
A TE LLü R IKUS MÉRÉSEK KIÉRTÉKELÉSI MÓDSZEREINEK ŐSSZEHASONLITÁSA

Erkel András

Az előadás első része a rutinmérések kiértékelése során felmerült 
problémákkal foglalkozik* A relativ ellipszis gyors kiszámítására no- 
mogrammokat ad meg. Ismerteti az egypulzációs relativ ellipszis mód
szert, melyet a túlnyomóan aperiódikus tellurikus változások kiérté
kelésénél lehet előnyösen használni. Megvizsgálja továbbá a transzfor
máció alkalmazásának lehetőségét a totális ellipszis módszer alkal
mazásénál.

A második rósz a tellurikus ©érések alapján történő alaphegység 
mélységszémitás kérdésével foglalkozik, tóegálla pitható, ha valamely 
alaphegy ség szerkezetre 1ц -  g± paraméterekkel jellemzett rétegsor te
lepül, úgy a felszín i potenciál gradiens és a mélység kapcsolata nem 
lineáris. Ezért az ilyen esetekre a mélységszámításra használt leegy
szerűsített képleteket nem lehet használni. A bemutatott példán keres»' 
túl feltárul annak lehetősége, hogyan lehet a nagymélyeégU ellenállás 
szelvényezés segítségével az inhomogén Uledéksor felett tellurikus mé
résekből helyes mélységértékeket megadni.

J. Verő

FREQUERZSFEKTHÜM DER VARIATIONEN TELLURISCHER STRÖME 
AUF GRUND DER MESSUNGEN DES OBSERVATORIUMS BEI NAGY-

CENK

Es werden die kurz per iodise hen Variationen ( Per loden 1 Enge zwieches 
1 s e c  und 1 Stunde) auf Gruid eines Beobachtungsmaterials von fast 3 
Jahren einer Bearbeitung unterzogen. Vier Frequenzbereiche werden un
t e r s c h i e d e n  mit Periodenlangen zwischen 1 und 10 sec, 10 und 20 sec, 
20-60 sec und darüber. Von den untersucht«! Charakteristiken sind ln 
erster Linie der tägliche und jährliche Gang der prozentualen Häufig
keit der einzelnen Banden hervorzuheben, sowie der Zusammenhang der 
Jharakterietiken mit der Aktivität.

A FÖLDI ÁRAMOK VÁLTOZÁSAINAK FREKVENCIASPREK?UMA A 
NAGYCENK MELINTTI OBSZERVATORIUMf MÉRÉSEI ALAPJÁN

Verő József

Csaknem 3 évi megfigyelési anyag alapján a rövidüeriódusu vál
tozások (perióduehoesz 1 mp és óra között) kerültek feldolgozásra. Ne*or
frekvenciasávot különböztettek meg; a figyelembevett frekvenciahatá-
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rok 1 - 1 0  mp, 1 0 - 2 0  mp, 20 - 60 mp és e fö lö t t ,  A megvizsgált je l 
lemző adatok közül fő leg  a százalékos gyakoriség napi és évi menete 
említendő, valamint ezeknek az ak tiv itássa l való összefüggése.

W. ülImáim

BEMERKUNGEN ZUR THEORIE BES MECHANISCHEN EMPFÄNGERS KSJ-I

Der Einsatz von hochwertigen elektromechanischen Wandler- und 
Registriersystemen is t sowohl wissenschaftlich als auch w irtschaft
lich  nur dann gerech tfe rtig t, wenn die verwendeten mechanischen Emp
fänger einwandfrei funktionieren. Aus diesem Grund resu ltie rt der me
chanische Empfänger des neuen Jenaer norizontalseismographen HSJ-I aus 
eingehenden theoretischen Untersuchungen, Es werden einige für die 
optimale Konstruktion deß Empfängers massgebende Regeln erläutert« 
Die Ausführungen ergänzen den Vortrag "Ein neuer Horizontalseismograph 
mit galvanometrischer Registrierung" auf der Tagung der Deutschen Geo
physikalischen Gesellschaft in Bad Soden 1959 (v e rö ff, in Zeitschr.f« 
Geophysik, Jahrg. 25.1959. H .6.),

MEGJEGYZÉSEK A MECHANIKAI HSJ-I VEVÓKESZULEK ELMÉLETÉHEZ
W, Ullmann

A nagyértékü elektromechanikai átalakító- ás regisztrálórendsze- 
rek bevezetése mind tudományos, mind gazdasági szempontból csak ak
kor célszerű, ha az alkalmazott vevők kifogástalanul működnek. Bzért 
az uj jénai HSJ-I tipusu horizontális szeizmográf vevőkészüléke mély
reható elm életi vizsgálatok eredményeként jö t t  lé tre . Az előadás né
hány, a vevő optimális konstrukciója szempontjából mérvadó szabályt 
ismertet, és az "Uj horizontális szeizmográf gaIvánométeres reg iszt
rá lással" c. előadást egész íti k i, amely a Német G eofizikai Társaság 
1959-ben Bad Soden-ben tartott ülésén hangzott e l (megjelent a Ze it
sch rift fűr Geophysik", 25. évf. 1959. 6. száméban.).

W. Ullmann und R, Maaz 

BEMERKUNGEN ZUR ORTUNG VON GEBIRGSSCHLAGEN

Unter id ea lis ie rten  Annahmen wird die Lokalisation von Gebirgs- 
schlägen aus den Differenzen der (ersten ) Einsätze von v ie r  iden ti
schen Seismographen untersucht. Bei nichtkomplanaren Stationsanord- 
nungen trennt eine komplizierte Fläche je zwei Herdorte, deren Lauf
ze itd ifferenzen  Ubereinstimmen. Diese Trennfläche darf das Untersu
chungsgebiet nicht schneiden, damit der Herd eindeutig lokalisierbar


