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Függovonal-elhajlás interpoláció 
Eötvös-inga-mérési eredmények alapján

II. Rész

V Ö L G Y E S I L A J O S

4. Alkalmazások
Amint már a bevezetőben említettük, a függő vonal-elhajlások két nagy 

probléma megoldását segítik elő: egyrészt fontos adatokat szolgáltatnak a geoid 
részletes meghatározásához, másrészt tájékoztatást nyújtanak a felszín alatt 
eltakart tömegeloszlásokról (Völgvesi 1976 b). Ebben a részben ezzel a két prob
lémával foglalkozunk.

4.1. Geoid-számítások
A geofizika és az elméleti geodézia egyik közös feladata a Föld elméleti 

alakjának, a geoidnak a részletes meghatározása. Napjainkban a korszerű mé
rések eredményei alapján rendelkezésre állnak Földünk csaknem egész felületére 
a geoid fő formáinak szintvonalas térképei, ezek a térképek azonban nem tartal
mazzák a geoid ,,finomszerkezetét” .

Mint ismeretes, a geoiclundulációk és a függővonal-elhajlás-értékek között 
meghatározott matematikai kapcsolat áll fenn. Valamely P t ésP i+1 pont között 
a geo id-magasság megváltozása:

pí+i
ANiti+1 =  J (tj cos a +  r) sin a) ds , (3)

p i

ahol a a két pontot összekötő s hosszúságú vonal azimutja.
Amennyiben tehát a vizsgált terület valamely pontjában ismerjük a geoid- 

magasság N0 kiinduló értékét, továbbá ha az illető területen rendelkezésre állnak 
megfelelő pontsűrűséggel a függővonal-elhajlás-értékek, akkor ezekből a szóban- 
forgó területre meghatározhatjuk a geoid részletes térképét. Meg kell azonban 
jegyeznünk, hogy az így számított geoiddarab csak akkor illeszthető más geoid- 
térképekhez, ha a számítások alapjául szolgáló függő vonal-elhajlások ugyanazon 
alapfelületre vonatkoznak.

A fentiek alapján a 3. ábrán bemutatott kísérleti területen számításokat 
végeztünk a kombinált módszerrel interpolált függő vonal-elhajlás összetevők 
felhasználásával. Számításainkban a (3) integrált az alábbi közelítő képlettel 
helyettesítettük:

Mivel a szóbanforgó területen semmiféle olyan geoid-magasság nem állt ren
delkezésünkre, amely ugyanazon alapfelületre vonatkozott volna, mint a meg
adott relatív függővonal-elhajlás-összetevők, ezért az N0 geoid-magasságot a 3. 
ábrán bemutatott kísérleti terület 1 jelű asztrogeodéziai pontjában önkényesen 
zérusnak választottuk. — A további pontok geoid-magasságát ebből kiindulva
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7. ábra. A  relatív függő vonal-elhajlások ismerete alapján számított geoid-térkép.

Рас. 7. Карта геоида, расчитанного на основании знания относительных отклонений отвеса. 
Fig. 7. Geoid map computed on the basis of the knowledge of relative deflections of the vertical

határoztuk meg. Sajnálatos módon ebből az következik, hogy az így kapott geoid- 
térképünket közvetlenül semmiféle más geoidtérképpel nem vethetjük egybe.

A szóbanforgó geoidtérképet a 7. ábrán mutatjuk be. A térkép igen jó össz
hangban van a & =  / ! 2 +  т}2 függő vonal-elhajlás-vektorok 6. ábrán látható el
oszlásával.

A számítások pontosságára jellemző, hogy az 1 -+2, 2-+3, 3->l láncolatok 
mentén körbehaladva, és az 1 jelű pontba visszaérve az N0 =  0 cm kiindulóérték 
helyett N'{) =  — 7 cm adódott, vagyis a körülbelül 115 km hosszúságú láncolaton 
körbehaladva mindössze 7 cm-es záróhiba lépett fel. Ez a záróhiba természetesen 
nemcsak a geoidmagasságok pontosságát jellemzi, hanem egyúttal kiváló ellen
őrzési lehetőség az interpolált £ és rj értékek megbízhatóságára vonatkozóan.

A fentiek alapján megállapítható tehát, hogy az Eötvös-inga-mérések alap
ján sűrített függővonal-elhajlás-értékek felhasználásával igen pontos geoid-tér- ” 
képek készíthetők. Ezen geoid-térképek azonban elvileg csak abban az esetben 
illeszthetők más geoid-térképekhez, ha a geoid-magasságok és a függővonal-elhaj- 
lások ugyanarra az alapterületre vonatkoznak. A helyi részletek tanulmányozá
sára azonban igen alkalmasak és egyelőre nincs is más módszer hasonló pon
tosságú geoid-térképek szerkesztésére. Az egymástól függetlenül (önálló rend
szerben) készült, de egymást részben átfedő geoid-térképek összedolgozására már 
megfelelő gyakorlati módszer van.

4.2. Következtetések a felszín alatt eltakart szerkezetekre

A függővonal-elliajlások a geodéziai alapfelületnek a geoidhoz viszonyított 
elhelyezkedéséből, továbbá az alapfelületül szolgáló ellipszoid és a nehézségi 
erőtér szintfelületei eltérő görbületi viszonyaiból származnak. A szintfelületek 
alakja, görbületi viszonyai a belső tömegéloszlás hatását tükrözik.
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Ha a függővonal-elhajlásokból — illetve a függő vonal-elhajlásokkal arányos 
vízszintes erőösszetevők eloszlásából — a felszín alatti tömegéloszlásokra akarunk 
következtetni, akkor a nyers függővonal-elhajlás-értékekből el kell távolítani 
minden olyan tényezőt, amely a mélybeli viszonyok megítélését zavarná, azaz 
korrekcióba kell venni a felszíni tömegek hatását és megfelelő referencia-ellipszoi
dot kell választani.

A felszíni domborzat hatásával és ennek korrekcióba vételével más helyen 
részletesen foglalkoztunk (Völgyesi 1975, 1976 a), ezért most röviden csak a meg
felelő alapfelület kiválasztásának kérdését tárgyaljuk.

Az 1. részben értelmezett függővonal-elhajlás értéke lényegében attól függ, 
hogy milyen referencia-ellipszioddal közelítjük meg a Föld alakját. A referencia- 
ellipszoid bármilyen (méret vagy elhelyezésbeli) módosítása a hozzá viszonyított 
függővonal-elhajlás-értékeket is többé-kevésbé megváltoztatja. Ebből követ
kezik, hogy nem minden általános elhelyezésű referencia-ellipszoid alkalmas arra, 
hogy a rá vonatkozó relatív függővonal-elhajlásokból következtetéseket vonhas
sunk le a nem látható tömegek eloszlására, a földkéreg szerkezetére, vagy a Föld 
fizikai felépítésére vonatkozóan. — A 6. vagy a 7. ábrából például világosan lát
ható, hogy az ott alkalmazott referencia-ellipszoidra vonatkozó | és rj értékekből 
kiindulva sem az interpolált függő vonal-elhajlás -vektorok eloszlásából, sem pedig 
az ezekből szerkesztett geoid-térkép formájából szinte semmiféle következtetést 
nem tudunk levonni a mélységbeli szerkezetekre vonatkozóan.

Számításainkat a gravimetriai módszerrel megállapított abszolút függővonal- 
elhajlás-értékekből kiindulva is elvégeztük. Az így interpolált függővonal-elhaj- 
lások vektorábráját a 8. ábrán tüntetjük fel. A bemutatott ábra vektorainak kö
zel centrális eloszlásában már lényegesen több geofizikai információ rejlik. A 
vektorok eloszlásából a 805 jelű pont környezetében nagyobb sűrűségű mélybeli 
hatót kell feltételeznünk.

8. ábra. Az abszolút függővonal-elhajlások, illetve az ezeknek megfelelő vízszintes erőösszetevők 
vektorainak eloszlása és a mágneses hatók közötti kapcsolat

Pnc. 8. Связь между абсолютными отклонениями отвеса, т. е. распределением векторов 
соответствующих им продольных составляющих силы, и магнитными телами.

Fig. 8. Relation between the distribution of absolute deflections of the vertical i. e. of horizontal 
force components corresponding to them and magnetic bodies
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A feltételezett ható jelenlétéről és elhelyezkedéséről megpróbáltunk más úton 
is bizonyosságot szerezni. — Mar Eötvös Loránd íelismeite, hogy a gia\ ítacios 
anomáliák gyakran együttjárnak bizonyos földmágneses anomáliákkal ezert a 
nehézségi mérésekből levonható következtetéseket minden esetben igyekezett a 
földmágneses mérésekből levonható következtetésekkel összevetni, illetőleg 
ezekkel kiegészíteni. -  Ezt követve mi is megpróbáltunk kapcsolatot keresni a
8. ábrán bemutatott abszolút függővonal-elhajlások eloszlása és az illető terü
letre vonatkozó földmágneses anomáliák között.

Ezzel kapcsolatosan felhasználtuk a magyarországi mágneses anomáliák 
alapján (Posgay 1962) megszerkesztett mágneses hatók áttekintő térképét. Pos- 
gav az említett mélységtérképeket az anomáliákat okozó hatók fontosabb adatai
nak (a hatók mélységének, méreteinek és szuszceptibilitásának) kiszámításán ke
resztül szerkesztette meg.

A magyarországi mágneses anomáliatérképeken jelentős hosszúságú mágne
ses anomáliavonulat halad Sárszentmiklóson és Örkényen át A jelentős 
anomáliákat okozó hatók miocén vulkáni kőzetekkel azonosíthatok, mélységük 
(Posgay 1962) 0 és 2 km között változik.

A 8. ábrán az abszolút függő vonal-elhajlás-vektorok mellett feltüntettük a 
Posgay által számított mágneses hatók elhelyezkedését és ezek legvalószínűbb 
mélvségét is. Az ábrán szép egyezés mutatkozik a mágneses hatók elhelyezkedese 
és a függővonal-elhajlás-vektorok eloszlása között. Kizárva a veletlenszeru 
megegyezés lehetőségét, a kapott eredmények összhangja egyszerre két egymás
tól különálló geofizikai módszer használhatóságát bizonyítja: egyrészt, hogy az 
abszolút függővonal-elhajlások alkalmasak arra, hogy belőlük következtetni 
lehessen a felszín alatti tömegek eloszlására, másrészt Posgay a megfelelő mód
szerrel helyesen értelmezte a földmágneses anomáliákat.

A kapott eredmény egyúttal választ ad arra a régen vitatott kérdésre is, 
hogv mi okozza az Örkény környéki sík területen mindössze 30 km távolságon 
belül a függővonal-elhajlás 7” -es megváltozását, amikor még például a Bakony 
észak —déli harántolásakor is csak 8” a tapasztalható maximális különbség, 
földmágneses anomáliákból szerkesztett mélységtérképek a kapott függovonal- 
elfiajlások eloszlásával összhangban azt mutatják, hogy a Dunántúli- es az Északi 
középhegységgel párhuzamosan a Sárszentmiklós -  Örkény vonal menten a iel- 
szín alatt üledékkel eltemetett vulkánikus kőzetekből álló hegyvonulat hú
zódik, amely Örkény térségében hatol fel a legkisebb mélységig. A függovonal- 
elhajlásokban mutatkozó jelentős különbségeket tehát valószínűleg a környező 
üledékes kőzetekhez viszonyított nagyobb sűrűségű eruptív kőzettömeg okozza.

A fentieket összefoglalva megállapítható tehát, hogy az abszolút függővonal 
elhajlás-összetevőkből kiindulva interpolált függővonal-elhajlások -  illetőleg az 
ezekkel arányos vízszintes erőösszetevők — megfelelő korrekciók eseten al Ta - 
masak arra, hogy belőlük kpvetkeztetni lehessen a felszín alatti tömegek elosz
lására.

A fentiekben röviden áttekintettük az eddigi szakirodalom alapján az Eöt- 
vös-inga mérések felhasználásával végezhető függővonal-elhajlás-interpolacio 
alapelvét és gyakorlati megoldásait. Összehasonlítva a klasszikus megoldás ere 
ményeit az általunk javasolt kombinált módszer eredményeivel arra a megálla
pításra jutottunk, hogy az utóbbi módszer által szolgáltatott függővonal-elhajlas- 
értékek pontossága lényegesen felülmúlja a klasszikus módszerrel nyerteket.
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Bár a számításokat még a kísérleti területre sem tekintjük véglegesen lezártnak, 
célszerűnek tartottuk az eddigi már használható eredmények összefoglalását.

További vizsgálatok szükségesek még a görbületi adatok korrekcióinak kér
dését illetően, és hasonlóképpen nem tekinthető lezártnak a klasszikus módszerrel 
végzett számítások során nyert váratlanul nagy középhibák okainak vizsgálata 
sem. Tervbe vettük továbbá az összehasonlító pontokban gravimetriai úton 
meghatározott függővonal-elhajlás-értékek csillagászati úton történő ellenőr
zését.

Az említett további vizsgálatoktól függetlenül a kidolgozott új eljárás és 
hozzá elkészített számítógépes programrendszer máris alkalmas a Magyarország 
jelentős területén rendelkezésre álló torziós-inga-mérések által meghatározott 
görbületi adatok geofizikai és felsőgeodéziai célú feldolgozására, a függő vonal
elhajlások meghatározására. Ezzel olyan módszerhez jutottunk, amellyel igen 
gazdaságosan (minden további mérési munka nélkül) nyerhet nagypontosságú 
értékes adatokat egyrészt az elméleti geodézia a függővonal-elhajlás hálózat 
sűrítése és a geoicl magyarországi darabjának részletes vizsgálata, másrészt a 
geofizika a magyarországi mélyszerkezet tanulmányozása céljára.
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