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П И Н Т Е Р  A.

ВЕКОВАЯ ВАРИАЦИЯ ПОЛЯ СИЛЫ ТЯЖ ЕСТИ

Согласно предположению Д. Барта, эксцентричность магнитного поля Земли обу
словлена эксцентричностью внутреннего ядра Земли. Предполагаемая таким образом 
эксцентричность распределения масс (и ее вариация во времени) должна отражаться 
и в поле силы тяжести Земли. В связи с этим автором выполнены вычисления, основы
вающиеся на земной модели Буллена Джефриса и на разложениях магнитных сфери
ческих функций, относящихся к отдельным эпохам. Результаты показывают, что вековая 
вариация поля силы тяжести, выведенная из предполагаемого смещения внутреннего 
ядра, имеет величину соответствующего порядка.

A. t 'IX T ÍJ í :

TBE SECULAR VAR IATIO N  OF THE G R AV ITY  FIELD

As assumed by G. Barta, the eccentricity of Earth’s magnetic field is due to the eccentricity 
o f the Fart’s inner core. The supposed eccentricity of the mass (and its variation in time) must 
consequently manifest itself in the Eart’s gravity field too. Calculations concerning the problem 
were made by the author using the Bullen — Jeffreys Earth-model and the spherical harmonic 
representations for certain epochs. The results obtained show the secular variation of gravity 
field deduced from the supposed shift of the inner core has an acceptable order of magnitude.

A  G R A V IT Á C IÓ S  T É R  É V S Z Á Z A D O S  V Á L T O Z Á S Á R Ó L

PIN TÉ R  ANNA

I. Bevezetés

A kb. 100 évre visszanyúló földmágneses méréseken alapuló gömbfügg
vény sor fejtések szerint a Föld mágneses terének centruma a Föld geometriai 
alakjának centrumától a Csendes-Óceán nyugati része felé esik és bizonyos 
szabályos, hozzávetőlegesen 0,2°/év sebességű nyugat—északnyugat irányú 
mozgást végez, miközben ez idő alatt az excentricités nagysága 300 km-tői 
400 km-ig növekedett [1]. Dr. Barta György kimutatta, hogy a mágneses 
excentricités iránya feltűnő egyezést mutat a geodéziai úton meghatározott 
egyenlítői ellipszis nagytengelyének irányával. Megállapította, hogy e jelen
ségek közös oka kétségtelenül a Föld belsejében keresendő, s feltéve, hogy a 
mágneses excentricités tömegexcentricitáshoz kapcsolódik, akkor az excentri
kus tömeg a Föld belső magja kell legyen [2].
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A földrengésvizsgálatok eredményei alapján ismeretes, hogy a Föld belső 
magja a külső magnál nagyobb sűrűségű, mégpedig a Bullen—Jeffreys 
modell szerint a külső mag sűrűsége 11 g/cm3, a belső magé 17 g/cm3, ami 
0,05-1027 g tömegtöbbletet jelent. Ilyen mérvű tömegexcentricitásnak, illetve 
ezen excentricités változásának a Föld gravitációs terében is feltétlenül jelent
keznie kell. Erre vonatkozó mérési adatok azonban nincsenek, eltekintve a 
szórványos és meglehetősen pontatlan abszolút g mérésektől, valamint az 
egyes helyeken megismételt graviméter mérésektől. A várható gravitációs 
változások meghatározása érdekében számításokat végeztünk. A változások 
mérete a mozgás sebességén kívül attól függ, hogy mekkora sűrúségkülönb- 
séget tételezünk fel a belső és külső mag között. Üjabb, a Föld saját rezgésein 
alapuló vizsgálatok szerint a Föld belső magjának sűrűsége 15 g/cm3, a külső 
magé 12 g/cm3. Ez az előbbinél kisebb tömegexcentricitást jelent. Számítá
sainkat a Bullen—Jeffreys modellnek megfelelő der =  6 g/cm3 sűrűségkülönb- 
séggel végeztük. Ha ezt az újabb adatot vesszük figyelembe (zlcr =  3 g/cm3), 
nyilván fele akkora változásértékeket kapunk, de a változások földfelszíni 
elosztása nem fog változni.

I I .  A z  elm életi gravitációs évszázados vá ltozás kiszám ítása

Az elmondottak alapján kiszámítottuk egy olyan földmodell potenciálját, 
amelynél a külső és belső mag sűrűségkülönbsége 6 g/cm3 a Bullen —Jeffreys 
modellnek megfelelően, s excentricitásának 1, <p, A gömbi koordinátái a kü
lönböző epochákra vonatkozó gömbfiiggvénysorfejtésekből ismeretesek. Ha a 
belső mag tömegtöbblete a külső maghoz viszonyítva ni =  0,05• 1027 g, s e 
tömegtöbblet nélküli, homogénnek tekintett Föld tömege M =  5,95-IO27 g. 
továbbá, ha R a Föld sugara, 1 a belső mag excentricitása, akkor bármely rp. 
A pontban a potenciál értéke [2]:

Tr r m + M \  ml- ,, m(M—m)l3 .
V, +  Vo =  f --------- 1 + --------(3cos-A — l)-f---------------- cos A

fí M2R- 3P2R-

(5 cos'- A — 3) ■

ha a magasabbrendű tagokat elhanyagolj uk. Ebből differenciálással a gravitációs 
gyorsulás értékét is meghatározhatjuk :

<J =  f
m +  M  

R- ~

SmP ,, , m(M — m)l3 , ,
(3 cos'- /. — 1 ) -I-----— — ——  cos A (o cos- A — 3) +
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E kifejezésekben q, nem szerepel, mert a rendszer az excentricitás irányában 
forgásszimmetrikus. A centrifugális gyorsulás földrajzi szélességtől függő 
hatására a későbbiekben még kitérünk. Az excentricitás mértékét jelentő 1 
értéket, valamint a számításhoz a további lépésekben szükséges, az excentri
citás irányát megadó <pe, Af koordinátákat az 1885-ös Schmidt, az 1922-es 
Dyson-Furner, az 1945-ös Vestine-Lange és az 1955-ös Finch-Leaton-féle 
sorfejtésekből helyettesítettük be:
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A sorlejtő neve Időpont l <Pe ?.e

Schm idt......................................... 1885 289 km + 6,2° 167,7° E
Dyson — Fum er.............................. 1922 363 + 9,7 161,3
Vestine Lange ............................ 194.5 396 + 14,4 154,1
Finch -  Leaton .............................. 1955 436 + 16,3 150,2

Az 1885 előtti epochákra vonatkozó sorfejtések a méréstechnika fejlet
lensége, a mérési pontok tér és időbeli távolsága miatt kevésbé megbízhatóak. 
1885 táján már kedvezőbbek a mérési lehetőségek, s így az 1885-ös Sohmidt-féle 
sorfejtés már jó alapnak látszik a vizsgálatokhoz. Legmegbízhatóbb az 1922-es 
sorfejtés, ehhez már modern műszerekkel és mérési technikával végzett mérése
ket használtak fel. Az 1945-ös és 1955-ös sorfejtések újra tartalmaznak bi
zonyos extrapolációt, bár az 1945-ös sorfejtés megbízhatóságát alátámasztja 
az a tény, hogy jó megegyezést mutat két másik, ugyanerre az epochára vonat
kozó sorfejtéssel, amelyeknél a szekuláris változást más obszervatóriumok és 
szekuláris pontok alapján vették figyelembe. Az extrapolációk jogosságát 
természetesen csak az 1965-ös világfelmérés fogja eldönteni.

A  fenti kifejezések, s a fentieknek megfelelő adatok alapján a számítást a 
következő lépésekben végeztük el :

Először kiszámítottuk a fenti 4 epochára a potenciál és gyorsulás értékeit . 
E számításnál nem a teljes potenciál és teljes gyorsulásértékkel dolgoztunk, 
hanem a teljes értékből levontuk az R sugarú homogén gömbre vonatkozó 
értéket és csak az ettől való x1F és Aq eltéréseket számítottuk ki, miközben 
А-t 0°-tól 360°-ig 10°-onként változtattuk. A  gyorsulásértékek kiszámításakor 
ezt a gömbalaktól való AV eltérést 0,3086 mgal/m értékkel megszoroztuk és 
hozzáadtuk a gömbre érvényes, gyorsulásértékekhez. Ezáltal a gyorsulás
értékeket a potenciálfelületre redukáltuk.

Az így számolt potenciál és gyorsulásértékekből 0,l°-onként lineárisan 
interpolált táblázatokat készítettünk. A számításnál eddig nem vettük figye
lembe a cpe és Xc értékeket, vagyis az excentricités irányát (V és g kifejezésében 
ugyanis ez nem szerepelt), csak az excentricités nagyságát, 1-et. A kapott 
értékek tehát az egyes epocháknak megfelelően olyan különböző koordináta- 
rendszerekre vonatkoznak, melyeknél az excentricitás <pf =  0 szélességre és 
Af =  0 hosszúságra esik. A koordinátarendszereket tehát transzformálni kellett 
a földrajzi koordinátarendszerre. A transzformálás abból állt, hogy kiszámí
tottuk a 10°-os, ip. A hálózat egyes pontjainak # gömbi távolságát az excent
ricitás tengelyének q.c, l e felületi döféspontjától. A  számítást a következő 
összefüggés segítségével végeztük :

COS$ =  SÍnp SÍn<pe +  COS<|3 COS(pe cos ( ?.e — A).

Ezt a számolást, minthogy nagytömegű mechanikus munkát jelentett volna, 
elektronikus számológép segítségével végeztük el. Az egyes gömbi távolságok
nak megfelelő AV és Aq értékeket ezután kikerestük az előzőekben ismertetett 
táblázatokból.
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Végül az egymásutáni epochák azonos koordinátájú pontjaira kiszámított 
AV és Ag értékeket kivontuk egymásból és osztottuk az epochák közti időtar
tammal. íg y  kaptuk meg a potenciál és gravitációs gyorsulás egy évre eső 
változásait. Az eredményt térképszerűen ábrázoltuk (1., 2., 3., 4., 5.. 6. ábra.)

Ezeknél a számításoknál nem vettük figyelembe a Föld forgását. Ezt 
megtehettük, mert nem abszolút nehézségi gyorsulás értékkel dolgoztunk, 
hanem annak csak a földmagmozgástól függően változó részével. Ez gyakor
latilag azt jelentette, hogy az egymásutáni epochák azonos földrajzi koordi
nátájú pontjainak g értékeit egymásból kivonva a centrifugális gyorsulásnak 
legnagyobb része kiesik. A felszín forgástengelytől mért távolsága azonban 
nemcsak a hely földrajzi koordinátáitól, hanem a belső mag helyzetétől is függ, 
s ennek következtében évente egy-két méterrel változhat. Ezért nem esik ki 
teljesen a különbségképzéskor a centrifugális gyorsulás. Vizsgáljuk meg, hogy 
mekkora oz a centrifugális gyorsulás különbség, és jogos-e az elhanyagolása. 
A sarkoktól az Egyenlítő felé haladva a forgástengelytől mért távolság 0 — 6000 
km-ig növekszik, ami 3,4 mgal centrifugális gyorsulás növekedést okoz. Ennek 
arányában évi 1 m sugárváltozás az Egyenlítőn 0,001 mgal-nál kisebb centri
fugális gyorsulásváltozást ad, a sarkok felé pedig ennek csak cos cp-szeresét. A 
mag elmozdulása következtében az évi változások viszont több tizedmilligal 
nagyságrendűek, tehát két nagyságrenddel kisebb értéket hanyagoltunk 
el, ami az ilyen becslésjellegű számításoknál megengedhető.

I I I .  A z  eredm ények értelm ezése

Az 1., 2., 3. térkép feltünteti az évi potenciálváltozásokat, vagyis azokat az 
alakdeformációkat, amelyeket egy folyadékszerűen viselkedő Föld szenvedne a 
feltételezett magvándorlás következtében. Minthogy a Föld más geofizikai 
adatok alapján igen jó közelítésben folyadékszerűnek tekinthető, ez a potenciál
változás a Föld feltételezett alakváltozását jelenti. (Természetesen ez a változás 
szintezéssel nem mutatható ki, minthogy éppen a szintfelületek változásáról 
van szó, s amennyiben a szárazföld az óceánokkal együtt mozdul el. a ten- 
gerszintingadozásokban sem kell szükségszerűen jelentkeznie.)

Összehasonlítva a három térképet, feltűnő az egy évre eső deformáció 
növekedése, ami abból következik, hogy a gömbfiiggvénysorfejtések szerint az 
excentricités változása az utóbbi években radiális irányban gyorsuló jellegű. 
Amint azonban már említettük, az 1955-ös sorfejtés extrapolált adatokra épül, 
s így esetleg a 3. sz. térkép túlzott értékeket adhat.

Számításaink szerint tehát legnagyobb változás a Fülöp-szigetektől 
keletre a Csendes-óceán (Mariana tenger) területére, s az átellenes ponton 
Brazília délkeleti részére esik. Ez a szintfelületek évi 2 — 4 m emelkedésben, 
illetve az emelkedő területrészek között a szintfelületek évi 2 — 3 m süllyedésé
ben nyilvánul meg. Ha tekintetbe vesszük, hogy Földünkön a Nap —Hold 
hatás következtében 24 óra alatt a dagályhullám kétszer vonul végig s ez a 
kéregnek átlagosan 0,5 m amplitúdójú mozgását okozza [3], akkor az általunk 
számolt évi deformáció nem elképzelhetetlen. A számolt változásokra termé
szetesen szuperponálódnak a kéreg egyéb számításba nem vehető vertikális 
irányú mozgásai, ezenkívül a szilárdsági viszonyok is lényegesen módosít
hatják a számolt értékeket.



A gravitációs tér évszázados változásáról 1 1

A gravitációs értékek évszázados változásának nagyságrendjére kapott 
értékek az eló'bb említett területeken évi +  0,5 mgal, illetve — 0,2 mgal (d., 5., (>. 
ábra.) Hogy a mérési gyakorlatban a gravitációs tér ilyen nagyságrendű vál
tozására még nem figyeltek fel, annak magyarázatát adhatja eló'ször is az a 
tény, hogy azok a helyek, ahol az évi változás maximális, részben óceáni terü
letre, részben a kontinensek gravitációsan kevésbé ismert területeire esnek. 
Másrészt ezek az értékek elég nagy területen közel állandó számok, s a relatív 
(graviméter) mérések esetleges késó'bbi időpontban való megismétlésénél az 
időbeli változásból adódó eltérések a hibahatár alatt maradtak. Ha továbbá 
tekintetbe vesszük, hogy a külső és belső mag közötti sűrűségkülönbség kisebb 
6 g/cm3-nél — az újabb adatok szerint ennek éppen a fele — , akkor a lehetséges 
g változások már ezért is általában a használatos gravitációs műszerek érzé
kenysége alatt maradnak. Ebben az esetben a hatás abszolút értelemben vett 
kicsinysége is elegendő magyarázat arra, hogy a gravitáció évszázados válto
zása eddig elkerülte a kutatók figyelmét.

1. ábra. A gravitációs potenciál-felületek egy évre eső elmozdulása 1885 és 1922 között. Izo-
vonalak értékköze 0,5 m.

Фиг. /. Годовое смещение гравитационных потенциальных поверхностей за период от 
1885 до 1922 г. Сечение изолинии — 0,5 м

Fig. 1. The annual shift of gravity potential surface in the period 1885- 1922. Interval of izo-
lines: 0,5 m.
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2. ábra. A gravitációs potenciál-felületek egy évre eső elmozdulása 1922 és 1945 között. Izo-
vonalak értékköze 0,5 m.

Фиг. 2. Годовое смещение гравитационных потенциальных поверхностей за период от 
1922 до 1945 г. Сечение изолиний — 0,5 м

Fig. 2. The annual shift of gravity potential surface in the period 1922 -  1945. Interval of izo-
lines: 0,5 m.
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-j. ábra. A  gravitációs potenciái-felületek egy évre eső elmozdulása 11)4:5 és 1955 között. Izo-
vonalak értékköze 0,5 m.

■Фиг. 3. Годовое смещение гравитационных потенциальных поверхностей за период от 
1945 до 1955 г. Сечение изолиний — 0,5 м

Fig. 3. The annual shift o f gravity potential surface in the period 1945 -  1955. Interval of izoli-
nes: 0,5 m.
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Magyarország területén a számolt változás átlag — 0,1 mgal/év. Ezen belül a 
legnagyobb eltérés K E K —NyD Ny irányban kb. 0,03 mgal/év. Ez az érték 
megfelelő mérési eljárást kidolgozva már mérhető lehet. Elképzeléseink sze
rint, hogy a rendelkezésünkre álló Heiland graviméterekkel maximális pon
tosságot tudjunk elérni, egy reset beállításon (mérési tartományon) belül is 
lehetőleg azonos g értékű pontokon, tehát nagyjából egy normálérték görbe 
mentén haladva kb. K  —Ny irányban kellene e méréseket elvégezni, bár ebbe 
az irányba a maximális változásnak csak kb. kétharmada esik: 0,025 mgal/év. 
Célszerű lenne két párhuzamos vonalon mérni: pl. Sopron — Nyíregyháza és 
Nagykanizsa — Békéscsaba között, s e méréseket 10—15 év múlva megis
mételni.

Természetesen, ha térképünk alapján a legnagyobb változási! területeket 
választjuk ki, pl. az Egyenlítő körül mérve, a gravitációs tér excentritása, 
illetve excentricitásának időbeli változása könnyen kimutatható lenne. Az

4. ábra. A gravitációs tér egy évre eső változása 1885 és 1922 között. Izovonalak értékköze
0,1 mgal.

Фиг. 4. Годовая вариация поля силы тяжести за период от 1885 до 1922 г. Сечение изо
линии — 0,1 .мгал.

Fig. 4. Annual variation of the gravity field in the period 1885— 1922. Interval of izolines: 0,1
mgal.
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ö. ábra. A gravitációs tér egy évre eső változása 1922 és 1945 között. Izovonalak értékköze
0,1 mgal.

Фиг. 5. Годовая вариация поля силы тяжести за период от 1922 до 1945 г. Сечение изо
линий — 0,1 мгал.

Fúj. 5. Annual variation of the gravity field in the period 1922-1945. Interval o f izolines:
0,1 mgal.
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■6*. ábra. A gravitációs tér egy évre eső változása 1945 és 1955 között. Izovonalak értékköze
0,1 mgal.

Фиг. ö. Годовая вариация поля силы тяжести за период от 1945 до 1955 г. Сечение изо
линии — 0,1 мгал.

Fig . 6. Annual variation of the gravity field in the period 1945- 1955. Interval of izolines:
0,1 mgal.



A gravitációs tér évszázados változásáról 17

Egyenlítő mentén felrajzoltuk az 1885, 1922, 1945 és 1955-re kiszámított gyor
sulásértékeket (7. ábra). Az ábrázolt hullámokat természetesen csak abszolút 
méréssel lehetne kimutatni és csak akkor, ha a kéreginhomogenitásokból 
származó hatásokat pontosan számításba tudnánk venni. Ugyanezen az ábrán 
vékonyabb vonallal kihúzott görbék ábrázolják a fenti epochák közötti vál
tozásokat, melyek relatív (gravimeter) mérésekkel már kimutathatók. Az egy 
évre eső változás amplitúdója kb. 0,5 mgal nagyságrendű s így megfelelő idő 
múlva megismételt mérések esetén, ha a magexcentricitásra vonatkozó fel
tételek a valóságnak megfelelőek, e változáshullám mérhető.

лд görbe az íg y  en Ш0 m enti szelvényben Ш  
Áz egym ásutáni epochák közötti j  g különbség (21

Schmidt - 4866

Dyson-furnér t922.

testin e -la n ge /945.

Finch -Leaton t953.

7. ábra. zlg görbe az Egyenlítő menti szelvényben (1). Az egymásutáni epochák közötti /lg
különbség (2)

Фиг. 7. Кривая Ад по профилю вдоль экватора (1)
Разница в величинах Лд следующих друг за другом эпох (2)

Fig. 7. Ад curve along a profile on the Equator (1). Differences between the Лд values in the
successive epochs.

Geofizikfi 1254/1
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IV . A  grav itác ió  évszázados vá ltozása  az eddigi mérési gyakorla tban

A gravitáció szekuláris változásának gondolata már régebben is felvetődött 
ott, ahol a gravitációs méréseknek ugyanazon az állomáson történt megismétlé
sekor a mérési hibát meghaladó eltéréseket kaptak. (M. S. Abakiela, és később 
Pariisky mérései a Kaukázusban, az indiai abszolút g mérések [4]. Sajnos, ezek 
a mérések nem kielégítő pontosságúak ahhoz, hogy a szekuláris változás kér
désében döntő jellegűek lehessenek. Pariisky a Kaukázusban viszonylag kis 
távolságon belül elég nagy változást mért : 12—13 +  5 mgal /25 — 30 év. Kétség
telen, hogy e mérések már a pontok azonosítása miatt sem eléggé megbízhatóak. 
Feltűnő azonban az a tény, hogy az ismétlésnél egy állomás kivételével 14 
állomáson az eltérés mindenütt pozitív. Nem valószínű, hogy ismétléskor 
mindenütt a korábbi mérési hely alatt végezték volna a mérést, ami az egy
öntetű pozitív eltérést magyarázná. Inkább a műszer valamilyen szisztematikus 
hibájára gyanakodhatunk, vagy feltehetjük, hogy a mérések valóban a gravi
tációs érték változását jelzik. Térképeinken e helyen a g érték csökken, tehát 
ellentétben van a Pariisky féle adatokkal. Lényeges szempontot jelent azonban 
az a tény is, hogy az említett mérések fiatal gyűrt hegységek területére esnek 
s így, ha a mért változások realitását feltételezzük is, a változások talán inkább 
helyi tektonikai okokra vezethetők vissza, mint a földmag mozgására, ami az 
egész Föld gravitációs terét deformálná.

Mint érdekességet megemlíthetjük, hogy Pariisky mérései alapján Tbili
sziben a g érték az 1903—1909-es években végzett mérésekhez viszonyítva 
csökkenő tendenciát mutat. A mérési hiba azonban oly nagy ( — 0,4±2,0 
mgal!), hogy legfeljebb a tendenciát foghatjuk fel valóságosnak. Térképünk 
alapján azonban hasonló különbséget számíthatunk ki erre az időre vonat
kozóan Potsdam és Tbiliszi között ( — 0,5 mgal) [4].

A Szovjetunióban 1951 — 1954-ben létesített graviméter alapvonal 5 
pontját: Moszkva, Kazán, Szverdlovszk, Omszk, Novoszibirszk (kb. 3000 kői
nek megfelelő távolság), 1961-ben újra összemérték. Az általunk szerkesztett 
térkép alapján ez idő alatt 4 mgal növekedés várható K — Ny irányban. A 
mérések azonban 0,1 mgal pontosságig nem mutattak ki változást. Ez a 
negatív eredmény természetesen módosítja sematikus jellegű térképeinket, de 
nem lehet döntő ellenérv a kérdés elvi részét illetően.

A századforduló idején mért postdami abszolút g értéke az újabb abszolút 
mérésekkel (Leningrád, Washington, Ottava, Teddington, Sèvres, Buenos- 
Aires) összehasonlítva átlagosan 10—15 mgal eltérést mutat. Ezt az eltérést a 
Bart a György által feltételezett időbeli változás szépen magyarázná (8. ábra). 
Igaz, hogy a potsdami méréssel kapcsolatban utólag bizonyos kételyek merültek 
fel és valószínű, hogy a mérés hibája nagyobb volt a megadott ± 3  mgal-nál, 
így a jó egyezés részben a véletlennek köszönhető, hiszen az évszázados válto
zás kiszámítása több hipotézist és extrapolációt tartalmaz.

V. Összefoglalás

Végül újra szeretnénk hangsúlyozni, hogy a kiindulási adatok hipotézis 
jellege és a számítások leegyszerűsítése legfeljebb csak nagyságrendi becslé
sekre jogosít, s a valóságnak megfelelő g változás a Föld különböző pontjain
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X. ábra. Külmen-Furtwüngler féle mérés 1898-1904; 9S1 274 ±3  mgal (1) A  földmag fel
tételezett mozgásából számolt g változás (2). Leningrad -  Potsdam levezetett g különbség 
1959 -  1 960 ; -  10 mgal. (3). Ottawa -  Potsdam levezetett g különbség 1959 ; -  13. -  15 mgal (4).

Фиг. 8. Измерения, проведенные Кюнен-Фуртвенглером в 1898—1904 гг.; 981874 + 3
мгал (1)

Вариация Ад, вычисленная по предполагаемому смещению ядра Земли (2) 
Выведенная разница величины g между городами Ленинград -  Потсдам за 1959 -  1960 гг. ;

-  10 мгал (3)
Выведенная разница величины g между городами Оттава — Потсдам за 1959 г.; -13,

— 15 мгал.

Fig. 8. Kühnen-Furtwängler’s measurement for 1898- 1904: 981 274 ±3 mgal (1). Variation of 
the A g value calculated from the supposed shift oft the Earth's core (2). Deduced difference 
of g Leningrad — Postdam 1959 — 1960: — 10 mgal (3). Deduced difference of g Otta wa — Potsdam,

1959: - 1 3 , -  15 mgal (4).

lényegesen eltérhet, az itt kiszámolt értékektől. Igen lényeges lépést jelent 
majcl e kérdés további vizsgálata szempontjából az a Nemzetközi Gravitációs 
Bizottság 1962. évi párizsi kongresszusán elfogadott határozat, amelyik célul 
tűzte ki három nagypontosságú E —D irányú kalibrációs vonal felújítását 
(amerikai, euró-afrikai, és nyugat-pacifikus kalibrációs vonal), ezeknek a 
vonalaknak K —Ny irányú összekötését (a vonalak végeinél és az Egyenlítő 
közelében), és e mérések megismétlését bizonyos idő múltán [5].

Lényeges lenne továbbá olyan fiatal gyűrt hegységeket harántoló gravi- 
méter mérések elvégzése, melyeket később megismételve a kéregnek helyi 
okokra visszavezethető változásait a magmozgásból eredő változásoktól el
választhatnánk.
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A gravitációs tér változásának gondolata nem új, a Földről alkotott 
geofizikai kép teljességéhez azonban feltétlenül hozzátartozik, hogy e változások 
nagyságáról és eloszlásáról is mielőbb tájékozódást nyerjünk. Jelenleg rendel
kezünk már olyan méréstechnikával, hogy ilyen változások kimutatásához, 
szükséges kezdeti adatot megadhatjuk, ha a z.áróadat meghatározására még 
hosszú időre van is szükség.
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