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РЕННЕР ЯНОШ

ОТКЛОНЕНИЕ ОТВЕСА В НЕКОТОРЫ Х РАЙОНАХ ВЕНГРИИ

В работе в сводном порядке обсуждается вопрос о возможностях использования 
данных гравиметрических работ для уточнения фигуры Земли. Дается информация о 
работах, проведенных до сих пор з этой области в Венгрии.

J. KENNER

DEVIATION OF THE VERTICAL IN  CERTAIN AREAS OF HUNGARY

A brief resume is given of how gravity measurements can be applied to determine the shape 
o f the Earth as exact as possible. An information is furnished about the studies accomplished in 
this field in Hungary so far.

A  F Ü G G Ő V O N A L E L H A J L Á S  M A G Y A R O R S Z Á G  EGYES T E R Ü L E T E IN

RENNER JÁNOS

A függővonalelhajlás tudvalevőleg a földfelszín bármely pontjában a 
geoid normálisa és valamely vonatkozási ellipszoid normálisa közötti szög. Ha 
vonatkozási felületként a közepes földi ellipszoidot vesszük alapul, akkor ab
szolút függővonalelhajlást kapunk, egyébként a függővonalelhajlás relatív. 
A függő vonalelhajlást asztrogeodéziai úton határozzák meg a földrajzi széles
ség és a hosszúságkülönbség pontos mérésével és az ellipszoid adatainak fel
használásával .

Geofizikai vonatkozásban a függővonalelhajlások helyett gyakran a 
nehézségi vízszintes erőösszetevőket használják. A  radiánban kifejezett, meri- 
clionális függővonalelhajlás és a nehézségi gyorsulás szorzata megadja a víz
szintes erőösszetevőt az északi koordináta tengelyre, ha pedig a hosszúság
különbségből származó függővonalelhajlást megszorozzuk a nehézségi gyorsu
lással és a földrajzi szélesség cosinusával. akkor a keleti irányú vízszintes 
erőösszetevőt kapjuk.

Geodéziai szempontból gyakran használjuk a geoidundulációk fogalmát. 
A geoidunduláció a függővonalelhajlással arányos és kifejezi a geoid felületének 
eltérését az alapul vett vonatkozási ellipszoidtól. Ha a vízszintes erőösszetevők
ből kiszámítjuk a nehézségi potenciál értékét, akkor a potenciál változása 
megfelelő mértékegységre átszámítva a geoidundulációt adja.
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A függővonalelhajlás asztrogeodéziai meghatározásán kívül a gravitációs 
adatok is alapul szolgálhatnak a függővonalelhajlások megáll a pit ására. A 
múlt század közepén jelent meg Stokes klasszikus munkája a Föld alakja és a 
nehézségi erőtér közötti kapcsolatról. Stokes ebben a munkájában kifejtette 
azt a módszert, amellyel a nehézségi anomáliákból a geoidundulációt ki lehet 
számítani. Ennek azonban egyik feltétele az, hogy az nehézségi anomáliákat 
létrehozó tömegek a geoid felületen belül legyenek, másik feltétele pedig az, 
hogy a számításban felhasznált nehézségi anomáliák az egész Föld felületén 
rendelkezésre álljanak, ami nyilván jelenleg csak részben teljesíthető.

Másfelől Eötvös Loránd dolgozott ki eljárást arra, hogyan lehet a torziós 
ingamérések görbületi adataiból a vízszintes erőösszetevőket meghatározni, 
s ezt az eljárást az Arad-körnvéki területre alkalmazta. Ez a számítás azon
ban csak akkor végezhető el, ha a kérdéses területen legalább két pontban 
ismeretes az asztrogeodéziai úton meghatározott függővonalelhajlás.

Eötvös eljárása meglehetősen bonyolult képletekkel dolgozik és ezért 
alkalmazása körülményes. Az eljárást azzal igyekeztünk egyszerűsíteni, hogy 
általános háromszögek helyett a négyzetes hálózatból adódó egyenlő szárú, 
derékszögű háromszögeket használtuk. Ez azonban szükségessé tette a mért 
görbületi mennyiségek interpolációját az alapul választott négyzetes hálózat 
szögpontjaira, ami területi eloszlású mérési adatok birtokában könnyen és 
reálisan megvalósítható. Mivel a meghatározó egyenletek száma több, mint az 
ismeretlenek száma, a legvalószínűbb értékeket kiegyenlítő számítással hatá
rozhatjuk meg. Ezzel az egyszerűsített eljárással Magyarország néhány vidé
kén az Eötvös-inga mérések eredményeinek, valamint egyes asztrogeodéziai 
pontok adatainak felhasználásával kiszámítottuk a nehézség vízszintes össze
tevőit és a potenciál értékeket, s megszerkesztettük az egyenlő potenciálú 
vonalakat. Ilyen módon kísérleti számítások történtek kis területrészeken. 
Cinkota, Fertőszentmiklós és Felsősegesd környékén, azután pedig a Duna- 
Tisza közén, folytonosan összefüggő, kb. :2000 km2 nagyságú területen 
Örkény, Cegléd, Szolnok, továbbá a Tiszántúlra átnyúlóan Törökszentmiklós 
környéken (1. ábra). Ezen az összefüggő, nagyobb területen felhasználtuk az 
Erdőhegy, Szőlőhegy és Abony elnevezésű asztrogeodéziai pontok adatait.

7. ábra
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ezenkívül a Kuncsorba melletti 473. számú graviméteres alappontra Stokes 
képlete alapján számított relatív függővonalelhajlást. Mivel a feldolgozásban 
a görbületi mennyiségek földalatti rendellenességei szerepeltek s az asztro- 
geodéziai adatok is redukálva voltak a topografikus javítással, az eredményül 
nyert vízszintes erőösszetevők és potenciál értékek a felszín alatt levő rendelle
nes tömegeloszlás hatását tükrözik, s ennélfogva alkalmasak a földkéreg fel
építésére vonatkozó következtetésekre.

Ezzel kapcsolatban joggal vethető fel az a kérdés, hogy a vízszintes erő
összetevők és a potenciálértékek nyújtanak-e más adatokat a földkéreg szer
kezetéről, mint a szokásos feldolgozásból származó Bouguer-anomáliák, vagy 
a magasabb deriváltakat feltüntető másodlagos anomáliák, várható-e meg
egyezés, van-e eltérés, és ha van, mi a magyarázata, tehát végeredményben 
geofizikai szempontból van-e célja a gravitációs adatok ilyenféle feldolgozásá
nak. Erre nézve irányadó az a meggondolás, hogy a potenciál a legegyszerűbb 
esetben a távolság első hatványával, az első derivált pedig a távolság második 
hatványával fordítva arányos, tehát a mélyebben fekvő rendellenes tömeg
eloszlás jobban érvényesül a potenciálban, mint az első vagy második deri
váltban. Ezt a különben igen nyilvánvaló kapcsolatot egy egyszerű esetben 
szemléltethetjük. Gondoljunk el egy tetszés szerinti homogén gömböt, kétféle 
mélységben, 500 és 2000 méter mélységben. A rajzon a gömb középpontjának 
megfelelő felszíni ponton átmenő szelvényben látható a potenciál és a nehézségi 
gyorsulás rendellenességének változása mindkét mélységre vonatkozólag 
(2. ábra). A potenciál anomália értéke a 2000 méter mélységben levő ható 
esetében is jelentékeny, míg a nehézségi anomália értéke viszonylag kicsi.
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2. ábra

Ha a gravitációs mérési eredményeket a mélyebben fekvő hatók, így az 
alaphegység domborzatának meghatározására kívánjuk kiértékelni, a függő
vonalelhajlások és a potenciálok értékes adatokat szolgáltathatnak. Termé
szetesen az ilyen következtetések csak akkor reálisak, ha a fiiggővonalelhajlá-
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sok és a potenciál értékek feldolgozása viszonylag nagy területen, például az 
ország nagy részén összefüggően megtörtént. Ilyen célra felesleges az Eötvös - 
inga mérésekből származó görbületi mennyiségek részletes kiértékelése, ellen
ben célravezető kb. 10—10 km távolságban levő pontokban a vízszintes erő- 
összetevők meghatározása Stokes és Vening-Meinesz képleteinek alkalmazásá
val. Ehhez azonban az szükséges, hogy egységes országos gravitációs térkép 
álljon rendelkezésre, 1:50 000 és 1:200 000 méretarányokban, sőt, kívánatos, 
hogy bizonyos távolságig az országhatáron túl is ugyanabban a rendszerben 
hozzáférhetők legyenek a nehézségi anomáliák. A vízszintes erőösszetevők 
meghatározása az egyes pontokban viszonylag egyszerűen történik, meg
felelően szerkesztett diagrammok segítségével. Célszerű a kérdéses pont köze
lében kb. 33 km sugarú körön belül 1:50 000 méretarányú, azon túl pedig 
1:200 000 méretarányú anomália térkép használata. A  kérdéses pont, közvet
len környezetében a vízszintes gradiens értékekre van szükség.

Még az a kérdés merül fel, hogy a Stokes-képlet alkalmazásánál milyen 
nehézségi anomáliákat használjunk. A  Bouguer-anomáliák erre a célra nem 
alkalmasak, mert a Bouguer-anomáliák számításakor a geoid feletti tömegeket 
eltávolítjuk, tehát nem teszünk eleget a már említett Stokes-féle első feltétel
nek, amely azt kívánja, hogy a Föld egész tömegét vegyük figyelembe, de a 
geoidon belül. Olyan anomália rendszer alkalmas erre. amelynek számításánál 
nincsen tömegeltávolítás, csupán tömegáthelyezés a geoidon belüli térbe. 
Ilyenek az izosztatikus és a Faye-féle anomáliák. Ezek bármelyike szóba 
jöhet, de leginkább indokolt a Faye-anomáliák alapul vétele, mert azok hipo
tézis nélkül számíthatók. Mivel sík vidékeken a Faye-anomáliák csak egy 
állandóban különböznek a Bouguer-anomáliáktól, a vízszintes erőösszetevők 
számításánál pedig az anomáliák különbségei szerepelnek, tehát sík vidékeken 
a Bouguer-anomáliák is alkalmazhatók. .Domb- és hegyvidéken azonban 
már a Bouguer-anomáliák nem használhatók és ezért nagyobb területre ki
terjedő számításoknál célszerű egységesen a Faye-anomáliákat alapul venni. 
Természetesen ellenőrzésként egyes asztrogeodéziai pontok mért függővonal
elhajlásai is figyelembe vehetők, anélkül azonban, hogy azokat a Stokes-kóp- 
lettel számított függő vonalelhajlások rendszerébe beillesztenők.

Azt sem szabad szem elől téveszteni, hogy ha az országhatáron túli terü
letsávokon rendelkezésre állanak is a nehézségi anomáliák, a Stokes-féle má
sodik feltételnek távolról sem tudunk eleget tenni, mert a földfelszínnek csak 
kicsi részén vesszük tekintetbe az anomáliákat. Ennélfogva az így megállapí
tott vízszintes eró'összetevők relatív jellegűek, de mert minden kiértékelt 
pontban ugyanakkora körzeten belül maradunk, a nyert eredmények kéregfelé
pítési következtetésekre mégis alkalmasak, hiszen a kéregben levő rendellenes 
tömegeloszlások a távolabbi területek anomáliáira nincsenek nagy befolyással. 
Azonban semmi esetre sem alkalmasak az ilyen módon megállapított vízszintes 
erőösszetevők, illetőleg geoidundulációk a geoid alakjának jellemzésére.
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