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О ПРЕДСКАЗАНИИ ПУЛЬСАЦИЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ

При составлении прогноза, в пределах I I-летнего цикла солнечных пятен, можно 
использовать годовой, лунномесячный, а также 27-дневный (отвечающий обороту Солнца 
вокруг своей оси) циклы солнечной активности. Хотя эти периоды не являются резко вы
раженными, они, и в частности 27-дневный цикл, позволяют составить определенный прог
ноз. В годах с сильной солнечной активностью летом пульсационная деятельность воз
растает так сильно, что практически можно не рассчитывать на неблагоприятные дни.

В конечном счете прогноз, составляемый по 27-дневному ц и кл у  и учитывающий все 
остальные циклы, позволяет выделить наиболее благоприятную для измерений неделю 
в пределах 27-дневного периода.

J. VERŐ

ÜBER DIE PROGNOSE ERDMAGNETISCHER PULSATIONEN

Bei der Prognose kann mann (binnen des elfjährigen Sonnenfleckenzyklus) den jährlichen, 
den mondmonatlichen, den 27-tägigen (der Sonnenrotation entsprechenden) Zyklus der Aktivi
tät benützen. Obgleich diese Periodizitäten nicht stark ausgeprägt sind, doch geben sie gewisse 
Möglichkeiten zu einer Prognose, besonders der 27-tägige Zyklus. In Sommern der Jahren von 
grosser Sonnenaktivität wächst die Aktivität der Pulsationen so stark, dass man auf ungünstige 
Tage gar nicht rechnen muss.

Dabei ermöglicht diese Prognose die Festsetzung der besten Woche in jedem 27-tägigen 
Zyklus.

AZ ELEKTROMÁGNESES TÉR PULZÁCIÓINAK ELŐREJELZÉSÉRŐL

VERŐ JÓZSEF

Az elektromágneses tér pulzációinak előrejelzéséről

1. Ipari jellegű tellurikus kutatással foglalkozó szervek több ízben azzal 
a kéréssel fordultak a MTA Geofizikai Kutató Laboratóriumához, hogy méré
seik időpontjának kijelölése végett adjon prognózist a várható pulzációs 
tevékenységről. Célszerűnek tartjuk a prognóziskészítés lehetőségeit össze
foglalni és beválásuk valószínűségét megadni.

2. A pulzációk keletkezésénél a földi magnetoszféra és a napszél közötti 
határfelület jellege, a magnetoszféra állapota és az ionoszféra módosító szerepe

A kézirat 1966. XII. 1-én érkezett.
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együttesen szabja meg a pulzációk periódusát és amplitúdóját. Ilyen bonyolult 
rendszer paramétereinek vizsgálata csak úgy lehetséges, hogy nem magát a 
rendszert, hanem a ráható különböző tényezőket vizsgáljuk. Ezek a tényezők 
a pulzációknál a Nap (napfoltciklus, tengelykörüli forgás ideje), a Hold (ár
apálykeltő hatás, vagy mágneses hullámsodor) és maga a Föld (évszakos 
változás, tengelyforgás). Emellett szerepet játszik a Napból kibocsátott 
korpuszkuláris áramlás jellege, intenzitásváltozásainak szaporasága is.

K,
5.5.

á5_

k,

1 . ábra.
b) a Ki  havi átlagértékei 1957. aug. — 1966. márc. között, az osztályozás határaival; aj  az 1 lb ábra adatai lèves csúszó

átlagolással
Abb. 1.

b) Die monatlichen Durchschnittwerte von Kx (von Aug. 1957 bis März 1966) mit den Klassifizierungsgrenzen; a) die 
Daten der 1 lb Abbildung mit Jahresdurchschnittwerten

Фиг. 1.
b)  Среднемесячные величины K\ за период с августа 1957 по март 1966 г. с пределами классификации;

а) данные фиг. lib в среднем на 1 год

A vizsgálatokhoz a Nagycenk melletti Obszervatórium K1 karakter- 
számait használtuk fel 1957. aug. 1 — 1965. dec. 31 között (1. ábra), tehát 
közelítőleg 3/4 napfoltciklusnyi időszakból. А Кл karakterszámok a 0 — 2 perc 
periódusú pulzációk amplitúdóját jellemzik az egyes napokon (T á r c z y  — H o r - 
n o c h  A., 1966), határaik az I. táblázaton láthatók.

I. táblázat
K t karakterszám ok határai

0 — 1-es K t között
1 — 2-es Kt között
2 — 3-es Kt között
3 — 4-es Kj között
4 — 5-ös Kj között
5 — 6-os Kt között
6 — 7-es Kj között
7 — 8-as Kt között
8 — 9-es K, között

0,2-10-4 V/km 
0,4-10-4 V/km 
0,7-10-4 V/km
1.3- 10-4 V/km 
1,8.10-* V/km
2.3- 10-* V/km 
2,9-10-* V/km 
4,1-10-* V/km
5.4- 10_* V/km
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A megadott átlagértékek teljes napokra vonatkoznak. Mivel számottevő 
pulzációs tevékenység éjszaka nincsen, nappal ezeknek az értékeknek kb. a 
kétszeresével számolhatunk. Az egyszerűség kedvéért három osztályt állítot
tunk fel ezeknek a karakterszámoknak az alapján: a 0  — 2  karakterszámú 
napokat pulzációmentes napoknak vettük ( — ), ezeken a napokon nappal az 
amplitúdó 1,4-10~ 4 F/km-nél kisebb, a 0  jelű napokon 1,4 — 3,6-10~ 4 F /km 
közötti az amplitúdó, a +  jelű napokon ennél is nagyobb. Ezek a határértékek 
a Nagycenk melletti obszervatóriumra vonatkoznak, de elég jól reprezentálják 
az egész Kárpát-medence területét: az Alföldön az átlagos amplitúdó a fenti 
értékeknek kb. a fele, a Dunántúlon megegyezik vele, hegyvidékeken 2 - 3 -  
szorosa is lehet.

3. A teljes 8,5 évi megfigyelési időszakot 4, 2 — 2,5 éves szakaszra bon
tottuk. Az egyes napokon a tevékenységi fokozatok előfordulásának valószínű
ségét a II. táblázat és 2 /a ábra mutatja.

I I .  táblázat
A tevékenységi fokozatok előfordulási gyakorisága

1957 —1959 (napfoltmaximum) 41% + 36% 0 23% -
1960—1961 (csökkenő ág) 54 41 5
1962— 1963 (minimum előtt) 69 25 6
1964 — 1965 (minimum) 41 45 14

2. ábra.
a) a különböző pulzációs tevékenységű napok gyakoriságának változása a vizsgálat időszakában; b),c),d)  ugyané* 

évszakos bontásban (S máj. —aug., W nov. —febr., Ae márc. —ápr., szept., okt.)
Abb. 2.

a) Die Veränderung der Häufigkeit der verschiedenen Pulsationstätigkeitstage in der geprüften Periode; b, c, d) 
dieselbe Jahreszeiten gemäss (S Mai—Aug; W Nov. —Febr; Ae März—April, Sept. —Okt.)

Фиг. 2.
а) Вариация повторяемости дней с различной пульсационной активностью за рассматриваемый период;
б)  t с), д)  то же в подразделении по сезоном года (S — май-август, W — ноябрь—февраль; Ае — март —

апрель, сентябрь—октябрь)

5 Geofizikai Közlemények XVII. 1 -2 .  sz.
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Megállapíthatjuk, hogy a napfoltciklussal közvetlenül egyértelmű kap
csolatot nem lehet találni. Pulzációmentes napok leggyakrabban a napfolt- 
maximum és a minimum éveiben fordultak elő, de ezek évi eloszlása teljesen 
más volt.

4. A pulzációk évszakos eloszlását a III. táblázat és a 2/b —d ábra szem
lélteti.

A tevékenység évi eloszlása
I I I .  táblázat

S (máj.— 
+ 0

aug.) W (nov.— 
+ 0

febr.)
Ae (márc., ápr., 
szepfc., okt.)

+ o

1957-1959 59 31 10% 17 44 39% 47 31 22%
1960-1961 39 46 15 36 48 16 47 41 12
1962-1963 74 22 4 59 32 9 73 22 5
1964-1965 44 46 10 54 41 5 63 36 1

összesen : 55 36 9 40 42 18 57 32 11

A táblázat szemléletesen mutatja azt a tényt, hogy a napfoltmaximum 
idején télen nagyon kicsi a pulzációk tevékenysége. Ezt egy tanulmányunkban 
(Verő, 1965.) a magnetoszféra megnövekedett elektronkoncentrációjával hoz
tuk kapcsolatba. A téli minimum a naptevékenység csökkenésével elenyészik, 
és helyette őszi-tavaszi maximum jelenik meg. Az egész időszak átlagában 
a nyár és az Ae tevékenység közel egybeesik. Végeredményben a fő (nyári) 
mérési időszakban, a tevékenység szisztematikus változása nem mutatható 
ki határozottan.

5. A periodicitás hosszának csökkenő sorrendjében a 29,5 napos hold
hónapi hullám következik. A IV. táblázat ennek realitását bizonyítja.

I V . táblázat

A tevékenység lioldhénapi menete

+ 0 + 0

Holdtölte utáni 1 - 3 nap 55 34 H % Holdtölte utáni 16 — 18 nap 46 41 13
Holdtölte utáni 4 - 6 nap 57 32 11 Holdtölte utáni 19 — 21 nap 55 35 10
Holdtölte utáni 7 - 9 nap 46 43 11 Holdtölte utáni 22 — 24 nap 53 35 12
Holdtölte utáni 10 —12 nap 48 35 17 Holdtölte utáni 25 — 27 nap 51 39 10
Holdtölte utáni 13 —15 nap 48 35 18 Holdtölte utáni 28 — 0 nap 46 37 17

A táblázat szerint holdtölte és újhold táján erősen megnövekszik a pulzá
ciómentes napok aránya; a legtöbb pulzációs nap viszont 4 — 6  nappal ezek 
Után az időpontok után szokott jelentkezni.
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6 . Az előrejelzés legfontosabb tényezője a Nap 27 napos tengelykörüli 
forgásának megfelelő periódus. Az irodalomban ezzel kapcsolatban eléggé 
ellentétes vélemények láttak napvilágot. Egyesek szerint a 27 napos vissza
térési hajlam megvan, mások szerint hiányzik. Véleményünk szerint a 27 napos 
visszatérési hajlam a pulzációknál nagyon gyenge, ennek ellenére paradox 
módon a 27 napos visszatérés előrejelzésre elég jól felhasználható. Ennek két 
oka van: egyrészt azokon a napokon, amikor a mágneses tevékenység nagyobb, 
valamiféle — ha nem is szabályos — pulzáció általában jelentkezik. Másrészt, 
ha csupán azt vizsgáljuk, hogy egy erősen pulzációs nap után 27 nappal mi
lyen valószínűséggel lesz a pulzációs tevékenység újra nagy, nemcsak a 27 
napos visszatérést, hanem az összes egyéb nagyobbperiódusú változásokat 
(pl. az évszakos járást, sőt jó közelítéssel a holdhónapi hullámot is) hasznosít
juk. Az V. táblázatban az egész időszakra együttesen megadjuk a + , a 0 , és a 
— jelű napok után a 27. napokon észlelt pulzációs tevékenységet (rí), utána 
az összes napok eloszlása (1526, ill. kb. 50% + , 1097, ill. kb. 37% 0, 390, ill. kb. 
13% — ) szerint számított várható valószínűségeket (rí'), valamint a ténylege
sen bekövetkezett és a várható érték hányadosát. Végül a hosszabb periódusé 
változásokat is figyelembe véve adjuk meg a várható értékeket (rí), annak 
bizonyítására, hogy inkább (kb. felerészben) ilyen okok hozzák létre a (látszó
lagos) 27 napos visszatérési hajlamot (V. táblázat).

V. táblázat

A tevékenység 27 napos visszatérési hajlama

+ 0 -  

nap után a 27. napon jelentkező pulzációs tevékenység eloszlása 

-f 0 -  + 0 -  + 0

h 953 463 114 471 460 162 102 174 114
n" 777 555 198 551 400 142 198 142 50
n/n" 1,23 0,84 0,58 0,85 1,15 1,14 0,51 1,22 2,28
n 851 522 157 517 425 151 158 150 82
n/n' 1,12 0,89 0,73 0,91 1,08 1,07 0,65 1,16 1,39

Végeredményben függetlenül attól, hogy valóban 27 napos visszatérésről 
van-e szó, ,, + ” nap után a 27. napon csak 7%, ,,0” nap után 15%, ,, — ” nap 
után pedig már csaknem 30% a mérésre alkalmatlan napok aránya.

A 27 napos visszatérési hajlamot 2  — 2  éves szakaszonként is vizsgáltuk, 
de komoly eltérést nem találtunk. A 27 napos visszatérési hajlamot, a jelenség 
fizikai hátterétől függetlenül fel lehet használni a pulzációk előrejelzésére.

7. Végezetül megemlítjük a legrövidebb távú előrejelzési lehetőséget, ti. 
azt, hogy egy-egy pulzációsan zavart nap után általában ugyancsak zavartabb 
szokott következni, vagyis a pulzációs tevékenységnek bizonyos perziszten- 
ciája van. Ennek vizsgálatánál ismét figyelembe kell vennünk a nagyobb 
periódusú tevékenységi-szintváltozásokat, s ezért jellemzésére az előző pont
ban definiált n "In, ill. ríjn arányt használjuk fel, azzal a különbséggel, hogy 
az n esetek most nem 27, hanem 1 nap különbséggel következő napok pulzá
ciós tevékenységére vonatkoznak (VI. táblázat).

5*
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V I. táblázat
A tevékenység 1 napos perzisztenciája

+  О
nap után következő nap pulzáciús tevékenységének eloszlása 

+  0 -  + 0 -  +  О

n"/n 1,46 0,71 0,27 0,71 1,40 1,16 0,27 1,16 3,42
n'/n 1,33 0,76 0,34 0,76 1,32 1,09 0,34 1,09 2,22

Ezek szerint az adatok szerint a perzisztencia erősebb, mint a 27 napos 
visszatérési hajlam. Nagyon ritkán fordul elő, hogy pulzációkban gazdag 
napra pulzációmentes következzék, vagy fordítva. ,, +  ” nap után az eseteknek 
csak 3%-ában következik ,, —’’ nap.

Bizonyos fokig a perzisztenciával áll kapcsolatban a mágnesesen nagyon 
tevékeny napok után a pulzációk eloszlása is, hiszen itt éppen arról lenne szó, 
hogy egy-egy viharos nap után tartósan nagy a pulzációs tevékenység.

Megállapítottuk, hogy ebből a szempontból csak az első tevékeny napot 
célszerű figyelembe venni (ilyen napoknak azokat választottuk, amikor a 
SM  30-nál nagyobb). Ha az egymás után következő összes tevékeny napokat 
felhasználjuk, a felhasználhatóság sokkal kisebb. Olyan eset is előfordult a 
napfoltmaximum idején, amikor 8  egymás után következő napon volt a EM  
30 felett. A megadott feltételekkel kapott képet tehát, amikor csak az első 
tevékeny napot vesszük figyelembe, а VII. táblázat szemlélteti.

A tevékenység viharos napok után
V II . táblázat

n—1 n n + 1 n + 2 71-\~3 П +  4 71 +  5 71 +  6 nap átlag

+ 40 71 65 ее 60 57 57 52 0/ 50%
0 43 23 26 26 30 30 33 34 0//0 37%
- 17 6 9 8 10 13 10 14 0//0 13%

A táblázat szerint egy-egy tevékeny nap után kb. 4 — 6  napig lehet na
gyobb pulzációs tevékenységre számítani. Megjegyezzük, hogy ezen a helyze
ten nem változtat a mágneses tevékeny időszak hossza: egyetlen napig tartó 
zavarnál is számíthatunk 4 napig tartó pulzációs tevékenységre. Viszont ha 
csak a zavar mértékét vesszük figyelembe, és nem tekintjük, hogy előzőleg 
már volt-e zavart nap, legfeljebb 3 napig számíthatunk nagyobb tevékeny
ségre.

8 . Végezetül az 1 . ábrán bemutatjuk, hogy változott a K l karakterszám 
havi átlaga a mérések 8,5 éve alatt. Megjelöltük az előzőkben megszabott 
— jelű és 0  jelű napok felső határát is, az ábra felső részén pedig a 1 2  hónapos 
csúszó átlagokat tüntettük fel. Ezeknek határozott periódusa már nincsen, 
lineáris trend sem látszik. Az évszakos változás, valamint az első ábra felső 
részén megrajzolt szabálytalan lassú változás kimeríti a havi átlagértékek 
perzisztenciáját: e kettő levonása után a megmaradó eltérésekben már semmi
lyen perzisztencia nincsen.
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Az elmondottakkal nagyjából ki is merítettük a pulzáció-prognózis jelen
legi lehetó'ségeit : végeredményben tehát hosszabb előrejelzést a 27 napos 
visszatérési hajlam feltételezésével lehet adni, de nem szabad elfelejtenünk, 
hogy ezzel a hosszabb periódusú (napfoltcikluson belüli, évi, holdhónapi) 
hullámok nyújtotta lehetőségeket is kimerítettük. Rövid időre a tevékenység 
perzisztenciája révén, vagy esetleg mágnesesen tevékeny időszakok után lehet 
előrejelzést adni.

9. A vázolt elvekkel megkíséreltük (1966 január elsejétől kezdve három 
27 napos ciklusban) a prognóziskészítést, a beválás arányának vizsgálatára. 
Minden esetben egy-egy 27 napos ciklus végén készítettük el az újabb prognó
zist, mégpedig két változatban: az egyiknél egyes napokra adtunk előrejelzést, 
a másik variációban — a mérések követelményeihez is jobban ragaszkodva 
— kijelöltünk a mérésre kedvezőtlen, kedvező, és nagyon kedvező időszakokat. 
Az első esetben kizárólag a 27 napos visszatérésre támaszkodtunk, a második 
esetben figyelembe vettünk más tényezőket is. Az eredményeket a VIII. 
táblázat mutatja.

A prognózisok beválása
V i l i .  táblázat

A)  Egyes napokra szóló prognózis :
Előrejelzett tevékenység........................................ +  0 —
Tényleges tevékenység .......................................... +  24 11 3

0 10 25 3
4 1

B)  Időszakokra szóló prognózis : +  4 —
Nagyon kedvező időszak ......................................  16 0 -nap
Kedvező és nagyon kedvező időszak együtt . . . .  23 11 3
Kedvezőtlen időszak .............................................. 15 27 2

A) EGYES NAPOKBA SZÓLÓ PROGNÓZIS

Az A) táblázat a három időszak együttes eredményeit adja meg. A ,, +  ” 
és „ 0 ” napok előrejelzése elég jónak mondható, ezzel szemben a ” napok 
előrejelzése nem sikerült (3 esetben volt ,, +  ” helyett ” tevékenység!).

B) IDŐSZAKOKRA SZÓLÓ PROGNÓZIS

A közölt B) táblázat azt mutatja, hogy egy-egy 27 napos ciklusban ki 
lehet jelölni 6  — 8  olyan napot, amikor nagyon nagy valószínűséggel lehet 
számítani nagyobb pulzációs tevékenységre. Ugyancsak elég jól ki lehet 
jelölni azokat az időszakokat, amikor a tevékenység kicsi, és a mérésben 
szükségessé váló szüneteket ezekben az időszakokban célszerű tartani.

A napfoltmaximum felé közeledve a mágneses tevékenység 27 napos 
visszatérési hajlama, és a pulzációs tevékenység prognózisának ezen alapuló
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jósága is valószínűleg csökkenni fog. Ezzel szemben a napfoltmaximumkor 
a pulzációs tevékenység nyári maximuma, valamint az általában növekvő 
tevékenység a prognózis jelentőségét is csökkenti.

IRODALOM

Tárczy — Hornoch A., 19(56: Observatoriumsberichte des Geophysikalischen Forschungslabora
toriums der Ungarischen Akademie der Wissenschaften vom Jahre 1964, Sopron.

Verő J., 1965: Seasonal Distribution of Geomagnetic Pulsations. Journal of Geophysical Re
search, 70., 9.


