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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
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le t .  Die "VorZeichenmatrix der Lau fzeitdifferenzen” l ie fe r t  ohne nu
merischen Aufwand eine gewisse Herdumgebun«. Mit v ier komplanaren, 
nichtkonvex angeordneten Stationen is t der Herd im wesentlichen ein
deutig loka lis ierbar.

MEGJEGYZÉSEK A BÁNYARENGÉSffi HELYÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRA 

W. líllmann - R. Maaz

Eszményi fe lté te le k  m ellett v izsgálják  meg a bónyarengéeek helyé
nek megállapítását, négy azonos szeizmográf (e lső ) beérkezéseinek kü
lönbségéiből. Nem komplanáris állomások esetében bonyolult fe lü le t vá
laszt e l  két-kót góc-helyet, amelyek menetidő-különbségei egyeznek,En
nek a választófelü letnek, hogy a góc helye egyértelműen legyen meghatá
rozható, seholeem szabad a v izsgá la ti terü letet metszenie.A "menetidő- 
különbségek előjelm atrixa" különösebb számítások nélkül egy bizonyos 
góc-környezetet ad meg. A góc négy komplanáris, nem konvexen elrende
ze tt állomással lényegében egyértelműen meghatározható.

P. Bencze

ÜBER DEN ZUSAMMENHANG DES ELEKTROMAGNETISCHEN FELDES 
DER ERDB UND DER ATMOSPHÄRISCHEN ELEKTRIZITÄT

Nach einem kurzen historischen Rückblick werden einige Gesichts
punkte aufgezählt, die bei einer modernen Weiterentwicklung der Er
forschung der atmosphärischen E lek triz itä t zu befolgen sind. Insbeson
dere wird auf die Rolle der Ionosphäre und auf die Wechselwirkung 
zwischen dem meteorologischen Geschehen und der Gestaltung der Ionos
phäre hingewieeen.

A FÖLDI ELEKTROMÁGNESES TÉR ÉS A LÉGELEKTROMOSSÁG 
KÖZÖTTI KAPCSOLATRÓL 

Bencze Pál

Rövid történelmi visszapillantás után szerző néhány gondolatot 
f e j t  ki azokról a szempontokról, melyeket a légköri elektromossági 
vizsgálatok korszerű fe jlesztésén é l figyelembe k e ll venni. Különösen 
hangsúlyozza az ionoszféra szerepét és a meteorológiai folyamatok és az 
ionoszféra alakulása közötti kölcsönhatást«


