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Könyvismertetés

Bíró Péter Time variation of height and gravity (A magasság és a nehézségi erő időbeli változása). 
Sammlung Wichmann Band 14, Karlsruhe —Budapest, 1983. A Karlsruhe-i Herbert Wichmann 
Verlag és az Akadémiai Kiadó közös kiadása. 160 o.

Bíró professzor könyve a tekintélyes Wichmann-féle „kék” sorozat 14. kötete, mely sorozat
ban már hagyományosan a geodézia tudományának nemzetközi vezéregyéniségei írnak. A szerző 
ebben ar művében több mint egy évtizedes kutatásainak eredményeit foglalja össze. Ezeknek az 
eredményeknek az ismerete, a.nehézségi erőtér kutatásával és a geodinamikával foglalkozó vala
mennyi földtudományi szakember számára alapvetően fontosak. A mű, mely világviszonylatban 
az első ilyen témájú szakkönyv, a potenciálelmélet időben változó erőtérre történő kiterjesztésével 
a fizikai geodézia új irányzatának, a dinamikai, vagy kinetikai geodéziának elméleti alapjait veti 
meg.

Az 1. Bevezető részben a szerző röviden összefoglalja a magasság fogalmának fizikai értel
mezését, kiemelve kapcsolatát a nehézségi erőtérrel. Ezt követően utal azokra a jelenségekre, 
melyek alapján a földi nehézségi erőtér időbeli változásaival kell számolni. Leszögezi, hogy az erőtér 
változásainak hatásait általános érvényűén tárgyalja, függetlenül az őket kiváltó fizikai okoktól,

A 2. rész a nehézségi erőtér időbeli változásainak hatásait tárgyalja. Ezen belül-a 21., a 22« 
és a 23. fejezetben háromféle (a merev kérgű, az ideális folyadékkal borított és a rugalmas kérgű) 
földmodellre, majd a 24. fejezetben a valódi Földre vonatkozó eredményeket mutatja be. Az egyes 
fejezetekben tárgyalja a nehézségi erőtér szint felületeinek függőleges értelmű eltolódását, a felszíni 
pontok magasságának és magasságkülönbségének megváltozását, a földfelszíni nehézségi gyorsulás 
értékek időbeli változását, valamint ezen mennyiségek között fennálló kapcsolatokat.

A szerző helyesen azt az integrált szemléletmódot alkalmazza, hogy a nehézségi erőteret és 
a geometriai helyzetet meghatározó mennyiségeket, a természetes kapcsolatuknak megfelelően 
együttesen kezeli, és ennek megfelelően állítja fel azokat az összefüggéseket, amelyek az egyedül 
helyes eredményre vezetnek.

Ebben a részben fontos új fogalmakkal találkozhatunk, így pl. a szerző megkülönbözteti a 
földfelszíni pontnak a kezdeti helyzetéhez viszonyított valódi és az elmozduló szintfelületekhez 
viszonyított viszonylagos (relatív) függőleges értelmű elmozdulását. Élesen elválasztja továbbá 
a nehézségi erőtér időbeli változásának fogalmát (amit számszerűen az erőtér potenciáljának meg
változásával jellemez) a felszíni pontokban mérhető nehézségi gyorsulás változástól.

Biró professzor kimutatja, hogy a nehézségi erőtér időbeli változása következtében potenciál
jának szintfelületei a térben áthelyeződnek, aminek következtében a földfelszíni pontok magassága 
(vagy a szomszédos pontok magasságkülönbsége) általában akkor is megváltozik, ha semmiféle 
valódi felszínmozgás nem történt. Megállapítja továbbá, hogy a földfelszíni nehézségi gyorsulás 
az idő függvényében két okból is változhat, egyrészt az erőtér időbeli változása, másrészt az észlelési 
hely térbeli helyzetének eltolódása (pl. éppen á felszínmozgások miatti megváltozása) következté
ben. Ezért a kétféle változást csak együttesen lehet vizsgálni és helytelen eredményre jutunk, 
akár a felszín- (kéreg-) mozgásokat, akár a „g” változásokat elemezzük egymagukban! A fizikailag 
helyes eredményt a potenciálelmélet 3. peremérték-feladatának az időben változó erőtérre kiter
jesztett megoldása szolgáltatja. Kiemelkedően fontos eredmény annak a bizonyítása, hogy a nehéz- 
ségi gyorsulás tapasztalt változása tehát nem szükségszerűen jellemző a nehézségi erőtér potenciál
jának megváltozására, — vagy megfordítva: a nehézségi erőtér megváltozásából nem következik 
szükségszerűen valamely pontban a nehézségi gyorsulás változása is.

A 3. részben az elméleti eredmények gyakorlati hasznosítását jelentő geodinamikai következ
tetések találhatók. A 31. fejezetben a szerző a földfelszín jelenkori függőleges mozgásainak vizsgá
latával kapcsolatban megállapítja, hogy az ismételt szintezések eredményeiből még nem lehet köz
vetlenül következtetni a valódi függőleges mozgásokra, csak akkor, ha meghatározzuk a szint
felületeknek az erőtér időbeli változásának hatására bekövetkező függőleges eltolódását is. Ez 
utóbbi céh a szükséges a nehézségi erőtér időbeli változásának meghatározása. Ezzel foglalkozik 
a 32. fejezetben és megállapítja, hogy egészen kivételes, különleges esettől eltekintve egyetlen 
mérési helyen a nehézségi gyorsulás zérus, vagy nem zérus értékű megváltozásából nem lehet a ne
hézségi erőtér időbeli változására vagy állandóságára következtetni (amint egyes kutatók korábban 
ezt helytelenül megtették). E célra ismételt, egyidejű nehézségi gyorsulás mérések és magasság
meghatározások világhálózata szükséges, mert csak ezekből lehet egyértelmű következtetéseket 
levonni. Végül a 33. és a 34. fejezetben az egyidejű helyi ismételt nehézségi gyorsulásmérések és 
magasságmeghatározások geodinamikai alkalmazását, illetve a nehézségi erőtér és a mesterséges
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holdak észlelése alapján meghatározott geocentrikus helyvektorok időbeli változásának kapcsolatát 
mutatja be a szerző.

Röviden összegezve: Biró professzor munkájának kiemelkedő jelentősége abban rejlik, hogy 
megmutatja, milyen úton lehet következtetni a valódi felszínmozgásokra, továbbá a nehézségi 
erőtér időbeli megváltozására. Megmutatja, hogy mindezek meghatározása csak az egész Föld 
felületére kiterjedő ismételt, egyidejű magassági és abszolút nehézségi gyorsulásmérések alapján 
lehetséges. Ennek megfelelően 1983-ban a Nemzetközi Geodéziai Szövetség megerősítette és kiter
jesztette a Nemzetközi Gravimetriai Bizottságnak ilyen értelmű gravitációs világhálózat létrehozá
sára vonatkozó ajánlását, sőt már munkabizottság is alakult a hálózat tervezésére, melyben a szerző 
is részt vesz. Örömmel vehetjük tudomásul a magyar kutató nemzetközi elismerését és gratulálunk 
az elért eredményekhez.

Völgyesi Lajos

у Developments in Geophysical Exploration Methods 1—2—3. (Fejlesztési eredmények a geofizikai 
kutató módszerek területén) Development Series. Edited by: A. A. Fitch, Applied Science Publishers 
Ltd.,London. ISB N  0 —85334—835— 9

A  geofizikusok nagyjából két csoportba sorolhatók. Az egyikbe a gyakorlatban dolgozók, ún. 
felhasználók és a vezetők tartoznak, a másikba a kutatók és specialisták akik, új módszereket fej
lesztenek ki és vezetnek be a kutatásba. Utóbbiak eredményeit különböző folyóiratokba szétszórt 
publikációk és nem közölt kutatási jelentések tartalmazzák. Az egyes kutatási területekhez tartozó 
dolgozatok összegyűjtésére és megértésére csak az azonos szakterületen dolgozók vállalkoznak és 
vállalkozhatnak sikerrel. Már sokkal nehezebb a kommunikáció a specialisták között és majdnem 
lehetetlen az első csoportba tartozók számára — már csak a gyűjtéshez szükséges idő hiánya miatt 
is — hogy áttekintést nyerjenek a legfontosabb területeken végzett újabb kutatásokról. így  véle
kedik, és ennek megkönnyítésére vállalkozik sikerrel, A. A. Fitch jelen háromkötetes cikkgyűjte
ményben.

Annak ellenére, hogy minden témakör tárgyalására más-más — és számos publikáció alapján 
jól ismert — szerzőt kért fel, sikerült egységes tárgyalási szempontokat és nyelvezetet létrehozni, 
így lett a könyv sokkal több mint cikkgyűjtemény, és annak ellenére, hogy a választott témák mind
egyike jelenleg is kutatás tárgyát képezi, akár jó megalapozó és bevezető jellegű olvasmánynak te
kinthető anélkül, hogy ennek érdekében a tárgyalás módot túlságosan leegyszerűsítené. A matemati
kai apparátus egyszerű de elegendő az egzakt, mégis közérthető megfogalmazáshoz.

Az egyes kötetek tartalma címszavakban és a szerzők neve:
1. kötet
1. Sebesség-meghatározás szeizmikus reflecxiós adatokból 

M. Al-Chalabi
2. Robbantó és geofoncsoportok 

S. D. Brasel
3. Lyuk-geofon mérések és az akusztikus logok kalibrációja 

P. Kennett
4. Szeizmikus energiakeltés szárazföldön 

W. E. Lerwill
5. Szeizmikus energiakeltés a tengeri kutatásban 

R. Lúgg
6. Tengeri gravitációs és mágneses kutatás 

L. L. Nettleton
7. Jelalak formálás módszerei 

D. G. Stóne
8. Szeizmikus szelvényezés a szárazföldi szénkutatásban 

A. Ziolkowski

2. kötet
1. Statikus korrekció meghatározás 

A. W. Rogers
2. Vibroseís feldolgozás 

P. Kirk
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3. Az l, norma a szeizmikus adatfeldolgozásban 
H. L. Taylor

4. Jósló dekonvolució 
E. A. Robinson

6. Geotermikus energia kutatása 
G. V. Keller

6. Migráció 
P. Hood

3. kötet
1. Szénkutatás felszínalatti geofizikai módszerekkel 

A. K. Booer
2. Az ellenállás és sebesség logok kölcsönös kapcsolata 

A. J. Rudman
3. Fókuszált ellenállás szelvényezés 

A. Roy
4. Gamma szelvényezés és értelmezés 

P. G. Killeen
5. Akusztikus szelvényezés: a teljes hullámforma és annak értelmezése 

D. Rader
6. Elektromos anizotrópia: ennek hatása a fúrólyukban végzett mérésekre 

J. H. Moran és S. Gianzero
7. Lyukgeofizika a geotermikus kutatásban 

W. S. Keys
8. Gravitációs mérések és azok analízise fúrólyukban 

J. R. Hearst és R.C. Carlson
Z. A.

Egyesületi hírek ««■*

Űj geofizikusok és geofizikus mérnökök

Köszöntjük körünkben 1983-ban végzett fiatal kollégáinkat. Közöljük első 
munkahelyüket és szakdolgozatuk címét.

ELTE Természettudományi Kar

Bán István: MÁELGI
Mágneses anizotrópia-mérések és földtani alkalmazásaik 

Busza László: Központi Bányászati Fejlesztési Intézet
A litoszféra feszültségállapota, egykori és jelenlegi feszültségmeghatározási 
eljárások

Győri Erzsébet: ELTE Geofizikai Tanszék
A szeizmikus csatorna és sebességfüggvény kapcsolata 

Pécsik Márta: Geofizikai Kutató Vállalat
Mélyfúrási geofizikai szelvényekből történő ellenállás paraméterek (Rt, Rxo, 
Dj/D) meghatározási lehetőségeinek vizsgálata 

Tevan Katalin: OFKFV (Miskolc)
A karotázs szelvényekből szénhidrogén tároló homokkövekben meghatáro
zott tároló paraméterek pontosságának növelése fúrt magokon mért adatok 
felhasználásával 

Wesztergom Viktor: MÁELGI
Mágneses anomáliák spektrális analízise
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