
3. ALAPKUTATÁS JELLEGŰ TEVÉKENYSÉG

3.1 Obszervatóriumi szolgalat 

Barta György

A földi mágneses tér Összetevőinek napi változásait és pul- 
zációit Tihanyban regisztráltuk, a szükséges méréseket és a fel
dolgozást folyamatosan végeztük. A kivént adatokat az igénylő 
szervekhez eljuttattuk. Négy év /1951-54/ mágneses obszervatóriu
mi anyagát két kötetben kiadtuk. További két év anyagát /1955-5G/ 
sajtó alá rendeztük.

Megkezdtük az érapálykeltC erő folyamatos regisztrálását és 
az adatok első feldolgozását.

Az ionoszféramérések száméra észlelőházat és antennát épí
tettünk /a felszerelést és az első méréseket 1967-ben az ELTE 
Geofizikai Tanszékével együttműködve végezzük/. A munkafclyamat 
első lépéseként a rendszeres szférix-regisztrálás már megindult.

Mágneses műszereink állandóit az ELTE hordozható protonpre- 
cessziós magnetóméterévei az év folyamán többször ellenőriztük.

Kisérletek folytak az Obszervatóriumban az Eötvös-féle kom
penzátorral, ill. annak újonnan elkészített változatával.

A bajai Obszervatórium helyén gépgyár épül,azért az Obszer
vatórium működését 1967 ápriliséban meg kellect szüntetnünk. Pót
lására tellurikus műszerekkel is felszerelt uj obszervatóriumot 
kívánunk felállítani. A hely kiválasztása és i tervezés folyamat- 
oan van.
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3.2 Országos fbldmágneses alaphálózatmérés 

Aczél Etelka

1964-65-ben 300 pontból álló uj országos mágneses alapháló
zatot létesítettünk Magyarországon. Hazánkban ez volt az ötödik 
országos jellegű mágneses mérés /a legutóbbit 1949-50-ben végez
tük/.

Uj alaphálózatunkat a nemrég elkészült Gau6s-Krüger rend
szerű geodéziai hálózat pontjaihoz kapcsoltuk. Ezeknek állandósí
tó köveit erős vasbeton lapok védik, remélheti tehát, hogy háló
zatunk évtizedekig ujramérhető lesz.

Ellenőrzési és pontossági okokból minden ponton két mű
szerrel mértünk. A függőleges erőösszetevőt az 59 és 125 gy.sz. 
BMZ-vel, a "deklinációt és a vízszintes erőösszetevőt pedig a 219 
gy.sz. és 227 gy.sz. ОДМ-mel mértük; az inklinációt és a teljes 
térerősséget számítással határoztuk meg.

A müszerállandók ellenőrzésére terepi műszereinket 2-3 hó
naponként összehasonlítottuk a tihanyi és nagycenki obszervató
rium alapmüszereivel, a protonprecessziós magnetóméterrel és egy 
alkalommal, 1964 szeptemberében, a niemegki obszervatórium műsze
r e iv e l  is.

A mágneses elemek pillanatnyi értékeit a tihanyi regisztráld 
műszerek adatai alapján redukáltuk egyetlen időpontra, 1965,0-ra, 
végül az értékeket a földrajzi koordináták másodfokú polinomjai-
val közelítettük meg.
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Az ѳібгб országos mérés eredményeinek felhasználáséval meg
határoztuk а térelemek évi átlagos változásának területi / , д / 
függvényeit.

A mérések 1964 tavaszától 1965 őszéig tartottak, a feldol
gozás 1966 végére fejeződött be, az eredményeket átadtuk az érde
kelt országoknak. Az alaphálózatmérésről részletesen a Lipcsei 
Szimpóziumon /1967 szeptember/ és a Geofizikai Közleményekben 
/XVII.3-4./ számolunk be.

A legközelebbi országos felmérés kb. 1980-ban lesz. A tér
elemek változásait addig,a kevesebb pontból álló szekuláris háló
zat kétévenkénti ujramérésével vizsgáljuk.
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3*3 Á földmágneses tér időbeli változásának vizsgálata

Barta György

A földmágneses ' ér korábban felismert /Barta, 1951/ 50 éves 
periódusát a Föld /földmag/ tömegátrendeződésével próbáltuk ösz- 
szefüggésbe hozni. Ha a feltevés helyes, a jelenségnek a földi 
nivófelület változásában is meg kell mutatkoznia. Ezért 1966-ban 
a földi nivófelület változását vizsgáltuk 16 tengerszintmagasság- 
mérő obszervatórium adatsorozatainak analízisével. Az analízis 
azt mutatta, hogy 14 állomás tengerszintje emelkedik, 2 állomásé 
süllyed. Az átlagos emelkedés mértéke évenként néhány milliméter 
/1 milliméter emelkedésének 400 km^ víztöbblet felel meg/.* Lehet
séges, hogy az emelkedés a sarkvidéki jégtakaró olvadásával függ 
össze. Vizsgálatainkból ezt a - meteorológiai - hatást természe
tesen ki kell szűrni, ezért további 55 állomás vizsgálatát ter
vezzük.

Már régebben felismertük, hogy a Chandler periódus amplitú
dója 50 éves hullámot mutat. Varga P. felhivta a figyelmet arra, 
hogy Melchior feldolgozása szerint a körüljárás ideje is mutatja 
ezt a periódust /Melchior, 1957; Varga, 1966/. Valószínű, hogy 
1910 és 1960 körül Földünkre bizonyos erő hatott. A forgássebes
ségben jelentkező periodikus ingadozás megfelel a fenti megálla
pításnak. Mosetti vizsgálatai szerint 1910-ben a földrengés-gya
koriságénak maximuma, 1935-ben minimuma volt. Valószínű, hogy a 
60-as években ismét földréngés-gyakorisági maximum van. Az erre
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vonatkozó vizsgálatokat az MTA Szeizmológiai Obszervatóriuma meg
indította. A témáról 1966 áprilisában Genova-ban, júliusban Pots- 
damban nemzetközi kongresszusokon, decemberben pedig az MTA fel
olvasó ülésén számoltunk be.
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8.4 Paleomágneses vizsgálatok 
Márton Péterné

Az ELTE Geofizikai Tanszékén folyó kutatásokhoz kapcsolód
va, 1966-ban befejeztük a pliocón-pleisztocén bazaltok paleomág
neses feldolgozását. Az eredmények lehetővé tették a magyarorszá
gi pliocón-pleisztocén virtuális mágneses pólus meghatározását és 
a bazaltvulkánosság időbeli differenciálását az egyenes és fordí
tott mágnesezettség segítségével.Az eredményekről a MGE XI. Szim
póziumán, a leningrádi "lllandó tér és paleomágnessóg" konferen
cián, valamint a Földtani Társulatban előadások hangzottak el.

1966-ban egy analitikus magnetómétérből és egy lemágnesező 
berendezésből álló paleomágneses műszer épitését kezdtük meg. ді 
műszer 1967 első felében készül el.
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3e5 A gravitációs tér évszázados változásának vizsgálata

Bagi Róbert

A gravitációs tér évszázados változásának vizsgálatára 1966- 
ban, a Nagyk&nizsa-Békéscsaba között telepitett I. és II. rendű 
bázisállomások ujramérésével egy második alapvonalat létesítet
tünk* á méréseket, az 1964-ben - Vámospércs-Sopron között - ki
alakított első alapvonal mérésénél alkalmazott elvek szerint vé
geztük /Bagi, 1965/, de most Ny-ról K-re haladva, I. és II. rendű 
bázispontok alkotta poligonok mentén mértünk. Ezenkívül K-r51 
Ny-ra haladva is összekötöttük a poligonsávban lévő I. rendű bá
zispontokat.

Méréseink eddigi kiértékelési eredményei nem elegendők ah
hoz, hogy a gravitációs tér évszázados változásának természetéről 
akárcsak kvalitatív képet is alkothassunk. A mérési eredményekben 
bizonyos ellentmondásokat tapasztaltunk. Ha eltekintünk attól a 
lehetőségtől, hogy a mérésekben /akár az eredeti bázismérésekben, 
akár a 64-es, ill. 66-os ujramérésekben/ mérési hiba van, akkor 
úgy látszik, hogy a gravimé te mérések irányfüggőek, azaz a j g  
érték pontos meghatározásánál nem közömbös, hogy növekvő, vagy 
csökkenő A g érték irányában haladva végezzük-e a mérést. Hasonló 
jelenséget irodalomból nem ismerünk. Természetesen azt is felté
telezhetjük, hogy a Heiland GSC-40 graviméternek valamely egyedi 
műszaki hibájával állunk szemben. A jelenséget alaposan megvizs
gáljuk. mielőtt az eredményeket végleges formába öntve közöljük.
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3.6 Földkéregkutató szeizmikus mérések 

Mituch Erzsébet

A hazai földkéregkutató mérések eredménye - a viszonylag 
vékony kéreg kimutatása a Kérpét-medence alatt - vezette a Kár
pát-Balkán Asszociáció Geofizikai Bizottságát arra, hogy a nem
zetközi főldkéregkutató vonalak közül négyet Magyarországon ve
zessen keresztül /a nemzetközi vonalhálózatot 1965. évi jelenté
sünkben mutattuk be/. A mérések feladata: 1/ korrelálni a szom
szédos országok sebesség- és mélységadatait, 2/ egyeztetni a ké
reg szerkezetére vonatkozó értelmezéseket, 3/ felderíteni, hogyan 
vastagszik ki a kéreg a Kárpátok alatt.

A III. nemzetközi földkéregkutató vonal, amely a Szovjet
unión, Magyarországon és Jugoszlávián halad keresztül a IV. /már 
lemért/ földkéregkutatő vonalat metszi. Az 1966. évi mérésekkel a 
III. vonal Szovjetunióban lévő szakaszát a IV. vonalba kötöttük 
/lásd a kötet elején lév5 helyszinrajzot/.

A magyar-szovjet közös mérést hosszirányú, folytonos korre
lációs szelvényezéssel végeztük. A maximális észlelési távolság 
143 km volt.

A regisztrált hullámok a harmadidőszaki medenceüledékössz- 
letben lévő szeizmikus szintekről, a mezozóos-paleozóos medence- 
aljzatról, az un. “gránitról",az un. "gabbróról" és a Mohorovioic 
határfelületről adtak információt /1. ábra/.
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A harmadidőszaki medenceüledékösszletben egy 5200 m/s se
bességű refraktáló szint észlelhető.

A mezozóos-paleozóo8 medencealjzatról 5500-5800 m/s határ
sebességgel érkeznek a hullámok.Ez a határfelület 4,5 km-es mély
ségből a határ közelében eléggé meredeken félszinközeibe jut. A 
szovjet adatok ezt megerősítik /2. ábra/.

Az un. "gránit" /6100 m/s/ határfelületéről hosszú szaka
szokon kaptunk éles első beérkezéseket. Az ezekből meghatározható 
kb. 6 km-es mélység néhányszáz méternél nagyobb ingadozást az 
egész szelvény mentén nem mutat.

A beérkezésekből úgy látszik, hogy az un. "grániton" belül 
egy 6500 m/s határsebességü - eddig ismeretlen - nem folytonos 
szint létezik, átlagosan 13,5 km mélységben. Csak későbbi beérke
zésekben regisztrálható. Ugyanigy jelentkezik a Conrad szint. Se
bességmeghatározása eléggé bizonytalan. Az eddig használatos se
bességek átlagával: 6900 m/s sebességgel számolva, mélységét 19 
km-nek határoztuk meg.

A Mohoroviíi# határfelületről mind első, mind pedig későbbi 
beérkezések adtak információt, á határfelület mélysége 25 km kö
rül van. á határ közelében kezd süllyedni, ügy tűnik, hogy a Moho 
szint mélységváltozásai a medencealjzat változásaival ellentétes 
előjelűek.

A földkéreg határon túli szerkezetére V.B. Szollogub /et 
al., 1967/ tanulmánya ad felvilágosítást. E tanulmány egyik ábrá
ját, a III. nemzetközi szelvény szovjet szakaszát vázlatoséul kö
zöljük, összevonva a magyar szelvényszakasszal /2. ábra/. Az áb
rán jól látható a Moho határfelület Kárpátok alatti nagyméretű 
lesüllyedése.

Egyre több adatunk van a földkéreg szerkezetére. Jelenleg 
az a modell látszik legvalószínűbbnek, hogy a földkéregben az ed
dig ismert kettőnél több szint lehet /a Pannóniái medencében is/.
A szintek között a sebesség a mélységgel, a szinteken /a határié-



А földkéreg szerkezete az 1966. évi földkéreg- 
kutató szeizmikus szelvény mentén

The structure of the Earth's crust along the 
seismic crustal profile of 1966

Строение вемной коры по профилю ГСЗ, проведен
ному в 1966 г*
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A III* nemzetközi földkéregkutató vonal egyesitett 
szelvénye /Szollogub nyomán, kiegészítve saját ada
tainkkal/

Combined schematic section of the III-th international 
crustal /DSS/ profile /after Sollogub, completed by 
our own data/

Сводный схематический paepee по международному про
филю ГСЗ ІІІ./по В*В* Соллогубу, с дополнительными 
данными по собственный И8мерениям/
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lü leteken/ pedig, ha kis mértékben i s ,  de ugrásszerűen növekszik,

Irodalom

Experimental crustal investigations 
between Debrecen /HPR/ and Beregovo 
/USSR/ Geofizikai Közlemények/
XVII,1-2.

Pro doszlidni radjanszkougorsz’ki 
raboti z glibinnogo szejszmozondu- 
vannja v rajoni Debreoen-Beregovo. 
Dupovidi ákademii Nauk Ukrainez’kői 
RSzR

83.sz. jelentése az 1958-62 években 
a Hajduszoboszló-Nyirség kutatási 
területeken végzett refrakciós mé
rések eredményeiről. 1965.

Rezul’tatU glubinnüh szeizmioseszkih 
zondirovanij v szovjetszkih Xarpatah 
i prilegajuecsej csaszti Russzkoj 
platformú. Kézirat
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