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sott tényleges tellurikus változásokkal l perces időintervallumokat választva 
alapul. Az 4. ábra 5 per:ces sza,kasz elemzését adja, a fenti tényezők variálása 
mellett. A 0,5 mm-es rácsszéleEiségffi(=Íllett 0,5 és 0,3 mm-es fény jellel számol
tunk, 0,25 mm-es rácsszélesség méllett pedig 0,25 mm-el. Valamennyi esetben 
kb. 6 mm-es kétszeres amplitúdó értéknél (2 A) az eltérés jelentősen csökken. 
(Ez százalékban kifejezve még inkább megnyilvánul). Érdekes módon valami
vel nagyobb a hiba 0,25 mm-es rácsszélességnél, mint 0,5 mm-nél, ha mindkét 
esetben a fényjel szélessége megegyezik arácsszélességgel. Jelentősen megnő 
a fenti két esethez viszonyítva a hiba (eltérés), ha 0,5 mm-es rácsnál a számlá
lót már 0,3 mm-es fényjel megszólaltatja. Az obszervatóriumi kísérleteinknél 
feltehetően ez utóbbi eset okozta az ismertetett nagyobb középhibát. (l. aZ. 
ábrán). 
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MAGYAR GEOFIZIKA IX. ÉVF. l. SZÁM 

A földkéreg felső részének gravitációs 
adatol~ból számított sűrűsége 

SZABÓ ZOLTÁN 

A földkéreg szerkezetének vizsgálatánál nagy szerepe van a gravz'tációs izosztatikns anomáliák
nak. Az anomáliák nagyságrendje viszont nagymértékben függ a rednkciónál alkalmazott átlag sűrűség
től. A dolgozat gravitációs adatok alapján próbálja meghatározni a kéreg átlagsűrűségének értékét. 
A földfelszín 11 különböző pontjáról származó adatok alapján a kéreg felső részének átlagsűrűsége 
2,70 gcm -3-nek adód~'k. ' 

npu UCCJleiJOIWHUU cmpOeHU5! 3eMHOU KOpbl 60JlbWy/O pOJlb Ui:pa/Om i:pa6umaljUOHHble U30-
Cmamll'1eCKUe aHOlvtaJlUU, BeJlU'lUHa aHOA{aJlUU, OOHaKO, 6 3Ha'lUmeJlbHOU Mepe 3a6ucum om npu
Me1lemlOU npu peoyKljuu.cpeOHeU nJlOmHOCmu, B 3mou pa60me oaemc5! pac'lem 3Ha'leHUU nJlom
Iwcmu KOpbl Ha OCHOGGHUU i:pa6umaljUOHHblX OOHHblX, COi:JlaCHO iJaHHblM nOJlY'leJlI1llM 6 11 pas
JlU'lHblX mO'lKaX l106epxHocmu 3eMJlU nOJly'lUJlOCb, 'lmo 3Ha'leHUe cpeolleu nJlomnocmu 6epXHell 
'laCmbl KOpbl pa6Ho 2,70 i: C)\t-3, 

Bei der Untersnchnng der Strnktnr der Erdkruste heben &ie isostatischen Schwereanomalien 
grosse Bedentnng. Die Grössenordnnng der Anomalien hangt im grossen 211asse von der bei Reduktion 
angewerdeten Dnrchschnütdichte ab. D2'e Abhandlnng versucht die Bestimmnng der Dnrchschnitt
dichte der Erdkrnste auf Grnnd der Schwereangaben. Es erg2'bt sich anf Grnnd der von 11 ve1'schiedenen 
Punkten der Erdoberflachte berührenden Angaben für die Durchschnittdichte der oberen Erdkruste 
der Wert 2,70 grcm -3. 

A Föld belső szerkezetének tanulmányozásához elsősorban a szeizmológia 
szolgáltat adatokat. Jelenlegi ismereteink alapján a Föld belsejében három első
rendű diszkontinuitási felület van, közülük gyakorlati szempontból legjelentő
sebb a legfelső, melyet egyben a szilárd földkéreg határának is tekintünk. 

E felület létezésére először Mohorovicic hívta fel a figyelmet, ezért a felüle
tet róla Mohorovicic szintnek, vagy röviden 211oho-nak nev{:lzik. 

Az utóbbi évtizedben a világ legkülönbözőbb pont jain - legtöbb esetben 
széleskörű nemzetközi összefogással - kiterjedt szeizmikus méréseket végeztek 
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a kéregvastagság megállapítása céljából. Az adatok azt mutatják, hogy a kéreg 
''Va-stags4ga a kontinensek alatt 30 - 35 km: Több-kevesebb biztonsággal az is 
íneg~l1apítható, hogy a kéreg két közel azonos vastagságú részre tagolódik. 
Szeizmikus sebességadatok alapján a felső részt gránitos az alsót gabbrójellegű 
összetételűnek tekintjük. -

A földkéreg felépítésének tanulmányozása tulajdonképpen gravitációs 
adatok alapján indult a múlt század második felében. Kialakult az izosztázia 
elmélete, mely szerint a Fold kontinentális kéregrészei úszó testként merülnek 
bele az alattuk levő nagyobb sűrűségű magmába. Az úszás tekintetébe kétféle 
nézet alakult ki, az Airy-féle feltevés, mely szerint a kéreg sűrűsége mindenütt 
azonos és 0,6 gem -3-el kisebb az alatta levő magma s{í.rűségénél. A Fratt-féle 
hipotézis szerint a kéreg sűrűsége hegységek területén kisebb, tengerek alatt 
pedig nagyobb. Földtani és szeizmológiai adatok Airy felfogását támasztják 
alá (l). 

A gravitációs kutatásban alkalmazott izosztatikus redukció kidolgozása 
Heiskanen nevéhez fűződik, aki Airy feltevéséből indult ki és a földkéreg sűrű
ségére a gránito k közepes sűrűségének megfelelően 2,67 gcm -3 értéket vett fel. 
Ezt az értéket a gravitációs gyakorlatban ma már világszerte elfogadták. 

Olarke és Washington (2) vizsgálatai szerint a Föld kőzet öve 95%-ban 
<savanyúmagmás kőzetekből és 5%-ban üledékes kőzetből áll. Heiskanen tehát 
helyesen járt el, amikor a kéreg sűrűségeként a gránit átlagos sűrűségét fogadta 
e1. 

Egyes kutatók a Föld legkülönbözőbb helyéről begyűjtött sok ezer kőzet
minta sűrűség ének meghatározása alapján arra a következtetésre jutottak, 
hogy a kéreg átlagos sűrűsége 2,77gcm-3 • (3). Az egyes kontinensek adatait 
külön-külön is feldolgozták és a táblázatban közölt eredményeket kapták. 

A földtani adatok tehát 0,1 gcm -3 értékekkel nagyobb értéket adtak, 
mint a geofizikai gyakorlatban elfogadott 2,67 sűrűségérték. Ez az eltérés arra 
indított bennünket, hogy gravitációs adatokból is meghatározzuk a kéreg felső 
részének legvalószÍnübb sűrűségértékét. Vizsgálatainknál abból az alapelvből 
indultunk ki, hogy a gravitációs free-air anomália szoros korrelációban van a 
felszíni domborzattal, mert tartalmazza a vonatkozási szint - legtöbb esetben 
a tengerszint - és az észlelés helye közötti kőzettömegek vonzását is. 

Terület 
TeppHTOpH5I 

Gebiet 

~::a.::::::::::·::::::::::::::::::::: 
Mrika ............................. . 
Észak Amerika .........•.............. 
Dél Amerika ........................ . 
Ausztrália ......................•..... 
Antarktisz ........................... . 
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1. táblázat Ta6/lulJa 1. Tabelle 1. 

Átlag 
CpeAH5I5I IIJIOTHOCTb 

Durchschnittliche Dichte 

2,75 gem- 3 

2,72 gem-3 

2,77 gem-3 

2,75 gem-3 

2,72 gem- 3 

2,79 gcm-a 
2,79 gcm- a 

Közepes 
magasság 

CpeAH5I5I pblCOTa 
Mittlere Höhe 

686 m 
972 m 
616 m 
575 m 
633 m 
245 m 

- m 
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1, ábra cPUi!.1. Fig.l. 

A gravitációs anomáliák magasságtól való függésével már sokan foglal
koztak, hazánkban legutóbb Pintér A. és Szabó G. (4) közöltek ilyen jellegű 
vizsgálatokat. A gravitáció geodéziai vonatkozásai kapcsán a Columbus Egye-
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~e~ (USA) munkatársai Hirvonen és Uotila tanulmányozták a free-air anomá
. 'Hák magasságfüggését (5). Céljuk a Föld-alak vizsgálatokhoz átlagos free-air 

anomália meghatározása volt. Az általuk közölt adatokat más szerzők (6, 7) 
. adatalval való kiegészítéssel jól fel lehet használni nagy kiterjedésű hegység

vonulatok átlagsűrűségének meghatározására. 
Vizsgálatainknál csak olyan területeket vettünk figyelembe, ahol az állo

másmagasságok közötti különbség meghaladja az 500 métert. Az eredmények 
az 1. ábrán jól leolvashatók. Láthatjuk, hogya különböző lánchegységek 
gravitációs adatokból nyert sűrűségértékei 2,51- 3,00 gcm -3 közé esnek. 
A feldolgozott II terület sűrűségének átlagértéke 2,70 gcm -3, jó egye~sben a 
gravitációs gyakorlatban elfogadott 2,67 gcm -3 sűrűségértékkel. 

IRODALOM 

[l] Egyed L.: A Föld fizikája Bp. 1956. 
[2] Vadász E.: Elemző földtan Bp. 1955. 
[3] Vendl A.: Geológiai I-II. Bp. 1951. 
[4] Sz. Pintér A. - Szabó G.: Gravimétermérések.magassági korrekciója. Geofizikai Közlemények 

XV. 1-4. 1966. 
[5] Uotila U. A.: Investigations on the Gravity Field and Shape of the Earth. Helsinki 1960. 
[6] Iranien National Report on Gravity Measurements in Iran. 1965. 
[7] Chudoba V.: Das Tschechoillowakische Gravimeternetz I. und II. Ordnung. Geofysikalni 

Sbornik No 63. 1957. 

EGYESüLETI HíREK 

Néhány szó 
az Egyesület tisztújító közgyűléséI-ől 

Egyesületünk 1967. november 27-én tartotta tiBztúiító közgyűlését. A közgy6.J.ésenelhang
zott főtitkári beszámoló az elmúlt évek egyesületi tevékenységére vonatkozó számos fontos és 
jellemző adatot tartalmazott, ezek közül néhányat alábbiakban összefoglalunk: 

Az egyesületi taglétszám alakulá8a az 1964. Jubileumi közgy'Í/UB óta: 

ÉVsz. Belépett I Meghalt I Törölve I Kilépett I 
Tényleges 
létszám 

1964. májustól ." . 19 392 
1965 o' .- •••••••••• 24 2 l 413 
1966 ............. 43 l 12 6 437 
1967 ••••••• o' •••• 46 7 3 473 

A taglétszám általában jellemzi a geofizikával foglalkozó szakemberek létszámát. 
Mint látható, a fluktuáció nem nagy, de az Egyesületben a taglétszám emelésére még 

lenne lehetőség. Erre mutat pl. a múlt évben az OKGT Szeizmikus üzemében végzett toborzás 
tapasztalata, amikor is több mint 20 tag került felvételre. 
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