
3. 4 GEODINАМЖАІ VIZSGÁLATOK

Varga Tatjána, Varga Péter (KFH)

Az 1990 évben tovább folytatódott a földárapály és a hosszú periodusú 
deformációk regisztrálása a Mátyás-hegyi Geodinamikai állomáson elhelyezett 
regisztráló műszerekkel [Évi Jelentés, 1988-89, pp. 209-210].

Extenzométeres megfigyelések

A két nagy (El=21,3 m, ill. E2=13,8 m hosszúságú), ill. ezekkel párhuzamo
san —a barlangban lévő két törésvonalat keresztezőén— telepített két "mikro" 
(ME1 = 1 , 6  m ill. ME2=0,9 m hosszúságú) extenzométerrel 1990. februárjától 
észleléseket végeztünk a nagy extenzométerek folyamatos hitelesítése mellett. Az 
extenzométerek telepítési vázlatát az 75. ábra szemlélteti. Észleléseinket a MÉV 
(Mecseki Ércbánya Vállalat) szakembereivel együttműködve radon emanáció 
mérésekkel egészítettük ki. Az 1990júliusáig kísérleti jelleggel végzett méréseink 
eredményeiről először 1990 szeptemberében a Nemzetközi Földárapály Bizottság 
bonni ülésén számoltunk be [Varga etal. 1991].

Varga P. [1984] kimutatta, hogy az extenzométerekkel megfigyelt évi mene
tek nagysága nem függ a megfigyelő államások tektonikai helyzetétől (a világ 26 
állomásán 0 , 1 -6 , 0  • 1 0  ^ /év érték tapasztalható) és a legtöbb esetben az elméletileg 
várható deformációk maximális értékét közelíti.

A 76. ábra felső részén a mikroextenzométerek (ME1 és ME2) által megfi
gyelt deformációk láthatók a műszerekhez tartazó hőmérők adataival együtt 
(temp. ME1 és temp. ME2). Az ábra alsó részén a nagy extenzométeres megfi
gyelések maradék görbéi láthatók.

Az ME1 mikroextenzométerrel megfigyelt szélsőértékek egy része időben 
egyértelműen egybeesik a nagy extenzométerek maradékgörbein látható szélső
értékekkel. Az ME2 mikroextenzométer esetében ez a korreláció valószínűleg 
azért nem egyértelmű, mert a műszer közel van az állomás bejáratához. Megálla
pítható, hogy az E2 extenzométer maradékgörbéje korrelál a radon megfigyelések
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3. 4 GEODYNAMIC INVESTIGATIONS

Tatjána Varga, Péter Varga (Central Office of Geology)

In 1990 the recording of Earth tides and long period deformations was 
continued by the instruments located at the Geodynamic Station, Mátyás Hill 
[Annual Report of ELGI 1988-89, p. 304].

Observations with extensometers

Since February 1990, observations have been carried out by the two large 
extensometers (of length El=21.3 m and E2=13.8 m) and by two ‘micro’ exten
someters (ME1=1.6 m and ME2=0.9 m) located parallel to the former ones, 
crossing two faults in the cave. During this period, the extensometers have 
continuously been calibrated. The location sketch of the extensometers can be seen 
in Fig. 75. Our observations have been completed with radon emanation mea
surements, in cooperation with the experts of MÉV (Mecsek Mining Company). 
Results of measurements of experimental character carried out until July 1990 
were reported for the first time at the Bonn meeting of the International Earth Tides 
Committee in September 1990 [ Varga et al. 1991].

P. Varga proved [ 1984] that the extent of annual drifts measured by extensom
eters does not depend on tectonic position of the observation stations. In 26 stations 
of the world values between 0.1- lO^/year and 6 - lO^/year can be measured and in 
most cases the drifts approximate the theoretically probable maximum deforma
tion values.

The upper part of Fig. 76 shows the deformations recorded by microexten- 
someters ME1 and ME2, and their thermometer readings (temp. ME1 and temp. 
ME2). Residual curves of observations performed by large extensometers can be 
seen in the lower part of the figure.

A part of the extreme values observed by microextensometer ME1 unambig
uously coincides in time with extreme values appearing on the residual curves of 
the large extensometers. In the case of microextensometer ME2 this correlation is 
not unambiguous, in all probability because the equipment is near to the entrance
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75. ábra. Regisztráló extenzométerek ( E l, E2 ) és mikroextenzométerek 
( ME1, ME2 ), valamint a radon műszer helye (Rn) a Mátyás-hegyi Geodinami-

kai állomáson

Fig. 75. Location of recording extensometers (El, E2), of microextensometers 
(ME1 , ME2) and of radon equipment (Rn) at Mátyás Hill Geodynamic Station,

Budapest
puc. 75. Схема расположения регистрирующих экстенсометров (El, Е2) 
и микроэкстенсометров ( МЕ1, МЕ2 ), а также прибора по замерам ра

дона на Геодинамической станции Матьяш-хедь

eredményeivel. Említésre méltó, hogy a két extenzométer reziduálgörbéje hasanló 
lefutású a megfigyelési időszak első felében.

Ezt követően (április közepétől) a görbék menete ellentétes irányúvá vált. 
Erre az időszakra jellemző a 77. ábrán látható a hosszúperiódusú deformációk 
jellegének változása is, ami kapcsolatba hozható az ebben az időbért lejátszódott 
geológiai folyamatokkal (pl. karsztvízszint változásával). Az E l extenzométemél 
30 pm nagyságú tágulás, még az E2 műszeren hasonló nagyságú kompresszió 
figyelhető meg.

Vizsgálataink alapján megállapítható, hogy a földárapály regisztráló műsze
rek menete nem csak insztrumentális jellegű, az extenzométeres mérésekkel 
megfigyelt deformációk a földárapályon kívül tektonikai komponenseket is tartal
maznak. Az 1991. év feladata a kísérleti jelleggel végzett mérések állandósítása, 
az észlelési eredmények értelmezésénél a környékbeli geológiai folyamatok fi
gyelembe vétele mellett.
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76. ábra. A mikroextenzométerek megfigyelési és a nagyextenzométerek rezi- 
duál görbéi (a radon emanáció adataival) 1990. 02. 01 - 1990. 06. 05. között

Fig. 76. Microextensometers observation curves and residual curves of large 
extensometers together with radon emanation data 

for the period 01 .02. 1990 - 05. 06. 1990. 
puc. 76. Кривые наблюдений микроэкстенсометров и резидуальные 
кривые болыних экстенсометров (с данными эманации радона) в 

период с 01.02.1990 по 01.06.1990 года

of the station. It can be stated that the residual curve of extensometer E2 correlates 
with the results of radon investigations. It is mentioned that residual curves of the 
two extensometers have similar trends in the first half of the observation period.

Later (from the middle of April) the trends of the curves changed to the 
opposite direction. This period can be characterized by the change of character of 
long period deformations shown in Fig. 77. This can be linked with the geological 
processes that occurred during this time (e.g. the change of karstic water level). 
An extension of the order of 30 pm can be observed at extensometer E l while a 
compression of similar amplitude — at E2.

On the basis of the investigations carried out it can be stated that the drift of 
the equipment recording the Earth tides is not only instrumental in character, the 
deformations observed by extensometers include tectonic components as well 
(besides the Earth tide). The task for 1991 is to routinize the measurements of
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Megfigyelések graviméterrel

A földárapály graviméteres regisztrálása BN-07 graviméterünknek a tavaszi 
esőzések idején villámcsapás okozta meghibásadása miatt szünetelt. A graviméter 
javítása során tapasztalt jelenségek, valamint a korábbi években történt hasonló 
esetek figyelembe vételével az 1991.év feladatául tűztük ki a Mátyás-hegyi 
Geodinamikai állomás villamossági és érintésvédelmi szakvizsgálatát, ill. ennek 
ismeretében a szükséges intézkedések megtételét.

A graviméterek (a gravitációs árapály geofizikai értelmezése szempontjából 
különösen fontos feladatot jelentő) abszolút hitelesítését szolgáló ún. "abszolút" 
hitelesítő berendezés kivitelezési tervei elkészültek, ill a kivitelezés előkészületi 
munkálatai megkezdődtek.

A Föld belső szerkezetére vonatkozó elméleti geodinamikai vizsgálataink a 
Föld belsejében fellépő feszültség tanulmányozását célozták. E téma keretében 
1990-ben

— az MTA-DFG (NSzK) együttműködésében vizsgáltuk a mag-köpeny 
határon lehetséges legnagyobb tangenciális és radiális feszültségeket;

— a belga-magyar együttműködés keretében folytatott árapálysurlódás 
vizsgálat során megállapítottuk, hogy a Föld forgássebességének csök
kenése — az általánosan elfogadott nézettel szemben — nem lineáris. A 
forgássebesség csökkenés nonlinearitását a kontinensek elhelyezkedésé
ben beállott változások okozták. E változások függvényeként meghatá
rozható paleoárapály rekonstrukciója az 1991. év feladata.
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о 77. ábra. А nagy extenzométerekkel (E l és E2 ) észlelet hosszúperió- 
dusú változások (a műszermenettel együtt) 1990. 02. 01. - 
1990. 06. 01. között

Fig. 77. Long period deformations observed by the large extensometers 
О  (El, E2) together with the equipment drift for the period

01.02. 1990-01.06. 1990
puc. 77. Длиннопериодические изменения, фиксированные

О большими экстенсометрами Е1 и Е2 (с шагом прибора)
в период с 01.02.1990 по 01.06.1990 года

Í

experimental character and to consider the neighbouring geological processes 
during the interpretation of the observation results.

Gravimetric observations

Earth tide recording have temporarily been suspended because of the break
down of our gravity meter BN-07 (as a consequence of high voltage caused by a 
thunderclap in the spring). Taking into account the phenomenon discovered during 
the repair of the gravimeter (and considered as the reason for the breakdown) and 
the similar cases that have occurred in recent years, one of our tasks for 1991 has 
been determined, viz. to check the electrical network of the Geodynamic Station 
at Mátyás Hill with particular regard to the viewpoint of safety and on this basis 
to take the necessary measures.

The absolute calibration of gravimeters is especially important for the geo
physical interpretation of gravitational tides. Financial plans for the equipment 
performing absolute calibration have been completed and preparation works for 
realization have been started.

Theoretical geodynamic studies relating to the inner structure of the Earth 
were aimed at investigating the stresses in the interior of the Earth. In 1990 within 
the framework of this theme

— the largest possible tangential and radial stresses at the core-mantle 
boundary were studied in Hungarian-German (MTA-DFG) cooperation;

— during the Earth tide friction examination performed within the frame
work of a Belgian-Hungarian cooperation it was proved that the decrease 
of the Earth’s rotation speed is not linear, in contradiction with the 
generally accepted opinion. This non-linearity is caused by changes in 
the localization of the continents. Reconstruction of the paleotides which 
can be determined as a function of these changes is a task for 1991.
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