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GÖMB ALAK: 

 

 

A görögök már tudták (Arisztotelész, Arkhimédész: fizikai 

továbbgondolás) 

 

 

Meghatározták a méretét is 

 

 

 

Az újkorig nem tudtunk jobbat! 





Ptolemaiosz: szélesség és hosszúság a gömbön 

Görög eredeti (balra), és a törtek kódolása (jobbra) 



Ptolemaiosz térképe 



és Snellius háromszögei 

A nagyobb távolságok 

megmérésének „legolcsóbb” 

módja: alapvonalmérés és 

szögmérés. 

 

 

 



ELLIPSZOID ALAK: 

 

 

A francia csillagászati projekt (1670-) 

 

 

Az ingaóra (Huygens, Richer) 

 

 

A fokmérések (J. Cassini hibája és a korrekció) 



Huygens ingaórája 

 

különböző szélességeken 

eltérően jár 

 

A Föld gravitációs erőtere 

nem gömbszimmetrikus 
 

(A földalak-meghatározás fizikai 

módszere) 

De mi baj az ingaórákkal? 



citrom   vagy mandarin? 

Következő közelítés: az ellipszoid. De! 



El kell menni a pólushoz és a trópusokra, és mérni... 

 

és az jött ki, hogy a Föld lapult ellipszoid 

 
(A földalak-meghatározás geometriai módszere) 

Ívmérések 



a=fél nagytengely; (a-b)/a=lapultság 

Lapult ellipszoid 



“MEGBUKIK” AZ ELLIPSZOID: A GEOID-ALAK 

 

 

Fokmérések hosszúságfüggése 

 

 

Laplace-pontok 

 

 

A németek átveszik a karmesteri pálcát: 

Gauss, Listing, Helmert 



Nagytengely és lapultság – időben? És térben? 

Ellipszoidok: Bohnenberger, 1809; Zách, 1809; Walbeck, 1823; Everest, 1830; 

Clarke, 1866, 1880; Hayford, 1909; Kraszovszkij, 1940; IUGG67; WGS84. 

 

Fél nagytengely   Lapultság 

 



És ez sem elég pontos... 

...mérési hibák – vagy valami elvi probléma? 

Ideális (ellipszoid) alak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valódi alak 

 

GEOID 
(Listing, 1872) 



A Föld alakja a geoid 

A GEOID 

(Föld-szerű) alak 
 

 

de nevezhetjük 

krumploid-nak is  

 

ez egy fizikailag 

meghatározott alak: a 

Föld nehézségi 

(gravitációs és 

centrifugális) 

erőterének a 

tengerszinthez tartozó 

potenciálfelülete 
 

 

 

 



A térképészek (és a geofizikusok) az ellipszoidot szeretik 

Könnyebb vele számolni – de sokféleképpen lehet a 

„krumploidhoz” simítani... 

 



Az előző adatsor közép-európai része 

a gyakorlatban: a GPS által megadott (ellipszoid feletti) 

magasságból így lehet tengerszint feletti (geoid feletti) 

magasságot számítani. 



GRAVITÁCIÓS MÉRÉSEK 

 

 

Galilei: a gyorsulásfogalom, ejtés 

 

Huygens: a matematikai inga és a nehézségi gyorsulás 

 

Newton: egységes gravitáció (alma és Kepler) 

 

Cavendish: a gravitációs állandó 

 

Eötvös: ennek pontosítása, majd ebből a gyorsulás 

változásai 

 

XX. szd-i terepi geofizika: relatív gyorsulásmérések 



A DINAMIKUS FÖLD, A RELATIVITÁS ELŐZMÉNYEI 

 

 

Soldner: fényelhajlás tömegek mellett 

 

Eötvös: ekvivalencia-elv 

 

Lemeztektonika 

 

 

 

ŰRGEODÉZIA: a földi ellipszoidok, GPS, WGS84 



Köszönöm a figyelmet 


