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1. Bevezetés
A magyarországi Eötvös-inga adatbázis egyedülálló a világon, a rendelkezésre
álló mérési pontszám és a mérések területi lefedettsége tekintetében, amelynek geodéziai, erőtér modellezésben való alkalmazása hozzájárulhat a geoid
finomszerkezetének, lokális formáinak meghatározásához, pontosításához. A
nagy pontosságú geoidmodellezés gyakorlati célja, hogy kapcsolatot teremtsen a Föld nehézségi erőteréhez kötött, a mindennapi gyakorlatban alkalmazott fizikai magasságok és a műholdas helymeghatározás által szolgáltatott
geometriai magasságok között. A földfelszíni, mért erőtér mennyiségek területi kiterjedése és felbontása a mintavételi törvény értelmében meghatározza,
hogy a geoidmodell mely spektrális tartománya állítható elő az adatokból,
másrészt a különböző típusú erőtér paraméterek különböző jel-zaj viszonnyal
rendelkeznek különböző spektrális tartományokon, azaz jelenergiájuk a spektrum bizonyos részére koncentrálódik.
Így az erőtér teljes spektrumára vonatkozó geoidmodell előállítása a különböző típusú erőtér adatrendszerek közös matematikai eljárásban való felhasználásával történhet, mely során kvantitatív módon vizsgálható és meghatározható, hogy az Eötvös-inga mérések az erőtér mely spektrális tartományaihoz
milyen mértékű hozzájárulást adnak.

2. Előzmények, kutatási célkitűzések
Az első magyarországi geoidmeghatározások (Biró és mások 2013), a csillagászati-geodéziai és csillagászati-gravimetriai megoldások, a geoidszámítás geometriai módszer ével történtek, felhasználva hogy a mért függővonal-elhajlás
értékek a tisztán geometriai felületnek tekintett geoid normálisát definiálják
ennek megfelelően a geoid két pont közötti megváltozása az elhajlás-értékek
vonalintegráljaként számítható. A gravimetriai geoidmegoldások meghatározási módszere az erőtér mennyiségek közötti fizikai kapcsolaton alapul. A felhasznált adatok felbontásának megfelelően ezek a meghatározások a geoidfelület részletesebb tanulmányozását tették lehetővé, és az előállított modellek
a korábbi meghatározásokkal szemben geocentrikus elhelyezésű referencia felületre vonatkoznak. Az Országos GPS Hálózat létrehozása a geoidfelület egy
független, szatellitageodéziai módszerrel való előállítását valamint a gravimetriai geoidmeghatározások a gyakorlatban használt magassági rendszerbe történő illesztését tette lehetővé. A számítási módszerek megújulása, a számítási
kapacitások megnövekedése, valamint az erőtér modellezésben felhasználható
adatrendszerek megújulása, bővülése, mint a korszerű, űrgravimetriai méréseken alapuló erőtér modellek megjelenése, az új típusú mért erőtér mennyiségek és a nagy felbontású topográfiai valamint litoszféra modellek elérhetősége,
a geoid szélső pontosságú, kombinált meghatározásának alapját képezik. Az
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Eötvös-inga mérések geoidmodellezésben való felhasználására, a gradiens mérések alapján az erőtér finomszerkezetének meghatározására Völgyesi (2005),
Völgyesi és mások (2007), Tóth és Völgyesi (2007) végeztek vizsgálatokat. Az
ingával mérhető gradiens és görbületi értékek geoidmodellezésben való együttes alkalmazására Tóth (2003) dolgozott ki eljárást. Tóth (2008) kísérleti számításokat végzett a geoidmodellezésben széles körben használt erőtér paraméterek és a vízszintes nehézségi gradiensek ritkított adatbázisának együttes
felhasználására.
A korábbi geoidmegoldások a felhasznált erőtér paraméterek illetve azok
felbontásának megfelelően döntően az erőtér közepes hullámhosszú tagjainak
meghatározására koncentráltak. A rendelkezésre álló Eötvös-inga mérések, a
mérések nagy számából és a mért erőtér paraméter jellegéből adódóan az erőtér lokális formáinak meghatározásához, pontosításához járulhatnak hozzá. A
geoid magas frekvenciás tagjainak meghatározása önmagában nem értelmezhető, kvantitatív módon nem ellenőrizhető, így a feladat elválaszthatatlan
egy, az erőtér teljes spektrumára vonatkozó modell meghatározásától. Ennek kontextusában vizsgálható az inga mérések szerepe a geoidmegoldásban.
A dolgozat célja a magyarországi geoidfelület kombinált, a rendelkezésre álló valamennyi földfelszíni mérés és a legújabb erőtér és magassági modellek
együttes felhasználásán alapuló nagy pontosságú előállítása. A dolgozat különböző matematikai eljárások alkalmazásán keresztül vizsgálja a mért erőtér
funkcionálok – GPS-szintezési adatok, nehézségi rendellenességek, függővonalelhajlás értékek valamint az Eötvös-ingával mérhető horizontális gradiensek
– felhasználását az erőtér közepes és magas frekvenciájú tagjainak előállításában. Vizsgálja a nagy mennyiségű archív Eötvös-inga mérések regionális és
lokális geoidmodellezésben való alkalmazhatóságát. Az erőtér teljes spektrumára kiterjedő geoidmodellezéshez kapcsolódóan kitér az erőtér alacsony és
nagyon magas frekvenciájú tagjainak meghatározására.
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3. Elvégzett vizsgálatok
A nehézségi erőtér hosszú- és közepes hullámhosszú összetevője különböző
típusú adatokon és feldolgozási módszereken alapuló globális modellek formájában érhető el, melyek együttható sorából gömbharmonikus szintézissel előállítható bármely erőtér paraméter. A rendelkezésre álló, földfelszíni mért erőtér
paraméterek alapján a legkorszerűbb, kizárólag műholdas valamint kombinált,
GRACE és GOCE alapú modellek felhasználásával megvizsgáltam, hogy a
magyarországi adatokhoz az erőtér alacsony és közepes hullámhosszú tartományán mely globális erőtér modell illeszkedik a legjobban, amely a további
geoidszámítások alapját képezi. A kis felbontású, tisztán műholdas méréseken
alapuló modellek esetében a nagy felbontású EGM2008 modellt (Pavlis et al.
2012) és az SRTM3 (Jarvis et al. 2008) felszínmodellt alkalmaztam az erőtér
közepes, magas és ultra magas frekvenciájú tagjainak előállítására, kiküszöbölve ezzel a modellek véges felbontásából adódó csonkítási hiba hatását (Hirt
et al. 2011b). A kis felbontású modellek és a nagy felbontású EGM2008 modell
fokszámonként való kombinációjával adekvát módon meghatározható a tisztán
műholdas adatokon alapuló modellek tényleges információtartalma, amelynek
eredményét a gravitációs anomália adatbázis esetében az 1. ábra demonstrálja. Kimutattam, hogy gravitációs anomália mellett még a függővonal-elhajlás
értékek is – melyek az erőtér lokális formáiról adnak információt – képesek
detektálni az új típusú űrgradiometriai mérések erőtér modellezésben való
pontosító hatását. Vizsgálataim azt mutatták, hogy a földfelszíni gradiens
mérések az erőteret jellemző olyan lokális paraméterek amelyek spektruma
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1. ábra. Különböző erőtér modellek illeszkedése a nehézségi rendellenesség
adatbázishoz, ltr az alacsony fokszámú modellek és az EGM2008 modell kombinálásának fokszámát mutatja. A szórás értékek hirtelen megnövekedése a
modellek spektrális információtartalmának maximális fokszámát mutatja
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nincs átfedésben még a legjobb felbontású globális modellből meghatározható
gradiens mennyiségek spektrumával sem.
A tömegvonzási erőtér finomszerkezetének, magas frekvenciás összetevőinek forrása a mérési pontok (peremfelület) közvetlen környezetében elhelyezkedő topográfiai tömegek. Az erőtér modellezésben széles körben elterjedt a
homogén pontosságú, nagy felbontású és globális lefedettséget biztosító magassági adatbázis, az SRTM3 felszínmodell alkalmazása direkt erőtér modellezésen keresztül az erőtér magas frekvenciás tagjainak meghatározására. A
modell az adatnyerés technológiájának következtében szisztematikus eltéréseket tartalmaz a tényleges topográfiai felszínéhez viszonyítva. A felszínmodell–
domborzatmodell eltérést tömegtöbbletként illetve tömeghiányként interpretálva, a direkt erőtér modellezés (Nagy és mások 2000) módszerét alkalmazva
derékszögű térfogatelem felhasználásával, Magyarország geológiai viszonyainak megfelelő kőzetsűrűség értékeket választva egy teszt területen – mely
reprezentatívnak tekinthető a magyarországi domborzat és növényborítottság szempontjából – megvizsgáltam a a modellkülönbségek okozta gravitációs
hatást, azaz, hogy az egyes erőtér mennyiségekben mekkora változást okoz a
topográfia felszínmodellel való közelítése. Kimutattam, hogy a vizsgált területen a két modell különbségének gravitációs hatása elhanyagolható a potenciálzavar esetében, azonban annak második deriváltjai tekintetében már jelentős
(1. táblázat), magukkal az ilyen típusú földfelszíni mérésekkel összemérhető
nagyságú változásokat okozhatnak a modell eltérések (2. ábra).
A geoid főbb szerkezetét leíró, hosszú hullámhosszú összetevőkre vonatkozó
vizsgálatok valamint az erőtér ultra magas frekvenciás változásainak forrásául

−102
−102.5
−103

X cent. EOV [km]

−103.5
−104
−104.5
−105
−105.5
−106
−106.5
−107
10 E

−107.5
−41

−40

−39

−38

−37

−36

Y cent. EOV [km]

2. ábra. SRTM3 felszínmodell és domborzatmodell eltérésének gravitációs hatása az erőtér második deriváltjai esetében
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statisztika
átlag
szórás
minimum
maximum

N [ cm]

δg[ mGal]
−0.10
0.21
−0.69
0.32

0.03
0.02
0.00
0.07

Vyz [ E]
0.2
3.6
−12.7
12.0

Vxz [ E]
0.4
2.9
−9.4
13.0

1. táblázat. Modellkülönbségek hatására az egyes erőtér paraméterekben jelentkező változások statisztikai jellemzői
szolgáló topográfiai tömegek közelítése okozta hibák meghatározása után a
dolgozatban a geoid mért erőtér mennyiségeken alapuló, közepes és magas
frekvenciájú tagjainak meghatározására térek át.
A gradiometriai peremérték-feladatok magfüggvény módosításain keresztül szintetikus adatok felhasználásával megvizsgáltam, hogy az Eötvös-ingával
mérhető horizontális gradiensek mely frekvencia tartományokban használhatók fel a nehézségi erőtér meghatározása, pontosítása során, előzetes információt nyújtva arról, hogy a mért felszíni gradiens értékek milyen frekvencia
tartományon mekkora hozzájárulást adhatnak egy kombinált geoidmodellhez.
A vizsgálatokat a horizontális gradienseket vertikális gradienssé, gravitációs
anomáliává és potenciálzavarrá transzformáló felületi integrálokra végeztem
el. A szintetikus adatok felhasználásával adekvát módon meghatározható és
értelmezhető a gradiensekből számított erőtér mennyiségek és azok valódi értékei közötti eltérések, melyeket különböző hullámhosszakon mind a tér mind,
a frekvencia tartományban megvizsgáltam. A szintetikus adatokon végzett
vizsgálatok eredményei megmutatták, hogy a gradiens értékek közvetlenül
felhasználhatók a potenciálzavar előállítására az egyébként korlátos magfüggvény alacsony és közepes hullámhosszú tagjainak eltávolításával. Kimutattam, hogy a rendelkezésre álló szintetikus adatok felbontása mellett az erőtér
alacsony fokszámú tagjainak kiszűrésével a geoidfelület magas frekvenciájú
tagjai, a λ = 30 km hullámhosszúságig kellő pontossággal meghatározhatók.
A geodéziai peremérték-feladatok megoldásait adó konvolúciós integrálok
a rendelkezésre álló adatok diszkrét volta következtében véges számú adatcellára vonatkozó numerikus integrálást jelentenek, mely során a konvolúció
magfüggvényét általában az adatcella középpontjára vonatkozó átlag értékkel
reprezentálják. Szinguláris, a számítási pont közelében (kis szögtávolságokon)
gyorsan változó magfüggvények esetében ez a közelítés jelentősen módosíthatja a számítandó erőtér paramétert. A horizontális gradienseket más, a gyakorlatban könnyebben hasznosítható erőtér paramétereket (potenciálzavar, gra-
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3. ábra. Szintetikus geoidmagasság adatok és szintetikus gradiensekből integrál transzformációval, a jelmagyarázat szerinti spektrális tartományú magfüggvénnyel meghatározott geoidmagasság értékek spektrumaiból előállított
átviteli függvény
vitációs anomália, vertikális gravitációs gradiens) megadó integrál transzformációk magfüggvényeit vizsgáltam a számítási pont közvetlen környezetében.
A választott magfüggvények adatcellára vonatkozó átlag értékeit numerikus
integrálással, 2D-s Gauss–Legendre kvadratúrával határoztam meg (Hirt et
al. 2011a). Az erősen szinguláris magfüggvények esetében a teljes adatcellára
vonatkozó átlag és cella középpontjára vonatkozó pontbeli magfüggvény érték
eltérése jelentős, akár 20%-ot meghaladó is lehet. Kis felbontásban rendelkezésre álló erőtér mennyiségek esetében akár ψ = 1◦ szögtávolságig javasolt a
magfüggvényt az adatcellára vonatkozó átlag értékkel közelíteni (4. ábra).
A regionális nehézségi erőtér modellezés döntően két matematikai megközelítést alkalmaz a mért erőtér mennyiségek valamely más erőtér paraméterre
történő transzformációjához. Heterogén adatrendszerek erőtér modellezésben
való együttes felhasználására az integrál transzformációk spektrumbeli kombinálásán alapuló spektrális kombináció eljárása szolgál, az erőtér modellezés
egy másik megközelítése alkalmasan választott bázisfüggvényekkel, valamely
szempontból optimális lineáris becslésen alapul, ahol a becslés bázisfüggvényekből előállított magfüggvénye hordozza az erőtér geometriai és analitikus
szerkezetét. A magyarországi kombinált geoidfelület előállításához ezt a két
eljárást alkalmaztam.
Az erőtér különböző mért funkcionáljainak (pontbeli erőtér mennyiségeknek) kombinálására szolgáló optimális lineáris erőtér becslési eljárás a LKN
kollokáció módszere, melyet a remove–compute–restore megközelítéssel alkalmazva a rendelkezésre álló erőtér paraméterekből kombinált geoidfelületet ha-
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4. ábra. Horizontális gradienseket vertikális gradienssé transzformáló adatcellára vonatkozó átlag és az adatcella középpontjára vonatkozó pontbeli magfüggvény eltérése a cella felbontása és elhelyezkedése függvényében
tároztam meg. Az erőtér minimális hiba varianciájú becslése esetén a becslés
kernel függvénye a kovariancia függvény, melyet a magas fokszámú referencia erőtérrel történő redukálás következtében síkbeli logaritmikus kovariancia függvénnyel (Forsberg 1987) közelítettem. A becslés variancia-kovariancia
mátrixának (5. ábra) spektrális vizsgálatával kimutattam, hogy a mért erőtér
mennyiségekhez illeszkedő analitikus kovariancia modell a kollokáció gyakorlati számítása során a mért gradiens értékek esetén, azok eredeti ponteloszlásában nem adja adekvát leírását az erőtér analitikus-geometriai szerkezetének. A mérések variancia-kovariancia mátrixa a kovariancia modell paraméterei és a mért erőtér mennyiségek ponteloszlása következtében nem lesz
pozitív definit mátrix, azaz sérül a LKN kollokáció kovariancia függvényére
vonatkozó alapfeltétele. Így az Eötvös-inga mérések eredeti, nagy felbontású
térbeli eloszlásban nem alkalmazhatók a nehézségi erőtér LKN kollokációval
történő meghatározása során, a feladat megoldásához az inga mérések olyan
mértékű pontritkítása szükséges, amely a mintavételezés törvénye értelmében
már nem teszi lehetővé a gradiens mérésekből az erőtér nagy frekvenciájú
tagjainak meghatározását. A választott kovariancia modellhez illeszkedő, többi, egymással konzisztens mért erőtér funkcionál felhasználásával kombinált,
GPS-szintezési–asztrogravimetriai geoidmodellt határoztam meg, mely a nagy
felbontású EGM2008 globális erőtér modell, a GPS-szintezési adatok, a gravitációs anomália és függővonal-elhajlás értékek mellett az SRTM3 modellen
alapul. A variancia-kovariancia mátrix spektrális vizsgálatával megmutattam,
hogy a mért erőtér paraméterek közül a gravitációs anomália dominál a kombinált meghatározásban és legkevésbé a GPS-szintezési adatok járulnak hozzá
a megoldáshoz.
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5. ábra. A rendelkezésre álló mért erőtér mennyiségek (sorrend:N, ∆g, ξ, η, Txz , Tyz ) variancia-kovariancia mátrixa. A mátrix mérete :
51742 × 51742, nem nulla elemei aránya : 5.2%
A különböző típusú mért erőtér funkcionálok spektrumai átfedésben lehetnek egymással, így a geoidmodellezés során nem csak a valamennyi rendelkezésre álló mérés együttes felhasználása a cél, hanem ezek olyan kombinálása,
amely figyelembe veszi az egymást kiegészítő, átfedő spektrumokat. Meghatároztam a geoidmodellezéshez rendelkezésre álló, különböző típusú mért erőtér
paraméterek spektrális dominanciáját, azaz, hogy az egyes mennyiségek mely
spektrális tartományon rendelkeznek maximális jelenergiával. A meghatározott spektrumokat a frekvencia tartományban a nagy felbontású EGM2008
modell valamint analitikus megközelítések alapján ellenőriztem. A tértartományban a különböző adatrendszerek domináns hullámhosszúságú tagjainak,
a globális erőtér modellek és a geoidmodellezéshez felhasznált adatrendszerek
közös, átfedő spektrális tartományának meghatározását kovariancia analízis
alapján végeztem. A rendelkezésre álló mért erőtér mennyiségek térbeli eloszlása és felbontása a gravimetriai és gradiens adatbázisok felhasználását
tették lehetővé a nehézségi erőtér Fourier transzformáción alapuló, konvolúciós integrálokkal történő meghatározásában. A felhasznált adatrendszerek –
globális modell, nehézségi rendellenességek és Eötvös-inga mérésekkel meghatározott horizontális gradiensek – egymáshoz képesti súlyozását a spektrumban az adatrendszerek spektrális érzékenysége alapján (Kern et al. 2003)
végeztem el, a súlyfüggvényeket a vonatkozó geodéziai peremérték-feladatok
magfüggvényeibe integrálva határozhatók meg a különböző adatrendszerek
kombinált geoidhoz való hozzájárulásai. A súlyozásnak megfelelően (6. ábra)
a gravitációs anomáliákból meghatározott geoid formák hullámhossza döntően a λ = 20 km − 10 km tartományra esik. A számított geoid unduláció
szórása ±1.5 cm, és a [−6.2 cm, 10.5 cm] tartományú skálán mozognak. A gra-
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paraméter

átlag

szórás

minimum

maximum

N (EGM 2008)
N (∆g)
N (Txz , Tyz )
N (RT M )
N (comb)

43.465
0.001
0.000
−0.003
43.464

1.704
0.015
0.017
0.011
1.708

39.086
−0.062
−0.054
−0.047
39.104

46.728
0.105
0.134
0.111
46.838

2. táblázat. Spektrális kombinációval a különböző adatrendszerekből meghatározott geoid hozzájárulások és a teljes spektrumot lefedő kombinált gradiogravimetriai geoid megoldás statisztikai jellemzői [m]
1
EGM2008

spektrális súlyok

0.8

∆g
gradiens

0.6

0.4

0.2

0
0

2000

4000

6000

8000

10000

fokszám, l

6. ábra. Globális erőtér modell valamint mért gravitációs anomália és horizontális gradiens optimális kombinálásához meghatározott spektrális súlyok
diométeres mérések a geoid legkisebb skálájú szerkezeti formáit mutatják a
λ = 10 km − 2 km-es hullámhossz tartományon. Az alföldi területeken, ahol
tényleges földfelszíni gradiens mérések állnak rendelkezésre csupán 1 cm−2 cm
-es átlagos hozzájárulást adnak a mérések a kombinált modellhez (2. táblázat).
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4. Összegzés, tézisek
A nagy pontosságú geoidmodellezésre – különös tekintettel az Eötvös-inga
mérések regionális erőtér modellezés módszereiben való alkalmazhatóságára –
a geoid magas frekvenciás összetevőjének gradiens méréseken alapuló pontosítására elvégzett és ismertetett vizsgálatok alapján a dolgozat új tudományos
eredményei :
1. A rendelkezésre álló mért erőtér paraméterek alapján a legkorszerűbb,
kizárólag műholdas valamint kombinált, GRACE és GOCE alapú modellek felhasználásával megvizsgáltam a magyarországi adatokhoz az erőtér alacsony és közepes hullámhosszú tartományán legjobban illeszkedő
globális erőtér modellt. Kimutattam, hogy gravitációs anomália mellett
még a függővonal-elhajlás értékek is, melyek az erőtér lokális formáiról adnak információt, képesek detektálni az új típusú űrgradiometriai mérések erőtér modellezésben való pontosító hatását. Vizsgálataim
azt mutatták, hogy a földfelszíni gradiens mérések az erőteret jellemző
olyan lokális paraméterek amelyek spektruma nincs átfedésben a legjobb felbontású globális modellből meghatározható gradiens mennyiségek spektrumával sem.
Kapcsolódó publikáció : [2]
2. Direkt erőtér modellezés módszerét alkalmazva megvizsgáltam a felszínmodell–domborzat-modell különbségének hatását az erőtér különböző
deriváltjaira. Megmutattam, hogy a vizsgált teszt területen a két modell különbségének gravitációs hatása elhanyagolható a potenciálzavar
esetében, azonban annak második deriváltjai tekintetében már jelentős,
magukkal az ilyen típusú földfelszíni mérésekkel összemérhető nagyságú
változásokat okozhatnak a modellkülönbségek.
Kapcsolódó publikáció : [1]
3. A gradiometriai peremérték-feladatok magfüggvény módosításain keresztül szintetikus adatok felhasználásával megvizsgáltam, hogy az Eötvös-ingával mérhető horizontális gradiensek mely frekvencia tartományokban használhatók fel a nehézségi erőtér meghatározása, pontosítása
során. A közvetlenül és a módosított integrál transzformációval meghatározott erőtér mennyiségek spektrális vizsgálatával igazoltam, hogy a
gradiens értékek közvetlenül felhasználhatók a potenciálzavar előállítására, és kimutattam, hogy a rendelkezésre álló szintetikus adatok felbontása mellett az erőtér alacsony fokszámú tagjainak kiszűrésével a
geoidfelület magas frekvenciájú tagjai, a λ = 30 km hullámhosszúságig
kellő pontossággal meghatározhatók.
Kapcsolódó publikáció : [5]
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4. A LKN (legkisebb négyzetes) kollokáció módszerével síkbeli logaritmikus
kovariancia modell felhasználásával kombinált GPS-szintezési–asztrogravimetriai geoidmodellt határoztam meg, mely a korszerű, nagy felbontású EGM2008 globális erőtér modell, a GPS-szintezési adatok, a gravitációs anomália és függővonal-elhajlás értékek mellett az SRTM3 modellen
alapul. A mért erőtér mennyiségekhez illeszkedő analitikus kovariancia
modellből előállított variancia-kovariancia mátrix spektrális vizsgálata
alapján kimutattam, hogy a gradiens mérések eredeti, nagy felbontású
térbeli eloszlásban nem alkalmazhatók a nehézségi erőtér LKN kollokációval történő meghatározása során. Az Eötvös-inga adatbázisnak többi erőtér mennyiség pontsűrűségének megfelelő homogenizálása viszont
nem teszi lehetővé a gradiens mérésekből a lokális geoidformák meghatározását.
Kapcsolódó publikáció : [4]
5. Meghatároztam a geoidmodellezéshez rendelkezésre álló, különböző típusú mért erőtér paraméterek spektrális dominanciáját. Kombinált, az
erőtér teljes spektrumát lefedő gradio–gravimetriai geoidmodellt állítottam elő, amely a felhasznált erőtér mennyiségek spektrális érzékenységét
felhasználva az erőtér paraméterek egymást átfedő spektrumainak optimális kombinálásán alapul. Megmutattam, hogy a földfelszíni horizontális gradiens mérések spektrális információtartalmuk alapján az erőtér
kis skálájú formáinak finomításához járulnak hozzá.
Kapcsolódó publikáció : [3]
A fent felsorolt eredményekhez kapcsolódó vizsgálatokat és számításokat
saját fejlesztésű MATLAB függvények felhasználásával végeztem. Az erőtér
nagy számú térfogatelemen alapuló forward modellezéséhez, az RTM erőtér
mennyiségek meghatározásához, R. Forsberg TC.f programját használtam,
mely különböző felbontású magassági modellek és közelítő összefüggések alapján lényegesen lerövidíti a tömegmodell gravitációs hatásának számításához
szükséges időt az egzakt összefüggések használatával szemben.
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