
Az Eötvös Loránd Geofizikai Intézet geodéziai vonatkozású 
gravitációs kutatásai napjainkig

Bevezetés
A geodézia és a geofizika közös kutatási területéhez 

azok a munkák tartoznak, amelyek célja a Föld valós alak
jának minél pontosabb meghatározása. A geodézia ezen 
feladat megoldásához geometriai alapú mérések eredmé
nyeit (távolság-, szög- és csillagászati mérések) hasznosít
ja. A geofizika a Föld belső szerkezetének, tömegelrende
ződésének kutatásánál fizikai jellegű módszereket alkal
maz. A nehézségi erőtér, annak szerkezete szoros kapcso
latban áll a Föld alakjával, ezért a tudomány nem nélkülöz
heti a nehézségi erőtérrel kapcsolatos vizsgálatok, mérések 
eredményeit. A geofizika mérési módszerei közül a gravi
tációs mérések alkalmasak arra, hogy a Föld belső tömeg
elrendeződését, annak hosszú idejű változásait kimutassák. 
Gravitációs módszerrel meghatározhatók a nehézségi erőtér 
gradiensei, a nehézségi gyorsulás abszolút és relatív értéke. 
Amikor a gravitációs mérésekről általánosságban beszé
lünk, akkor ingaberendezésekkel, gradiométerekkel és 
graviméterekkel végzett mérésekre gondolunk. A történeti 
fejlődés során először a különböző ingaberendezésekkel 
(relatív és abszolút ingák) végzett mérések terjedtek el. A 
XX. század 30-as éveinek végétől ezeket a berendezéseket 
fokozatosan a graviméterek váltották fel, amelyekkel köz
vetlenül határozhatók meg a nehézségi gyorsulás, vagy két 
pont között a nehézségi gyorsulás különbségének értékei. 
Ezért ma a gyakorlati munkák során általában gravimetriai 
méréseket alkalmaznak, amihez abszolút és relatív 
gravimétereket használnak. Az elmúlt húsz évben rohamo
san fejlődik az űrgeodézia, amely a Föld alakjának tanul
mányozásához légi gravimetriai és légi gradiometriai méré
seket végez az e feladathoz kifejlesztett berendezésekkel.

Hazánkban a gravitációs kutatások nem csupán azok cél
ját, de jellegét tekintve is több irányban haladtak. A cél 
egyrészt a Föld alakjának és belső szerkezetének tanulmá
nyozása volt, másrészt a nyersanyagkutatás. Jellegét tekint
ve pedig alap- és alkalmazott kutatásokról beszélünk. Ezek 
intézményileg is elkülönültek egymástól. Jelen dolgozatban 
nincs mód arra, hogy mindazon kutatásokat felsoroljuk, 
amelyeket a témában a különböző intézményekben végez
tek, ezekre itt csak utalásszerűén hivatkozunk. Célunk az 
ELGI napjainkig végzett geodéziai gravimetriai munkáinak 
összefoglaló ismertetése.

A földtani célú alkalmazott kutatást két intézmény vé
gezte. A Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet 
(ELGI) munkájának eredményeképpen — több mint száz
ezer mérési pont adatai alapján — előállították az országos 
áttekintő Bouguer- és Faye-rendellenessségi térképeket. Az 
alapvetően olajtároló szerkezetek feltárásához szükséges 
méréseket 1949-ig a MANÁT és a MAORT olajipari cégek 
végezték, majd 14 évi szünet után az Országos Kőolaj- és 
Gázipari Tröszt (OKGT) megfelelő intézménye, ahol 1963- 
ban alakult meg a gravitációs osztály. Ott kezdetben Eöt- 
vös-ingás, majd 1969-től graviméteres mérések folytak, 
illetve — többszöri szervezeti átalakulás mellett — folynak

ma is [Gom bár  et al. 2002]. A gyakorlati mérések eredmé
nyeit földalak-vizsgálatok céljaira elsősorban a FÖMI-ben 
és a Budapesti Műszaki Egyetem Felsőgeodéziai Tanszé
kén hasznosították. A gyakorlati alkalmazások szempontjá
ból igen fontos kutatások közül a Budapesti Geodéziai és 
Térképészeti Vállalat (BGTV) és a FÖMI KGO munkássá
gát (országos geoidtérképek és geoidmodellek előállítása) 
kell kiemelni [Gazsó  1986; C sapó , Gazsó  1993]. Hasonló 
kutatások folynak a soproni Geofizikai és Geodéziai Kutató 
Intézetben (GGKI) is. A KGO és a Magyar Honvédség 
Térképészeti Intézete tevékenységének jelentős állomása az 
1991-ben létesített országos GPS alaphálózat (OGPSH) is, 
amely elősegítette a gyakorlat számára számos területen 
megfelelő megbízhatóságú, gazdaságos helymeghatározá
sok gyors elterjedését és a mérések egységes keretbe 
foglalását.

Rövid történeti áttekintés
A földalak meghatározását korábban kizárólag geomet

riai alapú mérések eredményeire támaszkodva végezték. A 
mérések (távolság-, szög- és csillagászati mérések) meg
bízhatóságának növekedésével a Föld alakjával kapcsolatos 
korábbi elképzelések folyamatosan változtak, finomodtak. 
Ezt nagymértékben elősegítette, hogy a Föld alakjának 
meghatározásában nagy szerepet játszó fizikai alapú gravi
tációs kutatások a múlt század közepe óta egyre inkább 
elterjedtek. A Föld alakját — matematikailag is kezelhető 
formában — először gömbbel, majd forgási ellipszoiddal 
közelítették, végül L isting  nyomán mindmáig a geoidot 
mint a nehézségi erőtér nívófelületét használják. Stokes 
kutatásai közül igen jelentős volt a gravitációs anomáliák 
és a geoid undulációi közötti összefüggések felismerése 
(geoid unduláció a geoid és a forgási ellipszoid közötti 
távolság, amely pontról pontra változik, vagyis a hely 
függvénye), ami lehetőséget biztosít a geoid pontonkénti 
meghatározására. Minél több földi ponton ismerjük a ne
hézségi rendellenességek (anomália) értékét, annál részle
tesebben írhatjuk le a geoidot. Az első részletes geoid- 
térképet EÖTVÖS készítette 1906-1907-es, Arad környéki 
mérései alapján, majd 1914-ben Galle  készített hasonlót a 
Harz-hegység környékéről. Európa jelentős részére kiterje
dő területekre 1948-52 között készült geoidtérkép [W olf 
1949], hazai vonatkozásban pedig az első, az egész ország 
területére kiterjedő geoidtérkép 1969-ben készült a Buda
pesti Geodéziai és Térképészeti Vállalatnál (BGTV). A 
gyorsan szaporodó nehézségigyorsulás-meghatározások és 
a csillagászati mérések nagy száma egyre újabb és ponto
sabb geoidtérképek előállítását eredményezte. Napjainkban 
a geoid további pontosítására irányuló törekvéseknek külö
nös fontosságot ad az űrgeodézia rohamos fejlődése és az 
is, hogy a mérnöki munkák gyakorlatában egy új, gazdasá
gos 3-D-s helymeghatározási eljárás, a GPS technika ter
jedt el.
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A magyarországi gravitációs kutatások
A Föld alakjával kapcsolatos — fizikai geodéziai — ku

tatások hazánkban a XIX. sz. közepén kezdődtek, jóllehet 
Clairaut  már száz évvel korábban összefüggést talált a 
Föld méreteit és alakját jellemző adatok, a nehézségi gyor
sulás és néhány állandó között. A kutatásnak nagy lökést 
adtak Sterneck  1884-ben kezdődött hazai ingamérései 
[Szilárd  1980], még inkább azonban E ötvös munkálatai, 
a róla elnevezett inga gyakorlati alkalmazása és elterjedése 
a XX. század első harmadában [Szabó  1999]. EÖTVÖS 
ingamérései kezdetben alapvetően geodéziai célokat 
szolgáltak, többek között a gravitációs hálózat sűrítését és a 
szintfelületek néhány adatának meghatározását. Első terepi 
méréseivel egy időben olyan számítási eljárást dolgozott ki, 
amelynek segítségével torziósinga-mérések adataiból meg
határozható két közeli pont között a függő vonal-elhajlás 
változása. Ha egy torziós ingával felmért terület néhány 
pontján asztrogeodéziai módszerekkel meghatározzák a 
függő vonal-elhajlás értékét, akkor az ingamérések adatai
ból minden egyes mérési pontra levezethető a függővonal
elhajlás értéke. Ily módon lehetőség nyílt arra, hogy 
torziósinga-mérések segítségével részleteiben tanulmá
nyozhassuk a geoid alakját. Eötvös-ingával végzett kísérle
tei mellett az ötvenes években a függővonal-elhajlással 
Renner  János is foglalkozott. Azt vizsgálta, hogy milyen 
hatással vannak a környezeti tömegek a mért függővonal
elhajlási értékekre [Renner  1952; 1957].

EÖTVÖS kérésére Oltay  Károly az ingamérések ered
ményeinek egységes rendszerben történő kezelhetőségéhez 
országos gravitációs alapszintet határozott meg azzal, hogy 
1908-1915 között egy Sterneck-féle in variábilis relatív 
ingával több alkalommal is levezette a Potsdami Geodéziai 
Intézetben meghatározott nehézségi gyorsulás értékét a 
Budapesti Műszaki Egyetemen kialakított gravitációs fő
alappontra, amely értéket később a hazai gravitációs méré
sek kiinduló értékének tekintettek. A történeti hűség ked
véért meg kell jegyezni, hogy G ruber  Lajos abszolút 
módszerrel — egy Repsold-féle reverziós ingával — már 
jóval korábban, 1885-ben végzett nehézségigyorsulás- 
meghatározást Budapesten [Gruber  1886]. Ezzel a beren
dezéssel számos európai ország gravitációs alappontját 
határozták meg.

A két világháború között gyors fejlődésnek indult a geo
fizika és egyre nagyobb jelentőséget kapott a nyersanyag- 
kutatás. Ezért EÖTVÖS is kénytelen volt mérései egyre 
nagyobb részét az olajkutatás szolgálatába állítani, már 
csak azért is, mert ehhez a munkához tudott állami támoga
tást szerezni. Az Eötvös-ingának a nyersanyagkutatásban 
óriási jelentősége volt [Szabó  2004], ennek köszönhetően 
az inga fejlesztése és gyártása hazánkban egészen a 60-as 
évek közepéig tartott és számos példányát exportáltuk. A 
műszerek fejlesztésében, a hozzájuk szükséges torziós 
szálak „preparálásában” és az elkészült darabok kalibrálá
sában kiemelkedő fontosságú volt Pékár  Dezső, Rybár  
István és В an  Al Gyula munkája, de az Eötvös-inga labora
tóriumban végzett munkájuk során rendkívül értékes ta
pasztalatokat szereztek M ozsolits Tibor és Szabó  Zoltán 
geofizikusok is.

Az Eötvös-ingának számos előnye mellett két számot
tevő „hátránya” is akadt. Az egyik, hogy a mérés egy 
ponton meglehetősen sok időt vett igénybe, a másik pedig,

hogy a mérési eredmények nem szolgáltatták közvetlenül a 
nehézségi gyorsulás értékét, vagy két pont között ezen 
értékek különbségét. Ezenkívül a gyorsulási értékek gradi
ens adatokból történő számítása olyan feltételezéseket 
tartalmaz, amelyek gyakran csak közelítéssel, vagy egyálta
lán nem teljesíthetők. A gyakorlatban ezért a harmincas 
évek végétől a nehézségigyorsulás-mérésekhez kifejlesztett 
statikus mérőeszközt, a gravimétert kezdték előszeretettel 
alkalmazni, amely eszközök azután a 60-as évek végére 
fokozatosan kiszorították az Eötvös-ingát az iparszerűen 
végzett hazai nyersanyag-kutatási munkákból. Tudomány- 
történeti szempontból érdemes megemlíteni, hogy EÖTVÖS 
már 1901-ben (!) a világon elsőként szerkesztett gravi
métert (bifiláris graviméter), azonban a kísérleti mérések 
elvégzése után az eszközt nem találta fejlesztésre alkal
masnak és tovább ezzel a kérdéssel nem foglalkozott. A 
bifiláris graviméter egyetlen példányát ma az ELGI-ben 
őrzik.

Az ELGI geodéziai gravimetriai tevékenysége
Az ELGI gravimetriai témái közül geodéziai szempont

ból a következő munkáknak van jelentőségük:
a) országos gravimetriai alaphálózat,
b) a nehézségi erőtér időbeli változásainak tanulmányozá

sa,
c) a felszíni mérési pontok számának növelése a geoid

magyarországi felületdarabjának pontosítása céljából,
d) Eötvös-inga-mérések adatainak felhasználása a rendelle-

nességi térképek felbontásának növelésére,
e) módszertani és műszerfejlesztési kutatások, nemzetközi

együttműködésben végzett gravimetriai mérések.
A gravimetriai mérések keretét egy országon belül az 

országos gravimetriai alaphálózatok biztosítják. Az alap
hálózatokkal kapcsolatos tevékenység meglehetősen szerte
ágazó. Ezek közül legfontosabbak: a meglévő hálózat fo
lyamatos karbantartása, a mérésekhez alkalmazott műsze
rek részletes egyedi vizsgálata és rendszeres kalibrálása, a 
mérési eredményeket befolyásoló tényezők hatásvizsgálata. 
Egy korábban létrehozott hálózat korszerűsítése egyrészt az 
egyes hálózati pontok g értékének nagyobb megbízhatósá
gú meghatározására irányul (korszerűbb műszerek és a 
módszertani kutatások eredményeire alapozott hatékonyabb 
mérési technológia alkalmazásával), másrészt olyan pontok 
beillesztésére a hálózatba, amelyek rendszeres űjraméré- 
sekkel módot adnak a nehézségi erőtér lokális, vagy regio
nális időbeli változásainak tanulmányozására. A tevékeny
séghez tartozik a hálózati pontok védelmének lehetőség 
szerinti biztosítása, az adatok megfelelő archiválása és 
széleskörű hozzáférésének biztosítása is.

A szomszédos országok alaphálózatainak összekapcso
lásával mód nyílik akár kontinentális méretű egységes 
gravitációs térképek szerkesztésére, illetve tudományos 
vizsgálatokra. A minél nagyobb megbízhatóságú és minél 
nagyobb területre kiterjedő gravimetriai hálózatokat 
metrológiai szempontok is indokolják, nevezetesen az, 
hogy valamiféle egységes etalon álljon rendelkezésre 
mindazon feladatok megoldásához, amelyekhez a nehézsé
gi gyorsulás ismerete szükséges, illetve a mérésekhez al
kalmazott különböző műszerek kalibrálásához. Ezek a 
szempontok indokolták elsősorban a Nemzetközi Geodézi
ai Szövetség (IAG) által ösztönzött különböző gravimetriai

Magyar Geofizika 46. évf. 2. szám 67



rendszerek bevezetését (Bécsi Gravitációs Rendszer — 
1900, Potsdami Gravitációs Rendszer— 1909).

A magyarországi országos gravitációs alaphálózat létre
hozása lényegében Oltay munkásságával kezdődött, aki
nek nevéhez nem csupán a budapesti országos főalappont 
létrehozása kapcsolódik, de az alaphálózat dunántúli részé
nek lemérése is. 1933-ig összesen 110 állomáson határozta 
meg relatívinga-berendezésekkel a nehézségi gyorsulás 
értékét. Ezen pontok nehézségi értékének átlagos megbíz
hatósága mintegy ±1,5 mGal volt [Oltay 1933]. A kőolaj
kutatás érdekében egyre több torziósinga-mérést végeztek a 
Dunántúlon. Először csak utak mentén (nagyobb szerkeze
tek feltérképezése céljából), majd a nagyobb „anomáliás” 
területeken hálózatosán is. Ezen mérések egységesítése 
céljából 1939^11 között Facsinay László 141 pontból álló 
hálózatot telepített, amely hálózat mérését egy Tanakadate 
típusú asztatizált graviméterrel végezte [FACSINAY 1942]. 
A hálózat kiegyenlítés utáni középhibájára ±0,15 mGalt 
kapott, ami egy teljes nagyságrenddel jobb az ingaméré
sekkel elért megbízhatóságnál. Ettől az időtől kezdve az 
alaphálózati munkákhoz már zömében gravimétereket 
alkalmaztak, mert ezek néhány száz mGal nehézségi gyor
sulás különbségű (Ag) mérési tartományban lényegesen 
nagyobb pontosságot biztosítanak, mint a relatív ingák.

Mind az európai, mind a hazai gravimetria fejlődésének 
motorja az IUGG (Nemzetközi Geodéziai és Geofizikai 
Szövetség) 1948-ban Oslóban tartott konferenciája volt. 
Ezen a tanácskozáson fogadták el azt az ajánlást, amely 
szerint célszerű és szükséges lenne az európai országok 
gravimetriai alaphálózatainak létrehozása. Ezt a javaslatot a 
Magyar Tudományos Akadémia is támogatta. A tudomá
nyos igények és a gyakorlat szükségszerűsége egybeesvén, 
1950-55 között az ELGI létrehozta hazánk első önálló — 
az egész ország területére kiterjedő — gravimetriai alap
hálózatát. A mérések megkezdése előtt KOMÁROMY István 
számos módszertani kísérletet végzett a graviméterekkel, 
amelyek célja a műszerekkel elérhető mérési pontosság 
növelése (mágneses azimuthatás vizsgálata, műszerszorzók 
négyzetes tagjának meghatározása). Ugyancsak vizsgálták 
a légnyomásváltozásoknak és a földi árapálynak a 
graviméter műszerleolvasási értékeire gyakorolt hatását 
[Lassovszky, Oszlaczky 1952], hogy a leghatékonyabb 
javításokat alkalmazzák a mérési eredmények feldolgozá
sánál. A hálózat 16 db I. rendű és 493 db II. rendű pontból 
állt, amely hálózat mérését egy Heiland GSC-3 gyártmá
nyú (40. számú) graviméterrel Komáromy, Reményi 
György és Szabó Gábor végezte [Komáromy 1952]. A 
hálózati ponthelyek kiválasztásának elsődleges szempontja 
a gyors megközelíthetőség volt, ezért azokat közlekedési 
utak közvetlen közelébe telepítették (évekkel később derült 
csak ki, hogy ez a megoldás pontvédelem szempontjából 
nem volt szerencsés). Későbbi hálózatokkal történő össze
hasonlíthatóság lehetőségének biztosítására 16 db különle
gesen kiképzett pontot is telepítettek (ún. „akadémiai pon
tok”). E pontok magasságát Bendefy László határozta meg 
azoknak az országos szintezési hálózatba történt bekötésé
vel. A többi bázispont magasságát az ELGI munkatársai 
határozták meg. A hálózati mérések kiegyenlítési munkái
ban Pollhammer Manóné és Trenka Sándomé vett részt. 
A hálózat kiegyenlítés utáni középhibája ±0,029 mGal volt 
[Facsinay, Szilárd 1956]. Ez a hálózat akkor Európa 
élvonalába tartozott. Erre a hálózatra támaszkodva kezdő

dött meg az országos ún. „áttekintő” graviméteres felmérés, 
amelynek eredményeképpen a felmérés befejezésének 
idejére (1979) mintegy 120 000 mérési ponton határozták 
meg a nehézségi gyorsulási értékeket a potsdami gravitáci
ós rendszerben.

Az alaphálózattal kapcsolatos munkák felvázolásánál 
említettük, hogy ezek részben magukat a méréseket, rész
ben a mérésekhez alkalmazott graviméterek vizsgálatát, 
részben pedig a mérési módszerek és észlelési technikák 
fejlesztését foglalják magukban. Természetesen ezek a 
vizsgálatok nem csupán geodéziai szempontból fontosak, a 
kutatások eredményeit a földtani kutatás és a geodinamika 
is hasznosítja. A geodinamikában különösen jelentős volt 
az árapályhatások vizsgálata, amely kérdéssel az ELGI-ben 
már az ötvenes évek elején foglalkoztak. Kezdetben csak 
hosszabb-rövidebb ideig tartó árapály-regisztrálásokat 
végeztek, a hatvanas évek közepétől azonban már rendsze
resen folyt az a tihanyi Földmágneses Obszervatóriumban 
Varga Péter témavezetésével.

Mielőtt folytatnánk e munkák többé-kevésbé kronologi
kus ismertetését, egy kis kitérőt kell tennünk annak érdeké
ben, hogy a további munkák hátterét is megvilágítsuk a 
témában kevésbé járatos érdeklődőknek.

Közismert, hogy a II. világháború után a világ mind po
litikailag, mind gazdaságilag „kettészakadt”. Ez a szétválás 
— sajnos — a tudományos kutatásban és a gyakorlati 
együttműködési munkákban is éreztette hatását. A hatvanas 
évek közepéig a közép- és kelet-európai országok szakem
berei egymástól is elszigetelten végezték a gravitációs 
munkákat, amelyek érdemi részét még publikálni sem 
lehetett, mert a mérési adatokat 1963-ban „szigorúan tit
kossá” minősítették. E tekintetben a volt szocialista orszá
gok geodéziai szolgálatainak (SZOGSZ) 1966. évi lipcsei 
konferenciája jelentős változást hozott. Ott ugyanis határo
zat született egy — az ezen országok területét lefedő — 
közös gravimetriai alaphálózat létrehozásáról, e munka 
sikere érdekében pedig a közös gravimetriai munkákkal 
foglalkozó nemzetközi kutatócsoport létrehozásáról. Ettől 
az időtől kezdve az országos gravimetriai alaphálózattal 
kapcsolatos munkáink szorosan összekapcsolódtak a nem
zetközi együttműködésben végzett geodéziai és gravimetri
ai kutatásokkal. A SZOGSZ minden évben munkaértekez
leten határozta meg a soron következő feladatokat, amelye
ket a részt vevő országok kormányainak jóváhagyása után 
az állami költségvetés finanszírozott. Ezt az együttműkö
dést — politikai indíttatása mellett — az is indokolta, hogy 
az egyes országok csak 1-2 olyan graviméterrel rendelkez
tek, amelyek a folyamatosan és együttesen végzett műszer
vizsgálatok eredményei alapján alkalmasak voltak az akkor 
korszerűnek tekintett 0,02-0,05 mGal megbízhatóságú 
mérésekhez. Ilyenek voltak a Sharpe és Worden gyártmá
nyú kvarcrugós és a fémrugós Askania GS-12 műszerek (az 
USA nem volt hajlandó ezeknek az országoknak az általa 
gyártott, korszerűbb LCR gravimétereket eladni; ezt a kor
szakot „embargós” éveknek hívták).

Az első jelentős közös munka az 1968-ban létesített 
„Nemzetközi Gravimetriai Hitelesítő Poligon” (MEGP) 
volt. Ennek kivitelezése előtt 1967-ben a moszkvai Föld
fizikai Intézetben a részt vevő országok egy-egy gravimet
riai szakértője elsajátította a graviméterek laboratóriumi, 
döntéssel végzett kalibrálásának a Szovjetunióban kifej
lesztett berendezéssel történő módszerét [KOZYAKOVA et
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al. 1969]. A hálózat mérésére létrehozott expedíció vezető
je J. D. Boulanger, a szovjet Tudományos Akadémia 
tagja volt. A méréseket — erre a célra megfelelően átalakí
tott AN-24 típusú repülőgéppel történő szállítással — szov
jet gyártmányú GAG-2, német Askania GS-12, valamint 
Sharpe CG-2 és Worden gravi méterekkel végezték. Az 
egyes részt vevő országok mindegyikének területén egy-két 
pont szerepelt a hálózatban. Hazai vonatkozásban a Feri
hegyi repülőtér és a Nemzeti Múzeum szerepelt a pontkata
lógusban. A budapesti ingamérési pontot a Nemzeti Múze
um pincéjében állandósították, majd 1973-ban — a 
mátyáshegyi geodinamikai állomás létesítése után — oda 
helyezték át. Az ott épített észlelőpilléren végezték később 
az abszolút graviméteres méréseket is. Miután az alkalma
zott relatív graviméterek méretaránya meglehetősen eltért 
mind egymástól, mind a ms~2 egységtől, a hálózat egységes 
méretarányát szovjet, német és lengyel relatívinga- 
berendezésekkel biztosították. (Az ingacsoporttal 1-2 Gál 
nehézségi gyorsulási tartományban 0,05-0,1 mGal meg
bízhatóságot lehetett elérni). A graviméteres mérési ponto
kat mindenhol repülőtereken állandósították és az arra 
alkalmas helyre telepített ingapontokkal gépkocsival vég
zett műszerszállítással hozták létre a kapcsolatot. Magyar- 
ország részéről a mérésekben Bagi Róbert vett részt az 
ELGI Sharpe 181-G jelű műszerével. A mérési eredmé
nyek feldolgozását és a potsdami rendszerben történő ki- 
egyenlítését 1969-ben Moszkvában végezte egy munka- 
csoport, amelynek magyar tagja Csapó Géza volt.

1969-70-ben „Nemzeti Graviméter Kalibráló Alapvona
lakat” létesítettek az egyes országokban, amelyek egységes 
méretarányát az MEGP biztosította. Magyarországon a 
kalibráló alapvonalat a Szeged-Budapest-Balassagyarmat 
közötti útvonalon építettük ki átlagosan 30 km távolságban 
lévő, fennmaradás szempontjából biztonságosnak vélt 
helyeken állandósított 7 ponttal. A méréseket zömében az 
MEGP munkáinál is alkalmazott gravimétercsoportokkal, 
gépkocsival végzett műszerszállítással végezték. A hazai 
alapvonal pontjainak relatív megbízhatósága 0,02 mGal 
volt, a kalibrálás mérési tartománya pedig 150 mGal. Ez az 
alapvonal 1983-ig szolgálta a hazai graviméterek méretará
nyának ellenőrzését. A terepi kalibrálást évente kétszer 
végezték az intézet Gravitációs Osztályának munkatársai 
(Bíró Gábor, Csapó, Kiss Lajos, Reményi, Sárhidai 
Attila, Schramek Sándor). Ezt megelőzően Facsinay —  
az előzőekben ismertetett munkáihoz — szintén létesített 
kalibráló vonalat a műszerszorzó ellenőrzésére. Ez egy 
három pontból álló, 39 mGal mérési tartományú vonal volt 
a Hármashatár-hegyen. Az MGH-50 méréseihez pedig 
KOMÁROMY telepített hasonlót a Petneházi-rét és a János
hegyi kilátótorony között 54 mGal mérési intervallumra. 
1993-ban a MÓL megbízásából Csapó létesített 64 mGal 
tartományú vertikális bázist a Budaörsi Repülőtér és a 
Hármashatár-hegy között, amelyet 2004-ig folyamatosan 
fejlesztett. Mindhárom esetben a pontok magasságkülönb
ségét „használták ki” annak érdekében, hogy rövid vonalon 
viszonylag nagy g változásokat tudjanak mérni. Az ELGI 
munkatársai részt vettek a bolgár, a csehszlovák és a len
gyel kalibráló alapvonal méréseiben is. Az eredeti elképze
lés szerint a magyar-szlovák-lengyel alapvonal összekap
csolásával nagy mérési tartományban állt volna rendelke
zésre egységes méretarányt biztosító graviméter-kalibráló 
alapvonal. Az elképzelés végül csak a Siklós-Krakkó kö

zötti szakaszon valósult meg (Ag = 414 mGal).
Graviméterek kalibrálását laboratóriumban is lehet vé

gezni erre a célra fejlesztett eszközökkel, ill. eljárásokkal. 
Ezeknek a berendezések egy része azon az elven működik, 
hogy a graviméter ingakarjának a vízszintes helyzethez 
képesti a  szöggel történő megdöntésekor a helyi g értéknek 
csak a ga = (g-gcosa)  része mérhető [CSAPÓ 1971]. Egy 
másik megoldás, ha ismert gravitációs hatást okozó töme
get helyeznek a graviméter közelébe és azt vizsgálják, hogy 
milyen különbség van a mért és az elméleti érték között. 
Ezen az elven született meg — Barta György és Varga 
ötlete alapján — a budapesti abszolút állomáson üzembe 
helyezett automatikus vezérlésű laboratóriumi graviméter- 
kalibráló berendezés (1993-95), amely berendezést azóta 
számos ország kutatói vették igénybe LaCoste-Romberg 
graviméterek kalibrálására [Varga, Hajósy, Csapó 1995; 
Csapó, Szatmári 1995].

1970- től a SZOGSZ nemzetközi munkáiban alkalmazott 
gravimétereket rendszeresen közös vizsgálatoknak vetették 
alá, amely vizsgálatok a müszerszorzók, illetve skálafügg
vények laboratóriumi meghatározását, valamint a 
graviméterek külső tényezők változásaival szembeni visel
kedésének tanulmányozását szolgálták. Ezen együttes vizs
gálatok során hőkamrában vizsgálták a Sharpe 
graviméterek műszerszorzóinak hőmérsékletfüggését 
(Pecny), a különböző tengerszint feletti magasságoktól és a 
földrajzi szélességtől függő hatásokat (Vidin, Szófia,Varsó, 
Moszkva, Tallinn, Magas-Tátra). E vizsgálatok elvégzése 
során az észlelők sokirányú tapasztalatokat és nagy rutint 
szereztek a graviméteres mérések elvégzésében 
[Kozyakova et al. 1972]. Az, hogy a mérésekben alkal
mazott berendezések alapos ismerete mennyire fontos, 
bizonyítják a korábban idézett szerzők munkái is, akiknek 
publikációiban nagy részt foglal el azoknak a vizsgálatok
nak a bemutatása, amelyek eredményeit az adott mérések
ben hasznosították.

1971- ben repülőgépes műszerszállítással (Pilátus-Porter 
és Morava típusú kisgépekkel) 3 Sharpe CG-2 gravi- 
méterrel újramérték az MGH-50 I. rendű hálózatát. A 
19 pontból 15 db három-, ill. négyszögpoligont alakítottak 
ki, amelyeket ismételt körberepüléssel mértek össze. Ezzel 
az elrendezéssel minden szomszédos pont között legalább 
6 független Ag mérési eredmény állt rendelkezésre a ki- 
egyenlítéshez. A gravimétereket az országos alapvonalon 
kalibrálták. A repülőgépes méréseket Reményi és 
Schramek végezte.

1972- ben kezdődött a SZOGSZ együttműködésének ke
retein belül az egyes országok gravimetriai hálózatainak 
összemérése. Ekkor került sor a magyar-csehszlovák és a 
magyar-ukrán gravimetriai alaphálózat határ menti pontja
inak összekapcsoló méréseire is. A magyar és a csehszlo
vák alaphálózat között — kétoldalú megállapodás alapján 
— már korábban is végeztek összehasonlító méréseket a 
két ország alaphálózata gravitációs szintkülönbségének 
meghatározása céljából. Ezeket a méréseket 1960-ban 
végezték a teljes közös határszakasz határátkelési pontjai 
közelében 12 helyen, országos alaphálózati pontok között. 
Az összehasonlító mérések előtt mindkét gravi métert kalib
rálták a libereci (Csehszlovákia), mintegy 92 mGal mérési 
tartományú vertikális bázison. Magyar részről az észlelése
ket a GSC-3 No. 40 jelű Heiland graviméterrel Szabó 
Gábor, a mérési eredmények feldolgozását P intér Anna
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végezte. A csehszlovák fél egy Askania Gs-12 gravimétert 
használt a mérésekhez. Az eredmények tanúsága szerint a 
két hálózat szintkülönbsége mintegy 1,5 mGal (!) volt 
[Szabó 1964]. Ezen összemérések után került sor a cseh
szlovák alaphálózat korszerűsítésére [Olejnik 1997].

Az 1972. évi összemérések eredményeinek elemzéséből 
kiderült, hogy az egyes részt vevő országok gravimetriai 
hálózatának alapszintjei között 0,1 mGalt meghaladó kü
lönbségek is voltak. A magyar és a csehszlovák alaphálózat 
összekapcsoló méréseit egyre több pont bevonásával ké
sőbb többször megismételtük (1983, 1987, 1993). Időköz
ben az intézet műszerállománya további Sharpe és Worden 
graviméterekkel bővült, így részvételünk súlya a nemzet
közi együttműködésben a továbbiakban jelentősen megnőtt.

A hetvenes évek derekán jelentős állami alapmunka 
kezdődött hazánkban, az országos ún. „kéregmozgási szin
tezési hálózat” munkálatai. Ezek a munkák graviméteres 
méréseket is igényeltek a normálmagasság meghatározásá
hoz. A földfelszíni pontok magasságát ugyanis a normál
magasság értékével szokás jellemezni akkor, ha a pontok 
helyzetét a közepes tengerszint magasságában kiválasztott 
kezdőponthoz kívánjuk viszonyítani. A normálmagasság 
kiszámításához ismerni kell az egyes szintezési szakaszok 
szintezett magasságkülönbségeit, ezen szakaszok nehézségi 
térerősség-különbségeit, valamint a Faye-féle nehézségi 
rendellenesség értékeit. A graviméteres méréseket 1973— 
1979 között hajtották végre. A terepi mérések zömét BÍRÓ, 
Kiss Lajos és Schramek Sándor, a mérési eredmények 
feldolgozását pedig POLLHAMMERNÉ végezte. (Ezt megelő
zően 1957-ben végeztek hasonló méréseket az intézet 
munkatársai az országos felsőrendű szintezési hálózat vo
nalain, amikor is mintegy 450 ponton határozták neg a 
nehézségi gyorsulás értékét.) E munka során került sor az 
országos alaphálózat II. rendű pontjainak felújítására és új 
pontjainak építésére (Reményi, Kiss Lajos), majd 1981— 
1988 között az új országos alaphálózat (MGH-80) II. rendű 
részének méréseire. Erre azért volt szükség, mert a 60-70- 
es években bekövetkezett változások (a mezőgazdasági 
nagyüzemek és ipari létesítmények telepítése, úthálózat 
fejlesztése stb.) azt eredményezte, hogy az MGH-50 bázis
pontjai rohamosan pusztultak, vagy váltak mérésre alkal
matlanná. Az új, 389 pontból álló II. hálózatot háromszö
gekből alakítottuk ki úgy, hogy a szomszédos pontok kö
zött a nehézségi gyorsulás különbsége nem haladta meg a 
35-40 mGal-t [Csapó, Sárhidai 1990a]. Ebben a munká
ban két Sharpe graviméteren kívül már egy korszerű LCR- 
G gravimétert is alkalmaztunk a mérésekhez. A hálózat 5 
„abszolút állomást” és 18 repülőtéri I. rendű hálózati pontot 
tartalmazott. A szomszédos pontok közötti kapcsolatokat 
A-B-A-B-A sorrendben, cseh és szlovák mérőcsoporttal 
közösen, AN-2 és Pilátus-Porter típusú repülőgépekkel 
végzett műszerszállítással 1982-ben mértük (észlelők: 
Csapó és Schramek). Az új hálózat kiegyenlítését kötött 
hálózatként végeztük, ahol a hálózat kényszerértékei az 
abszolút állomások g értékei voltak. Az MGH-50 kiegyen
lítési módjától eltérően az I. és II. rendű hálózatot együtt 
egyenlítettük ki a legkisebb négyzetek módszerének ún. 
„dán iterációs eljárásával” [Csapó, Sárhidai 1990b]. Az 
MGH-50 és az MGH-80 hálózati pontok közötti mérések
ből nemcsak a két hálózat közötti transzformációs egyenle
tet határoztuk meg, de azt is kimutattuk, hogy a potsdami 
és az „abszolút” rendszer közötti eltérés -3,94 mGal.

A hazai felsőrendű szintezési hálózat mérési munkáihoz 
tartozott az is, hogy csatlakozó vonalak mérésével össze
kapcsolták azt a szomszédos országok szintezési hálózatai
val is. A szükséges gravimetriai javítás meghatározása 
céljából természetesen ezeken a csatlakozó vonalakon is 
kell graviméteres méréseket végezni. Ezt a munkát 1968- 
ban kezdtük a magyar-csehszlovák és a magyar-román 
határszakaszokon, majd 1997-1999 között a magyar
h o n it hálózati csatlakozó vonalakon végeztünk ebből a 
célból méréseket (Nagykanizsa-Letenye-Cakovec, Barcs- 
Vitrovitica-Podravska és Mohács-Udvar-Topolje között).

A nyugat-európai országokban már a hatvanas években 
alkalmazták a nehézségi gyorsulás abszolút módszerrel 
történő meghatározását hálózatok egységes méretarányának 
biztosítására. Erre a célra fejlesztették ki a különböző fizi
kai alapelvek alkalmazásán alapuló ún. „abszolút gravi- 
métereket”. Az első abszolút graviméter még helyhez kö
tött volt — Sevres-ben árapály-regisztrálásra alkalmazták, 
de később előállították hordozható változatait is, amelyek 
közül leginkább a szabadesés mozgásegyenletének gyakor
lati alkalmazására szerkesztett berendezések terjedtek el 
(,JILAG, AXIS). A ma használatos abszolút graviméterek 
megbízhatósága néhány pGal. További előnyük a relatív 
graviméterekkel szemben, hogy a mérési eredmények — 
függetlenül a mérés helyétől — közvetlenül az Sí jelenleg 
érvényes és törvényes fizikai mértékegységében (ms~-) 
adódnak, vagyis nem terheli azokat a meglehetősen költsé
ges és időigényes kalibrálásból származó méretarány
tényező meghatározási hibája, mint a relatív graviméterek 
mérési eredményeit. Az egyre szaporodó mérések eredmé
nyeiből kiderült, hogy a potsdami rendszer kezdő értéke 
mintegy 14 mGal-lal magasabb a valódi értéknél. Ezért az 
IUGG 1971-ben Moszkvában tartott XV. kongresszusán 
elhatározták a potsdami g érték 14 mGal-lal történő csök
kentését [Morelli 1974]. Az új rendszer az IGSN-71 el
nevezést kapta (International Gravity Standardization 
Net). Ezt a rendszert valamennyi nyugati ország átvette, 
ami egyben azt is jelentette, hogy a kelet- és nyugat
európai országok gravimetriai hálózatainak egységes 
rendszerben történő alkalmazása bármiféle kutatási célra 
még nehezebbé vált. E probléma enyhítésére az akkori 
Szovjetunió területén négy olyan pontot jelöltek ki 
(Lodovo, Murmanszk, Ogyessza és Nahodka), amelyeken 
bármely ország részére „szabad” hozzáférést biztosítottak 
gravitációs mérések elvégzéséhez. A Moszkva közelében 
létesített Lodovo állomást az 1974-ben újramért MEGP 
mérései során mind ingaberendezésekkel, mind relatív 
graviméterekkel többszörösen összemértük Potsdammal. 
Erre az időszakra már a Novoszibirszkben kifejlesztett 
GABL abszolút graviméter is elérte azt a mérési pontossá
got, amely lehetővé tette, hogy a négy szabad állomás 
nehézségi gyorsulási értékét abszolút módszerrel is meg
határozhassák. Ily módon — közvetetten ugyan — de 
sikerült kapcsolatot teremteni az IGSN-71 és az MEGP 
rendszere között.

A SZOGSZ nemzetközi együttműködésének jelentős ál
lomása volt a szovjet GABL abszolút graviméter alkalma
zása az egyes országokban erre a célra telepített állomáso
kon. Ezzel a berendezéssel hazánkban 1978-1986 között 
5 állomáson végeztek nehézségi gyorsulás meghatározáso
kat, ami az MGH-80 hálózatunk méretarányának meghatá
rozásán kívül azt is lehetővé tette, hogy korszerűsítsük
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graviméter-kalibráló alapvonalunkat [Csapó  1994]. Erre a 
munkára 1983-ban került sor, amikor annak déli szakaszát 
a forgalomtól kevésbé zavart Siklós-Pécs-Budapest út
vonalra helyeztük át. A vonalat azóta is folyamatosan fej
lesztjük, amelynek eredményeképpen az ma már 5 abszolút 
állomást tartalmaz (Siklós, Madocsa, Budapest, Репс és 
Szécsény), mérési tartománya pedig mintegy 210 mGal. A 
minél nagyobb mérési tartományban végezhető kalibrálás 
azért szükséges, mert kiderült, hogy a legtöbb graviméter 
műszerszorzója változik a földrajzi szélesség függvényé
ben. Ezért szükséges, hogy a kalibráló vonal Ag tartománya 
minél nagyobb részét átfogja az adott országénak (hazánk
ban ez az érték 250 mGal). Az 1. ábrán egy JILAG gyárt
mányú abszolút graviméter látható a kalibráló alapvonal 
Madocsa pontján.

1. ábra. JILAG graviméter mérés közben

Korábban, amikor a relatív graviméterek mérési megbíz
hatósága csupán 0,1 mGal körüli volt, a mérési eredmények 
feldolgozásánál a műszeres javítások között szereplő mű
szermagassági javítást elegendő volt a vertikális gradiens 
(VG) normálértékével (0,3086 mGal/m) figyelembe venni. 
Az abszolút graviméterek néhány pGal-os pontossága már 
nem nélkülözi a VG helyi értékének méréssel történő meg
határozását. Tekintettel arra, hogy a VG értéke a pontjel 
feletti magasság függvényében változik, módszertani vizsgá
latok kezdődtek az optimális meghatározási eljárás kidolgo
zása és annak egységesítése érdekében [Sza bó , C sapó 
1985]. Magyarországon első ízben 1965-66-ban Szabó  
Zoltán tett kísérletet arra, hogy a VG értékek területi változá
sait izovonalas térképen ábrázolja. Ennek érdekében az or
szágos háromszögelési hálózat pontjain épített gúlákon — 
különböző magasságokban — végzett méréseket Sharpe 
graviméterrel. (Eredményeit nem publikálta). További terepi 
VG mérésekre csak jóval később, a hazai abszolút állomások 
létesítésénél került sor [Csapó 1999].

A műszerpark korszerűsödésének és a mérési pontos
ság megnövekedésének volt köszönhető, hogy elkezdőd
hetett az MEGP-74 továbbfejlesztése. A SZOGSZ tervei
ben az egész MEGP-74 újramérése szerepelt [Csapó  
1980], ebből azonban csak a közös csehszlovák-magyar 
gravimetriai alaphálózat valósult meg 1982-85 között. A 
közös hálózat I. rendű pontjait Pilátus-Porter és AN-2 
repülőgéppel, II. rendű pontjait gépkocsival történő mű
szerszállítással mértük. A kiegyenlítés utáni hálózati kö
zéphiba ± 0,02-0,03 mGal [CSAPÓ et al. 1994]. E munka 
során került sor a már ismertetett MGH-80 I. rendű pont
jainak mérésére is.

A gravimetriai alaphálózat időnkénti újramérését a mi
nél nagyobb pontosságra törekvés és a fizikai amortizáló
dás miatti szükségesség mellett az is indokolja, hogy az 
idők folyamán változik a nehézségi erőtér szerkezete. En
nek számos oka van, eredménye pedig az, hogy a hálózati 
pontok g értéke kisebb-nagyobb mértékben megváltozik. 
Ha a változások nagyobbak, mint a mérőműszerek pontos
sága, akkor a hálózat nem elégíti ki a metrológiai szempon
tokat. Az ismétlő abszolút meghatározások, alaphálózati 
újramérések és egyéb vizsgálatok tanúsága szerint Magyar- 
országon a nem árapályhatásból származó g változások 
általában nem haladják meg az 1-2 pGal/év értéket. Van
nak azonban olyan tényezők, amelyek hatására egyes terü
letek g változásai ennél lényegesen nagyobbak lehetnek 
(lokális változások). Hazai vonatkozásban a nehézségi 
erőtér hosszú idejű, ún. „szekuláris” változásainak tanul
mányozása a 60-as években kezdődött. P intér  elméleti 
számításokat végzett a földmag excentricitás változásai 
gravitációs hatásának kimutatására [Pintér  1964]. Számí
tási eredményei alapján — amelyek Barta  földmágneses 
kutatásain alapultak — Magyarország területére K-Ny-i 
irányban mintegy 0,03 mGal /év változást feltételezett. 
Javaslatára 1964-ben két, egymással nagyjából párhuza
mos, K-Ny irányú vizsgálati vonalat jelöltek ki az or
szágban az MGH-50 megfelelő II. rendű pontjai között. 
Ennek célja az volt, hogy a vonalpontok lemérésével 
igazolják a számítások helyességét, illetve a továbbiakban 
rendszeres újraméréssel tanulmányozzák a nehézségi 
erőtér stabilitását hazánk területén. Az északi vonalat 
1964-ben, a délit 1965-ben egy Heiland graviméterrel 
В ÁGI Róbert mérte végig [Bagi 1966]. További mérések
re azonban nem került sor. Az 1950-es és az 1964-65. évi 
mérésekből számítható különbség kisebb volt a számított
nál (0,005-0,02 mGal/év).

A nehézségi erőtér regionális időbeli változásainak 
tanulmányozását célzó munkák közül a C sapó  témave
zetésével, csehszlovák, lengyel és magyar együttműkö
désben 1973-ban telepített és mért Kárpát poligont kell 
kiemelni, amely a Pécs-Budapest-Zilina-Zakopáne- 
Krakkó útvonalon létesült, és amelyet 1990-ig többször 
újramértek [Po llh a m m er n é  et al. 1981]. Kétoldalú 
együttműködés keretében 1990-ben hasonló munkában 
vettünk részt a Rajna-völgyi mozgásvizsgálati poligon, 
illetve a volt NDK területén korábban létesített K-Ny-i 
vonal méréseinél. E témakör másik jelentős hazai mun
kája az 1988-ban Debrecen körzetében létrehozott loká
lis mozgásvizsgálati vonal [Csa pó  2004] (2. ábra), 
amelynek célja a nehézségi erőtér lokális időbeli válto
zásainak tanulmányozása. Ez a graviméteres munka 
geodéziai mérésekkel (felsőrendű szintezés, GPS méré-

Magyar Geofizika 46. évf. 2. szám 71



sek) és hidrogeológiai vizsgálatokkal kiegészítve jelen
leg is folyik [Cs a pó , V ö lg y esi 2004]. A mérésekkel 
arra is választ keresünk, hogy milyen összefüggés fe
dezhető fel a nehézségi erőtér lokális változása és az 
ottani — korábban ismételt felsőrendű szintezések 
eredményei alapján kimutatott — függőleges felszín- 
mozgások [Joó 1985] között. Hasonló célú mérésekre 
került sor 1999-2000-ben a 6 pontból álló sóskúti loká
lis mozgásvizsgálati hálózaton, amely munka a Budapes
ti Műszaki Egyetem Felsőgeodéziai Tanszékének kez
deményezésére és a penci Kozmikus Geodéziai Obszer
vatóriummal közösen végzett komplex kutatás [Ád á m , 
C s a pó , SZŰCS 2000]. Ezekben a munkákban az intézet 
részéről C sapó  és PÉM József vett részt. Ennél a mun
kánál történt meg először, hogy mind a 6 hálózati ponton 
méréssel határoztuk meg a VG helyi értékét és kimutat
tuk, hogy a tényleges és az elméleti VG értékkel számí
tott mérési eredmények között 0,01 mGal-t meghaladó 
eltérések lehetségesek még igen kis kiterjedésű hálózat
ban is. Az eredményeket földtani modellezéshez is fel
használtuk [Csa pó , Papp  2000]. Ugyanitt abszolút állo
mást is telepítettünk; az abszolút mérést a JILAG-6 be
rendezéssel Diethard Ru e s s , az osztrák Szövetségi Mér
tékügyi Hivatal (BEV) munkatársa végezte.

2. ábra. A debreceni mozgásvizsgálati poligon vázlata

Az országos GPS alaphálózat mozgásvizsgálati pontja
it a FÖMI KGO munkatársai 2 évente újramérik a hazai 
regionális felszín-, kéregmozgások tendenciájának kimu
tatása céljából. A mozgás vizsgálati pontokat általában 
sziklakibúvásokra telepítették, ahol pedig ez nem volt 
lehetséges (alföldi területek), ott az volt a telepítés szem
pontja, hogy a vizsgálati pontok egyenletesen helyezked
jenek el az ország területén. 1992-95 között e pontok 
közül 14-et bekapcsoltunk a hozzájuk legközelebbi ab
szolút állomásokhoz, hogy az abszolút mérések ciklikus 
újraméréseinek eredményei alapján vizsgálhassuk, van-e 
korreláció a geometriai és fizikai jellegű mérési eredmé
nyek között.

Néhány abszolút állomásunkon — telepítésük óta — is
mételt abszolút módszerű nehézségi gyorsulás meghatáro
zásokat is sikerült végeznünk. Feltételezve, hogy az ismé
telt mérések eltérő eredményei a nehézségi erőtér változá
sait tükrözik, ezek alapján képet alkothatunk hazánk terüle
tének regionális, nem árapály jellegű hosszú idejű változá
sáról. Eddigi vizsgálataink eredményeit az 7. táblázatban 
állítottam össze.

7. táblázat. Mérések alapján számított regionális g változások 
Magyarországon

A nehézségi erőtér lehetséges hosszú idejű változásainak 
vizsgálatánál — a graviméterek mai nagy mérési pontossá
ga miatt — már azokkal a külső körülményekkel is szá
molnunk kell, amelyeknek a mérési eredményekre gyako
rolt hatásától a korábbiakban eltekinthettünk. Ezek között 
kell említeni a talaj- és a felszíni vizek szintingadozásaiból 
származó gravitációs hatást [Csa pó , Sza b ó , V ölgyesy  
2003], a nagypontosságú mérésekhez ma szinte kizárólago
san alkalmazott LCR relatív graviméterek leolvasórendsze
rének periodikus hibáit, valamint a már tárgyalt műszerma
gassági javítást. A LCR graviméterek mérőrendszerének 
tervezésénél a leolvasótárcsa és a mérőrugó közötti kap
csolatot többszörös fogaskerék áttételen keresztül valósí
tották meg. A gyártás mechanikai pontatlanságai miatt több 
— a mérőtárcsa fordulataival jellemezhető hosszúságú és 
különböző amplitúdójú — periodikus hiba lehetséges. A 
mérőtárcsa egy teljes körülfordulásának megközelítően 
1 mGal nehézségi gyorsulás különbség felel meg, ezért a 
hibákat a periódus hosszának mGal-ban kifejezett értéke 
szerint csoportosítjuk. Ennek megfelelően beszélünk 1, 3, 
7,5 stb. mGal szerinti periodikus hibáról. Ezek nagysága 
1-2 pGal és 30-40 (iGal közötti lehet. A leolvasó
berendezés periodikus hibáinak vizsgálatát részben a 
mátyáshegyi barlangban 1982-ben telepített 2 mGal tar
tományú horizontális mikrobázison, részben a 46 mGal-os 
cseh (Pecny) és a mintegy 20 mGal-os szlovák (Módra) 
vertikális bázison végeztük 1982-1995 között, amely mé
résekkel az 1, 3 és 7,5 mGal szerinti periodikus hibákat 
határoztuk meg azért, hogy ezeket — javítással — kizár
hassuk a mérési eredményekből.
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Mind az országos alaphálózat korszerűsítésének, mind a 
nemzetközi együttműködés elmélyülésének nagy lökést 
adtak az 1990-es politikai változások, amelyek következté
ben megszűnt a gravitációs adatok titkossága és lehetőség 
nyílott bekapcsolódnunk a nyugati országokkal közösen 
végzendő munkákba. Ez azért is fontos volt, mert 1986-ra 
— elsősorban anyagi okok miatt — a SZOGSZ együttmű
ködés gyakorlatilag megszűnt. Ennek az új együttműkö
désnek jelentős állomása volt az a munka, amelyet az USA 
Védelmi Térképészeti Intézete (DMA) a WGS-84 elneve
zésű referencia ellipszoid korszerűsítése céljából kezdett 
1993-ban Európában. Ekkor hozták létre 11 európai ország 
területére vonatkozóan az „Egységes Európai Gravimetriai 
Hálózatot” (UEGN-93) [BOEDECKER 1993]. A hálózathoz 
később az alapító országokon kívül további 14, köztük 
hazánk is csatlakozott [Csapó , Völgyesi 2002]. A bővített 
hálózat neve UEGN-2002, kiegyenlítése jelenleg folyik 
(3. ábra).

A WGS-84 korszerűsítési munkáinak részeként hazánk
ban is több új abszolút állomáson végeztek g meghatározást 
AXIS abszolút graviméterrel, illetve újbóli meghatározáso
kat a GABL műszerrel mért pontokon. Ugyancsak a DMA 
LCR-G gravimétereket bocsátott rendelkezésünkre, háló
zatfejlesztésünk elősegítése céljából. Ehhez a munkához 
kapcsolódóan hoztuk létre legújabb országos alaphálóza
tunkat (MGH-2000), amelynek mérési munkáit 4 db LCR- 
G graviméterrel végeztük. A mérések megkezdése előtt 
gravimétereinket a hazai Siklós-Szécsény kalibráló alap
vonalon kívül 1993-ban az osztrák Hochkar-i vertikális 
bázison (kb. 400 mGal kalibrálási tartomány) is kalibráltuk. 
A hálózat alapvetően az MGH-80 pontjaiból, valamint 
15 abszolút állomásból áll (az újabb abszolút módszerű 
nehézségi gyorsulás meghatározásokat amerikai, osztrák, 
német, francia és olasz együttműködő intézmények végez
ték AXIS, JILAG és IMGC abszolút graviméterekkel).

E hálózat főpontjai az abszolút állomások. Ezek célszerűen 
kiválasztott bázishálózati pontok, amelyeken keresztül egy
mással és a szomszédos Ausztria és Szlovákia hálózati pont
jaival összemérve alakítottuk ki az UEGN-2002 magyaror
szági szakaszát [Csapó et al. 1993; 1994]. A hálózatba felvet
tük az országos kalibráló alapvonal pontjait is. Az abszolút 
állomások minden esetben épületek legalsó szintjén épített 
pontok (1. ábra), amelyekhez a terepi relatív mérések meg
könnyítése érdekében egy-két épületen kívüli, ún. „excenter” 
pontot is telepítettünk. A hálózati mérések (vagy a telepítés) 
idején ezeket a pontokat az abszolút ponttal ± 5 pGal meg
bízhatósággal összemértük. A 45 pontból álló hálózat 
(4. ábra) egyenletesen fedi le az ország területét. A mérési 
eredmények kiegyenlítésénél figyelembe vettük a határhoz 
közeli szlovák és osztrák abszolút állomásokat is. A kiegyen
lítést az MGH-80-nál alkalmazott módszerrel végeztük. Elő
zetes kiegyenlítés után a hálózat középhibája ±0,014 mGal. 
Ez a tevékenység is hozzájárult ahhoz, hogy hazánk jelentős 
részt vállalt az egységes európai geodéziai és geodinamikai 
alapok megteremtésében [Ádám , Csapó , M ihály  2000].
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A nagyobb, adott esetben kontinentális méretű gravi
metriai hálózatok mérését egyre több különböző gyártmá
nyú abszolút graviméter alkalmazásával végzik. Ezért 
felmerült annak szükségessége, hogy ezeket az abszolút 
gravimétereket rendszeres, együttes vizsgálatnak vessék 
alá. Ennek a vizsgálatnak az a célja, hogy kimutassák a 
különböző berendezésekkel végzett meghatározások sza
bályos eltéréseit és kizárják a közös munkákból azokat a 
műszereket, amelyek mérési eredményei átlagon felüli 
eltéréseket tartalmaznak a többi műszerhez képest. E 
vizsgálatokat az IAG szervezeti keretében 3 évente végzik 
Sevres-ben, a Nemzetközi Súly- és Mértékügyi Hivatal
ban (BIPM). Ezen vizsgálatokhoz minden vizsgálati cik
lusban relatív graviméterekkel meghatározzák a mérőpon
tok VG értékeit is. Ebben a munkában az ELGI munkatár
sai (Csapó  és Szatm á ri Gábor) is részt vettek 1993-ban. 
A „körvizsgálatok” eredményét a BIPM kiadványában 
(Metrologia) teszik közzé. Az eddigi vizsgálatok tapaszta
latai alapján (1990-2003 között) a különböző, mintegy 
20 abszolút graviméter eredményeinek szórása nem 
nagyobb 10 pGal-nál. Az egyre szaporodó abszolút 
graviméterek és abszolút állomások miatt — úgy tűnik — 
az UEGN-2002 az utolsó, relatív graviméterekkel mért 
közös európai alaphálózat, hiszen az országos hálózatok I. 
rendű része már ma is az abszolút állomásokból áll. Nincs 
messze az az idő, amikor terepen állandósított pontokon 
abszolút graviméterekkel végzik majd a hálózati méréseket 
(erre a célra már kaphatók GPS vevőkkel is ellátott beren

dezések, amelyekkel egy pont mérése 2-3 órát vesz igény
be, pontosságuk pedig lOpGal).

Az utóbbi években a geodéziában éppúgy, mint a föld
tani kutatásban egyre nagyobb szerepet játszik a GPS eljá
rással végzett helymeghatározás [Ádám  et al. 2004]. Annak 
érdekében, hogy ezzel a módszerrel cm-nél nagyobb pon
tosságot lehessen elérni a magassági vektor meghatározá
sában, szükség van a geoid magyarországi felületdarabjá
nak további finomítására. Jelenlegi kutatásaink a témában 
elsősorban ezt a célt szolgálják. Az ELGI és a BME Álta
lános és Felsőgeodézia Tanszéke a 90-es évek közepén 
kutatási együttműködési szerződést kötött. Ennek kereté
ben, valamint különböző pályázatok elnyerésével 1995 óta 
folyamatosan végezzük az Eötvös-ingával — főleg Ma
gyarország jelenlegi területén — végzett mérések eredmé
nyeinek digitális adatbankba gyűjtését (CSAPÓ, KOVÁCS 
Péter, POLLHAMMERNÉ). Ez a munka a különböző formá
ban ma még fellelhető mérési anyagok (észlelési lapok, 
mérési jegyzőkönyvek, térképek, vagy fénymásolt 
gradienstérképek) alapján történik. Az adatbank jelenleg 
24 310 állomás adatait tartalmazza. A már adatbázisban 
lévő Eötvös-inga-mérések területi eloszlását az 5. ábrán 
tüntettük fel. Az eddig rendszerezett anyag felhasználásá
val már több tudományos publikáció jelent meg és különö
sen örvendetes, hogy az elméleti kutatásokba a BME mun
katársai mellett az ELGI kutatói is bekapcsolódtak 
[Vö lg yesy , Tó th , Csapó  2004; T ó th , M erényi 2005].

5. ábra. Digitális adatbankban szereplő Eötvös-inga-mérések területi eloszlása és sűrűsége Magyarországon

Az Eötvös-inga-mérések legújabb alkalmazási területe a 
műholdak méréseihez kapcsolódik és különösen a 2006- 
ban indítandó GOCE (Gravity and Ocean Circulation 
Experiment) műhold gradiométeres méréseihez [RüMMEL 
et al. 2002] fog rendkívül fontos adatokat szolgáltatni. A 
világon egyedülálló magyarországi Eötvös-inga-mérések 
segítségével ugyanis lehetőség nyílik arra, hogy elvégezzük 
ezeknek a gradiens értékeknek a műhold 250 km-es magas
ságára ún. „analitikai felfelé folytatással” történő átszámí

tását, aminek eredményeképpen azok közvetlenül összeha
sonlíthatók lesznek a GOCE gradiométer által szolgáltatott 
gradiensekkel. Ezáltal mód nyílik a műhold mérési ered
ményeinek kalibrációjára valódi földfelszínen mért gradi
ens adatok segítségével.

A geoid hazai felületdarabjának pontosítása a gravi- 
méteres mérési pontok számának növelését is igényli. Jól
lehet Magyarország gravimetriai felmértségét általában 
kiválónak szokták mondani, azonban éppen geodéziai
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szempontból ez a kijelentés nem állja meg a helyét. Ugyan
is az un. „áttekintő országos mérések” pontjainak zöme 
közlekedési utak mentén található, a domb- és hegyvidéki 
területek felmértsége pedig igen hiányos. A kőolajkutató 
hálózatos mérések szintén csak az ország síkvidéki terüle
teire korlátozódnak. Emiatt számos olyan körzet található 
még ma is, ahol 10-50 km2-en egyetlen mérési pont sincs 
annak ellenére, hogy az ELGI gravimetriai adatbankja 
jelenleg mintegy 382 000 mérési adatot tartalmaz [Kiss 
2001].

Ezeknek a „fehér pontoknak” a felszámolása a hatvanas 
évek végén kezdődött, amikor a kvázigeoid hazai felületda
rabjának meghatározásához a Bruns-féle csillagászati szin
tezés geometriai módszerét a gravimetriai javítás alkalma
zásával a Mologyenszkij-féle asztrogravimetriai szintezés
sel váltották fel. Megbízható gravimetriai javításhoz 
14 kvázigeoid pont (Laplace-pont) 21 km-es környezetében 
a FÖMI által kidolgozott geometriai elrendezésben 50-50 
graviméteres ponton határoztuk meg a nehézségi gyorsulás 
értékét a ritka felmérés kiegészítése céljából [Poll- 
HAMMERNÉ 1968]. Ehhez a munkához kapcsolódott Ma
gyarország átlag Faye-anomália-térképének elkészítése is a 
már korábban szerkesztett 1:50 000 méretarányú Bouguer- 
anomália-térkép felhasználásával. Az átlagokat 5’x7,5’-es 
területrészekre vonatkozóan számították ki az ugyancsak 
ilyen méretű négyszögekre meghatározott átlagmagasság 
adatokkal. A térképet 1:1 000 000 méretarányban nyomta
tásban is közzétették.

1999-2000-ben Celldömölk térségében és a Mecsek 
nyugati részén az EOMA (Egységes Országos Magassági 
Adatrendszer) dunántúli része I. rendű vonalainak szintezé
séhez kapcsolódóan végeztünk méréseket a „fehér foltok” 
felszámolása érdekében. Ezt a munkát tovább kell folytatni 
annak érdekében, hogy a legalább 1 pont/km2 pontsűrűsé
get az ország bármely területére vonatkozóan elérhessük.
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