
3.4 GEODÉZIAI GRAVIMETRIA*

Elsőrendű feladatunkat az új magyarországi gravitációs alaphálózat 
(MGH-80) létrehozásához szükséges mérések, és az ezek feldolgozásávaJ kap
csolatos számítások és módszerfejlesztés (pl. nagyszámú ismeretlent tartalmazó 
normálegyenlet rendszerek megoldása, különböző elveken alapuló kiegyenlítési 
eljárások összehasonlító analízise) képezte, amelyek célja az volt, hogy a rendel
kezésünkre álló eszközökkel a lehető legmegbízhatóbb és sokoldalúan alkal
mazható alapot biztosítsunk az elkövetkező évtizedekre a geofizikai és geodéziai 
célból végzendő gravitációs mérésekhez.

Másik fontos kutatási területünk a nehézségi erőtér nem árapály hatások 
miatti lokális, vagy regionális jellegű esetleges változásainak tanulmányozása. 
Az említett feladatok természetszerűen igénylik a műszerfejlesztési tevékenysé
get is, többek között a mindenkori műszerpark rendszeres vizsgálatát és ellenőr
zését.

Az új magyarországi gravitációs alaphálózat (MGH-80)

Az MGH-80 többlépcsős hálózat (152.ábra), azaz a teljes alaphálózat két 
— a mérési rendszert és alkalmazott graviméterek számát tekintve különböző — 
önálló hálózatot foglal magában. Az 1971-ben mért elsőrendű hálózatot és az 
1979-89. között végzett különböző célú mérések eredményeit együtt egyenlítjük 
ki. A kiegyenlítésben szereplő méréseket egy külön dolgozatban részletesen 
ismertettük [Csapó és Sárhidai 1990/а]. A hálózat 378 pontból áll és 256 mgal** 
Ag tartományt fog át. Alapszintjét és léptékét a szovjet GABL abszolút gravi- 
méterrel Magyarországon öt ponton meghatározott „g” értékek határozzák 
meg, amelyeket kényszerértékeknek tekintettünk a kötött hálózatként végzett 
kiegyenlítésnél [Csapó és Sárhidai 1990/b]. Független mérési eredménynek az 
egy mérési napon, egy graviméterrel, A-B-A-B-A rendszerben végzett méré
sekből számítható Ag értékek átlagát tekintettük. A műszaki gyakorlatban az 
ismeretlenek kiegyenlítéssel történő meghatározására a legkisebb négyzetek 
módszere terjedt el. Ennél az eljárásnál alapvető követelmény, hogy a mérési 
eredmények sem durva, sem szabályos jellegű hibákat nem tartalmazhatnak.
* Csapó G., Sárhidai A.

** 1 mgal= 1.10-5 ms~2 és 1 ngal =  1.10-8 ms~2
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152. ábra. A О-ad rendű és I-rendű gravitációs alaphálózat
1 — abszolút g-mérés; 2 — a K-európai szocialista országok egységes gravitációs hálózatának 
(EGH) repülőtéri pontja; 3 — I-rendü alaphálózati pont; 4 — EGH mérési kapcsolat; 5 — EGH 
relatív ingamérés; 6 — az I-rendű alaphálózat repülőgépes mérése

Fig. 152. Zero- and first-order basic gravity network
1—absolute g-point; 2—airport points o f geodetic surveys of the East European countries (UGN); 
3—first-order basic network point; 4—UGN measurement connection; 5— UGN relative pendulum 
point; 6—airborne connection of the first-order basic network

Puc. 152. Гравиметрические опорные сети нулевого и первого порядков
1 — абсолютные измерения; 2 — аэродромные пункты единой гравиметрической сети (ЕГС) 
воЬточно-европейских социалистических страВ; 3 — пункты опорной сети первого порядка; 
4 — измерительная связь ЕГС; 5 — относительные маятниковые измерения ЕГС; 
6 — воздушные измерения по сети первого порядка

А relatív graviméteres méréseknél а legnagyobb nehézséget éppen az ilyen 
típusú hibák kiszűrése okozza különösen akkor, ha a mérések száma nagy, azok 
időben elhúzódtak, illetve a mérésekhez több, esetleg különböző típusú gravi- 
métert alkalmaztak. Hogy a mérési utasításban megadott a priori feltételek 
teljesüljenek, a hálózati mérések mintegy 10%-át megismételtük. Megvizsgáltuk 
a megmaradt 5355 mérési adat területi megbízhatóságát és kizártuk a szabályos 
jellegű hibák jelenlétének lehetőségét. Erre a célra különböző alapelveken felépí
tett kiegyenlítési eljárásokat használtunk (dán módszer, leggyakoribb érték 
szerinti kiegyenlítés, L, norma szerint kiegyenlítés és az utóbbi lv  = 0 feltétellel 
ahol v—a mérési javítások vektora). A kiütő adatok meghatározása céljából 
iterációs statisztikai próbát végeztünk. A 90%-os valószínűségi szinten végre
hajtva az adatok 8%-át zártuk ki a végleges kiegyenlítésből. A normálegyenlet
rendszer ismeretlenéinek száma 487 volt (408 állomás g-értéke és 79 az alkalma
zott graviméterek ismeretlennek tekintett méretarány tényezői).
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A mérési javítások összege a kiegyenlítés után 734 jagai, ащі arra utal, hogy 
az eredményeket aligha terhelik szabályos hibák. A kiegyenlítésbe vont adatok 
jó minőségét bizonyítja, hogy a mérési javítások 95%-a kisebb ± 3010-3 mgal 
értéknél és mindössze 9 javítás nagyobb, mint 5010_3mgal. Az MGH-80 
kiegyenlítés utáni súlyegység középhibája: ± 16-10“3 mgal. A hálózat kiegyenlí
tés utáni középhibáinak területi eloszlását a ábrán tüntettük fel. Az ismeret
lenek kiegyenlítés utáni középhibái ± 3-11 pgal közöttiek. Az MGH-80 hálózat 
becsült torzulása: 2 • 10-4.

153. ábra. A magyarországi gravitációs alaphálózat kiegyenlítés utáni ponthi
báinak eloszlása (izovonalköz: 1 pgal) az ÉD-irányú nemzeti hitelesí
tő alapvonallal

Fig. 153. Distribution of mean errors (isoline interval: 1 pGal) of Hungarian 
Gravity Network after adjustment with N-S National Calibration 
Line

Puc. 153. Распределение отклонений по пунктам измерений опорной гра
виметрической сети Венгрии после выравнивания (сечение изо- 
линий — 1 микрогал) с национальным эталонирующим проф- 
илем меридионального направления

А nehézségi erőtér lehetséges változásainak vizsgálata

E kutatási téma mind a Nemzetközi Geodéziai és Geofizikai Unió (IUGG), 
mind a kelet-európai országok geodéziai szolgálatainak hosszú távú munkater
vében szerepel. 1988-89-ben került sor, csehszlovák-lengyel-magyar együttmű
ködésben, az 1971-ben létesített Kárpát-poligon harmadik mérési ciklusára. Ez 
utóbbinak témavezetője és koordinátora is az ELGI.
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A magyarországi ismételt felsörendü szintezések eredményei alapján a 
Geodéziai és Kartográfiai Intézet egy vertikális kéregmozgási sebességtérképet 
szerkesztett. A térképen Debrecen környékén egy lokális 5-6 mm/év kéregmoz
gási sebességgel jellemezhető süllyedés található (154. ábra), melynek oka 
minden valószínűség szerint a fokozott vízkitermelés.

154. abra. A kéregmozgás megfigye
lésére telepített kísérleti 
gravitációs vonal

1 — kéregmozgási izovonal mm/év értékkel; 2 
— kísérleti graviméteres és GPS-vonal; 3 — 
abszolút g-mérés; 4 — kéregmozgási szintezési 
hálózat pontja mm/év értékkel; 5 — II-rendű 
gravitációs alaphálózati pont

Fig. 154. Experimental gravity line 
for observing crustal movements 
1—isoline of crustal movement with mm/year 
value; 2—experimental gravity and GPS line; 
3—absolute gravity point; 4—point of levelling 
network for crustal movement with mm/year 
value; 5—second-order gravity basic network 
point

Puc. 154. Экспериментальный гра
виметрический профиль 
для наблюдений за дви- 
жениями земной коры 

1 — изолинии движений земной коры со 
значениями в мм/год; 2—эксперименталь
ный профиль гравиметрии и ГСП; 3—абсо
лютные гравиметрические измерения; 4—  
пункты сети нивелирования на движения 
земной коры со значениями в мм/год; 
5—пункты гравиметрической сети второго 
порядка

А mozgások jövőbeni tendenciájának megfigyelésére kísérleti vonalat tele
pítettünk Szerencs-Hajdúböszörmény-Debrecen-Vámospércs között az orszá
gos felsőrendű szintezés K-21 és K -19 jelű vonala mentén. A vonalon évenkénti 
nagy pontosságú relatív graviméteres mérést, felsőrendű szintezést és műholdas 
helymeghatározást (GPS) tervezünk.
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