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БАРТА ДЬЁРДЬ

НЕКОТОРЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О СВЯЗИ 
МАГНИТНОГО ПОЛЯ ЗЕМЛИ С ИСКАЖЕННОСТЬЮ ЕЕ 

ЭКВИПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ

В результате продолжения своих ранее начатых исследований автор обращает 
внимание—на наржяднве-еввнадение еамого-вьтшкого-и самого низкого^пункто'втеоидау 
вычисленного. В. М. Каула по орбитам искусственных с п у т н и к о в , с точкой  симметрии 
эксцентричности геомагнитного поля и вековых вариаций последнего, находящейся 
в Пакистане (фиг. 1.). Деформация и вековые вариации геомагнитного поля повидимому 
связаны с основными особенностями фигуры геоида, и неоднородность строения земного 
шара играет существенную роль в этих явлениях.

Исследования Ф. Мозетти подтверждают предположенное автором существование 
в колебаниях уровня моря примерно 50-летнего периода. Мозетти выявил этот же период 
по данным других мареографических станций и подобные особенности наблюдались им 
и в наземном распределении колебаний (фиг. 2.). Такой же период был выявлен указан
ным автором в повторяемости землетрясений (фиг. 3.).

Следовательно, 50-летний период, наблюдающийся в вековых вариациях геомаг
нитного поля, появляется помимо изменения поверхности уровня, также в напряжениях, 
накапливающихся в земной коре. Тем самим дополнительно подтверждается предполо
жение автора о том, что вековые вариации геомагнитного поля сопровождаются пере
мещением крупных масс.

GY. в  А К Т А

FURTHER CONTRIBUTIONS ТО THE CORRELATION OF THE 
DISTORTION OF THE GEOMAGNETIC FIELD TO THAT OF THE

LEVEL SURFACE

The author continuing his previous studies points out that the maximum-point and mini
mum-point of the geoid calculated by W. M. K AU LA of the orbits of satellites strikingly accord 
with the eccentricity-point of the geomagnetic field and the Pakistan symmetry-point of the 
secular magnetic variation (Fig. 1.). The distortion and secular variation of the magnetic field 
seems to be in connexion with the essential property of the geoidshape and so the inhomogene
ous structure of the Earth is plyaing an important part in these phenomena.

The studies of F. Mosetti corroborate the existence of a period of about 50 years in the 
oscillation of the sea level observed by the author, inasmuch as he shows the same period in the 
data of further mareograph stations and the same features in the distribution of the oscillation 
over the Earth’s surface (Fig. 2.). Mosetti found the same period also in the frequency of earth
quakes (Fig. 3.).

Thus, the 50 years period in the secular geomagnetic variation appears besides the varia
tions of the level surface also in the Earth’s crust. By this means the former supposition of the 
author is proved that the secular variation of the magnetic field is in connexion with a redistri
bution of big masses.

A kézirat 1964. VIII. 1-én érkezett.
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NÉHÁNY ŰJ ADAT A FÖLD MÁGNESES TERE ÉS NÍVÓFELÜLETE 
TORZULTSÁGÁNAK ÖSSZEFÜGGÉSÉRŐL

BARTA GYÖRGY

Régebbi előadásaimban és értekezéseimben felhívtam a figyelmet arra, 
hogy a Föld mágneses középpontja éppen abban az irányban excentrikus, 
amely irányban a Föld egyenlítői ellipszise megnyúlt. Ha feltesszük, hogy a 
Föld belső magja a mágneses középpont excentrikusságának a mértékében 
excentrikus, akkor jó közelítéssel megkapjuk a Föld egyenlítői metszetének a 
lapultságát (B a r t a  1961).

A feltevésnek természetesen sok következménye van és ezek nem hanya
golhatok el a jelenség megítélésében. A mágneses középpont nyugati irányú 
vándorlása eszerint nagy tömegek mozgásával, a geoid-alak és általában a gra
vitációs tér erősségének és irányának évszázados változásával egyértelmű. 
Ezek a változások sok esetben kedvezőek a természeti jelenségek magyaráza
tánál, sok esetben azonban — valószínűleg a centrikusság feladásából származó, 
matematikai jellegű — nehézségeket okoznak.

A kérdést tisztán elméleti alapon vizsgálva be kell látnunk, hogy a centri
kusság feltételezése a szélsőséges és az excentrikusság az általános eset. A nem 
teljesen gömbszimmetrikus és időben változó tömegeloszlású Föld több szabad
sági fokkal rendelkező rendszer, mint a szigorúan centrikus felépítésű. Ezért 
hajlékonyabb, a tapasztalati megfigyelésekhez jobban alkalmazkodó és több 
jelenség megmagyarázására alkalmas modell. Matematikai értelemben szigo
rúan centrikus, homogén övékből feléjntett, energetikai egyensúlyban levő 
Föld nyilván egy mozdulatlan, minden fejlődésre és alakulásra képtelen test, 
ami megfigyeléseinkkel élesen ellenkezik.

Az egész Földdel foglalkozó általános geofizikának egyik legfontosabb fela
data éppen annak a megállapítása, hogy milyen mértékű ez az excentricitás és 
általában az inhomogenitás és mekkora annak a változása az időben.

Az excentrikusság először és legélesebben a Föld mágneses adataiban 
jelentkezett. A mágneses középpont excentricitása a Föld felszínén a mágneses 
tér jellegzetes torzultságát okozza. A torzultság mind a három komponensben 
egyaránt jelentkezik, a deklináció és horizontális intenzitás térképein közvet
len szemlélettel is könnyen felismerhetjük. A vertikális intenzitás térképein 
azonban csak azt észleljük, hogy a mágneses sarkok nem átellenesek, a térerős
ség eloszlásában jelentkező különbségek nem szembetűnőek.

Matematikai úton csak a vertikális intenzitás értékeiből is meg lehet 
határozni a földmágneses tér gömbfüggvény-együtthatóit. Ezeket az együtt
hatókat Dyson —Furnér 1922-ben a 60., majd a 80. északi és déli szélességekig 
terjedő vertikális intenzitási térképekből külön-külön kiszámította. A nyert 
adatrendszerekből az X ,Y  összetevők alapján számított excentricitással tel
jesen azonos irányú és mértékű excentricitást lehetett kiszámítani. (F a n - 
s e l a u  1959). Igen lényeges az a körülmény, hogy a mágneses tér excentricitása 
a magnetoszféra alsó határán, tehát 5000 km magasságban is azonos a Föld 
felszínén észlelttel. Ez arra mutat, hogy egy általános, az egész Földet érintő 
jelenség aszimmetriájáról van szó.
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Az eddigi vizsgálatokból kiderült, hogy a mágneses excentricitással egyenlő 
mértékben excentrikus belső mag a föld-alak deformáltságára kb. helyes érté
ket ad, ilyen mértékű excentricités feltételezése tehát indokolt. Az utóbbi idő
ben néhány olyan új adat merült fel az elgondolással kapcsolatban, amely a 
jelenség-csoport további megvilágítására alkalmas.

Mint említettük, a nagyméretű tömegmozgás megváltoztatja gravitációs 
terünket. Az irodalomban igen sok utalást találunk arra, hogy megismételt gravi
tációs méréseknél valóban észleltek különbségeket. Voltak azonban olyan méré
sek is, ahol 10 év távlatában nem kaptak különbséget (J.D. B o u l a n g e r , 1962.).

W. M. K a g l a  1963-ban öt mesterséges hold pályaadataiból kiszámította 
a geoid-alakot. A legnagyobb pozitív és negatív eltérés a forgásszimmetrikus 
1/298,24 lapultságú föld-ellipszoidtól a Salamon- és a Malediva-szigeteknél 
van. Ez a két pont feltűnő közel fekszik a földmágneses tér Marshall-szigeti 
és pakisztáni jellemző pontjaihoz (1. ábra). Még feltűnőbb a hasonlóság, ha
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1. ábra. A geoid-felszín eltérése méterben az 1/298,24 lapultságú ellipszoidtól, 5 mesterséges 
hold megfigyelései alapján, W. M. Kaüla nyomán. (A térképen feltüntettük a változó mágneses 
excentricitás felszíni vetületét és a mágneses évszázados változás pakisztáni szimmetriapontját.) 
Фиг. 7. Отклонение поверхности геоида от эллипсоида со сплю снутостью  1/298,24 в 
метрах, по данным наблюдений 5 искусственных с п у т н и к о в , по В. М. КАУЛА. (На карте 
указана проекция поверхности изменяющейся магнитной эксцентричности, а также 

точка симметрии вековых вариаций геомагнитного поля в Пакистане).
Fig. 1. The difference in meters of the geoid-surface from that of an oblateness of 1/298,24, 
based upon observations of 5 satellites, After W. M. К a u l a . (The surface projection of the variable 
magnetic eccentricity and the Pakistan simmetry point of the magnetic secular variation is

also shown.)
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összevetjük a Kaula-féle térkép adatait a földmágneses tér évszázados változá
sának egyenlítői vetiiletévei (Barta, 1957.). Ebben a vetületben a konvergencia
vonalak helye megfelel a Kaula-féle térképeken látható geoid besüllyedések
nek, a divergencia-vonalak pedig a kiemelkedéseknek.

2. ábra. A tengerszint-ingadozás 45 éves periódusa nyugat- és észak-európai tengerszint-állo- 
mások és a bombay-i obszervatórium adatai alapján (1, Brest; 2. Vlissingen; 3. Den Helder; 
4. Haarlingen; 5. Delfzijl; 6 . Svinemünde; 7. Stockholm; 8 . Bombay). F. M o s e t t i  nyomán.
Фиг. 2. 45-летний период колебания уровня моря по данным западно- и северно-евро

пейских мареографических станций и Бомбейской обсерватории, по Ф. МОЗЕТТИ
Fig. 2. The 45 years period of the oscillation of the sea-level as observed in North-Europe and 
Bombay (1. Brest; 2. Vlissingen; 3. Den Helder; 5. Haarlingen; 5. Delfzijl; 6 . Svinemünde; 

7. Stockholm; 8. Bombay). After F. Mosetti.
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Ha a mágneses évszázados változás nagyméretű tömegmozgással jár, akkor 
a mágneses változásban észlelt periódusoknak a gravitációs tér, illetve a nívó
felület változásában is tükröződniük kell. Ezen az alapon sikerült kimutatni a 
tengerszint ingadozásban egy 50 év körüli periódust (Barta, 1956). A további 
vizsgálat során kiderült, hogy Aberdeen-Dunbar és Sydney átellenes pontok
ban észlelt hullám fázisa ugyanaz, a Bombay-i hullám fázisa pedig ellenkező

3. ábra. A földrengések 
számosságának menete 
Európában és Ázsiában, 

—1700 -tói 1930 —
F. Mosetti nyomán

A :  A (Sieberg szerinti) jelen
tős rengések szám i öt éven

ként í'elr к va;
В :  Az A  értékeknek а 

*2«0= l /3 ,  a i =  l/4 , а2= Ш 2 
lineáris kombináció szerint 
elosztott grafikus eredője; 

С :  В -пек а 2«0~1/4, a2- l / 4 ,  
a4 =  l /8 ; kombinációval nyert 

középtengelye ;
D :  А В  értékekre alk'lma- 

zott 2«0 =  1/6; «2 =  1/12; 
a4= - 1 /4 ;  a6=  —1/12;

«8 =  1/6 szkémával elkülö
nített hullám.

Фиг. 3. График пов
торяемости землетря
сений в Европе и Азии 
за период с 1700 по 
1930 г .  по. Ф .  М О з е т т и

А  — количество значи
тельных сотрясений (по 
Зибергу) через 5-летние 

периоды;
В  — Графическая резуль
тирующая величин А, 
распределенная по ли

нейной комбинации 
2 я 0 =  1/3; а х =  1/4; а 2 =  1/12; 
С — Средняя ось величин 
В ,полученная при помо
щи комбинации 2 « o = l/4 ;

«2 = 1 /4 ; а4= 1 /8 :
D  — волна, разделенная 
по схеме 2 10 =  1/6, а 2 =  1/12, 

«4=  -  1/4, а6=  -  1/12, 
а8=  1/6, для величин В .

Fig. 3. The trend of the 
earthquake-fn quency in 
Europe and Asia bet
ween 1700 and 1930. 

After F. Mosetti
A :  Significant qu kes (accor
ding to Sieberg) by live years; 
B :  The graphical result of 
velues A  distributed by the 
linear comLinati n 2«0 =  l/3 , 

«1 =  1/4, a2=  1/12;
C :  The central axis of В  
eirned by the combin ition 
2«0 =  1/4; a 2 =  1/4; «4 =  l/8 ; 
В :  The w ve; applied to 
velues2?, distinguished by the 
schema 2«0 =  l/6 ; а2 =  1/ 12; 
«4 =  -  1/4; «g= —1/12 «8 =  1/6
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(B a r t a , 1959). E. M osetti 1963-ban megvizsgálta bét észak- és nyugat-európai 
és a Bombay-i tengerszint jelző állomás adatait és mindegyik sorozatban meg
találta a mágneses tér évszázados változásában felismerhető kb. 50 év periódusú 
változást. M osetti a hullámok fázisát vizsgálva összehasonlította azokat a 
mágneses tér Y  komponensében jelentkező szuperponált hullám fázisával 
(Barta, 1954) és kimutatta, hogy a két hullám kelet—nyugati irányú eltolódási 
sebessége azonosnak vehető (2. ábra). Ebből a két jelenség okozati összefüggé
sére következtetett. Ezek a más adatokból és más módszerrel nyert megállapí
tások jól megegyeznek az előbb idézettekkel és megfelelnek a földmag-mozgás- 
ból következő logikai megfontolásoknak.

M o s e t t i azonban új adatokkal és feldolgozással nemcsak megerősítette, 
hanem tovább is fejlesztette és új jelenségcsoporttal is alátámasztotta az elgon
dolást. Szerinte ui. a földmag-mozgás sebessége 50 év körüli lüktetésének a. 
földkéreg feszültségében és ezen keresztül a kipattanó földrengések gyakorisá
gában is jelentkeznie kell. Az 1700-tól 1930-ig terjedő időre megvizsgálta 
külön-külön a kipattanó európai és ázsiai földrengések számosságának időbeli 
változását. A nyert gyakorisági görbéken valóban talált egy kb. 45 év periódusú 
hullámot, a hullámok fázisa a két kontinensen megegyezik (3. ábra).

A, földtest általános belső aszimmetriájára vonatkozóan a szeizmológiai 
adatokból is nyerhetünk bizonyos felvilágosításokat. A Szovjetunióban Kam
csatkától Belső-Azsiáig 4000 km hosszú vonalon 50 egységesen felszerelt, 
egymástól 80 km-re fekvő szeizmológiai állomást létesítettek. Az állomások 
éppen szabályos elhelyezésük és egységes felszereltségük következtében nagyon 
megbízható adatrendszert gyűjtöttek. I. L. Nyerszeszov szovjet szeizmológus a. 
gyűjtött adatok vizsgálatakor sok egyéb megállapítás mellett arra a következ
tetésre jutott, hogy a Gutenberg-Wiechert felület a Csendes-óceán alatt a fel
színhez közelebb van, mint Ázsiában (előadás a moszkvai Földfizikai Intézet
ben, és későbbi személyes közlés). Ez a megállapítás is jó összhangban van a 
Föld belső magjának excentrikusságával kapcsolatos elképzelésekkel. A szovjet 
szerző megígérte, hogy vizsgálatait a Lehmann-övre is kiterjeszti.
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