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В работе сопоставляются записи, полученные в спокойные дни в д в у х  венгерских 
электромагнитных обсерваториях и выбранные по строго определенным у слови я м . В за
писях выявляются первичные эффекты (вызванные разностью в широтах) и вторичные 
(обусловленные геологическим строением). Отмечаются помехи и искажения, связанные с 
направленностью токов при применении записей магнитотеллурического поля в спокой
ные дни.

A. Í.DÁM

ÜBER DEN VERGLEICH DER ELEKTROMAGNETISCHEN KOMPO
NENTEN VON OBSERVATORIEN NAGYCENK UND TIHANY AN 
RUHIGEN TAGEN (Sq) AUE GRUND DER DATEN VOM JAHRE 1961

In der Abhandlung werden die nach den strengen Voraussetzungen ausgewählten Re
gistrierungen an „ruhigen Tagen” von den beiden ungarischen elektromagnetischen Observa
torien verglichen. Der primäre (Breitenabhängigkeit) und der sekundäre Effekt (geologische 
Strukturen) wird nachgewiesen. Es werden auch die von der Kanalisierung der Erdströme 
stammenden Verzerrungen in der magnetotellurischen Anwendung des natürlichen elektro
magnetischen Feldes an ruhigen Tagen untersucht.

AZ ELEKTROMÁGNESES KOMPONENSEK NYUGODT-NAPI VÁLTOZÁSAI
NAK (,$',) ÖSSZEHASONLÍTÁSA 1961. ÉVI ADATOK ALAPJÁN NAGYCENK

ÉS TIHANY KÖZÖTT

ÁDÁM ANTAL

A mélyebb köpeny elektromos sajátságait a magnetotellurikus módszer
nél az járás harmonikusaival vizsgáljuk. Korábbi vizsgálatokban (Á d ám  
1965/a, 1965/b) rámutattunk, hogy a nyugodt napok kiválasztásának szigorú 
követelményei vannak, ha az adatokban rejlő bizonytalanságot minimálisra 
kívánjuk csökkenteni. Ezt a követelményt a két magyar elektromágneses 
obszervatórium, Nagycenk és Tihany, 1961. évi egyidejű adatainak feldolgozá
sakor úgy szabtuk meg, hogy a 3 órás tellurikus /v-index a kiválasztott napon 
csak 0 és 1 lehetett. Ezeknek a feltételeknek különösen a tellurikus adatoknál

A kézirat 1966. XII. 1-én érkezett.
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van jelentőségük, itt ugyanis — az indukciós törvényből következően — a 
kisebb periódusú tevékenység szerepe megnövekszik. A földmágneses kompo
nenseket illető következtetéseinkhez tehát több adatot használhatunk fel.

A  földmágneses komponensek Sq harmonikusainak összehasonlítása

A földmágneses tér komponenseinek nyugodtnapi járása a két obszerva
tóriumban nagymértékben egyöntetű. Ezt mutatja a térerősségváltozás görbé
jének közvetlen összehasonlítása bármely, a fenti feltétellel kiválasztott napon 
és komponensnél (pl. 1961. szeptember 6-án, l /а, 1/b és 1/c ábra), s a mintegy

Abb. l /а. iS -̂Gang in den erdmagnetischen H  Komponenten von Nagycenk und Tihany
am 6-ten Sept. 1961.

Фиг. 1 /а  Ход Sq в компонентах Н геомагнитного поля в обсерваториях Надьценк и
Тихань, 6 сентября 1961 г.

1/b. ábra. ő^-járás Nagycenk és Tihany földmágneses D  komponenseiben 1961. szeptember 6-án
Abb. 1/b. Sq-Gang in den erdmagnetischen D Komponenten von Nagycenk und Tihany

am 6-ten Sept. 1961.
Фиг. 1 /б Ход Sq в компонентах D геомагнитного поля в обсерваториях Надьценк и Ти

хань, 6 сентября 1961 г.
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1/c. ábra. Sq-járás Nagycenk és Tihany földmágneses Z komponenseiben 1961. szeptember 6-án
Abb. 1/c. <S' -Gang in den erdmagnetischen Z Komponenten von Tihany und Nagycenk

am 6-ten Sept. 1961
Фиг. 1/c Ход Sq в компонентах Z геомагнитного поля в обсерваториях Надьценк и Тихань

6 сентября 1961 г.

1/d. ábra. iS -̂járás Nagycenk és Tihany tellurikus északi (ÉT) komponenseiben
1961 szeptember 6-án

Abb. 1/d. .S’ -Gang in den nördlichen ( Ej. ) tellurisch Komponenten von Tihany und Nagycenk
am 6-ten Sept. 1961

Фиг. 1 /д Ход Sq в северных компонентах (ÉT) поля теллурических токов в обсерваториях 
Надьценк и Тихань, 6 сентября 1961 г.

17 nap anyagának (1961. jan. 4, 11, 12, jún. 13, 14, augusztus 9, 13, 22, szep
tember 6, 7, október 10, 23, 24, december 8, 12, 24) statisztikus vizsgálata.

Az adatok nagyobbmérvű szórása általában csak a negyedik harmonikus
nál kezdődik. Ennél az elemzésnél azonban már a szélességi hatást is kimutat-
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tűk. Ha ugyanis a két obszervatórium adatait egymás függvényében ábrázol
juk, a pontok, valamint az átlagértékekből megszerkesztett súlypont elhelyez
kedése ай =1,0 amplitúdó viszonyt jellemző regressziós egyeneshez viszonyítva

mV/km

Abb. 1/e. Sç-Gang in den östlichen (К-p) tellurischen Komponenten von Tihany und Nagycenk
am 6-ten Sept. 1961

Фиг. 1/e Ход Sq в восточных компонентах (Кт) поля теллурических токов в обсерваториях 
Надьценк и Тихань, б сентября 1961 г.

meghatározza a szélességi hatást (pl. a D  komponens, а 2. ábra). A négy harmo
nikus átlag-térerősségét logaritmikus léptékben ábrázoltuk mind a két obszer
vatóriumnál (3. ábra). Feltűnő a D  komponens negyedik harmonikusánál az 
arány megváltozása; az északi tellurikus komponensben hasonló tendencia je
lentkezik (4. ábra).

A szélességi hatás a komponensek különböző harmonikusaiban 5 — 20% 
között változik (Nagycenken, Tihanyhoz viszonyítva az első harmonikusban 
H-nál: —8,2%, Z>-nél +7% , Z-nél pedig +19% ).

Ha a Dunántúlon magnetotellurikus frekvenciaszondázás helyett relatív 
tellurikus frekvenciaszondázást végzünk az Sq harmonikusaival, maximálisan 
ilyen hatással kell számolnunk.
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2. ábra. Az S? amplitúdók összefüggése a két obszervatórium D komponensében 
Abb. 2. Der Zusammenhang der á^-Amplituden in den D Komponenten beider Observatorien 
Фиг. 2. Взаимная зависимость амплитуд Sq в компонентах D по обеим обсерваториям
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3. ábra. H, D és Z átlagos amplitúdói az 6'^-nál és felharmonikusainál a két obszervatóriumban
Abb. 3. Durchschnittliche Amplituden von H, D und Z bei Sq und bei den Oberharmonischen

beider Observatorien
Фиг. 3. Средние амплитуды компонент H, D и Z при Sq и высших гармониках по обеим

обсерваториям

A  tellurikus komponensek Sq harmonikusainak összehasonlítása

Bevezetőben bemutatjuk a nagycenki obszervatórium 1961. évi összes 
nyugodt napjából számított potenciálváltozásokat az északi és a keleti tellu
rikus komponensben (5. ábra). Nyugodt napnak számított az a nap, amelynél 
К =  3 nem fordul elő. Jól látható a lényeges amplitúdókülönbség a két kom
ponens között, mégpedig az ET javára.

Az 1961. szeptember 6-i nagycenki tellurikus komponenseket szemlélve 
( 1 /d és 1 /e ábra) a következő megállapítást tehetj ük : a tihanyi É T-hez hasonlóan 
a K T görbe nem a H, hanem a D komponens változásait követi, különösen 
nagy, (de negatív előjelű) a második harmonikus. A nagycenki AT-görbe 
viszont szinte jellegtelen.

A földtani felépítés tehát a tellurikus áramok napi járását is befolyásolja 
(lásd pl. a tihanyi tellurikus áramok csatornázottságát). A két obszervatórium
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T/Nc

"1 I I I I--------- 1--------- 1--------- 1-------------------1---------1--------- 1--------- г
/. II. Hi IV. I. II. Ili /V. I. H. Ili IV

4. ábra. A két obszervatóriumban meghatározott Sq és felharmonikusainak amplitúdóaránya
B, D, Z, ÉT és K,p komponensekre

Abb. 4. Amplitudoproportion der S„ und ihrer Oberharmonisehen für die Komponenten H, D, 
Z, É j  und K j  in den zwei Observatorien

Фиг. 4. Отношение амплитуд Sq и их высших гармоник по обеим обсерваториям, для ком- 
. понент H, D, Z, É T и К ?

5. ábra. A tellurikus komponensek nyugodt-napi (Q) járása a Nagycenk melletti obszervató
riumban 1961-re

Abb. 5. Der Gang der tellurischen Komponenten von ruhigen Tage (Q) im Observatorium neben
Nagycenk für 1961

Фиг. 5. С уточный  х о д  компонент теллурических токов в спокойные дни (Q) по обсерватории
Надьценк за 1961 г.

É T komponenseinek jó kapcsolatát az 8q görbék amplitúdói és fázishelyzetei 
is jelzik.

A 4. ábrán látható mind az öt komponens ( H , D, Z, ÉT, K T) 4 — 4 harmo
nikusának „Tihany/Nagycenk” amplitúdóhányadosa. Az összetartozó föld-
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6/6. ábra. Földmágneses regisztrátum Tihanyban (1965. szept. 6.)
,4&6. 6/6. Geomagnetisches Begistratum in Tihany (6. Sept. 1965)
Фиг. 6/6 Геомагнитная запись в Тихане (6 сентября 1965 г.)

mágneses és tellurikus komponenseken m egjelöltük a párhuzamos tendenciá
kat. Feltűnő a K T hányados m ásodik harmonikusánál jelentkező m aximum, 
am ely az em lített irányítottság következm énye. Érdekes, hogy ennek a fö ld 
tani felépítésre érzékeny Z kom ponensben is nyom a van. A  K T hányadosok 
különben — a nagycenki görbe jellegtelensége m iatt — jelentős szórást m utat
nak. A  TilNc hányados a tellurikus kom ponensekben nagvobb 2-nél, kivéve 
a K T IV -et.
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A tihanyi tellurikus keleti komponens torzulása a periódus függvényében és 
ennek szerepe a magnetotellurikus frekvenciaszondázási görbék kialakításában

A 6/a és 6/b ábra mind a tellurikus, mind pedig a mágneses regisztrátum 
néhány órás szakaszát mutatja 1965 szeptember 6-án éjfél (3-as időjel) előtt. 
A magnetotellurikus frekvenciaszondázási görbék szerkesztéséhez felhasznált 
változásokat megszámoztuk. Ezek a pc 5 (T =  150 — 600 sec) típusú pulzációk 
és az öbölháborgások (T >  20 min) közé tartoznak. Az 1-gyel jelölt, pc 5 típusú 
változás a mágneses regisztrátumok közül csak a D komponensben jelentkezik, 
a H -ban nem, viszont fellép mindkét tellurikus komponensben. A 2 jelű, pc 
5 típusú pulzáció mind a négy komponensben megvan, és a kitérés mind 
a tellurikus, mind pedig a mágneses komponens regisztrátumain felfelé történt. 
A 3-as számú öbölháborgás a Z)-ben, ill. H-htm ellentétesen, a tellurikus kom
ponensekben párhuzamosan (felfelé) jelentkezik. A vizsgált változástípusoknál

7. ábra. Magnetotellurikus frekvenciaszondázási (MTSz) görberészlet Tihanyban
Abb. 7. Magnetotellurischer Kurventeil der Frequenzsondierung in Tihany (Daten 1) des For
schungslaboratoriums der Ungarischen Akademie der Wissenschaften, 2) von Csen Lu-szo und

3) Durchschnittwerte
Фиг. 7. Часть записи магнитотеллурического частотного зондирования в Тнхане (1 -  
данные исследовательской лаборатории АН ВНР, 2 -  данные по Чен Лу-со и 3 -  средние

значения)
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tehát, — a mágneses vektor helyzetétől függetlenül — ugyanaz az ÉÉK-i 
irányítottság jelentkezik a tellurikus komponensekben, mint a napi járásnál. 
A tellurikus áramok a teljes spektrumban irányítva (csatornázva, lineárisan 
polarizálva) vannak.

Ez a polarizáltság nyilvánul meg a g — \T koordinátarendszerben ábrázolt 
magnetotellurikus ox és oy görbe egymáshoz viszonyított eltolódásában (7. és 
8. ábra). A qx értékek mintegy háromszor nagyobbak a gy értékeknél. Amint

8. ábra. Magnetotellurikus frekveneiaszondázási (MTSz) görberészlet Tihanyban
Abb. 8. Magnetoteilurischer Kurventeil der Frequenzsondierung in Tihany (Daten 1) von Csen 

Lu-szo (Durehschnittwerte), 2) des Forschungslaboratoriums der Ungarischen 
Akademie der Wissenschaften

Фиг. 8. Часть записи магнитотеллурического частотного зондирования, полученной в 
Тихане (1 -  данные по Чен Л у -со (средние значения); 2 -  данные исследовательской

лаборатории АН ВНР)

a 3-as öbölháborgás is mutatja, a py görbe megszerkesztéséhez csak olyan 
változások használhatók fel, amelyeknek mágneses vektora merőleges, vagy 
csaknem merőleges, a csatornázottság irányára (K  DK), egyébként ui. az össze
tartozó változások kijelölése igen nehézkes és nagy szóráshoz vezet). Különösen 
torzítja a gy görbét az Sq második harmonikusának a polarizáció miatt bekövet
kező megerősödése a keleti tellurikus komponensben. Ez látszólagos jólvezető

4 Geofizikai Közlemények XVII. 1 —2. sz.
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réteget jelez igen nagy mélységben (7. ábra, gy MTSz-görberészlet). A teljes gx 
MTSz-görbe a 8. ábrán látható. Ez a felső köpenyben, 60 és 500 — 600 km mély
ségben, jólvezető réteget jelez. Mindkét változás a gy görbén is felfedezhető. 
Ezeknek a részletesebb értékelésével azonban máshol (Adám, 1966) foglal
kozunk.
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