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A Magyar Mérnöki Kamara, a Baranya Megyei 
Mérnöki Kamara, a Pécsi Tudományegyetem 
Pollack Mihály Műszaki Kara és az MTA Pécsi 

Területi Bizottsága (PAB) VI. Műszaki és Földtani 
Tudományok Szakbizottsága 3D film bemutatója 

és előadássorozata az ESA GOCE műhold 
programjáról 

 

Előszó 

A Pécs Európa Kulturális Fővárosa programokhoz való hozzájárulásunkként, és 
egyben a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat részeként kerül sor az e 
kiadványban található tartalomnak megfelelő előadássorozatra és a European 
Space Agency (ESA), az Európai Űr Ügynökség által rendelkezésünkre bocsátott 
3D-s film bemutatására. 
 
A Magyar Mérnöki Kamara elnökének, Barsiné Pataky Etelkának és az Európai Űr 
Ügynökség igazgatójának, Jean-Jacques Dordian-nek tárgyalásai alapján az ESA 
támogatásával jött létre e rendezvény. 
 
A rendező szervezetek a mérnöki és műszaki tevékenység társadalmi 
elismertségének növelése érdekében fel kívánják hívni a figyelmet a tudásalapú 
társadalom fontosságára és a műszaki és természettudományos ismeretek 
évszázadokon átívelő egymásra épüléséből származó eredményekre. 
Ennek kiváló példája az ESA által felbocsátott GOCE műhold Föld felfedező 
missziója.   
A GOCE műhold méréseinek alapgondolata és működési elve az egyik legnagyobb 
magyar fizikus, Eötvös Loránd munkásságából, az Eötvös féle torziós inga elvéből 
származik. 
A műholdat az Európai Űr Ügynökség fejlesztette ki, de ma már ismét magyar 
egyetemi tudósok dolgoznak a programon és annak felhasználásán. 
A GOCE műholdnak a Föld gravitációs térerő mérésének elvéről, és magának a 
műholdnak a földkörüli pályára állításáról és szerkezetének bemutatásáról szóló 
kb. 30 perces 3D-s film bemutatására a pécsi Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és 
Tudásközpontban, az I. emeleti Konferenciateremben kerül sor 2010. november 
8-tól 19-ig, két héten keresztül naponta több csoportban a mellékelt táblázat 
szerinti időbeosztásban. 
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A film bemutatásához a Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Kar 
mérnök-informatikus hallgatói nyújtanak technikai személyzetet és a 
Természettudományi Kar Fizika Intézetének doktorandusz hallgatói rövid előadást 
tartanak a témához kapcsolódó természettudományos ismeretekről. 
 
Az előadások helyszínén az alábbi kiállítások tekinthetők meg: 
 

- Az ESA által rendelkezésre bocsátott GOCE és az ENVISAT műholdak 
makettjei, 

- Az Eötvös Loránd Geofizikai Intézet által rendelkezésre bocsátott Eötvös-
inga, 

- A BME Általános- és Felsőgeodéziai Tanszék és az MTA-BME Fizikai 
Geodéziai és Geo-dinamikai Kutatócsoport által készített, a GOCE műhold 
felépítéséről és működéséről szóló poszterek, 

- a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Fizika Intézetének 
doktorandusz hallgatói által készített, Eötvös Loránd munkásságát 
feldolgozó poszterek. 

 
E programunk megnyitó ünnepségére a Pécsi Akadémiai Bizottság (PAB) és a Pécsi 
Tudományegyetem „Magyar Tudomány Ünnepe 2010" központi rendezvényének 
keretében a Pécsi Akadémiai Bizottság Székházában 2010. november 5-én, 
pénteken 10.30 órakor kerül sor.  
 
 Az ingyenesen megtekinthető előadásokat és filmvetítéseket elsősorban 
középiskolás és egyetemi diákok csoportjainak valamint a tudományos 
ismeretterjesztő szervezetek természettudományok iránt érdeklődő csoportjainak 
ajánljuk, de szeretettel várunk minden érdeklődőt. 
 
A rendező szervezetek nevében: 
 
Dr. Kukai Tibor 
a Baranya Megyei 
Mérnöki Kamara elnöke 
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A GOCE műhold – az erőtér-térképező 

Egy orosz ballisztikus rakéta állította pályára múlt év márciusában az Európai 
Űrügynökség (ESA) tudományos műholdját, a GOCE-t (Gravity field and steady-
state Ocean Circulation Explorer, kiejtve: gócse – Gravitációs mező- és állandó 
állapotú Óceánáramlat-megfigyelő), amely a földi gravitációs erőteret térképezi 
fel. A műhold az ESA Living Planet programjának keretében épített Earth Explorers 
szatellit-sorozat első tagja. A tudományos program keretében olyan műholdakat 
építenek, melynek feladata a Föld bioszférájának, víz- és jégtakarójának, valamint 
ezek egymással történő kölcsönhatásának jobb megértése. 
 
A GOCE műhold elkészítése kiemelkedő európai műszaki-tudományos 
teljesítmény. Kontinensünk 13 országából összesen 45 cég vett részt a munkában, 
a tudományos programba pedig magyar kutatók, az MTA-BME Fizikai Geodézia és 
Geodinamikai Kutatócsoportjának munkatársai is bekapcsolódtak.  
A mintegy egy tonna tömegű űreszköz csaknem kör alakú, az egyenlítői síkhoz 
képest 96,5°-os hajlásszögű Föld körül pályán mozog. Ezen keringve kétszer hat 
hónapos mérési időszakban szolgáltat adatokat. A szondának lövedékre 
emlékeztető formája miatt csekély a légellenállása, ennek ellenére érezhetően 
fékeződik. Ezt ellensúlyozandó a brit készítésű ionhajtómű rendszeresen 
módosítja a GOCE útvonalát, s megakadályozza, hogy túlságosan alacsonyra 
ereszkedjen. Mindezt parányi nyomatékkal, 1 és 20 millinewton közötti értékkel 
teszi, ami körülbelül akkora erővel egyenértékű, mint amit egy papírlap fejt ki az 
asztal felületére. 
 
A szonda legfontosabb eszköze a rendkívül érzékeny gradiométer (gyorsulásmérő 
– a műhold háromirányú gyorsulását nagy pontossággal mérő, az Eötvös-ingához 
hasonló műszer) a bolygónk gravitációs terében beálló legapróbb iránybeli 
változásokat is érzékeli Föld körüli keringése közben (a földfelszíni nehézségi 
gyorsulás 1000 milliárdod részével egyenértékű eltéréseket is ki tud mutatni). Ez a 
valaha készült legpontosabb műszer, ami egy űrszonda fedélzetéről vizsgálja a 
Föld gravitációs terét. A gyorsulásmérőket kettesével helyezték el a műhold 
három tengelyén. A tudósok a GOCE méréseiből elkészítik a geoid, a Föld elméleti 
alakjának nagy felbontású térképeit. A szatellit által közvetített adatokból meg 
lehet majd állapítani, hogy az óceán felszínének domborzatában jelentkező 
szabálytalanságokat a gravitációs tér sajátságai, vagy szelek, légköri 
nyomáskülönbségek, tengeráramlások, esetleg a Föld forgásával kapcsolatban 
fellépő hatások okozzák. Mindez segítséget nyújt az óceáni áramlások 
feltérképezésében, amelyek általában hosszanti kiemelkedések formájában 
jelentkeznek a víztükör domborzatában. Az így pontosított áramlási adatok 
segítenek az éghajlati rendszer működésének jobb megértésében, és 

http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Earth_Explorers&action=edit&redlink=1


 

4 Az Eötvös-ingától a GOCE műholdig 

pontosíthatók a globális felmelegedéssel, klímaváltozással kapcsolatos 
előrejelzések is. A tengerszint magasságának pontos ismerete fontos információ 
az olvadó jégtömegek vízszintet növelő hatásának előrejelzésében, és a szárazföldi 
jég mennyiségének becslését is pontosítják. 

Eötvös találmánya az európai kutatásban 

Kevesen tudják, hogy napjainkban már egy átlagember is mintegy félszáz műhold 
adatait használhatja fel nap, mint nap. Reggel meghallgatja az időjárás-
előrejelzést, majd autóban ülve bekapcsolhatja műholdas navigációs készülékét, 
elutazhat egy másik városba, ahol információt kérhet a tömegközlekedésről, este 
pedig a televízióban megnézheti az ugyancsak szatellitek segítségével továbbított 
hírműsorokat. Ezért is kiemelten fontos a műholdakkal kapcsolatos kutatás. 
A GOCE az első Földmegfigyelő szatellit, amely a klímaváltozás hatásainak 
megértéséhez fog hozzájárulni. Az adatok feldolgozásához azonban 
elengedhetetlenül fontos egy magyar találmány, az Eötvös Lóránd által feltalált 
ún. Eötvös-inga, amely a műhold által mért gravitációs adatokat egészíti ki a 
földfelszínen mért gravitációs értékekkel. E nélkül a GOCE projekt nem létezhetne. 

Magyar kutatók a GOCE programban 

Hazánk szakemberei az Európai Űrügynökség kutatóprogramja keretében részt 
vesznek a GOCE műhold munkájában. A Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem Általános és Felsőgeodézia Tanszéke, valamint az 
MTA Fizikai Geodézia és Geodinamikai Kutatócsoportja is elemzi az űrszonda 
adatait. A magyar kutatók korábban a két GRACE műhold mérési adatainak 
vizsgálatában működtek közre a gravitációs együtthatók elemzésével. Ezúttal a 
GOCE műholdnál is hasonló munkát végeznek, azonban sokkal részletesebb 
adatokat felhasználva. 
Hazánkban az űrbeli mérési eredményeket kombinálják a földfelszíni adatokkal. Az 
országban régóta végzett Eötvös-inga-méréseket különböző próbaszámításokkal 
együtt felhasználják a gravitációs erőtér időbeli változásainak kimutatására. A 
szakemberek 2001 óta egy állandó GPS mérőállomást, és 2004 óta a GPS 
rendszert pontosító EGNOS követőállomást is üzemeltetnek, eredményeik révén 
közreműködtek az európai helymeghatározó rendszer, a Galileo fejlesztésében is. 
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Űrgravimetria 

Bolygónk gravitációs tere a világűrből jól vizsgálható. Ennek során a műholdak 
mozgását kell nagy pontossággal elemezni: a Föld körül keringő testek 
sebességének apró változásai pontosan mutatják a gravitációs tér 
egyenetlenségeit. Az évszakosan vándorló hó és jégtömegek, a világtenger és a 
légkör áramlási rendszereitől kis mértékben, de módosul bolygónk 
tömegeloszlása. Az űrgravimetria így sok éghajlati folyamat, köztük a globális 
felmelegedés hatásainak vizsgálatához is adatokat szolgáltat. 

Egyenetlenségek a Föld gravitációs vonzásában 

Páratlan adatokkal szolgál az európai GOCE műhold a Föld gravitációs vonzásának 
egyenetlenségeiről. Már az első gravitációs térképek olyan részleteket tártak fel, 
amiket a korábbi földi és űrbeli mérések képtelenek voltak megjeleníteni. 
Mint tudjuk, bolygónk közel sem egy tökéletes gömb, az egyenlítőnél a sugara 20 
kilométerrel hosszabb, mint a sarkoknál. Ezt az ellipszoidot magas hegyvonulatok 
és mély óceáni árkok alakítják ki. A Föld belső rétegei ugyancsak nem 
egyenletesek, egyes régiók vékonyabbak, míg mások sűrűbbek. Ezek a tényezők 
eredményezik a nehézségi, vagy gravitációs gyorsulás (g) értékének területenkénti 
eltéréseit, ami normál esetben 9,81 m/s2 körül mozog. 
A GOCE feltérképezi ezeket a kicsi, ám jelentősnek mondható különbségeket a 
jelenlegi legmodernebb gradiométerével.  
Rune Floberghagen, az ESA GOCE misszió programigazgatója szerint a már 
rendelkezésre álló mérési eredményekből jól láthatók azok a területek, ahol 
nagyok az eltérések: ilyenek például az Andok vonulatai, a Marina-árok, vagy a 
Himalája. Valójában a kontinensek többségén rengeteg egyenetlenség észlelhető. 
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Eötvös Loránd, a híres magyar tudós (1848-1919) 

Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Fizikai Intézet 

 
Eötvös Loránd a magyar tudománytörténet 
jelentős alakja volt, akinek munkássága a fizika 
fejlődésére meghatározó volt. Széles érdeklődési 
körét mutatja, hogy többek között foglalkozott a 
kapilláris jelenségekkel, a mágnességgel és a 
gravitációval. Jól megtervezett kísérleteit precíz 
méréstechnikával végezte. Az eredmények elméleti 
értelmezésében is  szakmailag nagyon 
körültekintően járt el. Kísérleti adatait olyan jól 
megszerkesztetten dokumentálta, hogy 
napjainkban is felhasználják őket. Szerény, 
háttérben meghúzódó tudós volt, akit 
kiegyensúlyozott egyénisége mégis sokak által 
kedveltté tett. Tudományos eredményeiért és tudományszervező 
tevékenységéért számos kitüntetésben részesült. Az intenzív szellemi munka 
mellett rendszeresen sportolt, lovagolt, hegyet mászott és fényképezett. 

Kapillaritás  

A kapillaritási állandó meghatározására Eötvös egy úgynevezett reflexiós 
módszert dolgozott ki. Ennek lényege, hogy a folyadék felületére két pontra két 
különböző fényforrásból esik fénysugár. A visszavert fénysugarakat megfigyelve, 
katetométerrel mért távolság adatokból meghatározhatók az adott pontokban a 
visszaverődési szögek. Ezek ismeretében kiszámítható a felület görbülete, majd 
egyenlete.  Az adatok alapján a vizsgált felületre megadott egyenletekből 
kiszámítható a kapillaritási állandó 

Gravitáció  

Eötvös a Cavendish-féle torziós ingát tovább fejlesztve megszerkesztette 
világhírűvé vált torziós ingáját.  Mérései során többféle torziós ingát is használt, 
ebből kettőt mutatunk be: 
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1) A torziós dróton függő vízszintes rúd mindkét végére platinasúly van 
erősítve, a rúd végein elhelyezkedő tömegek egyenlő magasságban 
helyezkednek el (görbületi variométer 

 

   
 Görbületi variométer Eötvös-inga 

 
2) A vízszintes rúd egyik végére ugyancsak platinasúly van erősítve, másik 

végén vékony  szálra erősített platinahenger lóg le, és a rúd végein levő 
tömegek különböző magasságban vannak (manapság ezt nevezzük Eötvös-
ingának) 

Eötvös-inga működése: 

A műszer elve igen egyszerű. Ha a két tömegre ható 
vonzóerő nem egyenlő, akkor a rúd a vízszintes síkban 
elfordul, és a felfüggesztő szál megcsavarodik. A 
megcsavart platinaszál rugalmassága a rudat eredeti 
helyzetébe igyekszik visszafordítani. A rúd tehát ott fog 
megállni, ahol az egymással szemben működő vonzóerő 
és rugalmas erő forgatónyomatéka egymással egyenlő. 
A torzió mértékét egy skála előtt elmozduló jel mutatta.  
 
 Az Eötvös-inga felépítése 
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Balatoni mérések: 

Az első nagyobb területre kiterjedő Eötvös-inga mérésekre 1901 telén, a Balaton 
jegén került sor, így  nem kellett foglalkoznia a felszíni zavaró tömegek hatásával. 
Méréseit 1903 telén folytatta, összesen 40 
ponton végeztek méréseket. A mérési 
eredményekből megállapították, hogy a tó 
tengelyével párhuzamosan egy tektonikai 
vonal húzódik. Ez volt az Eötvös-inga 
mérésekből levont első földtani 
következtetés. 
 
 
 
 Mérések a Balaton jegén 

Eötvös Lóránd gravitációs állandóra vonatkozó mérése:  

1888-tól a Fizikai Intézetben a gravitációs mérések mindennapos kísérletekké 
váltak. Eötvös gravitációs állandóra vonatkozó mérési módszere jelentősen eltér a 
korábbiaktól. A módszer lényege ugyanis, hogy nem magát a gravitációs erőt, 
hanem annak változását figyelte meg. Méréséhez a Coulomb-féle torziós ingát két 
négyzet alapú ólomoszlop között állította fel. A mérleg rúdjának lengéseit két 
egymásra merőleges egyensúlyi helyzetben figyelte meg. Az egyik irány 
párhuzamos az ólomoszlopok falával, a másik irány merőleges az oszlopokra. A 
kísérletek során lengésidőket mért, és ezek különböző helyzetbeli 
megváltozásából tudta kiszámolni a gravitációs állandó értékét. 
 

     
 Az ólomfalas mérés kísérleti elrendezése Az ólomfalas mérés felülnézeti ábrája 
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A súlyos és tehetetlen tömeg azonosságának igazolása: 

Az, hogy a testnek tömege van, abban nyilvánul meg, hogy mozgási állapotának, 
sebességének megváltoztatására erő kell, mely arányos a test tömegével: ez fejezi 
ki a tömeg tehetetlenségét. De, hogy a testnek tömege van, az abban is 
megnyilvánul, hogy más testre gravitációs vonzást gyakorol.   
A tehetetlen és súlyos tömeg arányosságának kérdésével Eötvös már az 1880-as 
években kezdett foglalkozni. A jelenség vizsgálatára hihetetlenül érzékeny torziós 
ingáját használta úgy, hogy az ingakar két végére különböző anyagból készült 
tömegeket helyezett, és vizsgálta az inga egyensúlyi helyzetét. Amennyiben a 
nehézségi erő nagysága az anyagi minőségtől függene, akkor a különböző anyagú 
testek felhelyezésekor az ingának mindig más és más egyensúlyi helyzetet kellene 
felvennie, ez a jelenség azonban nem következett be . 

Eötvös 1906-ban elnyerte a göttingeni egyetem 
Benecke-díját  a tehetetlen és súlyos tömeg 
azonosságának kísérleti igazolásával, ugyanis 
ingájával és két munkatársával: Pekár Dezsővel és 
Fekete Jenővel sikerült 200 milliomod pontossággal 
kimutatni a két tömeg azonosságát. Ezzel az addigi 
mérési pontosságot majdnem 3 nagyságrenddel 
megnövelte.  
A tehetetlen és a súlyos tömeg arányosságának ez az 
igazolása máig a magyar kísérleti fizika 
csúcsteljesítménye.  
 
 

 Kettős nagy inga a súlyos 
 és tehetetlen tömeg méréséhez 

Az Eötvös effektus: 

Élete utolsó éveiben végezte Eötvös azon kísérleteit, amelyekkel kimutatta, hogy a 
Földön mozgó testek súlya a mozgás irányától és sebességétől függően 
megváltozik.  A Föld forgása miatt fellépő Coriolis-erő hatására a kelet-nyugati 
irányban mozgó testek súlya kismértékben megváltozik. A kelet felé mozgóké 
csökken, a nyugati irányba haladóké megnő. Ennek a csekély súlyváltozásnak a 
kimutatására 1915-ben Eötvös egy speciális eszközt szerkesztett, mely lényegében 
egy érzékeny mérleg, melynek karjaira serpenyők helyett súlyok vannak erősítve. 
A mérleg egy egyenletesen forgatható állványon áll. Az álló helyzetben 
kiegyensúlyozott mérleget forgatva a nyugat felé mozgó kar nehezebb, a kelet 
felé mozgó könnyebb lesz és a mérleg ennek megfelelően kibillen egyensúlyi 
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helyzetéből. A periódikusan változó forgatónyomaték miatt a mérlegnek hol az 
egyik, hol a másik karja billen le. Alkalmasan megválasztott frekvenciával 
rezonancia hozható létre, és így a jelenség jól megfigyelhető. 

 
Az Eötvös effektus kimutatására használt eszköz, az Eötvös mérleg 

Mágneses mérések: 

Eötvös maga is készített különleges eszközöket, köztük a 
mágneses transzlatométert, ami a torziós inga mágneses 
változata. A különbség köztük, hogy a lelógó súly helyén 
egy rúdmágnes függ, melynek a vízszintessel bezárt szögét 
változtatni lehet, valamint a műszer forgatása nem a 
mérőszál, hanem a mágnest tartó szál körül történik. A 
műszert nagy érzékenysége, alkalmassá teszi kőzetek, és 
gyengén mágnesezett testek mágneses állapotának 
vizsgálatára. 
 

 Mágneses 
 transzlatométer  

Érdekességek: 

Eötvös Loránd az intenzív szellemi munka mellett rendszeresen lovagolt, 12 km-re 
lévő pestszentlőrinci házából lóháton járt be egyetemi előadásait megtartani. 
Szenvedélyes hegymászó volt. 18 éves korában feljutott Európa második 
legmagasabb csúcsára a Monte Rosára, Dél-Tirolban 1902—ben az egyik 2837 m 
magas csúcsot róla nevezeték el Cima di Eötvös-nek, azaz Eötvös-csúcsnak. 
Szenvedélyes fotósként üveglemezekre készített fényképeken örökítette meg 
utazásait, tudományos expedícióit. Felvételei érdekes kortörténeti 
dokumentumok.  



Eötvös Loránd, a híres magyar tudós (1848-1919) 

Az Eötvös-ingától a GOCE műholdig  11 

 
Schluderbach látképe Eötvös Loránd által készített fényképen 
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GOCE – a földalak meghatározása műholddal 

Dr. Tóth Gyula, Dr. Földváry Lóránt 
BME Általános- és Felsőgeodézia Tanszék 

MTA-BME Fizikai Geodéziai és Geodinamikai Kutatócsoport 
 
[Megjelent a Magyar Mérnöki Kamara folyóirata, a Mérnök Újság októberi 
lapszámában] 
 
Az Európai Űrügynökség, az ESA (European Space Agency) útjára indította a Living 
Planet (élő bolygó) elnevezésű programját, amely – meglehetősen időszerűen – a 
napjainkban tapasztalható éghajlatváltozások közvetlen és közvetett hatásait 
kívánja feltérképezni több, különböző küldetésű műholdas projekt segítségével. A 
Living Planet program első megvalósított projektje a Gravity field and steady-state 
Ocean Circulation Explorer elnevezésű, betűszóval GOCE-nak keresztelt műhold. A 
műholdat 2009 március 17-én állították pályára, amely - egy közelmúltban 
bekövetkezett kisebb kihagyást leszámítva - folyamatosan kiváló méréseket 
szolgáltat a földi nehézségi erőterére vonatkozóan. A nagypontosságú mérések 
sajátossága, hogy a nehézségi erőtérről minden eddigi műholdas megoldásánál 
jóval részletesebb, jobb felbontású képet tudnak nyújtani. Ezt részben a 
rendhagyóan alacsony, mintegy 260 km-es pályamagasságának köszönheti. A kör-
alakú pályát (második numerikus excentricitás: 0,0) a pólusok felett kissé 
megdöntötték (inklináció: 96,7 fok), ezzel a sarkpontok feletti feleslegesen sok 
mérés helyett a tágabban értelmezett sarkvidékekről gyűjt nagymennyiségű 
információt. 

Fedélzeti műszerek 

A GOCE a nehézségi erőtér feltérképezését két fedélzeti műszer mérései alapján 
végzi. Napjainkban minden alacsony és közepes pályamagasságú műhold számára 
elengedhetetlen a GPS antenna használata. Ez lehetővé teszi a pálya 
nagypontosságú, szinte folyamatos kiszámítását. A pálya a későbbi felhasználások 
szempontjából egyrészt a mérések helye meghatározásának eszköze, másrészt a 
pálya maga is a nehézségi erőtérre vonatkozó mérési információ, amely bizonyos 
korrekciók figyelembe vétele után egy szabadon eső test nyomvonalának 
tekinthető, és alkalmas arra, hogy a mozgást kialakító erőtérre következtessünk 
belőle. A mért pályából a nehézségi erőtér nagyobb vonásai határozhatók meg. 
A fedélzeten található az űrben elsőként alkalmazott műszer, a gradiométer. A 
gradiométer, amely valójában 3 pár megfelelően elhelyezett gyorsulásmérőből áll, 
lehetővé teszi a nehézségi erőtér egészen részletes meghatározását. Segítségével 
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70-80 km-es kiterjedésű tömegek gravitációs hatása már jól lokalizáltan, 
megfelelő pontossággal meghatározható. Első olvasatra talán ez a mintegy 70-80 
km-es felbontás nem tűnik túl részletesnek, de ha figyelembe vesszük, hogy egy 
műholdas technológia biztosítja ezt a számunkra, továbbá ha felismerjük, hogy ez 
az információ az egész Földről, globálisan áll majd rendelkezésünkre, beleértve 
megközelíthetetlen területeket (pl. Antarktisz) vagy a teljes óceán felszínt, 
átérezhetjük ennek jelentőségét. 

Mérési mennyiségek 

A gradiométer, mint neve is sugallja, gradiens mérést végez. A nehézségi erőtér 
esetében a gradiometria kifejezés a nehézségi erőtér gradiensének, azaz térbeli 
változásának a mérését jelenti. A 60-as évektől kezdve a nehézségi erőtér 
meghatározásában sokkal inkább a gravimetria, tehát a nehézségi gyorsulás 
értékének a mérése dominál, de számunkra azért is érdekes a gradiometria új 
keletű felvirágzása, mert jelentős magyar vonatkozásai vannak. Az első 
gradiométer, amellyel a nehézségi erőtér gradiensének összetevőit a tér 
valamennyi irányában mérni lehetett az Eötvös-inga volt. (A szakmai korrektség 
kedvéért megjegyzendő, hogy Eötvös-ingával nem lehet valamennyi komponenst 
egymástól teljesen függetlenül mérni, egyes komponenseknek csak lineáris 
kombinációja mérhető, de összességében akkor is térbeli gradiens információt 
szolgáltat.)  
A másik mérési mennyiség, mint arra már utaltunk a korábbiakban, maga a pálya. 
A GPS-rendszernek köszönhetően a pálya pár másodperces felbontással ismert, 
amely így néhány hónap alatt több adatot jelent, mint amennyi a múlt század 
műholdjainak pályáiról összesen rendelkezésünkre állt. 

Adatok feldolgozása 

A mérések feldolgozása a mérési mennyiségek eltérő jellege szerint eltérő 
feldolgozási sémát igényel. A nehézségi erőtér apró részleteinek a 
meghatározását a gradiométer mérései alapján végezhetjük el, ehhez a mért 
gradienseken kívül elsősorban a mérés pontos helyének és idejének az ismerete 
szükséges. Ezen túlmenően egyéb gravitációs hatásokra is korrigálnunk kell a 
mérést, így a mérési eredményekből le kell vonni a Nap és a Hold 
tömegvonzásának a hatását, nehogy azt is a Föld nehézségi erőterének tudjuk be. 
Ehhez a Nap és a Hold mozgásáról a megfelelő csillagászati ismeretekre és 
adatbázisokra támaszkodhatunk. 
A nehézségi erőtér nagyobb vonásainak meghatározását a pályaadatokból 
végezzük, amelyek feldolgozása során nagyon fontos, hogy valamennyi egyéb 
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erőhatást kiküszöböljünk. Így egyrészt szükséges a gradiometria kapcsán is 
említett Nap és Hold tömegvonzási hatását figyelembe venni, másrészt fontos a 
műhold pályáját alakító nem-konzervatív (más szóval disszipatív) erőhatások 
kiküszöbölése is. A műhold felszínét ugyanis olyan erőhatások érik, amelyek a 
műhold pályáját erősen befolyásolják, ilyen pl. a légköri fékezés hatása, vagy a 
Nap sugárnyomása következtében tapasztalható pályamegváltozások. Ezek 
meghatározására elegendő a műhold tömegközéppontjában egy, a műhold 
testétől függetlenített gyorsulásmérőt használni. Ugyanis ezt a gyorsulásmérőt 
nem érik a felszíni erőhatások, kizárólag a gravitációs hatásokat méri, így a 
gyorsulásmérő műhold testéhez képesti relatív mozgásából a két mozgást kiváltó 
erőhatások különbsége határozható meg, ami éppen a felszíni erők összegzett 
hatása. Mint említettük, a gradiométer gyorsulásmérőkből áll, így ezen 
erőhatásokhoz nincs szükség újabb műszerre, elégséges a meglévő közvetlen 
gyorsulásmérések ilyen irányú feldolgozása. 
A GOCE műholdtól - fedélzeti műszereinek, pályakarakterisztikájának ismeretében 
- alapvetően a nehézségi erőtér időben változatlan, statikus részének a 
pontosítását várjuk, különösen a finom részleteinek meghatározását. Míg a GOCE-
t megelőző, szintén nagy áttörést eredményező műholdas megoldás, a GRACE 
mérései alapján mintegy 180-200 km-es felbontás mellett lehetett megfelelő 
pontossággal a statikus nehézségi erőteret meghatározni, addig a GOCE esetében 
ez a felbontás 70-80 km-esre csökkenhet.  
A nehézségi erőtér ismerete alapvető fontosságú a mérnöki gyakorlat számára. 
Életünket ehhez, ennek erővonalaihoz és szintfelületeihez kötjük; ezek definiálják 
számunkra a "függőleges" és a "vízszintes" irányokat. Ennek az egyik kiemelt 
szintfelülete, ekvipotenciális (azonos munkamennyiséggel jellemezhető) felülete 
az úgynevezett geoid. Ez tehát egy olyan felület, amely mentén haladva a 
nehézségi erő ellenében fizikai értelemben véve nem végzünk munkát. A 
vízfelszín, amelyre csak a nehézségi erő hat, éppen ilyen ekvipotenciális felület 
alakját veszi fel. Éppen ezért az oceanográfia számára a geoid definiálja azt az elvi 
statikus óceánfelszínt, amely a légkör nélkül, valamint az óceánok hőmérsékleti és 
egyéb fizikai tulajdonságbeli (sűrűség, fajsúly, stb.) inhomogenitásai nélkül 
jellemezné az óceánokat. 
A geodéziai koordinátarendszereinket a geoidhoz kötjük (a magasságit 
közvetlenül, a vízszintest közvetve). Különösen nagyobb kiterjedésű mérnöki 
feladatok számára elkerülhetetlen a geoid ismerete, így pl. hosszabb autópálya 
alagutak építése vagy országos méretű geodéziai alaphálózatok meghatározása 
során. A nagy, összefüggő geodéziai hálózatoknak a gyakorlati, mérnöki 
alkalmazásain kívül van tudományos szerepük is: ezek nélkül nem lenne 
információnk a lemeztektonikáról, több országnyi területek emelkedéséről, illetve 
süllyedéséről, így például az utolsó jégkorszak utáni újrarendeződésről sem, amely 
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közismert jelenség a skandináv országok lakói számára, mégis alapvetően 
meghatározza az ottani mérnöki feladatokat és kihívásokat. 
A geoid pontos ismerete a GPS korában jelentősen felértékelődött. A GPS-
rendszerrel ugyanis alapvetően a Föld tömegközéppontjához képest lehet jól 
meghatározni a helyzetünket. Ahhoz, hogy ebből a földfelszínen fizikailag is 
értelmezhető magasság értékeink legyenek, elengedhetetlen a geoidnak, 
magassági rendszereink alapfelületének az ismerete. Nincsen GPS-feldolgozó 
szoftver beépített geoid modell nélkül. 
Különösen sok (elsősorban tudományos) alkalmazás válik lehetővé abban az 
esetben, ha a GOCE jó pár évig működőképes marad. Ebben az esetben olyan 
hosszú idősort gyűjthet össze, hogy az alapján már a nehézségi erőtér időbeli 
változásaira is következtetni tudunk, ami a Föld belső tömegátrendeződéseinek a 
tükre. Bár kimondottan az időbeli változások feltérképezésére a korábban említett 
GRACE műholdakat tervezték, a GOCE is potenciálisan magában rejti az időbeli 
változások meghatározásának lehetőségét. A globális tömegátrendeződéseket 
eredményező folyamatok sora, amelyeket a GOCE-val vizsgálni lehetne, hosszú: az 
atmoszféra átrendeződési vagy hidrológiai folyamatok vizsgálata mindenképpen 
profitálhat a műhold méréseiből. Ez utóbbi területen sokat jelenthet a jó 
felbontóképesség: míg a GRACE csak az igazán nagy kiterjedésű vízgyűjtőkről 
(Amazonas, Mississippi) adott hiteles képet, addig a GOCE-tól a relatíve kisebb 
vízgyűjtők (pl. Duna) víztömegeinek mozgásairól is várhatunk értelmes 
eredményeket. (Megjegyezzük, hogy az időben változó tömegátrendeződésekről a 
statikus erőtérnél csak rosszabb felbontásban kaphatunk információt, mivel ehhez 
a mérések kisebb időtartamokra való feldarabolása szükséges, amely csak 
gyengébb felbontású modellek számítását teszi lehetővé.) Sokat tanulhat a GOCE-
ból az oceanográfia tudományága is; segíthet mind az óceáni áramlatok pontosan 
megismerésében, mind a világ össz-óceánjai átlagos szintemelkedésének 
meghatározásában. Ez pedig közvetlen következménye a sarki jégtakarók olvadási 
folyamatainak; ezen folyamatokat az érintett területeken, az olvadások helyén is 
vizsgálhatjuk GOCE mérések alapján. A jégolvadás egyrészről az óceánok 
vízszintjének az emelkedésével jár, másrészről az olvadó jég édesvize hígítja a 
tengervíz sótartalmát, ami az áramlásviszonyok megváltozásához vezethet. Így 
például az Európában jelenleg végbemenő éghajlatváltozások gyökere a Golf-
áramlat, illetve az Észak-atlanti áramlás sós vizének felhígulása, ami gyakorlatilag 
az áramlat teljes beállását, megszűnését eredményezheti, és ez Európa, ill. Észak-
Amerika éghajlatának drasztikus lehűlését vonhatja maga után. Ez pedig minket is 
érint. Ebben a vonatkozásban a globális éghajlatváltozások kérdése a hazai 
mérnökvilág számára is igazán aktuális problémakör. 
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 A GOCE gradiométere (forrás: ESA) A Föld alakja, a geoid (forrás: ESA) 

 
 

 
Példák a geoid mérnöki hasznosítására 



Eötvös után száz évvel 

Az Eötvös-ingától a GOCE műholdig  17 

 
 

 
Példák a GOCE mérések földtudományi hasznosítására
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A nehézségi gyorsulás gradiense 

Nehézségi erőtér 

Tömegvonzási (gravitációs) erő: minden 
tömeggel rendelkező test tömegével arányos 
vonzó erőt fejt ki. Az erő hatása a távolság 
négyzetével csökken.  
 
 
 

Centrifugális erő: egy forgó 
rendszerben fellépő, sugár irányú 
erőhatás. A Föld, mint tengelye körül 
forgó test, egy ilyen forgó rendszer. Ez 
a tehetetlenségi erő a forgástengelyre 
merőleges irányú és kifelé mutat, 
ezáltal csökkenti a Föld felszínén álló 
ember súlyát. 

 
Nehézségi erő: A föld felszínén észlelhető erőhatások összesen. Legnagyobb 
összetevője a földi tömegvonzás, ezt követi mértékében a centrifugális erő hatása, 
de ezek mellett fellép számtalan további, kisebb erőhatás is (pl. egyéb égitestek 
tömegvonzása). 

 
A Földön állva valójában ezt az összegzett erőhatást, a nehézségi erőt érzékeljük. 
Ha elengedünk a levegőben egy testet, a test az ennek megfelelő mértékű 
nehézségi gyorsulással fog felgyorsulni. 
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A Föld nehézségi erőtere 

A nehézségi erő értéke a térben változik. Például hegyekre felmenet csökken, 
lefelé haladva növekszik. De a nem látható, Föld alatti tömegeloszlás is 
befolyásolja:  nagyobb sűrűségű kőzetek, pl. ércek, megnövelik és a maguk 
irányába térítik a nehézségi erővonalakat, míg kisebb sűrűségű helyek, pl.  
sótelepek éppen ellenkezőleg 
 

 
A nehézségi gyorsulás „szabályostól” való eltéréseit megfelelő komponensekre 
bontva értelmezhetjük. Megadhatjuk pl., hogy mekkora része mutat lefelé (gz), 
keletre (gx) és északra (gy). Még több információt jelent, ha azt adjuk meg, hogy 
elmozdulva pl. keletre (x irány) mekkora változást fogunk észlelni a keletre mutató 
gx komponensben (ez a Txx), vagy az északra mutató gy komponensben (Txy), 
vagy a felfelé mutató gz komponensben (Txz). 
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Ezek a nehézségi gyorsulás gradiensének összetevői, amelyek a nehézségi 
gyorsulás térbeli megváltozását fejezik ki, hogy valamilyen irányba elmozdulva a 
nehézségi gyorsulás milyen mértékben változik meg. 
A nehézségi gyorsulás gradienseinek méréstana a gradiometria. Az első igazi 
gradiometriai műszer az Eötvös-inga volt, míg a legkorszerűbb, űrben használt 
ilyen célú műszer a GOCE gradiométere. 
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Az Eötvös-inga működési elve 

A torziós ingák mérési alapelve 

 
 
 
Az 1. ábrán látható módon egy fémszálra 
felfüggesztett rúd két végére azonos 
tömegű testeket helyezünk. Így épült fel az 
Eötvös-inga elődje, a Cavendish-féle inga.  
 
 
 

 1. ábra 
 A Cavendish-féle 
 torziós inga elvi modellje 

 
Az inga próbatesteire a környezetében lévő 
tömegek vonzást gyakorolnak, így azok a környezet 
tömegvonzásának összegzett hatását észlelik (2. 
ábra). Ha a környezet az inga tengelyére éppen 
szimmetrikus tömegelrendezésű lenne, a két testet 
ugyanazok az erőhatások érnék. A természet 
azonban nem 
 2. ábra. A Cavendish-féle 
 torziósinga próbatesteit érő 
 erőhatások elemi 
 tömegvonzások összegei 

 
A két testet érő erőhatások különbségét, valamint annak három derékszögű 
összetevőjét a 3. ábrán szemléltetjük. 

  
3. ábra. Egy torziós inga próbatesteit érő erőhatások különbsége (Dg), függőleges, sugár- és 

érintőirányú komponensei (Dgz, Dgrad és Dgtang) 
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Az ingát érő erőhatások különbségére az inga három különböző jellegű módon 
reagál (4. ábra). A függőleges, valamint a sugárirányú eltérések hatására az 
ingarúd szabadon elmozdul. A vízszintes irányú eltérések hatására a függesztő szál 
elcsavarodik.  

 
4. ábra. Egy torziós inga próbatesteit érő erőhatások következtében fellépő függőleges, sugár- és 

érintőirányú elmozdulások. 

 
Az elcsavarodás mértékét egy függesztő szálra helyezett tükör segítségével mérjük 
(5. ábra). Amennyiben a függesztő szál fizikai paramétereit ismerjük, az 
elcsavarodás mértékéből a csavaró erő nagyságára tudunk következtetni. 

  
5. ábra. Egy torziós inga próbatesteit érő erőhatások 
következtében fellépő elcsavarodás mérésének elve 

Az Eötvös-féle torziós inga 

Az Eötvös-inga alapvető eltérése a Cavendish-
féle torziós ingától, hogy az egyik próbatest egy 
szálon lelógatva, lejjebb helyezkedik el (6. ábra). 
Ezzel Eötvös elérte, hogy a műszer ne csak a 
nehézségi gyorsulás vektor vízszintes irányú 
változását tudja mérni, hanem az érintőirányú 
komponensek függőleges irányú 
megváltozására is érzékeny legyen. 

 6. ábra. Az Eötvös-féle torziós 
 inga elvi modellje. 
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Később Eötvös két ingát egymással szembe fordítva használt, ezzel megnövelve a 
pontosságot és lerövidítve a mérés idejét (7. ábra jobb oldali képe). 
 

 
7. ábra. Eötvös-ingák. A kezdeti egykarú műszer 

(baloldali ábra) után a kétkarú műszerek (jobb oldali ábra) terjedtek el. 
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A GOCE műhold gradiométere 

A gradiométer mérési elve 

Az 1. ábrán nehézségi erő gradiensének rugóval való mérését mutatjuk. Két 
különböző helyen mérve egy ilyen rugóval a két megnyúlás különbségéből a két 
nehézségi erő különbségét (vagyis a gradienst) is ki tudom számolni. 
 

 
1. ábra. Gradiensmérés rugós erőmérővel 

 
A rugós mérést tovább fejlesztve, fogjunk meg egy testet a 2. ábrán látható 
módon rugókkal a tér három irányában. Egy ilyen műszerrel különböző helyeken 
mérve, a rugók megnyúlásának eltéréseiből a nehézségi gyorsulás eltérését 
térben is meg tudjuk határozni. 

 
2. ábra. Két pontban a nehézségi gyorsulás különbség mérésének alapelve 
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Ilyen rugóval összekötött test-párokat a tér mindhárom irányában elhelyezve (3. 
ábra), a nehézségi gyorsulás megváltozásának valamennyi komponensét meg 
lehet mérni. Így a tér mindhárom irányában meghatározhatók a nehézségi 
gyorsulás  gradiens összetevői. 
 

 
3. ábra. A gradiométer elvi modellje. A tengelyek végein a színes kockákban egy-egy háromtengelyű 

rugós erőmérőt képzelünk (lásd 2. ábra). Ezzel a megoldással a  gradiensnek a tér mindhárom 
irányában vett összetevőit meg tudjuk határozni. 

A GOCE fedélzeti gradiométere  

A GOCE fedélzetén elhelyezett gradiométer a gyorsulásokat nem rugós 
erőmérőkkel, hanem az ennél nagyságrendekkel pontosabb kapacitív 
feszültségmérésen alapuló módszerrel méri. A próbatesteket vákuumkamrába 
helyezik, amelynek falait a tér három irányában kondenzátor pajzsok borítják. A 
testet feszültség alá helyezik, és a kondenzátor pajzsain a megfelelő feszültséget 
beállítva a testet lebegő helyzetbe hozzák, tehát a test sehol nem érintkezik a 
kamra falával. 
 

 
4. ábra. A gyorsulásmérő kondenzátor lemezeinek elrendezése. (A test átellenes oldalain a lemezek 

elrendezése azonos, csak a kocka két oldalán elhagytuk ezeket a betekinthetőség céljából). 
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Ha a test elindul valamelyik irányba, megváltoznak a kondenzátor pajzsokon a 
feszültség értékek, amit a rendszer megmérve a pajzsok feszültségét úgy alakítja, 
hogy a test visszamenjen az eredeti helyére (visszacsatolásos vezérlés). A 
visszatérítéshez felhasznált feszültségből közvetetten a nehézségi erőtér 
változásaira következtethetünk. 
 
A kondenzátor pajzsoknak nem csak elmozdulásokra kell tudni reagálni, hanem 
elfordulásokra is, ezért 3 pár kondenzátor lemez helyett összesen 6 pár 
kondenzátor lemezből építették ki ezt a visszacsatolásos rendszert. A kondenzátor 
lemezek elhelyezését 4. ábrán láthatjuk. 
 
A kész gradiométer fényképét az 5. ábrán láthatjuk. A gradiométer karjait a 3. 
ábra szerinti elrendezésben alakították ki. Egy-egy tengely irányában a karok 50 
cm hosszúak. Ezzel a gradiométer kialakítással a nehézségi erőtér egészen apró 
részleteit tudjuk meghatározni. 
 

 
 

5. ábra. A GOCE gradiométer a 
szerelőpadon (fent) és beszerelt 
állapotban (jobbra). A műholdas 

képen az egyes gradiométer karokat 
az x, y és z tengelyek 

megnevezésével kiemeltük. 
(forrás: ESA) 
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A GOCE mérések hasznosítása 

A GPS és a nehézségi erőtér 

Mindennapi életünket a nehézségi erőtérhez, ennek erővonalaihoz és 
szintfelületeihez kötjük. Ezeket érzékeljük "függőleges" és a "vízszintes" 
irányoknak. A nehézségi erőtér  egyik kiemelt szintfelülete, tehát "folyamatosan 
vízszintes" felülete az úgynevezett geoid. Ez egy olyan felület, amely mentén 
haladva fizikai értelemben véve nem végzünk munkát. A vízfelszín, amelyre csak a 
nehézségi erő hat, éppen ilyen felület alakját veszi fel, ezért az óceánok átlagos 
felszínével szokták közelíteni a geoidot. A magasságokat ehhez képest 
értelmezzük, és tengerszint feletti magasságokról beszélünk. 

 
1. ábra. A nehézségi erőtér szintfelületei és erővonalai 

 
Mivel a GPS-es mérések a Föld tömegközéppontja körül keringő műholdakra 
történnek, valójában a helyzetünket is a Föld tömegközéppontjához képest lehet 
jól meghatározni. Ahhoz, hogy ebből a földfelszínen is „értelmes” magasság 
értékeink legyenek, kell a geoidnak, egy magassági „nulla” szintnek az ismerete. 
Nincsen GPS-feldolgozó szoftver beépített geoid modell nélkül. 
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2. ábra. A GPS-szel végzett magasságmérés a geoid ismeretének a függvénye 

 
A GOCE műhold mérések egyik elsődleges fontosságú eredménye éppen a 
geoidnak meghatározása. Már korábban is számtalan módon meghatározták a 
geoidot, de az egész Földre egységesen ilyen jó, mintegy 70-80 km-es felbontású 
eredmény még nem született eddig. 

Mérnöki és tudományos hasznosítás  

A geoid magassági méréseink „nulla” szintje. Különösen nagyobb kiterjedésű 
mérnöki feladatok számára, ahol a vízszintes felület már nem tekinthető síknak, 
szükséges a geoid ismerete. Így pl. hosszabb autópálya alagutak építésekor vagy 
országos méretű geodéziai alaphálózatok meghatározására, vagy akár a földkéreg 
mozgásainak a mérésekor is a geoidot használjuk alapfelületnek. 

 
3. ábra. Példák a geoid mérnöki hasznosítására 
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Más megközelítésben a GOCE-mérések a Föld tömegeloszlásának a tükre. 
Általánosságban minden nagyméretű és nagytömegű jelenség vizsgálható a GOCE-
val. Pontosodhatnak a légkörre, a "víz körforgásában" résztvevő víztömegekre 
vonatkozó hidrológiai ismereteink. Sokat tanulhat a GOCE-ból az oceanográfia 
tudományága is; segíthet mind az óceáni áramlatok pontosabb megismerésében, 
mind a világóceán szintemelkedésének meghatározásában. Ez pedig a sarki 
jégtakarók olvadási folyamatainak az egyik következménye, amelyek szintén 
becsülhetők a műhold méréseiből. 
 
A jégolvadás egyrészről az óceánok vízszintjének az emelkedésével jár, másrészről 
az olvadó jég édesvize hígítja a tengervíz sótartalmát, ami az áramlásviszonyok 
megváltozásához vezethet. Ez az egyik mozgatója a globális éghajlatváltozásnak, 
amely vizsgálatához az ESA részéről a GOCE szolgáltatja a tömegeloszlásra 
vonatkozó ismereteket. 
 

 
4. ábra. Példák a GOCE mérések tudományos hasznosítására
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