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Völgyesi Lajos (BME), Szondy György (független kutató), Tóth Gyula (BME), Péter Gábor (BME), Kiss Bálint (BME), Barnaföldi Gergely (Wigner),

D ák Lá ló (Wi ) É tő C b (BME) F i Edit (Wi ) G óf G l (BME) S l i Lá ló (Wi ) Vá Pét (Wi BME)Deák László (Wigner), Égető Csaba (BME), Fenyvesi Edit (Wigner), Gróf Gyula (BME), Somlai László (Wigner), Ván Péter (Wigner-BME)

Eötvös Loránd munkatársaival, Pekár Dezső-
vel és Fekete Jenővel 1906-tól méréssoro-

t t é t k (Eöt ö kí é l t) úlzatot végeztek (Eötvös-kísérlet) a súlyos
(gravitációs) és a tehetetlen tömeg ará(gravitációs) és a tehetetlen tömeg ará-
nyosságára vonatkozóan A mérések elem-nyosságára vonatkozóan. A mérések elem
zése során olyan szisztematikus hibalehető-y
séget találtunk, amely indokolttá tette a mai
korszerű technikai lehetőségek által kínált
jobb feltételek mellett a kísérletek megismét-
lé ét A 2017 jú i ától k d tt kálését. A 2017 júniusától megkezdett munká-
ban a mérésekben és ezek előkészületeiben

Az Eötvös-kísérlet alapelve:
ban, a mérésekben és ezek előkészületeiben
az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpontja a

Feltételezés: különböző anyagokra
f á i t if áli ő ll ttaz MTA Wigner Fizikai Kutatóközpontja, a

BME Általános- és Felsőgeodéziai Tanszéke,
azonos forgási centrifugális erő mellett
különböző tömegvonzási erő hatg ,

az Egyesület a Tudomány és Technológia
különböző tömegvonzási erő hat.

Tömegcserés mérési stratégia:Egységéért (ETTE), illetve a BME Irányítás- Mérések alapműszere:g g
technika és Informatika Tanszéke vesznek
é t á t ábbi t k t ék k é

Eötvös-Pekár-féle torziós inga
részt, más további szervezetek, tanszékek és
szakértők bevonásával A mérések több mintszakértők bevonásával. A mérések több mint
egy éves igen alapos előkészületek után a

A műszer átalakítása: CCD érzéke-
lőkk l tö té ő t tik l l áegy éves igen alapos előkészületek után a

KFKI területén lévő Jánossy Földalatti Fizikai
lőkkel történő automatikus leolvasás:

y
Laboratóriumban, 30 m mélységben, megfe-
lelő nyugalmi körülmények és kontrollált felté-
telek között 2018 decemberében megkezdőd-
tek A Eöt ös kísérlet megismétlésénektek. Az Eötvös-kísérlet megismétlésének
külön aktualitást ad Eötvös Loránd halála 100külön aktualitást ad Eötvös Loránd halála 100.
évfordulójának tiszteletére 2019-ben tartottévfordulójának tiszteletére 2019 ben tartott
Eötvös-év.

Mérések helyszíne: KFKI (Wigner FK)Mérések helyszíne: KFKI (Wigner FK)
Jánossy Földalatti Fizikai Laboratóriumay

Számítógéppel távvezérelt forgatás:Számítógéppel távvezérelt forgatás:

A rendszer működőképességét és pontosságát jellem-
i h Eöt ö i tö té téb lő ö ik ültzi, hogy az Eötvös-inga történetében először sikerült az

ingával földrengés-hullámokat regisztrálnunk A 2018
Tesztmérések a Jánossy Földalatti Fizikai LaboratóriumbanAz átalakított inga működésének “finom-

ingával földrengés-hullámokat regisztrálnunk. A 2018.
dec. 23.-i Belgrád közelében kipattant M = 4.3 kis fé-Tesztmérések a Jánossy Földalatti Fizikai LaboratóriumbanAz átalakított inga működésének finom

hangolása” a BME Geodézia Tanszékén
dec. 23. i Belgrád közelében kipattant M 4.3 kis fé
szekmélységű földrengés Eötvös-ingával regisztrált, ésg
alatta szeizmográffal rögzített hullámai .

A mérések előkészületi munkái több mint egy éven keresztül folytak a BME Általános és Felsőgeodéziai Tanszékén A mérések céljára szolgáló Eötvös Pekár ingaA mérések előkészületi munkái több mint egy éven keresztül folytak a BME Általános- és Felsőgeodéziai Tanszékén. A mérések céljára szolgáló Eötvös-Pekár inga
átalakítása megtörtént a távvezérelt forgató mechanika működik a CCD érzékelők a megfelelő skálavilágítással kiválóan alkalmasak a mérésekre a szükséges vezérlő ésátalakítása megtörtént, a távvezérelt forgató mechanika működik, a CCD érzékelők a megfelelő skálavilágítással kiválóan alkalmasak a mérésekre, a szükséges vezérlő és
kiértékelő szoftverek döntő részét megírtuk és teszteltük. A mérések céljára átalakított Eötvös-Pekár inga 2018. december 20.-án került a mérések helyszínére, a Jánossykiértékelő szoftverek döntő részét megírtuk és teszteltük. A mérések céljára átalakított Eötvös Pekár inga 2018. december 20. án került a mérések helyszínére, a Jánossy
Földalatti Fizikai Laboratóriumba. A kalibrációs- és tesztmérések elkezdődtek és sikeresen folynak, méréseink pontossága közel két nagyságrenddel felülmúlja az eredetit.y , p g gy g j


