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Eötvös Loránd: a Föld megismerése felé



A Föld alakja



A gravitációs tér mérése

Az inga lengésideje: Mersenne, 1644



A gravitációs tér mérése

Ingaóra; Huygens, 1656



A gravitációs tér mérése

Terepi ingamérés:

Sterneck (1887)



Inga és inga

A „hagyományos” inga (pendulum, Pendel), illetve a „torziós” 

inga vagy mérleg (balance, Waage)



Az Eötvös-inga
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Az Eötvös-inga



Eötvös, az akadémikus
„Ilyen egyszerű egyenes vessző az az eszköz is, melyet én használtam, végein 

különösen megterhelve és fémtokba zárva, hogy ne zavarja se a levegő 

háborgása, se a hideg és meleg váltakozása. E vesszőre minden tömeg a 

közelben és a távolban kifejti irányító hatását; de a drót, melyre fel van 

függesztve, e hatásnak ellenáll és ellenállva megcsavarodik, e csavarodásával a 

reá ható erőknek biztos mértékét adván. A Coulomb-féle mérleg különös 

alakban, ennyi az egész. Egyszerű, mint a Hamlet fuvolája, csak játszani kell 

tudni rajta, és miként abból a zenész gyönyörködtető változatokat tud kicsalni, úgy 

ebből a fizikus, a maga nem kisebb gyönyörűségére, kiolvashatja a nehézségnek 

legfinomabb változásait. Eljárásommal bármely helyen, a hol eszközömet 

felállíthatom, meg tudom határozni, hogy merre, és czentiméterenként mennyivel 

változik a nehézség; azt is, hogy mennyivel hajlik el iránya, mikor magasabbra 

emelkedünk; és megállapíthatom, milyen az alakja a földfelület bár csak tenyérnyi 

nagyságú részének, hogy merre görbül erősebben az a kicsiny vízfelület, a mely 

egy pohárban elfér, a melynek eltérését a sík alaktól azelőtt legfeljebb gyanítani 

lehetett….

…Itt lábaink alatt terjed el, hegyek koszorújával övezve, az Alföld rónasága. A 

nehézség lesimítván, kedve szerint formálta felületét. Vajjon milyen alakot adott 

neki? Micsoda hegyeket temetett el és mélységeket töltött ki lazább anyaggal, a 

míg létrejött ez az aranykalásztermő, a magyar nemzetet éltető róna?”

(„A Föld alakjának kérdéséről”, MTA elnöki beszéd, 1901)
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A tudományos elismerés

Helmert (1884) és Eötvös (1891-)



A tudományos elismerés

A Nemzetközi Földmérés 1906-os budapesti konferenciája


