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A Tihanyi Obszervatóriumban folyamatosan regisztráltuk a földmágneses 
tér D, H és Z komponenseinek időbeli változását La Cour és saját fejlesz
tésű digitális műszerekkel.

Az obszervatórium mágneses szintjének ellenőrzése céljából műsze
reinkkel összehasonlító méréseket végeztünk a niemegki és ógyallai 
obszervatóriumokban és ugyanezen obszervatóriumok műszereivel Ti
hanyban.

Meghatároztuk a földmágneses tér komponenseinek napi járását az 
1970—74"es nyugodt napi értékek alapján.

Megvizsgáltuk néhány mágneses vihar spektrális amplitúdó-eloszlá
sát, valamint az egyes amplitúdó-maximumok frekvencia-csúszását kü
lönböző viharfázisokban. Bizonyos típusú viharok egyes szakaszaiban 
igen határozott amplitúdó-maximum található a 165 ± 1 0  min. periódus
idő környezetében.

Megjelentettük a Tihanyi Obszervatórium 1975. évi jelentését.
A z  ionoszjéra, magnetoszjéra kutatás keretében egész évben folytattuk 

az óránkénti whistler-regisztrálást.
A whistlerek elmúlt öt évre vonatkoztatott gyakorisági analízise két 

határozott maximumot mutat, szoros korrelációban a föld ekliptikus 
pályaelemeivel. Az első széles maximum röviddel napnyugta után, a má
sodik, jóval szélesebb maximum, a napkelte előtti időszakokban talál
ható.

A számított elektronsűrűség profilok szerint mágnesesen aktív idő
szakban a magnetoszféra 1,5 <  L <  2,5 paraméterrel jellemezhető zóná
jában jelentős sűrűség-csökkenés tapasztalható.

Nemzetközi kötelezettségünknek megfelelően az IK — 15 mestersé
ges hold áthaladásai idején rendkívüli észlelést végeztünk a V LF  jelensé
gek összehasonlító analízise céljából.

A  Föld árapályának vizsgálata során 1976 végén befejeztük az 1974- 
ben megkezdett nemzetközi gravitációs árapály-szelvény mérését. Ez az 
első olyan méréssorozat, mely egyrészt összeköti a nyugat- és kelet
európai állomásokat, másrészt kontinensünk tengerparti részeitől mesz- 
szire eltávolodik. Ez utóbbi körülmény lehetővé teszi a világtengerek ár-
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apálya által a gravitációs térre gyakorolt hatás területi vizsgálatát és az el
méleti számítások ellenőrzését. Az Obninszkban (Moszkva mellett) vég
zett megfigyelési sorozat első, mintegy n o  napos részének analízise azt 
mutatta, hogy a tengerek által legjobban befolyásolt M2 hullám ampli
túdóhányadosa az óceáni hatások kizárása után kiemelkedően nagy 
(1.174), míg a Közép-Európában levő állomások (Bonn, Tihany, Pecny) 
esetében a korrigált értékek (átlagosan 1.15 9) az elméletileg várható 
értékhez igen közeliek.

Folytattuk a gravitációs regisztrátumok árapályon kívüli frekvencia- 
tartományainak spektrumanalízisét. Ennek során két, feltételezhetően kü
lönböző eredetű, periodikus jelenségcsoportot sikerült kimutatni:

a) egy közel 6 óra periódusú hullámot, amelynek amplitúdója az Északi 
tengertől távolodva csökken (IV. táblázat első oszlopa). Ezt a hullámot 
az M4 jelű, a Föld árapályánál hiányzó, sekélytengeri árapályhullám 
okozza. Mivel ebben az esetben olyan periodikus terheléssel van dol
gunk, amely a Föld árapályában nem jelentkezik, lehetőség nyílik a ten
geri árapálynak a földkéregre gyakorolt hatását számító módszerek és az 
így létrejövő deformációk vizsgálatára. A fellépő gravitációs változások 
amplitúdóját az Északi tenger és a Doveri szoros árapály-térképeiből 
Percev eljárásával (Gutenberg—Bulién A modell) számítottuk. Mint az 
a IV. táblázatból is látható, a mért és a számított értékek jó egyezést mu
tatnak, ami egyrészt Percev számítási módszerének megalapozottságát, 
másrészt az Északi Tenger cotidális térképének megbízhatóságát látszik 
igazolni. Ez utóbbi tény azért is fontos, mivel számításaink szerint 
Európában az Északi Tenger az óceáni árapály-hatásnak átlagosan 50— 
60%-át okozza.

b) Mologyenszkij 1 976-ban elméletileg leírt olyan hosszúperiódusú hul-

В — Mért amplitúdó /zgal-ban, recorded ampli
tude in ^gal наблюдения амплитуда в мкгл 

С — Számított amplitúdó ^gal-ban, computed 
amplitude in ^gal, Расчетная амплитуда в 
мкгл
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lámokat, amelyek a Föld szabad rezgéseinek és árapályának kölcsön
hatása következtében jöhetnek létre. Vizsgálataink során sikerült ki
mutatnunk olyan frekvencia-csúcsokat, amelyek Mologyenszkij egyenle
tének megfelelő helyeken találhatók. Mivel az amplitúdók igen kicsi
nyek (nagyságrendjük 0 ,1—0,01 ^gal) kimutatásuk csak több állomás 
és műszer eredményeinek együttes vizsgálatával lehetséges. Megállapí
tásainkat Európa különböző helyein 5 különböző műszerrel végzett 
9 mérési sorozat analízisére alapoztuk.

Valeo mágneses vizsgálatokat a Dunántúli Középhegység 4 különböző 
helyéről (Bakony: Bakonycsernye—Tűzkövesárok, Lókúti domb; Gere
cse: Tardosbánya; Tata: Kálváriadomb) származó jura mészköveken 
végeztünk.

Az egyes mintavételi helyekre meghatározott közepes deklináció 
(D), inklináció (I) értékeket és a középirány megbízhatóságára vonatkozó 
statisztikus paramétereket (k, a) dőléskorrekció előtt és mintánkénti 
dőléskorrekció után a V. táblázat foglalja össze. Az összes mintából szár
mazó átlagértékeket a táblázat legalsó sorában tüntettük fel.

Minden mintacsoport első sorában a jelenlegi koordinátarendszerben 
kifejezett, a másodikban a dőléskorrekció utáni értékek szerepelnek.

V. Táblázat. Table V . Таблца V.

L  mintavételi hely, sampling location, место отбора проб 
N minták száma, number of samples, количество проб 
D közepes deklináció, mean declination, среднее склонение 
I közepes inklináció, mean inclination, среднее наклонение 
k pontossági paraméter, accuracy parameter, параметр точности 
а konfidencia kör sugara, radius o f confidence circle, радиус круга конфиденции



A DI-ból mintavételi helyenként meghatározott virtuális földmágne
ses pólusok helyzete jelentősen különbözik a stabil európai pólustól és 
nagyon közel van az Alpokra és Afrikára meghatározottakhoz (58. ábra), 
annak bizonyítékaként, hogy a Dunántúli Középhegység az egész medi
terrán övhöz hasonlóan, tektonikai események eredményeként került 
mai helyére.

A bakonycsernyei Tűzköves árok pliensbachi emeletét részletesebben 
is feldolgoztuk (átlagkora 180 millió év, időtartama kb. 6 millió év). 
Az üledékképződés folyamatosságában helyenként kb. 104 éves üledék
hézaggal kell számolnunk. Az üledékképződés átlagsebessége 1,8 cm/104

o°
58. ábra A  Dunántúli Középhegységre meghatározott virtuális földmágneses pólusok 

Jelmagyarázat: L  Lókuti domb 
T Tardosbánya 
Cs Bakonycsernye 
K  Tata; Kálváriadomb

Összehasonlításként láthatók az ábrán a stabil Európára (kereszt), az Alpokra (üres 
körök) és Afrikára (négyzet) meghatározott közepes mágneses pólusok a permre (P), 
triászra (Tr), jurára (J), krétára (Kr) és harmadkorra (Te)

Fig. 58 Virtual Earth magnetic poles determined from samples of the Transdanubien Central 
Range
For comparison mean poles of stable Europe (cross), o f the Alps (circles) and of Africa 
(squares) for Permian (P), for Triassic (Tr), for Jurassic (J), for Cretaceous (Kr) and for 
Tertiary (Te)

Рис. 58. Виртуальны е полю са, для Задунайского Среднегорья  
Обозначения: L —  Л окут

Т —  Т ардош баня  
Cs —  Баконьчерне 
К  —  Тата, хол м  Кальвария

Д ля сравнения приведены средние полю са перми, триаса, ю ры , мела и третич- 
ного периода для стабильной Европы (крестики), для Альп (пустые кружки) 
и для Африки (квадраты).
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év volt, tehát a méréshez használt 2 cm élhosszúságú kockáink mágnese- 
zettsége kb. io4 év átlagát képviselik.

A természetes remanens mágnesezettség inklinációja minden mintára 
pozitív, váltóáramú lemágnesezésre a Stokesi és Margaritatus ammonites 
zóna mintáinak túlnyomó része negatívra változott. A kizárólag normál 
polaritású időszakokra a földmágneses tér szekuláris változásának kb. 
300 000 éves periódusát sikerült kimutatni, az egyes ciklusokhoz tartozó 
minták mágnesezettségének középiránya periodikusan változik (59. 
ábra).

1

2 9 0

D ° - *

59. ábra A  pliensbachi emelet normál mágnesezettségű időszakaiban mutatkozó kb. 300 000 éves 
periódusú szekuláris variációk közepeit pólushelyzetének áthelyeződése az idő függvé
nyében. 1— 8 a fordított mágnesezettségi időszak előtti és 9— 10 az azt követő közepeit 
pólushelyzetek.

H g. 59 Shift o f location o f the mean values o f the 300 000 year secular variation vs time in the 
Pliensbachian of normal magnetization. Mean pole locations before (1-8) and after (9-10) 
the interval o f reverse magnetization

Рис. 59. П еремещ ение во времени положения полю са с пери одом  около 300 000 лет  
в случае норм альной нам агниченности плинсбаховского яруса 
Средние положения полю са д о  (1— 8) и после (9— 10) инверсии.

А  geodéziai gravimetria témakörben folytattuk az 1971—74. között vég
zett áttekintő gravimétermérések adatainak lyukkártyás tárolását.

Mérési módszer kidolgozása céljából laboratóriumban kísérleti méré
seket végeztünk Sharpe graviméterekkel kizárólag a finom csavar 
(Ag <  100 mgal) és a durva csavar (Ag >  100 mgal) alkalmazásával. 
Pilléren A g= o  nehézségi gyorsulás különbségeket mértünk a következő 
paraméterek változtatásával: észlelési idő, műszerleolvasások száma, 
valamint a makrocsavar beállításának módja.
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Folytattuk a gravíméterek laboratóriumi vizsgálatát. A  Worden 
Geodesist 937, Worden Geodetic 971, Sharpe 139, és Sharpe 256—G mű
szerrel hőkamrás vizsgálatokat végeztünk annak tanulmányozására, hogy 
a környezet hőmérsékletváltozása milyen hatást gyakorol a műszer le
olvasási értékeire. Ezeknek a műszervizsgálati eredményeknek mind 
a nyersanyagkutatás, mind az alaphálózati méréseknél nagy gyakorlati 
jelentőségük van.

Az első kísérletnél a műszereket 24 °C-os kamrában tartottuk, majd 
rövidebb időre áthelyeztük egy másik, 9 °C-os kamrába. A vizsgálati idő 
alatt többször leolvastuk a gravimétereket. A kísérleti eredmények a 60. 
ábrán láthatók.

60. ábra Hőmérsékletváltozás és a graviméter leolvasási értékeinek változása két különböző 
graviméternél

Fig. 60 Temperature variation and gravimeter readings with two different gravity meters 

Рис. 60. И зм енения температуры  и вариации отсчетов двух различных гравиметров
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Egy másik kísérletnél a műszereket először fél napig 9 °C-os, majd két 
és fél napig 25 °C-os és ismét 9 °C-os kamrában tartottuk. A vizsgálati 
idő alatt leolvasásokat végeztünk a graviméteren. Ezeket a kísérleti ered
ményeket a VI. táblázatban tüntettük fel.

Worden*, Sharpe* — termosztát nélkül, without thermostat, без термостата 
W orden** — termosztáttal, with thermostat, с термостатом 

t (h) — a műszerjárás normalizálódásának az ideje, 
time o f stabilization o f drift, 
время нормализации дрейфа

Végül megvizsgáltuk, hogy milyen kapcsolat van a graviméter le
olvasási értékei, valamint a hőmérséklet változása között akkor, ha a hő
kamra hőmérsékletét 10 °C és 25 °C között szinuszosan változtatjuk. 
Egy-egy periódus 24 óráig tartott. A leolvasási értékek változása szintén 
szinuszos volt, a fáziskésés termosztát nélküli műszereknél 6— 10 óra. 
a minimális és maximális leolvasási értékek közötti eltérés 0,2— 1,5 mgal, 
termosztát alkalmazásával a fáziskésés szintén 6— 10 óra, a maximális 
leolvasási értékkülönbség о—0,05 mgal.

1973 óta folyamatosan végzünk graviméterméréseket a kéregmozgási 
szintezési hálózat vonalain, részben a szintezéshez szükséges korrekció
számítás, részben az esetleges gravitációs változások figyelemmel kísé
résére.

A Dunántúl déli részén Igái—Dombóvár térségében 3 állomás/km2 
sűrűséggel folytattuk az áttekintő graviméterméréseket.


