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Heliocentrikus naprendszer

Arisztarkhosz (i.e.265) 
heliocentrikus  világképe

Kopernikusz (1543, Nürnberg):A
bolygók a Nap körül kör pályán 
keringenek.

Galilei (1589)

Kepler (1609,1619): A bolygók a 
Nap körül ellipszis alakú pályán 
keringenek.

Newton(1685-1687): Ált. 
tömegvonzási törvény

Bouguer( 1735-1745)
Kb. 5 milliárd évvel ezelőtt egy aszteroida csapódhatott be a Földbe  a forgás tengely 
23,50-os kibillenését eredményezve.



A Föld felszínén ható erők a tömegvonzási (Fv) és a  centrifugális 
erő (Fc), eredőjük a nehézségi erő(Fg)

A Föld felszínén a mérőtömeg m1, a Föld tömege M, átlagsugara r. Φ a 
földrajzi szélesség, p felszíni pont és a forgástengely közti távolság.
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A nehézségi erő (    ) a tömegvonzási erő ( ) és a centrifugális erő
(     ) eredője. 
Az M tömegű Föld a felszínén lévő m1 tömegű  nyugvó testre a 
Newton-féle általános tömegvonzási törvény szerint hat. Ha a Föld 
tömegét  (                             ) annak középpontjába képzeljük el és a 
Föld  átlagos sugarát  r=6370km-nek  vesszük, az általános tömeg-
vonzási állandó (                                         )  és a próbatömeg  
tömegének ismeretében Föld középpontja felé mutató tömegvonzási 
erő számítható. A Föld forgása miatt a felszínen nyugvó testre a
centrifugális erő is hat, melynek iránya a forgástengelyre 
merőlegesen, kifelé mutat (   ), és mértékét a próbatest tömege, a 
szögsebesség (                                       ), a forgástengelytől mért 
távolság (                   -ahol Φ a földrajzi szélességet jelöli-) 
határozza meg.
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Gravitációs kérdés

Milyen  a centrifugális és a tömegvonzási erő aránya az Egyenlítő 
mentén és az É-i sarkon? Megoldás az Egyenlítő mentén:
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Az arány független m1 értékétől. SI mértékrendszert 
használva  a mérőtömeg 1kg   az erőt N egységben kapjuk.
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Más  földrajzi szélességek mellett az arány még kisebb, a sarkokon zérus.



A Föld alakja

Normál Föld (forgási ellipszoid)  

Tényleges Föld (geoid)

A Föld valóságos alakja (valódi alakja azaz a geodéziai felszíne )

A normál Föld a saját tengelye körül forgó folyadékszerű Föld egyensúlyi 
alakja az óceánok szintjén. Ez a nívófelület forgási ellipszoid, mely 
felületen a nehézségi gyorsulás normál értéke is megadható:

Az óceánok szintjével egybeeső nehézségi erőtér nívófelülete a geoid ,a Föld 
tényleges alakja. Ez a felület nemcsak a földrajzi szélesség (Φ ),hanem 
kisebb mértékben ugyan de a földrajzi hosszúság (λ) függvénye is. A 
geoidon a nehézségi gyorsulás értéke:

)2sin*sin*1( 2
1

2 φβφβ ++= enorm gg

)sin*1( 2 φlrr efe −=

),( λφgeoidgeoid rr =

),( λφgeoidgeoid gg =



Mivel ez a két erőtér örvénymentes, ezért van potenciáljuk. Azok a 
pontok melyekben a potenciál értéke ugyanaz , nívófelületet 
(ekvipotenciális felület) alkotnak. A tömegvonzási és a 
centrifugális erő potenciálja :                     

Ha tengelykörüli forgás nem lenne, akkor a nívófelületek gömbök 
lennének. A centrifugális erő miatt a szintfelületek a gömbtől 
eltérnek, olyan forgási ellipszoid alakot vesznek fel, melynek 
egyenlítői sugara nagyobb mint a pólusokhoz tartozó.
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A Föld alakja



A normál Föld alakja
A saját tengelye körül forgó folyadékszerű Föld egyensúlyi alakja, 

melyet  a tömegvonzási és a  centrifugális erő alakít ki.
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A tömegvonzási erő szintfelületei gömbök

A nehézségi erő szintfelületei forgási ellipszoidok



A lapultság mértéke

A Föld egyenlítői sugara 6378km, míg a poláris sugara 
6357km, azaz csak 21km a kettő közötti különbség. A Föld 
sugarának ez a változása a centrifugális erő pólusok felé 
csökkenésével együtt azt eredményezi, hogy az egyenlítői 
g érték „csupán” 978gal, míg a pólusokon 983gal.

Árapály jelenség
A Hold gravitációs hatása  0.11mgal, a változás periódus 

ideje kb. 12 és ½ óra.  A Nap gravitációs hatása 0.05mgal-t 
érhet el. A két hatás összeadódik holdtöltekor és újholdkor.



A FÖLD ALAKJÁNAK JELLEMZÉSE

Ha a Föld alakját kívánjuk jellemezni, akkor a geoid (tényleges Föld) és a 
forgási ellipszoid (normál Föld) felületek magasságkülönbségét kell 
megadni . Ezt a magasságkülönbséget nevezzük geoid undulációnak
(N), mely a földrajzi szélesség és hosszúság függvénye, mértéke kisebb 
mint 100m.

)(),(),( φλφλφ fegeoid rrN −=

A valóságos függővonal a geoidra, az elméleti függővonal a forgási ellipszoidra 
merőleges. A kettő ott tér el egymástól,  ahol nagy a geoid unduláció. Általában 
ezek a helyek izosztatikus anomáliákhoz kötődnek. A függővonal-elhajlás a 
nagyobb sűrűségű tömegek felé jelentkezik.
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A referencia ellipszoid, a geoid, az elméleti és a tényleges 
függővonal és a geoid unduláció szemléltetése 



Izosztatikus korrekció: Úszási egyensúlyt feltételezve kiszámítható a vizsgált mérési 
területhez tartozó hegységgyökerek és óceáni ellengyökerek gravitációs hatása, 
amit levonunk a mért nehézségi gyorsulásból számítható Bouguer-anomália
értékekből. Ha az így kapott érték zérus, akkor a vizsgált terület izosztatikusan
egyensúlyban van.        

Δg

Izosztatikus gravitációs anomália előjele és a kéregblokk helyzete közti kapcsolat

Δg Δg

A piros  nyíl a kiegyenlítődéshez szükséges mozgás irányát adja meg. Pozitív 
izosztatikus anomália esetén a  blokk lefelé, negatív izosztatikus anomália esetén 
felfelé fog mozogni.

2.8gcm-3 (kéreg)
3.3gcm-3 (felső köpeny )



Izosztatikus gravitációs anomália Skandinávia területén

A negatív anomáliával jellemezhető 
területrészeknek az izosztatikus
egyensúlyi helyzet kialakulása  
érdekében emelkedniük kell.

A pleisztocénban 6 glaciális időszak 
követte egymást. Az utolsó kb. 10 000 
évvel ezelőtt fejeződött be. Azóta 
emelkedik a terület, az izosztatikus
egyensúlyi helyzet eléréséig.



Az eljegesedést követő kiemelkedés Skandinávia területén

A legnagyobb mértékű 
emelkedés a legnagyobb 
izosztatikus anomáliával 
jellemezhető helyeken 
figyelhető meg.



GRAVITÁCIÓ Eötvös-inga
Báró Eötvös Loránd (1848-1919). Noha édesapja 
jogi pályát szánt fiának, ő a 
természettudományok mellett kötelezte el magát. 
A piaristáknál tanult Budapesten, egyetemi 
tanulmányait Heidelbergben végezte, tanárai a 
kor híres tudósai voltak (többek között Kirhoff, 
Bunsen, Helmholtz). Neumannál (Königsberg) 
kezdett el foglalkozni a folyadékok felületi 
feszültségével, összefüggést adott meg a felületi 
feszültség és a hőmérséklet között. A Coulumb
ingát tovább fejlesztetve lehetővé vált a nehézségi 
erőtér horizontális gradiensének meghatározása.  
Súlyos és tehetetlen tömeg azonosságát igen nagy 
pontossággal mutatta ki. Az Eötvös effektus 
lényege: a K felé haladó testek súlya csökken a 
NY felé haladóké pedig nő a nyugalomban lévő 
testek súlyához képest.  



GRAVITÁCIÓ- Eötvös-inga elve

Egyszerű inga  és működési elve. Az ingára ható nehézségi erő forgatónyomatékával  
a torziós szál torziós nyomatéka tart egyensúlyt. A két , 25g-os tömeg egymáshoz 
képesti szintkülönbsége 20cm emiatt a két tömeg két különböző szintfelületen van.

1898, 1900 Párizs, Balatoni inga



EÖTVÖS-INGÁVAL MÉRHETŐ MENNYISÉGEK

Az Eötvös-ingával a nehézségi erőtér potenciáljának másodrendű 
deriváltjaiból számítható görbületi mennyiség és a nehézségi erő 
horizontális gradiense határozható meg. Eötvös kimutatta, hogy az általa 
bevezetett vízszintes irányítóképesség mennyiség (R) a nehézségi gyorsulás (g), 
a minimális (rmin) és maximális görbületi sugár (rmax) függvénye, továbbá ez a 
mennyiség a nehézségi erőtér potenciáljának (U ) x és y szerinti másodrendű 
deriváltjainak ismeretében is kifejezhető:

Ezen görbületi mennyiségnek a földrajzi É-kal (x) bezárt szöge ( λ ): 
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Az ingarúdra ható forgatónyomaték nemcsak a görbületi 
mennyiséget meghatározó deriváltaktól, hanem  a 
horizontális gradiens két összetevőjétől (Uxz , Uyz) is függ.  
Ez a vektor merőleges az egyenlő nehézségi erő értékű 
helyeket összekötő izogal vonalakra. Abszolút értéke:

ami a hosszegységre eső nehézségi erő növekedés 
mértékével egyezik meg. A gradiens SI egysége 1/s2 , a 
gyakorlati egység Eötvös tiszteletére 
1Eötvös=1E=0.1mGal/km.  Minden egyes mérési pontban az 
előbbi négy ismeretlen derivált mellett az ötödik ismeretlen a 
felfüggesztő szál csavaratlan egyensúlyi helyzete. Az egyes 
(egyszerű) ingával egy mérési ponton ezért kellett öt 
azimutban mérni.
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BOUGUER ANOMÁLIA és HORIZONTÁLIS GRADIENS összevetése
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A mérhető mennyiségek és a szerkezeti elemek kapcsolata

Antiklinális és szinklinális szerkezet gravitációs hatása a nehézségi anomália 
(Δg), a gradiens és a görbületi eltérés tükrében. Antiklinális felett gravitációs 
maximum és tengelye felett pozitív görbületi eltérés alakul ki, ellentétben a 

szinklinálissal.



Eötvös-inga mérések a Ság hegyen 1891-ben



GRAVITÁCIÓ - Eötvös-inga mérések:
Balaton jege (1901-1903) 40 ponton



Balatoni gradiens térkép 1908



Topográfiai hatásra korrigált horizontális gradiens eloszlás



Eötvös–féle kettős inga (1902)
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A kettős ingával egy 
állomáson elég 3 
azimutban mérni (egy 
azimutban a két inga egy-
egy leolvasást ad, a négy 
ismeretlen derivált mellett 
a két inga csavaratlan 
egyensúlyi helyzete –
összesen 6 ismeretlen- a 
három azimutban
elvégzett mérésből 
meghatározható). 
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Egbell környéki mérés 1916



Eötvös–ingával elért további eredmények

Az I. világháborút követően a műszer megkezdte diadalútját. Európa, 
Ázsia (Irak, Irán), Észak (Egyesült Államok)- és Dél-Amerika 
(Venezuela) kutatási területein csaknem két évtizeden át az olajkutatás 
versenytárs nélküli eszközévé vált. 1922-ben a Shell és az Amerada
olajvállalatok szereztek be ingákat, 1924-ben az Amerada felfedezte a Nash
Dome (Egyesült Államok) szerkezetet. Amerikaiak állapították meg, hogy 
az Egyesült Államokban ez az eredmény fémjelzi a gyakorlati geofizika 
megszületését. Egyedül a Mexikói öbölben az 1930-as évek közepéig 35-
40 Eötvös-ingás mérőcsoport dolgozott és legalább 80 produktív mezőt 
fedezett fel, összesen több mint 1 milliárd hordó készlettel. A 
könnyebben kezelhető, egyszerűbb korrekciókat igénylő graviméterek a 
harmincas évek  vége felé kezdték felváltani az Eötvös-ingákat bár 
pontosságuk még jóval kisebb volt, mint az ingával megvalósítható 1 
Eötvös. Az Eötvös-inga a nagyobb antiklinálisokhoz és sódómokhoz
kapcsolódó szénhidrogén tárolók kutatásának az első hatékony eszköze, 
amit az is bizonyít, hogy segítségével több milliárd köbméter gázt és több 
százmillió tonna olajat találtak meg.



Graviméter működésének (rugós mérleg) elve

τ

Minél nagyobb a felszín alatt lévő ható tömege, annál nagyobb a mérőtömeget 
tartó rugó megnyúlása:  mg1= r l1 és  mg2= rl2 amiből

m
m

1 2

lrgm Δ=Δ

Relatív mérés

r: 
rugóállandó,

l: a rugó

megnyúlása



Graviméter működésének  elve: a mérési ponton a rendszer szögkitérése 
ΔΦ arányos a mért Δg értékkel

mérőorsó

mérőrugó

mérőtömeg

ΔΦ

A graviméter lengőrendszerét  szintezés után a mérőorsó elforgatásával vízszintes
helyzetbe hozzuk.

Az asztatikus graviméterek a labilis egyensúlyi helyzet közelében működnek, 
ahol a nehézségi erő kis változásának megfelelő kis forgatónyomaték változás 
viszonylag nagy szögkitérést eredményez.   0.1mGal  pontosság legalább.



Automata graviméter

A Δg megváltozás a mérőtömeget a nullhelyzetbe hozó visszacsatoló feszültséggel 
arányos. 

A mérőtömeg egy kondenzátor fegyverzetei között van. A visszacsatoló feszültség 
értékét kell mérni. Az automata graviméterrel 1μgal pontosság érhető el.



The history of gravity exploration
The history of gravity exploration is based on the studies of Galileo, 

Kepler, and Newton (16th-17th century). Bouger investigated  gravity 
variations with elevation and latitude.

The torsion balance invited by Eötvös was the first one among  the 
earliest geophysical instruments and it was  used in the exploration 
for anticline structures and salt domes . This instrument  was called 
by him  horizontal variometer because it measures the  horizontal 
gradient of gravity which is defined as the rate of change of gravity 
over a horizontal distance.  It has a platinum mass attached to one end 
of the horizontal beam, while the second mass hangs on a wire  on the  
other end of the beam.  Eötvös's torsion balance made use of the 
earth's gravitational field and the way the field varied according to 
differences in mass distribution near the earth's surface. Because the 
density of rocks vary, the gravitational force they exert necessarily 
varies. If hard rocks are found close to the surface, the gravitational 
force they exert will be greater than those of  light rocks. With this in 
mind, geophysicists attempted to locate anticline structure (Egbell, 
1916) and salt domes.  The latter  one  should be associated with 
minimum gravity. The first salt dome and oil-bearing structure that 
was discovered by the torsion balance was the Nash dome in Brazoria
County (USA) in 1924.

After 1932 stable gravimeters were used. The zero length spring was 
introduced by LaCoste, (1934) and it was introduced into practice in 
1939. Gravimeters have been adapted on moving ship, aircraft  and 
gravity  observations from space began in 1983. 



BOUGUER ANOMÁLIA TÉRKÉP

Cél: felszín alatti laterális sűrűségváltozás kimutatása
Mérési adatokban  különböző gravitációs hatások szerepelnek,  a felszín 
alatti oldalirányú (laterális) sűrűségváltozások térképezése a feladat. 
Ezek a hatások a nehézségi gyorsulás 10 -7 –szeres nagyságrendje körül 
jelentkeznek. Kimutatásuk csak pontos műszerekkel, másrészt a „zavaró 
hatások” kiszűrésével lehetségesek. Valójában korrekciókat  
alkalmaznak, melyek a következők:

-földrajzi szélesség (és hosszúság) szerinti g változás       NORMÁL KORREKCIÓ

- mérési állomás magasságok          MAGASSÁGI -és BOUGUER KORREKCIÓ

-állomások környezetében eltérő topográfia         TOPOGRAFIKUS KORREKCIÓ

-árapály keltő erők és műszerjárás                          BÁZISOLÁS



Gravitációs korrekciók
Normál korrekció: az óceánok 
szintjén az egyenlítői g érték 
978gal, míg a pólusokon 
983gal.

)2sin*sin*1( 2
1

2 φβφβ ++= enorm gg

Magassági  (tiszta magassági v. Faye-féle) korrekció : az  óceánok szintjétől
való eltávolodást veszi figyelembe, függetlenül a geoid és a mérési állomás 
közötti tömeg eloszlástól. HCF *3086.0=

Bouguer-korrekció: számértékben a planparallel síkokkal határolt 
lemez tömegvonzása ρ**0418.0 HCB =

Topografikus korrekció: koaxiális hengergyűrű szegmensek szuperpoziciója-
ként határozható meg, mértéke függ a szegmens  térfogatától,sűrűségétől és
a mérési állomástól számított távolságától. 



Annak érdekében, hogy a mért  értékek            területi eloszlása a felszín 
alatti laterális sűrűségváltozást tükrözze, a fenti négy hatást korrekcióba 
kell venni. A Bouguer-anomáliát (       )  megkapjuk, ha minden egyes 
mérési pontra ezeket a korrekciókat elvégezzük, majd a korrekciók után 
kapott értékekből térképet szerkesztünk.

)( MgΔ

BgΔ

Φ++−+Δ=Δ CCCCgg TBFMB

az állomás tengerszint feletti magasságából adódó g csökkentő hatást CF

a geoid és az állomásszintje közötti tömegek vonzó hatását CB

az állomás környezetében a domborzati g csökkentő hatást CT

az Egyenlítőtől a pólusok felé növekvő változást jelöli. 
ΦC



Magyarország Bouguer-anomália térképe

Kiss János (ELGI) nyomán. Postdami alapszint, 2000kg/m3 korr. sűrűség.



Eger-Mezőkövesd és környéke



Mezőkövesd-Zsóri

Bouguer-anomália térkép

Bouguer-anomália
szelvény az AB mentén

(az alaphegységgel jól 
korrelál, viszont kis 

felbontású)

Földtani értelmezés 
(vertikális metszet) 

további adatok 
figyelembe vételével



Gömb alakú ható gravitációs hatása. A cél: a félértékszélesség (x1/2) és a 
ható mélysége (h) közti kapcsolat megadása.

(A graviméter mérőtömege legyen egységnyi)
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A    félérték szélességű pont az a pont, melyben 
a maximális  anomália fele mérhető, tehát:

A gömb alakú ható tömegtöbblete (M), térfogata (V), 
és sugara (s) meghatározható (közelíthető):

3max
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3
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f
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M πρρ Δ=Δ=
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=

Jelen esetben pl. érctömzsnél ez az anomália pozitív, hisz azt 
feltételeztük, hogy a gömb sűrűsége nagyobb mint a 
környezetéé. Sótömzs, barlang esetében ellentétes a gravitációs 
hatás, ott negatív az anomália. 
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Azonos tömegű gömb alakú 
ható különböző mélységben 
helyezkedik el. A maximum 
értékre (ha a ható 10m 
mélységben van, és éppen a 
ható felett „ mérünk”) normált 
tömegvonzási értékekből két 
következtetés vonható le: 

-minél mélyebben van a ható,     
annál kisebb a gravitációs 
hatása

-minél mélyebben van a ható 
,annál „elkentebben” (annál 
nagyobb hullámhosszú 
változásként) jelentkezik a 
gravitációs hatás.  ( ) 2122222)(
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Dánia, MORS sódom

Cél : radioaktív hull. tárolás

Sódom, gömb alakú hatóval 
közelítve a félértékszélesség
3.7km alapján h=4800m   
(h=1.3 x1/2 ,  és s=3800m

(h=1.3 x1/2)

Sűrűségkontr.: 0.25kg/dm3

Só sűrűsége:2.1- 2.2kg/dm3

3max
2

3
4 sV

f
gh

M πρρ Δ=Δ=
Δ

=

2max h
Mfg =Δ



Szeizmikus reflexiós méréssel jobb lehatárolás, 
fúrásokban sűrűségmérés a földtani kép pontosítható.



A szeizmikus adatokból sűrűség kontraszt pontosítható.



Üreg gravitációs hatása

Tipikus mikrogravitációs feladat. A jó 
kimutathatóság érdekében legalább 
olyan sűrű állomásközzel kell mérni 
mint amilyen a ható várható mélysége.
Félértékszélesség itt is alkalmazható.
Két szinten –a felszínen és 3m-rel a 
felszín felett- volt a mérés. A két szintre 
vonatkozó térképet (a felszíniből a felszín 
felettit) egymásból kivonták és  a 
vertikális differencia-hányados térképpel 
közelítették a vertikális gradiens térképet. 
Az üreg gravitációs hatása a felszínen 
nagyobb, mint az attól magasabb szinten. 
A derivált térképpel a ható felszíni 
vetületét megbízhatóbban lehet kijelölni, 
így a fúrás is nagyobb valószínűséggel 
fogja harántolni az üreget.  



Etna
tevékenysége

1989-1992

Az 1991-92 közötti kitörés az 
elmúlt 100 év kitörései között a 
legnagyobb volt, kb. 10-szer 
nagyobb tömegű olvadék jutott 
a felszínre mint 1989-ben (a 
DK-i kráterből). A 91-92 –es
kitörést (DDK-i törésvonal 
mentén sötét satírozott rész) 
nem előzte meg sem az Etna
felszínének a változása, és 
szeizmológiai jelenség sem. 
Viszont a mikrogravitációs
mérések az időbeli változások 
nyomon követésére jelen 
esetben jól használhatók voltak.



A (fő)kürtőben az  olvadék 
felfelé emelkedett tömeg 
többletet eredményezve, onnan a 
felszínre érve kitörhet. Kitörés 
után az olvadék visszahúzódik, 
ami a mért g érték csökkenését 
eredményezi a kürtő 
környezetében a felszínen. 



Etna, olvadékemelkedés, tömegtöbblet, pozitív g értékváltozás

Hogyan lehet megbecsülni a kürtőben megjelenő magma tömegét? A
kitörés nem a kürtő feletti főkráterben következett be, hanem a D-DK-i
törésvonal kiszélesedésével és olvadék kitöltésével a főkrátertől kb.
6km-re.1990 jún. és 1991 jún.  közötti g változásból henger alakú ható
feltételezésével  oldották meg a feladatot.

Kürtő átmérő 50m, felnyomuló anyag 10Mt,visszahúzódás 500m



A kőzetek sűrűségéről
A magmás kőzetek sűrűsége mint az összetételtől, ill. szövettani jellemzőktől függ.. Az 

összetétel miatt a bázikus tűzi eredetű kőzetek sűrűsége nagyobb mint a savanyúaké és a 
semleges kőzetek sűrűsége átmenetet képez. A nagykristályos intruzív kőzetek   hasonló 

kémiai összetétel mellett nagyobb sűrűségűek mint az effuzívok. A
megadott sűrűségadatok t/m3,  kg/dm3, g/cm3-ben értendők.

Gránit  (2.7)→  diorit (2.9)→  peridotit (3.2)     ( mélységi magmás kőzetek)

Riolit   (2.5)→  andezit (2.8)→ bazalt (3.0)         ( kiömlési kőzetek )

Az üledékes kőzetek sűrűsége a kémiai összetételtől, a porozitástól, a pórusokat kitöltő  
anyag halmazállapotától, annak sűrűségétől  (pl. a kitöltő folyadék típusától) függ. A 

kompaktság mértékének növekedése sűrűség növelő. Ugyanazon összetétel mellett nagy 
kőzetsűrűség intervallumok fordulhatnak elő.

Barnaszén (1.0-1.4)
Homok  (1.4-2.2)

Homokkő (1.6-2.8)
Mészkő (1.5-2.6)
Dolomit (2.2-2.7)
Kősó (2.05-2.2)



A metamorf kőzetek –mivel a nagy nyomás és hőmérséklet alatt a  kiindulási kőzet 
átkristályosodásával jönnek létre- megnövekedett sűrűséggel jellemezhetők a 

kiindulási értékhez képest. Pl . gránitból vagy homokos agyagból gneisz (2.6-3.0) v. 
mészkőből átalakult márvány (2.7-2.9).

A kőzetmállási folyamatok sűrűség csökkenéssel járnak.
A fluidumok közül az olaj sűrűsége széles határok között  (0.6-1.3) változik, 

ellentétben a vízével (1.0-1.05).
A fémásványok nagy sűrűségűek:

Barit 4.3- 4.7
Kalkopirit 4.1-4.3

Galenit 7.4-7.6
Hematit 4.9-5.3
Magnetit 4.9-5.3

Pirit 4.9-5.2





A ható mélysége és a gravitációs anomália amplitúdója 

és hullámhossza   közötti kapcsolat

8/2

8/2

FELSZÍN

•Ugyanazon ható ha 
mélyebben van akkor  
gravitációs hatása nagyobb 
hullámhosszal és kisebb 
amplitúdóval jelentkezik 
mint amikor a felszín 
közelében van. 
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Magyarország Bouguer-anomália térképe Kiss (2010) alapján



Magyarország Bouguer-anomália térképének  analitikus felfelé folytatása, a 

folytatási szint 1000m-rel a tengerszint felett van (Kiss ,2010)



Magyarország Bouguer-anomália térképének  és az analitikus felfelé  
folytatás térképének  különbségeként kapott  maradék anomália térkép 

Kiss (2010) alapján



Bouguer
anomália térkép

Residuál v. maradék
anomália térkép, mely a
Bouguer-anomália térkép
és a simított térkép 
különbsége.



Szűrt Bouguer anomália térképek
A Bouguer anomália térképeken a regionális hatások elkenten, nagy hullámhosszú 
változásként jelennek meg, ellentétben a lokális hatókkal, melyek kis hullámhosszú 
változásokat eredményeznek. A térbeli frekvenciatartományban lehetőség van arra, 
hogy a nagy hullámhosszú, azaz kis térbeli frekvenciájú hatásokat kiemeljük a nagy 
térbeli frekvenciájú, azaz kis hullámhosszú nehézségi gyorsulás változásokkal 
szemben (vagy ennek ellenkezőjére is).
Ennek érdekében 
A Bouguer anomália térképet Fourier transzformálni kell (1.lépés)
A megfelelő szűrőfüggvénnyel a térbeli frekvenciatartományban megszorozzuk a 
Fourier transzformált Bouger anomália térképet (2.lépés). Ez utóbbi művelet jelenti 
magát a szűrést.
A térbeli frekvenciatartományban kapott szűrt térképet visszaállítjuk az (x,y) 
tartományba(3.lépés). 

A térbeli frekvencia a hullámhossz reciproka, megadja a hosszegységre eső hullámok 
számát:

λ1=k



Felülvágó szűrő       Sáv           Alulvágó szűrő

(regionális hatás)     szűrő          (lokális hatás)

λ1=k a térbeli frekvencia és a hullámhossz egymással fordítottan arányosak.
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Fourier transzformáció

Inv. Fourier
transzformáció

Szűrés

1.Áttérünk a térbeli frekvencia tartományba.

2. A térbeli frekvenciatartományban végezzük el a szűrést

3. Visszatérünk az xy tartományba



Analitikus folytatás

Ha a nehézségi erő eloszlása ismert pl. a felszínen, akkor a nehézségi erő 
potenciálja vagy annak derivátjai meghatározhatók ettől eltérő szinteken, 
feltéve, ha az átszámítás szintje a hatók felett marad.

Ha az analitikus folytatást felfelé végezzük, akkor a felszín közeli hatók 
gravitációs hatását jobban elnyomjuk, mint a mélybeliekét. A lefelé folytatással  
ezzel ellentétes hatást érünk el: a lokális hatók hatását emeljük ki. 
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FELSZÍN

EMELKEDÕ ALAPHEGYSÉG

FELSZÍNKÖZELI
        HATÓ

.g
Szelvény menti Bouguer-anomália, mely a lokális és a 
regionális hatás(ok) szuperpozíciója.



FELSZÍN

FELFELÉ FOLYTATÁS SZINTJE

EMELKEDÕ ALAPHEGYSÉG

FELSZÍNKÖZELI
        HATÓ

.g

Felfelé folytatás

A felfelé folytatás révén a 
regionális hatást emeljük 
ki, a lokálist „elnyomjuk”



FELSZÍN

LEFELÉ FOLYTATÁS SZINTJE

EMELKEDÕ ALAPHEGYSÉG

FELSZÍNKÖZELI
        HATÓ

.g

Analitikus lefelé folytatással a lokális hatást emeljük ki, a mélybeli hatást „elnyomjuk”.

Lefeléfolytatás



Második derivált térkép

A második derivált térkép hatásmechanizmusát úgy érdemes érzékeltetni, hogy 
ugyanazon tömeget a felszíntől eltérő  z mélységben képzelünk el. Az M tömeg által 
okozott nehézségi gyorsulás megváltozása,ha az z mélységben van:

A második derivált két, egymás utáni z szerinti deriválást jelent:   

Minél mélyebben van ugyanaz az M tömeg, annál kisebb a hatása a  második 
derivált térképen. Így a felszín közeli hatásokat  (a lokális hatásokat) emeljük ki, míg a 
mélybelieket ( a regionálisokat) elnyomjuk .Pl.  ha ugyanazon tömeg 2-szer mélyebben 
van, akkor gravitációs hatása a második derivált térképen 16-szor kisebb, mint a 
felszín közelié.

2z
Mfg =Δ

42

2

6
z
Mf

z
g
=

∂
Δ∂



Hová lehetne építeni részecske gyorsítót?



2.2-2.7 kg/dm
3

Feladat a kis sűrűségű 
fedőüledék vastagságának a 
térképezése.

Hol vannak szóba jöhető 
süllyedésmentes helyek?  (ui. 
vízkivétel is van öntözési céllal)

Másik szempont: ne legyen nagy 
az alapkőzet dőlése.

Választás:

AA’ déli  (DNY)része 



Magmás kőzettestek dőlt 
határfelületek mentén érintkeznek. 
Mélységi kiterjedésük,felszín alatti 
formájuk megismerése  fontos lehet 
többek között  radioaktív 
hulladéktemető helye megállapítása 
szempontjából. Homogén, kisebb 
sűrűségű kőzet keresése a feladat. A 
batolitnak itt egy gravitációs 
minimum felel meg, benne 
megjelenik egy hozzá képest 
nagyobb sűrűségű intruzív kőzettest.
2D-s inverzió. További vizsgálatok, 
URL, miért pont ott?



KOMMUNÁLIS  
HULLADÉK 
LERAKÓ

Szeméttelep 
izovastagság és 

residuál anomália 
térkép   (res= Bouguer-

regionális)
É-on előbb kezdték a 
szemét lerakását, ott 
BB’ mentén konszo-

lídáltabb a komm. hull. 
mint D-en (AA’), így 
itt nagyobb a sűrűség 

kontraszt a  
2.12 kg/dm3-hez 

képest.

Máskor a 
szeméttelep

geometriájának a
meghatározása a 

feladat. 



Lyukgraviméter
g1

g2

h1

h2

Ref. ellipszoid

LYUKGRAVIMETRIA -ELVE

ρ
21 hhh −=Δ

ui. h1 szint távolabb van a Föld középpontjától mint h2.
(Free air korrekció)
(Bouguer korrekció)  

és a két szint közötti térészre jellemző sűrűség érték.
A g1 és g2 korrigált értékeire megadott érték a következő:

(összevont Bouguer- és tiszta magassági (a mélyebb pont felett lévő vastagságú lemez
korrekció)                                                       gravitációs hatása)

Fenti összefüggésből sűrűség érték meghatározható:

12 gg 〉
3086.0*hCF =

ρ**0418.0 hCB =
ρ

gΔ
)0418.0()0418.03086.0(12 hhhggg Δ∗∗−Δ∗∗−Δ∗=−=Δ ρρ

hΔ
gΔ

∗−= 93.11683.3ρ

hΔ

fúrás



Szupravezető graviméter felhasználási területei

1nanoGal pontossággal mér

2mikroGal a hóeltakarítás hatása 

A Föld szabad oszcillációinak a 
kimutatása (Kuril szigetek,1994, 
Peru,2001,   Szumátra,2004)

Gravity and groundwater level at
Metsähovi 1.12.1994 – 17.4.2004. 
Top:Groundwater level below surface, 
with the range of 2 meters. 
Bottom: Gravity residual and fitted 
groundwater level, the regression
coefficient is coefficient 0.79.



Tengeri (hajókon) és tengerfenéki gravimetria



Tengerfenéki gravimetria
Remotely Operated
Vehicle Deep-sea
Gravimeter (ROVdog)

3 Gal mérési 
pontosság

μ



TROLL-KELET mező

an increasing gravity response was experienced due to the rise of gas-water contact 
because of gas production. A keleti részen gáz termelés volt, emiatt a GWC 
emelkedett, azaz a gáz helyét rétegvíz foglalta el tömeg többletet eredményezve.



Modellezés során az eredő változás a két hatás szuperpozíciója.

GWC

emelkedése



Remotely Operated
Vehicle Deep-sea Gravimeter (ROVdog)

• Recently sea-floor time-lapse gravity measurements have been 
applied for offshore CH production monitoring and CO2 storage 
monitoring. One of the greatest problems is to reoccupy the seafloor 
stations that were previously used. The accuracy of the new 
ROVdog system is within 3 Gal, and in the Troll West and Troll East 
fields it was possible to detect the changes in gas-oil contact (GOC) 
– where oil production resulted in a decrease in gravity  – and in 
gas-water contact (GWC), where an increasing gravity response 
was experienced due to the rise of gas-water contact because of 
gas production.  The observed changes were only  some tens Gals 
over a period of seven years. The monitoring of CO2 storage was 
done with the same instrument on the seafloor above the Sleipner
East field. Here CO2 was injected into Utsira formation and a change 
of more than 50 Gal during seven years was observed above the 
part of this formation that CO2 was injected into. 

μ

μ

μ



In the vicinity of Sleipner, the Utsira Sand is a highly porous (30-40%), 
very permeable (1-3 Darcy), weakly consolidated sandstone, lying at
depths between about 800 m and 1100 m, with a thickness of about

250 m around the injection site.



The Sleipner CO2-injection into the Utsira
Formation at 1000 Meters Below Sea Bottom

- About 1 million tons/yr -





Műholdas gravimetria

GEOSTACIONÁRIUS műhold (I=00, 35786km)

GPS (1973), 20200km a pályamagasság

Alacsony földkörüli pályával ( LEO, Low Earth
Orbit) jellemezhető geodéziai/gravitációs 
műholdak (200km-1200km)



CHAMP (CHAllenging Mini-satellite-Payload)
2000. júl.15-én indult útjára, folytonos 
pályakövetés GPS-szel (magas-
alacsony műhold követés, egyszerre 
12 GPS áll. jelét veszi, 1cm-es 
pontosság a pályaadatokban). 
Pályamagasság: 450km-ről indult 5 év 
után 250 km-en. A műhold lelke a  
tömegközéppontban lévő negatív 
visszacsatolást alkalmazó  3 tengelyű 
gyorsulásmérő, melyre uaz a 
gravitációs gyorsulás hat mint a 
műholdra. Ugyanakkor a műhold 
felszínén jelentkező egyúttal a műhold 
pályáját is módosító  atmoszférikus 
fékezés erre nem hat. A műholdpálya 
ismeretéből és a próbatest műholdhoz 
képesti elmozdulásaiból a pálya 
mentén a gyorsulás vektorok 
meghatározhatók. A pályahajlás értéke 
87.270, azaz közel poláris a kör alakú 
pálya. Egy fordulat megtétele 94 perc 
alatt. Analitikus lefelé folytatással az 
értéket áttranszformálhatók a tenger 
szintjére. Noha 5 évre tervezték, 10 évig 
működött.

Folyamatos magas-alacsony 
műholdkövetés



EIGEN-2 Gravity Anomalies (a=6378136.46, 1/f=298.25765) 
in mgal

EIGEN-2 : CHAMP pálya- ( GPS-es műhold követőrendszer)  és a 
gyorsulásmérő adataiból 2000 Július-Dec,  2001, Szept- December adataiból. 
Az a érték az egyenlítői sugár, az 1/f a lapultság, ilyen paraméterű 
geocentrikus forgási ellipszoidra  adták meg a nehézségi gyorsulás 
változását.



EIGEN-2 Geoid (a=6378136.46, 1/f=298.25765) in meter

EIGEN-2 : CHAMP pálya- ( GPS-es műhold követőrendszer)  és a 
gyorsulásmérő adataiból 2000 július-dec,  2001, szept- december adataiból. 
Az ábrán a geoid unduláció látható.



CHAMP-only Earth Gravity Field Model
derived from three years of CHAMP data

Az EIGEN-3 pontossága  eléri a 10 cm-t ,ill. 0.5 mgal-t a geoid ill. a grav.         

anomália vonatkozásában. 



GRACE (Gravity recovery and Climate Experiment)
2002 márciusában indították, amerikai-
német projekt keretében. Mindkét iker 
műhold fedélzetén GPS vevők vannak a 
pontos és folyamatos helymeghatározás 
céljából. Pályájuk az Egyenlítővel 89.50-ot 
zár be. A két műhold közti követési távolság 
kb. 220km. Kezdeti magasságuk közel 
500km volt, 5 év alatt 300km-re csökkentik. 
A műholdak pályája a tandem mód miatt 
közel azonos. A pálya menti nehézségi 
gyorsulás értékekre  a két műhold 
közötti távolság változásából 
következtetnek. A köztük lévő távolság 
mérési  pontossága 1mikrométer. 
Technikailag ez a pontosság 1cm 
hullámhosszúságú mikrohullám adás-
vétellel valósul meg. 

30 nap alatt elvégzi a teljes Földre a nehézségi gyorsulás mérést, így 
folyamatos működés mellett éves és féléves tömegátrendeződési változásokat 
lehetséges kimutatni a GRACE-el. Felhasználási területek: éghajlati változások, 
óceáni tömeg áramok megfigyelése, jég olvadása, talajvízszint változás.



These detailed geophysical features are being detected by GRACE 

with no surface gravity measurements. (July 21, 2003)
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GOCE( Gravity field and steady –state Ocean
Circulation Explorer)

2009. márc. 17-én indították. Tervezett működési időtartam 
20 hónap, ebből 3 hónap hitelesítés. Pályamagasság 
250km. Inklináció 96.70 . 5m hosszú, 1m átmérőjű, 1050kg. 
Xenon gázzal működik az ionhajtóműve, mely az 
atmoszférikus súrlódás fékezőhatását kompenzálja. Cél:

Nehézségi gyorsulás anomália  meghatározása 1mGal, a 
geoid 1-2cm pontossággal 100km-nél jobb felbontással.

3 pár gradiometer, egy irányban 0.5 m a 
gyorsulásmérők közötti távolság. Gyorsulás gradiens 
meghatározás, egysége Eötvös.



GOCE geoid

http://www.universetoday.com/wp-content/uploads/2010/06/goce_gravity_field_786map.gif
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