
K. L A S S O V S Z K Y

DIE BESTIMMUNG DES AMPLITUDENVERHÄLTNISSES DES LUN ISOLA
REN EFFEKTES AUF GRUND DER IN  BUDAPEST IM JAHRE 1951, 37 TAGE 

HINDURCH, AUSGEFÜHRTEN GRAVIMETERBEOBACHTUNGEN

Diese Beobachtungen wurden mit zwei Heiland-Gravimetern gleichzeitig 
durchgeführt, indem die Instrumente jede halbe Stunde abgelesen wurden. Die 
graphische Darstellung der Beobachtungen, sowie die Bearbeitung einiger aus dieser 
Beobachtungsserie entnommenen Intervalle, zur Zeit welcher die Gravimeter einen 
annähernd linearen Instrumentengang zeigten, wurden bereits veröffentlicht. (Geo
fizikai Közlemények I. 3, 1952 und III. 2, 1954). Ungeachtet dessen, ob die Instru
mente einen linearen Gang aufwiesen oder nicht, bestimmt die gegenwärtige Ab
handlung das Amplitudenverhältnis des lunisolaren Effektes unter Bearbeitung 
sämtlicher Beobachtungen mit Anwendung einer schon früher veröffentlichten 
Methode (Geofizikai Közlemények V. 18, 1956).

Jeder verwendete (mit dem Instrumentengang bereits korrigierte) Beobach
tungswert у ergibt einen Wert des Amplitudenverhältnisses: d =  y/x, wo x der 
auf die starre Erde berechnete theoretische Wert des lunisolaren Effektes ist. Fig. 1. 
und 2. stellen —  bei verschiedenen x-Werten — die aus den mit den beiden Gravi
metern ausgeführten Beobachtungen ermittelten d-Werte dar. Bei der Zunahme 
der I x I -Werte scharen sich die den d-Werten entsprechende Punkte mit einer 
immer abnehmenden Streuung zusammen und ordnen sich in die Nähe der dem 
Wert d =  1,2 entsprechenden horizontalen Achse. —  In Fig. 3. und 4. ordnen sich 
die den Wertpaaren (x, y) entsprechenden Punkte entlang der durch den Ausgangs
punkt gehenden Geraden, deren Richtungstangente ylx ebenfalls den Wert des 
gesuchten Amplit'udenverhältnisses d ergibt. (Auf allen vier Figuren wurde die 
Auflage zahlreicher solchen Punkte unterlassen, die andere, bereits dargestellte 
Punkte decken, oder aber infolge der Dimensionen der Zeichnung als separate 
Punkte nicht abgebildet werden konnten. Die aufgelegten Punkte geben jedoch für 
sich selbst ein ausreichendes Bild ihrer charakteristischen Verteilung.)

Fig. 6. stellt die in Tabelle 2. angegebenen täglichen Mittelwerte als Funktion 
der Zeit dar, während die Tabelle 3. die Mittelwerte der Beobachtungen von je 
neun Tagen gibt. Die Berechnung der Mittelwerte erfolgte, unter Verwendung der 
Theorie der kleinsten Quadrate, mittels der Formel d =  [xy]/[xx], wobei jeder 
Beobachtungswert in proportionellem Gewicht zum zugehörigen theoretischen Wert 
x in Rechnung gebracht wurde.

Die aus den mit dem Gravimeter Heiland 40. gewonnenen Beobachtungen ver
wendeten 1685 Beobachtungswerte ergaben den Mittelwert d =  1,197 und die aus 
den mit dem Gravimeter Heiland 66. gewonnenen Beobachtungen verwendeten 
1638 Werte den Mittelwert d — 1,203. Als Endergebnis kann auf Grund der Buda
pestéi- Beobachtungen als wahrscheinlichster Wert des Amplitudenverhältnisses 
1,20 betrachtet werden.

A  kézirat 1956. március 30-án érkezett be.
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A LUNISZOLÄRIS HATÁS AMPLITÚDÓ VISZONYÁNAK MEGHATÁRO
ZÁSA A RUDAPESTEN 1951-HEN 37 NAPON ÁT VÉGZETT 

GRAVIMÉTERÉSZLELÉSEKRÖL
LASSOVSZKY KÁRO LY

1. Egy előbbi közlemény1 eljárást ismertetett a Föld deformációs 
együtthatójának a meghatározására graviméterészlelésekből és az eljárás 
használhatóságát a budapesti észleléseknek egy kiragadott háromnapos 
észleléssorozatán mutatta be. Jelen dolgozat a Budapesten 1951-ben vég
zett észlelések teljes feldolgozását ismerteti.

Ezek az észlelések egyidejűleg kct Heiland-graviméterrel 1951. február 
6-tól március 17-ig 37 napon keresztül folytak, félóránként olvasva le a 
műszereket. Mind a két műszerrel kereken 1800— 1800 észlelés történt. 
Ezeknek grafikus ábrázolását a Geofizikai Közlemények egy számában1 2 
már közöltük. Ugyancsak e szám és egy későbbi3 az ebből az észlelési 
sorozatból kiragadott öt szakasz feldolgozását adja, olyan szakaszokét, 
melyeknek idején a graviméterek közelítőleg lineáris müszerj árást mutattak. 
Ezek az együttvéve mintegy 9 nap időtartamot kitevő szakaszok kereken 
400 észlelésadatot tartalmaznak.

Jelen dolgozat tekintet nélkül arra, hogy a müszer j árás linearitást 
mutat-e vagy sem, az összes észlelés felhasználásából állapítja meg a luni- 
szoláris hatás amplitudóviszonyát.

2. Az idézett helyen ismertetett eljáráshoz kiegészítéskép megemlít
jük, hogy az észlelések feldolgozásánál az első lépést jelentő «ugrások» 
eliminálása nem sablonszerűén történt. Nevezetesen nem kizárólag 0,03 
mgal-nál nagyobb eltéréseknél nyert ez az eliminálás alkalmazást, hanem 
olykor 0,02 mgal-nál kisebb eltérések fellépésekor is. Olykor ugyanis az 
egymást követő észlelt értékek oly csekély, 0,01 mgal-nál is kisebb szórást 
mutatnak, hogy menetükben 0,02 mgal-nyi eltolódás is ugrásnak volt 
tekinthető. Máskor viszont 0,03 mgal-nál is nagyobb kitérés után a sorozat 
tovább folytatja eredeti menetét, amikor is az ilyen kiütő értéket, mint 
megfigyelési hibát, mellőzzük. Néha azonban az ilyen nagyobb eltérések 
hosszabb időtartamon keresztül szabályszerűtlen ide-odaugrándozást 
mutatnak, úgyhogy viselkedésüket nagyobbmérvű szórásnak kell tekin
teni. Mindenesetre annak a megítélésénél, hogy egy eltérést ugrásnak 
tekintsünk-e vagy nem, bizonyos önkényesség nem kerülhető ki, márpedig 
az ugrás kiküszöbölésének az alkalmazása vagy mellőzése nem kis mérték
ben befolyásolhatja a járásgörbe megszerkesztését. A  járásgörbe bizony
talan ismerete viszont a főakadálya az amplitudóviszony pontos meg
határozásának. A  kikerülhetetlen hibaforrásból eredő pontatlanság csök
kentését, úgy látszik, egyelőre csak az észlelések számának növelésével 
érhetjük el.

1 Geofizikai Közlemények. V. 18. 1956.
2 Uo. I. 8. szám, 8. kép. 1952.
3 Uo. III. 2. szám. 1954.
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Mégis a járásgörbe meghúzásánál a legnagyobb bizonytalanságot az 
a körülmény okozza, hogy a luniszoláris hatás zérusértékű pontjai —  melye
ken az itt alkalmazott módszer mellett a járásgörbe megszerkesztése alap
szik —  olykor igen messze (legkedvezőtlenebb esetben 18 órányira) van
nak egymástól. Ha egy stabilan felállított, tehát nem hordozott s a lehető
ség szerint változatlan körülmények között levő műszer járásában bizo
nyára kevesebb szabálvszerűtlenség remélhető is, ilyentől a műszer a fenti 
hosszú időtartam alatt mégsem mentes. Itt megint csak az észlelések 
számának a növelésétől várhatjuk az egyre jobb eredményt, mivel hosszú 
sorozatészlelésnél a járásgörbe pontatlanságából eredő hibák feltételez- 
hetőleg mindinkább kiegyenlítődnek.

3. Az észlelések 1951. február 8-án 16h 45m-kor kezdődtek és a két 
graviméter egyikével (Heiland, 40) e napon 19, a másikkal (Heiland, 66) 
21 megfigyelés történt. Ezek az első napi észlelések a számításnál csak a 
következő napra eső müszerjárás pontosabb megszerkesztésére nyertek 
felhasználást. A  többi 36 nap észlelési anyagából, az erősen kiütő értékek 
mellőzése után, a Heiland 40 graviméternél összesen 1685, a Heiland 66 
graviméternél összesen 1638 észlelési adatból nyert a deformációs együtt
ható meghatározást.

Minden felhasznált megfigyelési adat a d amplitudóviszony egy érté
két szolgáltatja:

ahol X  a merev Földre számított luniszoláris hatás görbéjéről leolvasott 
és mgal-ban kifejezett elméleti érték, y pedig az ugyancsak mgal-ban 
kifejezett megfigyelési adat, melyet a leolvasott skálaértéknek a műszer
állandóval való szorzása, valamint a műszerjárással való javítása után 
nyertünk.

Az y észlelési értékekben megnyilvánuló szórás miatt kis | x | érté
keknél az egyes d értékek között nagy eltérés mutatkozhat. Ott, ahol az 
elméleti luniszoláris görbe a zérustengelyt metszi, vagyis a luniszoláris 
hatás zérusértékű pontjai környékén, d-re negatív értéket is kaphatunk 
és magában a zérus-pontban, ha ugyanitt az észlelt érték nem zérus, vég
telent is.

Az 1. és a 2. ábra feltünteti a két graviméterrel nyert d-értékeket, 
különböző ^-értékek mellett. Ez az ábrázolás jól szemlélteti, mint növek
szik a szórás az | x | csökkenésével. Az | x | növekedésével pedig a d 
értékeknek megfelelő pontok egyre kisebb szórással tömörülnek és helyez
kednek el a d — 1,2 értéknek megfelelő vízszintes tengely mellé. (Az l. 
ábrából 10, a 2. ábrából 11 olyan pont kimaradt, melyek az ordináta- 
tengelyen a végtelenben vannak: y/x=- oo. Ugyancsak mindkét képről 
elmaradt mintegy 200— 200 olyan pont felrakása, melyek a már feltünte
tett pontokkal fedésben vagy majdnem egészen fedésben vannak, s így 
a rajz méretei miatt külön pontként nem tüntethetők fel. A  feltüntetett 
pontok azonban magukban is kielégítő képet adnak jellegzetes eloszlá
sukról.)
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Az észlelt és az elméleti értékek relációjának egy másik szemléltetését 
adja a 3. és a 4. ábra. Itt az (x, y) értékpároknak megfelelő pontok az 
origón átmenő egyenes mentén helyezkednek el, melynek iránytangense 
y/x, vagyis a keresett d deformációs együttható. (E két képről is sok 
fedésben levő pont feltüntetése elmaradt.)
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Шх

A  d kiszámítása a legkisebb négyzetek elvét alkalmazva a

A =  Ш  
[xx]

képlettel történt, amikor is egy-egy észlelési adat a hozzája tartozó x
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Számítolt luniszolárís hatás mgal-ban 

3. ábra.

elméleti értékkel arányos súllyal jön számításba. A  számítást elvégezve 
a két graviméterrel végzett észlelésekből az amplitudóviszonyra a követ
kező értékek adódtak:

Gravimeter Észlelések száma d

Heiland, 40 1685 1,197
Heiland. 66 1638 1,203
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Y

X

На а 0,03 mgal-nál kisebb (|ж | <  0,03) elméleti értékekhez tartozó 
észlelési adatokat mellőzzük, akkor is ugyanazt az eredményt kapjuk. 
Másszóval az 1. és a 2. képen az ordináta-tengelyhez közellevő és nagy 
szórást mutató pontoknak megfelelő d értékek tekintetbevétele, kis 
súlyuk következtében, lényegében nem befolyásolja a végeredményt.

4. A  két graviméterrel eddig végzett sorozatészlelések néhány rövi- 
debb szakaszának előző feldolgozásából4 az amplitudóviszony értékére a

4 Geofizikai Közlemények. I. 3.
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Heiland 40 graviméterrel 1,12, a Heiland 66 graviméterrel 1,17 adódott. 
E két értékben mutatkozó eltérést egyebek közt a két graviméterre meg
adott és a számításnál használt műszerállandók pontatlanságának is lehe
tett volna tulajdonítani. Azonban az észleléseknek az említett előző fel
dolgozásnál felhasznált csekély száma (az egyik graviméternél mindössze 
190, a másiknál 199) nem elégséges, hogy ezt határozottan állíthassuk. 
Az amplitudóviszonynak most ismertetett meghatározása az egyik műszer
nél 1685, a másiknál 1638 észlelésadatra támaszkodik és e nagyszámú 
észlelésből a két műszerre nyert d középérték egyezése megerősíteni lát
szik a két graviméterre megadott (Heiland 40-re 0,0977, Heiland 66-ra 
0,09443) müszerállandók helyességét.

A  fentiek kapcsán nem látszik érdektelennek a műszerjárás linearitása 
feltételezésével előzőleg megállapított d értékeket összehasonlítani az 
ugyanazokra a szakaszokra a most alkalmazott módszer alkalmazásával 
nyert d értékekkel. Hét ilyen szakasz áll rendelkezésünkre s a rájuk 
vonatkozó adatokat a következő táblázatban adjuk.

1. táblázat

c , I
Előbbi Üj

Műszer Szakasz
jele eljárással nyert 

d

H . 40 tí 1,118 1,213
C — 1,205
G 1,105 1,192

H . 66 A 1.192 1,178
D 1.161 1,178
E 1,000 1.187

” F
!

1,160 1,205

Szembeötlő, hogy az új eljárással nyert d értékek (az A kivételével) 
mind nagyobbak, mint a linearitás feltételezésével nyertek, továbbá, 
hogy az új eljárás elfogadható értéket szolgáltatott a C szakasznál is, 
melynél a régi módszer nem adott reális értéket (1. Geof. Közi. I. 3. szám, 
24. 1.) és az E  szakasznál is valószínűbb értéket (1,19) adott az előzőleg 
kapott túlalacsony (1,00) érték helyett. Ugyancsak megállapítható az is, 
hogy az új módszerrel a két graviméterre nyert d középértékek közt 
gyakorlatilag nincs eltérés. Maguk az egyes értékek között sincsenek fel
tűnő nagy eltérések, amit annak tudhatunk be, hogy e szakaszok időtar
tama alatt nagymértékben egyenletes volt a műszerjárás.

Ha a hosszú észleléssorozatból válogatás nélkül ragadunk ki rövidebb 
szakaszokat és ezekre számítjuk ki az amplitudóviszony értékeket, ezek 
között, úgyszintén a különböző graviméterrel nyert észlelésekből ugyan
azon időtartamra kiszámított amplitudóviszony értékek között igen nagy 
eltéréseket kaphatunk. Ebből ismét azt kell megállapítanunk, hogy a járás
görbe pontatlansága miatt csak az észlelések nagy száma mellett kapha
tunk kielégítő eredményt. De hogy ekkor csakugyan kielégítő eredményt
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lehet nyerni, azt megerősíti az, hogy -— mint a következőkből kitűnik —  
hosszabb szakaszok feldolgozásából már egyező értékeket kapunk és a két 
graviméterrel nyert értékek között is kielégítő az egyezés.

5. Önként kínálkozik, hogy a hosszú észleléssorozatból összehasonlí
tás végett az egymásután következő egynapos időtartamú szakaszokat 
ragadjuk ki, annál is inkább, mert a luniszoláris változás periódusa is 
közelítőleg 1 nap. Itt közölt táblázatunk megadja a 37 észlelési napra 
nyert d értékeket, egyben feltüntetve az illető napokon a megfigyelések (n) 
számát is.

2. táblázat

1951
H. 40 H. 66

d n d n

Febr. 9 1,22 37 1,19 39
10 1,16 46 1,26 43
11 1,17 39 1,21 43
12 1,19 44 1,20 39
13 1,18 43 1,25 42
14 1,15 44 1,21 45
15 1,22 45 1,21 42
i6 1,19 44 1,18 47
17 1,19 39 1.20 45
18 1,19 45 1,18 43
19 1,20 44 1,18 48
20 1,20 49 1,24 50
21 1,18 53 1,22 51
22 1,22 48 1,22 50
23 1,18 49 1,23 49
24 1,25 48 1,22 50
25 1,19 49 1,20 48
26 1,24 45 1,16 50
27 1,22 50 1,25 48
28 1,22 49 1,19 49

Márc. 1 1,18 48 1,19 45
2 1,21 50 1,16 50
3 1,17 50 1,21 49
4 1,21 47 . 1,24 49
5 1,20 47 1,22 48
6 1,20 49 1,19 45
7 1,21 49 1,18 47
8 1,19 51 1,22 50
9 1,20 49 1.16 48

10 1,21 45 1,17 45
11 1,16 47 1,21 47
12 1,15 50 1,24 47
13 1,18 50 1,21 48
14 1,21 48 1,16 48
15 1,20 47 1,19 49
i6 1,18 50 1,18 49

A  táblázatból megállapíthatjuk, hogy a napi észlelések száma 39 és 
51 között változik. A  d szélső értékei pedig a Heiland 40 graviméternél
2 Geofizikai közlemények — 4/10 S
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1,15 és 1,25, a Heiland 60 graviméternél meg 1,16 és 1,26. Ez nem is tekint
hető kedvezőtlen eredménynek, ha meggondoljuk, hogy az 1949-ben 
végrehajtott nemzetközi kooperatív graviméter-sorozatészlelések feldolgo
zásánál5 az egyes állomásokra nyert <1 értékek nagyobb szórást mutatnak.

d66

mint a fenti táblázat egy-egy napra vonatkozó értékei. Ha három állomá
son nyert igen kiütő értékeket (1,39, 1,60, 2,18) mellőzünk is, a többi 28 
állomás szélső értékei még mindig 1,10 és 1,35.

A  budapesti észlelések száma már elégségesnek látszik ahhoz, hogy 
relációt keressünk a két különböző műszerrel nyert d értékek között.

5 B. Baars. Gravity Effect of Earth Tides. Geophysical Prospecting I. 82. 
Leyden, 1953.
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Rakjuk Jel pl. koordinátarendszer egyik tengelyére a H. 40, a másikra a 
H. 66 műszerrel ugyanarra a napra nyert d értékeket. Az 5. ábráról meg
állapíthatjuk, hogy az ezeknek az értékpároknak megfelelő pontok elhelyez
kedésében semmi szabályszerűség sem mutatkozik. Ha pl. a deformációs 
együttható időbeli változásáról lehetne szó, akkor a deformációs együtt
hatónak az egyik műszerrel nyert nagyobb értékeinél ugyanazokon a 
napokon a másik műszernél is nagyobb értékekre számíthatnánk. És kisebb 
értékek ugyancsak egyidejűleg lépnének fel mindkét műszernél. Ennek az

6. ábra.

ábrában a pontoknak egyenes mentén végbemenő elhelyezkedésében kel
lene megnyilvánulnia. A  képen azonban semmiféle ilyen tendenciát nem 
lehet felismerni.

6. ábránk mint az idő függvényét szemlélteti a két graviméterrel 
nyert napi d értékeket. Az ábra azonban inkább ezeknek az értékeknek 
a szórásáról ad szemléltető képet.

Ha az egész megfigyelésanyagot négy részre osztjuk, vagyis 9 napos 
közepeket képezünk, akkor a következő értékeket kapjuk :

3. táblázat

Időtartam H. 40 H. 66

Febr. 9— febr. 17 1,189 1,208
18— 26 .205 ,207
27— máre. 7 ,201 ,204

Márc. 8— 16 ,180 ,193

Ha a táblázatban a Heiland 40 graviméter első középértékétől eltekin
tünk, megállapíthatjuk, hogy a többi érték, mégpedig mind a két műszer
nél meglehetősen egyenlő mértékben, csökkenő tendenciát mutat. Úgy gon- 
2* 4/10 s
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dőljük azonban, hogy a megfigyelés időtartama nem elég hosszú ahhoz, 
hogy a d értéknek mindkét műszernél mutatkozó ezt a bár egyező, de 
csekély változását reálisnak tarthassuk és ne tekintsük azt puszta vélet
lennek. Annyit mindenesetre megállapíthatunk, hogy 9 napos megfigyelés
anyagból nyert d értékek már nem térnek el nagyon egymástól.

Ha mindezektől az elgondolásoktól, melyek a két graviméterrel nyert 
értékek kölcsönös relációjára, vagy ezeknek esetleges változására vonat
koznak, eltekintünk és egyedül csak a d együttható legvalószínűbb értéké
nek a megállapítására szorítkozunk, a két graviméterre nyert 1,197 és 
1,203 közepét képezve és két tizedesre szorítkozva a budapesti észlelések
ből az amplitudóviszony legvalószínűbb értékéül 1,20 tekinthető.


