
3.1 A FÖLDMÁGNESES TÉR VIZSGÁLATA*

A Tihanyi Obszervatórium folyamatosan ellátta mérési és nemzetközi 
adatszolgáltatási feladatait. A mérési szintek, az ún. bázisértékek ellenőrzésére 
nemzetközi rendezvények keretében végzett összemérések adtak lehetőséget.
1988- ban Tihanyban rendeztük a Planet 88 elnevezésű munkatalálkozót, 
amely egyben a KAPG IV. 5. munkacsoport ülése is volt. Ennek keretében 
francia, nyugat-, ill. kelet-német, cseh és szlovák, lengyel, román, bolgár és 
jugoszláv obszervatóriumi szakemberek végeztek összehasonlító méréseket.
1989- ben lehetőség nyilt a finnországi Nurmijárvi obszervatóriumban a IAGA 
és a Finn Meteorológiai Intézet által rendezett munkatalálkozón való részvétel
re, ahol nyolc különböző variációs rendszert teszteltek másfél hétig. A saját 
fejlesztésű D imars adatgyűjtő a hozzákapcsolt szovjet gyártmányú kvarc vario- 
méterekkel műszaki szempontból a középmezőnyben végzett ebben a verseny
ben. A teszt-sorozat feltárta az érzékelők néhány szisztematikus hibáját, mint 
például a gyártó által megadott hitelesitési tényező 3-8%-os hibáját, a D-vario- 
méter 1,5°-os hibás tájolását. Szerencsére ezek az eltérések utólag korrigálhatok, 
tekintve azt, hogy a hiba rendszeres, és változása lassú, negyed vagy féléves 
időszakra azonosnak tekinthető. Számítógépes programot készítettünk az 
1988-89-es adatok újrafeldolgozására.

A földmágneses komponensek az említett korrekciót nem tartalmazó előze
tes értékei:
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1 x 25 kV-os táplálástól eltérően a Székesfehérvártól kiinduló vonalat ún.
2 x 25 kV-os rendszerben táplálják. A MÁV költségmegtakarítás miatt válasz
totta ezt a megoldást, és „mellesleg” nagyon kedvezőnek ígérkezett az obszerva
tórium szempontjából is. A részleteket későbbi publikációban tesszük közzé. 
Villamosságtani és geofizikai szempontból a 2x 25 kV-os rendszer előnye az, 
hogy a talajban a vontatási áram elenyésző töredéke folyik, mert létezik egy ún. 
visszatérési vezeték. Továbbá az áramtér lényegében két takaréktranszformátor 
között alakul ki, amelyek távolsága 5-10 km, lényegesen kisebb a hagyományos 
vontatási rendszer 40-60 km-ként lévő alállomásainál.

1988. júliusától 1989. decemberéig csak a Székesfehérvár-Siófok szakaszon 
volt rendszeres forgalom. Ebben az időszakban a Balatonaliga-Zamárdi vonal- 
szakasz mellett végeztünk megfigyeléseket. Kialakítottuk az észlelés és feldolgo
zás módszereit. Gyakorlatilag 1990. januártól rendszeres a villamos mozdonyok 
közlekedése a Siófok-Fonyód szakaszon. A kísérleti mérések tanúsága szerint 
az obszervatórium jelenlegi, kvarcszálas felépítésű, 0,1 nT-ás felbontóképességű 
variométereit és a proton-magnetométereket a villamosítás nem befolyásolja.
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