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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СИЛЫ ТЯЖЕСТИ НА ПОВЕРХНОСТИ ЭЛЛИПСОИДОВ 

КРАСОВСКОГО. ГЕЙФОРДА И БЕССЕЛЯ-

Распределение силы тяжести на поверхности эллипсоида вращения определяется 
расширенной формулой Клеро. Для определения постоянных, находящихся в формуле, 
служат две возможности:

1) определение постоянных теоретическим путем;
2) определение постоянных, или их части эмпирическим путем из измерений 

силы тяжести. В этом случае полученные в результате этих определений формулы 
не относятся точно к поверхности эллипсоида потому, что величины силы тяжести, 
служащие основой вычисления, редуцированы, не на эллипсоид, а на геоид.

Теоретическим путем постоянные были определены при помощи двух методов:
1) предполагали, что у эллипсоида внутреннее.. распределение масс является 

гомогенным:
2) по теореме Стокса не считались с внутренним распределением масс. Ne
Полученные по этим трем методам результаты для эллипсоидов Красовского,

Гейфорда и Бесселя были представлены нами и численно, и графически.

I. M Ü LLE R :

D IS TR IB U T IO N  OF G R A V IT Y  ON TH E  SURFACE OF TH E  ELLIPSO ID S 
OF KRASZO VSZK IJ, H A YFO R D  AND  BESSEL

The distribution of gravity on the surface of a rotating ellipsoid is given by 
the extended theorem of Clairaut. There are two possibilities for the determination 
of the constants of the theorem :

1. determination of the constants by way of theory,
2. determination of the constants or part of them — out of gravitation measure

ments — by way of empiricism. In this case the resultant formulae.do not strictly 
concern the surface of the ellipsoid, the gravitation values which are the base of 
the computation not being reduced to the ellipsoid, hut. to the geoid.

By way of theory there were’ two methods with which the constants got 
determined :

1. the ellipsoid was supposed to have a homogeneous internal mass-distribution,
2. according to Stokes’s theorem, author did not take account of the internal 

distribution of the mass.
The results obtained with the three methods are numerically and graphically 

given in connection with the ellipsoids of Kraszovszkij, Hayford and Bessel.
A  kézirat 1955. február 21-én érkezett be.
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A NEHÉZSÉGI ERŐ ELOSZLÁSA A KRASZOVKIJ— , HAYFOBD- 
ÉS A BESSEL-ELLIPSZOID FELÜLETÉN

M Ü LLE R  IV Á N

1. Stokes (étele

«Ha adva van egy égitest nehézségi potenciáljának egy külső zárt nívó- 
felülete, továbbá ismeretes az égitest tömege és forgásának szögsebessége, akkor 
a nehézségi erő potenciálfüggvénye és annak első differenciálhányadosai 
mind az adott felület, mind az azon kívül eső tér minden pontjában egyértelmü- 
leg meghatározhatók.» [1J. (A  továbbiakban a rövidség kedvéért a nehézségi 
erő potenciáljának nívófelületét szintfelületnek fogjuk nevezni.)

Ezt a tételt, amely lehetővé teszi, hogy a Föld alakját belső szer
kezetére vonatkozó feltevések nélkül gravimetriai úton határozhassuk 
meg, Stokes bizonyította be 1849-ben. [2].

Megjegyezzük, hogy e szintfelület egybeeshet a test fizikai felszíné
vel, de fontos, hogy az égitest tömegét teljesen magában foglalja.

A Stokes-tétel tehát megadja a nehézségi erő, — illetve 1 g vonzott 
tömeg esetén, a nehézségi gyorsulás számszerű értéke (továbbiakban e 
két fogalmat azonos értelemben használjuk) — megállapításának elvi 
lehetőségét, ha ismerjük a szintfelület alakját, a test tömegét és forgásá
nak szögsebességét. A  kérdés az, hogy milyen mértékben oldható meg 
ez a feladat az analízis eszközeivel. A  feladat a nehézségi erő W  poten
ciáljának meghatározása, de mivel a centrifugális erő У ' potenciálja a 
szintfelület alakjától és a test tömegétől függetlenül az ismert

V' = . y  (x2 +  y2)

képlettel kifejezhető, a Stokes-probléma a tömegvonzás У potenciálfügg
vényének megállapításából áll.

A  keresett V-nek az alábbi feltételeket kell kielégítenie:
1. У-пек és első differenciálhányadosainak mindenütt folytonosak

nak és véges értéküeknek kell lenni.
2.

82У э 2У Э^У 
cæ2 +  8у2 +  dz2 ~

Laplace-féle differenciálegyenletnek az egész külső térben ki kell elégülnie.
3. A  W =  C egyenlettel jellemzett szintfelületen a következő alakot 

kell felvennie:

V =  C - ° Ç  (.x2 +  y2)

4. K i kell elégítenie az alábbi egyenlőséget:

lim rV  =  k2M ,

?
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ahol к2 a tömegvonzási állandó,
M  a test tömege,
r a vizsgált és a ható pont távolsága.

A V függvény meghatározását, amely egv szabálytalan, matematikai
lag nem definiálható felületnél legyőzhetetlen nehézségeket okoz, azon 
főfelületekre oldották meg, amelyek a bolygók alakjának vizsgálatainál 
számításba jöhetnek, nevezetesen gömbre és ellipszoidra [3] [4].

A  következőkben csak a forgási ellipszoid esetével foglalkozunk, 
bár újabban a Föld alakját megközelítő alakzatok közül egyre inkább 
az általános ellipszoid kerül előtérbe.

A  Stokes-problémát forgási ellipszoid felületére vonatkozólag 1929- 
ben Somigliana oldotta meg, amikor is levezette képletét, amely megadja 
a nehézségi erő eloszlásának pontos törvényét az említett felületen, füg
getlenül a belső tömegek elrendeződésétől [5] [6]. A  képlet a következő:

=  49e cos2 y +  bgp sin2 y 
j/a2cos2<p +  b2 sin2 <p

ahol a az ellipszoid fél nagytengelye, 
b az ellipszoid fél kistengelye, 
ge a nehézségi erő értéke az egyenlítőn, 
gp a nehézségi erő értéke a póluson,
<P a földrajzi szélesség.

Megjegyezzük, hogy a Stokes-tételben szereplő M  és со értékek, ge és gp 
értékeiben benne foglaltatnak.

Somigliana képletéből sorbafejtés útján megállapítható Clairaut más 
úton levezetett képlete, amely szintén forgási ellipszoid felületére adja 
meg a nehézségi erő eloszlását [7] [8].

A Clairaut-féle képlet, a sor harmad és ennél magasabbrendű tagjait 
elhanyagolva a következő:

9 =■ 9e 0  +  ß sin2<p — ßx sin22g) (2)
Ebben a képletben ge a nehézségi gyorsulás értéke az egyenlítőn,

ß =  у  <7

ßi =  ~g4«

17
a -  14 4*

(2a)

«  a forgási ellipszoid lapultsága,

q — —— azaz az egyenlítői centrifugális erő és nehézségi erő hányadosa. 
9 e

A következőkben ebből a képletből indulunk ki.
A Clairaut-féle képletben szereplő állandók meghatározására több
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lehetőség kínálkozik. Azt a formulát, amelyet úgy kapunk, hogy a kép
letben szereplő 3 állandót elméleti úton határozzuk meg, a Clairaut-féle 
elméleti nehézségi erő képletének nevezzük. (A  továbbiakban elméleti 
képlet.) Ha ellenben az állandókat, vagy csak azok közül egyet is empirikus 
úton — több ponton végzett nehézségi erő mérésből — állapítjuk meg, 
akkor a nehézségi gyorsulás normális értékének Clairaut-féle képletét 
kapjuk. (A  továbbiakban normális képlet.)

Itt kell megjegyeznünk, hogy a normális képletek (nemcsak a Clairaut- 
féle, hanem a többi is) szigorúan nézve nem az ellipszoid felületén adják 
meg a nehézségi erő eloszlását, mivel a számítás alapjául szolgáló nehéz
ségi mérések eredményei a geoidra vannak redukálva és nem az ellip
szoidra, tehát nem tekinthetők az ellipszoid felületén mért értékeknek. 
Ebből a tényből származó hiba nagyságára vonatkozólag vizsgálatok 
szükségesek, mert pl. geodéziai szempontból a geoid-undulációk gravi
metriai úton történő meghatározásánál nagy jelentőségű az a kérdés, 
hogy az undulációk milyen alapfelületre vonatkoznak.

Az alábbiakban meghatározzuk a Clairaut-féle formulában szereplő 
állandókat és ezzel a képletet is mind elméleti, mind empirikus úton.

2 .  Elméleti képletek

Az elméléti képlet számításánál két szélső esetet vizsgálunk meg. 
Először az ellipszoidot homogénnek tételezzük fel, majd másodszor az 
előbb idézett Stokes-tétel szerint járunk el, azaz a belső tömegelrendező
désre nem teszünk feltevést. Az ellipszoidok forgássebességét és tömegét 
a Föld adataiból vesszük.

a) A homogén ellipszoid esete
A homogén ellipszoid tömegvonzásának — egy belső, vagy a felületén 

lévő pontjára vonatkozó — potenciálját a következő képlet fejezi ki: [9]

V„ =  -  I  P 0 x2 -  \  РоУ2 -  ~2 Qo У  +  K 0, (3)

ahol X, y, z a vizsgált pont derékszögű koordinátái az ellipszoid ten
gelyeiből alkotott koordináta rendszer esetében

P 0 =  2лк2о ! ± L  (arc tg l -  г /2-)

Qo =  4лк2о ■1- -~]3-1 ( l -  arc tg /) > (3ö)

ÍZ2
K 0 =  ‘2лк2о -у- arc tg Z,

amely képletekben
к2 a tömegvonzás állandója,
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a a homogén ellipszoid sűrűsége,
a a homogén ellipszoid fél nagytengelye,
l a homogén ellipszoid második excentricitása.

Ha a potenciál képletét egy tetszőleges irány mentén differenciáljuk, 
akkor a tömegvonzás ilyen irányú összetevőjét kapjuk. Nekünk az ellip
szoid egyenlítőjén szükséges a tömegvonzás kifejezése, ezért a (3) képletet 
X vagy у szerint differenciáljuk, majd a változót a-val helyettesítjük:

qY
Te =  Q-  =  - P 0x = - P 0a

Az egyenlítői nehézségi erőt úgy kapjuk, hogy a tömegvonzásból 
a centrifugális erő

C =  aco2

értékét levonjuk. A  homogén ellipszoidra vonatkozó egyenlítői nehéz
ségi erőt tehát a következő képlet fejezi ki:

ifi =  -  P„ a +  (toP (4)

Helyettesítsük be a (3a) és (4) képletekbe a Kraszovszkij-ellipszoid 
adatait :

a — 0,00335233 
a =  6 378 245 m 
к2 =  6,670 10-8 gr_1cm3 sec-2 

2tt

a =  5,517 gr cm-3 

Ezekkel az adatokkal
9he =  978,434 gal.

Ha (fi ezen, со fenti és az ellipszoid egyéb geometriai adataival meg
határozzuk a (2a) állandókat és ezeket behelyettesítjük a (2) képletbe, 
akkor a Kraszovszkij-féle ellipszoidra vonatkozó egyik elméleti képletet 
nyerjük :

g =  978,434 (1 +  0,00529952 sin2y -  0,00000586 sin22y)

Hasonló módon kiszámítottuk a Hayford- és a Bessel-ellipszoidokra 
vonatkozó elméleti képleteket is. A Hayford-ellipszoidokra vonatkozó 
képlet a következő:

g =  978,451 (1 +  0,00529760 sin2cp -  0,00000587 sin22y)

A Bessel-ellipszoidra vonatkozó pedig:

g =  978,308 (1 -j- 0,00528058 sin2̂  — 0,00000585 sin22<p)
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b) A Stokes-télel esete

Ha adva van egy test ellipszoid alakú külső szintfelülete, a test 
tömege és az ellipszoid kisebbik tengelye körüli forgás szögsebessége, 
akkor Stokes tétele szerint ezen adatokkal — a belső tömegeloszlásra 
való tekintet nélkül — az ellipszoid felületének és külső terének bármely 
pontjában meghatározható a nehézségi erő potenciálja.

A tömegvonzás V potenciáljának ki kell elégíteni a Stokes-tétel előbb 
idézett négy feltételét. Vizsgáljak meg, nem alkalmazhatjuk-e a V függ
vényre a homogén ellipszoid tömegvonzási potenciáljának, V0-nak már 
ismert (3) képletét úgy, hogy az adott ellipszoid felületét egy homogén 
belső tömegeloszlású ellipszoid felületének vesszük. Ezt a feltételezést 
a következő meggondolással indokolhatjuk meg: a Stokes-tétel szerint
a W  potenciálfüggvény és ennélfogva V sem függ a tömegeknek a szint
felületen belüli eloszlásától. Ezért jogosan tételezzük fel a;legegyszerűbb 
tömegeloszlást — a homogenitást — egy olyan ellipszoid belsejében, 
amely egyszersmind egyensúlyi alak is. Az ellipszoid felülete ugyanis 
csak ebben az esetben szintfelület.

A forgó, cseppfolyós, homogén anyagi test egyensúlyi alakjának 
feltételét Maclaurin abban állapította meg, hogy forgás ellipszoid alakú 
egyensúlyi alak létezésekor a következő egyenletnek ki kell elégülnie [10]:

2~rk2a
3 +  l2 

Z3
arctg Z —

3
P  ’ (5)

ahol a jelölések azonosak a (3) képletben alkalmazottakkal.
A  V0 függvénynek fenti szempontok szerinti vizsgálatára részletesen 

nem térünk ki, csupán megemlítjük a következőket:
A  V0 függvény, mint potenciálfüggvény a Stokes-féle első két fel

tételt minden további nélkül kielégíti.
A  harmadik feltétel kielégítéséhez az szükséges, hogy az adott ellip

szoid egyensúlyi alak legyen, mert ez esetben felülete szintfelület. Ez nem 
teljesül, mivel előre megadtuk a felület alakját, a test tömegét és forgás
sebességét, ezen adatok pedig csupán véletlen esetben elégítik ki az egyen
súlyi alakot kifejező (5) egyenletet.

A  negyedik feltétel csak akkor elégül ki, ha a felvett és a homogén 
egyensúlyi alakkal rendelkező ellipszoidok tömegei egyenlők.

A  harmadik és negyedik feltételek kielégítésére a homogén 
ellipszoidra kapott formulákat kiegészítő taggal kell ellátni. A  vizs
gálatok eredményeképpen a felvett ellipszoid felületén a tömegvonzás 
potenciálja [3]:

V =  V0 — CK, (6)

ahol V0 a homogén ellipszoid potenciálja,
К  a (3a) képletben szereplő K 0 állandóval azonos.

M ___ 2
2naa2b 3

(6a)
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amely formulában a az (5) képletből számítandó. A  nehézségi erő poten
ciálja:

w  =  V +  V' =  V0 +  V  -  CK  (7)

Ha a (7) összefüggést x vagy y szerint differenciáljuk, és az ered
ménybe a változó helyére а-t helyettesítünk, úgy a Stokes-féle egyenlítői 
nehézségi gyorsulást kapjuk:

ahol a zárójel alatti a index azt jelzi, hogy a differenciálás után a 
változó helyére a helyettesítendő.

На а (3a) képletben szereplő K 0 =  К  összefüggést — a konfokális 
ellipszoidok tulajdonságait figyelembe véve — x szerint differenciáljuk 
és a változót a-val helyettesítjük, akkor

2лк2оа

[ 0 ̂ 7 ~i ra  ,̂7 /-|
— 5 +  ---- 1 (4) képletből ismert alakját
dx I I QxJ

а (8) egyenletbe helyettesítve a Stokes-féle egyenlítői nehézségi erő for
mulájához jutunk:

gl =  — P 0 a - f  aco2 —  C2nk2oa
azaz 9e =  g’e — С2лк2аа (9)

Helyettesítsük be a (9) és (6a) képletekbe a Kraszovszkij-ellipszoid 
méreteit és az ismert adatokon kívül a Föld tömegének M  =  5,9766 1027 g 
értékét, akkor az egyenlítői nehézségre a:

gse =  977,889 gal
értéket kapjuk.

Ha gl ezen, m előző és az ellipszoid egyéb geometriai adataival meg
határozzuk a (2a) állandókat és ezeket behelyettesítjük a (2) képletbe, 
akkor a Kraszovszkij-ellipszoidra vonatkozó másik elméleti képletet 
nyerjük:

g =  977,889 (1 +  0,00530440 sin2y -  0,00000566 sin22y)

Hasonló számítást végeztünk a Hayford- és Bessel-ellipszoidra is. 
A  nyert eredmények:

a Hayford-ellipszoidra :

g =  977,878 (1 +  0,00528991 sin2cp -  0,00000588 sin22y) 

a Bessel-ellipszoidra:

g =  978,126 (1 +  0,00531072 sin2y -  0,00000584 sin22y)
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3. Normális képletek

A normális képletek kiszámításánál Cassinis és Mihajlov eljárásához 
hasonló utat követtünk. Ők ge értékét empirikus úton határozták meg, 
ß és állandókat pedig ge értékét közelítőleg felvéve az ellipszoid geo
metriai adataiból számították a [2a] képletek segítségével.

Ezzel a módszerrel Cassinis a Hayford-ellipszoidra [11] a

g =  978,049 (1 +  0,00528840 sin2ç5. — 0,00000587 sin22<p)

Mihajlov pedig a Bessel-ellipszoidra [8]. a

g =  978,049 (1 +  0,00531130 sin2y -  0,00000584 sin32y)

eredményt kapta.
A mi eljárásunk az volt, hogy gt,~t 978,049 gal értékűnek tételeztük 

fel. A  Kraszovszkij-ellipszoid geometriai adataival és ge előbbi értékével 
kiszámítottuk a (2«) állandókat.

ge értékének ezen felvételét az indokolja, hogy Cassinis és Mihajlov, újab
ban pedig Heiskanen [12] is az empirikus számítás eszközéül használt 
kiegyenlítés eredményéül az egyenlítői nehézségi gyorsulásra ezt az értéket 
kapta.

A  Kraszovszkij-féle ellipszoidra számított normál formulára a követ
kező eredményt nyertük:

g =  978,049 (1 +  0,00530296 sin V  -  0,00000586 sin32y)
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Ismételten megjegyezzük, hogy ezen képletek a számítás alapjául 
szolgáló nehézségi erő értékek helytelen redukciói miatt nem vonatkoznak 
szigorúan az ellipszoidokra.

Összefoglalás

Forgás ellipszoid felületén a nehézségi erő eloszlását a Clairaut-féle 
bővített formula adja meg. A  formulában szereplő állandók meghatá
rozására 2 lehetőség kínálkozik:

1. az állandók meghatározása elméleti úton,
2. az állandók, vagy azok egy részének meghatározása — nehézségi 

erő mérésekből — empirikus úton. Ez esetben az eredményül kapott 
képlet azonban nem vonatkozhatik szigorúan az ellipszoid felületére, 
mert a számítás alapjául szolgáló nehézségi értékek nem az ellipszoidra, 
hanem a geoidra vannak redukálva.

Az állandók meghatározását elméleti úton, 2 módszerrel hajtottuk 
végre :

1. az ellipszoidot homogén belső tomegelrendezésünek tételeztük fel,
2. a Stokes-tétel szerint végeztük a számítást, azaz a belső tömeg- 

elrendeződésre nem voltunk tekintettel.
A három módszerrel kapott összefüggések alapj án a következő táblázatba 

összeállítottuk cp =  5°-onként a Bessel-, Hayford- és Kraszovszkij-féle 
ellipszoidokra vonatkozó elméleti és normális nehézségi erő-értékeket:
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Elméleti nehézség Normális nehézség

<p

a homogén 
ellipszoid esete

a Stokes-féle eset

Bessel- Hayford
Kraszov-

szkij Bessel- Hayford
Kraszov-

szkij Bessel- Hayford
Kraszov-

szkij

ellipszoid ellipszoid ellipszoid

0°
5°

10°
15°
20°
25°
30°
35°
40°
45°
50°
55°
60°
65°
70°
75°
80°
85°
90°

978,308
347
463
666
910

979.227
595

980.002
437
885

981,334
769

982,178
548
867

983,126
318
435
474

978,451
490
606
796

978,055
373
743

980,106
587
985

981,487
924

982.334
674

983,025
272
477
595
634

978,434
473
589
780

979,038
356
726

980,089
570

981,021
471
908

982.318
690

983,010
270
462
580
619

978,126
165
282
472
731

979,050
420
924

980,266
718

981,169
606

982,018
389
711
971

983.163
276
320

977,878
917

978,033
223
480
799

979,167
508
956

980,459
908

981,344
753

982,123
443
703
894

983,011
051

977,889
928

978,045
235
493
812

979,181
590

980,026
476
927

981,365
775

982,146
468
727
919

983,036
076

978,049
088
204
395
654
973

979,343
753

980,190
580

981,092
530
941

982,313
634
894

983.086
204
244

978.049 
088 
204 

.. 394 
652 
969 

979,336 
745 

980,180 
629 

981 079 
515 
923 

982,294 
613 
873 

983,064 
181 
222

978,049 
' 088 

205 
, 395 

653 
972 

979,341 
750 

980.186 
636 

981,096 
524 
935 

982,306 
626 
887 

983,078 
196 
235

A táblázat adatait grafikusan is feldolgoztuk. Az 1—3. rajz ellip
szoidonként a különböző esetekre együtt ábrázolja az eredményeket.

У Stokes esel

4. ábra
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