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A föld gravitációs adatait a Parisban szé
kelő Nemzetközi Gravitációs Hivatal (Bureau 
Gravimetrique International) gyűjti, rendszere
zi és dolgozza fel. Ez a hivatal három évenként 
megrendezi a Nemzetközi Geodéziai és Geofi
zikai Unió Geodéziai Asszociációja Gravitációs 
Bizottságának kongresszusát. Egy-egy témakör 
ismertetésére előadókat hívnak meg, akiknek a 
fő előadásához csatlakoznak a tárgykörhöz tar
tozó rövidebb időtartamú előadások. A fő elő
adások általában 30 percig, a csatlakozó előadá
sok pedig 10— 15 percig tartottak. A szeptember 
14— 18-ig tartó üléseken a Föld gravitációs te
rének minden fontosabb mérés- és műszertech
nikai, módszertani és elvi kérdését megtárgyal
ták.

A gravitációs tér abszolút mérésével a 
DDR-ben, Finnországban, Japánban, az Egye
sült Államokban és Franciaországban foglal
koznak. Finnországban igen hosszú bronzszálra 
felfüggesztett matematikai jellegű ingával vé
geznek kísérleteket. A hosszmérés megnövelt 
relatív pontosságával kívánják ui. a ,,g”-mérés 
pontosságát fokozni. Jelenlegi ingájuk egy 8 
méter hosszú szálra felfüggesztett 7 kg súlyú 
acélgolyó. Tapasztalásuk szerint a mérés ideje 
alatt az inga hossza nem változott mérhetően. 
A felfüggesztő szál hosszát 200 méterig kíván
ják növelni és a mérést egy függőleges bánya- 
aknában végzik majd el. A mérésben problémát 
okoz a függőleges bányaaknákban mindig jelen
lévő légáramlatok kiküszöbölése. Valószínűleg 
légáramlást gátló lemezekkel ellátott csőben 
fogják elhelyezni az ingát. Részleteket a ter
vezett mérésről azonban még nem közöltek.

Japánban ejtő-kísérleteket végeznek a gra
vitációs gyorsulás abszolút értékének megha
tározására. Légüres csőben egy hosszléptéket 
ejtenek le és az esés folyamatát pontosan meg
határozott és mért időközökben többször le
fényképezik. Az ejtés előtt a mozgó skálát mű
anyag-szálra függesztik és azt a kísérlet kez
detén elektromos árammal elégetik. A skála ál
tal megtett útat és a fényképezések közötti idő
közöket igen nagy pontossággal mérik. A nyert 
adatokból a ,,g” abszolút értéke kiszámítható.

Ezekkel a mérésekkel mind Finnországban, 
mind Japánban mg'al pontosság elérésére törek
szenek. A többi országban reverzibilis ingákkal 
végeznek kísérleteket, és a beszámolók szerint 
mgal pontosságnál valamivel jobb eredménye
ket érnek el. A legnagyobb pontosságot a pári
zsi Nemzetközi Mértékügyi Hivatalban 6 évig

tartó igen szorgalmas és alapos munkával M. 
Sakuma japán kutató érte el. Az általa szer
kesztett műszer is reverzibilis inga, amelynek 
a hosszát 0,01 mikron, lengésidejét pedig 10-9 
sec pontossággal határozzák meg. Az elérhető 
pontosságot ± 0,13 mgal-ra becsülik. A műszer 
hordozható és a föld különböző pontjain kíván
nak vele méréseket végezni. M. Sakuma előadá
sában röviden a gravitációs évszázados válto
zás kimutatásának lehetőségére is kitért. A 
hosszúság és lengés idő mérésének pontossága, 
természetesen ideális körülményeket tükröz és 
valószínű, hogy a felfekvő felületek horpadásai 
és a külső zavaró hatásokból származó korrek
ciók okozzák a hibák legnagyobb részét.

A második nagy feladat az elsőrendű vi
lághálózat megtervezése, a mérési pontok kö
zötti gravitációs különbségek megmérése és a 
mérési eredmények egységes elvek szerinti fel
dolgozása és közlése volt. Mint ismeretes, há
rom nagy észak-dél irányú kalibrációs vonalat 
mérnek. Eszaknorvégiától a Fokföldig, Alasz
kától Tasmániáig és Grönlandtól a Tűzföldig. 
A mérésekre több gravimétert és relatív ingát 
használnak. A vonalak jó részét már le is mér
ték és több ponton kelet-nyugati irányban egy
mással is összekötötték. Ezzel a munkával kap
csolatban összegyűjtötték és két kötetben ki
adták a föld gravitációs relatív inga-állomásai
nak földrajzi helyét, magasságát, helyszínraj
zát és a mérések eredményeit. A graviméteres 
mérések eredményeit már régebben közölték, a 
kiadvány használatának megkönnyítésére pótló
lag egy katalógust készítettek. Ezeket a gravitá
ciós adatgyűjteményeket átadták minden or
szág delegációvezetőjének.

Részletesen foglalkozott a kongresszus a 
tengeri és légi gravitációs mérésekkel. Több elő
adást tartottak műszer- és méréstechnikai kér
désekről, korrekció és redukció számításokról, 
és az eredmények értékeléséről. A mérések ál
talában az általunk is ismert csillapított és kü
lönböző elektromos és grafikus módszerekkel 
átlagolt kiértékelésen alapszanak. Reprodukál
hatóságuk jó mérési körülmények között tenge
ri méréseknél 2—3, légi méréseknél 3—5 mgal. 
A mérések körülményeit a hajón, illetve repü
lőgépen fellépő zavaró gyorsulások mértékével 
adják meg. Tengeri méréseknél megkülönbözte
tik a kontinentális padokon, a tenger fenekére 
leengedett műszerrel — lényegileg tehát szá
razföldi módszerrel-végzett sekélytengeri mé
réseket, a jóval -kisebb pontosságú valódi mély
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tengeri mérésektől. A redukciós problémáknál 
az Eötvös-effektus révén magyar vonatkozások
kal is találkoztunk és nagy geofizikusunk neve 
a gradiensmérések területén is ismételten fel
merült.

Tengeri mérésekkel az Északi-tenger, a Föld
közi-tenger nyugati medencéje és az Adria tel
jesen fel van mérve. A Földközi-tenger keleti 
medencéjében a mérés jelenleg még folyik, de 
már befejezéshez közeledik. Az óceánokon ke
resztül számos szelvényt fektettek, természete
sen ezt a mérési munkát is tovább folytatják.

A kongresszus tárgyalásai során nagy sze
repe volt a Nemzetközi Asztronómiai Unió azon 
elhatározásának, hogy a mesterséges holdak 
mérései alapján a csillagászati állandóknak új 
rendszerét fogadja el. A rendszer többek között 
új adatot állapít meg a Föld egyenlítői sugará
ra, a föld dinamikai alaktényezőjére (J2) és a 
föld lapultságára.

Habár az Asztronómiai Unió hangsúlyozza, 
hogy az új konstansokat nem szükséges felhasz
nálni a geodéziában, mégis foglalkozni kell az
zal a problémával, hogy mi okozhatja a rend
szeres, elég jelentős eltéréseket a mesterséges 
holdak pályaszámításából és a Föld felszínén 
mórt geodéziai és gravitációs adatokból nyert 
földalakok között. A különbség annyira rendsze
res, hogy az eltérés nem írható a mérési pon
tosság rovására és nem hanyagolható el. A fo
lyékonynak feltételezett hidrosztatikus egyen
súlyban lévő Föld lapultsága ui. nagyobb len
ne, mint amekkora lapultságot a mesterséges 
holdak méréseiből kapunk. Ebből az követke
zik, hogy Földünk teste vagy nem tekinthető 
teljesen folyadéknak és benne jelentős feszült
ségek halmozódhatnak fel, vagy a belsejében 
olyan folyamatok játszódnak le, amelyek az el
térést a hidrosztatikai egyensúlyi állapottól fo
lyamatosan fenntartják. Mindkét lehetőség a 
Föld fizikájának és szerkezeti felépítésének lé
nyeges problémáit tükrözi. Ezért a Gravitációs 
Bizottság második számú határozatában a kér
dés tanulmányozására külön munkabizottságot 
küldött ki. A szekuláris változások problémája 
szintén fontos helyet kapott a kongresszus té
makörében. A kérdéssel először az 1962. évi 
ülésén foglalkoztak és azóta az érdeklődés a 
probléma iránt lényegesen megnőtt. A szerző 
által tartott, a kérdés újabb fejlődését vázoló 
és a legújabb mérési eredményeket ismertető 
bevezető előadáshoz többen hozzászóltak. A. 
Vogel szeizmológus vetített képekkel kísért rö
vid előadásában megerősítette a Föld inhomo- 
genítására vonatkozó elgondolásokat. J. Bou- 
langer professzor mérései a Szovjetunió terü
letén az utolsó 10 évben a mérési pontosság ha
tárain belül (0,2— 0,3 mgal) nem mutattak év
százados változást, de a méréseket egymástól 
800 km-re fekvő azonos gravitációjú repülőte

rek felhasználásával nagyobb pontossággal foly
tatják.

A hivatalos előadás előtt és utána is igen 
részletes megbeszélésekre került sor erről a té
máról a kongresszus tagjaival. Az elfogadott 
határozatok két pontja is foglalkozik az évszá
zados változás kérdésével. A 3. sz. határozat 
szerint a. Bizottság felismerve a gravitációs 
évszázados változás méretmeghatározásának 
fontosságát, javasolja a Nemzetközi Geodéziai 
Asszociációnak, hogy alakítson egy speciális 
tudományos bizottságot a kérdés elméleti és 
gyakorlati vonatkozásainak megvizsgálásra. A 
speciális bizottságnak szoros együttműködésben 
kell dolgoznia a Nemzetközi Árapály Bizottság
gal.

4. sz. határozatában a Bizottság javasolja 
az Unió-nak, hogy a Felsőköpeny Bizottsággal 
együttműködve az Unió legközelebbi általános 
ülésén rendezzen szimpóziumot. A szimpózium 
tárgya a geodéziai és gravitációs (különös te
kintettel a gravitáció évszázados változására) 
megfigyelések felhasználási lehetősége a Föld 
felsőköpenyének vizsgálatára.

Egyéb érdekes előadásokban E. Tengström 
a gravitációs anomáliák geodéziai alkalmazásá
val, L. Costantinescu a gravitáció vertikális 
gradiensének elméleti és méréstechnikai prob
lémáival, K. Reicheneder pedig a gravitációs 
tér inhomogenitásának az abszolút ingaméré
sekre gyakorolt hatásával foglalkozott.

Az előadások, nemzeti jelentések, térké
pek, adatgyűjtemények és az azokban összeál
lított bibliográfia igen nagy anyagot képvisel. 
A kongresszus vitáinak és tárgyalásainak ered
ményeit legjobban az elfogadott határozatok 
tükrözik. A már említett 2., 3. és 4. határozat 
mellett az 1. határozatban a bizottság méltatja 
a Nemzetközi Gravimetriai Hivatal adatgyűjtő 
munkáját és ajánlja a Hivatal személyi és anya
gi megerősítését. Az 5. határozatban a gravitá
ciós kalibrációs vonalak méréstechnikai kivite
lére tesz javaslatot, A 6. és 7. határozatban a 
bizottság hivatkozva az elsőrendű világhálózat 
fontosságára kéri a gravitációs adatok egységes 
redukcióját és közlését. A 8. és 9. határozatban 
a bizottság kéri azokat a szervezeteket, ame
lyek képesek mély- illetve sekélytengeri mé
résekre, hogy erőfeszítéseiket ebben az irány
ban folytassák. A 10. határozatban a bizottság 
a nyugat-alpi területet, mint etalon mintate
rületet ajánlja minden munkacsoport számára. 
A l l .  határozatban a bizottság egy Délamerikán 
kelet-nyugati irányban áthaladó gravitációs 
szelvény létesítését javasolja.

A határozatok megszabják a gravitációs 
munkák irányát a következő 3 éves időszakra 
és remélhető, hogy a feladatok megoldásával 
közelebb jutunk Földünk tulajdonságainak, fo
lyamatainak és felépítésének megismeréséhez.
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