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A „Földi elektromágnességé című tudományos iskola kutatási területei a Naptól a Föld középpontjáig haladva 
a következő, egymással összefüggő térbeli régiókra terjedtek ki: Nap, interplanetáris tér, magnetoszféra, 
ionoszféra, légkör, elektromágneses tér a Földön, elektromágneses térjellemzők eloszlása a földfelszín alatt: a 
felszínközeli térségben, a kéregben, a köpenyben (ill. a litoszférában, asztenoszférában), földmag. Ezeket a 
térségeket anyag- és energiaáramlások, valamint az elektromágneses tér jelenségei kapcsolják össze. A vizsgált 
természeti folyamatok periodicitásának megfelelően hosszú távú kutatásokat terveztünk, szoros nemzetközi 
együttműködésekben.
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The research project „Earth electromagnetism” covers the following inter-related regions in the space: Sun, 
interplanetary field, magnetosphere, ionosphere, atmosphere, electromagnetic field  on the Earth, distribution o f 
electromagnetic parameters under the ground surface (in near-surface regions, in the crust, in the mantle or with 
other expressions: in the lithosphere and astenospehere), Earth's core. All these regions are interconnected, due to 
various matter and energy flows, among other by electromagnetic field. Following the periodicity o f the studied 
phenomena, we continued a long-term research, based on Earth observatory- and field studies, in close 
international co-operations.

Bevezetés
A Földi elektromágnesség (Earth electromagnetism) el

nevezésű soproni tudományos iskola gyökerei azokra az 
évekre nyúlnak vissza, amikor a GGKI elődjében elkezdő
dött a Föld elektromos szerkezetének kutatása és amikor a 
Nemzetközi Geofizikai Év (1957) alkalmából sikerült lét
rehozni a nagycenki geofizikai obszervatóriumot (mai 
neve: MTA Széchenyi István Geofizikai Obszervatórium). 
Az obszervatórium létrejötte ugyanis megteremtette, fo
lyamatos működése pedig — az ötvenes évek és az azóta 
eltelt évtizedek minden nehézsége ellenére — megőrizte a 
földi elektromágneses tér szerteágazó területei között az 
összehangolt kutatás lehetőségét. Két akadémikus, két 
tudomány doktora és két, MTA doktori címre pályázó 
kutató, illetve a mellettük folyamatosan újrateremtődő 
fiatal kutatók, doktoranduszok eddigi kutatási teljesítmé
nyére jellemző, hogy a Web of Science-ban hozzáférhető 
soproni szerzőségű természettudományi cikkek több mint 
egyharmadát ez a csapat írta.

Az elektromágneses jelenségek iránt az érdeklődés az 
elmúlt években jelentősen nőtt. Olyan új tudományterüle
tek alakultak ki, mint az űridőjárás, majd az űréghajlat. Az 
űridőjárás a napszél, illetve az általa kitöltött bolygóközi 
tér viszonylag gyorsan változó viszonyait véve alapul, 
vizsgálja ennek földi hatásait. Az érdeklődés ez iránt a te
rület iránt akkor vált erősebbé, amikor 1989-ben egy geo- 
mágneses vihar sok órás áramszünetet okozott az USA 
északkeleti részén, majd 2003-ban egy kivételes mágneses 
vihar — az óvintézkedések ellenére — Svédországban

1 MTA GGKI, H-9401 Sopron, Pf. 5

vezetett áramkimaradásra. Az ilyen jellegű vizsgálatoknak 
egyik feltétele a hosszú és folyamatos adatsorok megléte, 
ami a nagycenki Geofizikai Obszervatórium esetében biz
tosítva van, egyes ottani adatsorok (pulzációk, Schumann- 
rezonancia, légköri elektromosság) a világon is vezető 
hosszúságúak.

Az űréghajlat a geomágneses tér és a Nap sugárzásának 
hosszú távú változásaival foglalkozik. Ezen a téren a 
geomágneses polaritás váltásával kapcsolatos rémhírek 
keltették fel az érdeklődést, emiatt vált az átfordulás alatti 
helyzet érdekessé. Évtizedes-évszázados skálán a Nap 
mágnesterének, illetve a napszélből a magnetoszférába jutó 
energia arányának változása igényel hosszú adatsorokat. 
Hosszú, évtizedes időskálájú változásokat találtunk a lég
köri elektromosságban és az ionoszférában is. A bolygókö
zi tér, az ionoszféra és a geomágnesség kapcsolatára vonat
kozóan egy olyan kivételes jelenség, mint a napfogyat
kozás, vezetett új felismerésekhez, sőt eltérést találtunk 
bizonyos geomágneses indukciós hatás esetében is. A villá
mok révén keletkező elektromágneses hullámok, így a 
Schumann-rezonanciák és a whistlerek mind a földi időjá
rás, mind a magnetoszféra szerkezete szempontjából jelen
tős adatokat nyújtanak.

Az elektromágneses indukciós módszerekkel tanulmá
nyoztuk a Pannon-medence felépítését. Különösen nagy 
vállalkozás volt a Dunántúl DNy-i részén, a CELEBRA
TION szeizmikus vonal mentén mintegy 70 pontban vég
zett MT szondázás. Módszereinket repedezett kőzetek 
vizsgálatára, valamint régészeti feltárások elősegítésére is 
felhasználtuk. A helyi adottságok felhasználását jelentette a 
fákban mért elektromos tér mérése.
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Az eredmények áttekintése
A tudományos iskola eredményeit az Acta Geodetica et 

Geophysica-ban részletesen összefoglaltuk [Adám et al.
2005], e helyütt az egyes területekről csak egy átfogó át
tekintést adunk.

1. Nap-Föld fizika
2002- ben a finnországi Oului Egyetem űrkutató csoport

jával együttműködve a Föld körüli térség (a napszél és az 
interplanetáris mágneses tér, IMF) hosszútávú változásait 
és a helioszféra aszimmetriáját tanulmányoztuk. Kimutat
tuk, hogy naptevékenységi minimum idején a Nap déli 
mágneses féltekéjén szignifikáns 10 km/s/fok látszólagos 
latitudinális gradiens létezik. A Nap északi mágneses fél
tekéjén nem találtunk szignifikáns latitudinális gradienst, 
így a napszélsebesség minimuma, azaz a helioszferikus 
plazmalepel szisztematikusan a Nap északi mágneses fél
tekéjére tolódik naptevékenységi minimum idején.

2003- 2005-ben Zieger Bertalan DFG ösztöndíjas 
paleomagnetoszférák magnetohidrodinamikai (MHD) mo
dellezését végezte a Brémai Nemzetközi Egyetemen. A 
modellezéshez a Michigani Egyetem programját használ
tuk. A cél a napszél, a magnetoszféra és az ionoszféra köl
csönhatásának vizsgálata pólusátfordulások idején, amikor 
a Föld belső mágneses tere a mai érték 10%-ára csökken, 
és a virtuális geomágneses pólus alacsony földrajzi széles
ségekre vándorolt. A modellszámítási lánc végén becslést 
kaptunk a felsőlégköri ózonkoncentráció változására pólus
átfordulások idején, ami komoly befolyással lehetett a földi 
élővilágra.

Kis axiális dipólus, ekvatoriális dipólus, tengelyszim
metrikus kvadrupólus, ill. semleges vonallal rendelkező 
kvadrupólus paleomagnetoszférák numerikus MHD model
lezését végeztük el. Az IMF irányának függvényében vizs
gáltuk az erővonalak konfigurációját és a nagyléptékű mag- 
netoszferikus áramrendszereket. Ekvatoriális dipólus paleo- 
magnetoszféra esetén a magnetoszféra drasztikus jellegű 
napi változását tárgyaltuk. Az MHD program ionoszféra
modellező moduljával tanulmányoztuk a magnetoszféra- 
ionoszféra csatolást axiális dipólus paleomagnetoszférák 
esetében. Meghatároztuk a transzpoláris ionoszferikus po
tenciál, ill. az erővonal menti áramok változását a dipólus
momentum, az ionoszferikus Pedersen vezetőképesség és 
az IMF függvényében.

2. Tudományos-fejlesztési eredmények a nagycenki 
Széchenyi István Geofizikai Obszervatóriumban

A geomágneses tér, a Föld plazmakörnyezete és a 
Nap-Föld energiacsatolás folyamatos megfigyelése több 
új méréssel egészült ki. Létrejött a South European 
Ground-based Magnetometer Network (SEGMA) ma- 
gyar-osztrák-olasz együttműködésben. A nagyfelbontású 
mérések célja az ULF hullámterjedés (héjrezonancia) 
vizsgálata. Az elektromágneses zajok eloszlása, valamint 
a földi és műholdas (CHAMP, DEMETER) mágneses 
mérések összehasonlítása terén születtek eredmények. Az 
INTERMAGNET és a SEGMA keretében végzett méré
seket támogatja, és a tellurikus mérések folytatását biz
tosítja az átalakított DR02 és az MRS műszer. Az ELF- 
VLF (1-20 kHz) vevő 2003 júniusa óta folyamatosan mű
ködik. A cél a whistlerek és más tranziensek detektálása, 
vezetési csatornák vizsgálata és a plazmaszféra elektronsű

rűségének meghatározása. Az obszervatóriumi mérések 
formázása nemzetközi együttműködésekhez kapcsolódik.

3. A geomágneses pulzációk kutatása
E téren két kérdéssel foglalkoztunk, mindkettő régebbi 

együttműködések folytatása
Az 1999-es napfogyatkozás hatásával kapcsolatban a ha

tás meglétét ugyan kétségbe nem lehet vonni, de az álta
lunk javasolt értelmezés vitát váltott ki. Ez nem is a hatás 
megléte körül folyik, hanem az upstream hullámok és az 
erővonal menti rezonancia (FLR) létezése, sajátságai körül. 
Az eredményeket kiegészítettük a plazmasűrűség és ebből 
eredően az FLR periódusának várt változására vonatkozó 
becsléssel, ami jól egyezik a most meghatározott kísérleti 
eredménnyel.

A CHAMP műholdon és a felszíni SEGMA hálózatban 
(1.56<L<1.58) egyidejűleg végzett ULF mérésekből kivá
lasztott Pc 3 események alapján sikerült az erővonalnak 
megfelelő héj rezonanciát kimutatni mind a plazmaszférá
ban, mind pedig a felszínen. A kísérlet bizonyította azt a 
feltevést is, hogy az ionoszféra ULF hullámok polarizációs 
ellipszisét 90 fokkal elforgatja.

4. Ionoszféra
Mivel a rádiókommunikáció fejlődési iránya az adótelje

sítmény csökkentése és a frekvencia növelése, korábban a 
rádióhullámok hullámhosszához viszonyítva elhanyagolha
tó méretű ionoszferikus irregularitások befolyásolják a 
rádióhullámok terjedését. Az ionoszférában az elektron- 
sűrűség irregularitásoknak két fő típusa alakul ki, szpora- 
dikus E rétegek és a spread F jelenség. Az Es rétegeket 
vékony diffrakciós rácsoknak lehet tekinteni, amelyeknek 
jellemzője a rácsállandó, vagyis a rácspontok közötti távol
ság. Az foEs frekvenciaparaméter időbeli változásainak 
spektrális analízise lehetővé teszi a rétegben fellépő „fol
tok”, mint rácspontok közötti közepes időbeli különbség 
meghatározását. Szél modell alkalmazásával az időbeli 
különbséget a szélsebességgel szorozva a „foltok” közötti 
közepes távolság kiszámítható. A spread F jelenséget 
illetően megállapítottuk, hogy a keletkezésükre vonatkozó 
két feltételezés közül a legtöbb spread F előfordulást 
instabilitás okozza.

5. Légköri elektromos kutatások
Angliai partnerrel együttműködésben végzett kutatása

ink szolgáltatták a legjelentősebb eredményeket. A nagy
cenki, ill. két angol obszervatórium (Eskdalemuir és Kew) 
több évtizedes adatsorait elemezve igazoltuk, hogy egy
mástól távoli állomásokon azonos értelmű változás — 
csökkenő tendencia — jelenik meg a légköri elektromos 
paraméterekben. Az adatok megbízhatóságának ellenőrzé
sére mind Nagycenken, mind az angliai állomásokon fel
tártuk és bizonyítottuk a potenciálgradiens napi menetében 
a globális jegyeket. A vertikális áramban, amely leginkább 
érzékeny a globális változásokra, szintén kimutattuk a 
csökkenő tendenciát, Kew állomás mérései alapján. Ezáltal 
a potenciálgradiensben feltárt csökkenés realitása is meg
erősíthető. Ballonmérések eredményei alapján feltételezhe
tő, hogy a vizsgált időszakban a felszínen mért paraméterek 
változása a légköri elektromos globális áramkör egy fontos 
elemének, az ionoszferikus potenciálnak a csökkenésével 
függhet össze.
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6. Schumann-rezonancia
Magyarázatot adtunk a Kongó- és az Amazonas-meden- 

cei zivatartevékenységnek a féléves trópusi hőmérséklet
változásra adott eltérő válaszára. A napfelkelte/naplemente 
időszakhoz kapcsolódó SR intenzitásváltozást a terjedési 
viszonyok és a Föld-ionoszféra hullámvezető magasságá
nak a megváltozásával magyaráztuk. Az SR-frekvenciák 
napi menetének évszakos változásából a világ zivatartevé
kenységének óceáni termodinamikai befolyást tükröző, 
nem egyenletes sebességű észak-déli migrációjára követ
keztettünk. A Schumann-rezonancia frekvenciák napi inga
dozásának mértékéből a világ-zivatartevékenység területi 
változásait vezettük le. Mind az éves, mind a féléves 
területi változás egy, a l l  éves napciklussal összefüggésbe 
hozható modulációt mutat. Részt vettünk a Columbia űr
misszióhoz kapcsolódó nemzetközi felszíni ELF kampány
ban, valamint több EuroSprite kampányban. A felsőlégköri 
elektro-optikai emisszókat kiváltó hatalmas villámok töl
tésmomentumait határoztuk meg az SR-tranziensekből.

7. A Pannon-medence és más térségek elektromos 
mélyszerkezete

Új összefüggések tárultak fel a Dunántúli Vezetőképes
ség-anomália szerkezetének, anyagi mibenlétének és a 
Dunántúl szeizmicitásával való kapcsolatáról:
-  Statisztikai, valamint matematikailag leírható fizikai 

kapcsolatokat mutattunk ki a Pannon-medencében mért 
földmágneses indukciós vektorok (Wiese koncepció) re
ális komponensei irány sajátságai és a medenceszerkezet 
horizontális vezetőképessége (annak horizontális válto
zása) között;

-  Elvégeztük az eddigi legnagyobb volumenű és legrészle
tesebb (2 km-es állomástávolsággal kivitelezett) szerke
zetkutató magnetotellurikus mérést az ország DNy-i ha
tára (a 140 km hosszú CEL-7 mély szeizmikus szelvény) 
mentén. Az eredmények a Balaton-vonal és a Közép
magyarországi vonal jellegzetes elektromos vezetőké
pesség-anomáliái mellett Szentgotthárd és Barcs között 
több más geoelektromos mélyszerkezeti jellegzetességet 
is feltártak.

8. Új elektromágneses geofizikai mérési, modellezési és leképe- 
zési/inverziós eljárások kidolgozása, a meglévők fejlesztése

Beszereztük a WinGLink programrendszert, és számító- 
gépes programot készítettünk. A CEL-7 menti adatokat 
együttes inverziónak vetettük alá. Az inverziós eljárásokat 
(1-D, 2-D E-pol és 2-D H-pol, valamint 2-D bimodális) az 
impedanciatenzor rotációs invariánsain alapuló leképezé
sekkel egészítettük ki. A teljes impedanciatenzort oda- 
vissza transzformáljuk rotációs invariánsok rendszerébe, a 
teljes információtartalom megőrzése mellett. Paraméter
érzékenységi vizsgálatokat végeztünk és földi adatokon 
teszteltük a Mars NetLander projektre tervezett geomág- 
neses gradiens módszert. (Az időszak közepén U. Cs. 
tervezett doktori hallgató meghalt.)

9. Környezet geofizikai alkalmazások
Kétdimenziós egyenáramú (multielektródás) inverziós 

programcsomagot vásároltunk. Ennek alkalmazása hozzá
segített bennünket a rutinszerű alkalmazásokat meghaladó 
tudományos eredményekhez.

Korábban kifejlesztett geoelektromos null-elrendezé-

seink mellett olyan null-elrendezéseket terveztünk, ame
lyek ún. in-line (a szelvény menti előrehaladás vonalában 
elhelyezett elektródákat használó) méréseket tesznek lehe
tővé. Ezekkel különféle területeken tesztméréseket végez
tünk. A null-elrendezésekről PhD-értekezés készült és 
került megvédésre.

A magnetotellurikus tenzor rotációs invariáns-leképezési 
módszerét sikeresen alkalmaztuk egyenáramú térképezésre. 
A fajlagos ellenállás-tenzorból származtatott invariánsok a 
felszín alatti szerkezeteket felülnézetből torzulásmentesen 
mutatják, ellentétben a multielektródás mérések sokszor 
értelmezhetetlen és összefüggéstelen (bár matematikailag 
korrekt) anomáliáival.

A fa vízháztartásával kapcsolatos elektromos vizsgála
tok adatsorainak további gyűjtése és elemzése lehetővé 
tette a környezeti paraméterek befolyásának elemzését a 
nedváramlásra.

A meglévő fanedváramlási modellek által indokoltnál 
jóval bonyolultabb összefüggésrendszert mutattunk ki, és 
elkészült egy PhD-értekezés.

10. A Nap, illetve a belőle származó elektromágneses és 
részecskesugárzás hosszú távú változásai

E téma iránt az elmúlt években nagymértékben nőtt az 
érdeklődés, és ez a kérdés külön szakterületté vált „space 
climate”, űréghajlat néven. Lockwood jutott arra a követ
keztetésre, hogy a Nap mágnestere az elmúlt 100 évben 
mintegy kétszeresére nőtt. Ezt a geomágneses tevékenység 
hosszú adatsorára alapozták. A leghosszabb, 1868-ig visz- 
szamenő adatsor az aa index. Finn együttműködésben vizs
gáltuk ezt az adatsort. Mások a növekedést kétségbevonták, 
elsősorban a bolygóközi mágnestér esetében.

A kritikusok által javasolt IHV indexet az összes lehet
séges állomásra meghatároztuk a 20. sz. kezdete óta, és 
ezek nagyon hasonló növekedést mutattak. A változás 
mértéke 34%, fele az aa index változásának. Új adalék a 
változás szélességfüggése. Foglalkoztunk a különböző 
indexek átszámításával is.

A „space climate” kutatások végső soron hozzájárulnak a 
globális geomágneses tevékenység és a földi éghajlat közötti 
sokat vitatott kapcsolat elfogadásához vagy elvetéséhez.

Összefoglalás
A szerteágazó, de a soproni MTA GGKI Geofizikai Fő

osztályának hagyományain alapuló és az IAGA (Interna
tional Association of Geomagnetism and Aeronomy) 
kereteibe beleilleszthető eredményeket 78 publikációban 
(közel 20 SCI-cikkben) tettük közzé.

A fiatalok a doktori képzésben jelentősen előrehaladtak, 
de a legnagyobb hatású eredménye ennek az összerendezett 
kutatásnak az volt, hogy — megerősödésünknek köszön
hetően — 2005 júliusában Sopron nyerte el az IAGA 11. 
(2009 augusztusában tartandó) tudományos világkonferen
ciájának rendezési jogát.
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