
10

В. Bisztricsány -  D. Csömör -  Z. Kiss

SEISMISCHE ZOWEH IH ÜFGARE

Um die Mängel der bisherigen Seismizitätskarten eliminieren zu 
kötanen, wurde eine neue Seismizitätskarte gezeichnet. Diese Karte gitt 
den Einfluss des Untergrundes auf die bei den Beben entstehenden Schäden 
besser wieder» wie die bisherigen. Aus dieser erhellt» dass die seis
mische Wirkung längs der Bruehlinien stärker fortschreitet» als in der 
darauf senkrechten Richtung, Schliesslich wurden Zonen stärkerer und 
schwächerer seismischer Gefährdung festgestellt und gegeneinander ab- 
gegrenzt.

REMISES ZÓSÁK MA3YAR0RSZÁG0H 

Bisztriceány Ede- Csömör Dezső -  Kiss Zoltán

BÍth (1) Skandináviára vonatkozó szeizmicitás tárképe nyomán Ma
gyarországon Csömör és Kiss (2) (3) készitett szeizmicitás térképet. 
Ez a térkép a Magyarországon kipattant földrengések energiaeloszlása 
alapján késztilt. Ez a módszer a következő:

Kiszámítják a rengésnél feloldódó energiát (1) a

iog Б .  11,7 ♦ 3,2 log | Z— + h j (1)

formula alapján (ahol r az érezhetőségi sugár» h a fészekmélység) és 
behelyettesítik az igy kapott értéket az

( 2)

egyenletbe, ahol ,1 az epicentrum és a vizsgált egység terület közöt
t i távolságot, e az epicentrumtól 1 távolságra levő területegységre 
jutó energiát je lenti,

A szeizmicitás! térkép készítés során azt tapasztaltuk, hogy az
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érezhetősóg hatására a különböző epieentrális erősségű rengésekből nem 
ugyanolyan nagyságrendű energia ju t. Bzt a tényt matematikailag a kö
vetkező módon Írhatjuk le.

Legyen A-bem az egyik rengés epicentruma és В-ben a másiké, a 
megfelelő mennyiségeket különböztessük meg 1 és 2 indexszel O .ábra ).
(1) egyenletből A-ra igaz, hogy

1. ábra
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Tehát hs a fenti módszer alapján elkészített ez e izmiéit ás térképen A 
epicentrumban erősebb rengést ábrázolunk mint В epicentrumban és Így 
r  ̂ >  ?2 » ahkor annak ellenére» hogy a vizsgált területegységen a két 
rengésből szármázd érezhető rengéserősség ugyanaz» ê  nagyobb lesz ê - 
nél9 azaz a nagyobb rengés hatása elnyomja a kisebb rengés hatását« A 
kisebb rengésből származó hatás a szeizmicitás térképen nem látszik« 

Így terület sseizmiéitásának щ részletes ábrázolására» valamint 
földrengéeveszélyezettségének megítélésére ez a módszer nem alkal-

Bnnek kiküszöbölésére a következő módon jártunk el«
Az egyes helyiségekben érezhető földrengések maximális intenzi

tásét térképen ábrázoltuk« Térképünkön feltüntettük a Magyarországon 
kipattant rengések fészkét» az ott keletkezett legerősebb rengés epl- 
eentrálie erősségével« Az azonos intenzitású helyeket összekötöttünk» 
Így lényegében a rengések izoszeiztálnak burkológörbéjét kaptuk (2. 
ábra). Az intenzitáeokát Mercalli-Sieberg skálában vittük fe l és a 
4°-nál kisebb intenzitást nem ábrázoltuk» mivel az ilyen intenzitású 
rengés károsodással nem jár« Vizsgálatunkhoz 1880-1960 Időközre vo
natkozó Magyarországon érezhető rengések makroszelzmlkus anyagát hasz
náltuk fe l (4» 5)* Bet kiegészítettük az 1763. VI« 28-1 komáromi, az 
1810* I« 14—1 móri ás az 1868« VI« 21-i Jászberény környéki rengés anya
géval« Továbbá 1700-ig visszamenőleg az összes kipattant rengés epl-
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centrumét feltüntettük. A fen ti  három nagy rengés megfigyelési anyaga 
eléggé hiányos, ezért ezek izosze iz tá it  szaggatott vonallal je lö ltük. 
A gyengébb rengéseknél az előbbi ok miatt csak az epicentrumokat j e 
löltük.

Térképünk alapján 2 főcsoportra osztjuk a földrengés szempontjá
ból veszé lyeztetett területeket.

I .  Olyan szeizmikusán aktiv területegységek, amelyeket térképün
kön zárt burkoló görbesereg határol és azon 5° vagy annál nagyobb in
tenzitású rengések keletkeztek. Ezek a következők:

1. Kecskemét, 2. Dunaharaszti, 3. Eger* 4. Komárom, 5. kór, 6. Gomba- 
Monor, 7. Pincehely - Pári - Gölle, 8. Ukk, Tűrje, 9« Nógrád,10. Jász
berény , 11. Pécs, 12. Miskolc, 13* Álmosd környéki rengéses zónák.

Ide soroljuk még térképünkön fe ltün te te tt  egyes elszórtan jelent
kező, 5°-nál erősebb intenzitású epicentrumok közvetlen környékét is 
(p l .  Bakonybél, Csesztreg s tb .) .

I I .  A második csoporthoz soroljuk azokat a terü leteket, vagy he
lyiségeket, ahol bár 4°-nél nagyobb erősségű rengések nem fordulnak 
e lő ,  azonban távo li rengésintenzitása 5°-ra vagy még jobban felerősö
dik.

Ilyen területek elsősorban a folyók völgye és a Balaton, i l l .  a 
Velencei tó partvidéke.

Az erősítőhatást láthatjuk a Duna, Tieza, Dráva, Eger, Zagyva, 
Tárná, Sajó völgyében stb.

Az említett felerősödések egyik oka lehet, hogy a folyóvölgyek 
töréses szerkezetek mentén alakultak ki (6 ) ,  amit a folyók mentén ki
pattant földrengések is bizonyitanak. A törésrendszer irányában az 
energiaveszteség kisebb, mint az arra merőleges irányban. A másik ok, 
hegy a folyók mentén a helységek vékony, laza folyóhordalékra te le 
pültek és ilyen helyen a rengés hatása felerősödik.

Veszélyeztetett területek még az országhatár menti zónák, amelye
ken más országokban kipattant nagyrengések károsodást okozhatnak. Ilyen 
területek a Dunántúl dé li  része, Sopron környéke, Csanádpalota vidé
ke. valamint Álmosd, Ujléta határa.

Végül idesorolunk kisebb helyiségcsoportokat, amelyek az ország 
területén elszórtan jelentkeznek, ahol a rengések intenzitása az ed
digi megfigyelések alapján felerősödik. Ennek okát a kedvezőtlen a l
talaj-viszonyokra vezethetjük vissza. Ilyen települések: Beremend - 
Villány - Aka - Németi - Sárszentmiklós - Sárbogárd - Sárszentágota - 
Aba, Ceakvár - Pátka, Somogyjád - Somogyvár - Somogyvámos.
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Végül аг előbb említett Időközbe eső 5° és annál magasabb fokú 
összes rengéseket ábrázoltuk a szeizmikus vonalak szemléltetésére ( 3 * 
ábra) •
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L. Zilahi -  Sebees

Die Lage des Dipols und Quadrupols in einem Koordinaten
system, dessen Anfangspunkt im magnetischen Mittelpunkt

l ie g t

Die das magnetische Erdfeld darstellende Gauss’ sehe Reihenent
wicklung nimmt im Palle von nur inneren Kraftquellen folgende Form an:

Die Koeffizienten g°, g] und h] sind die charakterisierenden Da
ten des zentrischen Dipols. Die Glieder mit n > 1 lassen keine einfache

1 1 2 2physikalische Deutung zu. Aus den Koeffizienten gg, g2> h2, gg» h|
können die Daten eines theoretischen Quadrupols errechnet werden. Auf 
der Kugelfläche mit r * R s t e l l t  V2/R eine homogen Funktion zweiten 
Grades dar; die dieser zugeordneten Eigenvektoren definieren Richtung
en, die für den Quadrupol charakterisierend sind. Der dem nach Abso
lutwert minimalen Eigenwert entsprechende Eigenvektor steht normal 
auf die Ebene der Quadrupolachsen, wählend die zwei anderen Eigenvek
toren die Winkelhalbierenden zu den Quadrupolachsen darstellen.

Wird der Anfangspunkt des Koordinatensystетэ in den Schmidt’ sehen 
magnetischen Mittelpunkt versetzt, dann f ä l l t  der Dipol mit der Nor
malen der Quadrupolebene zusammen, während die Quadrupolaschsen mit
einander einen senkrechten Winkel einschlieesen. Aus dem orthogonalen 
System der Eigenvektoren wird das orthogonale System der Quadrupolach
sen durch eine Drehung mit 45° um die Dipolachse gewonnen.

Mit H ilfe  dieser Zusammenhänge kann der Versuch unternommen werden 
die Bewegung der>im Erdinnern sich befindenden und das Magnetfeld der 
Erde hervorrufenden Massen genauer zu verfolgen; dabei wird die Ver
schiebung des magnetischen Erdmittelpunktes bezeichnend für eine ma
t e r ie l l e  Bewegung von translatorischem Charakter, während die paarweise 
aufeinander senkrecht stehenden Eigenvektoren von den Bewegungen ro
tatorischen Charakters einen Aufschluss geben können.


