
3.4 GEODÉZIAI GRAVIMETRIA*

1987-ben befejeztük az Egységes Gravimetriai Hálózat (EGH) Magyarország 
és Csehszlovákia területére eső részének terepi gravimetriai méréseit. Ennek ered
ménye egy olyan közös — nagy megbízhatóságú — alaphálózat, amely korszerű 
alapot biztosít az új II. rendű országos gravimetriai hálózat kiegyenlítéséhez.

A munkálatok során 62 ponton mértünk, ezek közül Magyarországon öt, Cseh
szlovákiában két ponton a g értékét abszolút módszerrel határozták meg szovjet 
szakértők. A relatív méréseket nyolc graviméterrel végeztük részben repülőgépes, 
részben gépkocsis műszerszállítással. Az ezernél több mérési eredményt tartalmazó 
adatrendszert többféle változatban egyenlítettük ki; az egyes változatok normái:

a) 2 1 vk I min (ahol vfc az egyes mérések javításai)
k

b) 2 1 vk I min 2  vk =  0 feltétellel
k k

c) Csebisev-féle kiegyenlítés
d) robusztus becslés az ún. dán módszerrel.

A véglegesnek elfogadott, dán módszerrel végzett kiegyenlítési változatban a súly
egység középhibája: M0= ±  0,019 mgal.

Befejeztük az 1980-ban elkezdett új II. rendű gravitációs alaphálózat méréseit 
is, 1988-ra csupán néhány ismétlő- és ellenőrző kapcsolat meghatározása maradt.

Az új magyarországi geoid (EOTR-geoid) meghatározása céljából olyan szá
mítási stratégiát dolgoztunk ki, amely lehetővé teszi, hogy a Mologyenszkij-féle 
asztro-gravimetriai szintezés módszerével történő geoid meghatározáshoz a korábbiak
nál több információ feldolgozása (átlagos gravitációs anomáliák helyett pontbeli 
értékek, műholdas doppler- és geopotenciális adatok) váljék lehetővé. A megoldás 
lényege:

— az EOTR I. rendű asztro-geodéziai hálózatának rendszerében adott függő
vonal elhajlásokat a rendelkezésre álló doppleres adatok alapján geocentri
kus helyzetű ellipszoidra számítjuk át;

— a lokális Ag anomáliákat a GRS80** normál gravitációs térre vonatkoztatjuk 
és segítségükkel számítjuk az asztrogravimetriai magasság anomáliák gravi
metriaijavítását;

— a gravitációs térről a geopotenciális földmodell gömbfüggvény együtt
hatóiból nyerünk globális információkat;
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— a kvázi-geoid magasságkülönbségeket asztrogeodéziai szintezéssel — a dom
borzati viszonyok függvényében — változó közű, átlagosan 25 km-es rács
hálón állítjuk eló';

— a rácshálón kiegyenlített kvázi-geoid magasságokat végül visszatranszfor
máljuk az asztrogeodéziai hálózat rendszerébe.

Ezen az alapon megkezdtük egy polgári célokra felhasználható geoid számításait.
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