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Te SI lírikus bázisok telepítése 
és összemérése az Alföldön

N E M E S I  L Á S Z L Ó

A  dolgozat 1963 — 67 között folytatott vizsgálatok alapján összefoglalja a tellurikus bázisok tele
pítésének és összemérésének problémáit, módszereit. Kiem eli, hogy a bázist legcélszerűbb a „már fe l 
mért”  kutatási területen telepíteni. A  bázisösszeméréseket célszerű háromszöghálózatban történő nagy- 
pontosságú mérésekkel végezni, mert így állandó ellenőrzési lehetőségünk van, a hálózat kiegyenlíthető 
és az egységes tellurikus térképezés számára a legkedvezőbb. Végül bemutatjuk az Alföldön 1967 végéig 
kialakult 16 pontos bázishálót.

По работам, проведенным за период с 1963 по 1967 гг. рассматриваются проблемы 
и методы выбора и увязки мест для базисных станций при работах методом теллуриче
ских токов. Опыт показывает, что наиболее целесообразно заложить базисные станции на 
„уж е замеренных” участках. А  увязку станций целесообразно проводить по тригонометри
ческой сети высокоточными измерениями, в связи с чем всегда имеется возможность для 
проверки, сеть может быть выровнена и тем самим создаются наиболее благоприятные 
условия для унифицированного картирования по методу ТТ. В заключение описывается 
созданная к концу 1967 г. на территории Большой низменности сеть из 16 базисных 
станций.

E s werden die Probleme und Methoden der Aufstellung und vergleichenden Vermessung von 
tellurischen Basisnetzen auf Grund der zwischen 1963 und 1967 ausgeführten Untersuchungen be
sprochen. E s wird hervorgehoben, dass die Basisstrecken zweckmässigerweise an „schon vermessene- 
nen” Untersuchungesgebieten auf'gestellt werden sollten. Die Basis-Vergleichsmessungen sollen mit in  
Dreiecksnetzangeordneten Messungen hoher Genauigkeit ausgeführt werden, da wir dann die Möglich
keit einer stetigen Kontrolle haben, das Netz kann ausgeglichen werden und gestaltet sich in einer fü r  
die tellurische Kartierung möglichst zweckmässiger Form. Zum Schluss wird das in der Tiefebene bis 
zum Jahresende 1967 ausgebildete Basisnetz vorgeführt.

Magyarországon az 50-es évek végétől kezdve 1000 km1 nagyságú terület
ről készül izoarea térkép évenként. A kísérleti kutatások során már bebizonyí
tották, hogy egy kutatási területen a bázis helyének megválasztásától is függ 
az információs mennyiség jósága. Ugyanakkor a közel tíz éve tartó, mind na
gyobb területre kiterjedő és egymáshoz csatlakozó mérések szükségszerűen 
megkövetelik, hogy az A -1 értékek egy célszerűen megválasztott közös bázisra 
vonatkozzanak. Ez bázisösszemérési, esetleg kiegyenlítési feladatokat jelent. 
A következőkben a fenti bázistelepítési és összemérési problémákkal szeret
nénk foglalkozni.

1. Bázisok telepítése
A tellurikus kiértékelés alapösszefüggései szempontjából a bázis és mozgó 

állomás ekvivalens. A gyakorlatban azonban van néhány szempont, amelyeket 
a kiválasztásnál célszerű figyelembe venni. Ezek a következők:

cl)  A z alapösszefüggések csak homogén áramtérre érvényesek. Az Alföld 
jelentős területén e kritérium jó közelítéssel teljesül, míg kisebb területeken 
nem, pl. a nagy árkok és törésrendszerek (diszlokációs övék), felszínközeli me
dencealjzat kiemelkedés területén (Madaras —Tompa), a vezető összletbe ha
toló intruziók felett (Nyírség), antiklinálisok szárnyain (Biharnagybajom), 
erősen töredezett tektonikájú medencealjzat felett (Szegvár, Csanádapáca). Ha 
bázisunk utóbbi típusú helyre kerül, akkor az egész izoarea-térkép magán viseli 
az inhpmogenitásnak azt a következményét, hogy eredményeink pontatlanab
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bak (az átlagos mérési hiba nagyobb); míg ha a bázis homogén területen van, 
akkor a bizonytalanság csak kisebb területeken lép fel, sőt a „rossz” értékek 
koncentrálódásából jelentős földtani következtetéseket vonhatunk le.

b) A tellurikus méréseknek elsősorban a végtelen nagy fajlagos ellenállású 
medencealjzat kutatásában van szerepük. A módszer annál inkább képes (eset
leg önállóan is) a feladat megoldására, minél jobban megközelíti a kutatási terü
let geoelektromos modellje az ideális kétréteg esetet; tehát ha 500 — 1000 Qm 
fajlagos ellenállás, kőzetre vastag, jól vezető { =  5 —10 Qm) homogén üledék 
települ. Ilyen esetben a leggyakrabban előforduló oszcillációk és pulzációk 
(15 s e c< T <  100 sec) biztosan az „S ” intervallumban vannak.

Ha bázisunkat ilyen ideális helyre telepíthetjük, a mérésterületnek egyes 
részein esetleg észlelhető ,,skin hatás” okát a mozgó állomások geológiai fel
építésében kell keresni.

c) Mivel az А ~ г érték relatív hibája A * 1 == 1,00-nál a legkisebb, arra kell 
törekedni, hogy bázisunk a bemérendő területen „közepes” S értékkel jellem
zett helyre kerüljön.

d)  Nem telepíthetünk bázist ipari áramzavarok vagy föld alatti csővezeté
kek közelében.

e) Nem célszerű bázist telepíteni olyan helyre, ahol az elektródák átmeneti 
ellenállása nagy > 2  KQ ). Különösen kedvezőtlen a laza homokon telepített 
állomás, mert itt a nedvességtartalom gyors változása következtében beálló 
átmeneti ellenállás változással is számolni kell.

f )  Teljesülni kell egyéb gyakorlati szempontoknak, mint pl. a bázis nyu
galmának, — a folyamatos regisztrálás érdekében — a bázis terepi megközelít
hetőségének stb.

Ezek után megállapíthatjuk, hogy ideális bázist még a terület felmérése és 
részletes földtani ismerete után is csak kompromisszummal választhatunk ki. 
Azonban mérésterületeink rendszerint csatlakoznak már felmért területekhez, 
ahol kiválaszthatjuk a további kutatások bázisát. Ezzel a módszerrel választot
tunk ki 13 alföldi bázisunk közül 9-et.

Ha mérésterületünk nem kapcsolódik felmért területhez, akkor mérésein
ket megelőző földtani, geofizikai ismeretekre kell alapozni és ezek alapján 
feltételesen telepített bázissal, a felmérendő terület különböző részein végzett 
kísérleti mérésekkel kell meggyőződnünk arról, hogy a kiválasztott pontról 
felmérhető-e a terület, vagy sem.

2. Bázisok összemérésének módjai
A bázisok összemérésénél a lehetőségek közül azt a módszert kell alkalmaz

ni, amelyik legjobban megfelel az alapbázisra átszámított egységes rendszerű 
térképszerkesztés követelményeinek. A választás célja, hogy az egymáshoz 
„illesztett” térképek ne viseljenek magukon a bázisok hibás összeméréséből 
fakadó szisztematikus hibát.

Ezért törekedni kell, hogy a bázisösszemérések a reális lehetőség adta leg
kisebb hibával rendelkezzenek.

Ezek után nézzük meg, hogy a bázisösszemérések milyen módszerrel tör
ténhetnek.
a) Közvetlen összemérés a főbázissal

Az eljárás csak azt a szempontot veheti figyelembe, hogy az állomáspont- 
mérésnél nagyobb pontosságú eredményt kapjunk, tehát a szokásosnál hosszabb
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regisztrátumra, több változás vektorra vagy totális szakaszra van szükségünk. 
A legfőbb nehézséget az jelenti, hogy a tellurikus áramtér meddig tekinthető 
homogénnek. Ezen a téren az egyes kutatók véleménye igen eltérő, ami talán 
abból adódik, hogy a geológiai viszonyok áramtorzító hatása általában jelentő
sebb momentum, mint a távolság. Az eltérő vélemények másik oka a pontosság
igény. Véleményünk szerint pl. ha az alföldi nagy ellenállású szint mélységét 
± 1 0 % -os átlaghibával kell megadnunk TE és DE mérések komplex alkalma
zásával, akkor semmiképp sem célszerű 30 — 40 km-nél nagyobb bázis-mozgó- 
állomás távolságot alkalmazni.

Az összemérésre kerülő bázisok egymásközötti távolságnövelésének a tel
lurikus áramtér inhomogenitása szab határt. A mondottak értelmében nagyobb 
távolságra levő bázisok összemérését is helytelenítjük, ami azt jelenti, hogy a 
főbázissal történő közvetlen összemérés lehetőségét elvetjük.
b) Összemérés ,,fedőpontolcon” keresztül

A módszer lényege, hogy a csatlakozó határterületeken kiválasztott pon
tokat mindkét bázisról lemérjük. A különböző bázisokról kapott értékek há
nyadosának átlagát fogadjuk el átszámítási faktornak. Ezt a módszert sikerrel 
alkalmazhatjuk, ha a fedőpontokat a bázispont telepítési szempontok tükrében 
választjuk ki (pl. vetőzónában kiválasztott pontok közvetítésével aligha szá
míthatunk kedvező eredményre).
c) Bázisháló mérések

Ezzel a módszerrel minden bázist csak a szomszédos bázisokkal mérünk 
össze úgy, hogy bázisaink háromszöghálózatot alkossanak. így általában nem 
lépjük túl á 30 — 40 km-es ponttávolság követelményt. Ugyanakkor egy három
szög csúcsain levő Bv B2, Bs bázisok összemérésénél a B1 — B2 és B1 —B3 közti

értékektől nem lehet független a B2—B3 közti A ~ 1 érték. Ha az utóbbit 
is mérjük, akkor ellenőrzési és kiegyenlítési lehetőségünk is van. Éppen ezért 
ezt a módszert tartjuk a legideálisabbnak és az Alföldön kizárólag ezt alkal
mazzuk.

3. Bázisösszemérések 'pontosságigénye
Az ELGI tellurikus csoportja 1963-ban Dél-Dunántúlon 8 pontból álló 

háromszöghálózatot mért fel a probléma vizsgálatának céljával. (A 8 pont 
közül 3 valóban bázis volt.) A mérések pontossága alig volt jobb az átlagos 
tellurikus pont A " 1 értékének pontosságánál. így előfordult olyan háromszög, 
ahol a zárási hiba a 20%-ot is elérte. A méréshálózatot kiegyenlítettük. A ki- 
egyenlítés a legkisebb négyzetek alapelvének és annak a feltételnek együttes 
figyelembevételével történt, hogy a háromszögeknek zárni kell. A feladatot si
került visszavezetni a geodéziában alkalmazott szintezési hálózat kiegyenlítésé
nek problémájára, amelynek megoldását elméletileg kidolgozták. Az alkalma
zott rendkívül munkaigényes kiegyenlítés azonban nem hozta meg a kívánt 
eredményt. A hibát ugyan elosztottuk az egyes háromszögekre, de két bázis
pont közötti átszámítási faktor felhasználása után 5 -1 0 % -os hibák maradtak 
a térképek összeszerkesztésénél. Ez utóbbi nehézséget úgy tudtuk feloldani, 
hogy a bázisokat közvetlenül, a háromszöghálózattól függetlenül, nagy pontos
sággal összemértük. Az ,,összemérés” kb. 1 hétig tartott és 30 — 35 db 6 — 8 perces 
szakaszt értékeltünk ki, majd ezek átlagát fogadtuk el átszámítási értéknek 
es az említett térképszerkesztési nehézségek kiküszöbölődtek.
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1. ábra. Az alföldi tellurikus bázisháló 1967 végén. A szaggatott háromszögoldalak nem véglegesek 
№ 7. 7. Das tellurisehe Basisnetz in der Tiefebene am Jahresende 1967. Die mit gestrichelten Li
nien bezeichneten Seiten sind als vorläufige anzusehen
Фиг. 1. Сеть теллурических базисных станций в конце 1967 г. на территории Большой 
низменности. Указанные пунктиром грани треугольников не являются окончательными
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A bázisösszeméréseknél azóta is alkalmazott ismétléssorozatokból megálla
píthattuk a TE  rutin mérések átlagos középhibáját is, és p =  ± 9 ,2 % -ot kap
tunk totális kiértékelés esetén. Mivel egy mérés тг-szeri ismétlése után, egyforma 
megbízhatóságú mérések esetén a számtani közép középhibája ^n-eá részére 
csökken, kiszámíthattuk azt is, hogy tetszőlegesen kis hiba eléréséhez hányszo- 
ros ismétlés szükséges. Néhány esetet érdemes megemlíteni: ha n =  4, p =  
=  ±4 ,6% , ha n = 21, p =  ± 2 % , ha n =  85, p =  ± 1 % . Tehát átlagos tel- 
lurikus tevékenységet alapúivá ve 5%-nál kisebb hibával rendelkező A -1 ér
tékhez kb. 1 napi, 2%-os hibájú A -1 értékhez kb. 1 heti és 2%-os hibájú А ~ г 
értékhez kb. 1 hónapi mérés szükséges.

Összefoglalásul megállapíthatjuk, hogy a bázisokat különös gonddal kell 
kiválasztani és az átszámítási faktorokat legcélszerűbb nagypontosságú három
szöghálózatos mérésekkel meghatározni.

A bázisösszeméréseket az aktív tevékenységek időszakában kb. 1 heti mé- 
résssorozattal 20 — 30 db 6 — 8 perces szakasz kiértékelésével érdemes elvégezni, 
így az átlagos középhibap =  2%-nál kisebb, ami a térképek illesztéséhez fel
tétlenül megfelelő pontosság és ennél kisebb hiba elérése már semmiképpen 
sincs arányban a befektetett munkával és költségekkel.

Az elmondottak igazolására bemutatjuk 16 pontos alföldi bázishálóza
tunkat, melyből 13 pont az ELGI bázisa (B A  — I, I I  stb.) és a GEAB — I  fő
bázis, valamint B — 6, az OKGT jászsági főbázisa, és 1291, 2190 az M N M E 2 
bázisa. A bázisösszemérések A -1 értékeit a háromszögoldalakra írtuk. A nyilak 
a kiértékelésnél ,,bázisnak"' választott pontból a ,,mozgónak" választott pontba 
mutatnak.

A kiegyenlített hálózatban a főbázis értékét А ~ г =  1,00-neк választjuk. 
Egy tetszőleges bázisnak a főbázisra átszámított értékét úgy kapjuk meg, hogy 
a főbázisból kiindulva a háromszögoldalakon tetszőleges úton a kérdéses bá
zisig haladva az A ~ x értékek szorzatát képezzük, ha haladási irányunk a nyilak 
irányával egyezik, és az A értékkel szorzunk, ha a nyílirány haladási irányunk
kal ellentétes.

A térképek összeszerkesztésére azonban még a kiegyenlítés előtt szüksé
günk lehet. Ilyenkor a legmegbízhatóbb átszámítási faktor érdekében a főbázis
ból minél több úton kell elmenni a kérdéses bázisba és a különböző utakon 
nyert átszámítási értékeket átlagolni.

Hogy összeméréseink megfelelő pontossággal történtek, arra bizonyítékul 
szolgál az is, hogy 2%-nál nagyobb zárási hibát sehol sem találunk.

A hálózatot a következő évek mérései során szeretnénk továbbfejleszteni 
a három intézmény bázisainak bekapcsolásával. Az egész ország vagy pl. az 
Alföld felmérése után a bázishálózat kiegyenlítését is elvégezhetjük.

IRODALOM

L ’ Aitné Ottó: Kiegyenlítő számítás. Egyetemi jegyzet. Bp. 1960.
Nem esi László: Tellurikus módszertani jelentés. Bázisproblémák és skin-hatás a tellurikus kuta

tásban. 1966. MAELGI adattár.
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