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Bevezetés 

 

Kutatásaimnak kettős célja volt, egyrészt az Eötvös Loránd munkásságával kapcsola-

tos hagyomány ápolása − ennek megfelelően kapcsolódtam be a BME Általános- és Felső-

geodézia Tanszéken évtizedek óta folyó ezzel kapcsolatos kutatásokba, másrészt a felbe-

csülhetetlen nemzeti értékünk, a korábbi magyarországi Eötvös-inga mérések geodéziai 

hasznosítása. 

Hazánkban a múlt században az 1960-as évek végéig elsősorban geofizikai kutatások 

céljából közel hatvanezer ingamérés történt. Az Eötvös-inga mérési adatok geodéziai cé-

lokra is felhasználhatók, ennek ellenére a gyakorlati geodéziai hasznosításuk a mai napig 

kiaknázatlan lehetőségeket rejt. Az utóbbi években a GPS és különféle műholdas technikák 

széles körű elterjedése egyre inkább megköveteli a geoidfelület finomszerkezetének meg-

határozását, amelyhez igen fontos adatrendszert képeznek az Eötvös-igával mért görbületi 

gradiensek. A BME Általános- és Felsőgeodézia Tanszéken évtizedek óta intenzív kutatá-

sok folynak és jelentős eredmények születtek az Eötvös-inga mérések geodéziai hasznosí-

tása területén (pl. Tóth, 2000; Völgyesi, 1993, 1995, 2001, 2005, 2012; Völgyesi és mások, 

2005). Ma már jól használható szoftver áll rendelkezésre a függővonal-elhajlás interpolá-

ció céljára, a geoid finomszerkezetének meghatározására, a vertikális gradiensek interpolá-

ciójára és az Eötvös-inga mérések alapján interpolálható nehézségi erő és gravitációs ano-

máliák meghatározására (Völgyesi, 2012). Az eddigi eredmények mellett itt is törvénysze-

rű, hogy minden egyes probléma megoldásához újabb részproblémák és további megol-

dandó feladatok kapcsolódnak. Ezeknek a problémáknak, feladatoknak a megoldásába 

kapcsolódtam be még egyetemi hallgató koromban, kutatási eredményeimből több TDK 

dolgozatot készítettem, diplomatervet csináltam, majd doktorandusz hallgatóként több éves 

kutatómunkát végeztem. Kutatási eredményeimről eddig 7 idegen nyelvű és 5 magyaror-

szági publikációban számoltam be, valamint 14 tudományos szemináriumon és konferenci-

án tartottam előadást. 

Kutatásaim ezzel a disszertációval természetesen nem fejeződtek be, további számos 

feladat megoldása foglalkoztat jelenleg is, jelen disszertációm a kutatásaim során csak egy 

mérföldkő, amelyben az eddig elvégzett kutatási eredményeimet foglalom össze. 

Az eddigi kutatásaim során az alábbi fontosabb feladatok megoldására vállalkoztam. 
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Az Eötvös-inga mérések alapján végezhető különféle interpolációs módszerek (füg-

gővonal-elhajlás, nehézségi rendellenességek, vertikális gradiensek) alapvető követelmé-

nye, hogy két pont között a nehézségi gradiensek változása lineáris legyen. Először ennek 

a feltételnek a teljesülésével kapcsolatosan különböző helyszíneken vizsgálatokat végez-

tem, amihez szükség volt további Eötvös-inga mérések végrehajtására is. Ennek érdekében 

a témavezetőmmel felújítottunk egy az 1930-as években gyártott működésképtelen 

AUTERBAL ingát. A felújítást követően számos laboratóriumi és terepi tesztvizsgálatot 

kellett végeznünk, amelyek során lehetőségem volt az Eötvös-inga igen alapos megismeré-

sére és használatának magas szintű elsajátítására. Részben a budapesti Mátyás-barlangban, 

részben a BME “R” épületében erre a célra kialakított laboratóriumban, részben a Csepel-

sziget déli részén végzett mérések alapján fontos eredményekre jutottam a gradiensek vi-

selkedésére, linearitására vonatkozóan. 

A mérések pontosságát nagymértékben befolyásolja az inga pontos beállítása a kez-

dő-azimutba, amelyet mágnestű segítségével hajtunk végre. Kutatásaim során megvizsgál-

tam, hogy a mágneses deklináció rendellenességei, a térbeli és az időbeli változásai milyen 

hatással vannak az inga kezdő-azimutjának beállítási pontosságára, és ez mennyire befo-

lyásolja a mért gradiens-értékek pontosságát. 

Kutatási céljaim fontos részét képezte a vertikális gradiens meghatározása is. Ennek 

ismerete a geoid (a szintfelületek) analitikus meghatározása esetén szükséges és fontos 

(Biró és mások, 2013). A vertikális gradiens meghatározása közvetlen mérésekkel megle-

hetősen hosszadalmas és költséges, ezért erre más, praktikusabb módszereket kell keres-

nünk. A vertikális gradiens ugyan közvetlenül nem mérhető az Eötvös-ingával, de lehető-

ség van ennek interpolációjára éppen az Eötvös-ingával mért horizontális és görbületi gra-

diensek felhasználásával. Jelenleg két különböző módszer áll rendelkezésünkre: az egyik 

lehetőséget Haalck 1950-ben publikált módszere (Haalck, 1950) szolgáltatja, a másik 

újabb lehetőséget, a nehézségi erőtér potenciálfüggvényének inverziós előállítása kínálja 

(Dobróka−Völgyesi, 2008; Völgyesi−Dobróka−Ultmann, 2012). Kutatásaimban összeha-

sonlító vizsgálatokat végeztem a Haalck-féle és az inverziós módszerrel végzett számítá-

sokra vonatkozóan. 

Kutatásaim során a már meglevő interpolációs szoftverek továbbfejlesztési lehetősé-

gével is foglalkoztam. Az Eötvös-inga mérések alapján végzett függővonal-elhajlás inter-

poláció egyik legfontosabb kérdése az Eötvös-inga mérési pontokra illeszkedő olyan inter-

polációs hálózat kialakítása, melyet alkotó háromszögek oldalai mentén a görbületi gradi-

ensek megváltozása a lehetőség szerint a leginkább lineáris. A már korábban elkészített 
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szoftver használata során az egyetlen nagy nehézséget az jelentette, hogy az interpolációs 

hálózat pontjait az adatbázisból magunknak kellett kiválogatni, és a háromszöghálózat ol-

dalait alkotó pontpárok kiválasztása is csak manuálisan volt lehetséges. Ez nagyobb terüle-

tek esetén hatalmas munka, ráadásul így nehezen biztosítható az optimális hálózati geomet-

ria kialakítása. Mivel célunk a már adatbázisban közvetlenül hozzáférhető magyarországi 

közel 45 000 Eötvös-inga mérési pontban a függővonal-elhajlás értékek interpolációja és a 

geoid finomszerkezetének meghatározása, ez a gyakorlatban csak akkor megoldható fel-

adat, ha ki tudjuk egészíteni a már jól működő szoftvert olyan algoritmussal, amely képes 

az optimális interpolációs hálózat automatikus létrehozására. Ennek megfelelően olyan 

automatizált megoldást igyekeztem kidolgozni, amely a Delaunay-háromszögelés alapelvét 

felhasználva képes a feladat megoldására. 

Az Eötvös-inga mérések legfontosabb geodéziai felhasználási lehetőségét a geoid fi-

nomszerkezetének a meghatározása jelenti. Ebben az esetben viszont felmerül a szüksége, 

hogy a fizikai földfelszínen különböző magasságokban mért értékeket azonos szintfelületre 

(pl.: a geoidra) átszámítsuk. Kutatásaim során vizsgálatokat végeztem arra vonatkozóan, 

hogy a különböző gradiensek hogyan változnak a magassággal. A vizsgálatokat két egy-

szerű tömegmodellen végeztem: az egyik a Duna 2002. évi árvíztömegének modellje, a 

másik a Gellért-hegyen található víztározó medencékben állandóan változó nagy tömegű 

víztest modellje. 
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1.  Eötvös-inga mérések  
 

1.1  Az Eötvös-inga m űködésének alapelve 

 

A nehézségi erőtér potenciáljának a tér három ortogonális iránya szerinti első deriváltja a 

nehézségi erő összetevőit, a második deriváltjai pedig a nehézségi erőtér gradienseit adják. 

A valódi nehézségi erőtér W potenciáljának második deriváltjai egyetlen szimmetri-

kus tenzorba foglalhatók, amelyet Eötvös-féle tenzornak nevezünk: 
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A tenzorban szereplő mennyiségek mértékegysége 22 1/1 −− = smms . A gyakorlatban en-

nek 910− -szeresét használjuk és ezt EÖTVÖS Loránd tiszteletére 1 Eötvös egységnek ne-

vezzük )s10E1( 29 −−=  

A földi nehézségi erőtér potenciáljának valamely szintfelületének (a továbbiakban 

csak szintfelület) tetszőlegesen kiválasztott pontjának környezetében minden irányban vál-

tozik, vagy változhat a nehézségi erő. A helyi vízszintes síkban található olyan irány, 

amely mentén legnagyobb a változás. Ha ezen vízszintes s irány mentén képezzük a nehéz-

ségi erő differenciálhányadosát, akkor a horizontális, vagy nívófelületi gradienst kapjuk. 

Ez vektormennyiség, iránya a legnagyobb változás irányába mutató vízszintes vektor. A 

nívófelületi gradiens a potenciállal kifejezve: 
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ahol z a függőleges irány. Ennek derékszögű összetevői: 
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Megállapodás szerint +x az északi, +y a keleti irány. 

Ha a nehézségi erőt a z függőleges irány szerint differenciáljuk, a nehézségi erő füg-

gőleges (vertikális) gradiensét kapjuk: 
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Ez a nehézségi erőnek a függőleges irányban mérhető távolságegységre eső megváltozását 

adja, és az egyetlen összetevő, amely az Eötvös-ingával nem mérhető. 

A nehézségi erő szintfelületei alakjának a gömbi szimmetriától tapasztalható eltéré-

sét az ún. görbületi eltéréssel lehet jellemezni. A szintfelület görbületi eltérése − vagy 

EÖTVÖS elnevezésével a horizontális irányítóképesség − nem más, mint a szintfelület va-

lamely pontjában a legnagyobb és a legkisebb görbület különbségének és az illető pontban 

a nehézségi erőnek a szorzata (Völgyesi, 2002). A görbületi eltérés, R, az Eötvös-inga mé-

résekből is meghatározható az alábbi módon: 

 xyWWR 4−= ∆ , (1.5) 

ahol 

 xxyy WWW −=∆   (1.6) 

Az Eötvös ingával közvetlenül meghatározhatók a nívófelületi gradiens Wzx és Wzy össze-

tevői, valamint a W∆ és Wxy görbületi adatok. A Wyy és Wxx értékek külön-külön nem mér-

hetők, csupán ezek különbsége a W∆, továbbá az ingával nem mérhető a Wzz sem. 

Az Eötvös-inga működésének alapelvét a 1.1 ábrán láthatjuk. 

 

1.1. ábra. Az inga működési alapelve (Völgyesi, 2001) 

Az inga rúdjára a nehézségi erő térbeli megváltozása egyebek mellett egy forgatónyomaté-

kot is ébreszt, amelyet a felfüggesztő szál csavarási nyomatéka ellensúlyoz. Nyugalmi 

helyzetben a két nyomaték egyensúlyba kerül. Az egyensúly a rúd φ szögű elfordulása ré-

vén alakul ki, amely az alábbi kapcsolatba hozható a gradiensekkel (Eötvös, 1906, 1909): 
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zxzyxy WWhlmWWK −+







 +=− ∆ , (1.7) 

ahol a Wzx , Wzy , W∆ és Wxy meghatározandó mennyiségek az Eötvös tenzor elemei, α az 

inga mérési irányának azimutja (csillagászati Északi iránnyal bezárt szöge), h a torziós szál 

hossza, l2  az ingarúd hossza, m az ingarúdon lévő tömegek, K az ingatest tehetetlenségi 

nyomatéka, τ a felfüggesztő szál csavarási állandója és φ az ingarúd elfordulási szöge. A φ 

szög meghatározása helyett az n skálaleolvasás értékét használva (1.1. ábra): 

 
D

nn

2
0−

=ϕ  (1.8) 

ahol n0 az inga nyugalmi helyzetének megfelelő beosztásérték, D pedig a skála és az inga-

rúdhoz rögzített tükör távolsága (az optikai úthossz). Ezek figyelembevételével az Eötvös-

inga alapegyenlete: 

 ( )αα
τ

αα
τ

sin2cos
2

2

2cos
2

2

2sin
0 zxzyxy WW

Dhlm
WW

DK
nn −+







 +=− ∆  (1.9) 

Jól látható, hogy így az egyenletben öt ismeretlen szerepel: az n0 értéke, valamint a Wzx, 

Wzy, W∆ és Wxy négy Eötvös-tenzor összetevő, az n skálaérték pedig a mérés során leolvas-

ható. Az ismeretlenek meghatározásához pontosan kell tudni a műszer D, K, τ, h, l , m 

állandóit. Ugyanazon ponton öt különböző α azimutban leolvasva az n skálaértéket, a fenti 

összefüggés alapján az öt ismeretlen értéke meghatározható. 

1.2  Korábbi magyarországi Eötvös-inga mérések  

A múlt században a világ számos országában használták az Eötvös által kifejlesztett torziós 

ingát. Magyarországon 1967-ig mintegy 60000 Eötvös-inga mérés történt, így hazánk a 

világon az egyik legjobban felmért terület (Szabó, 1999). A méréseket a XX. század elején 

a Magyar Állami Eötvös Lóránd Geofizikai Intézet (ELGI) és a Magyar-Amerikai Olajipa-

ri Rt (MAORT) végezte. Az archív mérések feldolgozását és digitális adatbázisba való 

rendezését az Eötvös Lóránd Geofizikai Intézet (röviden ELGI) illetve jogutódja, a Magyar 

Földtani és Geofizikai Intézet végezte, illetve végzi mind a mai napig. Az 1.2. ábrán az a 

43903 mérési pont látható, amelyeket 2013 márciusáig már sikerült digitális adatbázisba 

mentenie az Intézetnek a korábbi mérések közül, így közvetlenül hozzáférhetők bármilyen 

további számítógépes felhasználás céljára (Csapó, 2005; Polcz, 2003; Szafián és mások, 

2006; Csapó és mások, 2011). Az ábrán a különböző területeken látható kétjegyű számokat 

1900-hoz hozzáadva az ingamérések évszámát kapjuk az adott területre vonatkozóan.  
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Korábban a méréseket döntő részben ásványi nyersanyagok kutatása céljából végez-

ték, amelyekhez alapvetően a horizontális gradienseket használták fel. A görbületi gradien-

seket sok mérési pontban meg sem határozták, de ahol meghatározták, általában ott sem 

használták fel geofizikai célokra. Ezek az eddig feldolgozatlan görbületi gradiensek vi-

szont éppen a geodézia számára igen hasznosak, mivel lehetőséget teremtenek többek kö-

zött a függővonal-elhajlások interpolációjára, amelynek alapelvét éppen maga Eötvös Lo-

ránd dolgozta ki. 

 

1.2. ábra. Digitális adatbázisban rendelkezésre álló Eötvös-inga mérések 2013-ban.  
(adatforrás: ELGI) 
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2.  Az Eötvös-inga mérések geodéziai hasznosítása  
 

Az alábbiakban az Eötvös-inga méréseknek kizárólag a geodéziai felhasználásával foglal-

kozom, nem tárgyalom a geofizikai, geodinamikai és egyéb felhasználási lehetőségeket. A 

geodéziai hasznosítás lehetőségeit a 2.1. ábrán foglaltam össze (Völgyesi−Ultmann, 2012). 

A W∆ és a Wxy görbületi gradiensek felhasználásával függővonal-elhajlás értékek (Völgyesi, 

1993, 1995), a Wzx és a Wzy vízszintes (horizontális) gradiensek felhasználásával pedig ne-

hézségi rendellenességek, vagy maguk a nehézségi értékek interpolálhatók (Völgyesi− 

Tóth−Csapó, 2005). Ugyanakkor a görbületi és horizontális gradiensek együttes felhaszná-

lásával lehetőség van a nehézségi erőtér potenciálfüggvényének inverziós előállítására 

(Dobróka−Völgyesi, 2008), illetve az egyébként Eötvös-ingával nem mérhető függőleges 

(vertikális) gradiensek interpolációval történő meghatározására is (Tóth, 2007, Völgyesi− 

Dobróka−Ultmann, 2012). Az említett valamennyi mennyiségnek elsősorban a geoid fi-

nomszerkezetének meghatározásában van nagy jelentősége (Völgyesi, 2012). 

 

2.1. ábra. Az Eötvös-inga mérések geodéziai felhasználása 

 

2.1  Függővonal-elhajlás meghatározása 

 

A 2.2. ábrán látható tetszőleges Pi és Pk pont között a függővonal elhajlás összetevők ∆ξki 

és ∆ηki megváltozása és az Eötvös-ingával mérhető W∆ és Wxy  görbületi gradiensek kapcso-

latát az 
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összefüggés adja meg, ahol a  

 ( ) ( ) ikxyxyikns UWUWW αα 2cos2sin
2

1
∆

∆∆
−+−= , (2.2) 

amelyben az U∆ és az Uxy az Eötvös-ingával mérhető W∆ és Wxy görbületi gradiensek nor-

málértékei (Ultmann−Völgyesi, 2013). A fent bemutatott integrálnak a trapéz integrálfor-

mulával közelítése azonban csak akkor lehetséges, ha a két pont között a gradiensek válto-

zása lineárisnak tekinthető. 

 

 

2.2. ábra. Az interpolációs hálózat pontjai és az x,y→n,s koordináta transzformáció 

 

Amennyiben nem csak két pont között, hanem nagyobb összefüggő területen szeretnénk 

függővonal-elhajlás interpolációt végezni, akkor a területet háromszöghálóval lefedve to-

vábbi két 
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 (2.3) 

összefüggés írható fel valamennyi háromszögre (Ultmann−Völgyesi, 2013), mivel az egyes 

háromszögeken körbehaladva a ∆ξki és ∆ηki összegeknek zérust kell adniuk. 

Nagyobb összefüggő területen, ahol a P1 és a Pn ponton ismertek a függővonal-

elhajlás összetevők értékei (2.2. ábra), az alábbi összefüggések is felírhatók (Ultmann− 

Völgyesi, 2013): 
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 (2.4) 

Ekkor, ha az adott területen megfelelő pontsűrűségben állnak rendelkezésre Eötvös-inga 

mérések, elvégezhető a függővonal-elhajlás interpoláció. 
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2.2  A geoid finomszerkezetének meghatározása csill agászati szinte-

zéssel 

 
A geoidundulációk és a függővonal-elhajlások közötti kapcsolatot a Pi és a Pk pont között a  

 ∫ +=
Pk

Pi

ik dsN )sincos( αηαξ∆  (2.5) 

összefüggéssel határozhatjuk meg (Biró−Ádám−Völgyesi−Tóth, 2013). A (2.5) vonalinteg-

rál kiszámításához ismerni kellene a függővonal-elhajlás összetevők függvényét, számunk-

ra azonban a görbületi gradiensek alapján interpolált értékek csak a Eötvös-inga mérési 

pontokban ismertek. Ezért a (2.5) integrál a 

 ikik
ki

ik
ki

ik sN )sin
2

cos
2

( αηηαξξ∆ +++=  (2.6) 

numerikus integrálással helyettesíthető (Biró−Ádám−Völgyesi−Tóth, 2013). 

A (2.6) közelítés viszont csak úgy engedhető meg, ha a pontok között a függővonal-

elhajlás összetevők változása lineárisnak tekinthető. 

 

2.3  A Nehézségi er őtér és a gravitációs anomáliák interpolációja 

 
Kiindulva a Wgrad−=g  összefüggésből levezethető a  

 { } zzikikkzyizyikkzxizx
ik

ik UhWWWW
s

gg ∆αα ++++≈− sin])()[(cos])()[(
2

)(  (2.7) 

összefüggés (Völgyesi−Tóth−Csapó, 2007), amely szerint lehetőségünk van az Eötvös-

ingával mérhető horizontális gradiensek két pont közötti különbsége alapján a nehézségi 

erő különbségeket meghatározni ugyanezen két pont között. 

Ugyanakkor a fizikai geodézia 

 
R

T
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T
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∂
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alap differenciál-egyenletéből kiindulva levezethető a  
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zyzxik dzTdyTdxTgdgg ∆∆∆  (2.9) 

összefüggés is (Völgyesi−Tóth−Csapó, 2005), amelyben 

 zxzxzx UWT −= ; zyzyzy UWT −= ; zzzzzz UWT −= . (2.10) 
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A (2.10)-ben Wzx, Wzy az Eötvös-ingával mérhető horizontális gradiensek, Wzz a vertikális 

gradiens, Uzz, Uzy, Uzx pedig a normál nehézségi erőtér gradiensei (Torge, 1989). 

Amennyiben a Pi és a Pk pont megfelelően közel van egymáshoz, és emiatt a pontok 

közötti gradiensek változása lineárisnak tekinthető, a (2.9) integrál a  

 [ ] [ ]{ }ikkzyizyikkzxizx
ik

ik TTTT
s

gg αα sin)()(cos)()(
2

∆∆ +++≈−  (2.11) 

trapéz integrálközelítő formulával helyettesíthető (Völgyesi−Tóth−Csapó, 2005) (a (2.11)-

ben az sik a két pont közötti távolság). 

 

2.4  Vertikális gradiensek meghatározása a Haalck-m ódszerrel 

 
Az [1.1] fejezetben jeleztem, hogy az Eötvös-ingával az (1.1) Eötvös-tenzor elemei közül a 

Wzz vertikális gradiens nem mérhető. Haalck (1950) viszont olyan eljárást dolgozott ki, 

amellyel bizonyos feltételek teljesülése esetén interpolációval meghatározhatók a vertikális 

gradiens értékek is. Ehhez az szükséges, hogy valamely Eötvös-ingával részletesen felmért 

területen néhány pontban rendelkezésre álljanak vertikális gradiens értékek. Az eljárás a 

csillagászati szintezéshez hasonlóan, a vertikális gradiens különbségeit állítja elő Eötvös-

ingával mért pontok között (Tóth−Völgyesi−Csapó, 2004). 

Ha két, ismert koordinátájú (a 2.3. ábrán a P1 és a P2) pontban ismertek az Eötvös-

inga mérések, akkor egy harmadik, tetszőleges, de szintén ismert koordinátájú P0 pontban 

számíthatók a függőleges gradiens mindhárom irány szerinti ∆Wzzx, ∆Wzzy, ∆Wzzz derivált-

jai. A ∆x1, ∆x2, ∆y1, ∆y2, ∆z1, ∆z2 koordinátakülönbségek és a vertikális gradiensek ∆Wzzx, 

∆Wzzy, ∆Wzzz deriváltjának felhasználásával számítható két pont között a vertikális gradiens 

∆Wzz(P1-P0), ∆Wzz(P0-P2)megváltozása (2.3. ábra). 

 

 

2.3. ábra. A Haalck-módszer alapelve. 
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Levezethető (Tóth és mások, 2004; Tóth, 2007) hogy a vertikális gradiensek számításához 

a 
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 (2.12) 

egyenletrendszer megoldása szükséges, amely az alábbi (2.13), (2.14) összefüggések figye-

lembevételével egyszerűsíthető. Egyrészt a vegyes parciális deriváltak felcserélhetők, azaz 

 Wzyx=Wzxy=Wxyz , (2.13) 

másrészt a Laplace egyenlet felhasználásával: 
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Így a vertikális gradiens két tetszőleges szomszédos i és k pont közötti megváltozására az  

 ( ) ( )
kizzzzzyzzxkizz zWyWxWW

,, ∆∆∆∆ ++=  (2.15) 

összefüggés írható fel (Tóth és mások, 2004; Tóth, 2007). 

Amennyiben tetszőleges hálózat pontjaiban ismerjük az Eötvös-ingával mért horizontális 

és görbületi gradiens adatokat, továbbá néhány ilyen mérési pontban ismerjük a vertikális 

gradiens mért értékét, akkor a többi Eötvös-inga mérési pontban is a (2.15) összefüggés 

felhasználásával meghatározhatók a vertikális gradiens értékek. 

 

2.5  A potenciálfüggvény inverziós el őállítása 

 
Az inverziós eljárás esetén a W(x,y,z) potenciál-függvényt az ismert Ψi(x), Ψj(y), Ψk(z) 

bázisfüggvények lineáris kombinációjaként állíthatjuk elő: 
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ahol yxx NNkNjil **)1(*)1( −+−+= , Bl pedig a keresett sorfejtési együtthatók 

(Völgyesi−Dobróka−Ultmann, 2012). A potenciálfüggvény megfelelő irányú második de-

riváltjai a Eötvös-ingával mérhető gradiensek, így a következő összefüggések írhatók fel a 

mérhető gradiensekre: 
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Az így számított különböző gradiens értékekből felépíthető egy ún. Jacobi-mátrix. Az L2 

norma szerinti kiegyenlítésben a tisztatag vektorban a mért gradiens értékek, az együttha-

tómátrixban pedig a fent képzett Jacobi-mátrix elemei szerepelnek (Völgyesi−Dobróka− 

Ultmann, 2012). Ezekből végül is meghatározható a Bl együtthatók rendszere. A B vektor 

elemeinek ismeretében meghatározható a teljes Eötvös-tenzor, beleértve az Eötvös-ingával 

nem mérhető vertikális gradiens értékeket is, továbbá a függővonal elhajlás interpoláció-

hoz szükséges yx WW ,  első potenciál-deriváltak és a nehézségi gyorsulás értékek nemcsak 

a mérési pontokban, hanem a teljes Eötvös-ingával mért területen. 

Az inverziós eljárással a Wzz vertikális gradiensek is kényelmesebben és pontosab-

ban meghatározhatók: 
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mint a korábban ismert és alkalmazott Haalck-féle módszerrel (Haalck, 1950), 

(Völgyesi−Dobróka−Ultmann, 2012). 
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3.  Újabb Eötvös-inga mérések  
 

A XX. században az ingaméréseket döntően földtani szerkezetkutatási célokra használták, 

amihez elegendő volt a Wzx, Wzy horizontális gradiensek feldolgozása. A W∆ és a Wxy gör-

bületi gradienseket sok esetben meg sem határozták, vagy ha meg is határozták, akkor sem 

használták fel kutatási célokra. Magyarországon 1967-ben történtek utoljára Eötvös-inga 

mérések. Azóta a technika gyors fejlődése (modern számítógépek, CCD érzékelős kame-

rák, stb.) lehetőségeket teremtettek a korábbi, ma még működőképes Eötvös-ingák moder-

nizálására.  

Napjainkban az újabb Eötvös-inga mérések végzését több különböző ok mellet első-

sorban a vertikális gradiensek meghatározásával kapcsolatos kutatások tették szükségessé 

(Csapó és mások, 2009a; Völgyesi és mások 2005). A módszer alkalmazhatóságát szinteti-

kus adatok felhasználásával teszt számításokkal már igazolták (Tóth és mások 2004, 2005; 

Tóth, 2007), nem volt lehetőség viszont a valódi mért adatokkal történő ellenőrzésre. Erre a 

célra olyan pontok kellettek, ahol mind Eötvös-inga adatok, mind vertikális gradiens méré-

sek rendelkezésre állnak. Mivel a korábban végzett ingamérések pontos koordinátái nem 

ismertek, ezért ezeken a régi mérési pontokon ma már vertikális gradiens mérések sem 

végezhetők. Sajnos az MFGI Mátyás-hegyi barlangjában lévő 14 pontból álló mikrobázis 

sem volt alkalmas a célra, mivel itt ugyan rendelkezésre állnak a vertikális gradiens érté-

kek, de a korábbi Eötvös-inga mérések során nem határozták meg a görbületi gradienseket. 

Így a Haalck-módszer alkalmazhatóságának bizonyítására két lehetőség kínálkozott: 

egyrészt a Mátyás-hegyi barlangban lévő 14 pontból álló mikrobázison az Eötvös-inga 

mérések megismétlése, illetve egy új terepen egyidejű Eötvös-inga és vertikális gradiens 

mérések végzése. Az utóbbi években mindkét lehetőséget megragadtam: a Mátyás-hegyi 

barlangban a gravitációs mikrobázis pontjain több Eötvös-inga mérési sorozatot is végez-

tem, és részt vettem a 2007 és 2008-ban a Csepel-sziget déli részén, Makád területén vég-

zett Eötvös-ingás és graviméteres mérésekben is.  

 

3.1  Az Auterbal-inga felépítése 

 
A korábban kifejlesztett Eötvös-ingák közül napjainkban két olyan típus áll rendelkezésre, 

amelyekkel jelenleg is megfelelő pontosságú terepi méréseket lehet végezni. Az egyik az 
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1920-as évek végére kifejlesztett Auterbal (Automatic Eötvös-Rybár Balance) inga, a másik 

ennek az 1950-es évekre továbbfejlesztett változata, az E54 típus. Méréseket ugyan az E54 

típussal is végeztem, ezzel most részletesen mégsem foglalkozom, mivel erről 2006−2007-

ben részletes leírás készült (Csapó, 2007). 

Működőképes, rutinszerű terepi mérésekre is alkalmas Auterbal-ingával hazánkban 

tudomásom szerint jelenleg már csak mi rendelkezünk, ezért ennek az általam használt 

műszernek felbecsülhetetlen az értéke. Ezt az 1960-as években már egyre bizonytalanabbul 

működő műszert az E54 típus tömeges elterjedésével a Magyar Földtani és Geofizikai In-

tézet (korábban ELGI) 1964-ben az akkori ÉKME Felsőgeodézia tanszékének ajándékozta 

oktatási célokra, de nem sokkal ezt követően az inga teljesen működésképtelen lett és ké-

sőbb a tanszék múzeumába került. Az utóbbi években az Általános- és Felsőgeodézia Tan-

széken az Eötvös-inga mérések geodéziai alkalmazásával kapcsolatos vizsgálatok jelentő-

sen felértékelődtek, és olyan fázisba kerültek, amelyek szükségessé tették további Eötvös-

inga mérések elvégzését (Völgyesi és mások 2009). Mivel a tanszék működésképtelen in-

gájának javítását megfelelő szakértelem hiánya miatt senki nem tudta elvégezni, témaveze-

tőm, Völgyesi Lajos professzor úr vállalkozott a feladat megoldására. Több hónapos mun-

káját siker koronázta, a közel 100 éves Auterbal-inga működőképes lett, sőt az inga bizo-

nyos szerkezeti elemeinek átalakításával (pl. CCD érzékelős leolvasással) sikerült a jelen-

kori technikai szintnek megfelelő kiválóan működő műszert kialakítani. A továbbiakban 

ennek az ingának a felépítésével és használatával ismerkedünk meg. Ennek összefoglalását 

és a mérési tapasztalataim leírását azért tartom fontosnak, mert az Auterbal-ingáról jelenleg 

már nem hozzáférhető semmilyen leírás. 

Az Auterbal-inga mérőképes, összeszerelt állapotában a 3.1. ábrán látható. Négy fő 

szerkezeti eleme: az ingaház, a középrész, az állványzat és a leolvasó kar. 

A műszer legfontosabb szerkezeti eleme az ingaház, ebben található két egymástól 

teljesen független torziós inga egymással antiparalel elhelyezésben. Az ingaház és a közép-

rész a későbbi fejlesztésű és széles körben elterjedt E54 típusú ingával ellentétben még 

egyetlen egységet képez, ezek probléma esetén a 6 db erős összekötő-csavar eltávolítását 

követően szedhetők szét. Az ingaházon két nagypontosságú csöves libella található, me-

lyek a középrészhez csatlakozó talpcsavarok segítségével állíthatók középső helyzetbe. Az 

ingaház felső részén a beszabályozó csavarok vannak, ezek egy recés rögzítőcsavar lecsa-

varása után a védőkupak eltávolításával válnak hozzáférhetővé (3.2. ábra). Itt állítható 

külön-külön a két inga felfüggesztési magassága, és nagyobb drift esetén itt nyílik lehető-
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ség az ingatestek parányi elfordítására. Ugyancsak itt lehet előkészíteni a torziós szálak 

kiemelését, illetve cseréjét.  

 

3.1. ábra. Az Auterbal-inga fontosabb szerkezeti elemei. 

 

 

3.2. ábra. A torziós szálak beszabályozó csavarjai. 

 

Az ingaházon belül az ingák elhelyezése a 3.3. ábrán látható az inga szétszedett állapotá-

ban. A két antiparalel elhelyezésű inga kettősen hőszigetelt térben van, mindkét alumíni-

umból készült ingarúd a felülről ráerősített tükrön keresztül csatlakozik a felfüggesztő tor-

ziós szálakhoz. Megkülönböztetésül az egyik ingát „O”-val jelölve „kerek” vagy „kör”-

ingának, a másikat „ []”-val jelölve „szögletes” vagy „négyszög”-ingának nevezzük. A 3.3. 

ábrán jól látható a „[]” jelű „négyszög”-ingán az ingarúdra erősített aranyból készített koc-

ka alakú tömeg, a másik vele párhuzamos ingakaron pedig az alsó tömeg felfüggesztési 
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helye. Az ingák lengési tartománya a 3.3. ábrán látható „határolókkal” állítható be, az in-

gák elfordulási szöge valamivel kisebb mint ±2
o
. 

 

3.3. ábra. Az ingaház belső szerkezete, benne a két antiparalel elhelyezésű ingával. 
 

Az inga középrészének több fontos funkciója van. Legfontosabb része egy bonyolult óra-

szerkezet, amely az ingát elforgatja és különböző azimutokban leállítja. Az Auterbal-

ingával 3, 4, vagy 5 azimutban lehetséges a mérés, így a kiinduló É-i irányhoz viszonyítva 

360º/3=120º-onként (3 azimutos mérés), 360º/4=90º-onként (4 azimutos mérés), vagy 

360º/5=72º-onként (5 azimutos mérés) lehetséges. A kívánt azimutszám a 3.4. ábrán látha-

tó azimutbeállító-kar megfelelő irányba fordításával állítható be. 

 

3.4. ábra. Az inga középrésze. 
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A vizsgált 36617 számú Auterbal-inga fontosabb fizikai paramétereit Rybár István 

1937-es, Banai Gyula 1964-es valamint Völgyesi Lajos és Tóth Gyula 2008-as mérései 

alapján a 3.1. táblázatban foglaltam össze. 

 

3.1. táblázat. A 36617 sz. Auterbal-inga fontosabb fizikai paraméterei. 

 O inga [] inga 

m  tömeg 14.905 g 14.906 g 

az ingarúd vízsz./ függ. irányú vastagsága 2 / 7 mm 2 / 7 mm 

l  az ingarúd fél karhossza 7 cm 7 cm 

L  a torziós szál hosza 20 cm 20 cm 

d  a torziós szál átmérője 0.017 mm 0.017 mm 

τ  a torzós szál csavarási állandója 0.0612 [cgs] 0.0616 [cgs] 

h  az ingakar és a lelógó tömeg távolsága 20.987 cm 20.992 cm 

K  tehetetlenségi nyomaték 1634.2 [cgs] 1652.6 [cgs] 

D  tükör - skála távolság 32.46 cm 32.46 cm 

skálaosztás 0 - 280 280 - 560 

egy skálaosztás távolsága 0.25 mm 0.25 mm 

ingakar 1o-os elfordulása 88 skálaosztás 88 skálaosztás 

torziós fej állítócsavarjának menetemelkedése 1 mm 1 mm 

a két inga egymástól mért távolsága 7 cm 

 

Az inga mérés közbeni forgatását a 3.5. ábrán látható óraszerkezet vezérli. Sajnos ez az 

Auterbal-inga legbizonytalanabbul működő része, a konstrukciós hibákat később az E54 

típus fejlesztésekor már kijavították.  

 

 

3.5. ábra. Az inga működését vezérlő óraszerkezet. 
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3.2  Az Auterbal-inga használata 

 
Az Auterbal-inga 40 perces csillapodási idejű műszer, ami azt jelenti, hogy az inga 

dezarretálásától (kioldásától) számítva – az első azimut kivételével – 40 perces várakozás 

után végezhető a leolvasás, ugyanis ennyi idő szükséges az inga csillapodásához. Az első 

azimutban általában ennél több időt célszerű várni, elsősorban a hőmérsékleti egyensúly 

kialakulása miatt. 

Az Auterbal-ingával 3, 4, vagy 5 azimutban lehet mérni. Geodéziai célú felhasználás 

esetén a gradiens és a görbületi értékek együttes meghatározásához 5 azimutos mérés szük-

séges. Az 5 azimutban végzett mérések esetén legkevesebb 6, de célszerűen inkább 7 mű-

szerleolvasás szükséges, vagyis az első és a második azimutban megismételjük a mérést. 

Az ismétlő mérések a műszer „driftjének” ellenőrzése miatt szükségesek. 

 

3.2.1  Az inga szállítása 

 
Az ingaberendezés két acéllemezekkel megerősített faládában nyert elhelyezést. A na-

gyobbik, mintegy 50 kg súlyú ládában található az ingaházzal egybeépített középrész, és a 

műszerállvány (a három műszerláb és a műszerlábak fejezete). A 3.6. ábrán látható, mint-

egy 20 kg súlyú kisebbik ládában a kiegészítő alkatrészek kaptak helyet (a leolvasó kar, a 

busszola, kioldó/rögzítő-kulcs, a műszerlábak megszorítására szolgáló csavarkulcs, digitá-

lis hőmérő, zseblámpa, tápkábel a világításhoz és az apróbb szerszámok és kiegészítő al-

katrészek). Az inga tárolása és szállítása ebben a két ládában lehetséges. 

 

3.6. ábra. A kiegészítő alkatrészeket tartalmazó láda. 



 

 
 

22

3.2.2  A mérési pont előkészítése 

 
Az Eötvös-inga mérés a mérési pont koordinátáinak és magasságának meghatározásával 

kezdődik. A pont helyzetét pl. GPS-szel határozhatjuk meg, és célszerű a mérési pont kör-

nyezetében szintezéssel meghatározni egy digitális terepmodellt a topografikus redukció 

számításához. Terepi mérések esetén amennyiben a mérési pontot nem szilárd felületre 

(aszfalt, beton, stb.) telepítjük, a talajt a kérdéses pont körül legalább 2 m sugarú környe-

zetben megtisztítjuk a növényzettől, majd lehetőleg vízszintesre egyengetjük. Szükség ese-

tén lapáttal, vagy taposással tömörítjük a talajt. 

Ezt követi a sátor, vagy az észlelőház felállítása. Fontos követelmény, hogy a sátor 

bejárata É-i irányba nézzen. A torziós inga csak azt követően állítható fel a sátorban, ha 

meggyőződtünk a sátor biztonságos és megfelelően erős rögzítéséről. Erősen szeles, viha-

ros időben tilos az ingát sátorban felállítani és használni. 

Következő lépés az ingaállvány összeszerelése és felállítása. Az ingaállvány három 

merev műszerlábból és ezeket összetartó fejezetből áll. Először a lábakat a fejezet alján 

levő helyükre illesztjük, majd a mellékelt csavarkulccsal erősen megszorítjuk. Amennyi-

ben terepen mérünk, a háromszög alakú teherelosztó lemezt elhelyezzük a talajon úgy, 

hogy a mérési pontot jelölő facövek a lemez középső lyukas részébe kerüljön. A teherel-

osztó lemezt a kettős furatba illesztett busszola segítségével a jelölésnek megfelelően É-i 

irányba tájoljuk, és stabil helyzetbe hozzuk a talajon − miközben a kisebbik ingadobozban 

található szelencés libella segítségével közelítően vízszintesre állítjuk.  

Ezt követően az összeszerelt ingaállvány lábait terepen a teherelosztó háromszög 

csúcsainál kijelölt gumigyűrűkre helyezzük, és az állványfejen lévő kettős furatba illesztett 

busszola segítségével pontosan É-i irányba tájoljuk (3.7. ábra). Ez a művelet az alátétle-

mez kismértékű elfordítását is szükségessé teheti. 

 

3.7. ábra. Az ingaállvány tájolása. 
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3.2.3  Az ingatest felállítása, a mérés előkészítése 

 
Először az ingaházzal egybeépített középrészt a már előkészített állványra helyezzük 

úgy, hogy a középrész alján kialakított furatba bepattanjon az állvány felső részén lévő 

rugós bütyök. A felállítást és az ingaház pozícionálást célszerűen két személy végezze.  

Az inga különböző azimutokba állítását a 3.5. ábrán látható bonyolult mechanikusan 

és elektromosan is vezérelhető forgatószerkezet végzi. Elindítása előtt a forgatószerkezetet 

„fel kell húzni”, vagyis az ingát az óramutató jártásával ellentétes irányban a rugóerő elle-

nében el kell forgatni. A felhúzás során legfeljebb négyszer lehet körbefordítani az ingahá-

zat, a felhúzás mértékét a középrész hengeres falán kiképzett ablakokban (3.4. ábra) lehet 

ellenőrizni. Erre a célra 3 db számozott ablak szolgál, mindegyik ablakban indexvonal és 

skála található. Teljes felhúzásnál mindhárom ablakban az index a 4-es számon áll. Az 

ablakok 3, 4, és 5-ös számozása megfelel az előre beállítható mérési azimutok 3, 4, 5 szá-

mának. Az öt azimutban történő mérésre előkészített inga esetén az 5-ös jelű ablakban ta-

lálható skálán a 0 osztásvonalon kívül öt osztásvonal látható. Az adott azimutnak megfele-

lő ablakban az inga helyzete ellenőrizhető, továbbforgás után az indexvonal az aktuális 

azimut számát mutatja. A felhúzás befejezése után az ingának a kezdőazimutban kell állnia 

(ekkor az ingaház alatt lévő jelzés a középrész legfelső részén sorban egymás alatt találha-

tó 3,4,5-ös számok irányába mutat). 

Következő lépés a libellák beállítása, a talpcsavarok segítségével (3.1. ábra). 

Ezt követi az inga tájolása a mágneses É irányába. A busszolát az ingaházon kialakí-

tott horonyra feltoljuk, kioldjuk, és a műszert a középrész alján található (3.4. ábrán látha-

tó) vízszintes paránycsavarok forgatásával pontosan a mágneses É irányába fordítjuk. A 

paránycsavarok állítási tartománya kb. 2 cm, ezzel közelítően 5 fokos elfordítás lehetséges. 

Amennyiben ez nem elegendő, akkor a teljes berendezést az állvánnyal és a teherelosztó 

lemezzel együtt a megfelelően el kell forgatni, és a libellákat is újból be kell állítani. 

A leolvasó kar felhelyezése előtt a busszolát és az optikai védőkupakokat az ingaház-

ról el kell távolítani. A leolvasó kart 3.6. ábrán látható kisebbik dobozból összehajtott álla-

potban vesszük ki, majd a 3.1. ábrán látható helyzetben az ingaház falán kialakított sínekre 

illesztjük és húzzuk rá. A kart teljes ütközésig kell lenyomni, különben a leolvasás pontat-

lan lesz. A felhelyezésnél ügyelni kell arra, hogy a leolvasó kar és az ingaház oldalán talál-

ható „1” és „2” jelzések egybeessenek. 

Utolsó lépés a világítás tápkábel csatlakoztatása, és automatikus észlelés esetén a 

CCD érzékelők felszerelése és csatlakoztatása a számítógéphez. 
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3.2.4  Mérés az ingával 

 
A [3.2.3] pontban leírt eddigi lépések végrehajtása után az inga a 3.8. ábrán látható formá-

ban mérésre kész állapotban van. 

 

3.8. ábra. Észlelősátor, benne az ingával. 

Mérésen kívüli állapotban az ingakarok és a tömegek arretálva (rögzítve) vannak. A 

mérés a dezarretálással (kioldással) kezdődik, − vagyis az inga kioldásával a rögzített 

ingarudakat és az ezekre felfüggesztett tömeget felszabadítjuk, hogy szabadon lenghesse-

nek. A dezarretálás a 3.9. ábrán látható módon a forgatókar óramutató járásával ellentétes 

irányú óvatos, lassú, ütközésig történő − mintegy nyolcszori körbeforgatásával történik. A 

forgatókar melletti ablakon arretált (rögzített) állapotban „Fast” felirat látható. Az inga 

kioldásakor először eltűnik a “Fast” felirat, majd néhány fordulat megtétele után megjele-

nik „Open”, végül pedig a „Free” jelzés. Az “Open” jelzés esetén az inga már szabadon 

lenghet, ezért ettől fogva már csak rendkívül óvatosan szabad tekerni a kioldó kart. A 

“Free” jelzés mellett mindkét inga teljesen szabadon, akadálymentesen leng, és a teljes 

mérés idő alatt ebben az állapotban kell hagyni! 

 

3.9. ábra. Az inga működésbe hozása (dezarretálása). 
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Ha a dezarretálást kellő óvatossággal és lassan végezzük, akkor az ingakarok csak kismér-

tékben lengenek, ez nagymértékben rövidíti a csillapodási időt és javítja az első azimutban 

végzett leolvasás pontosságát. A mérés folyamán – kivéve a leolvasások és az inga tovább-

forgatásának rövid idejét – nem lehet semmi zavaró tömeg a műszer közelében, ezért a 

mérést végző személynek is legalább 10 m-es távolságban kell várakoznia. 

Leolvasásokat kétféleképpen végezhetünk: vizuálisan, vagy automatikusan CCD ér-

zékelős kamerával (3.10. ábra). A leolvasó karra szerelt két távcsövön keresztül a 3.11. 

ábrán bemutatott skálakép látható, melyet az indexszál metszésében kell leolvasni és rög-

zíteni négy értékes jegy élesen. A leolvasó távcsőben egyébként a távcső alatti skála képét 

az ingára szerelt tükrön keresztül láthatjuk, a távcsőben elhelyezett indexvonással együtt. 

Az egyes skálák intervalluma 280 egység, a leolvasás egyértelművé tétele érdekében a „O” 

„kerek”, vagy „kör”-inga leolvasási tartománya 0-280, a „[]” „szögletes”, vagy „négy-

szög”-ingáé 280-560. Célszerű, ha ugyanazon a ponton végig ugyanaz a személy végzi a 

méréseket, ugyanis a mérés közben már nem célszerű a leolvasó karhoz érni és nem taná-

csos állítani az indexvonás vagy a skála élességén. A leolvasásokat minél gyorsabban vég-

re kell hajtani, mert különben az inga az észlelő személy tömegét is érzékeli. 

    

3.10. ábra. CCD érzékelő elhelyezése és a skála megvilágítása LED diódákkal a távcső alsó részén. 

 

3.11. ábra. Skálaleolvasás (értéke: n=423.3) 
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Amennyiben valamely azimutban elvégeztük a leolvasást, az ingát tovább kell for-

gatni a következő azimutba. Az inga, forgatását kétféleképpen lehet megoldani. A mecha-

nikus lehetőség a paránycsavarok feletti kioldó kar elfordításával, amit a „Fast” (rögzített) 

vagy az „A” (automatikus forgatás) helyzetről a „Run down” (továbbforgatás) helyzetbe 

kell csavarni, majd az inga elindulása után rögtön vissza kell állítani a „Fast”, vagy az „A” 

helyzetbe (különben a műszer addig forog, amíg a rugóerő forgatja, és alapállapotába nem 

ér). Az inga továbbforgatásához szükséges kezelő kar a 3.12. ábrán látható. Az inga to-

vábbfordításának másik – egyébként célszerűbb – lehetősége az elektronikus megoldás. 

Ebben az esetben az óraműbe beépített vasmagos tekercsbe kell egy 9V feszültségű impul-

zust adni a megfelelő csatlakozókon keresztül. 

 

 

3.12. ábra. Forgatás és azimutbeállítás. 

 
A leolvasások rögzítésére a 3.2. táblázatban látható mérési jegyzőkönyv áll rendelkezésre.  

 

3.2. táblázat. Az Auterbal-inga mérési jegyzőkönyve. 

EÖTVÖS–INGA  MÉRÉSI  JEGYZŐKÖNYV 
mérési pont száma     82_1          terület:  Mátyás-barlang           EOTR: 65-144 
koordináták       X:  647810.0  m        Y: 243301.0   m        Z:  0 
                     FI:                         LA:                           HBalti:    201.563      m 
típus: Auterbal         szám: 36617     év: 2008.  hó: 08.  nap: 21.          észlelő: Ultmann Zita 
leolvasás azimut időpont  [ ]  leolvasás O leolvasás No Hőmér-

séklet 
     

((óra-perc) (skálaosztás)  (skálaosztás) (skálaosztás) (Co) 
      [ ] (  )   

1 I. 14-14 502.1 144.7 420.4 146.3 14.7 
2 II. 14-55 373.9 140.0 420.4 146.1 14.7 
3 III. 15-40 368.3 204.5 420.5 146.0 14.7 
4 IV. 16-37 429.6 180.7     14.7 
5 V. 17-20 428.1 61.4     14.7 
6 I. 18-00 501.9 143.9     14.7 
7 II. 20-07 374.5 139.3     14.7 
                

Megjegyzések:  
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A különböző azimutokban történő mérések között negyven perc várakozási idő szük-

séges, ugyanis ennyi idő kell az ingatestek lengésének teljes csillapodásához. Érdemes 

minden fordulat után ellenőrizni, hogy az inga a megfelelő helyzetben állt-e meg, ugyanis 

az Auterbal-inga sajátos hibája, hogy esetenként átugrik egy közbenső azimutot a tovább-

forgatás során. Normális esetben a forgás végén a forgatószerkezet jellegzetes kattanó han-

got ad. Ha az inga véletlenül továbbfordul és kihagyja a soron következő azimutot, akkor 

egy teljes körbefordítással forgassuk tovább addig, amíg a szükséges azimutba áll. 

Az utolsó leolvasást követően arretáljuk (rögzítjük) az ingát a kioldó/rögzítő karnak 

addigi elforgatásával, amíg a mellette lévő ablakban meg nem jelenik a „Fast” jelzés (3.9. 

ábra). Ezt követően az ingát az összeszereléssel fordított sorrendben szétszereljük és az 

egységeit a megfelelő dobozokba helyezzük. 

 

3.3  Műszervizsgálatok 

 
Az inga viselkedésének pontos, részletes megismerése, a mérési rutin és a szükséges ta-

pasztalatok megszerzése, valamint az ingán elvégzett átalakítások egyaránt szükségessé 

tették különböző tesztmérések elvégzését. 

A tesztmérések céljára olyan helyszínt kerestünk, ahol nyugodt körülmények között 

lehetett mérni, valamint korábban már voltak ingamérések is, hogy lehetőség legyen az 

eredmények összehasonlítására, és egyúttal más − az Általános- és Felsőgeodézia Tanszék 

kutatási témáiba illeszkedő pl. Tóth (2000); Völgyesi (1976, 1980, 2001); Völgyesi-Tóth 

(2002); Völgyesi és mások (2005) célokra történő felhasználásra is. 

Erre a célra legalkalmasabbnak az MFGI 3.13. ábrán látható Mátyás-hegyi 

Geodinamikai Kutatólaboratóriuma látszott, amely a Mátyás-hegyi barlangrendszer része. 

Többek között itt található Magyarország gravitációs főalappontja, és a 14 pontos gravitá-

ciós mikrobázis pontjai is, ahol már korábban történtek Eötvös-inga mérések is. A 

Geodinamikai Kutatólaboratóriumban relatív és abszolút gravimetriai mérések mellett 

graviméterek kalibrálását, illetve együttműködésben a soproni MTA CSFK Geodézai és 

Geofizikai Intézettel, árapály- és nem árapály (pl. tektonikai, környezeti) eredetű deformá-

ciók extenzométeres regisztrálását is végzik.  

Tesztmérések céljára a BME “R” épületének légó pincéjében is kialakítottunk téma-

vezetőmmel egy laboratóriumot, ahol szintén több fontos vizsgálatot végeztünk. 
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3.13. ábra. A Mátyás-hegyi barlang alaprajza és a gravitációs mikrobázis pontjai. 

 

 

3.3.1  Drift vizsgálatok 

 

Az inga javítását és felújítását követően először megvizsgáltam a torziós szálak viselkedé-

sét, amely során közel egy hónapon keresztül ugyanabban az azimutban ellenőriztem az 

ingák állapotát napi legalább 10 leolvasással. Erre a torziós szálak driftjének megállapítása 

miatt volt szükség. Az Eötvös-inga torziós szálainak driftjén a szálak hosszabb-rövidebb 

idő alatti parányi deformációját, elcsavarodását értjük. 

Kezdetben a „O” (kör)ingánál hatalmas drift mutatkozott, néhány nap elteltével vi-

szont csökkeni kezdett a driftgörbe meredeksége. Két hét elteltével már csak napi 1-2 ská-

laosztással csökkent a leolvasás, viszont az addigi folyamatosan csökkenő drift miatt újra 

be kellett szabályozni a „O” szálat. Amint a 3.14. ábrán is láthatjuk, ekkor szándékosan 

kicsit “túlszabályoztuk” az ingát, mivel továbbra is számítani lehetett tartós csökkenő 

driftre. Mindeközben a „[]” (négyszög)inga kiválóan működött, bár ezen is látható volt a 

torziós szál kismértékű folyamatos elcsavarodása. A torziós szálak további több hónapos 

terhelését követően mindkét szál driftje olyan mértékben lecsökkent, hogy elérkezettnek 

láttuk az idő további vizsgálatok folytatására. 
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3.14. ábra. A torziós szálak viselkedése közvetlenül az inga felújítása után. 

 

A számítógéppel vezérelt CCD-érzékelők alkalmazásával lehetőség nyílt minden eddiginél 

részletesebb és pontosabb drift vizsgálatra. Először nyolc napon keresztül percenként vé-

geztem leolvasásokat, majd ábrázoltam a méréseket az idő függvényében. A “[]” ingára 

vonatkozó megfigyelés a 3.15. ábrán látható, melyen rövid és hosszabb idejű, illetve rend-

szertelen változások figyelhetők meg. A rendszertelen, markáns változások időben egy-egy 

nagyobb nyári zápor illetve zivatar után adódtak közvetlenül, nagy valószínűséggel az épü-

leten kívül az inga körüli asszimetrikus kőzetsűrűség-változások következtében. A hosz-

szabb idejű ingadozásról kiderült, hogy a napi külső átlaghőmérséklet változásával hozható 

kapcsolatba, − később éppen ez a megfigyelés irányította a figyelmet a hőmérsékleti válto-

zások vizsgálatának fontosságára. Az egészen rövid idejű változások oka valószínűen a 

mikro-szeizmikus talajnyugtalanság. 
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3.15. ábra. Eötvös-inga leolvasások időbeli változása. 
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3.3.2  Hőmérséklet változásának hatása a mérésekre 

 

Ezeknek a vizsgálataimnak kettős célja volt. Egyrészt szerettem volna megtudni, hogy a 

hőmérséklet változása mennyire és mekkora időkéséssel módosítja a leolvasásokat a mű-

szerünkön, másrészt szerettem volna meghatározni, hogy terepi ingamérések esetén a mű-

szer elindítását követően elegendő-e a 40 perc csillapodási idő kivárása arra, hogy kiala-

kuljon megfelelő termikus egyensúly, és az első azimutban a műszert leolvashassuk. Ennek 

azért van nagy jelentősége, mert általános esetben terepi mérések során a műszert valami-

lyen éjszakai tárolási helyről (raktárból, vagy gépkocsiból) kivisszük a terepre, és felállít-

juk az ingaházban vagy az észlelő sátorban, ahol egészen más a környezeti hőmérséklet. Pl. 

a makádi nyári méréseink esetén az inga belső hőmérséklete reggelenként az éjszakai rak-

tározás során 22-25 oC értéken állandósult, a mérés megkezdése előtt az ingaházban vi-

szont már 28-30 oC volt. 

Első vizsgálatomat a Mátyás-barlangban végeztem. A mérés megkezdése előtt az in-

gát a tűző napon leállított gépkocsi csomagtartójában tartottuk, ahol az inga belső hőmér-

séklete 37 oC-ra melegedett, míg a mérés helyszínén a barlangban a hőmérséklet 11 °C 

volt. 

A mérést a mikrobázis 82/2. pontján hajtottam végre, a leolvasásokat az inga kioldá-

sa után 40 perccel kezdtem és közel 5 órán keresztül 5 percenként folyamatosan, mindvé-

gig az első azimutban végeztem. A leolvasást számítógéppel vezérelt CCD érzékelőkkel 

hajtottam végre, így a gyakori leolvasások során a tömegemmel csupán néhány másodper-

cig zavartam a mérést, − amíg leolvastam a hőmérők állását. 

A mérések eredményét a 3.16. ábra tartalmazza: zöld és szürke színnel az inga belső 

illetve az ingaház külső hőmérsékletének változását jelöltem, míg kék és piros színekkel a 

[] és a O inga leolvasásai láthatók. A vízszintes tengelyen az idő látható perc egységben, a 

baloldali függőleges tengelyen a skálaleolvasások-, míg a jobb oldalon a hőmérséklet sze-

repel °C egységben. 

Az ábráról jól látható, hogy az inga akár „hőmérőként” is remekül használható; a 

hőmérséklet csökkenésével a skálaleolvasások egyértelműen növekednek (Völgyesi és 

mások, 2009). A mérések számszerű vizsgálatánál kiszámítottam az r korrelációs együttha-

tót a hőmérséklet és az ingamérések kapcsolatának kimutatására, az értékeket a 3.3. táblá-

zat tartalmazza. 
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3.16. ábra. A leolvasások alakulása a hőmérséklet változásával. 

 

3.3. táblázat. Hőmérsékletváltozás és az ingamérések kapcsolata. 

Típus r 

belső hőmérséklet − [] inga -0,99884 
belső hőmérséklet − O inga -0,99644 
külső hőmérséklet − [] inga -0,99718 
küső hőmérséklet − O inga -0,99666 

 

Az r korrelációs együttható értékei alapján megállapítható, hogy a hőmérsékletváltozásnak 

igen jelentős hatása van a mérésekre. Nagyjából 1°C hőmérsékletváltozás a leolvasásokban 

körülbelül 1.5 skálaosztás változást okoz, ami a gradiensekben akár 15 E változást is je-

lenthet. 

Célzott vizsgálatokat végeztem arra vonatkozóan is, hogy terepi mérések esetén a 

műszer elindítását követően a 40 perc csillapodási idő elegendő-e a termikus egyensúly 

kialakulásához, − illetve ha nem, akkor mennyi időt célszerű várni az első műszerleolvasá-

sig. Erre vonatkozóan sok mérést végeztem, az egyik jellegzetes mérés görbéi a 3.17. áb-

rán láthatók. Az esetek túlnyomó többségében az volt a tapasztalatom, hogy 90 perc, azaz 

másfél óra szükséges a termikus egyensúly kialakulásához, akár felhevült műszerrel mé-

rünk alacsonyabb hőmérsékleten, akár hűvösben tárolt műszerrel mérünk magasabb hő-

mérsékleten, − amennyiben a hőmérsékletkülönbség nem nagyobb 5°C értéknél. Különö-

sen az ingaházon belül 90 perc után is van még hőmérsékleti kiegyenlítődés, de ekkor a 

leolvasások már lineárisan változnak és a mérések jól kiértékelhetők. 
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3.17. ábra. A leolvasások alakulása a hőmérséklet kezdeti változásával terepi mérés esetén. 

 

Másik esetben a mérések közben rendszerint előforduló nagyobb hőingadozások hatását 

kívántam megvizsgálni. Erre a célra olyan közepesen felhős meleg nyári napokat választot-

tam, amikor a felhős és a napos periódusok között az inga-sátorban rövid idő alatt akár 3-

5oC-os hőingadozás volt tapasztalható. Az ingasátorban különböző magasságokban helyez-

tem el hőérzékelőket. Az egyik jellegzetes napi mérés eredményeit a 3.18. ábrán láthatjuk. 

A könnyebb áttekinthetőség érdekében csak az ingaház belső hőmérsékletét, illetve a leol-

vasó-karok magasságában elhelyezett hőmérséklet változását szemléltettem, ugyanis a tala-

jon illetve más magasságokban feljegyzett hőmérsékletváltozással nem találtam olyan jó 

korrelációt, mint az ingakarok magasságában mért hőmérséklettel. 
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3.18. ábra. A leolvasások alakulása a hőmérséklet változásával terepi mérés esetén. 
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Látható, hogy a leolvasások részben a belső ingaház (a torziós szálak) hőmérsékletének 

függvényében változnak, másrészt szinte azonnal és igen feltűnően követik a külső ingaház 

hőmérsékletingadozását. Ebben azonban a „ []” és a „O” inga viselkedése nem azonos, 

ugyanis amíg a „ []” inga gyakorlatilag egyidőben-, addig a „O” inga közel 10 perces ké-

séssel követi a leolvasó karok magasságában lévő külső hőmérséklet változását. Az inga 

belső hőmérsékletének változása lényegesen letompítva és némi fáziskéséssel van korrelá-

cióban a skálaleolvasások változásával, ez inkább a leolvasások trendjét adja meg. Nagyon 

valószínű, hogy a lassú változások jelentős része a torziós szálak hőmérsékleti érzékenysé-

ge miatt következik be, viszont a szinte azonnali változások oka a leolvasó karok 

hőtágulása, hőmozgása (Völgyesi és mások, 2009). Végső cél a leolvasások hőmérsékleti 

javításának kidolgozása lenne, erre vonatkozóan azonban még további nagyszámú mérés 

és vizsgálatok szükségesek. A 3.18. ábra arra figyelmeztet, hogy amíg nem sikerül mind-

két ingarészre külön-külön olyan hőmérsékletváltozás − leolvasás függvényt meghatározni, 

amellyel a leolvasások hőmérsékleti javítását meg tudjuk oldani, ingaméréseket kizárólag 

olyan körülmények között érdemes végezni, amikor a mérés során biztosítani tudjuk az 

állandó hőmérsékletet. Eddigi próbálkozásaim alapján úgy látom, hogy eredményesen 

használható hőmérsékletváltozás − leolvasás függvény meghatározása akár külön disszer-

táció témája is lehetne. Ez pedig lényeges kérdés a mérések pontossága tekintetében, 

ugyanis a vizsgálataim azt mutatják, hogy az inga már néhány tized fokos hőmérsékletvál-

tozásra is érzékenyen reagál, amit terepi körülmények között szinte lehetetlen biztosítani. 

 

3.3.3  A mérések középhibája 
 

A műszervizsgálat egyik legfontosabb lépése a felújított műszer megbízhatóságának méré-

sekkel történő ellenőrzése volt. Torziós ingákra vonatkozóan korábban már többen is vé-

geztek elméleti megfontolásokat (pl. Mueller és mások 1968), ami alapján az Eötvös-

ingával mért gradiensek középhibáját ± 1−2 E értékre becsülték. 

A felújított AUTERBAL ingánkra vonatkozó vizsgálatokat a Mátyás-barlangban a 

magyarországi gravitációs főalapponton végeztem. Ezen a ponton volt a legkedvezőbb 

lehetőségem a mérések végzésére, kifejezetten kellemes körülmények között lehetett dol-

gozni, nem kellett tartani a mérések alatti tömegváltozásoktól, és 0,1°C-on belül a hőmér-

séklet is állandó volt a mérések során. Így teljesen változatlan körülmények között tudtam 

a méréseket 7 alkalommal is megismételni és összehasonlítani. A méréseim eredményeit a 

3.4. táblázatban foglaltam össze. 
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A kapott középhibák az említett ±1−2 E értéktől ugyan elmaradtak. Ugyanakkor ér-

dekes eredményre jutunk, ha különválasztjuk a „O” és „[]” inga méréseit. Ezt megtehetjük, 

mivel az ingaházon belül a két teljesen egyforma, antiparalel helyzetben lévő inga műkö-

dik egymástól teljesen függetlenül. A „O” és „[]”  inga méréseit a 3.5. táblázatban tudjuk 

összehasonlítani. 

 

3.4. táblázat. Ismételt mérési eredmények a gravitációs főalapponton. 

Sorszám Wxz [E] Wyz [E] W∆ [E] Wxy [E] 
1 -246,4 -172,8 -356,4 -129,5 
2 -238,9 -174,5 -354,8 -123,7 
3 -247,3 -161,8 -365,3 -127,4 
4 -236,3 -175,7 -354,5 -130,5 
5 -245,8 -173,8 -347,5 -127,7 
6 -238,8 -175,3 -346,9 -129,4 
7 -247,3 -172,6 -354,8 -120,6 

Átlag -243,0 -172,4 -354,3 -127,0 
Középhiba ±4,8 ±4,8 ±6,2 ±3,6 

 

3.5. táblázat. A „O” és a „[]” inga különválasztott mérési eredményei. 

 „[]” inga „O” inga 
Sorszám Wxz [E] Wyz [E] W∆ [E] Wxy [E] Wxz [E] Wyz [E] W∆ [E] Wxy [E] 

1 -238,4 -171,6 -346,5 -122,1 -254,4 -174,0 -366,3 -136,9 
2 -236,5 -176,3 -354,2 -117,8 -241,3 -172,7 -355,4 -129,6 
3 -240,7 -173,5 -345,5 -116,9 -253,9 -150,1 -385,1 -137,9 
4 -237,4 -172,9 -344,9 -120,7 -235,2 -178,5 -364,1 -140,3 
5 -239,5 -175,4 -353,6 -121,1 -252,1 -172,2 -341,4 -134,3 
6 -241,1 -173,8 -353,7 -118,4 -236,5 -176,8 -340,1 -140,4 
7 -237,3 -171,9 -345,6 -117,9 -257,3 -173,3 -364,0 -123,3 

Átlag -238,7 -173,6 -349,1 -119,3 -247,2 -171,1 -359,5 -134,7 
Középhiba ±1,8 ±1,7 ±4,4 ±2,0 ±9,3 ±9,5 ±15,6 ±6,3 

 

A 3.5. táblázatban látható két egymástól független inga középhibáit összehasonlítva feltű-

nő, hogy a „O” ingával mért gradiensek középhibái lényegesen nagyobbak, mint a „[]” 

ingával mért gradienseké. Ez nem okozott számunkra meglepetést, mivel a „O” inga torzi-

ós szálával az inga felújítása során is sok gondunk volt, témavezetőmnek többször ki kel-

lett szerelni és meg kellett erősíteni a szál befogását is. A 3.14. ábra is azt mutatja, hogy 

ennek a szálnak lényegesen nagyobb a driftje. A „O” és a „[]” inga viselkedése a hőmér-

sékleti változások hatására is eltérőnek mutatkozott (lásd 3.17, 3.18. ábra). 
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4. A kezdőazimut beállítására vonatkozó vizsgálatok 
 

Az Eötvös-inga (1.9) alapegyenletében szereplő α szög az adott mérés azimutja, vagyis az 

ingakarok irányának a csillagászati Északi iránnyal bezárt szöge. A mérés megkezdése 

előtt az ingát pontosan be kell állítani a kezdőazimutba. Ebben az esetben az ingaházban a 

3.3. ábrán látható ingarudak É-D irányban állnak. A kezdőazimut helyzetét az ingához 

mellékelt busszola (speciális iránytű) segítségével határozzuk meg. A beállításnál viszont 

figyelembe kell venni, hogy a szükséges csillagászati-, és a mágnestű felhasználásával be-

állítható mágneses Északi irány nem egyezik meg, a kettő közötti eltérés a mágneses dekli-

náció szöge. Az ingához mellékelt speciális busszolán a használata előtt lehetőségünk van 

a deklináció szögének figyelembe vételére, beállítására. A mágneses deklináció szöge vi-

szont térben és időben is jelentősen változik. A kérdés, hogy milyen értéket vegyünk figye-

lembe, valamint adott helyen és időpontban mennyire pontosan ismerjük a deklináció szö-

gét, és ezzel a beállítási hibával mekkora eltéréseket okozunk az Eötvös-ingával meghatá-

rozott gradiensek értékében? 

 

4.1  A mágneses deklináció meghatározása 

 
A mágneses deklináció valódi értékét az ingamérés helyszínén csak hosszú bonyolult mé-

résekkel, speciális mérőműszerek alkalmazásával tudnánk meghatározni. Ehelyett a gya-

korlatban a deklináció valódi értékét a normálértékével helyettesítjük.  

Adott (ϕ, λ) helyen és t időpontban a deklináció normálértékét két lépésben határoz-

zuk meg: először a ∆ϕ =ϕ −45
o
30’ és a ∆λ =λ −16

o
 földrajzi koordináták 

 22
o.

∆∆∆∆∆∆ λλϕϕλϕ edcbaDD
álltn

+++++=
=

 (4.1) 

másodfokú hatványpolinomjával kiszámítjuk a kérdéses (ϕ, λ) pontban a deklináció nor-

málértékét arra a tn időpontra, amelyre a (4.1) hatványpolinom együtthatóit meghatározták, 

majd a Budakeszi obszervatóriumra vonatkozó 

 32
0 ∆'∆'∆'' tctbtaDD

Budakeszi
+++=  (4.2) 

harmadfokú hatványpolinommal megnézzük, hogy Budakeszin mennyit változott a ∆t=tn−t 

időtartam alatt a deklináció értéke, és ezzel a deklináció-változással megjavítjuk a (4.1) 

összefüggéssel kiszámított értéket, − feltételezve, hogy a kérdéses helyen ugyanannyit vál-
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tozott a deklináció értéke, mint Budakeszin, amelyre a (4.2) összefüggés vonatkozik 

(Völgyesi, 2002).  

Az így meghatározott normálértékkel azonban komoly gondok lehetnek, mivel ez je-

lentősen eltérhet az adott pontban a deklináció valódi értékétől, − márpedig az Eötvös-inga 

kezdőazimutjának beállításakor a deklináció valódi értékére lenne szükségünk, mivel a 

busszola a valódi mágneses É-i irányt jelöli ki. Az eltérésnek két fő oka lehetséges: az 

egyik deklináció helyi anomáliája, a másik az időbeli változása. 

A deklináció helyi rendellenességeire vonatkozó konkrét mérési eredmények hiá-

nyában az eltérést nehéz megbecsülni. Azt minden esetre tudjuk, hogy nagyobb deklináció 

anomáliákat főként a bázisos és a közepesen bázisos vulkáni eredetű kőzetek (elsősorban 

bazaltok) okozhatnak, de távvezetékek, vasutak, föld alatti csővezetékek és egyéb más 

technogén eredetű zajforrások is idézhetnek elő komoly helyi anomáliákat. Érdekesség-

képpen a 4.1. ábrán az 1995. évi magyarországi földmágneses mérések (Kovács és Kör-

mendi, 1999) deklináció értékeinek eltéréseit láthatjuk az ugyanezen mérésekből meghatá-

rozott normálértékektől. Az eltérések −20 és +20 szögperc értékhatárok között változnak. 

 
4.1. ábra. Deklináció anomáliák Magyarországon 1995-ben. 

 

Sajnos ebből a valódi anomáliák értékére és eloszlására nem vonhatunk le következtetése-

ket, hiszen a 4.1. ábrán látható 1995-ös 195 pontból álló szűkített hálózat pontjait kifeje-

zetten anomáliamentes helyekre telepítették, így általánosságban ennél mindenképpen na-

gyobb eltérésekre kell számítani. (A hálózat kialakításakor és mérésekor azért volt cél az 
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anomáliás pontok mellőzése, mert a normáltér meghatározásához nem szükséges, sőt kife-

jezetten zavaró a nagyobb kéreganomáliák felhasználása.) Mindezeknek ismeretében − a 

technogén hatások lehetőségét is figyelembe véve − még néhány fokos lokális deklináció 

anomáliák előfordulása sem zárható ki.  

Még ennél is rosszabb a helyzet a földmágneses tér gyors és markáns időbeli válto-

zásai miatt. A szabályos napi változás során a nyári hónapokban a deklináció értéke közel 

10 szögperces amplitúdójú változást mutat (Völgyesi, 2002), de a szekuláris változás kö-

vetkeztében a deklináció értéke néhányszor 10 év alatt több fokkal is megváltozik. Mind-

ezek szerencsére olyan változások, amelyeket többé-kevésbé ismerünk, és ezért a hatásukat 

figyelembe tudjuk venni. Számunkra a legnagyobb gondot a mágneses erőtér viharjellegű 

változásai jelentik, mivel a geomágneses viharok váratlanul keletkeznek és szabálytalan a 

lefolyásuk. Ráadásul a nagyobb geomágneses viharok során a deklináció értéke 20-30 perc 

leforgása alatt akár 1-2 fokkal is megváltozhat (Völgyesi, 2002). 

A fentieket összegezve megállapíthatjuk, hogy az Eötvös-inga kezdőazimutjának be-

állításakor akár több fokos hibát is véthetünk, ezért célszerű megvizsgálni, hogy ez milyen 

hatással van a meghatározott gradiensértékek pontosságára. 

 

4.2  Kezdőazimut beállítására vonatkozó vizsgálatok 

 
A kezdőazimut beállítási pontosságára vonatkozó méréseimet a Mátyás-barlangban a 4.2. 

ábrán látható gravitációs főalapponton végeztem. Itt korábban geodéziai mérésekkel meg-

határozták a pontos csillagászati É-i irányt és ezt a 4.2. ábrán látható formában a falon 

réztáblával jelölték meg. Az Eötvös-inga kezdőazimutjának pontos beállításához segédesz-

közt készítettem, a busszolára a 4.2. ábra jobb oldalán látható formában lézeres iránykitű-

zőt illesztettem. Az ingaház és a lézersugár párhuzamosságát az ingaházhoz illesztett hosz-

szú libellával ellátott fémléc felhasználásával ellenőriztem, a lézersugár ingához viszonyí-

tott külpontosságát is meghatároztam és a méréseknél ezt figyelembe vettem.  

A mérések megkezdése előtt a (4.1) és a (4.2) összefüggés felhasználásával megha-

tároztam a mérés időpontjára a mágneses deklináció normálértékét és ennek megfelelően 

az inga felállításakor a kezdőazimutot a busszola segítségével pontosan beállítottam. A 

lézeres ellenőrző méréseim szerint az így beállított kezdőazimut 6°27’ értékkel K-i irányba 

eltért a csillagászati É-i iránytól. Ez azt jelenti, hogy a mágneses deklináció anomáliája a 

gravitációs főalappont felett 1 m magasságban a mérés időpontjában 6.5° körüli érték volt, 

és az inga felállításakor ekkora hibát követünk el a kezdőazimut beállításakor, ha nem is-
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merjük a pontos csillagászati É-i irányt. Ez az óriási eltérés meglepő volt, azonban némi-

képpen érthető, ha figyelembe vesszük, hogy a mérési pont közelében üzemben lévő elekt-

romos vezetékek és különböző nagyobb méretű vastárgyak is találhatók. 

 

   

4.2. ábra. Csillagászati É irányt jelző tábla a gravitációs főalappont mellett, 
és az ingára szerelt Lézer-iránykitűző 

 

A méréseket 6 különböző azimutban végeztem el, egyrészt a mágneses É-i irányban (α = 

6°27’ azimutban), a csillagászati É-i irányban (α = 0° azimutban), valamint további 4 

azimutban szimmetrikusan a csillagászati É-i irányra (3°40’,  1°47’, −1°47’, és −3°40’ 

azimutban). A mérési eredményeket a 4.1. táblázatban és a 4.3. ábrán láthatjuk összefog-

lalva. 

4.1. táblázat. A különböző azimutokban mért és számított gradiens-értékek a Mátyás-barlangban 

α 
(csillagászati) 

Wzx Wzy W∆ 2Wxy 
mért számított mért számított mért számított mért számított 

3°40’ (Ny) -224,7 -224,4 -191,1 -189,4 -381,1 -380,2 -186,0 -186,5 
1°47’ (Ny) -231,2 -230,5 -182,7 -181,9 -365,1 -367,1 -212,3 -211,1 
0° -236,1 -236,1 -174,6 -174,6 -353,3 -353,3 -233,5 -233,5 
1°47’ (K) -240,9 -241,4 -169,3 -167,2 -334,9 -338,1 -250,3 -255,1 
3°40’ (K) -247,8 -246,8 -163,8 -159,2 -322,6 -330,6 -267,5 -276,6 
6°27’ (K) -255,8 -254,2 -147,0 -147,1 -290,3 -292,2 -299,6 -297,1 

 

A 4.3. ábrán a vízszintes tengelyen az azimut értékek láthatók fok egységben − piros szín-

nel a 0° értékű csillagászati északi irányt, kék színnel a 6°27’ azimutban pedig a mágneses 

északi irányt külön is megjelöltem. Az azimut értékek megegyeznek a mágneses deklináció 

értékekkel, amelyek K-i irányban pozitív, Ny-i irányban negatív előjelűek. 
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4.3. ábra. A mért gradiens-értékek változása a Mátyás-barlangban a mérési azimut függvényében 

 

A 4.3. ábrán a változások a vizsgált tartományban láthatóan jó közelítéssel lineári-

sak, amelyet a 4.2. táblázatban a linearitást jellemző R2 értékek is igazolnak (a linearitás 

vizsgálatával és az R2 jelentésével a következő [5] részben foglalkozok részletesebben). 

 
4.2. táblázat. Linearitás vizsgálat a különböző azimutbeli méréseken. 

gradiens R2 
Wzx 0,99 
Wzy 0,99 
W∆ 0,98 

2Wxy 0,99 

 

A méréseimet számításokkal is ellenőriztem. A számításokat úgy végeztem, hogy az α = 0° 

azimutban mért gradiens értékeket kiinduló adatként értelmeztem, és ezeket az értékeket 

átszámítottam az x,y koordináta-rendszerből egy α szöggel elforgatott n,s koordináta-

rendszerre. A transzformáció a két koordináta-rendszer között: 
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A (4.3) alkalmazásával (Selényi, 1953; Homoródi, 1966):   
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a második differenciálhányadosok pedig: 
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a Wxy elforgatott értéke: 

 αααα 2sin
2
1

2cos2sin
2
1

2cos
∆2

2

2

222

WW
x

W

y

W

yx

W

sn

W
xy +=









∂
∂−

∂
∂+

∂∂
∂=

∂∂
∂

. (4.8) 

A W∆ elforgatott értéke a (4.6) és a (4.7) különbségeként számítható: 
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A Wzx és a Wzy horizontális gradiensek elforgatott értékei pedig: 
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A 4.1. táblázatban lévő α szöggel elforgatott horizontális gradienseket tehát a (4.10), 

(4.11), a görbületi értékeket pedig a (4.8) és a (4.9) összefüggésekkel számítottam úgy, 

hogy az α = 0° (csillagászati azimut) irányában mért adatokat tekintettem kiinduló érték-

nek. Összehasonlítva a táblázatban az Eötvös-ingával mért és a számított értékeket igen jó 

egyezés tapasztalhatunk, az eltérések döntő többségükben 1E érték alatt adódnak.  

Részletesebben elemezve a 4.1. táblázat adatait megállapítható, hogy az Eötvös-

ingával meghatározott gradiensek rendkívül érzékenyek a kezdőazimut beállítási pontossá-

gára, különösen a geodéziai felhasználás szempontjából fontosabb görbületi gradiensek 

esetében rosszabb a helyzet. Amíg a horizontális gradiensek különbségei a csillagászati 

azimut és a mágneses azimut között 20-25 E értékű eltérést mutatnak, addig a görbületi 

adatokban az eltérés már közel 50 E. Láthatjuk tehát, hogy rendkívül körültekintően kell 

alkalmaznunk a busszolát a kezdőazimut beállítására, és olyan helyszíneken, mint pl. a 

Mátyás-barlangban lévő geodinamikai állomás a technikai felszereltsége (elektromos háló-

zat, különböző mágneses tárgyak jelenléte) miatt a busszola a kezdőazimut pontos beállítá-

sára gyakorlatilag alkalmatlan. Ilyen helyszíneken célszerű más geodéziai módszerek (pl. 

giroteodolit) alkalmazása a csillagászati É-i irány kijelölésére. 

Számításokat végeztem arra vonatkozóan is, hogy átlagos terepviszonyok mellett ho-

gyan függ a gradiensek értéke a kezdőazimut beállítási pontosságától. A makádi méréseink 
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„1.2” jelű pontját választottam a vizsgálataim céljára, amely átlagos síkvidéki területen 

helyezkedik el és viszonylag kicsi gradiens-értékekkel rendelkezik. Itt ugyan csak 

busszolával beállított egyetlen α = 0° kezdőazimutban indult mérés, amelyről nem lehet 

tudni, hogy a mágneses É-i irány mennyire egyezett meg a csillagászati É-i iránnyal, vi-

szont kiszámítottam mindkét (K és Ny) irányban +6°, +4°, +2°, -2°, -4° és -6° kezdő-

azimutokhoz a gradiensek értékét. Így ellenőrizni lehet, hogy ilyen nagyságú esetleges 

deklináció-anomáliák esetén milyen értékeket mértünk volna az ingával, vagyis különböző 

deklináció-anomáliák függvényében mekkora hibák terhelnék a meghatározott gradiense-

ket. Az α = 0° kezdőazimutban mért értékből kiindulva a +6°, +4°, +2°, -2°, -4° és -6° kez-

dő-azimutokban kiszámított gradienseket a 4.3. táblázatban foglaltam össze. Ezekre a tere-

pi mérésekre teljesen hasonló megállapítások tehetők, mint a Mátyás-barlangban végzett 

vizsgálatok esetén, a különbség mindössze annyi, hogy mivel jóval kisebbek a gradiens-

értékek, ennek megfelelően kisebbek az eltérések is. 

 

4.3. táblázat. A mért és a különböző azimutokban számított gradiens-értékek a Makád-1.2 pontban 

α 
(csillagászati) 

Wzx Wzy W∆ 2Wxy 
mért számított mért számított mért számított mért számított 

6° (Ny)  -37,1  43,5  26,0  62,5 
4° (Ny)  -35,8  42,5  21,5  64,1 
2° (Ny)  -34,5  41,4  17,0  65,5 
0° -33,1 -33,1 40,3 40,3 12,4 12,4 66,5 66,5 
2° (K)  -31,7  39,1    7,7  67,6 
4° (K)  -30,2  37,9   3,0  68.0 
6° (K)  -28,7  36,6  -1,7  69,6 

 

A táblázat adatai szerint 6°-os deklináció-rendellenesség esetén 5-10 E eltérés adódik a 0°-os 

kezdőazimuthoz viszonyítva. A kérdés, hogy itt mekkorák lehetnek a deklináció-

anomáliák. Ennek ellenőrzésére a makádi területen méréseket tervezünk, amelyhez már be 

is szereztünk egy busszolás teodolitot, az INTERMAGNET adatbázisában pedig ellenőriz-

ni fogjuk, hogy a mérési napokon volt-e geomágneses vihar.  
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5. Az Eötvös-ingával meghatározott gradiensek linea ri-
tás-vizsgálata  

 

A [2.1] – [2.5] fejezetekben tárgyalt interpolációs módszerek gyakorlati számításakor va-

lamennyi esetben fontos alapkövetelmény a zxW , zyW  nehézségi gradiensek és a ∆W , xyW  

görbületi értékek két pont közötti lineáris változása. Kutatásaim során felmerült a gyanú, 

hogy az ingamérések rendelkezésünkre álló pontsűrűsége sok esetben nem elegendő, mivel 

különösen a nagyobb gradiensű területeken a magas frekvenciás változások nagy amplitú-

dója miatt egészen rövid távolságon belül sem tekinthető lineárisnak a gradiensek változá-

sa. 

Amennyiben az Eötvös-ingával mért 
∆

W  és xyW  görbületi gradiensek felhasználásá-

val szeretnénk pl. függővonal-elhajlás különbségeket interpolációval számítani a 2.2. áb-

rán látható ikα  azimutban lévő n irányban a iP  és a kP  pont között, akkor a  
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integrált kell kiszámítanunk, ahol 
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amelyben ikn  a iP  és a kP  pont távolsága egymástól, s az n-re merőleges koordináta irány, 

∆
W  és xyW  pedig az Eötvös-ingával mérhető görbületi értékek (Völgyesi−Ultmann, 2010). 

Ha a iP  és a kP  pont elég közel fekszik egymáshoz úgy, hogy közöttük a nsW  máso-

dik differenciálhányados megváltozása lineárisnak tekinthető, akkor az (1) integrál a 
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a trapéz integrálközelítő képlettel számítható. Ekkor a ξ és az η függővonal-elhajlás össze-

tevőknek a iP  és a kP  pont közötti kiξ∆  és kiη∆  megváltozása az 

 ( ) ( )[ ] ( )ikkiikkiikknsins gnWW αηαξ cos∆sin∆∆∆
2
1 −=+  (5.4) 

összefüggéssel számítható, ahol a  
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 ( ) ( ) ikxyxyikns UWUWW αα 2cos2sin
2
1

∆
∆∆

−+−=  , (5.5) 

amelyben az 
∆

U  és az xyU az Eötvös-ingával mérhető 
∆

W  és xyW  görbületi gradiensek 

normálértékei (Völgyesi−Ultmann, 2010). 

A fentiek szerint a számított függővonal-elhajlás értékek pontossága egyértelműen 

attól függ, hogy a két szomszédos Eötvös-inga mérési pont között mennyire lineáris a 
∆

W  

és a xyW  görbületi gradiensek megváltozása.  

Teljesen hasonló esettel állunk szemben, ha a zxW  és a zyW  nehézségi gradiensek 

felhasználásával g vagy ∆g értékeket számítunk interpolációval, ugyanis az (5.3)-hoz ha-

sonlóan trapéz integrálközelítő módszerrel kell számolnunk (Völgyesi−Ultmann, 2010). 

Megállapíthatjuk tehát, hogy az Eötvös-inga mérések alapján végzett függővonal-

elhajlás interpoláció, a geoid finomszerkezetének meghatározása, a nehézségi gradiensek 

felhasználásával g vagy ∆g értékek számítása, és a vertikális gradiensek interpolációja so-

rán a numerikus integrálás számításakor valamennyi esetben fontos alapkövetelmény a 

zxW , zyW  nehézségi gradiensek és a 
∆

W  xyW  görbületi értékek két pont közötti lineáris vál-

tozása. Ezért az interpolációhoz az Eötvös-inga mérések olyan pontsűrűségére van szüksé-

günk, amely biztosítja ezt a fontos feltételt, – vagyis az interpolációs számítások során az 

elérhető pontosság alapvetően ennek a függvénye. 

Ennek vizsgálata céljából Eötvös-inga méréseket végeztem a budapesti Mátyás-

barlangban az MFGI gravitációs mikrobázisának pontjain. A mérésekkel párhuzamosan 

ellenőrző modellszámításokat is végeztem. A vizsgálathoz szintén felhasználtam a Csepel-

sziget déli részén még az 1950-es években végzett Eötvös-inga méréseket, amelyeket ki-

egészítettem a 2007−2008-ban végzett méréseink vizsgálatával is. 

 

5.1 Vizsgálatok a Mátyás-barlang gravitációs mikrob ázis pontjain 

 
Eredetileg a Mátyás-barlangban a gravitációs mikrobázis 3.13 ábrán látható pontjain az 

Eötvös-inga méréseket a Haalck-féle vertikális gradiens számítási módszerének ellenőrzése 

céljából végeztem, azonban a mérések ugyanúgy alkalmasak a linearitás-vizsgálatok céljá-

ra is. Ezek a mérések az inga felújítása és a műszervizsgálatok után következtek az 5. 1. 

ábrán látható 82 számú gravitációs főalapponton. A főalapponton először a [3.3.3] pontban 

tárgyalt középhiba-vizsgálatokhoz szükséges többszöri ismételt méréseket végeztem, majd 
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ezt befejezve fokozatosan kifelé, a barlang bejárata felé haladva következtek a folyosón 

található 82/1, 82/2, 82/3, …, 82/11 mikrobázis pontokon a mérések (3.13. és 5.2. ábra).  

   

5.1. ábra. A gravitációs főalappont az MFGI gravitációs 
laboratóriumában. 

5.2. ábra. Barlangfalhoz közeli asszi-
metrikus mérőhelyek (10 és 11 pont). 

 

A mikrobázis pontjainak helyet adó folyosó (5.2. ábra) a főalappontot tartalmazó nagy 

teremhez képest jóval alacsonyabb és keskenyebb, ráadásul az 5-ös ponttól kifelé haladva 

egyre inkább jelentkezik a külső meredek sziklafal gravitációs hatása is. Emiatt a pontokon 

egyre nagyobb gradiens értékek mérhetők, olyannyira, hogy a 82/9 (egyszerűbb jelöléssel: 

9)-es ponttól kifelé már kicsinek bizonyult az inga skálatartománya is, vagyis a leolvasóbe-

rendezésben egyre több azimutban „kifutott” a skála az indexvonás alól, ezért a leolvasást 

a hagyományos módon már nem lehetett elvégezni (Ultmann, 2008). Ekkor egy vitatható, 

de ugyanakkor hasznos ötlettel sikerült mintegy ±33 skálaosztással mindkét irányban kibő-

víteni a leolvasási tartományt azzal, hogy nem a középső index-szálon, hanem a leolvasó 

mikroszkóp látómezőjének jobb illetve bal oldali szélén olvastam le (5.3. ábra). Az 5.3. 

ábrán értelmezett bl  és jl  érték meghatározására különböző skálahelyeken nagy mennyi-

ségű kalibráló mérést végeztem. 

Sajnos ez az ötlet is csak addig működik, amíg a skála még nem fut ki teljes egészé-

ben a látómezőből, azaz még egy kis része látható a leolvasó mikroszkópban. Természete-

sen a skála szélén elvégzett ilyenfajta leolvasások esetén a leolvasott értékek megbízható-

sága romlik, ezek ugyanis becsült, és nem pontos leolvasások, ráadásul gondolni kell arra 

is, hogy ilyenkor az inga a nyugalmi helyzetétől már közel 2°-kal elfordul, és ebben az 

esetben már szigorú értelemben nem érvényes az inga (1.7) alapösszefüggése sem (Tóth és 

Égető, 2013). 
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5.3. ábra. A mérési tartomány kibővítése a leolvasó mikroszkópban.  

 

A gradiensek további drasztikus növekedésével már ezzel az ötlettel sem tudtam tovább 

mérni, így a 82/12, 82/13 és a 82/14 ponton már végleg le kellett mondanom a gradiensek 

meghatározásáról. 

A Mátyás-barlangban a gravitációs főalapponton és a mikrobázis pontjain végzett 

közel két hónapos méréseim eredményeit az 5.4., 5.5., 5.6. és a 5.7. ábrán foglaltam össze 

(Ultmann, 2009a, 2009b). Az ábrákon a Wzx és Wzy gradiensek, valamint a W∆ és a Wxy 

görbületi adatok változása látható a főalappontról indulva a mikrobázis 82/11. pontjáig. 

Első ránézésre is már feltűnő a gradiensek hatalmas változása, amely két szomszédos pont 

között néhány méteres távolságon belül akár több száz E értéket is elérhet. (Ilyen nagyságú 

változások esetén kicsi az esély a gradiensek két pont közötti lineáris változására.) 

A szóban lévő négy ábrán a függőleges tengelyek beosztása jelentősen különbözik 

egymástól, a Wzx változási tartománya 200 E, a Wzy 500 körüli érték, ugyanakkor a W∆ már 

1000, a Wxy pedig 1200 Eötvös-egység. Ez alapján megállapítható, hogy a négy meghatá-

rozott mennyiség közül a görbületi adatok a gradienseknél sokkal érzékenyebbek a tömeg-

változásokra. 

Mivel a [3.3.3] pontban leírtaknak megfelelően az ingaházban két egymástól függet-

len antiparalel elhelyezésű inga működik egymástól 7 cm távolságban, ezért minden egyes 

gradiensre és görbületi adatra a mérések során két független értéket kapunk. Teljesen hi-

bátlan mérések esetén elvileg a két inga mérési adatainak meg kellene egyezni. A szóban 

lévő ábrákon piros színnel a „O”-inga, kék színnel a „[]”-inga méréseit jelöltem, a fekete 

szaggatott vonal pedig a kettő átlagértékét mutatja.  

Ha megvizsgáljuk a két független inga által mért értékek eltérését egymástól, akkor 

többé-kevésbé megfelelő egyezéseket láthatunk, vannak azonban olyan pontok, ahol jelen-

tősebb eltérések adódtak. Feltűnő pl. a 82/1 jelű, valamint a két utolsó: a 82/10 és a 82/11 

pont. A 82/1 pont közvetlen szomszédságában pl. egy igen nagy tömegű vasajtó található, 
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míg a 82/10 és a 82/11 pontok felett mintegy 40 m magasságú külső meredek sziklafal 

emelkedik a magasba, ráadásul ezek a mérési pontok az egyik oldalon aszimetrikusan kö-

zel helyezkednek el a barlang falához (5.2. ábra). Elképzelhető, hogy ezekben a pontokban 

olyan jelentős a gradienseknek a fal melletti változása, hogy ez már az egymástól 7 cm 

távolságra lévő ingák esetén is kimérhető különbséget jelent. (Ennek vizsgálatára további 

ingamérések és ellenőrző számítások szükségesek.) A 82/10. és a 82/11. pontokon tapasz-

talható nagyobb eltérések további lehetséges oka, hogy a nagy gradiensek miatt az inga a 

nyugalmi helyzetétől közel közel 2°-kal elfordul. Ez viszont már a gradiensek értékében is 

meglátszik, az előző rész eredményei alapján ez több mint 10 E is lehet. 
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5.4. ábra. A Wzx változása a mikrobázis pontjain. 
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5.5. ábra. A Wzy változása a mikrobázis pontjain. 
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5.6. ábra. A W∆ változása a mikrobázis pontjain. 
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5.7. ábra. A Wxy változása a mikrobázis pontjain. 

 
A „O” és a „[]”-ingával meghatározott gradiensek eltérésének okát mindenképpen tovább 

kell vizsgálni, de a 3.5. táblázat adatai, és más egyéb tapasztalatunk szerint is inkább a 

„[]”-inga eredményeit kell elfogadhatóbbnak tekinteni. 

A mikrobázis pontjai közötti távolságok az 5.1. táblázatban láthatók, a pontok átlagosan 

4 m távolságra vannak egymástól. Az 5.4, 5.5, 5.6 és az 5.7 ábrákon látható gradiens-

görbéken általában bármely szomszédos 3 pont közül a középsőt kihagyva világosan látha-

tó, hogy a gradiensek változása ezen távolságon belül egyáltalán nem lineáris. Minden to-

vábbi bonyolultabb matematikai elemzés nélkül ránézésre is megállapítható tehát, hogy 

ilyen nagyságrendű változások esetén a Mátyás-barlangban még néhány méteres távolsá-

gon belül sem tekinthető lineárisnak az Eötvös-ingával mérhető gradiensek változása. 
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5.1. táblázat. A mikrobázis pontjai közötti távolságok. 

pontpár távolság [m] 
82 - 82/1 9,90 

82/1 - 82/2 5,72 
82/2 - 82/3 4,62 
82/3 - 82/4 6,95 
82/4 - 82/5 2,04 
82/5 - 82/6 2,34 
82/6 - 82/7 2,37 
82/7 - 82/8 2,40 
82/8 - 82/9 2,23 
82/9 - 82/10 2,06 
82/10 - 82/11 1,80 

 

A linearitás mértékének jellemzésére a matematikai statisztikában jól ismert R2 értékének 

meghatározása és vizsgálata kínál jó lehetőséget. Az 5.8. ábra jelöléseinek megfelelően 

Miller  és Wichern, (1977) szerint: 
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ahol yi az i-ik pontban mért gradiens érték,  fi  az illesztett (számított) függvényérték az i-ik 

pontban, y  az yi mérések átlagértéke, továbbá 
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5.8. ábra. Segítség az R2 értelmezéséhez. 
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Az (5.6) szerint az R2 értéke annál közelebb van 1-hez, minél jobban közelíti az illesztett 

lineáris függvény fi értéke a gradiens mérések yi értékét. Lineáris változás esetén R2 =1. 

Az R2 értékeket több pontkombinációban is kiszámítottam a Mátyás-barlangi 

mikrobázis pontokon végzett mérések alapján. A számításaim eredményeit a 5.2. táblázat-

ban foglaltam össze. 

 

5.2. táblázat. R2 értékek a mikrobázis pontokon végzett mérések alapján. 

Pontok 
Távolság  Wzx Wzy W∆ Wxy 

[m] R2 2R  R2 2R  R2 2R  R2 2R  
4-5-6 4.4 0.79 

0.58 

0.01 

0.68 

1.00 

0.55 

1.00 

0.58 

5-6-7 5.8 0.00 0.82 1.00 0.18 
6-7-8 5.8 0.66 0.29 0.09 0.70 
7-8-9 4.6 0.09 0.99 0.54 0.35 
8-9-10 4.2 0.99 0.99 0.11 0.71 
9-10-11 3.8 0.92 0.98 0.56 0.54 
4-5-6-7 7.8 0.11 

0.48 

0.27 

0.63 

1.00 

0.36 

0.03 

0.48 
5-6-7-8 8.2 0.00 0.23 0.04 0.25 
6-7-8-9 8.0 0.72 0.66 0.15 0.80 
7-8-9-10 6.6 0.59 0.98 0.53 0.50 
8-9-10-11 6.0 0.97 0.99 0.07 0.80 
4-5-6-7-8 10.2 0.07 

0.43 

0.05 

0.46 

0.26 

0.25 

0.00 

0.49 
5-6-7-8-9 10.4 0.05 0.03 0.01 0.49 
6-7-8-9-10 10.2 0.83 0.78 0.26 0.77 
7-8-9-10-11 8.4 0.76 0.99 0.46 0.69 
4-5-6-7-8-9 12.4 0.00 

0.37 
0.09 

0.42 
0.17 

0.16 
0.08 

0.48 5-6-7-8-9-10 12.4 0.23 0.33 0.01 0.57 
6-7-8-9-10-11 11.8 0.87 0.85 0.30 0.80 
4-5-6-7-8-9-10 14.4 0.06 0.22 0.38 0.45 0.07 0.05 0.17 0.41 
5-6-7-8-9-10-11 14.2 0.38 0.53 0.03 0.66 

4-5-6-7-8-9-10-11 16.2 0.18 0.18 0.55 0.55 0.03 0.03 0.29 0.29 

 

A táblázat első oszlopában a vizsgált pontkombinációk szerepelnek: először csak 3 szom-

szédos pont, majd 4, 5, ... végül az összes pont bekerült az elemzésbe. A második oszlop-

ban a szélső pontok közötti távolságok láthatók [m] egységben, a többi oszlopban a pon-

tokra illesztett egyenesek illeszkedését jelző R2 és az egyes ponttípusokhoz 2R  átlagérték  

található. A táblázat adatai szerint már általában 3 szomszédos pont között sem tekinthető 

lineárisnak a gradiensek változása, és ez jelentősen romlik további pontok bevonásával. 

 

5.2  Ellenőrző modellszámítások 

 
Az Eötvös-inga mérésekkel párhuzamosan modellszámításokat is végeztem. A tömegmo-

dell kialakítása külső, és a barlangon belüli felmérés eredményei alapján történt. A külső 
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terepmodell előállításához rendelkezésre állt a körülbelül 30 évvel ezelőtt az Általános- és 

Felsőgeodézia Tanszék által készített 1:500 méretarányú szintvonalas térkép, amelyen a 

kérdéses terület síkrajza mellett a magasságértékek is szerepelnek. A modell létrehozásá-

hoz kiegészítésképpen EOV térképszelvényeket is felhasználtam. A külső felületmodell 

előállításához, a hagyományos geodéziai mérések mellett –, a barlang bejárati oldalán ta-

lálható bonyolult formájú és nehezen megközelíthető sziklafal miatt, – fotogrammetriai 

módszer alkalmazására volt szükség. Megfelelő fényképfelvételek alapján, a Photomodeler 

szoftver alkalmazásával készítettem el a külső sziklafal felületmodelljét (Ultmann 2007a, 

2007b, 2009a, 2009b). A barlang belsejének felmérését Égető Cs. végezte, amely alapján 

már viszonylag egyszerűen előállítható volt az üregmodell (Tóth, Égető 2010). 

A következő lépésben az így meghatározott pontok alapján elő kell állítani egy olyan 

testet, amelyet megfelelő sűrűségű tömeggel kitöltve kiszámítható ennek gravitációs hatá-

sa. Ehhez a koordinátajegyzékben szereplő strukturálatlan ponthalmaz alapján valamilyen 

módszerrel elő kell állítani egy felületet, ezt a felületet a kontúrpontokban függőleges sí-

kokkal le kell határolni, majd alulról egy vízszintes síkkal lezárva ki kell alakítani a testet. 

Mindezt technikailag a következő lépésekben oldottam meg: 

Az első lépésben a *.txt formátumban tárolt pontok (koordinátáik) felhasználásával 

előállítottam egy speciális input fájlt a ParaView szoftver számára. A ParaView szoftver 

az adott ponthalmazra Delaunay2D szűrő alkalmazásával ún. Delaunay-háromszögeléssel 

a megfelelő pontok összekötésével kialakít egy a ponthalmazra illesztett felületet. A 

ParaView szoftver számára a *.vtk kiterjesztésű input fájl egyszerű szövegszerkesztővel 

hozható létre (Ultmann, 2007a). 

Ezzel egyidőben a ParaView szoftver előállít egy *.ply kiterjesztésű output fájlt a 

MeshLab szoftver részére, amely első lépésben a *.ply fájlból képez egy *.off kiterjesztésű 

input fájlt a Blender szoftver számára. A Blender szoftver a felületet “extrudálja”, vagyis a 

felületet a kontúrpontjaiban függőleges síkokkal lehatárolja és létrehoz egy módosított 

* .off kiterjesztésű fájlt a MeshLab program számára. Ezt követően a módosított *.off állo-

mányt beolvasva a MeshLab programba, a program „close hole” funkciójával az eddigi 

geometriai alakzatot alulról egy vízszintes síkkal lezárva kialakíthatunk egy a tömeghatás 

számítására alkalmas testet. Ebben a fázisban a MeshLab szoftverrel lehetőségünk van az 

esetleges személyi hibák, duplikált pontok, helytelen leolvasás, stb. ellenőrzésére és ki-

küszöbölésére. A számítási lépések folyamatábráját az 5.9. ábrán láthatjuk összefoglalva. 
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5.9. ábra. A tömeghatás meghatározásának folyamatábrája 
 

Következő fontos lépés a gravitációs hatás számítása előtt a tömegmodell szélein fellépő 

peremhatás kiküszöbölése. Ez a peremhatás nem valódi gravitációs hatás, hanem az álta-

lunk felvett tömegmodell sajátossága (Ultmann, 2007a). Mértéke alapvetően attól függ, 

hogy a felületet a kontúrpontjaiban függőleges síkokkal határolt tartományt milyen mély-

ségben zárjuk le alulról egy vízszintes síkkal, vagyis milyen vastagságú a felületmodell 

”szoknyája”. A peremhatás kiküszöböléséhez először létrehozunk egy alkalmas normáltes-

tet, majd ennek térfogatát kivonjuk a tömeghatás számítására előzőleg létrehozott tömeg 

térfogatából és csak az így visszamaradó térfogatot kitöltő tömeg gravitációs hatását szá-

mítjuk. A normáltest a Blender szoftver segítségével állítható elő igen egyszerűen: ebben 

az esetben a test térfogatának számításához nem kell a teljes valódi felszínmodellt figye-

lembe vennünk, csupán a felület kontúrpontjaihoz kell a felső határoló felületet kialakítani, 

majd az eredeti esethez hasonlóan a kontúrpontokban függőleges síkokkal lehatárolt tarto-

mányt ugyanabban a mélységben alulról vízszintes síkkal lezárva kapjuk az egyszerűbb 

“normáltestet”. A valódi és a normáltest térfogatának különbsége olyan tömegmodellt ad, 

amely kontúrpontjaiban számottevő peremhatás már nem jelentkezik (Ultmann, 2007a).  

A gravitációs hatás számítását megelőzően, meg kell választani a létrehozott test sű-

rűségét. Mivel a vizsgált területen túlnyomó részben mészkő található, ezért a számítása-
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imban átlagos 2500 kg/m3 értékű mészkő sűrűséget feltételeztem és a testet homogén sűrű-

ségűnek feltételeztem.  

A számítást a PolyGrav szoftverrel (http://www.geod.bme.hu/gtoth/PolyGrav.html) haj-

tottam végre, mely tetszőleges homogén sűrűségeloszlású poliéder (síklapokkal határolt 

test) gravitációs hatásának számítására a Holstein (2003) által kidolgozott összefüggését 

használja (Tóth és Égető, 2010). 

Az összefüggések valamely i-edik lapon a j-edik élhez kapcsolt ortonormális (hij , t ij , 

ni) vektorhármasra épülnek (lásd az 5.10. ábrát). Az ni vektor az i-edik lap kifelé mutató 

normális egységvektora. A t ij vektor az i-edik lapon a j-edik él ni normálvektor irányából 

nézve óramutató járásával ellenkező irányba mutató értelmű egységvektora. A hij vektor 

pedig a hij = t ij × ni vektorszorzatból adódik, és jobbsodrású rendszerré egészíti ki a vek-

torhármast. 

 

5.10. ábra. Magyarázat a tömeghatás számításához 

 

A számítási összefüggésekben alapvető szerepe van még a bij vektornak, amely a hij 

és ni vektorok síkjába esik, tehát azok lineáris kombinációja az alábbiak szerint: 

 )arctan()sign(2
1

1
ln i ijii

ij

ij
ijij λ

Λ
Λ

rnnhb ⋅−
−
+

= . (5.8) 

Az összefüggésben a sign( ) az előjel függvény, r i a P számítási pontból a poliéder i-edik 

lapjának tetszőleges pontjába mutató vektor, továbbá  ni
.r i   a két vektor skaláris szorzatát 

jelöli. A dimenziótlan Λij és λij számokat pedig az alábbi összefüggések definiálják: 
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Végezetül, a fenti összefüggésekben r1ij és r2ij a P pontnak a j-edik él két végpontjától mért 

távolsága illetve sij a j-edik él hossza (lásd 5.10. ábra). 

A P pontban test V gravitációs potenciálja, a gravitációs erő g vektora illetve az E 

Eötvös-tenzor a test összes lapjára és az adott lap összes élére vett alábbi összegekkel állít-

ható elő, melyek kétszeres integrálredukcióval összegek formájában állíthatók elő 

(Ultmann, 2007a; Tóth és Égető, 2010) (a ⊗  jel a vektorok ún. külső, diadikus szorzatát 

jelenti, amely tenzort eredményez; G valamint ρ a Newton-féle tömegvonzási állandót 

illetve a sűrűséget jelöli): 
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A PolyGrav szoftver képes arra, hogy több .off formátumú poliéder gravitációs hatását 

kombinálja, azaz összeadja illetve kivonja egymásból. Erre jelen esetben nagy szükség 

van, mivel a barlangot a fent említett két test különbségéből számítjuk ki. A programban a 

teljes tömeget poliéder-modellként értelmezzük, az alsó részét pedig egy ún. bázis vagy 

referencia modellként, mivel csak a referencia modell erőteréhez képest jelentkező válto-

zásokra vagyunk kíváncsiak. A számításból így a peremhatás kiküszöbölhető. 

Az eredmények állományai, azaz a számított gravitációs hatás három különböző .vtk 

formátumú állományba kerül: V.vtk  a potenciál összetevőit, G.vtk  a nehézségi erő össze-

tevőit, E.vtk az Eötvös-tenzor elemeit tartalmazza. Ezek az állományok pl. a ParaView 

(KitWare) programmal ábrázolhatók, illetve mivel egyszerű ASCII állományok, ezért más 

szoftverekkel is beolvashatók és kirajzoltathatók. 

A számításaim eredményeit az 5.11., 5.12., 5.13. és az 5.14. ábrákon hasonlíthatjuk 

össze a mérésekkel. Csupán a görbék alakját tekintve erős hasonlóság látható a mért és a 

számított gradiensek között. Ugyanakkor a számértékekben helyenként durvább eltérések 

tapasztalhatók. Ennek több oka is lehet: egyrészt a valódi sűrűségeloszlást nem ismerjük, 

ezért a számításainkban a valóságostól eltérően homogén sűrűségeloszlást feltételeztem, 

másrészt a terület jellegéből adódóan további, a számomra egyelőre ismeretlen kisebb-

nagyobb barlang-üregek is lehetnek a mérések környezetében. Ebből a szempontból érde-
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kes lenne az eltérések okát elemezni, jelenleg viszont nem ez volt a fő célom. Az minden-

esetre megállapítható, hogy a linearitás-vizsgálatok céljára önmagában is megfelelően al-

kalmazható a kipróbált számítási módszer, azaz nem túl bonyolult sűrűség-gradiensű terü-

leten, csupán a topográfia ismeretében, számítással is információt kaphatunk a nehézségi 

gradiensek változásának jellegére. 
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5.11. ábra. A mért és a számított Wzx horizontális gradiensek összehasonlítása 
a mikrobázis pontjain. 
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5.12. ábra. A mért és a számított Wzy horizontális gradiensek összehasonlítása 
a mikrobázis pontjain. 
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5.13. ábra. A mért és a számított W∆ görbületi gradiensek összehasonlítása a mikrobázis pontjain. 
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5.14. ábra. A mért és a számított Wxy görbületi gradiensek összehasonlítása a mikrobázis pontjain. 
 

5.3  Vizsgálatok a s űrített mikrohálózat pontjain 

 
Mivel szerettem volna megtudni, hogy mekkora az a távolság, amely esetén még éppen 

lineárisnak tekinthetők a változások, a mérési pontok távolságát az 5.15. ábrán látható el-

rendezésben a 82/1 jelű pont közvetlen környezetében tovább finomítottuk: a pont körül É-

D illetve K-Ny irányban a mérési pontokat 30 cm lépésközben besűrítettük (Csepregi, 

2010, Ultmann, 2012a). Így a méréseket É-D irányban +210 és -30 cm között 9 pontban, 

K-Ny irányban a szűk barlangfolyosó miatt +30 és -30 cm között 3 pontban végeztük. 
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5.15. ábra. A finomított linearitás-vizsgálat helyszíne a Mátyás-barlangban. 

 

Az egyes gradiensek és görbületi adatok változása az 5.16. ábrán É−D, az 5.17. ábrán pe-

dig K−Ny irányban követhető nyomon. A linearitás mértékének jellemzésére különböző 

pontkombinációkban itt is meghatároztam az R2 értékeket, amelyeket az 5.3. táblázatban 

foglaltam össze. A táblázat szerkezete és az alkalmazott jelölések azonosak a korábbi 5.2. 

táblázat szerkezetével és jelöléseivel. 

 

      

        

5.16. ábra. A gradiensek változása a 82/1 pont környezetében É–D irányban 30 cm távolságonként. 
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5.17. ábra. A gradiensek változása a 82/1 pont környezetében 30 cm távolságra K–Ny irányban. 

 

5.3. táblázat. R2 értékek a Mátyás-barlangban található É-D irányú sűrített pontok alapján. 

Pontok 
Távolság Wzx Wzy W∆ Wxy 

[m] R2 2R  R2 2R  R2 2R  R2 2R  
N7-N6-N5 0.6 1.00 

0.99 

0.90 

0.71 

1.00 

0.79 

0.99 

0.89 

N6-N5-N4 0.6 1.00 0.11 1.00 0.96 
N5-N4-N3 0.6 0.98 1.00 0.78 1.00 
N4-N3-N2 0.6 1.00 0.94 0.72 0.96 
N3-N2-N1 0.6 1.00 0.99 1.00 0.67 
N2-N1-82/1 0.6 0.98 1.00 1.00 0.99 
N1-82/1-S 0.6 0.98 0.03 0.02 0.66 

N7-N6-N5-N4 0.9 1.00 

0.99 

0.45 

0.75 

1.00 

0.68 

0.98 

0.76 

N6-N5-N4-N3 0.9 0.98 0.62 0.90 0.98 
N5-N4-N3-N2 0.9 0.99 0.93 0.00 0.98 
N4-N3-N2-N1 0.9 1.00 0.98 0.89 0.80 
N3-N2-N1-82/1 0.9 0.98 0.98 1.00 0.44 
N2-N1-82/1-S 0.9 0.99 0.52 0.30 0.38 

N7-N6-N5-N4-N3 1.2 0.99 

0.99 

0.03 

0.70 

0.95 

0.63 

0.98 

0.84 
N6-N5-N4-N3-N2 1.2 0.99 0.76 0.30 0.98 
N5-N4-N3-N2-N1 1.2 1.00 0.96 0.33 0.88 

N4-N3-N2-N1-82/1 1.2 0.99 0.99 0.94 0.66 
N3-N2-N1-82/1-S 1.2 0.99 0.76 0.64 0.69 

N7-N6-N5-N4-N3-N2 1.5 0.99 

0.99 

0.20 

0.72 

0.58 

0.48 

0.99 

0.85 
N6-N5-N4-N3-N2-N1 1.5 0.99 0.85 0.00 0.93 
N5-N4-N3-N2-N1-82/1 1.5 0.99 0.98 0.61 0.78 
N4-N3-N2-N1-82/1-S 1.5 0.99 0.86 0.74 0.71 

N7-N6-N5-N4-N3-N2-N1 1.8 0.99 
0.99 

0.48 
0.76 

0.15 
0.29 

0.96 
0.87 N6-N5-N4-N3-N2-N1-82/1 1.8 0.99 0.91 0.16 0.86 

N5-N4-N3-N2-N1-82/1-S 1.8 0.99 0.91 0.56 0.78 
N7-N6-N5-N4-N3-N2-N1-82/1 2.1 0.99 

0.99 
0.65 

0.77 
0.00 

0.09 
0.91 

0.88 
N6-N5-N4-N3-N2-N1-82/1-S 2.1 0.99 0.89 0.19 0.85 

N7-N6-N5-N4-N3-N2-N1-82/1-S 2.4 1.00 1.00 0.70 0.70 0.00 0.00 0.89 0.89 
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Az 5.3. táblázat adatai, valamint az 5.16. és az 5.17. ábra tanúsága szerint 2 m távolságon 

csak a zxW  változása tekinthető lineárisnak, és ez is csak É−D irányban. 60 cm távolságon 

már igen változatos a kép. A zyW  horizontális gradiens változása 30-60 cm-en belül általá-

ban lineárisnak tekinthető de ez alól kivétel a 82/1 pont környezete és ettől a ponttól É-i 

irányban kb. 1.5 m-es távolságban. Ugyanez érvényes a 
∆

W  és a xyW  görbületi adatok 

megváltozására, amelyek esetében szintén látunk olyan helyeket, ahol még 60 cm távolsá-

gon belül sem tekinthető lineárisnak a változás, ráadásul éppen ez a két mennyiség szüksé-

ges a függővonal-elhajlás interpolációhoz és a geoid fimon-szerkezetének meghatározásá-

hoz. Különösen a 
∆

W  változása figyelmeztet a 82/1 pont környezetében arra, hogy olyan 

kivételesen nagy gradiensekkel rendelkező helyen, mint pl. a Mátyás-barlang, még néhány 

dm-en belül sem lehetünk teljesen biztosak a görbületi adatok linearitásában. 

 

5.4  Linearitás-vizsgálatok a Csepel-sziget déli ré szén 

 
A Mátyás-barlangban végzett linearitás-vizsgálatok eredményei alapján nem tehetünk 

megalapozott következtetéseket az átlagos magyarországi terepviszonyok mellett végzett 

Eötvös-inga mérési eredmények linearitására vonatkozóan, hiszen terepi viszonyok mellett 

sehol nem találkozunk hasonló nehéz körülményekkel, a gradiens értékek változása külö-

nösen sík területeken lényegesen kisebb és egyenletesebb. Célszerű volt ezért a linearitás-

vizsgálatot átlagos magyarországi síkvidéki területekre vonatkozóan is elvégezni. A vá-

lasztásom a Csepel sziget déli részére esett, ahol egyrészt 1950-ben geofizikai célokra vé-

geztek a szokásos magyarországi pontsűrűséggel ingaméréseket, ráadásul ugyanezen a 

területen  2006 és 2010 között az ELGI és a BME munkatársai újabb Eötvös-inga mérése-

ket is végeztek az OTKA K60657 számú projekt támogatásával (Csapó és mások 2009a, 

2009b,  Csapó 2010). Ezekben a mérésekben magam is részt vettem. 

A Csepel-szigeti vizsgálataim helyszíne az 5.18. ábrán látható. Az 1950. évi összes 

mérési pont eloszlását az 5.18. ábra bal oldalán tekinthetjük meg. Ezek közül választottam 

ki a linearitás-vizsgálat céljára az E220, E218, E238, E208, E206, E204, E207 pontokat, 

amelyeket az ábra jobb oldali alsó részén műholdképre illesztve nagyítottam ki. A pontok 

közötti átlagos távolság 1.5 km. A 2006 és 2010 közötti mérések helyszínét úgy választot-

ták ki, hogy tartalmazzák a korábbi E238 és E208 pontokat is, illetve ezen korábbi 1950-es 

mérések pontjai közé sűrítették az új hálózat pontjait (Csapó és mások 2009a, 2009b,  
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Csapó 2010). Így a linearitás-vizsgálat céljára a korábbi pontok közé sűrített, 150 m-es 

rácshálóban telepített új ponthálózatot is fel tudtam használni. Az új hálózat pontjai Makád 

külterületére esnek, elhelyezkedésük az 5.18. ábra jobb felső részén tekinthető meg. 

 

 

5.18. ábra. Mérési pontok a Csepel-szigeten. 
 

Először az 1950. évi mérések közül választottam ki az 5.18. ábrán látható 7 pontot (E220, 

E218, E238, E208, E206,– E204, E207), amelyek többé-kevésbé egyenes szelvény mentén 

helyezkednek el. Ezekben a pontokban rendelkezésre álltak mind az Eötvös-ingával mért 

Wzx, Wzy horizontális és W∆, Wxy görbületi gradiensek, mind ezek topografikus redukcióval 

ellátott értékei. A topografikus redukciók számításához valamennyi mérési pontban 8 

irányban szintezéseket végeztek, a mérési ponttól 1.5, 3, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 70, 100 m 

távolságban (Selényi, 1958). A terület közel sík vidék, mindössze néhány méteres topográ-

fiával, ezért a 100 m-nél távolabbi topográfiai tömegek gravitációs hatása a mérések szem-

pontjából elhanyagolható.  
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Az 5.19. és az 5.20. ábra felső részén a szelvény menti pontokban körökkel jelölve 

láthatjuk a horizontális illetve a görbületi gradiensek Eötvös ingával 1950-ben mért válto-

zását, a háromszögekkel jelölt értékek pedig a mérések topografikus redukcióval javított 

értékei. 

 

 

5.19. ábra. Horizontális gradiens-mérések a tesztpontokon. 

 

 

5.20. ábra. Görbületi gradiens-mérések a tesztpontokon. 

 

A mérési pontok egymástól mért távolsága az ábrák vízszintes tengelyén látható, átlagosan 

mintegy 1.5 km. 
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A görbék viselkedése alapján felmerült a gyanú, hogy a szomszédos pontok között a 

gradiensek változása nem tekinthető lineárisnak, a gradiensek magasabb frekvenciájú ösz-

szetevőket is tartalmaznak. Ennek ellenőrzésére az E238 és az E208 pont között a 3.a, 3.b, 

3.c, 3.d, 3.e pontokkal 150 m ponttávolságra tovább sűrítettük a korábbi Eötvös-inga méré-

seket. 

Az új finomított mérések alapján a gradiensek finomabb felbontású változása az 

5.19. és az 5.20. ábra alsó részén látható. Piros szín a korrekció nélküli mérési eredménye-

ket, míg a kék a topografikus korrekcióval ellátott értékeket mutatja, a korábbi méréseket 

folyamatos, az új sűrített méréseket pedig szaggatott vonallal jelöltem A vízszintes tenge-

lyeken a távolságokat a pontok közötti valódi távolságokkal arányosan tüntettem fel. 

Az ábrákon látható görbéket szemlélve úgy látható, hogy a korábbi Eötvös-inga mé-

rések átlagos pontsűrűsége valóban nem biztosítja a szomszédos mérési pontok között a 

gradiensek lineáris megváltozását. Ráadásul a probléma azzal sem oldható meg, hogy a 

méréseket ellátjuk topografikus korrekcióval, mivel láthatóan a topografikus redukcióval 

javított gradiensek változása sem tekinthető lineárisnak a szomszédos pontok között. 

 Sajnos a görbék viselkedése alapján gyanítható, hogy még a 150 m pontsűrűségű in-

gamérések esetében sem látszik a szomszédos pontok között a gradiensek lineáris változá-

sa, bár a magasabb frekvenciájú tagok változásának amplitúdója – különösen a 

topografikus javítással ellátott értékek esetében – már kisebb! 

A linearitás mértékének számszerű jellemzésére itt is kiszámítottam az R2 értékeket 

mind az 1950-es mérésekre az E220, E218, E238, E208, E206, E204, E207 pontok eseté-

ben, másrészt az új mérésekre is az E238, 3.a, 3.b, 3.c, 3.d, 3.e, E208 pontokra több külön-

böző kombinációban az eredeti nyers és a topografikus redukciókkal ellátott gradiensekre 

is. A számítások eredményeit az 5.4., 5.5., 5.6. és az 5.7. táblázatok tartalmazzák. Az 5.4. 

és az 5.5. táblázatban az 1950. évi mérésekre vonatkozó számítási eredmények szerepel-

nek, először a nyers mérésekre, majd a topografikus redukcióval ellátott gradiensekre, vé-

gül  az 5.6. és az 5.7. táblázatok ugyanezen számítási eredményeket tartalmazzák az újabb, 

sűrített hálózat E238, 3.a, 3.b, 3.c, 3.d, 3.e, E208 pontjainak méréseire. 

Az 5.2 és az 5.3 táblázatokhoz hasonlóan az 5.4., 5.5., 5.6. és az 5.7. táblázatok ese-

tében is az első oszlopban a vizsgált pontkombinációk szerepelnek: először a szomszédos 

pontok hármasával, majd négyesével, ... végül az összes pont. A második oszlopban a szél-

ső pontok közötti távolságok szerepelnek [m] egységben, a többi oszlopban pedig a lineari-

tást jellemző R2 és az egyes ponttípusokhoz tartozó 2R  átlagértékek  találhatók.  
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5.4. táblázat. R2 értékek a Csepel-szigeten 1950-ben az E220, E218, E238, E208, E206, E204, 
E207 pontokon mért nyers, topografikus redukció nélküli gradiensekre. 

Pontok 
Távolság Wzx Wzy W∆ Wxy 

[m] R2 2R  R2 2R  R2 2R  R2 2R  
220-218-238 2386 0.99 

0.70 

0.12 

0.17 

0.40 

0.60 

0.99 

0.55 
218-238-208 2503 0.24 0.35 0.27 0.28 

238-208-206 3083 0.64 0.00 0.95 0.53 
208-206-204 3211 0.78 0.38 0.36 0.08 
206-204-207 3580 0.84 0.01 1.00 0.86 

220-218-238-208 3823 0.68 

0.73 

0.38 

0.21 

0.28 

0.29 

0.01 

0.16 
218-238-208-206 4149 0.75 0.02 0.21 0.52 
238-208-206-204 4648 0.74 0.00 0.68 0.10 
208-206-204-207 5226 0.85 0.45 0.01 0.03 

220-218-238-208-206 5470 0.84 
0.84 

0.00 
0.01 

0.13 
0.17 

0.55 
0.25 218-238-208-206-204 5713 0.83 0.00 0.24 0.18 

238-208-206-204-207 6664 0.86 0.04 0.16 0.00 
220-218-238-208-206-204 7034 0.89 

0.90 
0.00 

0.04 
0.18 

0.11 
0.29 

0.15 
218-238-208-206-204-207 7729 0.91 0.08 0.03 0.01 

220-218-238-208-206-204-207 9050 0.93 0.93 0.02 0.02 0.03 0.03 0.06 0.06 

 

5.5. táblázat. R2 értékek az E220, E218, E238, E208, E206, E204, E207 pontokon mért és 
topografikus redukcióval ellátott gradiensekre. 

Pontok 
 Távolság  Wzx_top Wzy_top W∆_top Wxy_top 

 [m] R2 2R  R2 2R  R2 2R  R2 2R  
220-218-238 2386 0.40 

0.49 

0.75 

0.50 

0.25 

0.46 

0.70 

0.34 
218-238-208 2503 0.30 0.69 0.63 0.02 
238-208-206 3083 0.76 0.77 0.06 0.25 
208-206-204 3211 0.60 0.20 0.59 0.03 
206-204-207 3580 0.36 0.08 0.77 0.70 

220-218-238-208 3823 0.23 

0.38 

0.79 

0.37 

0.73 

0.31 

0.02 

0.11 
218-238-208-206 4149 0.52 0.00 0.03 0.00 
238-208-206-204 4648 0.30 0.40 0.11 0.40 
208-206-204-207 5226 0.47 0.29 0.37 0.01 

220-218-238-208-206 5470 0.48 
0.32 

0.08 
0.19 

0.02 
0.07 

0.06 
0.17 218-238-208-206-204 5713 0.27 0.00 0.08 0.05 

238-208-206-204-207 6664 0.21 0.49 0.11 0.41 
220-218-238-208-206-204 7034 0.33 0.28 0.10 0.06 0.00 0.05 0.00 0.06 
218-238-208-206-204-207 7729 0.23 0.03 0.10 0.11 

220-218-238-208-206-204-207 9050 0.31 0.31 0.02 0.02 0.01 0.01 0.02 0.02 

 

Az 5.4. táblázat adatai szerint néhány pontkombináció kivételével már 3 szomszédos pont 

között sem tekinthető lineárisnak a gradiensek változása, és ez jelentősen romlik további 

pontok bevonásával, azaz nagyobb távolságok esetén. Sajnos ezen a helyzeten 5.5. táblázat 

adatai szerint nem javít a topografikus redukciók alkalmazása sem. Mindebből erősen gya-

nítható, hogy a korábbi Eötvös-inga mérések pontsűrűsége nem biztosítja a geodéziai fel-

használhatósághoz szükséges követelményt, a görbületi gradiensek két pont közötti lineáris 

változását. Ennek a gyanúnak az igazolására alkalmasak az 5.6. és az 5.7. táblázat adatai. 
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5.6. táblázat. R2 értékek a Csepel-szigeten az E238, 3.a, 3.b, 3.c, 3.d, 3.e, E208 pontokon mért új 
sűrített hálózat nyers, topografikus redukció nélküli gradiens értékeire. 

Pontok 
Távolság Wzx Wzy W∆ Wxy 

[m] R2 2R  R2 2R  R2 2R  R2 2R  
238-3a-3b 909 0.60 

0.41 

0.90 

0.43 

0.73 

0.63 

0.09 

0.47 
3a-3b-3c 300 0.00 0.86 1.00 0.38 
3b-3c-3d 300 0.96 0.04 0.92 0.73 
3c-3d-3e 300 0.49 0.26 0.49 0.73 
3d-3e-208 300 0.02 0.11 0.01 0.42 

238-3a-3b-3c 1059 0.30 

0.13 

0.11 

0.27 

0.26 

0.32 

0.08 

0.36 
3a-3b-3c-3d 450 0.21 0.30 0.96 0.22 
3b-3c-3d-3e 450 0.00 0.53 0.04 0.89 
3c-3d-3e-208 450 0.01 0.16 0.02 0.26 

238-3a-3b-3c-3d 1209 0.03 
0.08 

0.14 
0.26 

0.06 
0.22 

0.06 
0.02 3a-3b-3c-3d-3e 600 0.06 0.64 0.44 0.01 

3b-3c-3d-3e-208 600 0.16 0.00 0.17 0.00 
238-3a-3b-3c-3d-3e 1359 0.20 

0.12 
0.02 

0.03 
0.08 

0.30 
0.14 

0.19 
3a-3b-3c-3d-3e-208 750 0.05 0.03 0.52 0.23 

238-3a-3b-3c-3d-3e-208 1509 0.01 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.00 0.01 

 

5.7. táblázat. R2 értékek a Csepel-szigeten az E238, 3.a, 3.b, 3.c, 3.d, 3.e, E208 pontok új sűrített 
hálózatában mért és topografikus redukcióval ellátott gradiensek értékeire. 

Pontok 
Távolság  Wzx_top Wzy_top W∆_top Wxy_top 

 [m] R2 2R  R2 2R  R2 2R  R2 2R  
238-3a-3b 909 0.96 

0.69 

0.93 

0.60 

0.92 

0.54 

0.00 

0.37 
3a-3b-3c 300 0.77 0.85 0.92 0.28 
3b-3c-3d 300 0.61 1.00 0.12 0.72 
3c-3d-3e 300 0.35 0.07 0.09 0.84 
3d-3e-208 300 0.75 0.17 0.62 0.00 

238-3a-3b-3c 1059 0.11 

0.50 

0.26 

0.34 

0.56 

0.33 

0.00 

0.13 
3a-3b-3c-3d 450 0.74 0.93 0.01 0.13 
3b-3c-3d-3e 450 0.51 0.19 0.21 0.26 
3c-3d-3e-208 450 0.64 0.00 0.56 0.12 

238-3a-3b-3c-3d 1209 0.01 
0.33 

0.00 
0.22 

0.65 
0.48 

0.00 
0.17 3a-3b-3c-3d-3e 600 0.70 0.42 0.35 0.17 

3b-3c-3d-3e-208 600 0.28 0.25 0.43 0.32 
238-3a-3b-3c-3d-3e 1359 0.00 

0.06 
0.00 

0.24 
0.21 

0.27 
0.02 

0.05 
3a-3b-3c-3d-3e-208 750 0.12 0.47 0.33 0.09 

238-3a-3b-3c-3d-3e-208 1509 0.18 0.18 0.02 0.02 0.31 0.31 0.01 0.01 

 

Az 5.6. és az 5.7. táblázat adatai azt mutatják, hogy itt már több hármas pontkombinációra 

is teljesül a lineáris változás, azonban az esetek döntő többségében sajnos változatlanul 

igen kicsi az R2 értéke. A várakozásnak megfelelően jelentősen romlik a helyzet további 

pontok bevonásával, azaz nagyobb távolságok esetén. 

A Csepel-szigeten történt mérések R2 értékei alapján megállapítható tehát, hogy a 

mérési pontok távolságának 1000-1500m-ről 150-300m-re csökkenésével nem javul szig-

nifikánsan a linearitás. Ebből pedig az a végkövetkeztetés vonható le, hogy a Csepel-

szigeten a vizsgált területen az 1950-ben végrehajtott ingamérések átlagos pontsűrűsége 

nem biztosítja a gradiensek lineáris változását két szomszédos hálózati pont között. Sajnos 
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a helyzeten nem javít a topografikus redukciók alkalmazása sem, mivel a topografikus re-

dukcióval ellátott gradiens értékek két pont közötti változása ugyan úgy nem tekinthető 

lineárisnak. Hiába vesszük figyelembe ugyanis a topografikus redukcióval a felszíni látha-

tó sűrűség-rendellenességek hatását, ha közvetlenül a felszín alatt is gyorsan változik a 

kőzetek sűrűsége. Márpedig a Duna korábbi árterületein a kavicsos, agyagos, homokos 

üledékek gyors, szabálytalan mélységbeli és oldalirányú váltakozása a felszín alatti sűrű-

ségértékek markáns váltakozását eredményezi. 

Ezek a megállapításaim a Csepel-sziget déli részén a vizsgált területünkre vonatkoz-

nak. Mindenképpen fontos lenne azonban a vizsgálatokat a korábbi Eötvö-inga mérések 

néhány más magyarországi területére is kiterjeszteni. Ehhez további Eötvös-inga mérések 

elvégzése lenne célszerű, amire eddig sajnos nem volt lehetőségem. 
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6. Vertikális gradiensek meghatározása 
 

Az utóbbi időkben jelentősen felértékelődtek a vertikális gradiensekkel kapcsolatos isme-

reteink. Sajnos ez az egyetlen Eötvös-tenzorban szereplő mennyiség, amely Eötvös-ingával 

nem mérhető, pedig ha a geoidot (a szintfelületeket) analitikusan kívánjuk meghatározni 

ennek ismerete feltétlenül szükséges (Biró és mások, 2013). Meghatározásuk közvetlen 

mérésekkel meglehetősen hosszadalmas és költséges, ezért erre más, praktikusabb módsze-

reket kell keresnünk. Jelenleg két különböző módszer áll rendelkezésünkre, amelyekkel a 

vertikális gradiensek kiszámíthatók, ráadásul mindkét módszer alkalmazásához éppen Eöt-

vös-inga mérések szükségesek. 

Az egyik lehetőséget Haalck 1950-ben publikált módszere (Haalck, 1950) szolgáltat-

ja, a másik újabb lehetőséget, a nehézségi erőtér potenciálfüggvényének inverziós előállítá-

sa kínálja (Dobróka−Völgyesi, 2008; Völgyesi−Dobróka−Ultmann, 2012). 

 

6.1   A Haalck-módszer alkalmazhatóságának vizsgála ta 

a Mátyás-barlangban 

 

A Haalck-módszer gyakorlati alkalmazhatóságát korábban csak szintetikus adatokkal vizs-

gálták. A teszteléshez felhasznált gradiens értékeket alkalmas tömegmodell ismeretében a 

Holstein-módszer alapján határozták meg (Tóth és mások, 2004, Tóth, 2007). A Mátyás-

barlang azonban alkalmas helyszínnek bizonyult valódi mérések alapján történő ellenőr-

zésre is, mivel egyrészt korábbi mérések alapján a gravitációs mikrobázis pontokon ren-

delkezésre álltak a vertikális gradiensek mért értékei (Csapó, 1991; Csapó és mások., 

2009b), másrészt Eötvös-inga mérésekkel ugyanezen pontokban meghatároztam a számítá-

sokhoz szükséges horizontális és görbületi gradienseket is. 

A számítások szempontjából hátrányt jelent, hogy a 82/5, 82/6, 82/7, 82/8, 82/9, 

82/10, 82/11, 82/12, 82/13 és a 82/14 jelű pontok az 5.15. ábrán látható módon gyakorlati-

lag egy egyenes mentén helyezkednek el, márpedig a Haalck-módszer numerikus stabilitá-

sa szempontjából fontos követelmény, hogy a 2.3. ábrán látható ponthármasok lehetőleg 

ne ugyanazon egyenes mentén helyezkedjenek el. Emiatt az említett 82/6, 82/7, 82/8, 82/9, 

82/10, 82/11, 82/12, 82/13 és a 82/14 pontokat kihagytam a vizsgálatból, és a vertikális 

gradiensek számításához a 82 főalappont mellett csak a 82/1, 82/2, 82/3, 82/4 és a 82/5 jelű 
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mikrobázis pontokat használtam fel. A mért horizontális és görbületi gradiens-értékeket az 

5.4.-5.7. ábrákon láthatjuk, a pontok közötti távolságokat pedig az 5.1. táblázat tartalmaz-

za. A szomszédos pontok közötti rövid távolságok ellenére a gradiensek változása hatal-

mas, különösen igaz ez a W∆ és a Wxy görbületi adatok esetében. 

A számítások elvégzéséhez a Haalck-módszer elméleti összefüggései alapján Euler 

programkörnyezetben számítógépes programot készítettem. Az Euler Mathematical 

Toolbox (http://eumat.sourceforge.net) teljesen hasonló a Matlab-hoz, nagy előnye viszont, 

hogy szabadon letölthető és használható szoftver. A számítógépes programom működését 

szintetikus adatokkal ellenőriztem, majd ezt követte a valós mérések feldolgozása. 

A számítási eredményeim (Ultmann, 2012b) azt mutatták, hogy a meghatározott ér-

tékek nagyságrendekkel különböztek az ellenőrző (mért) vertikális gradiens értékektől (a 

300 E körüli mért értékek helyett egyes pontokban több 1000 E egység adódott) − így a 

Haalck-féle módszert erre az adatrendszerre a Mátyás-barlangban használhatatlannak kell 

tekinteni. Ennek legfőbb oka, hogy Haalck-módszere erősen érzékeny a Wzx , Wzy, W∆ és a 

Wxy gradiensek két pont közötti lineáris megváltozására, márpedig az 5.1 fejezetben leírt 

vizsgálataim szerint ez különösen a W∆ és a Wxy  görbületi gradiensek esetében egyáltalán 

nem teljesül. 

Célszerűnek látszott ezek után a Haalck-féle módszert nem extrém körülmények kö-

zött, hanem inkább átlagos magyarországi terepviszonyok esetén kipróbálni. Erre időköz-

ben kiváló lehetőség adódott, hiszen 2006 és 2010 között az OTKA K60657 számú projekt 

támogatásával a Csepel-sziget déli részén a vertikális gradiens mérések mellett újabb Eöt-

vös-inga mérések is történtek (Csapó és mások 2009a, 2009b; Csapó 2010). 

 

 

6.2   Vizsgálatok a Csepel-sziget déli részén a Mak ád melletti területen  

 

Az Eötvös-inga méréseket felhasználó Haalck-féle módszer alkalmazhatóságát az átlagos-

nak tekinthető magyarországi terepviszonyok mellett a már említett Makád melletti terüle-

ten vizsgáltam. A 6.1. ábrán a Makád melletti 32 Eötvös-inga mérési pont területi eloszlá-

sa látható, ahol kék négyzettel az 1950-es mérési pontokat, sárga körrel a 2007-ben, piros 

körrel pedig a 2008-ban végzett mérések helyszínét jelöltem. Öt ingaállomás kivételével a 

6.1. ábrán látható Eötvös-inga mérési pontokon vertikális gradiens mérések is történtek 

(Csapó és mások, 2009a, 2009b). Azokat a (3.3, 3.6, 5.4, E235, és E237) pontokat, ahol 

nem történt vertikális gradiens mérés, kereszttel áthúzva jelöltem.  
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6.1. ábra. A Makád melletti tesztterület a Csepel-sziget déli részén. 

 

A 6.2. ábrán a graviméteres mérésekkel meghatározott vertikális gradiensek izovonalas 

térképe látható. Az értékek nagyjából a −308.6 µGal/m normálérték körül ingadoznak, ettől 

viszonylag jelentősebb eltérés csak öt pontban tapasztalható. 

A 6.3. és a 6.4. ábrán egyúttal bemutatom arra a 27 pontra az Eötvös-inga mérések-

ből meghatározott vízszintes és görbületi gradiensek izovonalas térképét, amelyeken pár-

huzamosan vertikális gradiens mérések is történtek. Ezeken az ábrákon is látható, hogy az 

5.4 fejezet eredményeivel összhangban bizonyos részeken nem teljesül a linearitás feltéte-

le. 

Mivel a területen a 32 Eötvös-inga mérési pontból 27 pontban állnak rendelkezésre 

vertikális gradiens mérések, kiváló lehetőség adódott az Eötvös-inga mérések felhasználá-

sával végzett vertikális gradiens interpoláció vizsgálatára. A vizsgálatokat több különböző 

pont-kombinációban elvégeztem. Az alábbiakban csak azokat az eredményeket mutatom 

be, amely során a 27 Eötvös-inga mérési pontból a 2.35, 2.6, 3.25, 3.45, 4.4, 7.2 és a E238 

pontok vertikális gradiens értékét választottam kiindulási értéknek, míg a fennmaradó to-

vábbi 20 pontban az ismert Wzz értékeket a számítások ellenőrzésre használtam. A 6.3. és a 
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6.4. ábrán valamint a későbbi 6.5., 6.6. és 6.7 ábrán is “+” jel mutatja azokat a pontokat, 

amelyeket a számításaimban kiinduló értéknek választottam. 

 

 

6.2. ábra. A 27 pontban méréssel meghatározott Wzz  vertikális gradiensek izovonalas térképe            
a Csepel-sziget déli részén a Makád melletti területe. Izovonalak lépésköze 0.001 mGal/m. 

 

 

6.3. ábra A Wzx és a Wzy horizontális gradiensek izovonalas térképe (lépésköz: 1 E egység). 
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6.4. ábra. A W∆ és a Wxy görbületi gradiensek izovonalas térképe (lépésköz: 1 E egység). 

 

A számításokat először a Haalck-módszerrel végeztem azzal a számítógépes programmal, 

amelyet a Mátyás-barlangban végrehajtott kísérleti számításaim céljára készítettem. A 

számítások eredményét a 6.1. táblázatban foglaltam össze. 

 

6.1. táblázat. Mért és számított Wzz vertikális gradiensek az ellenőrző pontokban. 

Pont 
mért Wzz 

[µGal/m] 
Haalck 

[µGal/m] 
különbség 
[µGal/m] 

inverzióval 
[µGal/m] 

különbség 
[µGal/m] 

1.1 -307.8 -316.5 -8.7 -304.8 -3.0 
1.2 -306.4 -321.7 -15.3 -270.6 -35.8 
1.3 -308.4 -318.8 -10.4 -310.2 1.8 
1.4 -300.1 -359.2 -59.1 -289.4 -10.7 
1.5 -304.8 -486.0 -181.2 -291.9 -12.9 
2.2 -305.3 -259.5 45.8 -289.3 -16.0 
2.3 -304.9 -251.1 53.8 -302.4 -2.5 
2.4 -306.6 -295.1 11.5 -303.7 -2.9 
2.5 -305.3 -587.6 -282.3 -305.5 0.2 
3.4 -303.0 545.3 848.3 -295.0 -8.0 
E208 -306.5 75.8 382.3 -303.1 -3.4 
4.5 -312.0 -434.6 -122.6 -294.1 -17.9 
6.1 -301.2 -305.1 -3.9 -293.3 -7.9 
6.2 -296.7 -297.9 -1.2 -292.6 -4.1 
6.3 -311.5 -307.2 4.3 -243.5 -68.0 
23.4 -304.2 60.2 364.4 -295.5 -8.7 
23.3 -303.5 -136.0 167.5 -298.1 -5.4 
23.35 -323.3 -97.5 225.8 -297.9 -25.4 
3.35 -316.4 101.7 418.1 -295.5 -20.9 
34.45 -309.6 -309.6 0.0 -301.1 -8.5 

   Szórás: ±263.5  Szórás: ±20.3 
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A táblázat 2. oszlopában az ellenőrző pontokon mért Wzz értékek, a 3. oszlopban a Haalck-

féle módszerrel meghatározott értékek, a 4. oszlopban pedig a kettő eltérése látható. Emel-

lett a 6.5. ábrán izovonalas térképen is ábrázoltam Haalck-féle módszerrel meghatározott 

vertikális gradiensek területi eloszlását. 

 

6.5. ábra. A Haalck-módszerrel számított vertikális gradiensek (izovonalak lépésköze 20 µGal/m). 

 

A 6.1. táblázat adatai és a 6.5 ábra szerint a számított vertikális gradiens értékek több 

pontban a 308 µGal/m normálérték körül ingadoznak, azonban ettől néhány pontban óriási, 

elfogadhatatlan eltérések mutatkoznak. A mért és a számított értékek eltérésének szórása is 

elfogadhatatlanul nagy: ±263.5 µGal/m. Megfigyelhető, hogy a legnagyobb hibák azokon a 

pontokon adódnak (23.35, 23.4, 2.5, 3.35, 3.4, E208), amelyek környezetében a 6.3. és a 

6.4. ábra alapján a legkevésbé tekinthető lineárisnak az Eötvös-ingával mért gradiensek 

változása. A számításaim alapján megállapítható, hogy a Haalck-féle eljárás alapelvének 

megfelelően a módszer rendkívül érzékeny a nehézségi gradiensek lineáris változására, 

ezért olyan területeken ahol ez nem teljesül, nem várható elfogadható eredmény a Haalck-

féle módszer alkalmazásakor. 

A számításokat a Haalck-féle módszer mellett a 2.5 fejezetben leírt inverziós eljárás-

sal is elvégeztem (Völgyesi-Dobróka-Ultmann, 2012) majd a két különböző módszerrel 

kapott eredményeket összehasonlítottam. 



 

 
 

71

Az inverziós számításokat a Dobróka Mihály által készített MATLAB program mó-

dosításával végeztem, amely során a (2.17), (2.18), (2.19), (2.20) összefüggések bal oldalá-

ra beírhatók az Eötvös-inga mérések, a (2.21) összefüggés bal oldalára pedig az ismert 

vertikális gradiens értékek az említett 7 (2.35, 2.6, 3.25, 3.45, 4.4, 7.2 és a E238) pontban. 

Ezekből az egyenletekből meghatároztam a Bl sorfejtési együtthatókat, amelyekkel lehet-

séges akár a potenciál, akár az első vagy második deriváltjainak kiszámítása a terület tet-

szőleges pontjában. Így lehetségessé válik a (2.21) összefüggés felhasználásával a vertiká-

lis gradiens értékének meghatározása abban a fennmaradó 20 pontban is, amelyeket ellen-

őrzésre szántam. Bázisfüggvény rendszerként Legendre-polinomokat használtam. A fok-

szám kiválasztására az Eötvös-inga mérési pontok kis száma miatt sok lehetőségem nem 

volt, így a lehető maximális n=6 értéket alkalmaztam. Ilyen kis fokszám mellett a numeri-

kus stabilitás romlásától és a rosszul kondicionáltságtól nem kellett tartanom. 

Az így meghatározott vertikális gradiensek a 6.1. táblázat 5. oszlopában láthatók, 

emellett a 6.6. ábrán izovonalas térképen is ábrázoltam az inverziós módszerrel meghatá-

rozott vertikális gradiensek területi eloszlását. 

 

6.6. ábra. Az inverziós eljárással számított vertikális gradiensek (izovonalak lépésköze 2 µGal/m). 

 

Már első ránézésre is megállapítható, hogy az inverziós eljárás a Haalck-féle számí-

tással ellentétben reális eredményeket szolgáltatott, valamennyi ellenőrző pontban az érté-
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kek a −308.6 µGal/m normálérték közelében ingadoznak. A mért és a számított értékek 

közötti különbségek a 6.1. táblázat 6. oszlopában láthatók, de a 6.7. ábrán izovonalas tér-

képen is ábrázoltam a mért és az inverziós módszerrel meghatározott vertikális gradiensek 

különbségének területi eloszlását. A mért és a számított értékek eltérésének szórása is elfo-

gadható: ±20.3 µGal/m, a legnagyobb, 20 µGal/m-nél nagyobb eltérések a 6.3, 1.2, 3.35, 

23.35 pontokon adódtak. A legnagyobb -68.0 µGal/m értékű eltérés a 6.3 pontban mutat-

kozott. 

 

6.7. ábra. A mért és az inverzióval meghatározott vertikális gradiensek eltérése a teszt területen 

(izovonalak lépésköze 5 µGal/m) 

 

Összehasonlítva a Haalck-féle módszerrel végzett számítások eredményét az inver-

ziós eljárás eredményével a vizsgálataim alapján megállapítható, hogy az inverziós eljárás 

kevésbé érzékeny az Eötvös-ingával meghatározott horizontális és görbületi gradiensek 

nemlineáris változására, ezért az inverziós eljárással számíthatók a pontosabb vertikális 

gradiens értékek.  
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7. Optimális geometria kialakítása Delaunay-három-
szögeléssel függ ővonal-elhajlás interpoláció céljára 

 

Az Eötvös-inga mérések geodéziai alkalmazásának legfontosabb lehetősége a 2.1 fejezet-

ben leírt függővonal-elhajlás interpoláció. Az Eötvös-inga mérések alapján végzett függő-

vonal-elhajlás interpoláció kardinális kérdése az Eötvös-inga mérési pontokra illeszkedő 

olyan interpolációs hálózat kialakítása, melyet alkotó háromszögpontok a lehető legponto-

sabb interpolációt teszik lehetővé úgy, hogy a háromszögoldalak mentén a görbületi gradi-

ensek megváltozása a lehetőségekhez képest leginkább lineáris legyen. 

 

7.1   Függővonal-elhajlás interpoláció automatikus számítása 

 

Korábban a modern számítástechnika által kínált lehetőségeket kihasználva olyan szoftver 

készült (Völgyesi, 2012), amely az Eötvös-inga mérések felhasználásával akár láncolat 

mentén, akár tetszőleges nagyobb területet beborító hálózatokra képes a 2.1 fejezetben 

bemutatott alapösszefüggések felhasználásával függővonal-elhajlás értékeket automatiku-

san meghatározni. A szoftver használata során az egyetlen nehézséget az jelentette, hogy 

az interpolációs hálózat pontjait az adatbázisból magunknak kellett kiválogatni, és a há-

romszöghálózat oldalait alkotó pontpárok kiválasztása is csak manuálisan volt lehetséges. 

Ez nagyobb területek esetén hatalmas munka, ráadásul így nehezen biztosítható az optimá-

lis hálózati geometria kialakítása. Mivel távolabbi célunk az 1.2. ábrán látható magyaror-

szági közel 45 000 Eötvös-inga mérési pontban a függővonal-elhajlások meghatározása, ez 

kizárólag akkor megoldható feladat, ha ki tudjuk egészíteni a már jól működő szoftvert 

olyan algoritmussal és ezt kódoló segédprogrammal, amely képes az optimális interpoláci-

ós hálózat automatikus létrehozására. 

Az említett FUGGOORT elnevezésű szoftvert Völgyesi Lajos fejlesztette ki, amely 

az Eötvös-inga mérések felhasználásával akár láncolat mentén, akár tetszőleges nagyobb 

területet beborító hálózatokra képes a függővonal-elhajlás értékeket automatikusan megha-

tározni. Bemenő adatként a hálózati pontok koordinátáira, a pontösszekötések típusára il-

letve a hálózatban néhány asztrogeodéziai pontra van szükség. A program megfelelő be-

menő adatok esetén képes kiszámolni a geoidunduláció illetve ∆g értékeket is, de ezekkel a 

modulokkal most nem foglalkozok. A szoftver input-output ablaka a 7.1. ábrán látható. 
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7.1. ábra. A FUGGOORT szoftver grafikus felülete. 

 

A mostani célom olyan algoritmus elkészítése volt, amely a Delaunay-

háromszögelés alapelvét felhasználva képes a legkedvezőbb interpolációs hálózati geomet-

ria automatikus kialakítására. 

 

 

7.2   A Delaunay-háromszögelés alapelve  

 

A Delaunay-háromszögelés a számítógépes grafikában illetve a térinformatikában alapve-

tően elterjedt felületképző algoritmus, számos sikeres korábbi geodéziai alkalmazását is-

merjük felületinterpolációra (pl. Kalmár 1994, 2000; Nagy et al 1999). Bemenetként min-

den esetben két- vagy háromdimenziós pontfelhő szolgál, kimenetként pedig a pontokra 

illesztett ideális háromszögek csúcspontjainak azonosítóit kapjuk. Most csak a kétdimenzi-

ós esettel foglalkozom. 

Az ideális Delaunay-háromszögek létrehozására sokféle módszer terjedt el, viszont 

valamennyi algoritmus közös tulajdonsága, hogy: 
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- a kapott háromszögek köré írt körön belül nem helyezkedhet el a pontfelhőnek 

egyetlen további eleme sem, legfeljebb a körökön lehet maximum 4 pont, 

- az eljárások a háromszögek legkisebb belső szögét maximalizálják az ún. Delaunay-

feltétel szerint (Lee és Schachter, 1980), törekedve szabályos háromszögek kialakí-

tására, 

- a Delaunay-háromszögek köré írható körök középpontjainak összekötésével kapjuk 

az ún. Voronoi-cellákat (Lee és Schachter, 1980). 

A 7.2. ábra a Delaunay-háromszögelés alapelvét szemlélteti, ahol az A, B, C, ..., D a 

pontfelhő pontjai, a kék színű keresztek pedig a háromszögek köré írható körök középpont-

ját jelöli. 

 

 

7.2. ábra. A Delaunay-háromszögelés alapelvének magyarázata. 

 

A Delaunay-háromszögek keresésekor a legfontosabb lépés annak eldöntése, hogy vala-

mely D pont a vizsgált ABC háromszög köré írható körökön belül vagy kívül helyezkedik-

e el. Ez a kérdés a 
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 (7.1) 

mátrix determinánsának kiszámításával dönthető el (xi, yi a pontok vízszintes koordinátái). 

Amennyiben a determináns értéke pozitív, akkor a D pont a körön belül fekszik, és a létre-

hozott háromszög nem tekinthető Delaunay-háromszögnek. 
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A háromszögek kialakítására leginkább elterjedt algoritmusok az „élcsere”, az „ink-

rementális” és az „oszd meg és uralkodj” algoritmusok (Shewchuk, 1997). Ezeknek számos 

továbbfejlesztett változata is született. 

Az élcsere (flipping) algoritmus a kezdeti háromszögek létrehozása után vizsgálja a 

Delaunay-feltételeket. A 7.3.ábrán látható A-B-C-D pontok alapján két szomszédos há-

romszög összekapcsolásával létrejövő négyszögekben összehasonlítja az egymással szem-

ben levő (α+δ illetve β+γ) belső szögek összegét. A kétféle ABC és BDC vagy ACD és 

BAD háromszögpár közül azt a felbontást választja, ahol a szemben levő belső szögek ösz-

szege kisebb mint 180° (esetünkben ez az ABC és BDC háromszög, mivel az (α+δ)<180°, 

(β+γ)>180°). Ezt a választást megerősíti, hogy a 7.3. ábrán láthatóan a D pont az ABC há-

romszög köré írt folytonos vonallal jelölt körön kívül esik, míg a B pont az ACD pontok 

köré írt szaggatott vonallal jelölt körön belül helyezkedik el. Amennyiben a 4 pont egyet-

len körön helyezkedik el (pl. a 7.2. ábrán a B, D, E, F pontok), akkor mindkét felosztás 

egyaránt megfelelő. 

 

 

7.3. ábra. Delaunay belső szög kritériuma. 

 

Az inkrementális (Bowyer-Watson) algoritmus (Bowyer, 1981) szerint a pontfelhőt teljesen 

magába foglaló S1S2S3 háromszög (7.4. ábra) létrehozása után a ponthalmaz egyik pontját 

(pl. a B pontot) választva a szaggatott vonallal határolt további háromszögek jönnek létre. 

Az új háromszögek köré írható körök metsző halmazában található új (pl. E) ponton ke-

resztül képződnek az új S1BE, BS3E illetve S1ES3 háromszögek, miközben a megelőző 

S1BS3 háromszöget törölni kell. A folyamat ismétlődő (rekurzív) módon folytatható, míg az 

összes pontra nem illeszkedik háromszögháló. 

Az oszd meg és uralkodj alapelven működő algoritmus a ponthalmazt az 7.5. ábrán 

látható módon két (esetleg több) kisebb részre osztja, utána az egyes (S1 és S2) részeken 

előállítja a Delaunay-háromszöghálót, végül a részek összekapcsolása következik. 
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7.4. ábra. Az inkrementális algoritmus magyarázata. 

 

 

7.5. ábra. Az „oszd meg és uralkodj” algoritmus alapelve. 

 

A vizsgálataim szerint az esetemben mindhárom algoritmus jól alkalmazható, némi 

különbség a számítógépes futási időben mutatkozott. 

A bemutatott három alaptípust Ruppert (1995) alapelvén többen továbbfejlesztették. 

A fejlesztések mindegyike további (ún. Steiner-) pontokkal bővíti az adott ponthalmazt, 

így optimalizálva a háromszöghálózat kialakítását. Az egyes módszerekkel előállított sűrí-

tett háromszöghálók kismértékben különböznek egymástól. 

 

7.3   Vizsgálatok a Cegléd-környéki teszt területen  

 

Korábban számos vizsgálatot végeztek az Eötvös-ingával részletesen felmért Cegléd kör-

nyéki teszt területen a függővonal-elhajlás interpolációra vonatkozóan (Völgyesi, 1993, 

1995). A 7.6. ábrán látható mintegy 1200 km2 kiterjedésű területen 206 Eötvös-inga méré-

si pont, 3 asztrogeodéziai és 3 asztrogravimetriai pont található. Az Eötvös-inga állomások 

helyét kerek pontok jelölik (felettük a mérési pont számával), a háromszögek az 

asztrogeodéziai, a kettős körök pedig az asztrogravimetriai pontok. A kereten EOV koor-
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dináták láthatók. Azért választottam ezt a területet a vizsgálataim céljára, mert az ábrán 

látható változó pontsűrűség miatt magyarországi viszonyok között itt a legnehezebb az 

interpolációs hálózat automatikus előállítása. A területet a pontsűrűség tekintetében három 

különböző részre oszthatjuk. A 7.6. ábrán a „2” és a „3” számmal jelzett területen a pontok 

egymástól mért távolsága és a területi eloszlása megfelel az átlagos magyarországi síkvi-

déki viszonyoknak (itt az átlagos pontsűrűség 2, illetve 3-3.5 km), azonban az ábra felső 

részén az „1” jelű területen Pilis és Albertirsa közelében szembetűnő, hogy az Eötvös-inga 

mérési állomásokat az átlagos alföldi gyakorlattól eltérően nagyobb pontsűrűséggel telepí-

tették. Ez a rész Gödöllői-dombság déli nyúlványa, ahol az Eötvös-ingával mérhető gradi-

ensek változása markánsabb, emiatt az észlelések a tagoltabb topográfiájú, "zavartabb" 

területeken nagyobb (átlagosan 1-1.5 km) pontsűrűséggel történtek. Az adott pontokra ko-

rábban manuálisan illesztett interpolációs hálózat a 7.7. ábrán tanulmányozható (Völgyesi, 

1995). 

 

7.6. ábra. Az Eötvös-inga mérési pontok területi eloszlása a Cegléd környéki teszt területen. 

 

A Delaunay-háromszögelés alapelvét alkalmazó, tetszőleges pontfelhőt felületté alakító 

szoftvereknek több fajtája létezik, − én a MATLAB programot használtam. Ennek bemenő 

adatai a pontok kétdimenziós koordinátái, kimenete pedig a Delaunay háromszögek csúcs-

pontjai. A MATLAB szoftverbe épített Delaunay-háromszögelést végző modul által a teszt 

területünkre előállított hálót a 7.8. ábrán mutatom be. A terület szélein jelentkező nem 

kívánatos háromszögek arra figyelmeztetnek, hogy a módszer további finomításokat igé-

nyel, ugyanis a széleken kialakított háromszögek pontjai között olyan nagy távolságok 
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adódtak, amelyek esetében egészen biztosan nem teljesül az interpoláció legfontosabb kö-

vetelménye, miszerint két szomszédos pont között a görbületi gradiensek megváltozásának 

lineárisnak kell lenniük. Ráadásul a fölösleges háromszögoldalakra további egyenleteket 

írunk fel újabb információ (mérés) nélkül, ami valamilyen mértékben biztosan torzítja az 

alakmátrix súlyviszonyainak megváltozásán keresztül az ismeretlen függővonal-elhajlások 

értékét. 

 

 

7.7. ábra. A korábbi manuálisan kialakított interpolációs hálózat. 

 

 

7.8. ábra. Delaunay-háromszögeléssel előállított hálózat, a terület szélein jelentkező nem kívánatos 
háromszögekkel. 
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A problémát egyébként az okozza, hogy a MATLAB Delaunay-algoritmusa mindenképpen 

létrehozza a ponthalmaz konvex burkoló görbéjét, ezért ebből elő kell állítanunk a konkáv 

burkoló görbét, a nem kívánatos háromszögek elhagyásával.  

A konkáv burkológörbe előállítására a szakirodalom alapján több lehetőség kínálko-

zik (pl. Ruppert 1995). Hazai példaként Kalmár (1994) a széleken keletkező elnyújtott há-

romszögek kiküszöbölésére a ponthalmazt kiegészítette 4 (keret)ponttal úgy, hogy ez a 

négyszög az összes alappontot már tartalmazza, és a 4 ponttal kiegészített ponthalmazra 

végezte el a háromszög-lefedést, majd az összes, keretpontokra illeszkedő háromszöget 

kihagyta a végső háromszöglefedésből. Én inkább a háromszögoldalak hossza arányának 

vizsgálatán alapuló eljárást alkalmaztam (ezzel az egyszerűbb eljárással ugyanis nem csak 

a terület szélein, hanem a terület belsejében adódó kedvezőtlen háromszögoldalak is ki-

szűrhetők). Ennek az a lényege, hogy valamennyi előállított Delaunay-háromszögre megál-

lapítható egy p = a/b (minimális oldalhossz / maximális oldalhossz) arány, amely alapján 

ki lehet szűrni a széleken adódó olyan háromszögeket, amelyek alakja jelentősen eltér az 

Eötvös-inga mérési állomások területi eloszlására leginkább jellemző egyenlő oldalú há-

romszögek alakjától. Ezt a 7.9. ábrán szemléltetem, ahol pl. a 2-es jelű háromszög legki-

sebb a oldala és a legnagyobb b oldala hosszának aránya meghaladja a felvett p = 1/2 kü-

szöbértéket, így ezt a háromszöget ezen szűrés alapján kizárhatjuk az előzetesen előállított 

háromszögek közül. 

 

 

7.9. ábra. Alkalmatlan formájú Delaunay-háromszög kiszűrése az oldalhosszak aránya alapján. 

 

Az oldalhosszak arányán alapuló szűrés esetében legnehezebb feladat a megfelelő p oldal-

arány megállapítása. A teszt-területemen többféle oldalarányú szűréssel próbálkoztam. A 

7.10. és a 7.11. ábrán a p = 2/3, illetve a p = 1/2 küszöbértékhez illeszkedő hálózati konfi-

guráció hasonlítható össze. 

 



 

 
 

81

 

7.10. ábra. A p=2/3 oldalarányú szűréssel adódó háromszög-vesztés. 

 

 

7.11. ábra. A p=1/2 oldalarányú szűréssel adódó megoldás eltérése a 7. ábrán látható manuálisan 
készített változattól. 

 

A két hálózat jelentősen különbözik egymástól, a 7.10. ábrán látható hálózat a „túlszűrés” 

áldozata lett, míg a p = 1/2 értékhez tartozó kép gyakorlatilag megegyezik a 7.7. ábrán 

bemutatott manuálisan meghatározott hálózattal. Ráadásul itt a Delaunay-háromszögeléssel 

kialakított nagyobb pontsűrűségű felső hálózatrész jobban is illeszkedik az alatta elhelyez-

kedő ritkább pontsűrűségű hálózatrészhez, mivel rövidebb oldalakkal csatlakozik a kettő 

egymáshoz. 
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7.4   Függővonal-elhajlás interpoláció a különböz ő kialakítású 

hálózatokon 

 

A 7.1. fejezetben említett FUGGOORT szoftverrel összehasonlító számításokat végeztem 

a különböző geometriai kialakítású hálózatokra. Korábban a szoftver használata során ne-

hézséget jelentett, hogy az interpolációs hálózat pontjait az adatbázisból nekünk kellett 

kiválogatni, és a háromszöghálózat oldalait alkotó pontpárok kiválasztása sem volt auto-

matizálható. Ez nagyobb területek esetén igen nagy munka volt és eddig nem vizsgálták 

behatóbban azt sem, hogy a hálózat geometriai elrendezése milyen hatással van az interpo-

lációra. Most először nyílt lehetőségem Delaunay-háromszögeléssel automatikusan előállí-

tott interpolációs hálózatra is elvégezni a számításokat és összehasonlítani az eredménye-

ket a korábbi hálózatra interpolált értékekkel.  

Összehasonlító számításaimat a 7.7., a 7.8. és a 7.11. ábrán látható hálózatokra vé-

geztem el. A teszt területen található 206 Eötvös-inga mérési pontra a 7.7. ábrán látható 

korábban manuálisan létrehozott hálózatot, a 7.8. ábrán látható Delaunay-

háromszögeléssel előállított teljes hálózatot, illetve a 7.11. ábrán az ugyancsak a 

Delaunay-háromszögeléssel de a terület szélein képződő nem kívánatos háromszögek meg-

felelő kiszűrésével kialakított interpolációs hálózatot illesztettem. A területen található 

(háromszögekkel jelölt) 3 asztrogeodéziai pontban ismert függővonal-elhajlás adatok az 

interpoláció kiinduló értékei, míg a dupla körökkel jelölt 13, 14 és 27 jelű 

asztrogravimetriai pont ismert függővonal-elhajlás értékei pedig ellenőrzésre szolgáltak. A 

függővonal-elhajlások ξ és η összetevőinek az ellenőrző pontokban ismert, és a 3 különbö-

ző hálózatra interpolált értékeit a 7.1. és a 7.2. táblázatban foglaltam össze. Az első osz-

lopban az ellenőrző pont számát, a többi oszlopban pedig a függővonal-elhajlás értékeket 

tüntettem fel szögmásodperc értékben. Mindkét táblázat utolsó sorában az interpolált és az 

ismert összetevők különbségének abszolút értékéből számított átlagos eltéréseket tüntettem 

fel.  

A táblázatok adatai alapján megállapítható, hogy minden esetben a Delaunay-

háromszögeléssel és a terület szélein képződő nem kívánatos háromszögek eltávolításával 

kialakított interpolációs hálózat esetében kaptam a legkisebb eltéréseket az adott és az in-

terpolált értékek között. Amint az várható volt, a ξ összetevő esetében a nem kívánatos 

Delaunay-háromszögek miatt a 7.11. ábrán látható hálózat esetében legrosszabb az inter-

poláció eredménye. 
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7.1. táblázat. A függővonal-elhajlások ξ összetevőjének adott és interpolált értékei, 
valamint ezek eltérései egymástól. 

ξ [”]  Asztrograv. Manuális hálózat Delaunay teljes hál. Delaunay szűrt hál. 

Pont Ismert Számított Eltérés Számított Eltérés Számított Eltérés 

13 5.31 5.64 0.33 5.47 0.16 5.62 0.31 

14 5.27 4.27 -1.00 3.88 -1.39 4.42 -0.85 

27 4.80 6.04 1.24 5.91 1.11 5.95 1.15 

   0.86  0.89  0.77 
 

 

7.2. táblázat. A függővonal-elhajlások η összetevőjének adott és interpolált értékei, 
valamint ezek eltérései egymástól. 

η [”]  Asztrograv.   Manuális hálózat Delaunay teljes hál. Delaunay szűrt hál. 

Pont Adott Számított  Eltérés  Számított  Eltérés Számított Eltérés 

13 3.12 1.83 -1.30 1.85 -1.27 2.01 -1.11 

14 3.30 1.90 -1.40 1.75 -1.55 2.09 -1.21 

27 5.42 1.56 -3.86 1.77 -3.66 1.59 -3.83 

   2.18  2.16  2.05 
 

Az Eötvös-inga mérések alapján végezhető függővonal-elhajlás interpoláció eddigi 

legmunkaigényesebb fázisa és egyben a leggyengébb láncszeme az interpolációs hálózat 

optimális geometriájának kialakítása volt. Ezt a lépést sikerült automatizálnom a 

Delaunay-háromszögelés alapelvének felhasználásával és speciális finomításával. Az elő-

zetes vizsgálataim szerint az így kialakított geometria nagyobb pontosságot biztosít az in-

terpoláció számára. További részletes vizsgálatokat tervezek arra vonatkozóan, hogy a há-

lózat geometriájának kialakításakor figyelembe véve az Eötvös-inga mérések területi el-

oszlását, választási lehetőség esetén azokat a háromszögoldalakat részesítsük előnyben, 

amelyek mentén jobban biztosított a W∆ és a Wxy görbületi gradiensek két pont közötti li-

neáris változása. Ehhez már ki kell lépnem a MATLAB környezetéből és saját fejlesztésű 

szoftver megírása lesz szükség. 
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8. A nehézségi gradiensek távolságfügg ő   
változásának vizsgálata modellezéssel 

 

Az Eötvös-inga geodéziai felhasználási lehetőségeit a 2.1. ábrán tanulmányozva látható, 

hogy a végső cél minden esetben a geoid finomszerkezetének a meghatározása. Amennyi-

ben viszont a nehézségi erő gradienseit geoid-meghatározás céljára használjuk, felmerül a 

szüksége, hogy a fizikai földfelszínen különböző magasságokban mért értékeket azonos 

szintfelületre (pl.: a geoidra) átszámítsuk. Kutatásaim során vizsgálatokat végeztem arra 

vonatkozóan, hogy a különböző gradiensek hogyan változnak a magassággal. Az eredmé-

nyek alapján a gradiensek vízszintes irányú viselkedését is megvizsgáltam. A vizsgálatokat 

két reális tömegmodellen végeztem: az egyik a Duna 2002. évi árvíztömegének modellje, a 

másik a Gellért-hegyen található víztározó medencék modellje. 

 

8.1   A számítások alapelve 

 

A 8.1. ábrán látható tetszőleges alakú és sűrűségeloszlású tömeg esetében a tömegvonzási 

potenciál 

 '''
])()()[(

)',','(
23222 dzdydx

zzyyxx

zyx
kV

x y z
∫∫ ∫ ′−+′−+′−

= ρ
 (8.1) 

ismert alakjából kiindulva (k a Newton-féle tömegvonzási állandó, ρ a tömegelem sűrűsé-

ge) a megfelelő koordináták szerinti differenciálással az Eötvös-tenzor elemei elvileg egy-

szerűen előállíthatók. A modellszámítások során különböző térfogatelemek választhatók, 

ezek közül legelőnyösebb a polihedron térfogatelemek alkalmazása. (Benedek, 2002). 

 
8.1. ábra. A tömegvonzás számítási modellje. 



 

 
 

85

A modellszámításokhoz a Cerovský-féle Mod3D szoftvert használtam, amely szintén 

polihedron térfogatelemeket alkalmazott (Cerovský és mások, 2004). Alkalmazásával le-

hetséges az adott tömeg által keltett tömegvonzási erőtér összetevőinek számítása és a tel-

jes Eötvös-tenzor elemeinek meghatározása. A számítások során a szoftver a kérdéses tö-

meget az általunk megadott felbontással poliéderekre bontja, és ezek hatását összegezi. A 

tömegvonzási erő összetevői illetve a gradiensek kiszámított értékei különböző nézetben 

szemléltethetők. A Mod3D szoftver kezelőfelülete a 8.2. ábrán látható. 

 

 

8.2. ábra. Mod3D szoftver kezelőfelülete. 

 

 

8.2   A vizsgált tömegmodellek 

 

A vizsgálatokat két különböző valódi tömegmodellen végeztem: az egyik a Gellért-hegyen 

található víztározó medencékben lévő jelentősen változó víztömeg modellje, a másik a 

2002. évi dunai árvíz tömegmodellje. A Gellért-hegyi víztározó a hegy DNy-i oldalán 3 

méterrel a felszín alatt található (Csapó-Szabó-Völgyesi, 2003; Völgyesi és Tóth, 2004). A 

8.3. ábrán látható szimmetrikus részből álló medencék majdnem negyedkör alakúak, 

mindkét tároló medence 8 méter magasságú, az alapja 80×80 méteres négyzetben fér el, és 

a két féltározó egymástól 2 méter távolsága fekszik. Számításaim során csak az egyik 
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féltározóval foglalkoztam, amelyet a 8.4. ábrán látható levágott sarkú négyzettel modellez-

tem. A tározóban lévő víztömeg magassága naponta több (átlagosan 4 m körül) ingadozik. 

Ezt a változó víztömeget 2.5×2.5 m négyzet alapú és 4 m magasságú tömeghasábokra osz-

tottam majd ezek gravitációs hatását összegeztem. A gradiensek értékét a földfelszín felett 

különböző magasságokban olyan 32×32 pont kiterjedésű négyzetrács sarokpontjaira számí-

tottam, amely rácstávolsága mindkét irányban 2,5 m. 

 

 

8.3. ábra. A Gellért-hegyi víztározó medencék. 

 

 

 

8.4. ábra. A Gellért-hegyi tározóban lévő víz tömegmodellje. 

 

A másik modell a Duna Műegyetem előtti, 2002. évi árvízi tömegének modellje a 8.5. áb-

rán látható (Csapó-Szabó-Völgyesi, 2003; Völgyesi és Tóth, 2004). A 420×630 m kiterjedé-

sű tömegmodell olyan téglatest, amelynek a Műegyetem parti oldalán az M metszetben 

látható formában a partalakulatnak megfelelően a határoló felülete ferde sík. A Duna árvízi 

víztömegét 10×10 m négyzet alapú és 4 m magasságú tömeghasábokra osztottam majd 
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ezek gravitációs hatását összegeztem. A gradiensek értékét a földfelszín felett különböző 

magasságokban olyan 64×64 pont kiterjedésű négyzetrács sarokpontjaira számítottam, 

amely rácstávolsága mindkét irányban 10 m. 

 

 

8.5. ábra. A Duna árvíztömegének modellje. 

 

 

8.3  Gradiensek változása a magassággal 

 

A 8.2 fejezetben részletezett leírás szerint mindkét modell felett 11 különböző magasság-

ban határoztam meg az Eötvös-tenzor elemeit: a földfelszín felett 0, 5, 15, 30, 50, 75, 100, 

200, 400, 600 és 1000 m magasságban. A magasságokat a földfelszín közelében sűrűbben 

vettem fel, hiszen ott a rövidebb hullámhosszú összetevők jobban érvényesülnek, és ezek 

változása a magassággal jelentősebb. A tömegmodellek által keltett tömegvonzási erőtér 

összetevőit és a gradienseket nem csupán a modellek felett számítottam, hanem a hatást a 

tömegek környezetében is vizsgáltam. Mindkét tömegmodell esetében a víz sűrűségét 1000 

kg/m3 értéknek tekintettem. 

Elsőként nézzük a Wzz vertikális gradiens változását a magasság függvényében. A 

8.6. ábrán ezt tanulmányozhatjuk a Duna árvíztömegének a 8.5. ábrán jelzett, a partvonal-

ra merőlegesen futó “M” metszetében.  
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8.6. ábra. A vertikális gradiens magassági változása a Duna-modell ”M” metszetében. 

 

Emellett a könnyű áttekinthetőség és szemléletesség kedvéért megszerkesztettem az azo-

nos Wzz értékű felületek ábráit is a 10, 100, 500 és az 1000 m magasságokban; amelyek a 

8.7. ábrán láthatók. A számításaim szerint 50 m magasság közelében tapasztalható egy 

fordulópont, ahol a 8.6. ábrán látható görbék, illetve a 8.7. ábrán látható felületek alakjá-

nak jellege alapvetően megváltozik. A 8.7. ábra legfelső részén a kisebb magasságokat 

jellemző peremhatás a nagyobb magasságokban teljesen eltűnik. Ez a peremhatás igen 

jelentős, a Duna partján a vertikális gradiensnek a víz tömege által okozott változása köz-

vetlenül a modell széle mellett több mint 40 E (1 E = 1 Eötvös egység = 10-9 m/s2). A Du-

na modell esetében a felső ábrarészen, a sarokpontokban látható kiugróan nagy gradiens 

értékeknek nincs jelentősége, ez kizárólag az általam választott modell sajátossága, ugyan-

is a számítások során a folyó víztömegének csak egy 620 m hosszúságú szakaszát vettem 

figyelembe és így a Duna folyásirányába eső peremhatásnak nincs valódi jelentése. 

Megfigyelhető az ábrákon, hogy a legnagyobb vertikális gradiens értékek a magasság 

növekedésével a modell szélétől a középpont felé tolódnak, miközben a peremhatás gyors 

csökkenésével a felületek alakja is megváltozik Megállapítható továbbá, hogy a modell 

középpontja feletti gradiens értékek nem csökkennek olyan markánsan, mint a széleken. A 

Duna 4 m magasságú árvízi tömegének hatása a vertikális gradiens változására 500 m ma-

gasság felett mindenütt 1 E érték alatt marad, ami a napjainkban rendelkezésre álló mérő-

műszerekkel nem mutatható ki. 
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8.7. ábra. A vertikális gradiens értékek eloszlása a 10m, 100m, 500m és 1000m magasságban a 
Duna árvízmodell felett. 
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A Gellért-hegyi tömegmodell esetében pontosan ugyanez figyelhető meg, a különbség 

mindössze annyi, hogy ennél a tömegmodellnél a peremhatás már kb. 15 m magasságban 

eltűnik, ellentétben a Duna modellel, ahol ez a magasság kb. 50 méter. Az azonos Wzz érté-

kű felületek alakjának jellege egyébként nagyjából azonos. Ezt a 8.8. ábrán láthatjuk, ame-

lyen a Gellért-hegyi tömegmodell “K” metszete (lásd 8.4. ábra) feletti vertikális gradiens 

változásokat mutatja a magasság függvényében 0, 5, 15, 30, 50 és 100 m magasságban. Jól 

látható a modell szélén az említett peremhatás csökkenése, és a maximális értékek folya-

matos eltolódása tömeg középpontja felé a magasság emelkedésével. 100 m magasság fe-

lett a vertikális gradiensek változása olyan kicsi, hogy az adott ábrázolási pontosság mellett 

ezeket a görbéket a 8.8. ábrán már nem volt értelme feltüntetni. 

 

 

 

8.8. ábra. A vertikális gradiens magassági változása a Gellért-hegyi modell ”K” metszetében. 

 

 

A vertikális gradiensre vonatkozó eddigi eredmények alapján látható, hogy a legnagyobb 

változások a tömegmodellek szélén tapasztalhatók a kisebb magasságokban. Ennek megfe-

lelően a további vizsgálataimat a Gellért-hegyi tömegmodell 8.4. ábrán jelölt “S” metsze-

tére koncentráltam, itt ugyanis a széleken (pl. az A pontban) kettős peremhatás érvényesül. 

Az “S” metszetben meghatároztam az Eötvös-tenzor valamennyi elemének változását a 

magasság függvényében 0, 5, 15, 30, 50 és 100 m magasságban a tömegmodell felett.  

Először nézzük a vertikális gradiens magassági változását a Gellért-hegyi modell ”S” met-

szetében, amely a 8.9. ábrán a látható. Összehasonlítva ezt a 8.8. ábrán látható “K” metszetben 

számított görbével megállapítható, hogy a két metszetben a görbék futása azonos, viszont a 
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modell széle felett a peremhatás következtében a vertikális gradiensek értéke közel duplája 

a középvonalon számítható értékeknek, és ugyanitt a csökkenés is közel kétszerese a kö-

zépvonal mentén tapasztalható csökkenés mértékének. Egyszerűbben fogalmazva az „S” 

metszetben számított görbék a peremhatás miatt a „K” metszetbeli görbék közel kétszeres 

nagyításaként képzelhetők el. 

 

 

8.9. ábra. A vertikális gradiens magassági változása a Gellért-hegyi modell ”S” metszetében. 

 

A vertikális gradiens magassági változása után nézzük meg az Eötvös-tenzor többi 

elemének változását a magasság függvényében! A 8.10. és a 8.11. ábrán a Wzx és a Wzy 

horizontális gradiensek változását láthatjuk a Gellért-hegyen lévő ivóvíztározóban lévő 4 

m magasságú víztömeg felett 0, 5, 15, 30, 50 és 100 m magasságban. A változás itt is a 

tömegmodell sarkainál a legmarkánsabb a kettős peremhatás következtében.  

A görbületi gradiensek közül a Wxy ábrája a 8.12. ábrán látható a W∆ =Wyy−Wxx gör-

bületi adat helyett viszont csak a Wxx ábrája található meg (a Wyy gradiens magassági válto-

zását nem ábrázoltam, hiszen ez a tömegmodellnek a koordinátarendszerhez viszonyított 

helyzete miatt a modell “S” metszetében mindenütt zérus). Ennek megfelelően viszont az 

esetünkben most Wxx  =W∆, aminek a magassági változása a 8.13. ábrán tanulmányozható. 
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8.10. ábra. A Wzx gradiens magassági változása a Gellért-hegyi modell ”S” metszetében. 

 

 

 

 

 

 

8.11. ábra. A Wzy gradiens magassági változása a Gellért-hegyi modell ”S” metszetében. 
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8.12. ábra. A Wxy gradiens magassági változása a Gellért-hegyi modell ”S” metszetében. 

 

 

 

 

8.13. ábra. A Wxx (=W∆) gradiens magassági változása a Gellért-hegyi modell ”S” metszetében. 
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A magassági változások szemléltetése és a könnyebb összehasonlíthatóság céljából táblá-

zatos és grafikus formában összefoglalva is szemléltettem az Eötvös-tenzor elemeinek vál-

tozását a mind a Duna, mind a Gellért-hegyi víztömeg modelljére vonatkozóan a 8.4. és a 

8.5. ábrán látható jellegzetes “A”, “ B” és “C” pontokban. A “C” pont mindkét tömegmo-

dell esetén a tömegek középpontja felett helyezkedik el, a “B” pont a tömegmodellek szé-

lén, az “A” pont pedig a Gellért-hegyi modell sarokpontja felett van. 

Először a két tömegmodell “C” középpontja felett (lásd a 8.4. és a 8.5. ábrán) szá-

mítható gradiens értékek magassági változásait tudjuk összehasonlítani a 8.1. és a 8.2. táb-

lázatban foglalt adatok, valamint grafikus formában a 8.14. és a 8.15. ábra görbéi alapján. 

 

8.1. táblázat. Az Eötvös-tenzor elemeinek magasságfüggése a Gellért-hegyi tömegmodell esetében 
a modell “C” középpont felett különböző magasságokban [Eötvös egységben]. 

Magasság [m] Wxx Wyy W∆ Wxy Wxz Wyz Wzz 

0 -25.1 -25.0 0.1 0 0 0 50.0 
5 -22.6 -22.5 0.1 0 0 0 43.0 

15 -20.1 -20.0 0.1 0 0 0 36.0 
30 -10.6 -10.5 0.1 0 0 0 23.0 
50 -5.6 -5.5 0.1 0 0 0 11.5 
75 -2.7 -2.6 0.1 0 0 0 5.3 

100 -1.4 -1.4 0 0 0 0 2.8 
200 -0.2 -0.2 0 0 0 0 0.5 
400 -0.03 -0.03 0 0 0 0 0.06 
600 -0.009 -0.009 0 0 0 0 0.02 

1000 -0.002 -0.002 0 0 0 0 0.004 
 

 

8.2. táblázat. Az Eötvös-tenzor elemeinek magasságfüggése a Duna tömegmodellje esetében a 
modell “C” középpontja felett különböző magasságokban [Eötvös egységben]. 

Magasság [m] Wxx Wyy W∆ Wxy Wxz Wyz Wzz 

0 -5.0 -3.0 2.0 0 0 0 10.0 
5 -4.5 -2.0 2.5 0 0 0 7.5 

15 -4.0 -1.9 2.1 0 0 0 5.8 
30 -3.9 -1.8 2.1 0 0 0 5.7 
50 -3.8 -1.7 2.1 0 0 0 5.6 
75 -3.6 -1.6 2.0 0 0 0 5.2 

100 -2.9 -1.5 1.4 0 0 0 4.8 
200 -1.7 -1.1 0.6 0 0 0 3.0 
400 -0.6 -0.5 0.1 0 0 0 1.1 
600 -0.25 -0.2 0.05 0 0 0 0.4 

1000 -0.06 -0.06 0.003 0 0 0 0.1 
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8.14. ábra. Az Eötvös-tenzor elemeinek változása a magasság függvényében a Gellért-hegyi tö-
megmodell középső “C” pontja felett különböző magasságokban. 
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8.15. ábra. Az Eötvös-tenzor elemeinek változása a magasság függvényében 
a Duna-modell középső “C” pontja felett különböző magasságokban. 

 

 

A tömegmodellek középpontja felett számítható gradiens értékek magassági változásának 

vizsgálatát követően a két tömegmodell középső metszetének szélső “B” pontja felett (lásd 

a 8.4. és a 8.5. ábrán) tudjuk szemügyre venni a gradiens értékek változásait a 8.3. és a 

8.4. táblázatban foglalt adatok, valamint grafikus formában a 8.16. és a 8.17. ábra görbéi 

alapján. 
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8.3. táblázat. Az Eötvös-tenzor elemeinek magasságfüggése a Gellért-hegyi tömegmodell esetében 
a 8.4. ábrán látható “B” pont felett különböző magasságokban [Eötvös egységben] 

Magasság [m]   Wxx   Wyy W∆ Wxy Wxz Wyz Wzz 

0 -70.0 20.0 50.0 0 0 -130.0 90.0 
5 -36.0 18.0 18.0 0 0 -65.0 49.0 

15 -7.0 14.0 -7.0 0 0 -28.0 23.5 
30 -3.5 8.5 -5.0 0 0 -12.5 14.0 
50 -1.5 -4.2 -2.7 0 0 -5.5 7.0 
75 -1.4 -2.1 -0.7 0 0 -2.5 4.0 

100 -0.9 -1.1 -0.3 0 0 -1.1 2.1 
200 -0.2 0.2 0.01 0 0 0.1 0.4 
400 -0.03 -0.03 -0.008 0 0 0.008 0.06 
600 -0.008 -0.009 -0.004 0 0 -0.002 0.02 

1000 -0.002 -0.002 -0.000 0 0 -0.000 0.004 
 

8.4. táblázat. Az Eötvös-tenzor elemeinek magasságfüggése a Duna tömegmodellje esetében             
a 8.5. ábrán látható “B” pont felett különböző magasságokban [Eötvös egységben] 

Magasság [m] Wxx Wyy W∆ Wxy Wxz Wyz Wzz 

0 -38.0 -1.5 36.5 0 0 -45.0 42.0 
5 -19.0 -1.5 17.5 0 0 -37.0 22.0 

15 -5.5 -1.3 4.2 0 0 -23.0 7.0 
30 -2.0 -1.3 0.7 0 0 -12.0 3.0 
50 -1.6 -1.2 0.4 0 0 -8.8 2.8 
75 -0.8 -1.15 -0.35 0 0 -5.8 2.4 

100 -0.75 -1.1 -0.35 0 0 -4.2 2.3 
200 -0.6 -0.85 -0.25 0 0 -1.7 1.4 
400 -0.3 -0.38 -0.08 0 0 -0.4 0.7 
600 -0.15 -0.18 -0.03 0 0 -0.1 0.3 

1000 -0.053 -0.054 -0.001 0 0 -0.03 0.1 
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8.16. ábra. Az Eötvös-tenzor elemeinek változása a magasság függvényében  
a Gellért-hegyi tömegmodell „K” metszetében a modell szélén lévő „B” pont felett. 
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8.17. ábra. Az Eötvös-tenzor elemeinek változása a magasság függvényében 
 a Duna-modell „M” metszetében a modell szélén lévő „B” pont felett. 

 

 

Végül a 8.5. táblázat és 8.18. görbe alapján a Gellért hegyi tömegmodell sarokpontja feletti 

gradiensek magassági változását ábrázoltam. Ezen a helyen tapasztalhatók a legnagyobb 

változások a kettős peremhatás következtében. A Duna árvízi tömegének modelljénél ezt a 

sarokpont feletti hatást nem vizsgáltam, mivel a Duna víztömege esetében a valóságban 

ilyen sarokpont nincs és emiatt a kettős peremhatás sem lép fel. 

 

 

8.5. táblázat. Az Eötvös-tenzor elemeinek magasságfüggése a Gellért-hegyi tömegmodell esetében 
az “A” sarokpont felett különböző magasságokban [Eötvös egységben] 

Magasság [m] Wxx Wyy W∆ Wxy Wxz Wyz Wzz 

0 70.0 55.0 5.0 5.0 60.0 -110.0 100.0 
5 29.5 24.0 5.5 20.0 -45.0 -48.0 44.0 

15 -11.0 -7.5 3.5 11.0 -25.0 -19.0 17.5 
30 -5.5 -4.0 1.5 4.2 -12.0 -9.0 8.5 
50 -3.0 -2.4 0.6 1.6 -4.9 -3.8 5.0 
75 -1.7 -1.4 0.2 0.6 -1.9 -1.7 2.8 

100 -0.9 -0.9 0.08 0.2 -0.8 -0.8 1.8 
200 -0.2 -0.2 0.009 0.02 -0.09 -0.09 0.4 
400 0.03 -0.03 0.000 0.000 -0.007 -0.008 0.06 
600 -0.01 -0.009 0.000 0.000 -0.001 -0.002 0.02 

1000 -0.002 -0.002 0.000 0.000 0.000 0.000 0.004 
 



 

 
 

98

Gellért-hegyi tömegmodell

-120

-90

-60

-30

0

30

60

90

120

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
magasság [m]

G
ra

di
en

s 
ér

té
ke

k 
[E

]

Wxx Wyy WD Wxy Wxz Wyz Wzz

 

8.18. ábra. Az Eötvös-tenzor elemeinek változása a magasság függvényében 
 a Gellért-hegyi tömegmodell “A” sarokpontja felett. 

 

Részletesebben elemezve és összefoglalva a nehézségi erő gradienseinek magassági válto-

zására vonatkozó számításaim eredményeit a 8.1.- 8.5. táblázatok és a 8.14.- 8.18. ábrák 

adatai alapján az alábbi fontosabb megállapítások tehetők. 

A Wyy értéke a modell középpontja felett alig változik, a görbe alakjában sincs jelen-

tős változás. A peremen a Wxx –szel átellenes oldalon található a minimum, és a nagyobb 

változás is. 

A Wxy görbületi mennyiségnek és a Wxz, , Wyz horizontális gradienseknek a tömegmo-

dellek középpontja felett számított értéke nulla, tehát az értékük a magasság függvényében 

változatlan. Azonban, ha a tömegmodellek szélét vizsgáljuk, kiderül, hogy a Wxz és Wyz 

értéke is függ a magasságtól, adott modell két szemközti szélén ugyanakkora nagyságú 

értékek olvashatók le, de a változás ellentétes irányú (ahol pl. a Wxz értéke nulla, ott van a 

Wyz maximuma/minimuma, és fordítva). 

Érdekes összehasonlítani, hogyan változnak a gradiensek a modellek középpontja, és 

széle felett különböző magasságokban. A tapasztalat szerint a modellek középpontja felett 

a gradiensek változása a nagyobb magasságokban is érvényesül, ugyanakkor a peremek 

közelében és a sarkok felett figyelhetők meg a legjelentősebb változások (csökkenések). 

A 8.14. és a 8.15. ábrán a teljes Eötvös-tenzor elemeinek változása látható a magas-

ság függvényében a Gellért-hegyi és a Duna árvízi tömegmodelljére a tömegek “C” közép-

pontja felett. Amint az a szimmetria miatt várható, a Wxy, Wxz és a Wyz gradiensek nem vál-

toznak, az értékük minden magasságban zérus. Legjelentősebben a Wzz vertikális gradiens 
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és valamivel kisebb mértékben a Wxx, Wyy illetve a W∆ értékek változnak. A legjelentősebb 

különbség a két modell között, hogy a kisebb vízszintes kiterjedésű, de ugyanakkora sűrű-

ségű Gellért-hegyi modell felett − az egymáshoz közelebbi szélek jobban érvényesülő pe-

remhatása miatt – a lényegesen nagyobb gradiensek sokkal markánsabban csökkenek a 

magassággal. 

A Wxx és Wyy és a W∆ értékeinek alakulásában jól tükröződik a két modell vízszintes 

kiterjedése közötti különbség. A Gellért-hegyi modell esetén az alacsonyabb magasságok-

ban például a Wxx és Wyy értékek majdnem egyformák, 50 m-es magasságtól az eltérés pe-

dig a modell szimmetrikusságából adódóan már gyakorlatilag kimutathatatlan.   

 

8.4  Gradiensek változása a tömegt ől vízszintes irányban távolodva 

 

A kapott értékek alapján nemcsak különböző magasságokban, hanem a tömegektől víz-

szintes irányban távolodva is vizsgáltam az egyes gradienseket. A 8.8.-8.13. ábrákon látha-

tóan a Gellért-hegy tömegmodellt úgy helyeztem el, hogy a tömegtől nyugati és keleti 

irányban is mintegy 40 m távolságig vizsgálható legyen a különböző magasságokban az 

egyes gradiensek viselkedése. Az előző részben bemutatott magassági vizsgálathoz hason-

lóan ebben az esetben is a modell „K” metszetére vonatkozóan néztem meg a gradiensek 

változását.  

A modell szélén a már említett peremhatás az Eötvös-tenzor valamennyi összetevő-

jében jelentkezik. Valamennyi gradiens változása a tömegtől akár 40 m-es távolságban is 

érzékelhető, azonban az érték egyik esetben sem számottevő (legfeljebb 5E nagyságú). Ha 

a tömeg felett nagyobb magasságokban nézzük ugyanezen értékeket, akkor a vertikális 

gradiens 15 m-es magasságban a modelltől 40 m-re már nem érzékelhető, míg ugyanez a 

többi gradiens esetében 30 m-es magasságra tehető. 

A helyzet teljesen hasonló a Duna-modell esetében is, azonban a nagyobb ható tö-

meg miatt, a 8.3 részben ismertetett megállapításhoz hasonlóan, a gradiensek változása a 

modelltől távolabb is érzékelhető. 

 

Végül a vizsgálataim alapján leszűrhető legfontosabb következtetések a következők: 

1. A nehézségi erőtér gradienseinek legnagyobb változása az oldalirányú sűrűség-

inhomogenitások (a vizsgált tömegmodellek széle) felett a földfelszínen és a földfelszín 

közvetlen közelében tapasztalható, ami a magasság növekedésével igen gyorsan lecsökken.  
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2. A jelenleg rendelkezésre álló műszerek érzékenysége mellett 50-100 m magasság-

ban, a gradiensekben a peremhatás már gyakorlatilag nem érzékelhető. A modelltől víz-

szintes irányban távolodva mindössze 40 m távolságig lehetséges a változásokat műszerrel 

kimutatni. 

3. A vizsgált tömegmodelljeink középpontja felett nagyobb kiterjedésű tömegek ese-

tén, amelyeknél már kevésbé érvényesül a peremhatás, a gradiensek változása a magasság-

gal lassabb, ezért a sűrűség-inhomogenitásoknak köszönhető gradiensek változása viszony-

lag nagyobb magasságban is érzékelhető. Ugyanakkor a jelenleg rendelkezésre álló mérési 

technika mellett néhány 100 m magasságban az Eötvös-tenzor egyetlen elemének a válto-

zása sem kimutatható. 

4. A gravimetriában különösen fontos a vertikális gradiens magasságfüggése. Vizsgá-

lataim alapján komolyan valószínűsíthető, hogy a vertikális gradiens értékek eltérése az 

ismert normálértéktől helyi hatások következménye. Az ok leginkább a közvetlen 

felszínközeli sűrűség-inhomogenitásokban kereshető. 

5. További vizsgálatokat tervezek még különböző tömegvastagságok esetén a gradi-

ensek magassági és oldalirányú változásainak vizsgálatára.  

 



 

 
 

101

 

Összefoglalás 

 

A korábbi években Magyarországon mintegy 60000 Eötvös-inga mérés történt. A 

méréseket elsősorban ásványi nyersanyagok kutatása céljából végezték, ezért leginkább 

csak a zxW  és zyW  horizontális gradienseket dolgozták fel, a 
∆

W  és a xyW  görbületi adatok 

jórészt felhasználatlanok maradtak. A görbületi gradiensek viszont olyan információkat 

tartalmaznak, amelyek a geodézia szempontjából nagy jelentőséggel rendelkeznek. Az 

Eötvös-ingával mérhető 
∆

W  és xyW  görbületi adatok legfontosabb geodéziai alkalmazási 

lehetősége a függővonal-elhajlás értékek sűrítéséhez és a geoid finomszerkezetének meg-

határozásához kapcsolódik. A BME Általános- és Felsőgeodézia Tanszékén évtizedek óta 

folynak intenzív kutatások, és jelentős eredmények is születtek az Eötvös-inga mérések 

geodéziai hasznosítása területén. Ugyanakkor a kutatások során számos olyan további 

probléma és részfeladat is adódott, amelyek megoldása rendkívül fontos az inga-mérések 

geodéziai alkalmazásához. Ezeknek a megoldásán keresztül kapcsolódtam be a kutatások-

ba és az eddigi kutatási eredményeimet foglaltam most össze a jelen disszertációmban.  

A disszertáció első bevezető részében a nehézségi erő gradienseinek értelmezését és 

az Eötvös-inga működési alapelvének ismertetését követően a magyarországi Eötvös-inga 

mérési adatbázis helyzetét foglaltam össze röviden, majd vázoltam az Eötvös-inga mérések 

geodéziai felhasználási lehetőségeit. 

1. tézis.   Különböző okok − elsősorban a vertikális gradiensek interpolációs eljá-

rásainak vizsgálata céljából − közel fél évszázados szünet után ismét szükségessé vált Ma-

gyarországon Eötvös-inga mérések végzése. Ehhez csatlakozva kapcsolódtam be a BME 

Általános- és Felsőgeodézia Tanszékén egy AUTERBAL-inga felújítási munkáiba, majd a 

különböző műszervizsgálatok után nagy mennyiségű mérést is végeztem az ingával. Cél-

zott vizsgálatokat végeztem arra vonatkozóan, hogy terepi mérések esetén a műszer elindí-

tását követően a 40 perc csillapodási idő elegendő-e a termikus egyensúly kialakulásához, 

− illetve ha nem, akkor mennyi időt célszerű várni az első műszerleolvasásig. A vizsgálata-

im szerint az esetek döntő többségében 90 perc szükséges a termikus egyensúly kialakulá-

sához, akár felhevült műszerrel mérünk alacsonyabb hőmérsékleten, akár hidegben tárolt 

műszerrel mérünk magasabb hőmérsékleten, − amennyiben a hőmérsékletkülönbség nem 

nagyobb 5°C értéknél. Az ingaházon belül 90 perc után is van még hőmérsékleti kiegyenlí-
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tődés, de ekkor a leolvasások már lineárisan változnak és a mérések jól kiértékelhetők. 

Másik esetben a mérések közben rendszerint előforduló nagyobb hőingadozások hatását 

vizsgáltam. Megállapítottam, hogy a mérések közben a leolvasások részben a belső inga-

ház (a torziós szálak) hőmérsékletének függvényében változnak, másrészt szinte azonnal és 

igen feltűnően követik a külső ingaház hőmérsékletingadozását. Az inga belső hőmérsékle-

tének változása lényegesen letompítva és némi fáziskéséssel van korrelációban a skálaleol-

vasások változásával, ez inkább a leolvasások trendjét adja meg. A lassú változások jelen-

tős része a torziós szálak hőmérsékleti érzékenysége miatt következik be, viszont a szinte 

azonnali változások oka a leolvasó karok hőtágulása, hőmozgása. Végső cél a leolvasások 

hőmérsékleti javításának kidolgozása lenne, erre vonatkozóan azonban még további nagy-

számú mérés és vizsgálatok szükségesek. Ez lényeges kérdés a mérések pontossága tekin-

tetében, ugyanis a vizsgálataim azt mutatják, hogy az inga már néhány tized fokos hőmér-

sékletváltozásra is érzékenyen reagál, amit terepi körülmények között nagyon nehéz bizto-

sítani. 

Kapcsolódó közlemények: 
Völgyesi L, Égető Cs, Laky S, Tóth Gy, Ultmann Z (2009) 
Völgyesi L, Csapó G, Laky S, Tóth Gy, Ultmann Z (2009) 
Völgyesi L, Ultmann Z (2012); Ultmann Z (2013a) 
 

2. tézis.   Vizsgálatokat végeztem arra vonatkozóan, hogy a kezdőazimut beállí-

tási hibájával mekkora eltéréseket okozhatunk az Eötvös-ingával meghatározott gradiensek 

értékében. A kezdőazimut helyzetét az ingához mellékelt busszola (speciális iránytű) segít-

ségével határozzuk meg. A beállításnál viszont figyelembe kell venni, hogy a szükséges 

csillagászati-, és a mágnestű felhasználásával beállítható mágneses Északi irány nem egye-

zik meg, a kettő közötti eltérés a mágneses deklináció szöge térben és időben is jelentősen 

változik. Figyelembe véve a mágneses deklináció normálértéke és a valódi értéke közötti 

lehetséges különbséget, a mágneses deklináció rendellenességeit, a szabályos napi változás 

és a viharjellegű változások lehetséges értékeit megállapítottam, hogy az inga 

kezdőazimutjának beállításában több fokos hibák is előfordulhatnak (a Mátyás-barlangban 

lévő gravitációs főalapponton az eltérés 6°27’). A Mátyás-barlangban laboratóriumi kö-

rülmények között és a Csepel-sziget déli részén terepi méréseket, valamint modellszámítá-

sokat is végeztem arra vonatkozóan, hogy a lehetséges több fokos kezdőazimut-hiba mek-

kora eltéréseket okozhat a meghatározott gradiensek értékében. Megállapítottam, hogy az 

Eötvös-ingával meghatározott gradiensek rendkívül érzékenyek a kezdőazimut beállítási 

pontosságára, ráadásul éppen a geodéziai felhasználás szempontjából fontosabb görbületi 
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gradiensek esetében rosszabb a helyzet. Amíg a horizontális gradiensek különbségei a csil-

lagászati azimut és a mágneses azimut között 20-25 E értékű eltérést mutatnak, addig a 

görbületi adatokban az eltérés már közel 50 E. Emiatt a busszolát rendkívül körültekintően 

kell alkalmaznunk a kezdőazimut beállításakor, és olyan helyszíneken, mint pl. a Mátyás-

barlangban lévő geodinamikai állomás a technikai felszereltsége (elektromos hálózat, kü-

lönböző mágneses tárgyak jelenléte) miatt a busszola a kezdőazimut pontos beállítására 

gyakorlatilag alkalmatlan. Ilyen helyszíneken célszerű más geodéziai módszerek (pl. 

giroteodolit) alkalmazása a csillagászati É-i irány kijelölésére. Megvizsgáltam, hogy átla-

gos terepviszonyok mellett (pl. a makádi méréseink egyik pontján, amely átlagos síkvidéki 

területen helyezkedik el és viszonylag kicsi gradiens-értékekkel rendelkezik) hogyan függ 

a gradiensek értéke a kezdőazimut beállítási pontosságától. Megállapítottam a gradiensek 

kezdőazimut-beállítás függését, amely szerint még kis gradiensekkel rendelkező területen is 

néhány fokos deklináció-rendellenesség esetén akár 5-10 E eltérés adódhat a 0°-os 

kezdőazimutban végrehajtott méréshez viszonyítva. 

Kapcsolódó közlemények: 
Ultmann Z (2009a) 
Völgyesi L, Égető Cs, Laky S, Tóth Gy, Ultmann Z (2009) 
Völgyesi L, Csapó G, Laky S, Tóth Gy, Ultmann Z (2009) 
 

3. tézis.   Az Eötvös-inga mérések alapján végezhető interpolációs módszerek 

gyakorlati számításakor valamennyi esetben fontos alapkövetelmény a zxW , zyW  nehézségi 

gradiensek és a ∆W , xyW  görbületi értékek két pont közötti lineáris változása. Kutatásaim 

során felmerült a gyanú, hogy az ingamérések rendelkezésünkre álló pontsűrűsége sok 

esetben nem elegendő, mivel különösen a nagyobb gradiensű területeken a 

magasfrekvenciás változások nagy amplitúdója miatt egészen rövid távolságon belül sem 

tekinthető lineárisnak a gradiensek változása. Az interpolációval meghatározott függővo-

nal-elhajlás, geoidunduláció, vertikális gradiens értékek pontossága egyértelműen attól 

függ, hogy két szomszédos Eötvös-inga mérési pont között mennyire lineáris a gradiensek 

megváltozása. Ezzel kapcsolatosan méréseket és modellszámításokat is végeztem a mind 

Mátyás-barlangban nagy gradiens-változások mellett, mind a Csepel-sziget déli részén 

kisebb változások esetén is. Vizsgálataim szerint a Mátyás-barlangban 2 m távolságon csak 

a zxW  változása tekinthető lineárisnak, és ez is csak É−D irányban. Kisebb távolságon igen 

változatos a kép, a zyW  horizontális gradiens változása 30-60 cm-en belül csak általában 



 

 
 

104

tekinthető lineárisnak, és ugyanez érvényes a 
∆

W  és a xyW  görbületi adatok megváltozásá-

ra, amelyek esetében szintén látunk olyan helyeket, ahol még 60 cm távolságon belül sem 

tekinthető lineárisnak a változás. Különösen a W∆ változása alapján arra következtetésre 

jutottam, hogy olyan kivételesen nagy gradiensekkel rendelkező helyen, mint, pl. a Má-

tyásbarlang, még néhány dm-en belül sem lehetünk biztosak a görbületi adatok linearitá-

sában. Célszerűbb volt a linearitás-vizsgálatot átlagos magyarországi síkvidéki területekre 

vonatkozóan is elvégezni. A Csepel sziget déli részén 1950-ben végeztek a szokásos ma-

gyarországi pontsűrűséggel ingaméréseket, majd ugyanezen a területen 2007 és 2008-ban 

is voltak lényegesen nagyobb pontsűrűséggel újabb mérések, amelyekben magam is részt 

vettem. A Csepel-szigeten történt mérések és számítások R2 értékei alapján megállapítot-

tam, hogy a mérési pontok távolságának 1000-1500m-ről 150-300m-re csökkenésével nem 

javul szignifikánsan a linearitás. Ebből pedig az a végkövetkeztetés vonható le, hogy a 

Csepel-szigeten a vizsgált területen az 1950-ben végrehajtott ingamérések átlagos pontsű-

rűsége nem biztosítja a gradiensek lineáris változását két szomszédos hálózati pont között. 

Kimutattam, hogy a helyzeten nem javít a topografikus redukciók alkalmazása sem, mivel a 

topografikus redukcióval ellátott gradiensértékek két pont közötti változása sem tekinthető 

lineárisnak. Hiába vesszük figyelembe ugyanis a topografikus redukcióval a felszíni látha-

tó sűrűség-rendellenességek hatását, ha közvetlenül a felszín alatt is gyorsan változik a 

kőzetek sűrűsége. 

Kapcsolódó közlemények: 
Ultmann Z (2007a) 
Ultmann Z (2008) 
Ultmann Z (2009a) 
Csapó G, Laky S, Égető Cs, Ultmann Z, Tóth Gy, Völgyesi L (2009a) 
Völgyesi L, Csapó G, Laky S, Tóth Gy, Ultmann Z (2009) 
Völgyesi L, Ultman Z (2010) 
Ultmann Z (2012a) 
Ultmann Z (2013a) 
Völgyesi L, Ultmann Z (2013) 
 

4. tézis.   A szintfelületek analitikus meghatározása esetén szükségünk van a ver-

tikális gradiensek értékére is, amely sajnos az Eötvös-tenzorban szereplő egyetlen olyan 

mennyiség, amely Eötvös-ingával nem mérhető. Meghatározása közvetlen mérésekkel 

meglehetősen hosszadalmas és költséges, ezért erre más, praktikusabb módszereket kell 

keresnünk. Jelenleg két különböző módszer áll rendelkezésünkre, amellyel a vertikális gra-

diensek számíthatók, ráadásul mindkét módszer alkalmazásához éppen Eötvös-inga méré-

sek szükségesek. Az egyik lehetőséget Haalck 1950-ben publikált módszere szolgáltatja, a 
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másik újabb lehetőséget a nehézségi erőtér potenciálfüggvényének inverziós előállítása 

kínálja. Vizsgálataim során összehasonlítottam a Haalck-féle módszerrel végzett számítá-

sok eredményeit az inverziós eljárás eredményeivel és megállapítottam, hogy az inverziós 

eljárás kevésbé érzékeny az Eötvös-ingával meghatározott horizontális és görbületi gradi-

ensek nemlineáris változására, ezért az inverziós eljárással számíthatók a pontosabb verti-

kális gradiens értékek. 

Kapcsolódó közlemények: 
Csapó G, Laky S, Égető Cs, Ultmann Z, Tóth Gy, Völgyesi L (2009a) 
Ultmann Z (2012b) 
Völgyesi L, Dobróka M, Ultmann Z (2012) 
Ultmann Z (2013a) 
 

5. tézis.   Az Eötvös-inga mérések geodéziai alkalmazásának legfontosabb lehe-

tősége a függővonal-elhajlás interpoláció és a geoid finomszerkezetének meghatározása. 

Az Eötvös-inga mérések alapján végzett függővonal-elhajlás interpoláció fontos kiinduló 

lépése az Eötvös-inga mérési pontokra illeszkedő olyan interpolációs hálózat kialakítása, 

melyet alkotó háromszögpontok a lehető legpontosabb interpolációt teszik lehetővé úgy, 

hogy a háromszögoldalak mentén a görbületi gradiensek megváltozása a lehetőségekhez 

képest leginkább lineáris legyen. A számítások végzésére alkalmas eddigi egyetlen szoft-

ver legnagyobb nehézsége, hogy az interpolációs hálózat pontjait az adatbázisból magunk-

nak kell kiválogatni, és a háromszöghálózat oldalait alkotó pontpárok kiválasztása is csak 

manuálisan lehetséges. Ez nagyobb területek esetén hatalmas munka, ráadásul így nehezen 

biztosítható az optimális hálózati geometria kialakítása. Mivel távolabbi célunk a magyar-

országi közel 44 000 Eötvös-inga mérési pontban a függővonal-elhajlások meghatározása, 

ez csak akkor megoldható feladat, ha ki tudjuk egészíteni a már jól működő szoftvert olyan 

algoritmussal, amely képes az optimális interpolációs hálózat automatikus létrehozására. A 

Delaunay-háromszögelés alapelvének felhasználásával és speciális finomításával (az ol-

dalhosszak arányán alapuló megfelelő p = 1/2 küszöbértékű szűréssel) sikerült automati-

zálnom az Eötvös-inga mérések alapján végezhető függővonal-elhajlás interpoláció eddigi 

legmunkaigényesebb fázisát és egyben a leggyengébb láncszemét, az interpolációs hálózat 

optimális geometriájának kialakítását. Az előzetes vizsgálataim szerint az így kialakított 

geometria nagyobb pontosságot biztosít az interpoláció számára. 

Kapcsolódó közlemények: 
Ultmann Z, Völgyesi L (2013b) 
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6. tézis.   Az Eötvös-inga mérések geodéziai felhasználása során az esetek döntő 

részében a geoid finomszerkezetének a meghatározása a végső cél. Amennyiben a nehéz-

ségi erő gradienseit geoid-meghatározás céljára használjuk, felmerül a szüksége, hogy a 

fizikai földfelszínen különböző magasságokban mért értékeket azonos szintfelületre, a 

geoidra (tengerszintre) átszámítsuk. Kutatásaim során vizsgálatokat végeztem arra vonat-

kozóan, hogy a különböző gradiensek hogyan változnak a magassággal. A vizsgálatokat 

két különböző tömegmodellen végeztem: az egyik a Duna 2002. évi árvíztömegének mo-

dellje, a másik a Gellért-hegyen található víztározó medencékben gyorsan változó víztö-

meg modellje. A vizsgálataim alapján több fontosabb következtetésre jutottam. Megállapí-

tottam, hogy a nehézségi erőtér gradienseinek legnagyobb változása az oldalirányú sűrű-

ség-inhomogenitások (a vizsgált tömegmodellek széle) felett a földfelszínen és a földfelszín 

közvetlen közelében tapasztalható, ami a magasság növekedésével igen gyorsan lecsökken. 

A jelenleg rendelkezésre álló műszerek érzékenysége mellett 50-100 m magasságban, a 

gradiensekben a „peremhatás” már gyakorlatilag nem érzékelhető. A vizsgált tömegmo-

delljeink középpontja felett nagyobb kiterjedésű tömegek esetén, amelyeknél már kevésbé 

érvényesül a peremhatás, a gradiensek változása a magassággal lassabb, ezért a sűrűség-

inhomogenitásoknak köszönhető gradiensek változása viszonylag nagyobb magasságban is 

érzékelhető. Ugyanakkor a jelenleg rendelkezésre álló mérési technika mellett néhányszor 

100 m magasságban az Eötvös-tenzor egyetlen elemének a változása sem kimutatható. Vé-

gül a gravimetriában különösen fontos vertikális gradiens magasságfüggése, a vertikális 

gradiens értékek eltérése az ismert normálértéktől helyi hatások következménye. Az ok leg-

inkább a közvetlen felszínközeli sűrűség-inhomogenitásokban kereshető. 

Kapcsolódó közlemények: 
Ultmann Z (2011) 
Völgyesi L, Ultmann Z (2007) 
Ultmann Z (2006) 
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