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Függővonal-elhajlás interpoláció 
Eötvös-inga-nióí*ési eredmények alapján*

V Ö L G Y E S I  L A J O S * *

I. rész

A függővonal-elhajlások ismerete két nagy probléma megoldását segíti elő: egyrészt fontos adatokat 
szolgáltat a geoid részletes meghatározásához, másrészt tájékoztatást nyújt a felszín alatt eltakart tömeg
eloszlásokról. Mindkét esetben a függővonal-elhajlás-értékek igen sűrű hálózatára van szükségünk. 
Mivel a függővonal-elhajlás asztrogeodéziai meghatározása rendkívül hosszadalmas és költséges, ezért 
az alaphálózatot sűrítjük különféle módszerekkel. A tanulmányban a függővonal-elhajlások Eötvös- 
ingával mérhető görbületi mennyiségek alapján történő sűrítésével foglalkozunk, és olyan új interpolációs 
eljárást tárgyalunk, amely mentes az eddig ismert módszerek hibaforrásaitól, könnyen programozható és 
amellyel a korszerű követelményeknek megfelelő pontossággal végezhetünk nagytömegű függővonal-elhaj
lás sűrítést.

Знание отклонений отвеса способствует решению двух больших проблем: предоставляет 
важные данные к детальному определению геоида, с одной стороны, и дает информацию о 
распределении покрытых под земной поверхностью масс, с другой. В обоих случаях требуется 
очень густая сеть значений отклонения отвеса. Так как астрогеодезический метод опре
деления отклонения отвеса является весьма трудоемним и связан с большими расходами, 
поэтому эта опорная сеть сгущается при помощи разных методов. В настоящей работе 
излагается способ сгущения сети значений отклонения отвеса использованием величин кри
визны, определяемых с помощью вариометра Этвеша: кроме того, обсуждается новый метод 
интерполяции, свободный от источников погрешностей, присущих раньше известным мето
дам, который легно поддается программированию и позволяет массовое производство сгущения 
значений отклоненияотвеса с точностью, удовлетворяющей современным требованиям.

The knowledge of deflections of the vertical contributes to solving two major problems: it furnishes 
important data to detailed determination of the geoid, on the one hand, and gives information on the dis
tribution of masses buried under the surface, on the other. In either case a very dense network of deflection 
values is needed. Since astrogeodetical determination fо deflection of the vertical is rather tiresome and 
costly; therefore this basic network is densified by various techniques. In the present work is discussed den- 
sifica tion of deflection values on the basis of curvature values measured by torsion balance, and a new 
interpolation technique is described which is free of error sources of earlier methods, can he readily prog
rammed and permits to carry out massive densification of deflection values with an accuracy corres
ponding to up-to-date requirements.

A függővonal-elhajlások ismerete két nagy probléma megoldását segíti elő: 
egyrészt fontos adatokat szolgáltat a geoid részletes meghatározásához, másrészt 
tájékoztatást nyújt a felszín alatti tömeginhomogeneitásokról. Mindkét esetben a 
függővonal-elhajlások igen sűrű hálózatára van szükségünk. A függővonal
elhajlások asztrogeodéziai meghatározása azonban rendkívül hosszadalmas és 
költséges, ezért a gyakorlatban beérjük a csillagászati állomások ritkább háló
zatával és ezt az asztrogeodéziai hálózatot sűrítjük különféle módszerekkel.

A hálózat sűrítése vagy a nehézségi rendellenességek alapján (gravimetriai 
sűrítési módszer), vagy a gravitációs potenciál szintfelülete görbületi eltéréseinek 
felhasználásával, vagy egyéb módon történhet.

* Előadás az MGE Ifjú Szakemberek Ankétján 1977. május 20-án.
** BME Felsőgeodézia Tanszék.
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Tanulmányunkban a függővonal-elhajlások Eötvüs-ingával mérhető gör
bületi mennyiségek alapján történő sűrítésével foglalkozunk, és olyan új inter
polációs eljárás eredményeit mutatjuk be, mely mentes az eddig ismert módsze
rek hibaforrásaitól, könnyen programozható, és amellyel a korszerű követelmé
nyeknek megfelelő pontossággal végezhetünk nagytömegű függővonal-elhajlás 
sűrítést.

1. A függővonal-elhajlás fogalma
A Föld valóságos nehézségei erőterét mind a geofizikai, mind a geodéziai 

gyakorlatban az általunk célszerűen felvett, a valóságos erőteret jól megközelítő 
ún. normál nehézségi erőtérrel hasonlítjuk össze.

A valóságos nehézségi erőtér nagysága, erővonalai, potenciáljának szint- 
felületei rendszerint nem esnek egybe a Föld normál nehézségi erőterének meg
felelő jellemzőivel. A kettő közötti eltérések alapján a geofizika következtetni 
tud a valódi nehézségi erőtér rendellenességeit létrehozó belső hatókra, geodéziai 
szempontból pedig ezek a különbségek teremtenek kapcsolatot a Föld valódi 
nehézségi erőterében mérhető és valamely normál nehézségi erőtérben számítható 
helymeghatározó mennyiségek között.

A továbbiakban a normál és a valódi nehézségi erőtér irányában mutatkozó 
eltérések vizsgálatával foglalkozunk.

Valamely P  földfelszíni pontban a normál és a valóságos nehézségi erőtér 
erővonalai (függő vonalai) által egymással bezárt ü szöget a P  pontbeli függő vonal
elhajlásnak nevezzük.

Mivel a valóságos nehézségi erőtér függő vonala térgörbe, mely rendszerint 
nem fekszik benne a pont meridiánsíkjában, a függővonal-elhajlás szögének síkja 
általánosságban valamely a azimutot zár be a meridiánsíkkal. Célszerű ezért a 
függő vonal-elhajlás teljes értéke helyett ennek a meridián, illetőleg az első verti
kális irányba eső f, illetve rj összetevőjét használni, amit a

I =  ü cos a ,
r\ = fi sin a

összefüggések szerint értelmezzünk.
A normál nehézségi erőtér forrását képező tömeget általában úgy képzeljük 

el, hogy forgástengelye a Föld forgástengelyével, tömegközéppontja pedig a Föld 
tömegközéppontjával essék egybe. Az ilyen rendszerben értelmezett függővonal
elhajlásokat abszolút függővonal-elhajlásokn.&k, míg valamely más elhelyezésű 
rendszerben értelmezett értékeket relatív függővonal-elhajló soknak nevezzük.

A globális jellegű vizsgálatokhoz általában az abszolút függő vonal-elhajlások 
használata célszerű, de helyi jellegű — elsősorban geodéziai — célokra a relatív 
függő vonal-elhajlás értékek is gyakran jól megfelelnek.

2. Az interpolációs módszer alapelve

Számításainkat olyan Descartes-íéle koordinátarendszerre vonatkoztatjuk, 
amelynek kezdőpontja a vizsgálandó terület belsejében fekvő valamely tetsző
leges földfelszíni pont, -\-x és + y  tengelye pedig a kezdőpont vízszintes síkjá
ban az északi, illetőleg a keleti irányba mutat. Ha a vizsgált terület nem txilsá- 
gosan nagy, legfeljebb 0,5° X 0,5° kiterjedésű, akkor az egész területen egységes 
koordinátarendszert használhatunk (Eötvös 1906).
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A függő vonal-elhajlás számítása egymáshoz csatlakozó háromszögek mentén 
történik. Legyen a P 1 és a P2 pont közötti szakasz valamely tetszőleges háromszög 
egyik oldala (1. ábra) és jelölje a fliggővonal-elhajlás két komponensét а P x 
pontban és rjL, a P 2 pontban |2 és r\2, melyek különbsége: d|21 = |2“  és 
d rl2l = ví2 — ^

Potenciálelméleti alapon igen egyszerű összefüggés írható fel a függővonal- 
elhajlás-komponensek két pont közötti megváltozása és az Eötvös-ingával mér
hető görbületi mennyiségek között:

d s21 • sin a12 — A rj21 • cos a12 =

=  A *  {[(Ж, - 17Д + (Hj -  C7̂ )3] sin 2k12 +
4g

+  í 2 (Wxy-U xy)l +  2 ( -  V c y k ] COS 2 a l2} > ( 1 )

ahol d12 a P x és a P2 pont egymástól mért távolsága, g a két pont között az átlagos 
nehézségi gyorsulás értéke, a

az Eötvös-ingával mérhető — a nívófelület görbületi eltérésére jellemző — ada
tok, az Uj és az Uxy pedig a görbületi adatod normális értékei.

Amennyiben egy harmadik P3 pont is adott, amely az előbbi P 1 és P2-vel 
háromszöget alkot, akkor az (l)-hez hasonlóan további két összefüggés írható fel.

Mivel a P v P2, P3 pont által alkotott háromszögön körbehaladva a függővo
nal-elhajlások összetevőinek változása zérus kell legyen, ezért a három darab (1) 
típusú összefüggés mellé felírható még további kettő:

d £21 + d í32 + d í13 = о
( 2 )

Zl r?2i +  Zl Г)32 +  zl Tj13 =  0 .

Bármely egyedül álló háromszögben tehát hat ismeretlen van {A£2V Av2V 
A£32, Av32, A£.3, Arn3), melyekre a fentiek alapján öt egymástól független egyen
let írható fel (három darab (1) típusú és a két (2) típusú).

Vizsgáljuk meg ezekután a 2. ábrán látható n pontból álló interpolációs 
hálózatot.

Az n pont összesen n — 2 háromszögből álló láncolatot alakít ki 2n — 3 oldal
lal, amelyek mindegyike mentén két ismeretlen függővonal-elhajlás összetevő 
különbség van, — vagyis a teljes hálózatra összesen in — 6 ismeretlen adódik.-
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Ugyanakkor az n — 2 háromszögre felírható 2n — 3 (1) típusú és 2n — 4 (2) típusú 
egyenlet, azaz a 4n — Q ismeretlenre összesen án — 1 egyenlet adódik. A feladat 
egyértelmű megoldásához egy további, az előzőktől független információ szük
séges.

Amennyiben ismerjük a hálózat két szélső pontja között valamely függő
vonal-elhajlás komponens különbségének értékét, akkor — mivel ez egy további 
független információ — a 4n — 6 egyenletből álló rendszer az alábbi eljárások vala
melyikével elvileg megoldható:

(a) in vertáljuk a 4n — 6 ismeretlenhez tartozó teljes együttható-mátrixot,
(b) a fenti együttható-mátrixnak csak a szükséges 2n — 2 ismeretlenhez tar

tozó minormátrixát invertáljuk,
(c) az ismeretleneket lépésenként határozzuk meg.

3. Az interpoláció gyakorlati megoldása

A fenti (a), (b), (c) módszerek gyakorlati kipróbálására a 3. ábrán bemuta
tott, mintegy 1200 km2 kiterjedésű Eötvös-ingával részletesen felmért területet 
választottuk ki, amelyre a magyarországi I. rendű háromszögelési hálózat három 
szomszédos pontja (1, 2, 3) esik — átlagosan 40 km távolsággal. Ezekben a pon
tokban csillagászati, illetőleg gravitációs adatok alapján rendelkezésre álltak 
mind a relatív, mind az abszolút függővonal-elhajlás összetevők értékei. Össze
hasonlításra, illetve az interpolált eredmények ellenőrzése céljára felhasználtuk a 
terület belsejében levő három ропЙэап (13, 14, 27) a függővonal-elhajlások asz- 
trogravimetriai úton meghatározott értékét.
3.1. Számítások a klasszikus módszer szerint

Amint ismeretes, a torziós-inga-mérések alapján végezhető függő vonal - 
elhajlás-interpoláció lehetőségének gondolata Eötvös Lórándtól származik (Eot-

3. ábra. A kísérleti számítások céljára kiválasztott Eötvös-ingával részletesen felmért terület

Puc. 3. Район детальной вариометрической съемки, выбранной для экспериментальных
вычислений.

Fig. 3. Area of detailed torsion-balance measurement chosen for experimental computations
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vös 1906). Eötvös módszerét Renner János egyszerűsített formában továbbfej
lesztette (Renner 1952, 1956, 1957). Módszere az (a) megoldási eljárás egyik 
lehetséges változata, mivel megkívánja a teljes együttható-mátrix invertálását. 
A módszer a jelzett szakirodalomban részletesen tanulmányozható, ezért itt nem 
tárgyaljuk.

A Renner-féle eljárás alapelvének megfelelően az említett kísérleti területet 
a 4. ábrán látható 1,5 km oldalhosszúságú négyzetes hálózattal borítottuk be. 
A négyzetes hálózatot úgy helyeztük el, hogy a 3 jelű asztrogeodéziai pont ennek 
egyik szögpontja legyen, az 1 és a 2 jelű pontokat viszont általános háromszögek
kel csatlakoztattuk a hálózathoz. A 13, 14 és a 27 jelű összehasonlító pontok a 
négyzetes hálózat sarokpontjai, így itt az interpolált függő vonal-elhajlás értékek 
közvetlenül ellenőrizhetők.

4. ábra. A Renner-féle megoldási eljárással interpolált relatív függővonal-elhajlás-értékek vektor-
ábrája

Puc. 4. Векторная диаграмма значений относительного отклонения отвеса, интерполиро
ванных по методу решения Реннера.

Fig. 4. Vector-diagramme of relative deflection of the vertical values interpolated by the aid of
the Renner solution method

A szóban forgó hálózat esetén 348 ismeretlen függővonal-elhajlás-összetevő 
értékét kellett meghatározni, amelyre (Renner 1957 szerint) összesen 542 egyenlet 
írható fel — tehát 194-el több, mint ahány ismeretlen. Az ismeretlenek legvaló
színűbb értékét a szokásos kiegyenlítési módszerrel — a normál egyenletek fel
állításán és megoldásán keresztül — határoztuk meg az Egyetemi Számítóközpont 
RAZDAN —3 elektronikus számítógépével.

A számítási eredmények a 4. ábrán láthatók. Az ábrán feltüntetett nyilak 
vektorokat reprezentálnak, amelyek felfoghatók akár mint vízszintes erőössze
tevők, akár mint a közvetlen # =  У%2-{-г}2 függővonal-elhajlás-értékek. (Az előb
biek mindössze a g nehézségi gyorsulással való szorzással térnek el az utóbbiaktól.) 
A kiinduló és az összehasonlító pontokban megadott relatív függővonal-elhajlás-
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értékeket vastagabb vektorokkal, az interpolált értékeket vékonyabb vektorok
kal tüntettük fel.

Amint a 4. ábráról és az I. táblázatból is kiolvasható, az összehasonlító pon
tokban az asztrogravimetriai úton és az Eötvös-inga mérési eredmények alapján 
az (a) megoldási eljárás szerint interpolált függővonal-elhajlás-értékek között 
igen nagy eltérések adódtak.

• 1. táblázat

Az I. táblázatban látható rendkívül nagy eltérések, illetve az ezekből szá
mítható középhibák (/ll̂ =  ±3,82" és = ±4,81") azt jelzik, hogy a Renner- 
féle megoldás — legalább is esetünkben — nem vezetett kielégítő eredményre. 
A megoldási eljárás vizsgálata során négy olyan alapvető hibaforrást találtunk 
(Völgyesi 1975), amelyek miatt erősen kétségesnek kell tekintenünk a fenti 
módszerek nagyobb, összefüggő területekre történő alkalmazhatóságát.

Ezekből a hibaforrásokból származó hátrányok tették szükségessé olyan más 
interpolációs eljárás kidolgozását, amely mentes ezektől a hiányosságoktól és 
hibaforrásoktól, és amely az asztrogeodéziai pontok átlagos távolságának meg
felelő viszonylag nagyobb (több száz, illetve ezer km2) kiterjedésű terület függő
vonal-elhajlás értékeinek sűrítésére is megfelelő megbízhatósággal gazdaságos 
módon alkalmazható.

3.2. Interpoláció a kombinált módszerrel
Kutatásaink során bebizonyosodott, hogy az (n pontból álló) olyan típusú 

hálózatok esetén, amelyet a 2. ábrán is láthatunk, az (a) módszerrel történő inter
poláció során fölösleges többletmunkát végeztünk azzal, hogy az összes 4n — 6 
ismeretlenhez tartozó együtth&tómátrixot in vertáljuk, mivel a feladat egyértel
mű megoldásához a szükséges ismeretlenek száma mindössze 2n — 2. Ez mind a 
megoldás pontossága, mind gazdaságossága szempontjából előnytelen.

A (b) és a (c) eljárás alapelve szerint a 4n — 6 ismeretlent tartalmazó rend
szert a fölösleges ismeretlenek kiküszöbölésével két csoportba bontjuk. Az egyik 
csoportba csak a szükséges ismeretlenek kerülnek (így például a 2. ábrán látható 
hálózatban csak а PXP2, P2P3, P3P4, • • • oldalakra vonatkozó összetevő különb
ségek), — míg a másik csoportba a fölösleges ismeretlenek (vagyis a 2. ábra 
fennmaradó oldalaira: P 5P3, P2P 4, P3P 5. . • . -re vonatkozó összetevő különbségek) 
kerülnek. Az ismeretlenek második csoportját tartalmazó rendszerrel a továb
biakban nem kell törődnünk. A visszamaradó szükséges ismeretleneket a (b) és a 
(c) eljárásnak megfelelően kétféle úton határozhatjuk meg: a (b) eljárásnak meg
felelően a redukált méretű mátrixot invertáljuk (Völgyesi 1977), míg a (c) el
járás alapelve szerint az ismeretleneket lépésenként határozzuk meg (Badekas,
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Mueller 1967). A két módszer a jelzett szakirodalomban részletesen tanulmányoz
ható, ezért ezt itt nem tárgyaljuk.

Mindkét megoldási módszerre számítógépi programot dolgoztunk ki ODRA 
1204 típusú számítógépre. A két program egyetlen programrendszert alkot, amin 
azt kell értenünk, hogy mindkettő ugyanazokkal a bemenő adatokkal számol és 
maguk a bemenő adatok határozzák meg, hogy az adott feladathoz melyik mód
szer használata a célszerűbb. Korábbi munkáinkban megmutattuk (Völgyesi 
1975, 1976 a), hogy az interpolációs hálózatok geometriai elrendezése szabja meg, 
hogy a (b) és a (c) megoldási eljárás közül az adott esetben melyik használata 
előnyösebb. A (b) és a (c) eljárás ilyen értelemben vett együttes alkalmazását 
nevezzük kombinált módszernek és a továbbiakban ezzel a módszerrel kapott 
eredményeinket mutatjuk be.

Kísérleti számításainkat az 5. ábrán látható vastagabb vonallal jelölt három 
fő interpolációs láncolat mentén végeztük, (az ábrán látható további hat kisebb 
sűrítő láncolatot a geoundulációk számítása céljából létesítettük). Amint az ábrán 
látható, a három fő láncolatot úgy vezettük az asztrogeodéziai pontok között, 
hogy mindegyik magában foglalja valamelyik összehasonlítható pontot.

Mivel a kombinált megoldási eljárással kapott eredményeinket össze kíván
tuk hasonlítani a Renner-féle módszer eredményeivel, a 4. ábrához hasonlóan 
ebben az esetben is megszerkesztettük a függővonal-elhajlások vektor ábráját, 
amelyet a 6. ábrán mutatunk be. A 4. ábrához hasonlóan a kiinduló és az ellenőrző 
pontokban megadott relatív függő vonal-elhajlás értékeket itt is vastag vektorok
kal, az interpolált értékeket viszont vékonyabb vektorokkal jelöltük.

A kapott eredményeket összehasonlítva a Renner-féle módszerrel megha
tározott függővonal-elhajlás összetevők értékével, a 6. ábráról puszta szemlélet 
alapján is megállapítható, hogy a 3.1. fejezetben közölt számítások eredményei-

5. ábra. A kombinált megoldási eljárások kipróbálása céljából létesített interpolációs láncolatok
elhelyezése

Puc. 5. Размещение интерполяционных цепей, созданных для испытания комбинированного
метода решения.

Fig. 5. Position of interpolation chains established for the purpose of testing the combined solution
technique
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6. ábra. A  kombinált megoldási eljárással interpolált relatív függővonal-eljárás értékek vektor
ábrája

Puc. 6. Векторная диаграмма значений относительного отклонения отвеса, интерполиро
ванных по комбинированному методу решения.

Fig. 6. Vector-diagramme of relative deflection of the vertical values interpolated by the combi
ned solution technique

vei szemben a kombinált módszerrel nyert számítási eredmények az összehason
lításra szolgáló értékektől meglepően kis eltéréseket mutatnak.

Az összehasonlító pontokban adódó eltéréseket számszerűen a II. táblázat
ban foglaltuk össze.

2. táblázat

Az eltérésekből a kombinált módszerrel interpolált függővonal-elhajlás
összetevők középhibája:

(лI =  ±  0,42" es (Ar/ ~  i  0,207/,

ami azt mutatja, hogy a kombinált módszer csaknem egy egész nagyságrend
del megbízhatóbb eredményt szolgáltat.

( A II . részt a következő 6. számban közöljük)
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