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D IE  BESTIMMUNG DES D E FO R M A T IO N SK O EFFIZIEN TEN  DER E R D E  
AUS GRAVIM ETERBEOBACHTUNGEN

Die zwei vorherigen M itteilungen (Geofizikai Közlemények, I. 13. und III. 27. 
1953) über die in U ngarn längere Zeit hindurch auf einem und denselben Orte ausge- 
führten  G ravim eterbeobachtungen besprechen nur solche Beobachtungen, während 
welcher die Gravim eter einen annähernd linearen Instrum entengang zeigten. Vor
liegende M itteilung bespricht ein Verfahren, das geeignet scheint zur Bestimmung 
des Deformationskoeffizienten d unabhängig von Instrum entengange.

Der erste Schritt des Verfahrens ist die Elim inierung der in  dem Instrum en
tengang vorkom m enden Sprünge aus eine provisorischen G angkurve, die so erhalten 
wird, dass wir aus den Beobachtungswerten die zu denselben Z eitpunkten gehörenden 
W erte der theoretischen lumsolaren W irkung subtrahieren. Aus dieser Kurve sind 
die Sprünge und ihre Grösse viel sicherer bestim m bar.

Der zweite Schritt ist die Bestimmung des Instrum entenganges. Es geschah 
nicht auf die von B. Baars gegebene W tise (Geoph. Prosp. I. 90.) durch Bildung 
der 24 stündigen Mittel, welche die unregelmässigen und eventuell grossen Schwankun
gen des Ganges gänzlich verwischen, sondern durch die Bestim m ung der Gangwerte 
in  jenen Zeitpunkten, in welchen die lunisolare W irkung Null ist. Die diese Punkte 
verbindende g latte  K urve betrachten  wir als Gangskurve.

Aus den m it dem Gang verbesserten W erten erhalten W ir eine zur lunisolaren 
K urve gleichförmige Kurve, die aber eine grössere A m plitude hat. Das Am plituden- 
verhältniss der beiden K urven ist der gesuchte Koeffizient d. Die Bestimmung 
dieses Verhältnisses geschah nicht aus dem Vergleich der Maxima und Minima, 
sondern m ittels Division aller beobachteten W erte durch die en tsp rechenden  
theoretischen W erte. Bei der Berechnung des M ittelswertes w urden die Zahlenwerte 
der theoretischen Daten als Gewichte der einzelnen W erte angenommen.

Die Brauchbarkeit dieser Methode wird auf einem dreitägigen Intervall der 
B udapester Beobachtungsserie dargestellt. Die B earbeitung aller m it zwei Gravi
m etern in demselben Raum e durch 37 Tage gleichzeitig ausgeführten Beobachtungen 
ist im Gange.

A FÖLD DEFORMÁCIÓS EGYÜTTHATÓJÁNAK MEGHATÁROZÁSA  
G RA A IMÉTE RÉSZLELÉSEKRÖL

LASSOVSZKY KÁROLY

A Földnek a Nap és a Hold vonzóhatásával járó deformációjának 
a tanulmányozására a legnagyobb szabású graviméter-sorozatészlelé- 
seket a holland Schell Oil Со. kezdeményezésére 1949-ben végezték. 
A világ legkülönbözőbb helyein elhelyezett 26 állomáson történtek egy
idejűleg 14 napon keresztül 15 percenként graviméterészlelések. Az 1953-

A kézirat 1955. novem ber 11-én érkezeit be.
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ban közzétett beszámoló szerint1 a megfigyelések feldolgozásánál a Föld 
deformációs együtthatójának legvalószínűbb értékéül 1,22 adódott. Három 
állomáson nyert- igen kiütő érték (1,39, 1,60, 2,18) mellőzése után a meg
m aradt állomásértékek 1,10 és 1,35 között ingadoznak.

H azánkban 1950-ben Keszthelyen és Pécsett, 1951-ben Budapesten 
történtek sorozatos graviméterészlelések a luniszoláris változás tanu l
mányozására. Ezek a megfigyelések egyrészt műszervizsgálatok voltak, 
másrészt azt a célt szolgálták, hogy megfelelő eljárást dolgozzanak ki az 
I. rendű bázisméréseknél nagyobb pontosságot megkövetelő graviméter- 
mérésekhez a luniszoláris hatásból eredő korrekció kiszámítására. Az észle
lések későbbi feldolgozása2 3 kitér a Föld deformációs együtthatójára is, 
sőt e tanulmányok egyik főcélja az együttható értékének a megállapítása 
volt. A számítás ott alkalmazott módjából következett, hogy a feldolgozás
nál nem az egész megfigyelési anyag nyert felhasználást, hanem abból csak 
azok az észlelések, amelyeknek idején a gravimeter közelítőleg lineáris 
műszerjárást m utatott. így a bevezetésben em lített nemzetközi 14 napos 
észleléseknek összegezve kereken 1 esztendő időtartam ával szemben 
Keszthelyen és Pécsett másfél napon keresztül fo ly tato tt észlelés került 
feldolgozásra. Budapesten ugyan az észlelések 37 napon keresztül folytak, 
mégpedig egyidejűleg két műszerrel, de az egyik műszernél az észlelési 
sorozat 4 kiragadott és feldolgozott szakaszának az időtartam a mindössze 
5,4 nap, a másik műszernél pedig csupán 3,7 nap. S amíg a nemzetközi 
megfigyeléseknél a leolvasások 15 percenként történtek, nálunk csak 
félóránként s így az utóbbi esetben bizonyos időszakasz feldolgozásánál 
csak félannyi megfigyelési adat áll rendelkezésre.

A deformációs együttható értékére a keszthelyi észlelésekből 1,14, 
a pécsiekből 1,34, a budapestiekből pedig a két műszernél 1,12, illetve 
1,16 érték, középben 1,15 adódott.

Többször felvetődött az a gondolat, hogy a két budapesti észlelési 
sorozat feldolgozásánál valamennyi megfigyelés felhasználást nyerjen, te
kintet nélkül arra, hogy a műszerjárás lineáritást mutat-e. A megfigyelések 
feldolgozásának legfőbb nehézségét ugyanis a műszerjárás szabálytalansága 
és bizonytalansága okozza. Baars idézett beszámolója eljárást ism ertet a 
műszerjárás tekintetbevételére, valam int a deformációs együttható kiszá
mításának a módjára. Az én eljárásom ettől lényegesen eltér. Ismertetését 
az alábbiakban adom, egyben összehasonlítom azt Baars eljárásával.

Ismeretes, hogy a graviméterleolvasások értékeiben bizonyos szórá
son vagy egy-egy erősen kiütő értéken kívül, amelyeket megfigyelési 
hibáknak tekinthetünk, az egymást követő leolvasások között olykor 
olyan 0,03 mgal-nál is nagyobb különbségeket tapasztalunk, amelyeket 
nem követ a leolvasások előbbi menete, hanem ennek folytonosságában 
szakadás áll be. Ezek az ugrásszerű változások nem a nehézségi gyorsu
lás hirtelen változását jelentik, hanem a gravim éter szabálytalan viselkedé
sétől erednek és műszerjárásnak tekintendők. Baars mindenekelőtt ezeket

1 B. Baars, G ravity  Effect of E a rth  Tides. Geophysical P rospecting I 82.
Leiden, 1953.

3 Geofizikai Közlemények 1. 13, 1952 és HI. 27. 1953.
2* — 10/1 s
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az ugrásokat küszöböli ki az észlelésekből (Q,Ö3 mgal-nál nagyobb eltéré
seket tekintve ugrásnak), mégpedig oly módon, hogy az észlelést, m int az 
idő függvényét ábrázolva, a felrakott pontokon keresztül az ugrás bal és 
jobb oldalán simuló görbét húz s így határozza meg az ugráskorrekciót. 
Valójában a korrekciónak ily módon történő megállapítása a görbe külön
böző fázisaiban nem egyöntetű. Az ugrásnak ily módon adódó nagysága 
csak akkor tekinthető azonosnak az ugrás valódi nagyságával, ha olyan 
időre esik, mikor a nehézségi gyorsulás alig változik, vagyis a luniszoláris 
görbe maximumainak és minimumainak a környezetében. A legtöbb 
helyen, nevezetesen a görbe felszálló és leszálló ágaiban, különösen ahol 
a nehézségi gyorsulás változása igen gyors, bajos az ugrás nagyságát 
megbecsülni, sőt olykor egy ilyen valójában létező ugrást egyáltalában 
fel is ismerni, mivel ilyen helyeken az észlelt pontok általában oly folytonos 
menetet m utatnak, mintha o tt nemcsak ugrás, de még szórás sem volna.

Az ebből eredő bizonytalanság elkerülése végett az ugráskorrekciók 
megállapítására a következő eljárást alkalmaztam. Vonjuk ki az észlelt 
értékekből az elméleti luniszoláris hatás megfelelő időpontjaihoz tartozó 
értékeket. Az így nyert pontsereg jó tájékoztató képet ad a járásgörbéről 
és az észlelések szórásáról, s egyben rögtön szembeötlenek azok a nagyon 
kiütő értékek, melyeket mint nem reálisokat, a számításnál mellőzünk. 
Ugyancsak sokkal biztosabban állapíthatjuk most meg az ugrások helyét, 
valam int reálisabban az ugráskorrekciók nagyságát. A luniszoláris változás
ról ilyen módon mentesített értékekben még benne van az a kisebb periodi
kus változás, amely a Föld deformációjától ered, amelynek nagyságát 
azonban ismeretlennek tekintjük, hiszen épp a meghatározása a célunk. 
Mégis pontosabban járunk el, ha az észlelt értékekből az elméleti (a merev 
Földre számított) luniszoláris hatás megfelelő értékei helyett ezeknek 
pl. 1,2-del való szorzatát vonjuk le, lévén 1,2 a deformációs együttható 
közelítő értéke. Kétségkívül az így kapott pontsorozat még jobban meg
közelíti a tényleges járásgörbét. Hangsúlyozzuk azonban, hogy ezt nem 
használjuk fel a továbbiakban, mint járásgörbét m ert hiszen ezzel számítva 
szükségszerűen az önkényesen választott 1,2 értéket kapnók a deformáció 
együtthatójául, pedig éppen ennek a szabatos megállapítása a feladatunk. 
Felrakott pontseregünket csak arra használjuk fel, hogy az ugráskorrek
ciókat megállapítsuk, a nagyon kiütő értékeket felismerjük s azokat 
mellőzve további számításainkból kihagyjuk.

Magának a műszerjárásnak a meghatározásánál Baars a következő 
elgondolással él. A luniszoláris hatás periódusa közel 24 óra. Ha pontosan 
24 óra volna., akkor az egy napon belül végzett leolvasások közepe állandó 
lenne, feltéve, hogy a műszernek közben nincs járása. Ha tehát az egy
napi leolvasások közepe változik, ez a müszerjárás következménye. Mivel 
a periódus csak kevéssé té r el 24 órától, a 24 órás leolvasások közepein 
keresztül húzott sima görbe kielégítően adja vissza a müszerjárást. A 24 
órás közepek kiszámítása egymástól 6 órányira levő időpontokra történt.

Ily módon csakugyan szép sima görbét kaphatunk a müszerjárásróL 
Az eljárásnak azonban az a hátránya, hogy nem számol a műszerjárásnak 
azokkal a szabálytalan és esetleg nagy változásaival, amelyeket a műszer
járásnak egy napos szakaszain belül gyakran tapasztalhatunk is. Ezt
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nagyon jól megfigyelhetjük azon a provizórikus s egyben a ténylegeset 
nagyon jól megközelítő járásgörbén, am elyet az 1,2-szeres luniszoláris 
hatásértékeknek az észlelt értékekből való levonásával nyerünk. A közepelő 
eljárással nyert járásgörbe ezeket a változásokat elmossa.

A most ismertetendő egyszerű eljárás az észlelés egyes időpontjaira, 
nevezetesen azokra állapítja meg a műszerjárás értékeit, melyekben a 
luniszoláris hatás görbéje átmegy a zérustengelyen. Ezekben az idő
pontokban ugyanis a luniszoláris hatás zérus és az ugyanakkor észlelt 
értékek magának a műszer járásnak az értékei. Az ugráskorrekció elvégzése 
után s egyben mellőzve a nagyon kiugró értékeket, felrakjuk a többit s 
ezeken keresztül sima görbét húzva megjelöljük e görbén azokat a pontokat, 
amelyek a luniszoláris hatás zérusértékeinek az időpontjaihoz tartoznak. 
Ezeket a pontokat összekötve kapjuk a járásgörbét. E pontok legtöbbje 
10 óránál kisebb időközre van egymástól. Különösen kedvező az eset, 
ha a luniszoláris hatás görbéjének a mellékminimuma is a zérustengely 
alá esik, amikor is a görbe egy napon belül négyszer is metszi a zérustengelyt. 
Ilyenkor a pontok közti időközök hat óránál is kisebbek. Kedvezőtlen 
esetben azonban a távolság 18 órát is kitehet. Ha az ilyen esetben meghúzott 
járásgörbe nem egyezik pontosan a tényleges járásgörbével, hosszú soro
zatészlelés esetén az ebből eredő hibák feltételezhetőlegkiegyenlítik egy
mást. Különben, ha görbénket összehasonlítjuk az ugrások kiküszöbölése 
céljából előzőleg megszerkesztett provizórikus járásgörbével, rögtön 
lá thatjuk, hogy görbénk meghúzásánál nagyon eltérünk-e a valóságtól. 
Ez azonban ne jelentse azt, hogy ezzel az összehasonlítással görbénk 
meghúzásánál befolyásoltassuk magunkat, illetve a számítások ered
ményét.

A megrajzolt járásgörbéből leolvassuk a járásnak az észlelési idő
pontokhoz tartozó járásértékeket s ezeket kivonjuk az észlelésértékekbői. 
Ha az így kapott pontseregen keresztül sima görbét húzunk, akkor a 
luniszoláris görbéhez hasonló, de nagyobb am plitúdójú görbét kapunk. 
A két görbe amplitudóviszonya a keresett deformációs együttható. Baars 
úgy já rt el, hogy a két görbe maximális és minimális értékeinek a felhasz
nálásával állapította meg az amplitudóviszonyt. A meghatározás pontos
sága csökken, ha az amplitúdók kisebbek. Ezért a középérték kiszámításá
nál az egyes értékek súlyául az elméleti amplitúdó számértéke vétetett. 
Valamennyi állomás megfigyelési anyagából (hárorn állomásét mellőzve) 
összesen 1403 amplitudóviszonyt határoztak meg, s ebből az amplitúdó- 
viszony középértékéül 1,24 adódott. Mellőzve a 0,10 mgal-nál kisebb ampli
túdókat, a megmaradt többi 845 középértékül 1,22 értéket szolgáltatott.

A budapesti megfigyelési sorozat feldolgozásánál mellőztem Baars 
fenti grafikus eljárását, hogy elkerüljem azt a bizonytalanságot, amely az 
észlelési pontokhoz legjobban simuló görbének a maximum és a minimum 
környezetében való meghúzásával és az amplitudóviszonynak ebből 
történő meghatározásával jár. Az eljárás egyszerűen abból áll, hogy az 
•elméleti (a merev Földre szám ított) luniszoláris hatásgörbéről leolvassuk 
az észlelési időpontokhoz tartozó értékeket s ezek mindegyikével osztjuk 
a  hozzátartozó észlelési értéket. (A számítás meggyorsítása végett az 
i t t  előforduló osztandó és osztószámokból táblázat készült). Ily módon a
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most feldolgozás ala tt álló budapesti anyagból több m int 3000 értéket 
kapunk.

Ha derékszögű koordinátarendszer egyik tengelyére a luniszoláris 
hatás elméleti, másikra a megfelelő észlelt értékeket rakjuk fel, az egy- 
egy ilyen értékpárnak megfelelő pontok bizonyos szórással egy, az origón 
átmenő egyenes mentén helyezkednek el. Az egyenes iránytangense maga 
a deformációs együttható. Legvalószínűbb értékét a legkisebb négyzetek 
elvével határozhatjuk meg, amikor is az egyes pontok a megfelelő luni
szoláris hatás elméleti értékével egyenlő súllyal szerepelnek. A budapesti 
észleléssorozatból az egyik műszerrel (Heiland-graviméter Nr. 66) végzett 
megfigyeléseknek egy 3 napos szakaszát ragadtam  ki s ezen m utatom  be 
módszerem alkalmazhatóságát. Ezzel a műszerrel végzett többi megfi
gyelésnek, valam int a 40. sz. Heiland-graviméterrel kapo tt megfigyelési 
anyagnak e módszerrel történő feldolgozása folyam atban van.

Az it t  tekintetbe vett három nap (1951. február 21, 22 és 23) folyamán 
a luniszoláris hatás görbéje 8 ízben halad á t a zérustengelyen (1. l.k é p  
alsó ábra) és így 8 pontunk van a járásgörbe meghatározására. Előzőleg 
20-án 20 órakor, később 24-én 3 órakor metszi a görbe a zérustengelyt, 
és mivel az előző, valam int a későbbi napokról is állnak rendelkezésünkre 
észlelések, 6 —6 órás időszakaszt ezekből is felhasználunk a járásgörbe 
két végének pontosabb meghatározására.

Mindenekelőtt a műszer járásugrásokat küszöböljük ki az észlelések
ből a már vázolt módon. Nevezetesen a luniszoláris hatásnak m ár előzőleg 
kiszám ított és felrajzolt görbéjéről leolvassuk az észlelési időpontokhoz 
tartozó értékeket, ezek 1,2-szeresét levonjuk az észlelt értékekből és az 
így nyert értékeket felrakjuk mm-papírra. Ebből kiderül, hogy a szóban- 
forgó 3 napos szakaszban az észlelések oly csekély szórást m utatnak, 
hogy egyet sem kellett mellőzni. Ugráskorrekciót ellenben több ízben 
kellett alkalmazni. E korrekciók elvégzése után kapott jav íto tt észlelé
seket az 1. kép felső ábrájának a pontjai tün te tik  fel. E pontok mentén 
m eghúzhatjuk a hozzájuk legjobban simuló görbét. De elégséges, ha a 
felszálló és leszálló ágakra szorítkozunk. (Ezeket az ábrán szaggatott 
vonalak jelzik.) E vonalaknak a luniszoláris zérushatás időpontjaihoz 
tartozó értékei tényleges járásértékek. Az ezeket összekötő folytonos görbét 
fogadjuk el járásgörbének. Erről most leolvassuk az észlelési időpontok
hoz tartozó járásértékeket s ezeket levonjuk (a járásugrástól m ár ment) 
észlelési értékekből. így kapjuk az 1. kép alsó ábrájában feltün tetett 
pontokat. Ezek a nehézségi gyorsulás tényleges változását szemléltetik. 
A koordinátasíknak az ж-tengelyre vonatkoztato tt pozitív felén majdnem 
valamennyi az elméleti görbe felett, a negatív felén az elméleti görbe alatt 
helyezkedik el.

A megfigyelt értékek és a hozzájuk tartozó elméleti értékek közti 
relációt szemlélteti a 2. kép. A feltün tetett pontok egy, az origón áthaladó 
egyenes mentén helyezkednek el, melynek iránytangense (у/ж) nem egyéb, 
mint a keresett deformációs együttható. É rtékét a legkisebb négyzetek 
elvével határozhatjuk meg, amikor is az egyes pontok ж-szel egyenlő súllyal 
szerepelnek.

A három nap észleléseinek a száma 51, 49 és 49, összesen tehát 149.
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S a legkisebb négyzetek elvével a d legvalószínűbb értékéül 1,22 adódott. 
A számítást külön-külön végezve el a három napra, a nyert értékek rendre:

1951. febr. 21. 1,22,
22 . 1 , 22 ,
23. 1,23.

У
o.w

%S;

1
tt

-0.05

ОЮ

т

•
в

в  •
?  г

гг-
1

«

о
о • •

L
• * • *

%

es

•  ©~ 
о • •

©

•

(

•
•

•  о
•  • •

1

•

X

-0.Ю -0.05 0,05 0,/0

Elméleti amplitúdó mgal- ban

kép '

(Az egyezés igen jó a bevezetésben em lített nemzetközi mérések eredményé
vel. De a budapesti 37 napos megfigyelés egyes napjain ettől erősebben 
elütő értékekkel is találkozunk, s feltehetőleg a középérték sem lesz 
ugyanaz. Véletlen,-' hogy a számolási eljárás bem utatására éppen olyan 
három nap került kiválasztásra, amelyeknél ilyen nagy. az egyézés.)
Ф 3. képünk az egyes észlelt értékekhez tartozó d értékeket külön- 
külön tün te ti fel. A felrakott pontok az .r-tengelytől .1,22 távolságban levő
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egyenes mentén helyezkednek el, természetesen annál nagyobb szórással, 
minél jobban közeledünk az origóhoz. Legnagyobb érték d =  6,0. Ez azon
ban oly kis súllyal szerepel a számításban, hogy tekintetbevétele vagy 
mellőzése nem befolyásolja a végeredményt.

Ha azokat az észleléseket, melyeknél a luniszoláris hatás 0,03 ingái
nál kisebb, mind mellőzzük és csak az így fennmaradó 102 észlelésre végez
zük el a számítást, d-re akkor is 1,22 adódik.

A most ism ertetett háromnapos észleléssorozatból már előzőleg 
feldolgoztunk egy rövidebb szakaszt, amelyen belül a műszerjárás lineáris
nak volt tekinthető (Geof. Közi. I. 3. sz. 21 1). E szakasz február 22-ről 
8 és február 23-ról 20 órát tartalm az. A műszerjárás linearitásának felté
telezésével végzett számítás e 28 órás szakaszra d =  1,19 értéket szolgál
ta to tt. Ugyanerre a szakaszra a most ism ertetett e ljárást alkalmazva 
d-re 1,18 adódott. Az egyezés teljesen kielégítőnek tekinthető.

Végeredményben az eddig végzett vizsgálatok azt m utatják, hogy 
e tanulm ányban ism ertetett egyszerű eljárás sikerrel alkalmazható a 
deformációs együttható meghatározására.


