
3.2 GEODINAMIKAI VIZSGÁLATOK

3.2.1 A földi árapály tanulmányozása*

Megfigyelések graviméterrel

A graviméterek hitelesítésének pontosítása különösen fontos feladatot 
jelent a gravitációs árapály geofizikai értelmezése szempontjából. Célunk volt 
BN-07 (kapacitív érzékelővel ellátott Askania GS-12) graviméterünk hitelesíté
se megbízhatóságának növelése 0,5%-ról 0,1%-ra. Ezt az elmúlt évben részben 
sikerült elérnünk azáltal, hogy a graviméter mikroszkópját — melynek leolvasá
si pontossága, és linearitása távolról sem megfelelő — a kalibrálás folyamatából 
kiiktattuk. (Az Askania graviméterek mikrométerének nonlinearitása eseten
ként a 2-3%-ot is elérheti.) Jelenleg kétféle graviméter hitelesítést végzünk:
a) Relatív hitelesítés

A relatív hitelesítés a műszerbe 1988-ban beépített elektrosztatikus hitelesí
tő egységgel történik. Célja a gravitációs regisztrátum léptéke időbeli változásá
nak figyelemmel kísérése. Az 1988-89-ben elvégzett hitelesítések (305 db 1989. 
júniusáig) alapján megállapítottuk, hogy a relatív hitelesítések belső pontossága 
0,04%. Kisérleteink során világossá vált az is, hogy a műszer érzékenysége 
jelentősen függ a termosztatizálási viszonyoktól. 1989. elején a műszer fűtésének 
megváltoztatása, (a fütőáram néhány tized amperrel történő növelése) az érzé
kenység kb. 3%-os növekedését eredményezte.
b) Abszolút hitelesítés

Az abszolút hitelesítés a graviméter döntésével történik, Gridnev eljárásá
val (SZUTA, Földfizikai Intézet). A döntési szög mindig kicsi (lényegesen 
kisebb Г-nál). Mi 0,05° és 0,01° döntési szögekkel dolgozunk. Gridnev eljárásá
nak lényege:

— különböző azimutokban történő döntéssel pontosan meghatározható a 
tömeget hordozó kar mozgási síkja,

— a meghatározott érzékenység független a műszer karjának a vízszintessel 
bezárt szögétől,

— a graviméter a hitelesítés során végig nyugalmi állapotban van.
* Varga P.
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Az 1989. első félévében végzett abszolút hitelesítések pontossága (9 hitelesítés) 
0,03% volt, azaz elérte a relatív hitelesítések pontosságát.

1989. folyamán feldolgoztuk az 1985-ben végzett csehszlovák-magyar és 
az 1988-89-es osztrák-magyar közös megfigyeléseket. Az eredmények (publiká
lásukra a Marees Terrestres, Bulletin d’Information és az ELGI által kiadott 
KAPG Bulletinben kerül sor) azt mutatják, hogy a graviméter 1986-ban történt 
korszerűsítését követően a BN-07 műszer eredményei lényegesen közelebb 
kerültek a csehszlovák GS-15 (No. 228) és az osztrák LCR (D-9) műszerrel 
kapott eredményekhez. Az adatfeldolgozás eredményeit két táblázattal illuszt
ráljuk. A VII. táblázat azt mutatja, hogy a megegyezés a három műszer között 
a BN-07 átalakítását követően a legfontosabb Ol és М2 hullámok amplitúdó
hányadosa (5) és fáziskülönbsége (k) esetében egyaránt jó, az eltérés mindössze 
0,2%. Prof. Gersteneckerrel korábban (1986) végzett vizsgálatunk azt mutatta, 
hogy a műszer-összehasonlítások megbízhatósága 0,5% körül van. A VIII. 
táblázat a Pecny (Prága)-Budapest és a Budapest-Bécs közötti összemérések 
alapján kimutatható eltérésekről ad tájékoztatást. A Pecny-Budapest esetben 
az eltérés teljesen elhanyagolható, míg Bécs kissé nagyobb eltérése Budapesttől 
azzal magyarázható, hogy az osztrák műszer megfigyelési sorozata a Mátyáshe
gyi barlangban még nem elég hosszú.

Table VII. Comparison of gravity tidal observations in the Budapest geodyna
mic observatory. А, В, C and D—dates of observations

Таблица VII. Результаты гравиметрических наблюдений за земными при
ливами на будапештской геодинамической станции. А, В, С 
и D — времена наблюдений
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Extenzométeres megfigyelések

А két extenzométer közül a rövidebb több hónapig állt az elektronikai rész 
meghibásodása miatt. Jelenleg mindkettő működik, a 10“8 relatív amplitúdójú 
árapályt megbízhatóan regisztrálják. Hogy a korábbi években tapasztalt, hozzá
vetőleg 60 mikrométeres évi menetet (melyre egy 10 pm amplitúdójú, éves 
periódusú — valószínűleg termikus eredetű — hullám rakódik) értelmezni tudjuk, 
a barlangban lévő két törésvonalon keresztül két „mikro” extenzométert telepí
tettünk az év elején. Ezek párhuzamosak a már korábban működő nagy exten- 
zométerekkel. Bár pontosságuk lényegesen kisebb azoknál (0,1 /лп), segítségük
kel szeretnénk tisztázni, hogy a nagy műszerek driftje milyen mértékben hozha
tó kapcsolatba külső (esetleg tektonikus) mozgásokkal és milyen mértékben 
instrumentális eredetű. Az év folyamán az egyik „mikro” extenzométer közvet
len szomszédságában a MÉV műszerével és együttműködésével a radontarta
lom időbeli változásának megfigyelését is megkezdtük. A mérési adatok feldol
gozása, a „mikro” extenzométerekéhez hasonlóan az 1990-es év feladata.

3.2.2 A föld belső szerkezetének geodinamikai vizsgálata*

A gravitációs potenciáltól független jelenségek leírására szolgáló Love 
paraméterek egy olyan csoportját határoztuk meg, melyek a mag-köpeny hatá
ron fellépő (pontosabban feltételezhető) differenciális mozgások szferoidális és 
toroidális komponenseit írják le.
* Varga P.
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Folytattuk a gyűrű alakú test gravitációs terének vizsgálatát a graviméterek 
abszolút hitelesítésének előkészítése céljából. Jelenleg minden olyan paramétert 
ismerünk már, amelyek a hitelesítő berendezés tervezéséhez szükségesek.

Az árapály súrlódás vizsgálatát az elmúlt két év során belga-magyar 
együttműködésben folytattuk. Az eddigi vizsgálatok alapján feltételezhető, 
hogy

— az árapály súrlódás okozta forgássebesség lassulás nagyobb mint a 
megfigyelt érték. Azaz: valamilyen mechanizmus gyorsítja bolygónk 
forgását. Számításokat végeztünk az ennek a kiegyensúlyozatlanságnak 
köszönhető földalak változások és a keletkező feszültségek meghatáro
zása céljából;

— a földárapály megfigyeléseknél észlelt fáziskésés nagyobb az elméletileg 
várhatónál. A jelenség magyarázatával még adósok vagyunk;

— az árapály súrlódási kiegyensúlyozatlansága a földtörténet utolsó fél mil
liárd évében is megvolt, mértéke -  előzetes számításaink szerint -  erősen 
változott az idő függvényében.
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