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A Föld aktuális alakjának minél pontosabb megismerése számos tudományos és gyakorlati szempontból fontos 
kérdés. A földalak és annak változásai szoros összefüggésben vannak a nehézségi erőtérrel, ezért a vizsgálatok 
alapvető szempontja a nehézségi erőtér szerkezetének egyre nagyobb felbontású (részletesebb) ismeretére való 
törekvés. A dolgozatban az egyes vizsgálati módszereket tárgyalja a szerző, különös jelentőséget tulajdonítva a 
Magyarországon mintegy 40 éve felhagyott Eötvös-ingás mérések felújításának. A dolgozat második felében 
abszolút módszerrel ciklikusan végzett nehézségi gyorsulás meghatározások eredményei alapján informál a 
nehézségi erőtér feltételezett hazai, hosszúidejű — regionális és lokális — változásairól.

G. Csapó: Investigation of the pattern and long-term variation of the gravity field by gravity methods

The knowledge of the actual figure of the Earth is an important problem from many scientific and practical 
aspects. There is a close relationship between the figure of the Earth and its gravity field therefore the basic aspect 
of the investigations is the ambition to study the structure of the gravity field in detail. The author deals with the 
methods of investigation with special respect to the revival of field torsion balance measurements in Hungary after 
more then 40 years interruption. In the second part of the paper, the assumed long term regional and local 
variations of the gravity field in Hungary are discussed. The discussion is based on repeated absolute gravity 
observations.

Bevezetés

A nehézségi erőtér szerkezetének vizsgálata, változásai
nak nyomon követése a geoid hazai felületdarabjának pon
tosítására irányuló törekvések egyik legfontosabb feladata. 
Ez nem csupán elméleti kérdés, de hozzásegít a gyakorlat
ban jelenleg már általánossá vált helymeghatározási eljárás 
— a GPS — eredményeinek pontosításához is. A Föld 
aktuális alakjának (geoid) pontosítása egyrészt a földi 
graviméteres mérési pontok számának növelését igényli 
(ún. „fehér foltok” eltüntetése), másrészt a gradiometria 
eredményeinek felhasználását ott, ahol az a jobb interpretá
lást elősegíti.

A Föld aktuális alakjának ismerete annak dinamikai ér
telmezését is feltételezi. Ezért az erőtér szerkezetének pon
tosítását össze kell kapcsolnunk annak hosszúidejű, nem 
periodikus időbeli változásainak tanulmányozásával. A 
földi erőtér változásait több okra vezethetjük vissza 
[VÖLGYESI 2005]. Ezen változások kimutatása, még inkább 
számszerűsítése azonban jelenlegi mérési eszközeinkkel és 
módszereinkkel általában meglehetősen bizonytalan és 
hosszú időt igénylő feladat.

Jelen dolgozatban azokat a módszereket és vizsgálatokat 
tekintjük át röviden, amelyeket a címben jelzett témában 
kutatásainknál alkalmazunk.

A vizsgálati módszerek

A gyakorlati vizsgálatokhoz elsősorban a fizikai alapú 
gravitációs módszereket alkalmazzuk. Ezek közül az inga
mérések, a relatív és abszolút módszerrel végzett nehézségi 
gyorsulás mérések jöhetnek szóba. A Föld alakja szoros
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összefüggésben áll annak belső tömegelrendeződésével. 
Ennek vizsgálatára korábban az Eötvös-inga-mérések 
eredményeit használták fel. Ezen mérések jelentősége ha
zánkban különösen nagy volt, mert az ország területét fi
gyelembe véve a világon egyedülállóan sok (mintegy 
60 000) ponton határozták meg ezzel az eszközzel a nehéz
ségi erőtér egyes elemeit. Minél több ponton ismerjük 
ugyanis a nehézségi rendellenességeket (anomáliákat), 
annál pontosabban határozhatjuk meg a geoidot — leg
alábbis regionális értelemben [Völgyesi, Tóth, Csapó
2004] . Bár ezeket a méréseket elsősorban nyersanyag
kutatási célból végezték, meg kell jegyezni, hogy EÖTVÖS 
első mérései geodéziai feladatok megoldását szolgálták és 
az első részletes geoid térképet is ő készítette 1906-1907- 
es, Arad környéki mérései alapján [EÖTVÖS 1909]. A ne
hézségi rendellenességi térképek pontosításának lehetősége 
Eötvös-inga-mérések eredményei alapján arra az elhatáro
zásra bírta az ELGI Földfizikai Főosztályának és a BME 
Általános és Felsőgeodéziai Tanszékének kutatóit, hogy 
digitális adatbankba szervezzék a ma még fellelhető Eöt
vös-inga-mérések anyagát. Ez a munka a 90-es évek köze
pén különféle pályázati támogatásokkal kezdődött és jelen
leg is folyik. Ez idáig már 20 000-nél több állomás adatait 
gyűjtöttük össze. Az 1. ábrán a 2006 végéig rendezett 
adatok területi eloszlását ábrázoltuk.

Az Eötvös-inga-mérések adatait felhasználtuk gravitációs 
térképek szerkesztésére, illetve graviméteres adatok alapján 
készített anomália térképek pontosításához [Tóth, Merényi
2005] . A vizsgálatok sikere alapján elhatároztuk, hogy egy 
OTKA pályázat keretében kísérletet teszünk a mintegy 40 
éve felhagyott Eötvös-inga-mérések újrakezdésére.

Az Eötvös-inga-mérések újrakezdése 2006-ban

A korábbi elméleti modellkísérletek azon eredményeiből 
indultunk ki, hogy ha az Eötvös-inga- és a relatív
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graviméteres méréseket egy adott területen, azonos ponto
kon együtt végezzük, akkor a nehézségi erőtér összes ele
me meghatározható. H a a l c k  már 1950-ben ismertetett egy 
eljárást, amellyel a nehézségi erőtér és vízszintes 
gradiensek mellett a W~ függőleges gradiens is meghatá
rozható Eötvös-inga-mérések alapján [H a a l c k  1950]. 
Módszere azóta jórészt feledésbe merült, viszont a jelentő
sége nagy, hiszen ezáltal előállítható az az egyetlen hiány
zó második potenciál derivált, vagyis a VG, amellyel —

pusztán az Eötvös-inga-mérési eredményeket felhasználva 
— a nehézségi erőtér modellje teljessé válik. Ha a legegy
szerűbb esetben, egy térbeli sokszögvonal mentén ismerjük 
az inga által mérhető összes mennyiséget, valamint a vonal 
legalább egyik végpontján a VG értékét, akkor az ingamé
résekből (ha a vonal törésszögei nem pontosan 180°-os 
értékűek) meghatározható a VG megváltozása a vonal 
egyes pontjai között, vagyis végeredményében ismertté 
válik a VG értéke a vonal összes pontjában.

1. ábra. A 2006 végéig digitális adatbázisba rendezett Eötvös-inga-állomások területi eloszlása 

Fig. 1. Areal distribution of the Eötvös torsion balance stations organized into digital database till the end of the year 2006

2. ábra. Torziós szálak rövid idejű járási görbéi 

Fig. 2. Short time variations of the torsion wires

A kísérleteket egy helyreállított E-54 típusú ingával 
kezdtük. Meghatároztuk az ingaszálak laboratóriumi járását 
(2. ábra), majd 5 azimutos mérési sorozatokat végeztünk a 
várható mérési megbízhatóság becslésére.

Kísérleti laborméréseink eredményei alapján meg
állapítható, hogy a szálak járása nem egyforma: az egyiknél 
a 6. leolvasási érték (az I. azimut ismétlő mérése) csupán 
0,1-0,3 skálaosztással tér el az 1. leolvasási értéktől, míg a

Magyar Geofizika 48. évf. 3. szám 113



másiknál ez az eltérés elérheti a 2 skálaosztásnyi értéket is. 
2006 decembere és 2007 januárja között tíz „5 azimutos” 
sorozatot mértünk, az ezek eredményeiből készített statisz
tika alapján az átlagokkal számolva (a két torziós szál 
közepeit értékeivel) a gradiens szórása: ± 1,1 E, a görbületé 
pedig ± 2,3 E.

A terepi mérésekhez „észlelőházat” kellett tervezni, mert 
a korabeli kisegítő eszközök már elpusztultak, elkallódtak. 
A megvalósított „objektumot” két fő mintegy 25 perc alatt 
építi fel az inga felállításával együtt.

3. ábra. A 2007. évi csepeli ingamérésekhez használt észlelőház

Fig. 3. E-54 Observation hut for torsion balance measurements 
used in the Csepel Island survey in 2007

Vizsgálatainkhoz a Csepel-szigeti Makád község külte
rületi részét választottuk. Erre a területre azért esett a vá
lasztás, mert itt 1950-ben sok állomást mértek és a terület 
beépítettsége lényegében nem változott, legnagyobb része 
jelenleg is mezőgazdasági művelés alatt álló szántóföld. A 
mérésekhez egy 300-300 méteres pont- és szelvénytávolsá
gú hálózatot tűztünk ki, amelynek pontjain LCR 
graviméterekkel meghatároztuk az egyes pontok közötti Ag 
értékeket, a vertikális gradiens értékét, valamint a négy 
főégtájban az 1 méterre eső nehézséggyorsulási értékválto
zásokat (horizontális gradiens, 4. ábra).

A méréseket ún. „kettős csillagmérési elrendezéssel” 
végeztük. Az egyes P, és a négy főirányban 5 méterre 
állandósított A, B, C, D pontok között mért Ag értékekből 
kiegyenlítéssel számítottuk az 1 méterre eső horizontális 
gradiensek értékét (mGal/m).

Az ELGI gravitációs adatbankjában szereplő koordiná
ták alapján két 1950-ben mért ingaállomás ismételt mérését 
is elvégeztük.

A 2007-ben eddig végzett mérések (15 állomás öt 
azimutos mérése) feldolgozását a pályázati munkában részt 
vevő műegyetemi munkatársunk (TÓTH Gyula) készítette 
számítógépes feldolgozó programmal végeztük. A feldol
gozáshoz szükséges geodéziai munkákat a Geoservice Kft. 
végezte (hálózat kitűzése, szelvénypontok koordinátáinak

meghatározása, szintezés, közeli terephatás felvétele mérő
állomással 8 irányban 100 méteres körzetben).
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4. ábra. A graviméteres horizontális gradiens meghatározások 

mérési elrendezése

Fig. 4. Arrangement of gravimeters for determination of the 
horizontal gradient of gravity field

A nehézségi erőtér hosszúidejű időbeli 
változásának vizsgálata

A nehézségi erőtér regionális és lokális időbeli változá
sainak tanulmányozására gravimetriai mérések eredményeit 
szokás felhasználni. A mérések módszere alapján megkü
lönböztetünk kísérleti vonalakon ciklikusan ismételt nehéz
ségi gyorsulás különbség méréseket (Ag mérések relatív 
graviméterekkel), vagy alkalmasan választott mérőállomá
sokon hosszabb-rövidebb időközökben megismételt nehéz
ségi gyorsulás meghatározások eredményeit. Ezeket a mé
réseket jelenleg leginkább a szabadesés megfigyelésén 
alapuló ún. „abszolút graviméterekkel” (JILA-g, AXIS 
stb.), ritkábban szupravezető graviméterekkel végzik.

Az erőtér időbeli változásaival hazánkban Pintér Anna 
foglalkozott először, aki elméleti számításokat végzett a 
földmag excentricitás-változásai gravitációs hatásának kimu
tatására [Pintér 1964]. Számítási eredményei alapján — 
amelyek Barta György földmágneses kutatásain alapultak 
— Magyarország területére K-Ny-i irányban mintegy 0,03 
mGal/év változást feltételezett. Javaslatára 1964-ben két, 
egymással nagyjából párhuzamos K-Ny irányú vizsgálati 
vonalat jelöltek ki az országban az MGH-50 megfelelő П.- 
rendű pontjai között. Ennek célja az volt, hogy a vonalpon
tok 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 Bagi Róbert mérte végig [Bagi 1966]. Továb
bi mérésekre azonban nem került sor. Az 1950-es és az 
1964-65. évi mérésekből számítható különbség kisebb volt a 
korábban feltételezettnél (0,005-0,02 mGal/év).

A térerő változások vizsgálatát nehezíti, hogy a kiváltó 
okok nem mindig választhatók szét egyértelműen és szám
szerűen. Az egyik nehézség, hogy a nehézségi erőtér válto
zásai nem járnak okvetlenül együtt vertikális felszín-, vagy 
kéregmozgással és fordítva, a kéregmozgások sem okoznak
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mindig térerő változásokat [V ö lg yesi, Sz a b ó , Csapó  
2004]. Ezért a fizikai alapú méréseket célszerű együtt al
kalmazni geometriai alapú mérésekkel (felsőrendű szinte
zés), mert kölcsönös információtöbbletet szolgáltatnak az 
értelmezéshez [Csa pó , V ölgyesi 2005]. A  térerő változá
sainak vizsgálatát az is nehezíti, hogy a graviméteres méré
sek eredményeit a hidrogeológiai viszonyok is befolyásol
ják [V ö lg yesi et al. 2006]. Ezért szükséges lenne, hogy az 
abszolút mérések helyén a mérésekkel párhuzamosan talaj
vízszint- és kőzetporozitás-meghatározásokat is végezzünk. 
Erre hazánkban — alapvetően anyagi okok miatt — eddig 
nem volt lehetőség, bár a szükséges módszerek és eszközök 
rendelkezésre állnak.

Térerőváltozás-vizsgálatokhoz — elvileg — Eötvös- 
ingával, hosszú időn keresztül, ciklikus ismétléssel végzett 
gradiensmérések eredményei is hasznosíthatók lennének, 
ha a korábban végzett méréseket megfelelő számú helyen 
időnként megismételték volna. Erre azonban nem került 
sor, így ezeknek a méréseknek az eredményeit jelenleg 
csak a geofizikai anomáliatérképek pontosítására tudjuk 
felhasználni.

A nehézségi erőtér lehetséges hosszúidejű, 
regionális változásainak tanulmányozása abszolút 

mérések alapján

Az abszolút módszerrel végzett nehézségi gyorsulás 
meghatározások mGal-ban kifejezett értéke a jelenleg — 
ehhez a méréshez — általában alkalmazott abszolút 
graviméterek referencia magasságára vonatkozik. Abban az 
esetben, amikor ugyanazon mérőponton különböző időben 
különböző gyártmányú berendezésekkel végeznek megha
tározásokat, akkor a mérési eredmények közvetlenül nem 
hasonlíthatók össze, mert ezen berendezések referencia 
magassága jelentős mértékben eltérő (0,3-1,3 m). Az ösz- 
szehasonlíthatóság úgy valósítható meg, hogy az abszolút 
mérések helyén relatív graviméterekkel meghatározzuk a 
helyi vertikális gradiens értékét, és ezek birtokában a mért 
g értékeket a pontjelre redukáljuk. A relatív graviméter- 
csoportokkal végzett VG meghatározás megbízhatósága 
abszolút állomásokon az általam kidolgozott eljárással 
[Csapó  2001] 2 -3  pGal.

Az abszolút mérésekhez nálunk alkalmazott graviméter- 
eket (7. táblázat) Párizsban 3 évente ún. „körvizsgálatnak” 
vetik alá számos más berendezéssel együtt, amelyek ered
ményei alapján megállapítható, hogy a különböző gyári 
számú AXIS és a JILAg-6 berendezésekkel végzett 
meghatározások megbízhatósága 2-5 pGal, az egyes mű
szerek Párizsban mért eredményeinek eltérése pedig nem 
haladja meg a 8-10 pGal értéket. A GABL szovjet gyárt
mányú berendezést — az általam ismert — körvizsgálato
kon nem tesztelték. E berendezés számszerű eredményei
nek értékelését nehezíti, hogy az ezzel a berendezéssel vég
zett mérések eredményeinek feldolgozási módját nem is
merem pontosan. A hazai mérések eredményei alapján mé
rési megbízhatósága mintegy 10 pGal.

Az 1. táblázat adatainak összeállításánál a különböző 
időintervallumokban a feltételezett g változásokat egyenle
tesnek tekintettük a vizsgált időszakra vonatkozóan és eb
ből határoztuk meg az egy évre jutó változásokat. Feltéte
leztük továbbá, hogy az egyes mérési eredmények eltérései

csak a nehézségi erőtér lehetséges változásait tükrözik és 
csak véletlen jellegű hibát tartalmaznak.

A táblázatból kitűnik, hogy a nehézségi erőtér feltétele
zett regionális változásai hazánkban nem jelentősek, a 
nagyobb változások lokális jellegűek (Budapest, Debre
cen). Az átlagosan számítható mintegy ± 2 pGal/év érték 
kisebb, mint az előzőekben tárgyalt mérési megbízhatóság. 
A mérések jövőbeli folytatása igazolhatja csak, hogy a 
számított változásoknak van-e tendenciája, vagy azok csak 
a mérési megbízhatóságon belüli eltérések. Ami a nagyobb 
— lokális — változásokat illeti, Debrecenben alapvetően a 
felső talajrétegeknek a fokozott vízkivétellel összefüggő 
tömörödése okozza a változást. Ezt felsőrendű szintezések 
eredményei is igazolják [Joó 1985], amelyek kb. 6-8 
mm/év felszínsüllyedést mutattak ki (ezzel összhangban 
van a g értékek növekedése). A budapesti mérőállomást a 
Mátyás-hegyi barlang mészkő-dolomitjában telepítették, 
amely kőzetben a karsztvíz szintje az ún. „eocén program” 
fokozott vízkitermelése miatt a 90-es évek elejéig csökkent, 
majd megállt. Ez az ismételt g-meghatározások eredménye
iben is kimutatható. Z. S im on  cseh kutató európai abszolút 
állomások ismételt mérései alapján arra a következtetésre 
jutott, hogy a szekuláris nehézségi térerő változásoknak 
periodikus részük is van. A periódusok hossza a különböző 
pontokon néhány évtől 1-2 évtized lehet.

A feltételezett hazai térerő változásoknak elsősorban az 
országos gravimetriai alaphálózat stabilitása szempontjából 
van jelentőségük. Ugyanis a hálózat méretarányát és refe
renciaszintjét az abszolút állomásokon meghatározott g ér
tékek határozzák meg. A gyakorlati mérésekhez alkalma
zott korszerű relatív graviméterek megbízhatósága 10-20 
pGal. Amennyiben a kényszerértékek ennél nagyobb — és 
az ország területén nem egyenletes — mértékben változ
nak, akkor a hálózat megbízhatósága csökken. Ennek in
kább a nagy megbízhatóságot igénylő geodéziai és 
metrológiai célú méréseknél van jelentősége, nyersanyag
kutatási munkáknál ez a hatás elhanyagolható.
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1. táblázat. A nehézségi erőtér feltételezett időbeli változásai hazai mérőállomásokon 

Table 1. The supposed temporal variadon of gravity field at the Hungarian stations
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