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A külső körülmények hatása a graviméteres 
mérések pontosságára

C S A P Ó  G É Z A

A  graviméteres mérések pontosságát a műszer sajátosságai határozzák meg, azonban az eredmé
nyeket nagymértékben befolyásolják a mérések alatt uralkodó külső körülmények hatásai.

Ezek közül legjelentősebbek a hőmérsékletváltozások, vibrációs jelenségek, talaj vízszint-ing adózá
sok és a műszerszállítás hatásai.

A  dolgozatban a Sharpe graviméterek néhány vizsgálati eredményét közöljük és rámutatunk a 
tárgyalt hatások csökkentésének módjára.

Точность гравиметрических данных определяется, в основном, свойствами аппарату
ры, однако, на результаты сильно влияют внешние факторы, имеющие место в процессе 
наблюдений.

Основными из этих факторов являются: изменения температуры, вибрационные 
явления, колебания уровня грунтовых вод и эффекты транспортировки аппаратуры.

В настоящей работе излагаются некоторые результаты исследования гравиметров 
типа Шарп и рассматриваются возможности уменьшения этих эффектов.

The accuracy of gravimetric measurements is determined by the characteristics of the instrument 
used, but in addition results are significantly influenced by environmental conditions being present 
during the measurements.

M ost important of these are temperature variations, ground water level oscillations as well as 
effects of instrument transportation.

The paper contains some research results concerning Sharpe gravimeters and points to possibi
lities of reducing the effects under consideration.

A graviméteres mérések eredményeinek pontosságát befolyásoló tényező
ket két csoportba sorolhatjuk: az első csoportba a műszerek szerkezeti sajátos
ságaiból, a másodikba az észlelések alatt uralkodó külső körülményekből szár
mazó hatások tartoznak.

E két csoport hatásainak ismeretében meg lehet találni azt az optimális 
mérési módszert és az adatok feldolgozásának olyan célszerű formáját, amely 
a pontosságot kedvezően befolyásolja.

A graviméteres méréseket általánosságban a következő tényezők befolyá
solják:

iti A  q  —  f  (t ,  О ,  B ,  Z ,  gc, v ,  ccv, cty со у Vf у В )  у 

ahol: Е  =  f(M , R, Q, q).

Az összefüggésekben szereplő betűk jelentése:
t — a drift, az árapály, a g értékének regionális, vagy szekuláris

változása (ez utóbbi ismételt méréseknél jelentős)
C — a környezet'hőmérséklete, ill. hőmérsékletváltozásai
В — barometrikus hatások
H, Z — a földi mágneses tér összetevőinek hatása
a — a graviméter lengőrendszerének dőlése
v, <xv — a szélerő és szélirány
а, со — a természetes, vagy mesterséges rezgések amplitúdója és frek

venciája
Vt — a talajvízszint ingadozásai
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E  — egyéb hatások; feltételezhető, hogy léteznek eddig fel nem is
mert, a méréseket befolyásoló további hatások is

M  — a számlálóberendezések felbontóképessége és e berendezések 
mechanikus hibái

E — a mérőskála tulajdonságaiból adódó hatások
Q — termosztátos műszereknél a termosztát hatásai
q — nem termosztátos műszereknél a hőátadó képesség és a hőkom-

penzátor sajátosságai.
Két pont között végzett Ag mérések pontosságát az határozza meg, hogy a 

felsorolt tényezők hogyan változnak a mérések során, ezeket a hatásokat meny
nyire sikerül kiküszöbölni, vagy számítással korrekcióba venni. Hangsúlyoz
zuk, hogy terepi Ag mérésekről van szó, nem pedig laboratóriumi körülmények 
közötti Ag regisztrálásról. A zavaró hatások a kétféle mérésnél ugyanis csak 
részben egyeznek, kiküszöbölésük, illetve korrekcióba vételük is másként le
hetséges.

Magyarországon jelenleg mind geofizikai, mind geodéziai célú graviméteres 
mérésekhez asztatizált kvarcrendszerű Sharpe, valamint Worden műszereket 
használnak. Ezeknél a gravimétereknél a H, illetve Z földi mágneses hatások 
nem játszanak szerepet; a mérési technológia helyes megválasztásával v és ocv 
hatása kiküszöbölhető, geofizikai méréseknél a g lassú változásaitól eltekint
hetünk. A talajvízszint ingadozásait nem tudjuk figyelembe venni, bár az ebből 
származó hatások igen komoly hibaforrásai a graviméteres méréseknek.

Ebben az esetben írhatjuk:
mAg =  f(t, C, B, M, R, a, со, a, Q, q).

Jelen dolgozatban a vibráció (а, со), a hőmérsékletváltozások {C,q) és a 
műszer dőlésének (a) a graviméterek műszerleolvasásaira gyakorolt hatásával 
foglalkozunk.

Tapasztalati tény, hogy a terepi graviméterméréseket a földrengések, 
munkagépek és gépkocsik mozgása, városi forgalom nagymértékben zavarják, 
vagy lehetetlenné teszik. Ezek a zavaró tényezők azonban a mérés szünetel
tetésével minimumra csökkenthetők, mert a graviméter látómezejében el
helyezkedő mérőindex rendellenes viselkedését az észlelő azonnal észreveszi. 
Felmerül a kérdés, hogy milyen hatásokat okoznak a szemmel nem észlelhető 
mikroszeizmikus jelenségek, vagy az együtt és egyidőben alkalmazott geofizi
kai kutató módszerek munkaeszközei (áramfejlesztők, különböző generátorok, 
fúróberendezések stb.) ?

A kérdés vizsgálatára az 1. ábrán látható mérőfelszereléssel mesterséges 
rezgéseket állítottunk elő és vizsgáltuk azoknak a graviméter-leolvasásokra gya
korolt hatását.

A rezgéskeltés iránya szerint három kísérletet végeztünk:
V komponens vizsgálata: itt a rezgéskeltés iránya merőleges az inga karját 

és az inga forgástengelyét tartalmazó vízszintes síkra;
H1 komponens vizsgálata: a rezgéskeltés iránya itt arra a függőleges síkra 

merőleges, amelyik tartalmazza az inga karját és párhuzamos az inga forgási 
tengelyével;

í f 2 komponens vizsgálata: itt a rezgéskeltés iránya a Hx komponens síkjá
ban merőleges a Hx rezgéskeltési irányra.

A mérések során 100 gV  érték felelt meg 0,1 cms~2 rezgésgyorsulási szint
nek, amely értéket állandónak tekintettünk a kísérlet alatt. A műszerleolvasá-
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1. ábra. A  No. 181 — Gr graviméter vibrációs kísérletéhez használt mérőberendezés elvi sémája
1 alappont 7 szinuszgenerátor
2  vibrációs állvány 8  diff. frekvenciamérő
3 rezgésérzékelő 9 mérőerősítő
4 előerősítő 10 szintíró
5 tápegység 11 oszcilloszkóp
6 teljesítmény-erősítő

Puc. 1. Схема установки, применявшейся для испытания гравиметра № 181 -G  на вибро
устойчивость

sokat 10 — 400 Hz frekvenciatartományban végeztük. A mérési eredményeket 
a 2. ábrán ábrázoltuk.

A 20 Hz alatti frekvenciatartományban olyan jelenségeket észleltünk, mint 
a földrengéseknél, vagyis a mérőindex a frekvencia ütemében lengett. A 20 — 80, 
valamint a 90 — 110 Hz közötti intervallumban több tized mgalt kitevő leolva
sáskülönbségek adódtak a nyugalmi helyzethez képest. Ez a tartomány azért 
veszélyes, mert a változásokat az észlelő nem veheti észre a szál zavartalannak 
látszó működése miatt! 80 — 90 Hz között a változások igen nagyok, a szál 
állandó mozgásban volt, 86 Hz körül önfrekvenciára utaló jelenségek mutatkoz
tak: az index ki vastagodott, a leolvasás lehetetlenné vált. 110 Hz feletti tarto
mányban semmilyen változást nem tapasztaltunk a nyugalmi helyzethez vh 
szonyítva.

A következő kísérletnél a rezgésgyorsulási szint fokozatos növelésével mér
tük a különböző frekvenciákhoz tartozó ,,terhelés-Ag” görbéket. A V komponens
re vonatkozó eredmények a 3. ábrán láthatók. Ezeknél a kísérleteknél 100 gV 
felelt meg 1 cms~2 rezgésgyorsulási szintnek. Azt tapasztaltuk, hogy a külön
böző frekvenciákhoz tartozó görbéknél 100 — 700 gV  között néhány század 
mgal változástól egy mgalt (!) is meghaladó eltérések regisztrálhatók zavarta
lannak látszó indexműködés mellett.
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2. ábra. A  No. 181 — G graviméter vibrációs vizsgálatának eredménygörbéi
V  vertikális komponens
H x és H 2 horizontális komponensek
— — — graviméter önfrekvenciájának helye 

Ag látszólagos Ag változás a terhelés függvényében

Puc. 2. Результаты испытания гравиметра № 181 -G  на виброустойчивость 
V -  вертикальная составляющая
Н] и Н2 -  горизонтальные составляющие место собственной частоты гравиметра 
Ag -  кажущиеся изменения Ag в функции от нагрузки

Fig. 2. Registration results of vibration investigations of the gravimeter 181 — G
V  vertical components
H x and H 2 horizontal components
— — — place of eigenfrequency of the gravimeter 

Ag apparent Ag variation depending on load

3. ábra. A  No. 181 — G graviméter „terhelés—Ag” görbéi 
— — — rezonanciafrekvencia
Ag látszólagos Ад változás a terhelés függvényében 

Рис. 3. Кривые „A g нагрузки” гравиметра № 181 -G  
-  -  -  -  резонансная частот а

Ag -  кажущиеся изменения Ag в функции от нагрузки
Fig. 3. Load — Ад — curves of gravimeter No 181 — G 

— — — resonance frequency 
Ag apparent Ag variation depending on load
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Az említett vizsgálatokat térbeli rezgéskeltéssel folytatjuk és megvizsgál
juk a kisfrekvenciás (0,1 — 20 Hz) rezgések tartományát. A laboratóriumi vizs
gálatokon kívül terejoi méréseket is végzünk a mesterséges rezgéskeltőknek á 
graviméter-leolvasásokra tett hatásának kimutatása érdekében.

A külső tényezők közül a hőmérsékletváltozásoknak a graviméter-leolvasások
ra gyakorolt hatása az egyik legjelentősebb jelenség, kiküszöbölése igen sok 
nehézséggel jár.

A hőmérsékletváltozások statikusak és dinamikusak lehetnek. Statikus
nak nevezzük akkor, amikor feltételezhető, hogy a gravimeter teljes tömege át
veszi a megváltozott hőmérsékletet, s a változások kellően lassúak ahhoz,

\6ep-7№№\

4. ábra. A  No. 181 — G graviméter műszerállandóinak értéke a hőmérséklet függvényében (labora
tóriumi meghatározás)

__________  kis csavar állandó
. — — — nagy (geodéziai) csavar állandó

Puc. 4. Зависимость величин постоянных гравиметра № 181 -  G от температуры (лаборатор
ные определения)

_____________постоянная малого винта
------------------ постоянная большого (геодезического) винта

Fig. 4. Values of instrumental constants of gravimeter No 181 — G depending on the temperature
(laboratory measurement)

__________  constant of small screw
— — — constant of big (geodetic) screw

T(abor~25cC
'1974.

5. ábra. Driftgörbék laboratóriumi meghatározása (feldolgozás Percev-módszerrel)

Puc. 5. Определение кривых дрейфа в лабораторных условиях (обработка данных по
методу Перцева)

Fig. 5. Laboratory determination of drift-curves (computed b y the Percev-method)
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hogy a műszer hőkompenzáló berendezese kifejthesse hatását. Dinamikus vál
tozásoknál a hőkompenzátor hatástalan, a gravimeter különböző szerkezeti 
egységei nem egyformán veszik át a hőmérsékletet, ezáltal olyan geometnai 
torzulások keletkeznek, amelyeknek hatása a műszerleolvasási értékekre nem
vehető számításba. . ,

Állandó hőmérséklet mellett meghatározhatók a gravimeterek műszer- 
állandói laboratóriumban„ s a különböző hőmérsékleten végzett meghatározá
sok felvilágosítást adnak a hő mérséklet változások várható hatásaiiol.

Ebből a célból hőkamrában három kü- 
lönböző hőmérsékleten végeztünk laborató
riumi műszerállandó meghatarozast a dóles 
módszerével (4. ábra).

Az eredmények azt mutatják, hogy a 
Sharpe CG —2 No. 181 —G műszer állandói
nak változásából származó hatások meg
haladják az e műszertípussal elérhető pon
tosságot.

A további vizsgálatokhoz meghatároztuk 
néhány graviméter laboratóriumi driftjét. A 
drift ismerete elősegíti a helyes mérési mód
szer kiválasztását, tájékoztat a terepi ponto
kon egyszeri méréssel meghatározott Ag vár
ható megbízhatóságáról.

Tapasztalati tény, hogy gravitációs 
, ,*mikrohálózatok” mérése esetén 0,05 mgal/óra 
értékű drift még jó zárási érték esetén is 
0,1 -  0,2 mgal Ag különbséget okoz ugyanazo
kon a pontokon egy közel 0 mgal/от értékű 
drifttel jellemezhető mérési sorozatból kapott 
eredményekhez viszonyítva. Ilyen esetekben 
éppen a részletes mérés által nyerhető több
letinformációkat veszíthetjük el, illetve ha
mis képet kaphatunk a terület gravitációs 
viszonyairól. Az 5. ábra a driftmeghataroza- 
sok eredményét mutatja.

Az eredmények magyarázatánál előre
bocsátjuk, hogy a graviméterek drift je a 
tapasztalatok szerint a kvarcrendszer „örege- 
désével” általában csökken, az egyes műszerek 
driftgörbéjéből pedig nem szabad általánosí
tásokat levonni az adott műszertípusra. Ér
dekes összehasonlítani a két termosztát nél
küli Sharpe graviméter (No. 181 —G és No.
256 —G) és a termosztátos Worden No. 936 
műszer járásgörbéjét. Előbbieket 1965-ben, 
utóbbit 1973-ban gyártották. Látható, hogy 
a Worden drift je lényegesen kisebb a másik 
két műszerénél, ami a termosztátberendezes 
jó minőségére utal. A No. 937 Worden ter
mosztát-hibás volt a kísérletek idején.
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Következő kísérletünk a statikus hőmérsékletváltozások hatásának ki
mutatására szolgált (6. ábra). A hőkamra hőmérsékletét automatikus vezér
léssel változtattuk szinuszoidáüs görbe szerint úgy, hogy a 17 °(7-os alapszint 
mellett 8 °C-o& amplitúdójú, 24 órás periódusú hőmérsékletváltozásokat hoz
tunk létre. A mérési eredményekből fontos megállapításokat lehet tenni. A mű
szerek rövidperiódusú driftjét nem változtatja az, hogy egyenletes hőmérséklet 
helyett egyenletesen változó hőmérsékleten regisztráltuk a járásgörbéket. A két 
termosztát-nélküli Sharpe műszer a = -0,ll, illetve a — 0,23 mgal amplitúdóval 
és mintegy hétórás fázistolással követi a hőmérsékletváltozásokat. Hőmérsék
leti kompenzátoruk ellentétes értelemben működik. Nagyobb pontosságú 
mérésekhez nyilván a hőmérsékletváltozások hatására kevésbé érzékeny 181 — G 
műszert használhatjuk, a két műszer együttes alkalmazása esetén a mérési 
eredmények szórni fognak ugyan, de az eredmények középértékében a hőmér
sékleti hatások jobban kompenzálódnak, mint két azonos előjelű hőkompen
zátorral ellátott Sharpe műszer alkalmazása esetén. A 226 — G műszert utólag 
látták el termosztát-berendezéssel.

Ennél a graviméternél a hőmérsékletváltozások hatása minimális. A gyári - 
termosztátos Worden No 936-os műszer, bár a regisztrátum sok zavaró értéket 
tartalmaz, szintén nem mutat domináns jelleget.

A következő kísérlettel a dinamikus hőmérsékletváltozásoknak a műszer
leolvasási értékekre gyakorolt hatását vizsgáltuk. Ez a jelenség nagyon veszé
lyes hibaforrása a graviméteres méréseknek, mert a műszer különböző szerkeze
ti egységei különböző mértékben melegszenek át, s olyan geometriai torzulások 
lépnek fel, melyeknek hatását nem lehet figyelembe venni. A dinamikus hő
mérsékletváltozások jelentősen megnővehk a műszer rövidperiódusú járását 
(7. ábra), vagy olyan mértékben torzítják, hogy a változásokat nem lehet kor-

7. ábra. Dinamikus hőmérséldfetváltozások hatása a graviméterek leolvasási értékeire 
— — — hőmérsékleti görbék

__________  műszerleolvasási értékek görbéje mgal-ban

Puc. 7. Влияние динамических изменений температуры на показания гравиметров 
.................  кривые температуры
__________ кривая величин, отсчитанных с гравиметра, в мгл
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rekcióba venni. A műszerleolvasásokban a mérési pontosságot nagyságrenddel 
meghaladó változások lehetségesek.

Jelen ismereteink birtokában nem ismerünk olyan egzakt eljárást, amely
nek segítségével a hőmérsékletváltozások hatásait utólag korrekcióba lehetne 
venni. Célunk ezért az, hogy ezeket a hatásokat minimálisra csökkentsük. 
Ennek két megoldása lehet. Az egyik megoldás az, hogy a műszereket géjikocsi- 
ban szállítjuk és a méréseket is a gépkocsiból végezzük, a graviméterek éjszakai 
tárolását a nappali középhőmérséklethez közeli hőmérsékletű helyiségben biz
tosítjuk. Mérés közben regisztráljuk a gépkocsiban uralkodó hőmérsékletet, s 
a mérések során igyekszünk azt állandó értéken tartani. Ezzel a látszólag egy
szerű eljárással igen jó eredményeket lehet elérni, amit bizonyít hitelesítő alap
vonalunkon végzett évenkénti észlelési eredményeink jó egyezése (1. táblázat). 
Ezt az eljárást geofizikai méréseknél csak bázisméréseknél, vagy kitüntetett 
fontosságú gravitációs szelvények esetében alkalmazhatjuk, mert nagymérték
ben növeli a mérések időszükségletét, erdős, hegyes terepen pedig kiépített 
úthálózat hiánya miatt a gépkocsival való közlekedés sokszor lehetetlen. 
Lényegesen hatásosabb eljárás gyári termosztáttal ellátott Worden graviméte
rek beszerzése, vagy már meglevő Sharpé graviméterek termosztáttal való el
látása. Ennek elvi akadályai nincsenek, az elektrotechnikai elemek mai fejlett 
színvonalán az a veszély sem fenyeget, hogy elveszítjük a könnyű kezelhetőség 
(hordozhatóság) nagy előnyét. A Geofizikai Intézetben megkezdtük a birto
kunkban levő Sharpe graviméterekhez szükséges termosztátberendezések ter
vezési munkáit. *

1. táblázat— таблица 1 . — Table 1.
Mérési eredmények a magyarországi gravitációs hitelesítő alapvonalon 

Таблица 7. Результаты наблюдений, проведенных по опорному эталонному 
гравиметрическому профилю Венгрии 

Results o f calibration measurements made on the Hungarian gravity base line
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megfelelő értékre. Az eltérések még ilyen viszonylag kis dőlés mellett is meg
közelítik a 0,1 mgal értéket. A dőlés hatásának csökkentésére gondos műszer
szállítás ajánlható (háton való szállítás, hintáztatás kerülendő), és főképpen a 
mérési pontokon a műszer felállítása után beiktatott néhány perces ,,kény szer - 
pihenők” .

Végül szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy mindhárom tárgyalt hatás 
jelentősen csökkenthető azáltal, hogy a terepi pontok mérésénél ismétlést vég
zünk, vagy gondosan összeválogatott műszerpárokkal végezzük a méréseket. 
Tekintettel arra, hogy a graviméteres méréseknél Magyarországon nincs köte
lező jellegű ellenőrző mérés előírva, a tárgyalt hatások miatt a mérések pontos
ságának még becslése is nehéz.

Az ismertetett kísérleteket Intézetünk geodéziai gravimetriai csoportjá
nak munkatársai végezték, a rezgésvizsgálatokban az Akadémia Mérésügyi 
Szolgálatának munkatársai vettek részt. Az egyes kísérleti görbék analízisét 
Bodri Bertalanná végezte, a hőkamrás kísérletek feltételeit a prágai Geodéziai 
Intézet biztosította. Segítségük nélkül ezen kísérletekről nem tudtam volna 
beszámolni.
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