
3.1 A FÖLDMÁGNESES TÉR VIZSGÁLATA*

A Tihanyi Obszervatórium folyamatosan regisztrálta a mágneses komponensek 
relatív változásait és meghatározta abszolút mérései szintjét. A regisztrátumokból 
nyert adatokat továbbította a hazai és nemzetközi felhasználóknak ill. adatgyűjtő 
központoknak.

Az előzetes óraátlag feldolgozás és abszolút szint kiegyenlítés alapján a mért 
komponensek évi középértéke Tihanyban, az 1987,5 epochára:

D =  1°39,1\
H =  21 442 nT,
F =  47 487 nT,
Z =  42 370 nT.

Mágneses méréseink ellenőrzése céljából az év folyamán több összehasonlító mérést 
végeztünk az MTA GGKI Nagycenki Obszervatóriumában, ill. a Nurmijárvi Ob
szervatórium (Finnország) munkatársa mért Tihanyban. Méréseink a néhány nT-s 
pontossági követelményen belül jól egyeztek.

Befejeztük az 1986-ban megkezdett szekuláris hálózatmérést és a mérőhelyek 
rekonstrukcióját. A hazai szekuláris hálózat mérőhelyeit az 1964/65-ös mágneses 
alaphálózat létesítést és mérést követően az országos háromszögelési hálózathoz 
kötött mágneses alaphálózat pontjai közül válogatták ki [A czél- S tomfai 1968]. 
Az elmúlt 25 évben a szekuláris hálózatterv 103/a ábrán teli körökkel feltüntetett 
pontjai közül csak a 103\b ábrán jelölt helyeken tudtunk mérni, mert a nagyüzemi 
mezőgazdasági tevékenység folytán bekövetkező pontpusztulások jelentősen csök
kentették az alappontok számát. így pl. az 1979/80-as országos méréskor a 300 pontos 
alaphálózat 20%-a használhatatlannak bizonyult. További kedvezőtlen körülmény, 
hogy a Tihanyi Obszervatóriumot (300-as azonosítási számú a 103/b ábrán) és a szom
szédos nyirádi (13) pontot nem tekintve, csupán 2 szekuláris pont esik az ország belső- 
területére -  a megmaradt mérőhelyek többsége a határ menetét követi. A hálózat- 
rekonstrukció a 103 jc ábrán bemutatott elrendezésre vezetett. Az Északi-középhegy
ség és a főváros tágabb környezetében földtani és ipari eredetű anomáliák miatt 
nem telepíthettünk szekuláris pontot.

Az elmúlt két évtized szekuláris méréseinek elsődleges feldolgozása részben már 
megtörtént [A czél-W allner 1980]. 1987 során a szekuláris hálózat pontjaira kiszá
mítottuk az új nemzetközi mágneses referencia modell (1GRF ’85)-ből adódó tér
erősség értékeket. A számítások eredményeit a 103/b ábrán feltüntetett azonosítási 
számú pontokra a 104-107. ábrák mutatják. Az IGRF ’85 az IAGA által kidolgo
zott negyedik generációs referencia modell, amely 1960-85 között tizedfokú és ren
dű gömbi harmonikus együtthatókat ad meg a kéreghez kapcsolódónak gondolt 
anomáliáktól mentes globális földmágneses tér komponenseinek meghatározására.

* Lomnicii T., Körmendi A., Szabó Z.
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103. ábra. A magyarországi mágneses szekuláris mérés helyzete
a) 1965-ös állapot: összes alaphálózati pont a szekuláris hálózatba válo

gatott pontok kiemelésével (teli körök)
b) 1965-1980 között rendszeresen mért szekuláris pontok azonosítási szá

maikkal feltüntetve (300: ELGI Tihanyi Obszervatóriuma, 296: MTA 
GGKI Nagycenki Obszervatóriuma)

c) Az 1986/87-ben felújított szekuláris hálózat méró'helyei

Fig. 103. State of the art of the secular geomagnetic survey in Hungary
a) Situation in 1965: all points of the base network, point selected into the 

secular network are shaded
b) Secular points regularly used between 1965 and 1980, with their identi

fication numbers (300: Tihany Observatory of ELGI, 296: Nagycenk 
Observatory of the GGRI Ac. Sci. Hung)

c) Secular network reconstructed in 1986/87

Puc. 103. Вековые магнитные измерения в Венгрии:
a) Ситуация на 1965 г . : все пункты опорной сети с обособлением 

пунктов, отобранных в вековую сеть (залитые круги)
b) Вековые пункты с систематическими измерениями в период 

1965-1980 с обозначением их №№ (300 — Тиханьская обсерва- 
тория ЭЛГИ , 296 — Надьценкская обсерватория НИИГеофи- 
зики и Геодезии ВАН)

c) Пункты измерений по вековой сети, обновленной в 1986-1987 гт.
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104. ábra. А feltüntetett azonosítási számú helyeken 1965-80 között mért (három
szögek) és a referencia modellből számolt (IGRF ’85 — folytonos vonal) 
mágneses térerősség X, Y, Z komponensei

Fig. 104. X, Y, Z components of the geogmagnetic field recorded on the sites marked 
with identification numbers, between 1965 and 1980 (triangles) and as 
calculated from IGRF’85 (continuous line)

Puc. 104. Компоненты X, Y, Z  напряженности магнитного поля, измерен- 
ные в период 1965-1980 гг. в пунктах, обозначенных их порядко
выми номерами (треугольники), и рассчитанные по опорной 
модели (IG RF ’85 — сплошная линия)



Л#. 705. Same as Fig. 104 

Puc. 105. To же, что и рис. 104
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106. ábra. Ugyanaz mint a 104. ábra. 

Fig. 106. Same as Fig. 104

Puc. 106. То же, что и рис. 104
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107. ábra. Ugyanaz rttint a 104. ábra. 

Fig. 107. Same as Fig. 104 

Puc. 107. То же, что и рис. 104
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A modell 1965,0, 1975,0 1980,0 epochára vonatkozó több százezer felszíni és sza- 
tellita komponensmérés adatainak kiegyenlítéséből származik. A gömbi együtthatók 
időbeli változását az obszervatóriumi hálózat éves adatai alapján írták le ill. extra- 
polálták az 1985,0 utáni időszakra [IAGA Division I. 1985, Peddie 1982]. Össze
hasonlító vizsgálataink az új modell IAGA által kért ellenőrzését szolgálják.

Feltételezve, hogy az IGRF ’85 globális tér leírása az eredeti célkitűzéseket meg
valósítja, hazai szekuláris méréseinkre a következő megállapítások tehetők:

— szekuláris mérőhelyeinkről származó mágneses adataink jó követik a globá
lis modellel leírt időbeli változást;

— az átlagosan 15-20 nT-s szintkülönbség regionális kéreganomáliaként értei, 
mezhető;

— egységesen követhető a Z-komponens referencia modelltől kissé eltérő gra- 
diensű időbeli változása, amely az előző megállapítást támasztja alá a Kárpát
medencére.

A mérések és a modell bemutatott eltérései anomális kéregbeli mágnesezettségi 
viszonyokra utalnak, melynek kvantitatív meghatározása a teljes Kárpát régióra 
vonatkozó adatok feldolgozását igényli. Az is feltehető, hogy nem földtani anomá
liáról van szó, hanem a modell esetleges hiányosságaiból eredő szisztematikus hiba 
okozza az eltérést. Ezekre az új modell széles körű tesztelésének eredményei adhat
nak választ.
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