig terjedő napfoltciklusban
Фиг. 8/a. Вариация диапазонов по двум со
ставляющим земных токов для Туксонз и 
среднего числа солнечных пятен в пределах 
цикла солнечных пятен в период с 1932 по 

1942 г.
Fig. 8/а. The variation of the ranges in the two 
components of earth currents measured at Tucson 
and of the mean sunspot number during the 

sunspot cycle from 1932 to 1942.

»■>
S/b ábra. (10 — A Éj A К ) érték és a 
nemzetközi Ap érték változása 1932 

és 1942 között
Фиг. 8/6. Вариация значения 

(10—AÉ/AK) и международного зна
чения Ар за период с 1932 по 

1942 г.

Fig. 8/b. The variation of the value 
(10 — AÉ/AK) and of the international 

Ap value between 1932 and 1942.

A tevékenység ismérveként itt is a K T/ET viszonyt választottuk. A vizs
gálatot ugyancsak a range-eken, és a napi hullám első és második harmoni
kusán végeztük el. A range-k esetében levontuk az évi értékekből a napfolt- 
ciklus átlagértékét (AK7 és AÉT-t kaptuk). Az eredményeket a következők
ben foglalhatjuk össze:

1. A 8/a ábra szerint a napfoltszám Ili) és az Sq két komponense range- 
inek változása az ismert jó kapcsolatot mutatja.

2. A A /v 7 -ban és a /1/%-ben az előjelváltás nem egyidejűleg lép fel a nap - 
foltciklus folyamán. Ennek kiemelésére bevezettük AKr jAET helyett a (10 —
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ДЕТ1ДКТ) értéket. Ez a nyugodt (és összes) napokon elég jól követi a Bar
t e l s  által megadott közepes Ap  érték (B a r t e l s , 1963) változását. (L. 8/6 
ábrát.) Így a tevékenység a R o o n e y  által megadott nyugodt napokat, mint 
az várható is, befolyásolta. Érdekes itt is rámutatni arra, hogy a maximum 
utáni években (B a r te ls  már idézett D osztálya) a tevékenység a napfolt
szám csökkenésével nő.

I
C-j

8/c ábra. Az R érték, valamint 
а А К  és AE értékek kapcsolata

Фаг. 8/в. Связь величины^ R 
с величинами AK и AÉ.

Fig. 8/с. The relationship between the 
value R and the values A К  and AÉ.

1932 4 6 8 43 kl

<*>
8/d abra. [Aj^j A^-)l és (Af^/ Ag)2 
változása a napfoltciklus alatt

Фиг. 8/г. Вариация ( A K/Aß)i и ( A K/Aß)2 
в пределах цикла солнечных пятен.
Fig. 8/d. Variation of (А^/Ар’)1 and 
(Aj^lAß)2 during the sunspot cycle.

8/e ábra. (A^/А )̂  ̂ és (A^j A^)2 összefüggése az R értékkel 
Фаг. 8/д. Связь (A K/Ag)1 и (A K/Ag)2 с значением R. 

Fig. 8/e. The correlation of (А^/A^)L and (А^/А^)2 with R.

3. A 8/e ábra a napfoltszám, valamint ДКТ és ДЕТ értékek kapcsolatát 
mutatja a napfoltcikluson belül. Ez a diagram a tevékenység mechanizmusá
nak többek között két jellegzetességére utal:

а) А ДКТ érték a napfoltciklus felmenő ágában mintegy 3 évig alig 
változik. (ДЕТ csak 2 évig.) Ez alátámasztja B a r t e l s  megállapítását, amely 
szerint a napfoltminimummal kapcsolatos földmágnesesen nyugodt idők a 
napfoltciklus emelkedő ágában több mint egy évig jelentkeznek még.
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b) A AET viszonylag jól követi R változását, AKT azonban a napfolt- 
maximum után jelentős maradék mágneses hatást (mintegy „földmágneses 
remanenciát” ) mutat összefüggésben a 8/6 ábrával. (Ez kapcsolatban lehet 
részben az M  régiók szerepével.)

4. S harmonikusainak vizsgálata megerősítette a saját adatainkkal kap
csolatban tett megállapításokat. Az első harmonikus alapján számított ( A K/A E)X 
jelzi a tevékenység változását Ap-nek megfelelően, míg a (A KIAE)2 értéknek 
szabálytalan ingadozásai vannak. (L. 8Id ábrát.) Ha a napfoltszám függvé
nyében ábrázoljuk a fenti arányokat (A I<IAE)1 értékben, éppúgy megfigyel
hető a tevékenység megnövekedése a napfoltciklus lemenő ágában, mint 
8/e görbén. Míg (A KIAE)1 és R érték között korreláció van, (A KjA E)2-bnn nem 
jelentkezik. (L. 8/e ábrát).

Amint az előzőekből látható, a havi 10—10 legnyugodtabb nap kivá
lasztása és külön tárgyalása még viszonylag kis szélességeken sem jelent a 
nyugodt időszakok megismerése szempontjából többet az összes napokhoz 
viszonyítva. Lényegében véve a tevékenység valamennyi fontos és a zavart 
napok alapján meghatározott törvényszerűsége kirajzolódik a „legnyugodtabb 
napok” adataiban.

IV.  táblázat

Obszervatórium <p= 0
Л,
0

Ф
0

л
0

Sitka (Si) ...................... + 57 04 224 40 + 60,0 275,4
Cheltenham (Ch).......... + 38 44 283 10 + 50,1 350,5
Tucson (T u ).................. + 32 15 249 10 + 40,4 312,2
San Juan (S J ).............. + 18 23 293 53 + 29,9 3.2
Honolulu (Ho) ............ 21 18 201 54 21,1 266,5
Huancayo (H u )............ -1 2  03 284 40 -  0,6 353,8
Watheroo (W ).............. -3 0  19 115 53 -41,8 185,6

A nyugodt napi tér különbsége a napfoltminimuni és maximum évében 
a földrajzi szélesség függvényében

B a r t e l s  és J o h n sto n  (1939) közli a havi 5 nemzetközi nyugodt napra 
kiszámított földmágneses á^-értékeket az 1922, 1923, (1924, 1934) évi kis 
napfoltszámú (i?=10) és 1926, 1927, 1928, (1929) nagy napfoltszámú évre 
(R =  68,9) 7 obszervatóriumra. (L. 4. táblázatot.) Ezek az adatok lehetőséget 
adnak, hogy az SQ-té.r relatív változását tanulmányozzuk kis tevékenységű 
évhez viszonyítva a tevékenység maximuma idején.

Vizsgálatunkban egyrészt meghatároztuk H  és D komponens range-inek 
százalékos megváltozását és ezek különbségét a kis és nagy napfoltszámú 
évek között, másrészt ismét a mágneses adatoknak megfelelően a HjD  viszonyt 
vizsgáltuk ugyancsak a range-к alapján. A két eredmény teljesen egybevágó 
képet adott. A decemberi napfordulóra az értékeket a 9. ábrán mutatjuk be. 
Eszerint Tucson és San Juan között van az egyik határ, és Honolulu és Huan- 
cayo között a másik, ameddig északról az északi sarok felől, illetve délről, 
az egyenlítő felől a II komponensben erősebb a térerősségváltozás, mint a



22 Ádám Antal

9/a ábra. A kis és nagy napfoltszámú 
évek H/D hányadosának különbsége 

7 obszervatóriumban az Sq 
range-iben

9/b ábra. Az SqH és D komponensében a range-к 
százalékos változása a kis napfoltszámú évről 
a nagy napfoltszámú évre és ezek különbsége a 

fenti obszervatóriumokra nézve
Фиг. 9/a. Разница отношений H/D 
для годов с низким и высоким 
числом солнечных пятен в диапа

зонах Sq в 1 обсерваториях.

Fig. 9/а. The difference of H/D 
ratio for years with bttle and great 
sunspot numbers in the ranges of Sq 

at 7 observatories

Фиг. 9/6. Процентное изменение диапазонов по 
составляющим Н и D Sq от года с низким чис
лом солнечных пятен к г о д у  с вы соким  чиспом 
солнечных пятен и разница этих значений по 

вышеуказанным обсерваториям.
Fig. 9lb. The per cent variation of ranges in the com
ponent H and D of Sq from a year with little sun
spot number to another one with great sunspot num
ber and their difference of the above observatories
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0 .
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9/с. ábra. Sq értékének (range-inek) 
szélességi változása

Фиг. 9/e. Широтное изменение значений 
(диапазонов) SD.

9/d ábra. A két komponens arányának 
(irányítottság) változása az Sq értékek és 

Sq rangei-ben
Фиг. 9/г. Изменение отношения д в у х  со

ставляющих (ориентированности) по 
диапазонам значений Sq и SD.

Fig. 9/d. The variation of the ratio of the 
two components (orientation) in the ranges 

of Sq and Sq .

Fig. 9/с. The latitudinal variation of the 
values (ranges) Sq .
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D-ben. A két említett határ között a D komponens jobban megnő. A tevé
kenység szerepének elhatárolása ebben az esetben igen nehéz. A változást 
első közelítésben valószínűen magyarázhatjuk az S áramrendszer egyes 
helyeken uralkodó horizontális komponensének nagyobb arányú megválto
zásával, mint az SD áramrendszer szerepének megnövekedésével a napfolt- 
maximum idején. Ha azonban a fenti cikk alapján az SD komponensek széles
ségi megoszlását is tanulmányozzuk (L. 9/c ábrát), és ezt összevetjük az egyes 
komponenseknek a napfoltminimumtól a napfoltmaximumig való százalékos 
növekedésével, annyit leszűrhetünk 9/b és 9/c ábrán a H görbék hasonló
ságából, hogy a tevékenység befolyása várhatóan elsősorban ebben a kompo
nensben jelentkezik, míg a D  növekedését az S áramrendszernek megfelelően 
a napos oldal centrumán a Nap közvetlen sugárzása okozhatja.
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