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Bemutatásra kerül egy országos hálózaton keresztül elérhető geofizikai adatbázisrendszer. A 
ngeodinamika " adatbázis gravitációs és geodinamikai adatokkal rendelkezik A "magnetotellurika " 
adatbázis az ország területén végzett mérések egy részét tartalmazza. Az nobszervatóriumn adat
bázis a Nagycenki Obszervatóriumban rögzített légköri elektromos, ionoszférával kapcsolatos és 
mágneses adatokból áll. Az első két adatbázisból származó példa a Paks-környéki terület vizsgá
latát mutatja be.

A geophysical data base system available through a nation wide network is presented. The 
4Geodynamics' data base has gravitational and geodynamical data. The 4Magnetotellurics' data 
base contains a part o f the measurements recorded in the country. The 4 Observatory4 data base 
consists o f atmospheric electric, ionospheric and magnetic data recorded in the Nagycenk Geophy
sical Observatory. An example from the first two data bases shows the examination o f the area 
around Paks.

1. Bevezetés

A számítógépek szinte korlátlan lehetőségeket 
nyújtanak adatok rendezett, struktúráit tárolására, 
amelyeket ki kell használni a geofizikának azokon a 
területein, ahol nagy mennyiségű adat keletkezik. 
Ezeknek az adatoknak különböző szempontok sze
rinti visszakeresése nagy mértékben javíthatja a ku
tató munka hatékonyságát. A kereskedelemben kap
ható szoftverek közül sok alkalmas tudományos al
kalmazásokra is (pl. adatbázis-kezelő rendszerek, 
grafikai megjelenítő programcsomagok, stb.). Ezek
nek a felismeréseknek a jegyében született meg az 
elhatározás geofizikai adatbázisok létesítésére.

Ezzel a döntéssel egyidőben írta ki az Információs 
Infrastruktúra Fejlesztési Program (HF) 1989-ben 
pályázatait adatbázisok építésére, adatok rend
szerezett állományokba hozására, adatok számító
gépre való vitelére. Az adatbázist végül 1991 elején 
adtuk át az IIF-nek, azóta tehát az adatbázis hozzá
férhető az országban minden olyan helyről, amely 
maga is hozzákapcsolódik az adatbázishoz. A legu
toljára kiadott IIF adatbázis katalógus szerint kb. 50 
adatbázis létrehozására került sor 1991 nyaráig, ame
lyeknek témái széles területet ölelnek fel: az MTA 
könyvtára, nyomdaipari, néprajzi adatbázisok stb. 
Ezek az adatbázisok on-line elérhetők az országban 
bárhol bejelentkező felhasználó számára. Ezen kívül 
vannak jelenleg csak lokálisan elérhető hálózatok, 
amik remélhetőleg szintén hamarosan globálisan el
érhetők lesznek. Tervezik az IIF adatbázis kiterjesz
tését nemzetközi viszonylatban is, ekkor a tárolt ada
tokhoz az országhatáron túl is hozzá lehet majd férni. 
Az adatbázisokhoz való on-line hozzáférés telefon- 
vonalon keresztül történik. Az adatok tehát egy ún. 
host-gépen vannak, ez a gép végzi az adatoknak az 
országos hálózatba küldését, ami az intézet HP 1000 
E típusú megaminije. Az adatbázis szolgáltatás a nap
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meghatározott szakaszára korlátozott, általában 
munkanapokon 9 és 12 között. Az adatbázisok hasz
nálatáért természetesen fizetni kell, ez fygg a beje
lentkezési időtől, a lekért adatok számától stb.

Feladat volt tehát mind új adatbázisok létrehozása, 
mind az ezzel kapcsolatos adatbázisműködtetési fel
adatok ellátása. Részben ez már korábban is létező 
szolgáltatás kibővítését, minőségének a javítását je 
lenti, mert korábban pl. a földmágnességi adatokat 
telexen kapták azok a kórházak, amelyek igényt tar
tottak rá, ettől fogva számítógép hálózaton keresztül 
is megkaphatják ugyanezeket az adatokat több évre 
visszamenőleg.

Három adatbázis kiépítésére került sor:
— Geodinamika: geodinamikai információszol

gáltatás
— Magnetotellurika: geofizikai információszol

gáltatás
— Obszervatórium: geofizikai információszol

gáltatás
Az első két adatbázis kialakítására ösztönzést kap

tunk a következő OTKA témától is: “Geodinamikai 
megfigyelő rendszer modellje nagy létesítmények 
biztonságának növelése végett és a rendszer teszte
lése”.

Az adatbázisok alfanumerikus adatokat tartalmaz
nak. Adatokat lekérni tehát csak alfanumerikus for
mában lehet. Ennek az a célja, hogy lehetőleg minden 
számítógépen lehessen használni az adatbázisokat. 
Természetesen lehetőség van arra is, hogy egy eset
leges adatbázisfelhasználó megállapodjon az adat- 
szolgáltatóval, hogy kap valamilyen grafikai megje
lenítő programot. Pl. az általunk .épített mindhárom 
adatbázishoz létezik több grafikai megjelenítő prog
ram is, amelyeket mi magunk is használunk. Nagy 
mennyiségű adatot nem célszerű közvetlenül lekérni 
az adatbázisból, hanem jobb a szolgáltatónál ki
nyomtatni és postán elküldeni.

2. Geodinamikai adatbázis

Az adatbázis tartalmaz minden olyan adatot, 
amely az intézet geodinamikai és gravitációs kutatá-
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1. ábra. A Paksi Atomerőmű környéki teszt terület adatai
a) mágneses anomáliák Z konponensei

b) digitális terepmodell
c) horizontális elektromos vezetőképesség adatok negatív 

előjellel

Fig. I. Data sets from the test area o f the Paks nuclear power plant
a) Z components o f the magnetic anomalies

b) Digital terrain model
c) Horizontal electrical conductivity values with negative sign
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saiban eddig felhasználásra került, ill. a jövőben ke
rülhet (PAPP 1991 a, b). Jelenleg három használható 
egységes formátumú adatsorral rendelkezünk.

2.7. A Paksi Atomerőmű környékének geodéziai
geofizikai adatai (L ábra):

— Mágneses anomáliák (z komponens);
— digitális terepmodell;
— geofizikai elektromágneses magnetotelluri- 

kus és tellurikus mérések eredményei.

A fenti adatsorok mindegyike 64*64 adatpontból 
áll 100*100 méteres adatsűrűséggel keleti (geodéziai 
+Y) és északi (geodéziai +X) irányokban. A rácsmo- 
dellek az egységes országos térképezési rendszerbe 
illeszkednek és azonos területet fednek le. Az adat
sorok előállítása részben térképek digitalizálásával, 
részben mérési eredmények közvetlen felhasználá
sával történt.

2.2. Free-air gravitációs anomáliák rácsmodellje
(2. ábra)

Az anomália adatok Magyarország területére vo
natkoznak. A modell 64*32 adatpontot tartalmaz T i  
km adatsűrűséggel. Ez az adatsor is az egységes 
országos térképezési rendszerbe illeszkedik, de a 
modellpontok koordinátái nincsenek megnövelve a 
szokásos konstans értékekkel É-i és K-i irányban. A 
gravitációs anomáliák az 1967-es nemzetközi geodé
ziai vonatkoztatási rendszer alapján kerültek kiszá
mításra az 1959-es I. és II. rendű magyarországi 
gravitációs alaphálózat pontjaiból.

2.3. A medencealjzat (pre-tertiary) rácsmodellje
(3. ábra)

Az adatsor medencealjzat mélységértékeket tar
talmaz a második adatsorral azonos rácson (64*32 
adatpont, T i  km-es adatsűrűség). Az adatok előállí-

2. ábra. Magyarország területére vonatkozó Free-air gravitációs anomáliák rácsmodellje (Potsdami Gravitációs Rendszer) 
Fig. 2. Gridded free-air gravity anomalies of Hungary (Potsdam Gravity System)

3. ábra. A Pannon medence aljzatának rácsmodellje 
Fig. 3. Grid model of basement depths of the Pannonian Basin
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tása interpolálással történt, publikált térképek alap
ján. A fenti adatsorokat lokális, ill. regionális geodi- 
namikai vizsgálatokhoz lehet felhasználni, elsősor
ban tudományos kutatási célokra. Az adatbázis bő
víthető még a sopronbánfalvi obszervatórium ár
apály regisztrátumaival (horizontális inga mérések, 
graviméteres és extenzométeres mérések) is. Az 
adatbázis által nyújtható szolgáltatások: esetenkénti 
adatszolgáltatás a fenti adatmodellekből, ill. az inté
zetben meglevő, ezeket az adatokat feldolgozó szoft
verek.

3. M a g n e to te llu r ik a  a d a tb á z is

A nagyobb mélységű geofizikai kutatás módszere 
a magnetotellurikus szondázás, amellyel a medence
szerkezettől a felső köpeny felépítéséig lehet infor

mációt kapni. Az országban három intézmény végez 
rendszeresen ilyen jellegű kutatást eltérő hangsúllyal 
ill. céllal:

— MTA Geodéziai és Geofizikai Kutató Intéze
te, Sopron

— Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai In
tézet, Budapest

— Geofizikai Kutató Vállalat, Budapest
Ezeknek az adatoknak az összegyűjtése és közös

térképeken való bemutatása országos földtani és 
általános geofizikai kutatási érdek. Bizonyos kezde
ti lépések már korábban is történtek ez irányban, de 
elakadtak. Sajnos a közös adatbázist még mindig 
nem sikerült feltölteni a másik két résztvevő adata
ival. így az adatbázis csak az intézet által végzett 
mérések adatait tartalmazza.

4. ábra. A magnetotellurika adatbázis egyetlen elemének tartalma 
Fig. 4. The content of a piece of the magnetotelluric data base

66 Magyar Geofizika 33. évf., 2.-3 . szám



Fenti intézmények évente több száz szondázást 
végeznek az ország különböző részein. Az eddig 
végzett szondázások száma kb. 1000, ebből csak 
mintegy 80 van benn az adatbázisban a fent említett 
ok miatt. Egy-egy szondázás kb. 100 adatot jelent. 
Az adatbázis aktualizálása évente történik. A tárolt 
adatok alapján lehetséges az adatok egyszerű visz- 
szakeresése, gyűjtése ill. összefoglaló térképek ké
szítése.

A tárolt adatok a következők:
— látszólagos fajlagos ellenállás és szélső értéke

inek iránya;
— az elektromágneses impedancia fázisa;
— a fentiek alapján meghatározott geoelektromos 

szerkezet a mérés helyén.
Részletesen az adatbázis egyetlen elemének tartal

ma (4. ábra):
— azonosítópont, a mérés éve, mérést végző in

tézmény, mérőműszer, a mérés földrajzi koor
dinátái (EOV);

— adatsorok, melyek tartalma: periódus, típus, 
látszólagos fajlagos ellenállás, irány, fázis, 
majd ezekre az adatokra alsó és felső határok;

7. ábra. A Paks környéki mérési pontok 
Fig. 7. Measuring sites around Paks
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tések. A medencealjzat szerkezetét Paks környékén 
jobban kifejezi a tellurikus mérésekkel meghatáro
zott horizontális vezetőképesség (conductance) tér
kép (l.c  ábra). E tellurikus mérésekhez használtuk a 
magnetotellurikus pontokat bázisként.

Az adatbázis létezik ШМ-PC-s változatban is, há
zi használatra ez utóbbi változat a célszerűbb, mert 
így közvetlenül használhatók a standard grafikai 
megjelenítő programok is. A különböző kiértékelő 
programok, amelyek ismerik az adatbázis szerkeze
tét, szintén tudják azt használni.

4. Obszervatórium adatbázis

A Nagycenki Geofizikai Obszervatórium 1957 óta 
működik és geomágneses, geoelektromos, légelekt
romos és ionoszféra adatokat szolgáltat. Az adatokat 
a hazai és a nemzetközi tudományos kutatás mellett 
a földtani nyersanyagkutatást végző terepi elektro
mágneses kutatócsoportok, valamint az esetleges bi
ológiai hatások miatt egészségügyi intézmények 
hasznosítják. Mintegy 10 érdekeltet hetente telexen 
tájékoztatott az Intézet, a számukra jelentős adatok
ról az adatbázis beindítása előtt (BENCZE, 1967).

Az adatbázis a következőket tartalmazta indulás
kor, 1991. év elején:

— 3 órás geomágneses tevékenységi indexek és 
napi összegük (8.ábra)

— geomágneses pulzációk kiválasztott periódus- 
sávjainak napi tevékenységét jellemző in
dexek

— gyöngypulzációk adatai
— a légköri elektromos térre vonatkozóan a lég

köri potenciálgradiens órás átlagai (9. ábra)
— ionoszférával kapcsolatban a rádióhullámok 

ionoszférikus abszorpciója kijelölt időszakok
ban (8. ábra)

A fenti adatmennyiség átlagosan napi 50, egy év
ben 18000 adatot jelent.

Kiegészítő havi ill. éves adatok is bekerültek az 
adatbázisba. Az adatsorok zömükben 1957-től állnak 
rendelkezésre, de egyes adatsorok csak az időköz egy 
részére léteznek. Az adatbázis egy részét hetente, 
más részét pedig évente kell aktualizálni. Az induló 
adatállomány mintegy 500 ezer adatot tartalmazott, 
aminek a rögzítése a szűkös emberi erőforrásokat 
tekintve komoly feladat volt. Az adatok heti növek
ménye kb. 350 adat.

Az adatbázis által nyújtott szolgáltatások:
— tetszőleges retrospektív intervallumra a kívánt 

és az obszervatóriumban rendelkezésre álló 
adatok kilistázása;

— rendszeres heti adatszolgáltatás az előző hét 
adatairól;

— off-line módon az obszervatórium egyéb, a 
fentieknél lényegesen részletesebb ill. más 
jellegű adatai is hozzáférhetők (pl. digitális 
adatsorok).

Az adatbázis kezelő programja eredetileg 
FORTRAN-ban íródott, mert csak a legegyszerűbb 
adatkezelő műveletekre volt szükség. Az év során 
megtörtént az adatok bővítése is, ill. most már

N a g y c e n k  O b s e rv a to ry  
1985

-------A c tiv ity  index N ig h t ab sorp tion
8. ábra. Három órás aktivitási indexek napi változása és a rádióhullámok ionoszférikus abszorpciója (éjjel) 

Fig. 8. Daily variation o f three-hour activity indices and ionospheric absorption o f radio waves at night
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N ag ycen k  O b s e rv a to ry  
A tm ospheric  e le c tr ic ity  -  J an u ary  5 ,19 8 5

~ H o u r l y  means
9. ábra. A  légköri potenciálgradiens órás átlagai 

Fig. 9. Hourly means o f atmospheric potential gradient

DBASE file-ok formájában is rendelkezésre állnak 
az adatok. Ez azért is fontos, mert már többször volt 
szükség a meglevő adatokból gyűjtéseket végezni, 
ezekre a feladatokra így nem kellett külön programo
kat készíteni.
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