
G. B A R T A :

ABOUT THE PERIODIC VARIATION OF THE GRAVITY FIELD

Author — in the first part — calls the attention to the possibility of inferring 
the past variations of the gravity field from the variation of the annual averages 
of sea level to. By means of interpretation of the series of maregraph data concern
ing the whole Earth it is possible to determine even the movement of the Earth’s 
core in comparison to the crust.

In the second part the author estimates the gravitational variation caused by 
the migration of the masses in connexion with the meteorological phenomena 
to be 0,1 mgal in the extremity.

A GRAVITÁCIÓS TÉR IDŐBELI VÁLTOZÁSÁRÓL
írta: BARTA GYÖRGY

A geofizikai év folyamán a Föld néhány pontján a gravitációs tér 
időbeli változását nagy pontossággal fogják mérni. Ez ad alkalmat a 
gravitációs tér feltételezett évszázados változásával kapcsolatban néhány 
gondolat felvetésére és az időjárási folyamatok által okozott gravitációs 
változások várható nagyságrendjének megbecsülésére.

1. A gravitációs tér évszázados változásáról

Brouwer 1952-ben megállapította, hogy az utolsó évszázadban a 
Föld forgássebességének kb. 50 év periódusú, tekintélyes lüktetése észlelhető 
[4]. Az energiamegmaradás elve alapján a Föld forgási energiáját állandó
nak tekinthetjük, a forgás szögsebességének periodikus változását a 
tehetetlenségi nyomaték periodikus változása okozhatja.

A Föld tehetetlenségi nyomatéka csak úgy változhat periodikusan, 
ha a forgási tengelyhez viszonyított tömeg elrendeződése periodikusan 
változik. Nagyméretű tömegátrendeződéseket okoznak a légkör és az 
óceánok áramlásai. Ezeknek a tömegmozgásoknak 1 éves periódusuk van. 
Valóban a Föld forgássebességének is van egy éves periódusa.

Ennek amplitúdója és fázisa jól magyarázható az atmoszféra és 
hidroszféra évi tömegátrendeződésének hatásával [6 ; 7]. Vestine szerint 
azonban a jóval nagyobb amplitúdójú Brouwer-periódus magyarázatára 
ezek az óceáni és légköri tömegátrendeződések nagyságrendileg nem elég
ségesek, nem tekintve azt, hogy ezeknek a mozgásoknak nincs 50 éves 
periódusuk. A tömegelmozdulásnak tehát a Föld kérgében, vagy belsejében 
A kézirat 1956. március 22-én érkezett be.
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kell bekövetkeznie. Yestine szerint a földmágneses teret létrehozó földmag 
mozdul el. Ez a mozgás okozza a Föld tehetetlenségi nyomatékának meg
változását és mágneses terének évszázados változását is [7].

Valóban a földmágneses tér évszázados változásának a szerző által 
kimutatott 44 éves periódusa elég közel áll a Brouwer-periódushoz. Az év
százados változás ugyancsak a szerző

a— b A  földmágneses tér évszázados változásának longi
tudinális effektusa az abingeri és alibagi obszervatóriu
m okban; c a Föld forgássebességváltozásának Brouwer- 
periódusa; d a tengerszint változása Velencében (hármas 

bloxamálássa.)

által kimutatott longitudinális 
hulláma ellentétesen párhuza
mos a Brouwer-hullámmal 
[2: 4] (a longitudinális hullám
nak 1910 körül minimuma, 
1930 körül pedig maximuma, 
a Brouwer-hullámnak pedig 
1910 körül maximuma cs 
1930 körül minimuma volt) 
(1. ábra). Ha a Brouwer- 
periódus a Föld magjának 
elmozdulásával kapcsolatos, 
akkor ez a tömegeltolódás 
okozhatja a hasonló perió
dust a mágneses tér változá
sában is. Az eddigi gondolat- 
menet mintájára feltételez
hetjük, hogy a Föld forgás
sebességének változásában való
színűleg jelentkeznie kell a 
mágneses évszázados változás 
főperiódusának is. Továbbá 
arra is következtethetünk, 
hogy ha a hosszú periódusú 
mágneses változások a Föld 
magjának elmozdulásával, 
tehát tömegátrendeződések
kel járnak, akkor szükség
képpen a gravitációs térnek 
is hasonló periódusban kell 
változnia.

Ennek az elgondolásnak döntő bizonyítéka lenne, ha a gravitácós 
térben is észlelnénk hasonló periódusú évszázados változásokat. Sajnos, 
hosszú időre visszanyúló, kellő pontosságú gravitációs észleléssorozatokkal 
nem rendelkezünk, ezért ezen az úton a kérdést eldönteni nem lehet. 
Rendkívül fontos volna tehát, a mágneses térhez hasonlóan, a gravitációs 
tér évszázados változására vonatkozó rendszeres adatgyűjtést is meg
kezdeni.

Ez a feltételezett gravitációs változás a Föld mélybeli folyamatai 
szempontjából sokkal egyszerűbben lenne értelmezhető, mint a mágneses. 
A gravitációs változás oka csak tömegelmozdulás lehet, viszont a mágneses 
hatóra vonatkozóan jelenleg — de valószínűleg még hosszú ideig — csak
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feltevéseket tehetünk. A mágneses térvektor sokkal változékonyabb, mint 
a gravitációs. Menetét különböző rövidperiódusú változások mellett 
háborgások is tarkítják. Ezek miatt a véletlen jellegű változások miatt 
a mágneses tér időbeli változása nagyon bonyolult.

Ezzel szemben a gravitációs tér változásának az égitestek mozgásából 
származó részét szabatosan meghatározhatjuk. A földfelületi, vagy a 
felület közelében lejátszódó anyagmozgásokat (talajvízszint ingadozásokat, 
eróziós tömegelmozdulásokat, vagy emberi tevékenységgel, pl. bányász
kodással kapcsolatos változásokat) közvetlenül észlelhetjük és hatásukat 
figyelembe vehetjük. A földrengésekből és vulkanikus tevékenységből 
származó tömegelmozdulásokon kívül a szilárd kéreg mélyebb rétegeiben 
egyéb nagyméretű tömegelmozdulásokat nem tételezhetünk fel. A gravi
tációs változásokat okozó tömegelmozdulásokat tehát egyértelműen a 
szilárd kérgen belüli tömegmozgásokra korlátozhatjuk.

Rá kell mutatni azonban az előnyök mellett a méréssel járó nehéz
ségekre is. A gravitációs tér a Föld felületén lejátszódó makroszkopikus 
folyamatokra döntő hatással van. Irányának észlelésére külön szervvel 
rendelkezünk. Ennek következtében szemléleti megszokásból, minden 
irányt elsősorban a nehézségi gyorsulás irányához viszonyítunk. Ez a 
szemléleti mód természetesen a vektor időbeli változására már nem alkal
mazható. A vízszintes irányú változásvektor ugyanolyan tudományos 
érdekességű, mint a függőleges. A vektorjelleg szerinti vizsgálat szükséges, 
mert így a jelenségnek teljes képe alakul ki, de az elvi és műszertechnikai 
nehézségek is fokozottan jelentkeznek.

A gravitációs tér változását egy egyszerű rugósmérleggel is ki lehet 
mutatni. Ezt a módszert a korszerű graviméterekben valóban nagypontos
ságúvá fejlesztették. Az eljárás hátránya azonban, hogy hosszú idő alatt 
a rugó rugalmas tulajdonságai annyira megváltoznak, hogy a mérést 
lényegesen befolyásolják. A regisztrálási szint meghatározására ezért 
időnként feltétlenül abszolút ingamérést kell végezni. Ennek pontossága 
azonban ilyen kis változások kimutatására még mindig nem elegendő.

A gravitációs tér változásának nehezen megoldható mérésével tehát 
a mélybeli változások okát és terjedelmét szabatosabban vizsgálhatnánk, 
mint a sokféle okra visszavezethető, de könnyebben mérhető mágneses 
változásokkal. Ezért megkísérelünk körvonalazni egy eljárást, mellyel 
a gravitációs tér időbeli változását az említett nehézségek megkerülésével 
kellő pontossággal meg lehetne határozni.

A gravitációs tér megváltozásával a gravitációs tér nívófelületeinek 
alakja és sűrűsége is megváltozik. Ezt a nívófelületváltozást felhasz
nálhatjuk a gravitációs tér változásának nagypontosságú mérésére. 
A felsőrendű szintezések pontossága igen nagy és ajánlható, hogy a gra
vitációs tér időbeli változásainak helyi eltéréseit szintezéssel határozzuk 
meg.

Régen ismeretes, hogy a szintezési pontok egymáshoz viszonyított 
magassága időben változik. A változást általában a földkéreg különböző 
elmozdulásaival szokták magyarázni [3]. Ezzel a felfogással szemben fel 
szeretném hívni a figyelmet arra, hogy ugyanezt az effektust a nívó
felület megváltozása is eredményezheti.
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A 2. ábrán két szélsőséges esetet szemléltetünk.
1. A szintezési vonal elmozdulását teljesen a kéreg elmozdulás okozza. 

(A változás okát a földkéregbe lokalizáljuk.)
2. Az észlelt változást a nívófelület megváltozása okozza. (A változás 

okát a földkéregből a Föld belsejébe helyezzük át.)
Világos, hogy mindkét esetben megváltozik a szintezési pontok egy

máshoz viszonyított magassága, a gravitációs tér erőssége a szintezési

A  szintezési pontok viszonyított magasságának megváltozása, a A kéreg mozdul el a nívófelület
hez viszonyítva, b A  nívófelület mozdul el a kéreghez viszonyítva. Oj és o_> a Föld töm egközép

pontja tx és to időpontokban, n x és n 2 a gravitációs tér nívófelülete tx és i, időpontokban.

vonal mentén és az észlelési pontok távolsága a Föld tömegközéppontjától.
Egyidejűleg végzett szintezéssel és gravitációs méréssel nem dönthető 

el, hogy a változást milyen mértékben okozzák az egyes folyamatok 
külön-külön, bármilyen pontosan végezzük is el ezeket a méréseket. 
Könnyű azonban belátni, hogy a két folyamatot létrehozó ok jellegében 
mégis mélyreható különbség van és ez a különbség feltétlenül megérdemli, 
hogy részletesen vizsgáljuk. Nagyon valószínű, hogy az észlelt változást 
a két folyamat közösen okozza.

A két jelenségtípus elvi elkülönítése lehetséges a jelenségek általános 
és helyi jellege alapján. Az egész Földre kiterjedő vizsgálat eredményeiben 
mutatkozó változások általános jellegű részét inkább a Föld belsejében 
végbemenő folyamatok okozhatják, az általánosra rátevődő önálló, helyi 
jellegű változások pedig inkább a Föld kérgében és a felületen végbemenő 
folyamatokkal magyarázhatók. A vizsgálatot nem lehet közvetlenül az 
egész Földre kiterjeszteni, mert a szárazföldek a Föld felületének csak kis 
részét teszik ki. Általánosító törekvéseinkben azonban a gravitációs tér 
változásával kapcsolatos másik jelenség is segítségünkre lehet.

A tengerparti mareográf állomások adataiból ismeretes, hogy a 
tengerpart egyes helyeken emelkedik, más helyeken pedig süllyed. A moz
gás által okozott változás nagy jelentőségű. Salernótól délre, Ölaszország-

2. ábra.
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ban ismeretes egy ókori templom, amely jelenleg mélyen a tenger szintje 
alatt van. Nyilván nem oda építették, hanem az idők folyamán borította 
el a tenger. Hasonlóképpen Hollandiában ismerjük falvak neveit, amelyek 
helyén ma tenger hullámzik, pedig a középkorban még virágzó emberi 
települések voltak. Hasonló változásokat az újabbkori mérések is sok 
helyen megállapítottak. (Skandinávia emelkedik, Anglia déli része és 
Hollandia süllyed, Kanada emelkedik, az Amerikai Egyesült Államok 
süllyed) stb. [5]. Rendkívül fontos volna a jelenség mechanizmusához 
közelebb férkőzni.

A jelenséget általában azzal magyarázzák, hogy a kontinensek izo- 
sztatikus egyensúlyra törekszenek. Az erre vonatkozó vizsgálatokban 
legtöbbször a tengerszint magasságát veszik állandónak. Az összefüggő 
óceánok лаге kitölti a Föld felületének horpadásait és felszíne igyekszik 
elfoglalni a térfogatának megfelelő legalacsonyabb szintfelületet. Az óceá
nok felszíne a szárazföldekhez viszonyítva annyira túlnyomó, hogy ha 
pl. az egész euráziai kontinens 1 m-t süllyedne, akkor a tengerszint csak 
mintegy 15 cm-t emelkedne. Látható tehát, hogy amíg a Föld összes 
vízmennyisége állandónak vehető és a szárazföldek aránya az óceáni 
medencékhez nem változik lényegesen, addig az óceánok felszínének 
magassága sem változhat meg. (A sarkvidékek hósapkáinak mennyiségét 
ebben az elgondolásban állandónak vettük.) [1].

Az eddigiekkel szemben azonban meg kell állapítanunk, hogy a 
nagyon állandónak tekinthető közepes teng er szintmag áss ág igen erősen függhet 
a gravitációs tér évszázados időbeli változásától. Ha a gravitációs tér a Föld 
tömegközéppontjának a kéreghez viszonyított elmozdulása következtében 
egy ponton 0.01 mgal-lal megnő, akkor ott a gravitációs tér nívófelülete 
a Föld felszínén 3 cm-rel emelkedik. A tenger szintje a gravitációs tér 
szintfelületének alakváltozásait követi. A szilárd kéreg a változást kevésbé 
követi, benne feszültség lép fel. A partvonal mentén a kétféle változás 
különbségét nyilvánvalóan észlelni lehet. Ez lehetőséget nyújt arra, hogy 
szintezésekkel a szárazföldön végrehajtható vizsgálatot az óceánok terü
letére is kiterjesszük, csak sok mareográf állomást kell felállítani a tenger
partokon és óceáni szigeteken.

A kéreghez viszonyított, egy évre átszámított tengerszintváltozásokat, 
valamint szintezéssel a kontinensek területére kiterjesztett nívófelület 
változásokat térképen feltüntetve megkaphatjuk az egyenlő változások 
izogörbéit [3]. Ilyen. az egész Földre megszerkesztett térképekből következtetni 
lehetne a tömegközéppont kéreghez viszonyított vándorlásának irányára és 
sebességére.

A matematikai függvényből számított átlagos szintváltozást a való
ban mért változásból levonva, az anomáliák fogalmához teljesen hasonló 
fogalomképzéssel kapnánk meg a helyi változásokat. Ezek a változások 
a kéregmozgásokra és a kéreg alatt a köpenyben végbemenő tömeg
áramlásokra vezethetők vissza.

A tengerszintváltozás egész Földre kiterjesztett vizsgálatával tehát 
megállapíthatnánk a tömegközéppont kéreghez viszonyított mozgásának 
átlagos értékét, a kéreg egyes darabjainak a tömegközépponthoz viszo
nyított elmozdulásait és a köpenyben esetleg beálló tömegáramlásokat.
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A tenger szintjét természetesen a meteorológiai elemek és az áramlási 
viszonyok alakulása is befolyásolhatja. Ezek a változások többnyire 
szintén helyi jellegűek, mint a kéregmozgások és vizsgálatukat azokhoz 
hasonlóan kell végezni.

Az elgondolás alapján képet kaphatnánk az egész Földre vonatkozóan 
a gravitációs tér időbeli változásáról és annak sajátosságairól, közvetlen 
gravitációs abszolút és relatív mérés nélkül is. Várható továbbá, hogy 
a földmag mozgásának feltételezett 50 év körüli periódusa a tengerszint 
évi átlagértékeinek sorozataiban is felismerhető lesz. Valóban több, 
hosszú ideje működő mareográf állomás adatsorozataiban felismerhető 
egy 50 év körüli periódus nyoma. A jelenséget vizsgálat alá vettük és 
az eredményeket később közölni kívánjuk.

2. A meteorológiai folyamatok gravitációs hatásáról

A tengerek és szárazföldek különböző felmelegedése és lehűlése követ
keztében a Föld légköre állandóan mozog, hullámzik. Ha állandó hőmér
sékleten a légnyomás megnő, vagy állandó nyomáson a hőmérséklet csök
ken, akkor az észlelőhely felett légtömeg halmozódik fel, ellenkező eset
ben légtömeg távozik.

Ennek a tömegvándorlásnak sok más, sokkal feltűnőbb időjárási 
hatása mellett gravitációs hatása is van.

Gravitációs méréseinket a légkör alján végezzük. A mérések kiértéke
lésénél a Föld tekintélyes tömegű légburkának gravitációs hatását még
sem szokás tekintetbe venni. Ennek az az oka, hogy egy homogén gömbhéj 
belsejében a gömbhéj gravitációs hatása nulla. A gömbhéj azonban 
— éppen a benne végbemenő mozgások következtében — nem homogén; 
előbbi feltételezésünk tehát hibás.

Vizsgáljuk meg, hogy a gravitációs tér légtömeg-vándorlás által 
okozott ingadozása milyen nagyságrendű, kimutatható-e és szükséges-e 
javítani a méréseket ezzel a változással.

Mint már említettük, a Föld levegőburka nem homogén gömbhéj. 
A benne végbemenő tömegeltolódásokat közvetlenül az észlelőhely kör
nyezetében kell tekintetbe venni. Ilyen értelemben a Föld felszínét végtelen 
vízszintes síknak tekinthetjük. Ismeretes, hogy a végtelen q sűrűségű 
síkréteg gravitációs hatása

Ag =  — 2nf g
ahol / =  6,67 10" 8 gravitációs állandó. A negatív jel azt jelzi, hogy a mi 
esetünkben a réteg az észlelési pont fölött helyezkedik el.

Legyen a szóbanforgó réteg sűrűsége 1, vagyis q =  1 g cm~2, akkor 
a hatás

Ag =  —  0,4 и gal.
A Föld levegőburkát helyettesíthetjük egy kb. 1000 g cm 2 felületi 

sűrűségű síkréteggel. Ha ennek a rétegnek +  5 százalékos sűrűséginga
dozását tételezzük fel, akkor a megfelelő gravitációs ingadozás +  0,02 mgal.
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Az 5 százalékos sűrűségingadozás feltételezése nem túlzott, hiszen a levegő- 
tömegek hő- vagy nyomásváltozása külön-külön is létrehozhatja.

Más időjárási folyamatok is okozhatnak gravitációs változást. Előző 
számításunk értelmében egy lehulló 120 mm-es csapadék tömegének 
megfelelő gravitációs térváltozás 0,01 mgal.

A talajnedvesség és talajvízvándorlás is okozhat nagy tömegelmoz
dulásokat és ezzel gravitációs változásokat. E hatások szempontjából 
csak az észlelőhely közvetlen környezetében levő rétegrészt kell számításba 
venni. Ez a rétegrész — obszervatóriumi észlelés esetén —  a változásoktól 
vagy mentesíthető, vagy az előforduló változások pontosan ellenőriz
hetők. Terepméréseknél természetesen ezek a hatások teljes mértékben 
fellépnek.

Mindezek a meteorológiai hatók, ha nem is függetlenek egymástól, 
de változásuk periódusa olyan különböző, hogy amplitúdóik hol össze
adódnak, hol levonódnak, ezért szélső esetben valószínűleg megközelítik 
a 0,1 mgal-t.

Nagy pontosságú mérések redukciójánál a gravitációs erőnek ez a 
matematikai formulákba nem foglalható változékonysága súlyos elvi 
kérdéseket vet fel. Ha olyan kis területen végzünk mérést, hogy a mete
orológiai viszonyok állandóaknak tekinthetők, akkor a visszatérő mérések 
és bekötések a hibákat csökkentik, feltéve, hogy a mérés folyamán lényeges 
időjárási változás nem volt. Óvatosabban kell eljárni nagy távolságú 
bekötések esetén, amikor az időjárási elemek azonossága már nem téte
lezhető fel.

A geofizikai évfolyamán a Föld több pontján néhány mikrogal pontos
sággal regisztrálni kívánják a gravitációs tér változását. Ezeknek a 
regisztrálásoknak kiértékelésénél már feltétlenül tekintetbe kell majd 
venni a meteorológiai jelenségek által okozott gravitációs hatásokat is.
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