
Kisfrekvenciás természetes 
elektromágneses energiaforrás

vizsgálata
Á D Á M  A N T A L  -  B E N C Z E  P Á L

A  földi elektromágneses tér függőleges elektromos komponensének hangfrekvencián aluli és 
hangfrekvenciás változásainak 8, 21 és 86 Hz-en végzett előzetes vizsgálata azt mutatta, hogy ezeken 
a frekvenciákon az amplitúdó napi változása szabálytalan. A  regisztrált változások gyakorisága 
délutáni maximumot mutat, amely a világzivatar tevékenységgel való összefüggésre enged következtetni. 
A  86 Hz-en regisztrált változáscsoportokon belüli periódusok átlagos száma, nagyobb, mint a 8 és 
21 Hz-en9 továbbá 86 Hz-en is nagyobb a nappali órákban, mint 'napkelte előtt és napnyugta után. 
Ezek az eredmények az ionoszféra- Föld üregrezonátor jósági tényezőjének frekvenciafügg őség ével, 
illetve a jósági tényező változásával magyarázhatók.

Предварительное изучение вертикальной электрической составляющей вариаций 
геоэлектрического поля с звуковыми и более низкими частотами на частотах 8,27 и 86 гц 
показывает, что при таких частотах суточная вариация амплитуды является нерегуляр
ной. Во второй половине дня частота зарегистрированных вариаций имеет максимум, 
что позволяет сделать заключение о наличии связи этих вариаций с мировой грозовой актив
ностью. Среднее количество периодов в пределах группы вариаций, зарегистрированных 
на частотах 86 гц, оказывается большим, чем при частотах 8 и 21 гц, причем на частотах 
86 гц в дневные часы появляется больше вариаций, чем до восхода и после захода солнца. 
Эти результаты объясняются зависимостью фактора добротности об’емного резонатора 
ионосфера -  земля от частоты, а также изменением фактора добротности.

Die Untersuchung der Vertikalkomponente der Änderungen des elektromagnetischen Erdfeldes 
von Unterschall- und Schallfrequenz, die auf den Frequenzen 8, 21 und 86 Hz durchgeführt wurde, 
zeigte, dass die Tagesänderung der Amplitude höchst unregelmässig ausfällt. Die Häufigkeit der 
registrierten Variationen zeigt ein Nachmittags maximum, woraus auf einen Zusammenhang mit 
der Weitgewitieraktivität gefolgert werden kann. Die durchschnittliche Anzahl der auf der 86 H z  
Frequenz registrierten Perioden ist grösser, als diejenige der 8 und 21 Hz Frequenzen; weiterhin 

erscheint auch innerhalb des 86 Hz- Bereiches eine Anhäufung in den Tagesstunden gegenüber der 
Zeitintervalle vor Sonnenaufgang bzw. nach Sonnenuntergang. Diese Ergebnisse können durch die 
Frequenzabhängigkeit des Gütefaktors des Holraumresonators Ionosphäre-Erde, bzw. durch die 
Veränderlichkeit dieses Faktors erklärt werden.

A geofizikai kutatómódszerek fejlődésében mindig nagy szerepet játszot
tak a természetes erőterek vizsgálatán alapuló módszerek.

A hasznosítható ásványi anyagok geofizikai kutatása kezdetén egy ideig 
szinte egyedüli eszközei voltak az alkalmazott geofizikának, olcsóságuknál 
és egyszerűségüknél fogva pedig az áttekintő méréseknél még ma is kizárólag 
ezeket a módszereket használják. Éppen az előbbiekben említett előnyeik 
(olcsóság, egyszerűség, gyorsaság) ösztönözték a kutatást arra, hogy a termé
szetes erőtér vizsgálatán alapuló módszerek finomításával, továbbfejlesztésé
vel azokat a részletező mérésekre is alkalmassá tegyék. Igen kedvező lehetőség 
kínálkozik ezen a téren a földi elektromágneses teret felhasználó geofizikai 
kutató módszereknél is (1, 2, 3). A klasszikus földiáram-módszer a földi ára
mok különböző mérési pontokon regisztrált, olyan periódusú változásainak 
az összehasonlításán alapul, amelyeknek a behatolási mélysége (a még tor- 
zítatlanul visszaadott legkisebb periódust 10 sec-nek véve) legalább 1000 m. 
Ez tehát azt jelenti, hogy a felvételen található más periódusú (természetesen 
csak a határfrekvenciánál nagyobb periódusú változásokról lehet szó) válto
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zások fel használásával csak az ennél nagyobb mélységben fekvő rétegek elekt 
romos tulajdonságaira következtethetünk. A magnetotel]urikus módszer 
abból a szempontból hozott fejlődést, hogy az egyik, vagy mindkét horizon
tális mágneses komponens bevonása útján a horizontális vezetőképesség 
abszolút értékének meghatározásával az előbbi eljárást többet mondóvá és 
pontosabbá teszi. A  földtani kutatás érdeklődésének előterében álló 1000 m-nél 
kisebb mélységeket csak az említett periódusú változásoknál is még rövidebb 
időtartamú, a hangfrekvencián aluli és a hangfrekvenciás tartományba eső 
változások vizsgálatával lehet részletesen kutatni.

Ezeknek a tartományoknak a vizsgálata egyébként tisztán tudományos 
szempontból, az általános geofizika szemszögéből is fontos és érdekesnek 
ígérkező feladat. A földi elektromágneses térről szerzett ismereteink ugyanis 
még nagyon hiányosak. A szóban forgó néhány tized Hz-től több száz IJz-ig 
terjedő tartományt egy-két próbálkozástól, illetőleg alkalmi méréstől (1, 2, 
3, 5, 6, 7, 8, 9) eltekintve rendszeresen még nem vizsgálták. További érdekes
sége ennek a tartománynak, hogy itt még nem tisztázott az elektromágneses 
energia forrása sem. Az eddigi vizsgálatok alapján az elektromágneses spekt 
rumban valószínű, hogy itt van az átmenet a hydromágneses eredetű és az 
ionoszféra és a Föld közötti térben, mint üregrezonátorban terjedő térrész- 
trikus eredetű változások között. A földi elektromágneses tér hangfrekvencián 
aluli és hangfrekvenciás változásainak felhasználásával végzett frekvencia- 
szondázás módszertani kidolgozásához ezeknek a változásoknak az ismerete, 
alakjuk, időbeli eloszlásuk, a komponensek egymással való összefüggésének 
vizsgálata elengedhetetlen. Ezeknek a szempontoknak a figyelembevételével és 
az adott körülményekhez igazodva a földi elektromágneses tér hangfrekvencián 
aluli és hangfrekvenciás változásainak a regisztrálását a függőleges elektro
mos komponens vizsgálatával kezdtük meg.

A mérőberendezés tömb vázlatát az 7. látjuk. Érzékelő szerve egy,
a föld felett 6,5 m magasságban vízszintesen kifeszített 63 m K —Ny irányú 
hosszúhullámú antenna volt.* Megjegyzendő, hogy ezekhez a vizsgálatokhoz 
közel köralakú karakterisztikája miatt a függőleges botantenna a legkedvezőbb, 
így a vétel irányfüggetlen. Az antennát az antenna-érzékenységét meghatározó 
hatásos magasság szempontjából célszerű minél magasabban elhelyezni. 
Minthogy a szóban forgó változások térerőssége elég nagy (30— 60 pV), az 
antenna magasságának növelése a mesterséges elektromágneses zajok, első
sorban a hálózati frekvencia zavaró hatásának csökkentése érdekében kívá
natos. Az antenna-levezetést ugyanezért árnyékoltuk is. A antennához, mint 
nagy belső ellenállású generátorhoz a mérőberendezés egy nagy bemeneti irape- 
danciájú katódcsatolású erősítő fokozaton keresztül csatlakozik. Ezt az anten 
nán keresztül bejutó zavaró hálózati frekvencia kiküszöbölésére a hálózati 
frekvenciára hangolt, 1,5 Hz sávszélességű lyukszűrő követi, amely kettős T 
kapcsolásban működik. A hálózati frekvenciától megtisztított jelek egy szé
lessávú erősítőfokozatra kerülnek, majd ezeket visszacsatolással egy célszerűen 
megválasztott frekvenciára beállított szelektív erősítőfokozattal tovább 
erősítjük. A szelektív erősítés kis bemenő jeleknél előnyösebb, mert a jel/zaj 
viszony az ilyen típusú erősítőknél kedvezőbb. Kísérleteinknél három, külön
böző frekvenciára hangolt szűrőkört alkalmaztunk az erősítő visszacsatoló

* Az antennát eredetileg a Nagycenk melletti geofizikai obszervatóriumban, a légköri 
elektromos állomáson működő kisülésszámlálóhoz építettük.
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körében, amelyeket egy kapcsoló segítségével egymásután iktathattunk be a 
fokozatba. A három kiválasztott frekvencia 8 Hz, 21 Hz, ill. 86 Hz volt. 
8 Hz az ionoszféra-Föld üregrezonátor mért alapfrekvenciája, 20 Hz az alap- 
frekvencia második felharmonikusa, 86 Hz pedig egy tetszés szerinti harma-

/. ábra. A földi elektromágneses tér 
vertikális elektromos komponense hang- 
frekvencián aluli és hangfrekvenciás 
változásainak regisztrálására készített 

bérén dezés töm bvá zl ata

db)a. A mérőberendezés frekvencia
karakterisztikája Hz-es szűrővel

dik frekvencia, amely, mint a 75 Hz és 100 Hz hálózati felharmonikusok 
közötti legkevésbé zavart frekvencia adódott. A további erősítésre egy két
fokozatú erősítőt használtunk. A jelek regisztrálására egy fotoregisztráló 
egységet alkalmaztunk, amelynek előtolása 70 cm/sec. így a műszer a leg
nagyobb, 86 Hz-es frekvenciájú változások regisztrálását is kielégítően bizto
sítja. A teljes berendezés frekvenciakarakterisztikáját 86 Hz-es szűrővel a 
2. ábrán mutatjuk be**.

Előzetes vizsgálatainknak kettős célja volt: egyrészt tanulmányozni a 
szóban forgó frekvenciákon fellépő változások alakját, másrészt megállapítani

** A műszer hitelesítése ' hangfrekvenciás КС oszcillátorral (EMG 1113/B tip.) történt.
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1962. VL 29.1355 LMT

1962. VI.291559 LMT

■3.ábra c) Xtt Hz-es szűrővel készíteti felvétel

ezeknek időbeli változását (amplitúdó, gyakoriság). A kitűzött célnak megfe
lelően és a rendelkezésre álló berendezéshez alkalmazkodva 1962. jún. 28 — 29-én 
16 órán keresztül minden egész óra körül 4 —5 sec-ig regisztráltunk. A rend 
szeres adatgyűjtéshez egyébként ez az észlelési módszer kényelmesebbé te
hető, ha ezt az óránkénti mintavételt automatizáljuk (4). illetőleg ha csak
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valamelyik frekvencia időbeli változására vagyunk kiváncsiak, a hurkos osz
cillográfot csővoltmérővel helyettesítjük (7). ábrán egy 8 Hz-es,
21 Hz-es, ill. 86 Hz-es regisztrátumot mutatunk be. Az egymást követő 
időjelek közötti távolság időben 10 msec.

A felvételek feldolgozásánál a 8 és 21 Hz-es regisztrátumok esetében 
meghatároztuk minden egyes változás periódusát és amplitúdóját, továbbá 
a regisztrálás időtartamát, hogy a tevékenység mértékére, tehát a változások 
gyakoriságára is következtethessünk. A 86 Hz-es regisztrátumok kiértékelé
sénél az egymástól elég jól elkülönülő változáscsoportok, az ún. trainek idő
tartamát, a csoporton belüli periódusok számát, a legnagyobb kitérés ampli
túdóját és a regisztrálás időtartamát olvastuk ki. így a változáscsoport időtar
tamának és a csoporton belüli periódusok számának ismeretében egy jellemző 
átlagos frekvenciát számíthattunk. Amint az már a feldolgozásnál megálla
pítható volt és a közölt felvételeken is látható, a változások megjelenési 
formája mind a három frekvencián hasonló, s azok több periódusból álló válto
záscsoport formájában jelentkeznek. A csoporton belüli periódusok száma 
a 8 és 21 Hz-es változásoknál általában 2 — 3, a 86 Hz-es változásoknál 4 —5. 
Ezt a jelenséget az üregrezonátor-elmélet alapján azzal magyarázhatjuk,

4. ábra. A 86 Hz-en regisztrált változáscsoportokon belüli 
periódusok átlagos számának napi változása

hogy a 8 és 21 Hz-es frekvenciájú változások kisebb elektronsűrűségű tehát 
kisebb vezetőképességű rétegről verődnek vissza, amelyre nézve az ionosz- 
féra-Föld üregrezonátor jósági tényezője kisebb és az elektromágneses hullá
mok csillapítása nagyobb, mint a 86 Hz-es változások esetén. Ez utóbbiaknál 
a változáscsoporton belüli periódusok átlagos száma a nappali órákban nagyobb 
volt (4. ábra). Ez szintén az ionoszféra vezetőképességének megnövekedésé
vel, tehát az üregrezonátor jósági tényezőjének félj avulásá val függhet össze. 
Mindhárom frekvencián megfigyelhető a már König által tapasztalt jelenség 
(8), hogy a változáscsoporton belül az egymást követő periódusok időtartama 
fokozatosan nő. Az átlagamplitudó napi változása mind a három frekvencián 
szabálytalan (86 Hz-en a változáscsoporton belüli, maximális amplitúdók 
átlagértékét vettük) (5. ábra). Megjegyzendő, hogy az ábrákon tapasztalható 
szabálytalanság részben abból származhat, hogy azokat csupán két napi ész
lelésből és így kevés adatból szekesztettük. A változások gyakoriságának napi 
menete mind a három frekvencián egy, a délutáni órákra eső maximumot 
mutat (6. ábra). Ez arra enged következtetni, hogy az elektromágneses



energia forrása ezeken a frekvenciákon a világzivatartevékenység lehet, mi vei 
az említett napi menetnek a világzivatartevékenység najji menetéhez hason
lóan délutáni maximuma van. Az a kérdés, hogy a világzivatartevékenység 
a vizsgált frekvenciákon valóban az elektromágneses energia egyetlen forrása-e. 
természetesen még további vizsgálatra szorul, amelyhez a földi elektromágneses 
tér többi öt komponensének a regisztrálása és rendszeres tanulmányozása is 
szükséges.

train/sec *  a 3.c ábrán bemutatott impulzusszeruen j e 
lentkező periódus csoportok szama sec-kéntШБЛ

•5. ábra. A 8, 21 és 86 Hz-en regisztrált 
változások átlagos amplitúdójának 

napi menete

6. ábra. A 8, 21 és 86 Hz-en regisztrál! 
változások gyakoriságának napi menete

Mindezek rendszeres vizsgálatára a Nagycenk melletti geofizikai obszer
vatóriumban a jövőben kerül sor. Úgy véljük azonban, hogy előzetes ered
ményeink is érdeklődésre tarthatnak számot. Közlésünknek még az a célja,, 
hogy a többi obszervatórium figyelmét erre, az eddig elhanyagolt területre 
felhívja.
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Prinzip und Anwcndungemöglidikeiten der 
Vibratortechnik fur moderne 

ingenieurgeophysikalische Untersuchungen
H. M l  L I T

Bei der Untersuchung sehr schallharten Untergrundes, wie es Festgesteine, Strassen- 
und Betondecken darstellen, erbringen die herkömmlichen impulsseismischen Verfahren oft 
unbefriedigende Ergebnisse bezüglich des Auflösungsvermögens und der Laufzeitmessung. 
Die Ursache dafür ist im wesentlichen darin zu suchen, dass sieh bei der Impulsanregung die 
longitudinalen und transversalen Verschiebungsanteile mit unbeeinflussbaren Wellenlängen 
fortpflanzen, die für ingenieurtechnische Probleme oft gross gegen interessierende Abmessungen 
des Untergrundes sind und dass die höher frequenten Verschiebungsanteile rascher absorbiert 
werden, als die bevorzugt angeregten niederfrequenten Oberflächen wellen. Dadurch ist bei 
grösseren Beobachtungsentfernungen eine Phasenkorrelation sehr erschwert.

Eine Möglichkeit, diese Unzulänglichkeiten des irnpulsseismischen Verfahrens für Nahun
torsuchungen zu umgehen, bietet die Anregung des Bodens mittels elektromechanischer Quellen, 
sog. Vibratoren. Es wird hier über einen elektrodynamischen Vibratortyp berichtet, welcher 
am Institut für Angewandte Geophysik der Bergakademie Freiberg und an der Arbeitsstelle 
für praktische Geophysik Freiberg der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin auf 
Anregung von Prof. Meisser entwickelt und erprobt wurde. Theorie und Einzelheiten des Appara
tes werden mitgeteilt und eine beträchtliche Anzahl von Anwendungsfällen teils experimentel
len, teils praktischen Charakters angeführt und besprochen.

Zusammenfassend weist der Verfasser darauf hin, dass der Vibratortechnik sowohl bei 
I inpulsbetrieb als auch bei stationärer (periodischer) Erregung ein breiter Anwendungsbereich 
der Baugrund- und Baustoffuntersuchung offenstcht. Mit der Vibratortechnik konnte ein Ver
fahren entwickelt werden, das besonders für die Untersuchung sehr schallharter Medien geeignet 
ist und die bestehende Lücke zwischen den Ultraschall- und den schlagseismischen Verfahren 
schliesst. Die Einführung dieser neuen Technik in die Praxis des Bauingenieurs lässt eine wirkungs
volle Unterstützung der herkömmlichen Baugrund- und Bauwerkuntersuchungen erhoffen.
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