
3. 1 A FÖLDMÁGNESES TÉR VIZSGÁLATA

Körmendi Alpár

A Tihanyi Obszervatórium folyamatosan ellátta a rutinszerű adatgyűjtést és 
adatszolgáltatást. Emellett otthont adott egy széleskörű nemzetközi rendezvény
nek: a földmágneses obszervatóriumok adatgyűjtéséről és adatfeldolgozásáról 
szóló harmadik nemzetközi tanácskozásnak (Third International Workshop on 
Data Acquisition and Processing in Geomagnetic Observatories):

A workshop előkészítése és lebonyolítása számos rendkívüli tevékenységet 
tett szükségessé. Először ismételt mérésekkel megbizonyosodtunk arról, hogy a 
Budapest-Nagykanizsa vasútvonal villamosítása nem okoz zavart a mágneses tér 
mérésében. (Emlékeztetőül megjegyezzük, hogy a Siófok-Fonyód szakaszon 
1989. december 1. után indult meg a rendszeres villamos vontatás, és ettől kezdve 
lépett üzembe a Szántód-pusztánál létesített villamos betáplálás.) Majd hálózatos 
felmérésekkel megkerestük az obszervatórium területén lévő mágneses "szeny- 
nyezéseket" — elsősorban a korábbi építkezések idején elhagyott, eltemetett 
vasalkatrészeket — és megtisztítottuk a területet és az észlelőházakat. Új mérési 
pilléreket építettünk, új kábeleket fektettünk.

A workshop keretében tíz mágneses regisztráló rendszert vizsgáltunk 1990. 
szeptember 10-21 között. A 16 országból érkezett 62 résztvevő számára a folya
matos regisztrálások idejére szemináriumi napokat szerveztünk.Ez utóbbiak ke
retében 14 előadás hangzott el.

Az összehasonlító mérések leírása és eredményei, továbbá az elhangzott 
előadások anyaga a Geofizikai Közleményekben 1991-ben került részletes ismer
tetésre (Vol. 36. Nos. 3-4, Sept. 1991).

Röviden összefoglalva:
— a vizsgált rendszerek három eltérő fizikai elven működő mérőátalakítót 

alkalmaztak: kvarcszálra függesztett mágnest (kvarc variométer), telíté
sig mágnesezhető érzékelő-elemet (fluxgate magnetométer) és optikai 
gerjesztést alkalmazó vektormagnetométert;

— az eltérő elven működő mérőátalakítókkal megvalósított műszerek ha
sonló eredményeket adtak;

— hasonlóan a korábbi két workshop (Ottawa 1986, Nurmijarvi 1989) 
végkövetkeztetéseihez, megállapítható, hogy a mágneses obszervatóriu-
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3. 1 INVESTIGATION OF THE GEOMAGNETIC FIELD

Alpár Körmendi

As usual, Tihany Observatory has continuously been carrying out geomag
netic data collection and reporting. What is more, it was the host of a big 
international event: the Third International Workshop on Data Acquisition and 
Processing in Geomagnetic Observatories.

The workshop needed a great deal of preparation and involved many special 
activities. First, repeated observations made sure that the electrification of the 
Budapest-Nagykanizsa railway line did not disturb the recording of the geomag
netic field. (Between Siófok and Fonyód railway stations, regular electric traction 
service started on 1 st December 1989, and the Szántódpuszta transformer station 
has been working since this date.) Then a regular network survey was performed 
to search for magnetic ‘contamination’ on the territory of the observatory— 
mainly scrap iron, lost and buried during the construction periods. The territory 
and observation houses were magnetically cleaned, new observation piers were 
constructed, and new cables were laid down.

During the workshop, between 10 and 21st September 1990, ten recording 
stations were investigated. For the 62 participants from 16 countries, seminar days 
were organized during the continuous recording. In these seminars 14 papers were 
read.

The description and results of the comparative observations and the papers 
presented at the workshop are published in Geophysical Transactions (Vol. 36. 
Nos. 3-4, Sept. 1991). As a short summary:

— the sensors and transducers used in the systems employed 3 different 
physical phenomena (quartz variometers: magnets suspended on a tor
sion wire; fluxgate magnetometers: saturable-core sensing element; 
rubidium vector magnetometers: optical pumping);

— the instruments using 3 different principles gave similar results;
— similar to the final conclusions of the two earlier workshops (1986 

Ottawa, 1989 Nurmijárvi), it was found that the magnetic observatory 
recording systems still do not seem to be enough for an accuracy required 
by the INTERMAGNET Project;

— the series of workshops that started in Ottawa needs to be continued.
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mi regisztráló rendszerek pontossága nem éri el az ENTERMAGNET 
Project-ben előirányzott értékeket;

— további workshopökra van szükség.
A workshoppal kapcsolatos munkák mellett nem volt lehetséges a korábbi 

évek regisztrátumaiban 1989 során felismert rendszeres hibák kijavítása. A hibák 
a kvarc variométerek összeszerelési pontatlanságaiból adódtak. Ennek megfele
lően az 1990.5 epochára csak előzetes, közelítő értékeket tudunk megadni:

D = 1° 49’
Z = 42478 nT 
H = 21421 nT 
F = 47574 nT
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During the workshop-related activities, we had insufficient time to adjust the 
systematic errors of the earlier recordings detected in 1989. As a result of errors 
stemming from the inaccurately assembled quartz variometers, only preliminary 
magnetic values of the 1990.5 epoch can be published:

D = 1° 49’
Z = 42 478 nT 
H = 21 421 nT 
F = 47 574 nT
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