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XI. СИЛАРД

Резюме. Создание опорной гравиметрической сети осуществлено для включения 
разрозненно выполненных гравиметрических съемок в единую систему и для получения 
как можно более обширного, единого и сплошного обзора о поле силы тяжести.

Предварительные результаты этих работ уже опубликованы, но в отношении 
обработки материалов некоторые принципиальные вопросы остались невыясненными. •— 
После решения этих вопросов план работ по дальнейшей обработке сводится к сле
дующему:

1) Построение отдельной карты аномалий по всей стране для обобщения всех 
вариометрических съемок.

2) Построение отдельной карты аномалий по всей стране для обобщения всех 
гравиметрических съемок.

3) Построение сводной карты аномалий силы тяжести со взаимным использо
ванием деталей аномалий, выявленных двумя различными гравитационными методами.

За истекшее пятидесятилетие до настоящего времени в Венгрии общее количество 
измерений, выполненных в полевых условиях вариометрическим и гравиметрическим 
методами, превзошло 100 000. Измерения были проведены разными приборами и 
в различных системах. Согласование этих измерений, включение их в единую систему 
при приведении их к уровню опорной сети — это и представляет собой нашу задачу и 
в настоящей работе излагаются принципиальные соображения по этому поводу.

J . SZILÁRD
SOME PROBLEMS OF THE NATIONAL GRAVITATIONAL BASE

NETW ORK

Summary. In order to systemize the results of the gravity surveys performed 
during the last century in Hungary and to develop a uniform picture of the ano
malies, a gravity network was established. The vain ;s a t the points of the network 
had been previously published, b u t some questions of principles remained regarding 
the processing of date. Having resolved these, our working plan concerning further 
elaboration is the construction of three maps of Hungary containing isogams 
constructed on the bases of

1. torsion balance surveys,
2. gravimeter surveys, and lastly
3. a final map summarizing the first two.
This work is very considerable taking in view the great number (over 100 000) 

of the gravity stations performed, partly  by gravimeters, partly  by torsion balance, 
whereby measurements and reductions were conducted by different methods. 
The paper discusses the principal problems of homogeneous processing.
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AZ ORSZÁGOS GRAVITÁCIÓS ALAPHÁLÓZAT NÉHÁNY 
KÜLÖNLEGES PROBLÉMÁJA

SZILÁRD JÓZSEF

A gravitációs mérések világszerte mind nagyobb arányokban történő 
kifejlesztése egyre sürgetőbbé te tte , hogy az egymástól elkülönülő 
méréseket — Magyarország szűkebb területén belül is — egy egységes 
rendszerbe foglaljuk, s minél nagyobb területre kiterjedő nemzeti és 
ezek összekapcsolásával lehetőleg kontinentális egységeket hozzunk 
létre, m ajd ezek további összekapcsolásával, az egész Föld felületére 
kiterjedően, a nehézségi erőtér képét előállíthassuk.

1948-ban az „Union Géodésique et Géophysique In ternational” 
[1] oslói konferenciája ezt a törekvést magáévá téve felhívja erre a figyel
met és m egvalósítását az egyes országok területén javasolja.

Magyarországon is teljes megértésre ta lál ez a célkitűzés és a Magyar 
Tudományos Akadémia indítványára a Magyar Állami Eötvös Loránd 
Geofizikai Intézet, akadémiai tém aként, 1950. év decemberében a meg
valósítását meg is kezdi és 6 naptári évre terjedő idő a latt, 1955. év 
m ájusában a terepi méréseket be is fejezi. Egy évvel később m ár az előzetes 
mérési eredm ényeket az érdeklődők számára közre is adhattuk  [2], 
főképp abból a megfontolásból kiindulva, hogy az izosztatikus viszo
nyokat tanulm ányozó érdeklődők számára, egy újabb, viszonylag elég 
tekintélyes területre történő kiterjeszkedést tegyünk lehetővé.

U gyanakkor tisztában voltunk azzal is, hogy számos különleges 
kérdés kivizsgálása még szükséges és ezeknek a feltárására és rendezésére 
még módot kell találnunk. De megfontolás tá rgyává kellett tennünk 
azt is, hogy mire és hogyan kívánjuk majd a továbbiakban az országos 
alaphálózatm érés eredm ényeit felhasználni? A mérési eredmények gya
korlatban történő mielőbbi felhasználása érdekében ezek fölött a még 
tisztázandó, de az előzetes eredm ényeket csak csekély m értékben meg
változtató  elvi kérdések felett napirendre tértünk , illetve azok végleges 
kialakulásáig állásfoglalásunkat felfüggesztettük.

Ilyen volt többek között a műszer kalibrálásának kérdése, illetve 
állandójának vizsgálata is, ami most már m egtörtént, alkalm azásra is 
került és amihez a diszkusszió alapja m ár k ialakultnak  tekinthető. 
Felhívnám azonban i t t  m ár most a figyelmet arra, hogy a kérdés elbírá
lásánál ne csak a hazai felfogásokat és nézeteket vonjuk mérlegelés 
és vizsgálat alá, hanem a külföldieket is, m inthogy ez a kérdés nagy 
m értékben foglalkoztatott külföldi szaktekintélyeket is, így J. Martint, 
C. Morellit, P . Stahlt, G. P. Woollardot és m ásokat és a geofizikának olyan 
reprezentáns nagyságai jelenlétében került a probléma m egvitatásra, 
m int R. P. Lejav, Prof. C. F. Baeschlin, J . de Graaf-Hunter, P. Tardi, 
G. Ladavére [3]

Előbbi utalásom a műszerérzékenység külföldön végzett vizsgálatát 
illetően, a „Comission Gravimétrique In ternational” Párizsban, 1953. 
szeptember 21—25-ig terjedő ülésszakán elhangzott megnyilatkozásokra

A kézirat 1958. december 13-án érkezett.
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vonatkozik; az American Geophysical Union Transaction-jában, az 
1955. évi februári számban, tehá t másfél év m últával, G. P. Woollard, 
N . C. Harding és J . C.Rose cikkükben [4] azt a nézetüket fejezik ki, hogy 
ez idő szerint még nem lehetséges az alkalm azott különböző vizsgálati 
módszerek pontosságának az értékelése, m inthogy még nincs egy általá
nosan elfogadott szabványeljárás, amely alapján nyert értékek egymással 
összehasonlíthatók volnának.

A különböző ingaberendezésekkel, nagy távolságokra végzett 
relatív  „^ ’’-mérések még mindig — 2000 mgal változás esetén — 1
mgalra bizonytalanok. Hogy ez a bizonytalanság, az eredményekben 
rejlő valam ilyen különleges hatásokból, vagy pedig valamilyen rend
szeres hatásból, különösképpen valam elyik felhasznált ingaberendezéstől 
származik-e, az nem állapítható meg további ellenőrző mérések nélkül.

Ezt csak annak a megvilágítására említem fel, hogy dacára annak, 
hogy külföldön is igen prominens gravitációs nagyságok foglalkoznak 
a kérdés felderítésével, még a közelm últban sem volt elfogadott nézet 
a műszer érzékenységének a m eghatározására és ha a kérdés fejlődése 
bizonyos von ta to ttságo t is m utat, azért nem jelenti zátonyra futását.

Időközben idehaza, am int arra az előzőekben m ár utalás is tö rtén t, 
sikerült végül — a későbbiekben más helyen történő ismertetés szerint — 
egy szám unkra megnyugtató és általunk elfogadott megoldásra ju tnunk.

Ennek a körülm énynek a következm ényeit levontuk és most m ár 
az újabb megfontolásaink alapján helyesbített érzékenységi tényező 
felhasználásával, az alaphálózatunkat teljes egészében újból kiértékeltük.

Az új érzékenységi tényezővel, a műszer rugóállásának megfelelően 
változó jav ítás m ellett, képeztük az új észlelt ,,g” értékeket és ezeket 
teljes egészében újból kiegyenlítettük: először az I. rendű alaphálózatot, 
ennek során az országos főalapponthoz való csatlakozást is elvégezve; 
másodszor az I. rendű alaphálózat kiegyenlítéséből nyert értékeket 
m int kényszereket bevezetve a II. rendű alaphálózatot.

M egnyugvásunkra szolgál, hogy az újabb feldolgozásból származó 
eredmények végeredményben korábbi feldolgozásunkból nyert eredmé
nyek szám adataitól 0 —0,3 mgal-ig terjedő változásnál nagyobb módo
sulást nem szenvedtek, túlnyom óan pedig a 0,3 mgal-t sem érik el.

Az előzetes adatok felhasználásával, azok alapján végrehajto tt fel
dolgozás eredményeképpen m egszerkesztettük és előző közleményünk
ben közreadtuk

1. a Faye-anom ália térképet,
2. a Bouguer-anomália térképet és
3. m int Dr. Facsinay László külön tanu lm ányát a T =  30 km 

szintre, az izosztatikus anomália térképet.
Végül táblázatos összeállításba foglaltuk a fenti feldolgozásra vonat

kozó adatokat, amelyeknek az érdeklődők számára történő közreadása 
az em líte tt anomália térképekkel együtt annakidején m egtörtént [2].

A következőkben ugyanezeket az ábrázolásokat a m ár most helyes
b íte tt adatok felhasználásával — Renner János közleménye adja.

A további és távolabbi feldolgozást illetően a m unkatervünk a követ
kező:
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1. egy országos anomália térkép szerkesztése a kezdeti időktől 
kezdve végzett összes Eötvös-inga mérések összefoglalására, az Eötvös- 
inga mérésből származó részleteknek az országos alaphálózat szintjére 
történő illesztésével;

2. egy országos anomália térkép szerkesztése az országban végzett 
összes gravim éter méréseknek az alaphálózat szintjére történő illeszté
sével; végül

3. egy országos egyesített gravitációs anomália térkép megszerkesz
tése, a kétféle nehézségi módszerrel végzett mérésekből származó rész
leteknek az összeillesztésével, kiegészítve az egyik térképben mutatkozó 
hiányokat, a másikból származó részletekkel.

Ennek a m unkatervnek a végrehajtásánál tisztában kell lennünk 
a következő körülményekkel.

Magyarországon az elm últ fél évszázad a latt, a mai napig, jóval 
100 000 fölé emelkedett a terepi mérések során végzett nehézségi mérések 
száma — Eötvös-inga mérések és gravimétermérések együtt. Ezek 
a mérések, a mérési technika fejlődéséből származóan, nem tekinthetők 
minden tekintetben homogéneknek, egyrészt az alkalm azott két mérési 
metódus különbözősége folytán, de nem tek inthetők homogénnek 
azokon belül sem. Különbség tehető a felhasznált Eötvös-inga típusok 
szerint is, — bár ennek a körülm énynek feltehetően nincs különösebb 
kihatása a nyert adatok minőségére. Amíg 1928-ig az eredeti Eötvös- 
konstrukciójú műszerek felhasználásával kerültek végrehajtásra a méré
sek, 1928-tól már lekicsinyített m éretű Eötvös-Pekár ingákat és 1930. 
évtől kezdve 1949-ig vegyesen, kisebb méretű Eötvös-Pekár típusú 
vizuális ingákat és Eötvös-Rybár önműködően forgató, Auterbal ingákat 
használtunk. 1949-től a legújabb időkig, terepi méréseknél kizárólag 
az utóbbiak voltak használatban.

A műszertípusok különbözőségéből az egységes feldolgozásnál 
valószínűleg nem fognak különleges problémák származni.

A mérés rendszerének a különbözősége azonban előreláthatóan 
több olyan részletproblém ának a tisztázását fogja megkívánni, amelyek 
újólagos megfontolást igényelnek.

A legkorábbi időkben végzett terepi mérések még nem kifejezetten 
a nyersanyagkutatás szolgálatában kerültek végrehajtásra; ennek meg
felelően az állomások elrendezése a terepen — akkor — egészen más 
szempontok szerint tö rtén t. Vagy egy ism ert geológiai formáció nehéz
ségi méréssel történő igazolása volt a feladat, m int a Fruskagóra kör
nyékén, vagy az Arad vidékén végzett mérések esetében; avagy pedig 
egy kijelölt csapás m entén a nehézségváltozás nyomonkövetése, mint 
például Aradtól Szegeden keresztül Szabadkáig; vagy pedig, ha területre 
megoszló állomásokon folyt a mérés, az elég nagy állomásközökkel 
került végrehajtásra.

Különbséget tehetünk ezek között a korai időkben végzett Eötvös- 
inga mérések és a későbbiekben kifejezetten a célkutatás szolgálatában 
végrehajto tt mérések között.

De különbséget kell tennünk a között a célkutató mérések között is, 
amelyeket túlnyomóan a Duna —Tisza közében és a Tiszántúl, az Eötvös
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Loránd Geofizikai Intézet m int állami szolgálat végzett, s azok között, 
amelyeket a dunántúli engedményes területeken, a MAORT olajipari 
vállalat m int ipari k u ta tást h a jto tt végre.

A hajdani Eötvös Intézet túlnyom óan területre megoszló hálózatos 
állomásrendszerrel végezte méréseit, míg a MAORT geofizikai szolgálata 
a gyorsabb áttekintés elérése céljából közlekedő útvonalak mentén egy 
vonalban, sokszor elég sűrű állomásközökkel telepítette a maga mérési 
helyeit.

Ezeknek a különbségeknek az összehangolása megfelelő mérlegelés 
alapján kell megtörténjen, amiből eredően esetleg nem is egészen lekicsiny- 
lendő kiegészítő terepi mérőmunkára is lehetőséget kell találnunk, — sőt eset
leg egész területegységeknek a teljes ream bulálása is szükségessé válhat.

Természetesen — nem ezeknek a körülményeknek az ad absurdum 
történő feszegetése, hanem — a köteles gondossággal alkalm azott kritika 
érvényesítése m ellett egy országos gradiens térkép megrajzolása volna 
a közvetlen cél.

Erre a térképre felrajzolnánk az alaphálózat pontjait is és ennek 
a gradiensképnek a felhasználásával, vagy az alappontok által, vagy más 
alkalmas módon, m eghatározott területegységnek, esetleg egy össze
függő gravitációs indikációnak mint feldolgozási egységnek kiemelésével 
intézetünknél, az Eötvös-inga mérések feldolgozására kialakult eljárás 
szerint, elvégezzük a kiegyenlítést.

Figyelmet igényel it t  az a körülmény, hogy az alapállomáson 
végzett nehézségi mérés gravim éterrel tö rtén t, helyileg pedig az ú ttest 
közepén, olyan helyen, ahol általában Eötvös-ingával mérni nem szokás, 
sőt teljesen helytelen volna. A két rendszernek az összekapcsolása gyakor
latilag akkor volna lehetséges, ha ugyanezen a helyen mind a két mérési 
módszerrel mérhetnénk. Ebben az esetben a gravim éterhálózatból 
származó értékeket mint kényszereket vezethetnénk be a kiegyenlítésbe, 
meghatározva így a gravitációs anomáliák szintjét és az Eötvös-inga mérés
ből erre a helyre nyert gradiens felhasználásával fejleszthetnénk tovább 
a környező állomások felé haladva az azokon érvényes „g” értékeket.

Egy- és ugyanazon a helyen azonban, a szóban levő két gravitációs 
módszerrel, a mérés igényei folytán, vagy egyáltalában nem, vagy csak 
a legritkább esetben — végezhetünk méréseket.

Utóbbi esetben a graviméterméréssel m eghatározott alaphálózathoz 
való kapcsolódás és az Eötvös-inga mérésből származó nehézségi képnek 
az alaphálózatra történő illesztése közvetlenül lehetséges.

Ennek a lehetőségnek a hiányában azzal a közelítéssel élhetünk, 
hogy a gravimétermérésből származó alappontot körülvevő Eötvös- 
inga állomások helyeire nyert gradiensekből szerkesztéssel vagy számí
tással egy gradienst interpolálunk és a kiegyenlítés továbbfejlesztésében 
ezt a szerkesztett gradienst felhasználjuk. Ahol a gradiensek igen kicsi
nyek, o tt a számolási eljárás volna alkalmazandó.

Ilyen módon az Eötvös-inga mérésből származó gradiensekből 
kiértékelt ,,Ag” értékek által m eghatározott nehézségi kép az alaphálózat, 
szintjére volna illeszthető.

I t t  azonban egy további lényeges részletkérdés volna tisztázandó,
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nevezetesen az, hogy miképpen kerüljön összekapcsolásra a két különböző 
módon előállított nehézségi kép — hiszen az egyik esetben az Eötvös- 
inga mérések esetében, az észlelési helyen, a nívófelület érintősikjában 
jelentkező gradiensek felhasználásával közvetve történik a „Ad“ értékek 
meghatározása, a graviméter mérés esetében viszont a mérés közvetlenül 
adja a „Ag“ értékeket.

A nyert adatok kiegyenlítése tekintetében is eltérőek az eljárások, 
m ert az alkalmazásra kerülő javítások az Eötvös-inga mérések esetében 
még a gradiensek stádium ában történnek meg és ez után kerüi sor a „Ag“ 
értékek levezetésére. A gravim éter mérések, amint azt az előbb láttuk, 
közvetlenül szolgáltatják a „Ag“ értékeket és ezek kiegyenlítése, illetőleg 
hibaelosztása még a korrekciók bevezetése előtt történik meg. Ilyenképpen 
a korrekciós értékek m eghatározásának esetleges bizonytalanságai is ér
vényre ju thatnak  a gravitációs anomáliák alakulásában és ezek a bizony
talanságok az Eötvös-inga mérések esetében, az anomáliákban tovább 
terjedhetnek.

A gravim éter mérésből származó adatok kiegyenlítése ezzel szemben 
a korrekciók alkalmazása előtt történik és így az esetleg nem kielégítő 
pontossággal m eghatározott korrekció hatása csak helyileg jelentkezhet 
az anomália képben.

E m ellett a különbség m ellett, még felvetődik az a kérdés is, hogy 
gravimétermérés esetében az alkalm azott javítások szerint képzett 
Faye- vagy Bouguer-anomália szint-e az, amihez az Eötvös-inga mérés- 
bőí m eghatározott anomália kép — fenntartás nélkül, vagy fenn tartá
sokkal — illeszthető?

Nyilván a Bouguer-anomália szintjén történő összekapcsolás volna 
kívánatos, m ert a gravim éter mérésből általában a Bouguer-anomália 
képét á llítjuk  elő, viszont éppen ezzel az eljárással já r  együtt az, hogy 
a mérési állomások tengerszintfeletti magasságának ismerete és meg
határozása válik szükségessé, a geoidra azaz a tengerszintre való átértéke
lése céljából. De éppen a tengerszintre történő átértékelés során kerül bele 
a Bouguer-anomália kép m eghatározásába az a bizonytalanság, ami a 
sűrűségi tényező bevezetéséből ered és aminek szabatos meghatározására 
minden ilyen irányú kísérlet ellenére, még nem sikerült kifogástalan 
eljárást találni.

Fenti körülményekre való tek in tettel, még Eötvös idejéből származó 
gyakorlat alapján, az Eötvös-inga mérésből nyert anomália képet a 
rela tív  ingamérés adataiból m eghatározott Faye-anom ália értékekkel 
hasonlíto ttuk össze.

Általánosságban a két gravitációs módszer gyakorlati alkalmazása 
úgy oszlik meg és Magyarországon az vált gyakorlattá , hogy sajátos
ságuknál fogva az Eötvös-inga mérések inkább nagykiterjedésű, sík 
vidéken alkalm azhatók, míg tagoltabb terepviszonyok esetében a gravi- 
métermérések alkalmazása az indokolt.

N agykiterjedésű sík terepen a mérési helyek tengerszintfeletti 
magassága tűrhető határok között állandónak tekinthető  és ezért az 
állomások egymásközti szintkülönbségéből származó magassági gradiens 
hatásá t — általában — elhanyagolhatónak ta rtju k . Ezzel szemben, ha
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az állomások közötti szintkülönbségek jelentőssé válnának, akkor ilyen 
területeken az Eötvös-inga mérések alkalmazása nem volna minden 
fenntartás nélkül helyénvaló, még abban az esetben sem, ha egyébként 
a műszer felállítása számára a terepen, helyenként, alkalmas viszonyokra 
is találnánk.

Az előzőekben érin tett kérdések az Eötvös-inga mérések vonatkozá
sában vetődnek fel, a gravim éter mérések vonatkozásában még a követ
kezők volnának megfontolandók.

Az 1937. évtől kezdődően az idők folyamán végzett graviméter-mérése- 
ket is különböző mérési csoportok különböző műszerekkel h a jto tták  végre.

Mint ahogy az jól ismert, a gravim éter méréseket az országban 
1937-ben a D unántúl területén egy amerikai gyártm ányú Boucher gravi- 
méterrel, sa já t engedményes területen a MAORT kezdte meg. Később 
a Duna —Tisza köze és Tiszántúl más olajipari érdekeltség kezébe került, 
amelyik a németországi SEISMOS geofizikai vállalato t hívta meg 
az olajkutató gravitációs mérések ellátására. A SEISMOS egyidejűleg 
2 —3 Thyssen rendszerű gravim éterrel végezte méréseit.

Voltak időközök, amikor egyéb gravim éterek is használatban állo ttak  
az országban, úgym int az Eötvös-intézet tu lajdonát képező H aalck 
graviméter, utóbb egy Askania gyártm ányú Graf gravim éter, de az 
ezekkel a műszerekkel végzett mérésekből származó nehézségi kép
részletek nem já ru ltak  hozzá az országos nehézségi kép kialakulásához, 
m inthogy azok a területek, amelyeken ezekkel a műszerekkel m értünk, 
túlnyom óan a mai országhatárokon kívül esnek, az ország határán  belül 
pedig m ár nem tek in tjük  ezeket eléggé korszerűeknek. 1950-től kezdődően 
két nagyérzékenységű Heiland gravim éter áll rendelkezésünkre, amelyek
kel azóta is folynak az országban a részletes gravimétermérések. Amíg 
a Boucher műszerrel, majd a Thyssen műszerekkel is végzett mérések 
pontosan lehatárolható, összefüggő területekre terjednek, addig a két 
Heiland műszerrel időközben az Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet 
keretében egyesítve már az ország legkülönbözőbb tá jain  elszórtan 
végeztünk graviméteres méréseket.

Ezekből a különböző gravimétermérésekből származó részleteknek 
az összeillesztése tekintetében fontos tudnunk azt, hogy az összes régebbi 
mérések a rendelkezésre álló rela tív  ingaállomásokhoz csatlakoztak, 
m inthogy azonban az ingaállomások eloszlása az ország területén  nem 
volt rendszeres, az ingamérés jellegénél fogva pedig az ingaállomások 
értékei is több milligal bizonytalansággal terheltek, az egyes részleteknek 
az összekapcsolása is bizonytalanságot m utat.

A MÄORT dunántúli területén  ezeknek a bizonytalanságoknak 
megszüntetésére 1939 és 1944 között egy szűkebb gravitációs alaphálózat 
megteremtésével [7| tö rtén t kezdeményezés és ebből eredően, a nehézségi 
kép nagyobb kiterjedésben o tt sokkal egységesebb is, m int az ország 
egyéb területén.

Ezeknek a régebbi időben végzett graviméterméréseknek az egy
séges, országos gravitációs alaphálózat szintjére történő illesztése, 
hasonlóképpen m int az Eötvös-inga mérések beillesztése, — még több 
helyen terepi méréseket fog kívánni, több esetben kiegészítések céljából,
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más esetben pedig a régi mérés szintje és az országos hálózat szintje 
között fennálló különbség m eghatározásának céljából.

Ez úgy volna végrehajtható, hogy a régi mérési tereppontok gondos 
azonosítása mellett, azokat az alapállomás pontjaival kellene össze
mérni és a szintkülönbség megállapítása után, az egész nehézségi rész
letkép az alaphálózat szintjére már beilleszthető.

I t t  is mérlegelendők a méréseknél használt műszerek érzékenységében 
fennforgó különbségek és indokolt esetben, esetleg egyes területrészek 
újra is mérendők.

Fontos volna végre arra is módot találni, hogy az a kísérleti mérés is 
végrehajtásra kerüljön, amely a két különböző mérési módszerből szár
mazó nehézségi kép összehasonlítására n yú jtha t lehetőséget. I tt  arra 
gondolok, hogy egyik esetben egy nagyobb kiterjedésű, egyenletes és 
vízszintes, sík területen, ahol Eötvös-inga és graviméterállomások nagyobb 
nehézség nélkül telepíthetők, 30—40—50 állomáson előbb Eötvös- 
ingával, majd pontosan ugyanazokon a helyeken gravim éterrel is végzünk 
méréseket. A másik esetben dombos vidéken végezzünk ugyanilyen módon 
Eötvös-ingával, majd gravim éterrel méréseket a két módszer nyújto tta 
eredmények összehasonlítása céljára, a két képben a terepi szintkülönb
ségekből származó befolyások illusztrálására.

Az Eötvös-inga- és gravimétermérések összeillesztéséből származó 
egyesített országos gravitációs áttekintő alaptérkép megszerkesztésére az 
előbb em lített megfontolások alapján és azoknak az elvi tisztázása után 
kerülhet sor. Ha ez m egtörtént, akkor az országos térkép megszerkesz
tése nagyobb nehézség nélkül, folyam atosan m egtörténhet.

Nyilvánvaló, hogy nagy szerkezeti összefüggések elemzésére mind 
nagyobb kiterjedésű, átfogó nehézségi kép szolgálhat csak alapul. Éppen 
ezért ennek a munkának az elvégzése a földtani kutatóm unka ilyen 
irányú vizsgálatai szemszögéből igen fontos volna.
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