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31 A Z I D Ő B E N  V Á L T O Z Ó  F Ö L D I E R Ő T E R E K  V IZ S G Á L A T A *

A tihanyi Geofizikai Obszervatórium ban tovább foly tattuk  a mágneses 
térelemek időbeli változásának regisztrálását és a rendszeres abszolút m ág
neses méréseket. Megkezdtük a szarvasi obszervatórium  földmágneses ré
szének felszerelését.

Az ELTE Geofizikai Tanszékével együttm űködve folyam atosan fenn
ta rto ttu k  a szfériksz regisztrálást. A whistlerek vételére üzembe helyeztünk 
egy regisztráló magnetofont, amellyel alkalomszerűen észleléseket végez
tünk. E lkészítettük a kiértékelő skálákat és görbéket. Az anyagot szo- 
nográf segítségével feldolgoztuk és kiértékeltük. Az autom atikus regisztrá
lás vezérlő egysége áram köreinek építését megkezdtük.

Kőzetfizikai Laboratórium unk m űködését fenn tarto ttuk . Sajnos a m in
ták  többségén — m éretük m iatt — sebességmérést végezni nem tud tunk . 
E lkészítettük a g y ű jtö tt adatok gépi feldolgozásra alkalmas tárolásának 
program ját és m egkezdtük az adatok feldolgozását.

*

Elektronikus számítógéppel m eghatároztuk, hogy a geoid alak egyenlítői 
m etszete a legjobban m atem atikailag szimmetrikus alakkal (zonális gömb- 
függvényekkel), az egyenlítő 58° és 156,5° E. Gr. pontjai irányából közelít
hető meg. A két megközelítő form át forgószimmetrikusnak tételezve fel, 
m egszerkesztettük az összegüknek megfelelő anomáliaképet.

Az összeg-kép nemcsak hasonlónak, hanem  azonosnak volt tekinthető  
a m ért geoid alakkal, vagyis az egyes geoid anom áliáknak nincs önálló 
anyagi vagy energia inhomogeneitási háttere. Ilyen inhomogeneitás csak 
az em lített két irányban létezik, a többi anomália ennek a két alap-anomáli
ának a szuperpozíciója. *

*Aczél E.—Barta Gy.—Hegymegi L.—Kurali F.-né— Nemes I.—Varga P.
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Az Ausztrália felől megközelítő függvénysor egymásra következő páros 
és páratlan  tagjainak együtthatói szabályosan csökkennek, az India felől 
közelítő függvényben azonban a páros tagok kicsinyek a páratlanokkal 
szemben, vagyis ennek a form ának nincs ellipticitása. Ebből arra követ
keztethetünk, hogy:

1. Ausztrália felől a csúcsos elliptikus forma huzamosan fennálló, szta
tikus, időben azonban esetleg változó, ebben az irányban nagymélységű 
pozitív anyagi excentricitásra m utat.

2. India irányából sztatikus anyagi excentricitás nem tételezhető fel. 
A jelenség oka inkább energia-inhomogeneitás, hatás vagy folyam at lehet. 
A megközelítő forma India felől nagy felületen lapos és ez nagymélységben 
folyó konvekciós áramlás örvényhatására vall.

Becslő számítások arra a sejtésre vezettek, hogy a hatókkal, az egvenlítő 
síkjából kimozdulva, a Föld ismert sarki aszim m etriájának jelentős részét 
is m egm agyarázhatjuk.

*

Az 1968 februárjától 1970 januárjáig regisztrált, több m int 23 hónapos, 
nemzetközi viszonylatban is jelentős árapály sorozatunk végleges feldolgo
zását elvégeztük és az 1970. évi regisztrátum okból feldolgozásra 8 hónapot 
előkészítettünk.

Az árapályhatás autom atikus regisztrálásának bevezetését tervezzük, 
m ert az esetleg — különösen a Föld lassú periódusú saját lengéseire — 
többlet-inform ációkat n yú jtha t. Az autom atikus feldolgozáshoz szükséges 
szűrő és transzform áló programok elkészültek; ezeket számos modellkísér
leten ellenőriztük.

Ezen program ok segítségével m eghatároztuk az árapály sorfejtésének 
n =  3 tagjához tartozó M3 hullám  am plitúdóhányadosát. A Föld belső 
szerkezetére és egyes fizikai tulajdonságaira vonatkozóan az általában 
vizsgált n =  2 taghoz tartozó hullámoktól független információt nyertünk. 
A kapo tt eredmények — az M3 hullám igen kis am plitúdója ellenére — 
jól megegyeztek az elméletileg m eghatározott értékekkel.

*

A nemzetközi előírásoknak megfelelően elvégeztük a 15 pontból álló 
földmágneses szekidáris alaphálózatunk mérését. A mérési eredmények 
első feldolgozása elkészült.

Eddig végzett országos mágneses alaphálózatméréseink felhasználásával 
a régi és legújabb mágneses mérési eredményeket egységes adatrendszerré 
dolgoztuk össze. Ez az összefüggő mágneses adatsor valam ennyi eddigi 
Magyarországon végzett országos felmérés adatain alapszik, teh á t a lehető 
legjobban írja le hazánk mágneses teré t illetve annak változásait.

108



32 PALEOMÁGNESES VIZSGÁLATOK

Kievben beszám oltunk a KAPG keretében, a Léna felső folyásán gyűj
tö tt  paleozóos mintakollekció feldolgozásáról. 10~8 CGS érzékenységű kőzet
generátorral m eghatároztuk 3 m intavételi hely, 5 képződményének term é
szetes remanens mágnesezettségi irányait. A m inták tisztítását 5 lépcsőben, 
600 Oe csúcsértékig, váltóáram ú lemágnesezéssel végeztük. Az eredménye
ket — a KAPG 1.5 m unkabizottsága megállapodásának megfelelően—a m un
kában résztvevő országok ku tató i közös publikációban ism ertetik.

Tarpa és Barabás vulkáni képződményeiről m egállapítottuk, hogy igen 
erős — a mai földmágneses térrel ellentétes irányú — természetes remanens 
mágnesezettséggel rendelkeznek.

A m átrai és börzsönyi vizsgálatok fontosabb m egállapításai:
1. A szokásos paleomágneses tisztítási eljárásokkal szemben stabilis m in

tacsoportok egy részében a mágnesezettséget utólagos, vagy legalábbis 
alacsony hőmérsékleten kristályosodott m aghem atit és vashidroxid hor
dozza, ezért ezeket a kiértékelésből ki kell rekeszteni.

2. A nagy, könnyenilló tarta lom  m iatt alacsony hőmérsékleten k ristá
lyosodó kőzetek (hipokőzetek) főleg kristályos vashidroxidot (ált. lepidok- 
rokidot) tarta lm aznak  és kémiai eredetű mágnesezettségük elsődleges.

A Geofizikai K utatási Főosztály börzsönyi tém ájához kapcsolódva meg
vizsgáltuk a Nagyírtáspuszta, M árianosztra-Kóspallag közötti terület kő
zeteinek természetes remanens mágnesezettségi irányát, valam int a rem a
nens és indukált mágnesezettség viszonyát (15 m intavételi hely). Az első 
m intavételi hely kivételével (Kóspallag, A ranyoskát) a remanens mágnese
zettség iránya fordíto tt és a Koenigsberger viszonyszám általában egynél 
nagyobb. A mintavételezés csak a jó feltárásokból — rendszerint a terület 
peremeiről — tö rtén t.

Az 5000 gammás negatív légimágneses anomáliával jelentkező Hegyes
hegy kőzetének remanens mágnesezettségi iránya: D =  167,5°; 1 =  —49,5°. 
A remanens mágnesezettség intenzitása: Jn=  13053 10~6; Qn —83. *

*M. Szalay E.
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