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Хотя и методы гравитационной интерпретации применяются уже долгое 
время, все же их нельзя считать решенными.Наиболее целесообразный под
бор средней плотности, применяемой для вычисления аномалий Буге пред
ставляет собой часто оспариваемую проблему. Важным является учет цели 
интерпретации. В соответствии с этим различаются зональные, региональ
ные, локальные и элементарные аномалии. Для интерпретации локальных 
аномалий применяются различные методы высших производных. Если по гра
витационным аномалиям нужно судить о строении скрытых геологических 
тел, то руководствоваться следует принципом, что гравитационные анома
лии отражают неравномерное распределение плотности.

Кроме наиболее часто примененных до сих пор методов, за последнее 
время для интерпретации все более широко начинают применяться методы, 
основывающиеся на аналитическом продолжении аномалий.Применение метода 
аналитического продолжения иллюстрируется на практическом примере.

Наконец дается схематический отчет о настоящем положении грави
метрических работ в Венгрии, методике обработки материалов и строения 
карт,охватывающий также и вопрос о сопоставлении результатов гравимет
рических работ с вариометричеекамн.

J . Benner

PROBLEME DEE ÖEAVIMETEISCHEH IFTEEPRETATIOK

Obwohl die Probleme der graviaetrischen Interpretation echos 
seit langer Zeit bekannt sind, können sie auch jetzt noch nicht ale 
gelöst betrachtet werden. Die zweckmäseigste Wahl der bei der Berech
nung der Bouguer-Anomalien angewandten durchschnittlichen Dichte ist 
ein viel umstrittenes Problem. Wichtig ist die Beachtung des Ziele© 
der Interpretation. Dementsprechend unterscheidet man zonale, regiona
le, lokale und elementare Anomalien. Bei der Auswertung der lokalen 
Anomalien wendet man verschiedene Methoden der höheren Derivierten an. 
Wenn man aus den gravimetrischen Anomalien auf die bedeckten geologi
schen Schichten folgern will, dann ist massgebend, dass die gravimet
rischen Anomalien mit der unregelmässigen Dichtevert eilung im Zusam
menhang stehen. Zum Zwecke der Interpretation werden in letzter Zeit 
ausser den bisher vorwiegend benützten direkten Methoden auch die 
inversen Methoden angewendet»welche auf den analytischen Fortsetzungen 
beruhen. Der Vortrag führt Versuchsbeispiele zur Anwendung der Methode 
der analytischen Fortsetzung an. Zuletzt wi^d der Stand der gravi« 
metrischen Aufnahmen,sowie die Methoden der Bearbeitung und Kartierung 
-in Ungarn kurz erörtert. Es wird auch auf die Vergleichung der mit 
Drehwaage und Elt Giavimeter .^wonnenen Ergebnisse hingewiesen.
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A GRAVITÁCIÓS ÉRTELMEZÉS PROBLÉMÁI 

Henner János

Bármely fizikai mennyiség mérése & Föld felszínén a Földre vo
nat ко só ismereteinket gyarapítja és különböző következtetésekre ad 
alkalmat. A nehézségi erőtér mérési eredményei felhasználhatók a Föld 
alakjának pontosabb meghatározására,, továbbá a Föld belső felépítésé
nek és a földkéreg eltakart rendellenes sűrűségeloszlásának kutatá
sában. A mérési eredmények feldolgozásának & felhasználás céljához 
kell igazodnia. Jól ismertek & már hosszú ideje használt hagyományos 
feldolgozási eljárások. A földkéreg sűrűségeloszlásának vizsgálatá
nál leginkább а Воuguer-anoaáliákat számítjuk ki, de ezt a számítást 
bizonytalanság terheli, mert az eltakart rétegek átlagsűrűségét álta
lában nehéz a valóságnak megfelelően helyesen megállapítani. Az iro
dalomból többféle eljárás ismeretes a legjobban megfelelő átlagsűrűség 
megállapítására, de egyik sem tekinthető teljesen kielégítőnek. Ezzel 
a kérdéssel behatóan foglalkozott Pintér Anna Egyesületünkben tartott 
előadásában és a különböző eljárások kritikai vizsgálata alapján ahhoz 
az eredményhez jutott, hogy valamely területrész gravitációs feldolgo
zásánál - egyes különös esetektől eltekintve - legcélszerűbb az egy
séges átlagsűrűség számításba vétele. Természetesen az ilyen feldolgo
zás eredményeinek értelmezésénél tekintettel kell lenni arra, hogy a 
tengerszint feletti tömegeket nem távolitjuk el teljesen a Bouguer-ja
vít ás alkalmazásával, hanem az Így nyert nehézségi anomáliák a felvett 
átlagsűrűségtől való eltérést jellemzik a tengerszint feletti tömegek
nél, a tengerszint alattiaknál pedig a tényleges sűrűségeloszlás jut 
érvényre* A Bouguer-anomáliák számítási módja attól is függ,hogy a ki
számított anomáliákat milyen értelmezés céljára kívánjuk felhasználni. 
Sik - vagy kevéssé dombos vidéken a Bouguer-anomáliákban a topográfiai 
hatás bármilyen egységes átlagsűrűség alkalmazásánál is alig jelent
kezik. Erősebben tagolt domb- és hegyvidéken a legnagyobb nehézséget a 
topográfia hatásának kiküszöbölése okozza. Ezt a kérdést a szokásos 
topografikus korrekciók alkalmazása sem oldja meg megnyugtatóan, mert 
a topografikus korrekciók számítása megközelítő eredményeket ad és 
magát a korrekciót is befolyásolja a számításban használt sűrűség ér
téke. Van olyan értelmezési probléma, amelynél nem szükséges a topo
gráfia hatásának teljes kiküszöbölése, mert a vizsgált hegysógszerke- 
uet a topográfiában is mutatkozik, vagyis a topográfia is hozzátarto
zik a kérdéses hegységszerkezethez. Ilyenkor valamilyen feltételezett
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átlagsűrűségtől eltérő sűrűség eloszlás értékéé felvilágosítást adhat. 
A Bouguer-javitás számításánál a vonatkozási szintnek sem kell a ten
gerszintnek lennie; lehet pl. a kérdéses területnek legmélyebb átlagos 
szint j e.

Érdemes közelebbről megvizsgálni a nehézségi gyorsulás anomáliá
jának fogalmát. Az anomália, vagy rendellenesség az észlelt értékeknek 
valamilyen más értékrendszertől való eltérése. Többféle anomáliát kü
lönböztetünk meg aszerint, hogy az észlelt értékeket milyen más érték- 
rendszerhez viszonyítjuk. A szovjet irodalomban található a zonális, 
regionális, helyi és elemi anomáliák megkülönböztetése. A viszonyított 
értékrendszert röviden háttérnek nevezhetjük. A zonális anomáliák hát
tere a nehézségi gyorsulásnak főként a földrajzi szélességtől függő 
normális értékrendszere, amelyet különböző normális képletekből szá
mítanak ki. Bddig többnyire a Cassinis-féle u.n. nemzetközi normális 
képlet volt használatban,amely a Hayford-féle ellipszoidnak felel meg. 
A szocialista tábor országaiban újabban a Krasszovszkij-féle ellipszo
idhoz jobban igazodó Helmert-féle normálképlet kerül használatba. A 
nehézségi gyorsulás bármilyen anomáliájának számításánál az észlelt 
értékeket a tengerszintre, vagyis a geoidra redukáljuk a tiszta magas
sági javítással. Mivel pedig a normális értékrendszer a földi ellip
szoidra vonatkozik, a zonális anomáliák egyebek között a geoidundulá- 
cióktól is függnek. Leginkább azonban a földkéreg mélységi szerkezeté
től függnek. Azt is figyelembe kell venni, hogy a zonális anomáliák 
nem foglalhatják magukban a kisebb területre kiterjedő sűrűségi rend
ellenességeket; ezért a zonális anomáliák megállapításánál el kell si
mítani a kisebb helyi anomáliákat. Ezt & műveletet a kis méretarányú 
térképeken való ábrázolás is megkönnyíti. A zonális anomáliákat fel
használják a normális képlet egyenlítői állandójának, a földi ellip
szoid lapultságának és egyenlítője elliptikus alakjának megvizsgálásá
ra, tehát geodéziai problémák megoldására. Továbbá a zonális anomáliák 
alapul szolgálnak a mélyszerkezet! viszonyok, a nagytektonikai irányok 
tanulmányozásánál, a geoszinkllnálisok és a táblás területek elkülö
nítésénél. A tektonikailag aktiv területek, a geoszinklinálisok z@ná- 
lis anomáliái feltűnőbbek, kontrasztоsabbak, mint a táblás területek 
anomália terei. Ezekkel a kérdésekkel Archangelszkij szovjet tudós 
foglalkozott behatóan. A zonális anomáliák általában kontinentális 
viszonylatban érdekesek a ezért kisméretarányú térképeken ábrázolják. 
As isogamm© vonalakat 10-20 mgalnyi értékközökkel szokták ilyenkor 
ábrázolni.

A regionális anomáliák háttere a zonális anomáliák értékrend-*ösere, tehát a regionális anomáliák a nehézségi gyorsulásnak nagyobb 
de nem földrész nagyságú területre kiterjedő, a zonális- anomáliákhoz
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viszonyított rendellenességeit jelentik, A regionális anomáliákat ug; 
lehet meghatározni, hogy minden egyes mérőpontra a környezetükben lévi 
mérőpontok értékeiből megállapítjuk a jellemző kerületi átlagértéket 
Erre a magasabb deriváltak különböző számítási módszerei nyújtanak le
het őséget , mert e módszerek lényege a aérőpontra jellemző regionálii 
érték megállapítása. Pintér Anna és Szabó Zoltán Egyesületünkben tar
tott előadásukban egy egyszerű eljárást ismertettek a regionális ano
máliák kiszámítására* к regionális anomáliák nem tartalmazzák a normá
lis változást és г tengerszintre vonatkoznak* rendszerint a Bouguer- 
anoaáliákból állapítják meg* A regionális anomáliák átnézetee képei 
nyújtanak országnagyságu területek gravitációs viszonyairól és hegy
ségszerkezeti következtetésekre alkalmasak*

A helyi anomáliák háttere a regionális anomáliák rendszere. J 
helyi, másként másodlagos anomáliák szokásos számítási módszere ab bar 
áll, hogy az észlelt értékekből a valamilyen módon megállapított 
regionális anomáliákat kivonják, Alapul szolgálnak itt is rendszerint 
a Bouguer^anomáliák. A helyi anomáliák a kisebb területre kiterjedd 
eltakart sűrűségeloszlásra engednek következtetéseket.

Az elemi anomáliák olyan egészen kis területre szorítkozó ano
máliák, amelyek a mérőpont közvetlen kötelében települt tömegegyenet
lenségek, vagy esetleg a mérőműszer hibáinak következményei. Az elemi 
anomáliák a legtöbb esetben nem alkalmasak földtani következtetésekre, 
csupán kivételesen adnak lehetőséget valamilyen & környezettől nagyor 
eltérő sűrűségű kis kiterjedésű kőzettömeg, pl, érctel^r meghatározás 
eára.

Csupán röviden mutatok rá arra, hogy a Faye-féle anomáliák első
sorban a Pöld alakjára vonatkozó vizsgálatoknál játszanak szerepet, 
mert a geoidundulációknak Stokes és Vening-Meinesz képletei alapján s 
nehézségi anomáliákból történő számításánál olyan anomáliákat kell 
felhasználni, amelyeknél nincsen tömegeitávolitás? csupán tömegáthe
lyezés a geoidfelűleten belüli térbe,, Erre a célra a Faye-féle anomá
liák a legalkalmasabbak? mert azok minden hipotézistől mentesek. Az 
izosztatikus anomáliák felhasználhatók a Pöld belső felépítésével kap
csolatos, nagyszerkezeti kérdések vizsgálatára,

A gravitációs értelmezésnek legfontosabb problémája a felszín 
alatt kisebb, vagy nagyobb mélységben levő, eltakart tömegeloszlás 
megvizsgálása, mert az eltakart hegységazerkezetek megismerése vezet
het hasznos ásványi anyagok feltárásához. Az értelmezésben sok nehéz
séggel találkozunk, Általában az a vélemény alakult ki s az helytálló 
is, hogy a hegységszerkezeti viszonyokat kizárólag gravitációs mérési 
eredmények alapján egyértelműen megállapítani nem lehet, s különösen 
bizonytalanok a gravitációs utón megállapított mélységi adatok. Ennél-
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fogva feltétleaül szükséges © gravitációé ©érési eredményeknek ©ás 
geofizikai eljárásokkal nyert adatokkal együttesen végzett hODplsn 
feldolgozása.

tégen ismert tény, hogy aég a legegyszerűbb ©sótben, két réteg, 
mégpedig ®gy mélyebben fekvő sűrűbb réteg - alaphegység - és a reá te
lepült ki©©bb eürüségü^üledéke© réteg esetében se© jelentik a Bouguer- 
aaocdll&k isóvónálai a két réteg érintkésési felületének izohlpszált, 
vagyis as izovoaslak értékköse, pl. 1 egal nehézségi különbség nem ér- 
toloDchotő as érint késési felület meghatározott magasságkülönbségével, 
lég bonyolultabb a helyset, hm nem két rétegről, banes több különböző 
oürüságü é© többnyire egymáshoz képest dlszkordáns&n elhelyezkedő ré
tegről van ©só és ez m gyakori ©sót. A gravitációs sőrééi eredmények 
többnyire kvalitatív értelmezésre alkalmasak. A kvantitatív értelmezés 
céljából alkalmazott közvetlen eljárásnál földtani, fhráel adatok és a 
gravitációé sért anomáliák alapján valéeslnüelthető eltakart tösegel- 
oszlást tételeznek fel és potenciálelméleti képletek, valamint azok 
alapján szerkesztett diagrammok segítségével kiszámítják a feltétele
zett tömegeloszlás gravitációs hatását. A feltételezett eltakart tö- 
megelosslást mindaddig változtatják, amíg a számított hatás meg nem 
köseliti © mért nehézségi anomáliákat. Bz a közvetlen módszer gyakran ’ 
sok próbálkozással éo számolással jár. Ehelyett újabban olyan közve
tett eljárásokat alkalmasnak, amelyek segítségével a nehézségi anomá
liákból as eltakart tömegelosslásr© lehet következtetni. A közvetett 
eljárások a nehézségi anomáliák analitikai folytatásán alapulnak. Az 
irodalomból többféle eljárás ismeretes az analitikai folytatásokra, s 
ezek egymástól főként abban különböznek, hogy az analitikai sorfejté
sekben milyen módszert alkalmasnak és milyen elhanyagolásokat engednek 
meg, s ©gy-egy mérőpont környezetéből milyen és hány anomália értéket 
vesznek figyelembe. Az analitikai folytatásokat felhasználó módszerek 
között vannak két- és három dimenziója tömegolossláara vonatkozó eljá
rások.

Kísérletképpen számításokat végeztünk egy nehézségi anomáliára 
vonatkozólag, amely lötvös-inga mérések eredményeiből alakult ki s 
amelynek egy részén graviméter mérések is történtek. A Bouguer-anomá- 
liák szintjére vonatkozó isogamsákat az 1 . ábra mutatja 5 agai érték
közökkel. В vizsgálatokban Ácséi Etelka volt segítségemre. A számítá
sokban részben az Bötvös-lnga mérések vízszintes gradienseiből megál
lapított nehézségi anomáliákat, részben magukat a vízszintes gradien
seket használtuk fel. Az analitikai folytatások módszerével kétfé
le szempontból végeztünk vizsgálatokat: egyrészt az anomáliák ér
tékrendszerét átvittük a felszínnel párhuzamos más szintekre lefelé 
és felfelé, másrészt két réteg ©setének feltételesésével a két kü
lönböző sűrűségű réteg határfelületét határoztuk meg.
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Az együtthatók numerikus értékei különböző /3̂  értékekre a Beesel- 
féle függvénytáblázatok segítségével számíthatók ki. A ß  ̂ sajátérté
kek pedig a JQ* //3/ * о egyenlet gyökei.

A.K. Síalovicsko említett müvében táblázatban adja meg a kiszá
mított /3  ̂ értékekhez tartozó aik együtthatókat, továbbá ^ /3i Zo 
és e^-^i zo mennyiségeket. E táblázatokat használtuk fel további 
vizsgálatainkban. A Z0-aennyiség a távolság egysége. A feldolgozás me
nete a következő volt. Az előre megállapított ZQ-nak megfelelően egy- 
kösepü körökkel diagramot készítettünk ?  = 0,5 zQ , 1 ,5  zQ , 2,5 zQt 
3,5 zo , 4,5 zQ sugarak mellett. Az i?ogammákkal jellemzett anomália 
területen 36 pontot szemeltünk ki 8 mindegyik ponton a körös diagram 
segítségével 8-8 irányban kiolvastuk az anomália értékeket s egy-egy 
körre vonatkozólag közepeltünk. Hogy viszonylagos értékeket nyerjünk, 
a külső kör átlagértékét kivontuk a többi kör átlagértékéből,a további 
számításokban ezeket a különbségeket megszoroztuk a megfelelő 
együtthatókkal és mindegyik /̂ i-nek megfelelően összegeztük. Az expo
nenciális tényezővel megszorzott értékek összege adja Vz értékét e 
kérdéses pontban.

Az első együttható képlet®

A0 * ° ' 4 ^  VB C$>k)

A számítás végrehajtható a felazin fölött kijelölt vonatkozási síkokra 
is; az eltérés mindössze abban áll, hogy sQ helyett-ZQ veendő.

A felszín alatt és felett különböző vonatkozási síkokra elvég
zett számításokból a 2. 3- 4. és 5. ábra az anomáliák rendszerét mu
tatja a felszín alatt 200 m, 300 m, 600 m, illetőleg 900 m mélységben, 
a 6. és 7 . ábra a felszín felett 300 m, illetőleg 600 о magasságban.

A felszín feletti anomália rendszerek az eredeti észlelt anomá
lia rendszerhez hasonlítanak, de az izog&mmák simább lefutásnak, s igy 
regionális anomália jelleget mutatnak. A lefelé folytatott értékrend- 
szerek arról tanúskodnak, hogy az analitikai folytatások révén az ano
máliák feloldódnak, kisebb részletek is előtűnnek. Továbbá másodla
gos anomáliákat számítottunk Elkins módszerével s az igy nyert anomá
liakép leginkább a ZQ » * 600 m szint analitikai folytatásos anomá
liáinak felel meg /8. ábra/.

A másik vizsgálatnál két dimenziós alakulatot feltételezve a két 
különböző sűrűségű réteg határfelületének lefutását határoztuk »eg. 
Kiindulásul szolgál a Bouguer-képlet
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h А /  Jelenti a homogén réteg vastagságát.

Differenciálással kapjuk a réteg vastagságának váltosását egy 
ségnyi visasintes távolságban

dh 1 _ • ,
■* T x l ö ' ™  (*'2°)

E kifejezésben a V3X visssintee gradienst analitikai folytatás
sal kell megállapítani. Erre felhasználtuk Hainboy következő képletéti

(Vzx)i = 7 ’°5 1 t b ( V )  * ° ' 545 [ V*xC*i +á,0)+

♦ °*2 [ vax ( X1 + 2<íí, °) + \x(*l - 0 ) ] -

♦ 0,109 [ \ x(xi ♦ ЪД , О) ♦ 7S3t (zt - З Л  .0)] ♦

♦ 0,059 [v82(x1 ♦ 4 J f 0) - - 4j,o;]-

- 0,042 [ \ x ( x± ♦ 54, Oj ♦ Ta  (xt - 5^, 0)] +

♦ 0-027 ♦ 64. O) + 1 „ ( * t - 6j ,  q)]- ...]

3̂ Jelenti a szelvény szomszédos pontjainak távolságát.
Tehát a szelvény minden pontjára a szomszédos pontok gradiens 

értékeiből kell analitikai folytatásos eljárással Jellemző gradiens 
értéket megállapítani.

A differenciál hányadost megszorozva a szelvény pontjainak 
távolságával megkapjuk a szomszédos pontok közti rétegvastagság vál
tozást s ennek alapján a határfelület lefutása esagállapítható. A szá
mításnál 0,6 sürüségkülönbséget vettünk figyelembe.

A vizsgált területen a kiértékelésre Ény - DK irányú, a gravi
tációs maximum csapásirányára merőleges szelvényt választottunk. Ez a
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szelvény az egyik végén igen közel Jár egy mélyfúráshoz, mely az alap
hegy eéget 220 m-ben harántolta. Ennek figyelembe /ételével számítás 
utján a határfelület mélysége a szelvény másik végén számitás utján 
1124 m, m±g egy közelben levő fúrásban az alaphegységet 1176 m-ben ta
lálták.

Az analitikai folytatással megállapított határfelület figyelem- 
bevételével hat <5 számit ást végeztünk el két dimenziós alakulatot és 0,6 
eürüségkülönbséget feltételezve. A számításból nyert /} g görbe jól 
egyezik az észlelt görbével /9. ábra/.

Az említett kétféle számítás még nem szolgáltat elegendő adatot 
ahhoz, hogy az analitikai folytatások módszereinek alkalmazhat óságáról 
teljes mértékben meggyőződjünk.Kétségkívül érdeme© ezzel behatóan fog
lalkozni, mert lehetőséget kinél a gravitációs mérési eredményeknek az 
eddigieken tulmehő értelmezésére.

Ezután rövid áttekintést kivánok adni Magyarország gravitációs 
felmértségéről és az anyag feldolgozásának állásáról. Magyarország úgy 
szerepel a köztudatban, még nemzetközi vonatkozásban is, hogy e- 
gyike a gravitációsan legjobban felmért országoknak. Magyarországon a 
gravitációs felvételek Eötvöstől elkezdve valóban hosszú ideje, kb. 
hat évtizede folynak részben Eötvöe-ingával, részben graviméterrel. Az 
ország jelenlegi területén kb. 53 000 Eötvös-inga pont és kh. 62 00C 
graviméter észlelési pont van I960, év végéig számitva. Azonban e 
hosszú időn át végzett mérések nem történtek egységes elvek szerint, 
általában az egyes területrészeken a mérések a mindenkori nyersanyag
kutatás! igények kielégítése érdekében folytak és ennek következtében 
nem alkotnak egységes, összefüggő rendszert, és jelentékeny terület
részeken még nem volt semmiféle gravitációs mérés. Az i960, év végén
kb. 61 000 km területen volt korszerű, feldolgozásra alkalmas rész-2letee mérés, tehát még kb. 32 000 ka területen kell legalább regioná
lis mérést végezni.

A meglevő részletes gravitációs mérési anyag egységes, összefüg
gő feldolgozását az 1950- 55. években felmért országos graviméteres 
alaphálózat teszi lehetővé. Az újabb mérések eredményeit már a feldol
gozás során az alaphálózatba költjük be, a régebbi graviméter mérések 
anyagát azonban az alaphálózatba való beleillesztés érdekében át kell 
számítani. A Bouguer-anomáliák számításánál 2,0 sűrűségét használunk 
és ugyanezt alkalmazzuk a kartоgrafikus számításnál. Ennek az egységes 
sűrűségnek alkalmazása annak tudatában történik, hogy a hegyvidéken a
2,0 sűrűség a tényleges viszonyokhoz képest kicsi érték és a hegyvidé
ki és síkvidéki anomáliák eltérésében ennek a %sürüségértéknek is része 
van. Hegyvidéken több helyen történt kísérlet a földtani viszonyok 
mérlegelésével nagyobb sűrűségérték, sőt változó sűrűségérték alkalma-
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9. ábra



sására, de részletes adatok Monyában acn lehetett reálisan elhatárol
ni az egyes sűrűségértékek tartományait és a határvonalak közelében 
fekvő pontokon a sűrűségérték változása irreális kényszert Jelentett, 
nem létező tektonikai vonalakat hozott be az anomália képbe.

A régi graviméteres mérési anyag feldolgozásánál Jóval nagyobb 
feladatot Jelent az ország területén Jelentékeny számban levő Eötvös- 
inga aérőpontok beillesztése az alaphálózat rendszerébe. Ezt a követ
kező eljárással végezzük. A hálózatos Eötvös-inga méréssel borított 
területet olyan egységekre osztjuk fel, amelyeken több, legalább 4 
alappont van. A megfelelő javításokkal ellátott u.n. szubterrán víz
szintes gradiensekből kiszámítjuk a szomszédos mérőpontok közti ne
hézségi gyorsulás különbséget és ezekből feltételi egyenleteket állí
tunk fel. A területre *eeő alappontok Bouguer-anoaália értékeit kény
szernek véve a mérőpontok legvalószínűbb anomália értékeit a legkisebb 
négyzetek elve alapján kiegyenlítő számítással állapítjuk meg s ezzel 
az Eötvös-inga mérések eredményeit az alaphálózat Bouguer-anomáliáinak 
szintjére hozzuk. Elvileg helyesebb volna Tárczy-Hornoch Antal akadé
mikus Javaslatára magukat a gradienseket kiegyenliteni, de országos 
viszonylatban ez túlságosan nagy számolást Jelentene. Az egymáshoz 
csatlakozó kiegyenlítési területek határvonalán levő aérőpontokat 
egymástól függetlenül mindkét kiegyenlítésbe belefoglaljuk s a két 
kiegyenlítésből nyert értékeket közepeljük. Tapasztalat szerint a 
csatlakozó vonalakon a két kiegyenlítésből nyert anomália értékek kb. 
0,1-0,2 mgalra megegyeznek. Ez az eljárás igen nagy feldolgozó munkát 
igényel, s már tettünk kísérletet arra, hogy elektronikus számológépet 
is segítségül vegyünk, azonban ebben az esetben a programozás és az 
eredmények ellenőrzése jelent nagy munkát.

A gravitációs anyagnak egységes, összefüggő feldolgozása már 
két és fél év óta folyik a Geofizikai Intézet gravitációs osztályán 
az előbb ismertetett elvek alapján, s ezt a feldolgozást az egész or
szágnak gravitációsan felmért területén egységesen minél előbb végre 
kell hajtani. Megemlíteni kívánom, hogy kínálkoznék olyan feldolgozó 
eljárás, amelynél vonatkozási szintnek nem a tengerszintet választjuk, 
hanem eikvidékeink átlagos szintjét, 100 m-t és a Bouguer-javításnál 
a 2,0 értéknél valamivel nagyobb értéket, pl. 2,4-et vennénk figye
lembe, ami a hegyvidéki képződmények 100 m feletti átlagos sűrűségér
tékének nyilván Jobban megfelel; a síkvidéki üledékek nem is kerülné
nek szóba, mert ott kevés eltérés van a 100 a szinthez képest.. Menet
közben azonban nem változtatható a feldolgozás módszere.

Az Eötvös-inga méréseknek az alaphálózatba illesztésével kap
csolatban ismét felmerül az a probléma,hogy mennyiben lehet az Eötvös-



ingával és a gr&viméterrel mért eredményeket egyeztetni* vájjon a víz
szintes gradiensekből levezetett nehézségi különbségek megegyeznek-e a 
graviméterrel közvetlenül mért értékekkel.Erre nézve 1959-ben és 1960- 
ban tanulmányi méréseket végeztünk egyrészt teljesen sik területen, 
másrészt dombos területen. A sik területen jó egyezés mutatkozott a 
Bouguer-anoaáliákban, azonban a dombvidéken volt bizonyos eltérés, 
amelyet változó sűrűségérték alkalmazásával jó részben ki ■ lehetett 
küszöbölni. A tiszta magassági javítással nyert értékek a tagoltabb 
területen erősen eltérnek.

Végül köszönetét mondok Aczél Etelka tudományos munkatársnak az 
analitikai folytatások vizsgálatában való értékes közreműködéséért.


