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3.1 A  F Ö L D M Á G N E S E S  T É R  V IZ S G Á L A T A *

A Tihanyi Obszervatóriumban az előző évek gyakorlatának megfelelően 
folytatódott a földmágneses elemek abszolút értékének meghatározása és idő
beli változásuk regisztrálása.

A regisztrátumok feldolgozásából nyert adatokat folyamatosan megküldtük 
a hazai felhasználóknak és a nemzetközi adatbankoknak.

Az Obszervatórium földmágneses alapszintjének ellenőrzése céljából az év 
folyamán összehasonlító méréseket végeztünk a Niemegki Obszervatórium
ban (NDK). A Hurbanovói Obszervatórium (Csehszlovákia) munkatársai 
hasonló méréseket végeztek a Tihanyi Obszervatóriumban.

Befejeződött az országos mágneses alaphálózatnak (1980,0 epochára vonat
kozó) végleges feldolgozása, melynek során meghatároztuk a totális térerős
ség, a horizontális, a vertikális komponens és a deklináció normálterét leíró 
másod- és harmadfokú függvények együtthatóit. Példaként bemutatjuk a 
totális térerősség normálterének izovonalas térképét (98. ábra).

A Tihanyi Obszervatóriumban hosszú éveken keresztül működtetett digi
tális mágneses regisztráló rendszer sok hasznos tapasztalatot szolgáltatott. 
Ezen tapasztalatok birtokában kezdtünk hozzá a Budapesti Műszaki Egyetem 
Mikrohullámú Híradástechnikai Tanszékével közösen a regisztráló rendszer 
elavult és elhasználódott adatgyűjtő egységének áttervezéséhez. Célunk egy 
olyan, speciális adatgyűjtő egység létrehozása volt, amely nagy megbízható
sággal, hosszú időn keresztül tudja rögzíteni a földmágneses tér totális értékeit 
és komponenseit a lassú variációs tartományban, lehetőleg minél kevesebb 
felügyeletet kíván és minél több olyan adatot szolgáltat, melyet a földmágneses 
obszervatóriumok mérnek, illetve a mért adatokból előállítanak.

A fenti célok figyelembevételével megtervezett rendszer, melynek blokkváz
lata a 99. ábrán látható, következő főbb jellemzőkkel rendelkezik:

— 10 másodpercenként méri a feszített szálas, elektromos kimenetű vario- 
méterekről (MTV—2) érkező, a három komponens változásával arányos 
jelet, valamint a regisztráló ház hőmérsékletét; *

* Hegymegi L., Körmendi A., Lomniczi T., Szabó Z.
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— ugyancsak 10 másodpercenként lehívja a proton-magnetométer által 
mért értékeket;

— a mérési adatokat percenként átlagolja és az eredményt a hozzá kapcsolt 
digitális, kazettás magnetofonon rögzíti;

— folyamatosan figyeli a bemenő adatokat és rendellenesség esetén riasz
tást ad ;

— valamely — a kezelő által előre meghatározott — mágneses térváltozás 
(mágneses vihar) fellépte esetén egy második digitális magnetofonon 
gyorsregisztrálást indít és végez mindaddig, míg a kezelő a gyorsregiszt
rálást le nem állítja.

A fenti alapvető funkciók mellett a készülék látja el azoknak a feladatoknak 
egy részét, amelyet szokás szerint az obszervatóriumok személyzete végez el 
a regisztrátumok feldolgozása során. így például terepi mérőcsoportok szá
mára egy tetszőleges időponttól kezdve, tíz percenként kigyűjti a térjellemzőket. 
Ezeket az adatokat a készülék belső memóriájában tárolja és kezelői utasításra 
kiírja, illetve telexen lyukszalagot készít. Ugyancsak kigyűjti és tárolja egy hóna
pon keresztül a napi maximumok és minimumok értékét minden kompo
nensre, a hozzá tartozó időadatokkal együtt. Kiszámítja az óraátlag- és a napi 
átlagértékeket. Ezeket is tárolja egy hónapon keresztül és a kezelő parancsára 
kiírja vagy mágnesszalagra rögzíti a hónap végén. 98

98. ábra. A földmágneses tér totális térerőssége normálterének az 1980,0 
epochára vonatkozó izovonalas térképe 

Fig. 98. Contour map of the normal geomagnetic field (epoch 1980.0)
Puc. 98. Карта изолиний нормального поля тотальной интенсивности 

геомагнитною поля для эпохи 1980, 0
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99. ábra. A digitális mágneses regisztráló rendszer (DIMARS) blokkvázlata

Fig. 99. Block-diagram of the digital magnetic recording system (DIMARS)

Puc. 99. Блок-схема цифровой магнитной-регистрирующей системы (ДИ- 
МАРШ)

А regisztráló rendszer úgy készült, hogy a kezelő 48 óránként a magnókazet
tákat kicserélje. Ilyenkor egy billentyűzet segítségével a berendezés működését 
ellenőrizheti, különböző teszteket végezhet el rajta és egyes jellemzőit megvál
toztathatja, programozhatja.

Nagyobb kapacitású adatrögzítő csatlakoztatása esetén az ellenőrzés, a prog
ramozás a terepi korrekciós adatok és az átlagértékek lehívása a berendezéshez 
kapcsolt telex segítségével a működési helytől távol is elvégezhető. A közvet
len mérési adatok nem kérhetők a telexre, de nincs elvi akadálya annak, hogy 
ezeket az adatokat is a memóriájában tárolja, és szükség esetén bárhová továb
bítsa. Ilyen esetben nincs szükség a készülék helyszíni felügyeletére, kezelése 
és az adatok lehívása távolból is megtörténhet.

Az ionoszféra—magnetoszféra kutatás terén folytatódott a whistlerek analóg 
regisztrálása és az adatok feldolgozása. Elkészült az automatikus whistler 
detektáló- és előfeldolgozó berendezés jelfelismerő egysége. Jelenlegi állapotá
ban az emberi füllel érzékelhető whistlereket 80%-os biztonsággal felismeri 
és a bejövő jeleket digitális formában regisztrálja.
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