
Az ionoszféra és a magnetoszféra kutatásának története

A szervezett ionoszféra kutatás Magyarországon 
egy ionoszféra szondázó berendezés üzembe állítá
sával 1954-ben kezdődött el az Országos Meteoroló
giai Intézet (OMI) keretében. Az ionoszféra hatéko
nyabb vizsgálatát is célzó nemzetközi kutatási prog
ramok (ÍGY, IQSY, stb.) szükségessé tették a hazai 
megfigyelések bővítését. így indult meg 1966-ban az 
akkori MTA Geofizikai Kutató Laboratórium (MTA 
GKL) Nagycenk melletti obszervatóriumában a rá
dióhullámok abszorbciójának mérése, majd a hul
lámreflexió magasságváltozásának figyelése.

Az említett két intézmény, ill. az átszervezéssel 
létrejött Központi Légkörfizikai Intézet (KLI) és az 
MTA Geodéziai és Geofizikai Kutató Intézete (MTA 
GGKI) között munkamegosztás alakult ki. Az OMI, 
ill. a KLI Ionoszféra Osztálya elsősorban a rádióösz- 
szeköttetések biztonságosságát szolgáló rádióhullám 
terjedés előrejelzésekkel és ezzel össszefüggésben 
az ionoszféra — főleg a f e l s ő  io n o sz fé ra  — változá
sainak tanulmányozásával foglalkozott. Az MTA 
GKL, ill. az MTA GGKI Aeronómiai Osztályának 
munkái az a ls ó  io n o sz fé ra  Nap-Föld jelenségeire 
összpontosultak. Az 1970-es évek során az Interkoz- 
mosz együttműködés keretében a felső ionoszféra 
vizsgálatára rakétás méréseket is végeztek. Különös 
figyelmet szenteltek az alsó D-réteg ionoszféra zava
rainak, amelyek a nagyon kis frekvenciájú (VLF) és 
ultra kis frekvenciájú (ULF) hullámok terjedési rend
ellenességeiben tüía*öződnek és a Nap aktivitásával 
összefüggő Flare-ek, Forbush-csökkenések és geo- 
mágneses háborgások következményeiként jelent
keznek. Obszervatóriumi adatsorok elemzésével fő 
vonalaiban kvantitative is tisztázódott a fenti jelen
ségek és az ionoszféra zavarok kapcsolatának oksági 
háttere. A kapcsolat modelljének pontosítása szüksé
gessé tette a homoszféra dinamikájának tanul
mányozását. Erre a célra egy csupán földfelszíni 
megfigyeléseken alapuló módszert dolgoztak ki, 
amelynek helyességét a külföldi rakétás mérések is 
megerősítik.

A hazai m a g n e to s z fé ra  k u ta tá s  — az ionoszféra 
vizsgálatához hasonlóan — az obszervatóriumok lét
rehozásával kezdődött el. A Nemzetközi Geofizikai 
Év során, 1957-ben indult meg az MTA GKL Nagy
cenk melletti obszervatóriumában a geomágneses 
mikropulzációk folyamatos regisztrálása.

Ma már csaknem 35 éves — Európában szinte 
egyedülálló — adatsor áll a hazai és a külföldi kuta
tók rendelkezésére. A whistlerek megfigyelése a Ma
gyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet Tiha
nyi Obszervatóriumában 1967 óta folyik az Eötvös 
Loránd Tudományegyetem (ELTE) Geofizikai Tan
székének kezdeményezésére. Hosszadalmas lenne a

hazai geomágneses regisztráló állomások és obszer
vatóriumok változó elhelyezésének és intézményi 
kötelékeinek több, mint egy évszázados történetét 
felvázolni.

Jelenleg a geomágneses elemek regisztrálását a 
tihanyi és a Nagycenk melletti obszervatóriumok 
végzik.

Az MTA GKL, ill. az MTA GGKI Geomágneses 
Osztályán kezdetben a pulzációk morfológiai vizsgá
latával foglalkoztak. Énnek eredménye pl. egy új, 
nemzetközileg elismert pulzációindex.

Később főleg azokat a pulzációkat tanul
mányozták, amelyek eredetét a napszél és a magne- 
topauza — hidromágneses hullámokat keltő — in
stabilitási folyamatainak tulajdonítják. A még csak 
részben tisztázott instabilitások fellépését a napszél 
paraméterek, a hullámterjedési viszonyokat pedig a 
geomágneses tér paraméterei is befolyásolják. A kü
lönféle hipotéziseken alapuló elméletek a fenti para
méterek és a pulzáció paraméterek lehetséges kap
csolataira következtetnek és körvonalazzák a kap
csolatok jellegét.

Az elméletek realitásának megítéléséhez döntő 
támpontot szolgáltathat a posztulált és a valóságos 
kapcsolatok összevetése. A kutatások nagyrészt arra 
irányultak, hogy megfigyelési adatsorok statisztikai 
analízisével a valóságos kapcsolatokat felderítsék. 
Az eredmények csak részben támasztják alá az elmé
leti várakozásokat.

A pulzációk és a whistlerek is részét képezik a 
természetes elektromágneses zajspektrumnak. 
Azonban az utóbbiak eredete ismert: a whistlerek a 
villámlások által keltett VLF hullámok magneto- 
szférikus terjedésével keletkeznek. Segítségükkel a 
magnetoszféra több fontos paramétere vizsgálható, 
de tanulmányozható a felsőlégkör energetikájával 
összefüggő VLF hullámterjedés is. Az ELTE Geofi
zikai Tanszékén kidolgozott — és a nemzetközi gya
korlatban is elterjedt — rutinmódszerrel egyebek 
között követni lehetett a plazmaszféra plazmasűrű
ségének térbeli és időbeli változását. Kitűnt, hogy az 
ionoszféra-magnetoszféra csatolás kérdésében val
lott korábbi nézetek módosításra szorulnak. A kuta
tások a whistlerek finomszerkezetének kérdését új 
megvilágításba helyezték. Lehetőség kínálkozik a 
vezetőcsatomák és a hullámterjedés sajátságainak 
tanulmányozására. Szintén a hullámterjedési viszo
nyok vizsgálatát célozza az ELTE Geofizikai Tan
székén megtervezett SAS kísérlet, amely az Inter- 
kozmos-24 műholdon elhelyezett berendezéssel 
1989 óta folyik.
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