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Eötvös geofizikai méréseinek kapcsolata a 

geodinamikával és lemeztektonikával



…avagy miért van szükség Földünkön az 

Eötvös-féle mérési pontosságra?



A gravitációs mérések
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A gravitációs mérések és a földalak

A gravitációs (Stokes, 1849) és geodéziai (Helmert,
1880) mérések a nehézségi erőtér szintfelületét is meg
tudják adni. Ez a szintfelület a Gauss (1828) szerinti
elméleti földalak, Listing (1872) elnevezésével a geoid.



A gravitációs mérések és a földalak

Gauss (1828): a potenciálelméleti földalak



A gravitációs mérések és a földalak

Gauss (1828): a potenciálelméleti földalak

„Véleményünk szerint rossz oldalról vizsgáljuk e jelenséget, amikor
csak a függővonal helyi eltéréseiről beszélünk, és ezeket helyi
kivételeknek tekintjük. Geometriai szempontból a Föld felszíne
nem más, mint az a felület, amely mindenütt merőleges a helyi
nehézségi erővonalra, és amelynek a tengerek felszíne egy részét
alkotja. A nehézségi erő irányát azonban minden pontban a teljes
földtömeg és annak változó sűrűsége adja. A külső földrétegekben,
amelyekről szintén hiányos a tudásunk, a sűrűség nagyon
szabálytalan, és ez lefelé is folytatódik, megnehezítve a
számításainkat, hiszen ahhoz szinte minden adatunk hiányzik. A
geometriai alak ezen kiegyenlítetlen hatások összességének
eredménye. Ahelyett, hogy furcsállanánk a szabálytalanság
egyértelmű bizonyítékait, inkább azon csodálkozhatunk, hogy a
hatás nem nagyobb. Ha csillagászati méréseink tízszer vagy
százszor pontosabbak lennének, e szabálytalanságokat
kétségtelenül mindenütt meghatározhatnánk.”



A Hold: az Apollo-program leszállási helyeinek felderítésekor

Más égitesteken



Sokkal erősebb a (korrigált) gravitációs és a szelenológia kapcsolata, 
mint a földi geológia esetén

Más égitesteken



A marsi gravitáció a Föld és a Hold közötti átmenet

Hirt et al. (2012)

Más égitesteken



A bolygók szerkezete

NASA JPL



A földi izosztázia…

Horváth F. (1997) in Karátson D. (ed.): Pannon enciklopédia –
Magyarország földje



A földi izosztázia…

… az, amely annyira „tompítja” a geológiai jellegű
hatásokat, hogy az Eötvös-féle mérési pontosságra
szükség van, nemcsak a lokális nyersanyagkutatás, de a
globális gravitációs- és geoidtérképezés érdekében is.



A földi izosztázia…

… az, amely annyira „tompítja” a geológiai jellegű
hatásokat, hogy az Eötvös-féle mérési pontosságra
szükség van, nemcsak a lokális nyersanyagkutatás, de a
globális gravitációs- és geoidtérképezés érdekében is.

Ezt nem ismerhette 1828-ban Gauss, és ezért lepődött
meg a függővonalelhajlások kis mértékén.



Az Eötvös-féle mérési pontosság a tengeren

Vening Meinesz (1932)



A gravitációs kép felfedi a lemeztektonikát
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A gravitációs kép felfedi a lemeztektonikát


