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Összefoglalás
Az értekezés I. része a MOM Gi-B3 giroteodolit pontossági vizsgálatának egyes kérdéseit
tárgyalja. A vizsgálatok célja a MOM Gi-B3 giroteodolittal végzett mérnökgeodéziai célú
szabatos irányátvitel kidolgozása és a műszerrel elérhető pontosság növelése a műszer
specifikáció szerinti ±5”–±8” azimutmeghatározási középhibájához képest.
Az 1.2. alfejezetben a MOM Gi-B3 giroteodolittal végzett azimutmeghatározásoknak a
hőmérsékleti változásokból eredő azimuteltéréseit vizsgálom. A vizsgálatok tárgya a
giroteodolit 1 és 2 műszerállandóinak változása a hőmérséklet függvényében. Az
értekezésben bemutatom a giroteodolittal végzett azimutmeghatározás hőmérsékletfüggésének meghatározására különböző hőmérsékleteken és azonos irányokon klímakamrában és terepen végzett mérések sorát, majd ismertetem azok eredményeit. A vizsgált
MOM Gi-B3 giroteodolit giró-egységére vonatkozóan megadom a 2 műszerállandó
hőmérsékleti jelleggörbéjét. A 1 műszerállandóra vonatkozóan megállapítom, hogy annak
hőmérsékletfüggése a vizsgálati eredmények alapján nem parametrizálható.
Az 1.3. alfejezetben a MOM Gi-B3 giroteodolit pontraálló vetítőberendezéseinek kiegészítését és vizsgálatait tárgyalom. Bemutatom a MOM Gi-B3 giroteodolit pontraálló berendezésének az általam eszközölt vetítőtüskés pontraálló berendezéssel való kiegészítését. Szabatos
szögmérésssel vizsgálom a műszer eredeti gyári és a vetítőtüskés pontraálló berendezéseinek
pontraállási hibáját és azok azimutmeghatározásokra gyakorolt hatását. Meghatározom a
vizsgált vetítőberendezéseknek azon beállítási helyzeteit, amelyek használata esetén a
pontraállás hibája minimális.
A második fejezetben az előző két alfejezetben megismert vizsgálatok eredményeit
felhasználva, valamint műszerállandó-meghatározások, azimutmeghatározások és irányátvitelek méréseire, eredményeire és azok feldolgozásának vizsgálataira alapozva megfogalmazom a szabatos azimutmeghatározás és az irányátviteli eljárás műveleti sorrendjét. A
MOM Gi-B3 giroteodolittal végzett azimutmeghatározás és irányátviteli eljárás méréstechnológiájára és a mérések eredményeinek feldolgozására vonatkozóan újításokat és
kiegészítéseket fogalmaztam meg, pontosítottam a számítások alapegyenletét. A giroteodolitos mérések eredményeinek osztályozására ismertetem az eltérés-kvantilis-diagrammok
alkalmazását, amelynek segítségével kiszűrhetők a durva hibás mérések. Közlöm a MOM
Gi-B3 giroteodolittal végzett azimutmeghatározás és irányátvitel pontossági mérőszámait,
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valamint kitérek a MOM Gi-B3 giroteodolittal két, valós projektkörnyezetben elvégzett
irányátvitel eredményeinek bemutatására. A szabatos azimutmeghatározások témakörét a
MOM Gi-B3 giroteodolittal végzett alkalmazás, a nagy kiterjedésű mérnökgeodéziai hálózat
tájékozási homogenitásának vizsgálata bemutatásával és az eredmények közlésével zárom.
Az értekezés II. részének témája az ezredforduló után a Müncheni Műszaki Egyetem geodétái
altal kidolgozott inerciális-autokollimációs irányátviteli eljárás számítására új eljárás
kidolgozása és az irányátvitel optimalizálása, alkalmazhatóságának kibővítése.
Az eljárás eredetének, alapelvének és korábbi alkalmazásának áttekintése után ismertetem az
általam kibővített irányátvitel funkcionális modelljét, majd a függőleges és a vízszintes
mozgási trajektória mentén végzett irányátvitelek IMU általi azimutális elfordulásának
számítására általam kidolgozott lézergiró-idősorok becslési eljárását. Az általam kidolgozott
új számítási eljárás egyik lényeges eredménye, hogy feltárta a korábbi mérés és feldolgozás
korrigálatlan szabályos hibáit és azokat a számítás során, modell alapján korrekciós tagokkal
kompenzálta. Az eljárás másik lényeges eredménye, hogy a csak a függőleges helyzetű ztest
IMU-tengely mentén szerelt mozgásérzékelő lézergiró adatainak felhasználásával, valamint
egy dőlésmérő adatainak bevonásával a korábbi mérés és feldolgozás eredményeinél
pontosabb eredményeket értem el. Ezeket függőleges irányátviteli mozgási trajektóriák
mentén végzett irányátvitelek eredményeinek bemutatásával igazoltam.
Az optimalizált inerciális-autokollimációs irányátviteli eljárást laboratóriumi körülmények
között végzett, giroteodolitos irányátvitellel való szimultán összehasonlító mérések keretében
mutatom

be.

A

két

eljárás

pontossági

mérőszámainak

összehasonlítása

alapján

megállapítottam a két eljárás egyenértékűségét. Munkám eredményeként bővült az inerciálisautokollimációs eljárás alkalmazásának lehetősége, továbbá a számítási eljárásom a
szakirodalomban korábban közöltekhez képest robusztusabb számítást tesz lehetővé és a
korábbi tudományos eredményekhez viszonyítva némi pontosságnövekedés is kimutatható.
Az értekezésben tárgyalt két irányátviteli eljárás gyakorlati jelentősége abban áll, hogy azok
alkalmasak az egyéb eljárással végzett geodéziai hálózatmérések független ellenőrzésére.
Új tudományos eredményeimet az értekezés 4. fejezetében ismertetem. Az értekezés
eredményeiből a mérnökgeodéziai gyakorlat számára használható következtetéseket vonok le
(5. fejezet). Az értekezés kitekintéssel és új alkalmazási lehetőségek számbavételével zárul.
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Accuracy analysis of the MOM Gi-B3 gyrotheodolite and
extension of the orientation transfer by inertial navigation and autocollimation

Summary
The first part of the thesis discusses issues of the accuracy analysis of the MOM Gi-B3
gyrotheodolite. The goals of the examinations were to elaborate the procedure of the precise
orientation transfer with said gyrotheodolite and, to increase the accuracy of the azimuth determined by the MOM Gi-B3 gyrotheodolite compared to the azimuth determination accuracy
of ±5”...±8” stated in the specification of the instrument.
In Chapter 1.2 I examine the changes of the azimuth determined by means of MOM Gi-B3
gyrotheodolite that can be attributed to changes of the air temperature. The objectives and
goals of my examinations were the determination of the functions instrument constant 1
and instrument constant 2 with respect to the air temperature surrounding the gyrotheodolite.
In this thesis I present the measurements performed in the field and in a climate chamber in
order to determine the temperature dependency of the azimuth determined with the MOM
Gi-B3 gyrotheodolite. I present the results of the determination of the instrument constant 1
and 2 performed by the MOM Gi-B3 gyrotheodolite using different sights with known azimuths. The temperature characteristic curve of the examined MOM Gi-B3 gyrotheodolite
describes the temperature dependence of the gyro unit’s instrument constant 2. On the basis
of my measurement’s results I establish, that the theodolite’s instrument constant 1 is not
exclusively temperature dependent and, based on the examinations performed, it can not be
parametrised.
In Chapter 1.3 I discuss the examination of the original and extended centering devices of the
MOM Gi-B3 gyrotheodolite. I present the extension of the centering by means of a centering
tip and an adapter to attach a reflector to the gyrotheodolite’s vertical axis. By examining the
centering devices by means of high-precision angular measurement I determine the centering
eccentricity and its effect on azimuth determination. Thereafter I define that particular setting
of the centering devices and instrument parts which ensures minimal centering eccentricity.
In Chapter 2 I define a complete procedure on the precise execution of the orientation transfer
and azimuth determination by means of the MOM Gi-B3 gyrotheodolite. The procedure includes the minimization of the centering eccentricity of the gyrotheodolite and takes the airtemperature-change-based effects into account. The procedure defines improvements of the
measurement technology and data processing and states the adjusted basic equations of the
calculations. For the classification of the determined azimuths I present the use of the quantilquantil-plots, a tool which enables the detection of gross and systematic errors. I provide the
accuracy parameters of the orientation transfer and azimuth determination performed by the
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MOM Gi-B3 gyrotheodolite and present the results of two orientation transfer projects carried
out with the examined MOM Gi-B3 gyrotheodolite. The chapter is completed with an application of the MOM Gi-B3 gyrotheodolite to investigate the homogeneity of the geodetic network orientation in an engineering surveying network.
The second part of the thesis deals with the optimization and extension of the orientation
transfer by inertial navigation and autocollimation elaborated by geodesists of the Technische
Universität München. As the key improvement, I present a new estimation method to process
the orientation transfer.
In Chapter 3 the origins, fundamentals and previous applications of the orientation transfer by
inertial navigation and autocollimation are reviewed. Thereafter I present the elaborated new
functional model of the extended orientation transfer procedure and the elaborated new estimation method. These enable to process the azimutal rotation of the inertial measurement unit
(IMU) in orientation transfers along horizontal and vertical trajectories. A significant result of
the novel calculation method is, that it remedies the previously disregarded effects of systematic errors using model-based corrective terms during calculation. Another significant result
of my calculation is, that using only the sensor data of the laser-gyro mounted along the vertical axis of the IMU and sensor data of an additional inclinometer yielded better results compared to the results of the previously known calculation method. These results were proved by
results of orientation transfers performed along vertical trajectories.
In Chapter 3.5 I present the optimized procedure of the orientation transfer by inertial
navigation and autocollimation through a measurement campaign held in a laboratory
environment, in which surveying gyroscopes are used simultaneously to perform the
orientation transfer. Comparing the accuracy parameters of both procedures I state them as
equivalent orientation transfer procedures. The achievement of my research work is the
extended applicability of the orientation transfer by inertial navigation and autocollimation.
Furthermore, the presented calculation procedure offers a more robust calculation and slightly
better accuracy parameters compared to the previously published scientific results.
The significance of both orientation transfer methods discussed in this thesis is, that they enable the independent control of the geodetic network orientation set with another technology.
Chapter 4 summarizes the new scientific results of my research work.
Chapter 5 concludes the most important achievements of the thesis for the practical use in
engineering surveying. A subsequent outlook completes the thesis which outlines potential
new applications and further improvement ideas.
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A kutatás előzményei
Technológiai és tudományos háttér
A giroteodolit szabatos iránymegadásra szolgáló geodéziai műszer, amelyet elsősorban a
mérnökgeodézia területén, főként földalatti létesítmények építése kapcsán nagypontosságú
irányátvitelre használnak. A néhány szögmásodperc pontossági igényű földalatti iránymegadásra a giroteodolit alkalmazása máig a leggazdaságosabb, immáron azonban nem az
egyetlen megoldás. A giroteodolitot katonai célokra is alkalmazzák.
Az ezredforduló után a Müncheni Műszaki Egyetem Geodézia Tanszékének1 geodétái által
irányátvitelre kidolgozott inerciális-autokollimációs eljárás alapvetően szintén alkalmas a
néhány szögmásodperc pontosságú iránymegadásra. Ezen eljárás egy lézergiroszkópokkal
szerelt inerciális mérőegységgel végzett szögelfordulások mérését és a mérőegységhez
fizikailag kapcsolt prízmára, tükörre vagy teodolitra történő autokollimáción alapuló
vízszintes szögmérést kombinálja irányátvitel céljára.
A Magyar Optikai Művekben 1963-tól 1990-ig gyártottak különböző típusú giroteodolitokat.
A geodéziai célra készített MOM giroteodolitokhoz, különösen azok pontosságvizsgálatához
és alkalmazásaihoz elsősorban a hatvanas és a hetvenes években megjelent nagyszámú
publikáció kapcsolódik. A MOM Gi-B3 típusú automatikus követésű, analóg leolvasóberendezésekkel ellátott giroteodolit az utolsó, sorozatban gyártott MOM giroteodolit,
amelynek alkalmazása a budapesti 4-es metróvonal 2006-ban kezdődő építése kapcsán került
előtérbe. Ezen konkrét műszertípushoz kevés publikáció kapcsolható, jóllehet a Gi-B1 és GiB2 műszertípusra publikált pontossági vizsgálatok sok tekintetben a Gi-B3 műszertípusra is
érvényesek. A MOM Gi-B3 műszertípus pontossági vizsgálatának egyes kérdései, különösen
a hőmérsékleti változásokra és a pontraállásra visszavezethető hibahatások doktori kutatásaim
2004. évi megkezdésekor nem voltak tisztázottak.

1

Technische Universität München, Lehrstuhl für Geodäsie
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A Heister, Ingensand és Wunderlich professzorokhoz és Neuhierl doktoranduszhoz köthető,
függőleges trajektória mentén történő inerciális-autokollimációs irányátvitelt Wunderlich,
Neuhierl, Ingensand és szerzőtársaik 2005, 2006 években publikálták (Wunderlich és
Neuhierl, 2005; Neuhierl, 2005; Neuhierl et al., 2006). A szerzők az eljárást a Gotthárdbázisalagút esetében a giroteodolitos irányátvitel független ellenőrzésére használták. A közölt
eredmények alapján megállapítható, hogy az inerciális-autokollimációs eljárással a
giroteodolit iránymegadási pontosságával hasonló pontosságú irányátvitel lehetséges. Mindez
jelentős új tudományos eredmény. Mindazonáltal a közölt pontossági és megbízhatósági
mérőszámok egy része alulmúlta a várakozásokat, ezért Ingensand professzor a pontosság és
megbízhatóság növelésének reményében 2005 őszén – a zürichi kutatómunkám kezdetén – a
nyers mérési adatok alternatív számítási eljárásban való feldolgozását javasolta nekem.

Intézményi és szakmai háttér, erőforrások
A technika és a tudomány ismertetett állásán túl vitathatatlan, hogy számos körülmény, a
dolgok és ismeretségek alakulása befolyásolta a szakmai előrehaladásom és a kutatás vonalát.
A következőkben ezen kutatási előzmények kronológiáját ismertetem.
A doktoranduszi kutatómunka előzményei közé tartozik a negyedéves földmérő
mérnökhallgatóként az I.A.E.S.T.E. és a Magyar Mérnökhallgatók Egyesülete szervezésében
Zürichben töltött egy éves szakmai gyakorlatom és annak hozadékai. Mint külső szemlélő ez
idő alatt ismertem meg a svájci Gotthárd-bázisalagút projektet. Kapcsolatba léptem az ETH
Zürich Geodéziai és Fotogrammetriai Intézetében geodéziai méréstechnikával foglalkozó
Ingensand professzorral és a projekten dolgozó földmérő mérnökökkel, majd 2003 nyarán a
Swissphoto AG-nál töltött három hónapos szakmai gyakorlat alkalmával megismerkedtem az
épülő Gotthárd-bázisalagút geodéziai munkálataival. Különböző mérési kampányokban
vettem részt és tanulmányoztam az alagútfúró gépsor fúrópajzsának geodéziai irányítását,
amelyet később a Budapesti Műszaki Egyetem (BME) Építőmérnöki karán tudományos
diákköri dolgozatként ismertettem.
2004 tavaszán Giroteodolitok használata a budapesti 4-es metró alapponthálózatában
címmel készítettem diplomamunkát a Budapesti Műszaki Egyetem Építőmérnöki Karának
Általános- és Felsőgeodézia Tanszékén (BME ÁGT). A budapesti Hungeod Kft.-vel
együttműködve, Hörcsöki Ferenc (Hungeod) és Dr. Dede Károly (BME ÁGT) konzulensi
12
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vezetésével készített munkám célja a jövőbeni, alagútbéli azimutméréseknek az előkészítése,
a metróépítéshez kapcsolódó giroteodolitos mérések gyakorlati alapjainak a megteremtése
volt. Méréseimhez ekkor egy MOM utódcég MOM Gi-B3 típusú műszerét használtam.
Doktoranduszi tanulmányaimat 2004 szeptemberében kezdtem a Budapesti Műszaki Egyetem
Építőmérnöki Karának Általános- és Felsőgeodézia Tanszékén. A Magyar Állami Eötvös
Ösztöndíj segítségével 2005. október 18-ától 2006. május 19-ig Ingensand professzor
vezetésével az ETH Zürich Geodéziai és Fotogrammetriai Intézetében 2 folytattam
tudományos
kiszámítására

kutatómunkát.
becslési

Ez

eljárást

idő

alatt

az

inerciális-autokollimációs

dolgoztam

ki.

Ezzel

párhuzamosan

irányátvitel

Égető

Csaba

doktorandusztársammal az intézet klímakamrájában meghatároztuk a BME Általános- és
Felsőgeodézia Tanszék időközben beszerzett MOM Gi-B3 giroteodolitjának hőmérsékleti
jeleggörbéjét, amelyet azután a svájci Gotthárd-bázisalagút építésén gyakorlatban
alkalmaztunk.
2006-ban a Hungeod Kft. és a Tanszék a 4-es metró építéséhez köthető földmérési
konzorciumot hozott létre. E funkciójában a Tanszék megbízást kapott a metróépítéshez
kapcsolódó egyes giroteodolitos azimutmeghatározási feladatok elvégzésére, melyekre az
elkövetkező két évben, számos tanszéki kolléga közreműködésével került sor.
2006 őszétől részmunkaidős munkavállalás mellett zürichi lakóhelyemen folytattam a
kutatómunkát. A zürichi Terra Vermessungen AG alkalmazottjaként egy lézerszkennerrel
szerelt kinematikus mérőrendszer kalibrálásának fejlesztőmunkájába kapcsolódtam be. A
BME Általános- és Felsőgeodézia Tanszékének giroteodolitjával Budapesten, terepen
folytattuk a kísérleti méréseket. Az egyévnyi giroteodolitos, inerciális és lézerszkenneres
kutatómunkák eredményeit a szemeszter végéig három publikációba rendeztem, amelyek
2007 áprilisában jelentek meg. 2007 februárjától a BME Általános- és Felsőgeodézia
Tanszékének levelező doktoranduszaként, hosszabb megszakításokkal zürichi majd később
bázeli lakóhelyemen folytattam a kutatómunkát. 2008 óta a zürichi TBF+Partner AG
mérnökiroda alkalmazásában dolgozom földmérő mérnökként.
A giroteodolitos és inerciális-autokollimációs irányátvitelek tárgykörében végzett kutatásaim
logikus folytatásaként adódott az utóbbi eljárás optimalizálása és kiterjesztése vízszintes
2

Eidgenössische Technische Hochschule Zürich, Institut für Geodäsie und Photogrammetrie
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mérési trajektória esetére. E méréseket és a két eljárás szimultán összehasonlító mérését
másfél évnyi egyeztető előkészítés után, 2010 októberében, a Müncheni Műszaki Egyetem
Geodézia

Tanszékének

laboratóriumában,

Wunderlich

tanszékvezető

professzorral

együttműködve tudtuk elvégezni. Az inerciális mérések korábbi becslési eljárással való
feldolgozásával részben a várakozásoknak nem megfelelő eredmények adódtak. Ennek
folyományaként új funkcionális és matematikai modellt dolgoztam ki, mely a várakozásoknak
megfelelő eredményre vezetett.

A kutatás célja
Az értekezés címében jelölt kutatás céljai a következőkben fogalmazhatók meg:


a MOM Gi-B3 giroteodolit korábban nem vizsgált hibaforrásainak és hibahatásainak
kísérleti mérések alapján történő meghatározása, különös tekintettel a hőmérsékleti
változásokra és a pontraállásra visszavezethető hibahatások megismerésére és
kiküszöbölésére;



a MOM Gi-B3 giroteodolittal végzett szabatos azimutmeghatározás és irányátvitel
optimalizálása, pontosságának és megbízhatóságának növelése, az optimalizált eljárás
és pontossági mérőszámainak ismertetése;



nagy kiterjedésű mérnökgeodéziai alapponthálózat különböző részei tájékozásának
vizsgálata MOM Gi-B3 giroteodolittal végzett kísérleti mérések alapján;



részvétel a budapesti 4-es metró építéséhez kapcsolódó giroteodolitos irányátviteli,
iránymegadási és ellenőrző mérésekben;



az inerciális-autokollimációs irányátvitel pontosságának és megbízhatóságának
növelése egy kidolgozandó új számítási eljárással, a pontossági mérőszámok
ismertetése;



az inerciális-autokollimációs irányátvitel optimalizálása és kiterjesztése vízszintes
trajektória mentén végzett irányátvitelre, az eljárás ismertetése;



a giroteodolitos és az inerciális-autokollimációs irányátvitelek szimultán kísérleti
méréseken alapuló összehasonlítása.
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Irányátviteli módszerek és gyakorlati alkalmazásuk
A földalatti alapponthálózatok szerepe
Alagutak és mikroalagutak építésekor a föld alatti geodéziai ponthálózat funkciója alapvetően
a terv szerinti építésirányítás biztosítása. A fúrópajzsok effektív irányítása általában relatív
módon, a közvetlenül a pajzs mögött rendelkezésre álló mérnökgeodéziai hálózathoz mint
geometriai referenciához – irány, helyzet – képest történik, ld. pl. (Szabó, 2003).

A földalatti térbe történő irányátviteli módszerek áttekintése
A földalatti térbe történő irányátvitelről általánosan kijelenthető, hogy a „megfelelő”
geodéziai technológiák közül az „alkalmasabb” megválasztását elsősorban üzemgazdasági és
másodsorban műszaki megfontolások dominálják. A különböző irányátviteli módszereket
illetően (Sárközy, 1984) ad technológiai betekintést.
A felszíni bejáratú vágatok és a gyakorta alkalmazott, legfeljebb néhány emelet mélységű
nyílt indítóaknák esetében a jelenleg legelterjedtebb irányátviteli módszer a rövidoldalú,
gyakorta veszített álláspontos hálózatmérés. (Elv: automatikus irányzás és mérés
kényszerközpontosan rögzített körprizmákra mérőállomással a felszínről és az aknatalp
szintjéről.) E módszer a geodéziai tevékenységet folytató üzemeknek a gazdaságos, rutinszerű
és automatizált mérést és mérésfeldolgozást lehetővé tevő eszközfelszereltségét tükrözi.
Megemlítendő módszer még a Wild GAP1 geodéziai autokollimációs prízmára különböző
magasságokon közel egymás alatt-felett elhelyezkedő két (vagy több) teodolitottal való
mérésen alapuló irányátvitel3 (Jackson, 1981). Ez az eljárás rövid távolságokon, különösen
épületek különböző szintjei közt, ill. ipari feladatokra alkalmazható jól, ha a teodolitoknak a
prízmára való merőleges rálátása biztosított. A referencia irányvonalnak a prízmára
autokollimációs irányzással felvetített függőleges iránysíkja és a prízmára a második
teodolittal, autokollimációs irányzással beállított iránysík és az ezzel pl. a padlóra vetített
alapvonal egymással párhuzamosak, távolságuk 0 cm ≤ e ≤ 10 cm. A módszer pontossága
gyakorlatilag csak a teodolit szögleolvasási pontosságától (körosztás, mikrométerosztás/
kiolvasás) függ.
3

Richtungsübertragung in verschiedene Meßhorizonte
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A hálózatmérésnél körülményessége és szerényebb pontossága miatt ritkábban alkalmazott
irányátviteli módszer egy alapvonal végpontjainak függőleges irányú vetítésén, avagy
kapcsolóháromszögek mérésén alapuló optikai vagy mechanikai függélyezés. Míg az optikai
aknafüggélyezés „hatótávolságát” általában a pára néhány száz méterben korlátozza, addig a
mechanikai függélyezés több ezer méter aknamélység esetén is alkalmazható, elsősorban
kapcsolásra. Erre kiváló példa az értekezésben is tárgyalt Gotthárd-bázisalagút sedruni
felszíni hálózatának és kb. 790 m mély építési aknájának talpánál lévő hálózatának
mechanikai és optikai függélyezéssel való kapcsolása (Schätti és Ryf, 2004). Mély aknákban
a mérnökgeodéziai pontosságú tájékozás megadása az aknatalpon giroteodolittal szokásos,
tehát giroteodolitos irányátvitelen alapszik, amely a felszíni hálózatban végzett kalibráló
méréseket is magában foglalja. A kizárólag az igen mély aknán át megközelíthető alagúti
hálózatrésznek a felszíni hálózatrésszel azonos, mérnökgeodéziai pontosságú tájékozása –
jelenlegi ismereteink szerint – csak a giroteodolitos vagy az inerciális-autokollimációs
irányátvitellel lehetséges.

A jellemzően alkalmazott gyakorlat
Az alagutakban és járható csővezetékekben a hálózat létesítésére és tájékozására jelenleg az
irány- és távolságmérésen alapuló hálózatmérés vagy sokszögelés a jellemző, amelyhez
ritkán, csupán szükség esetén, a hálózatmérések kiegészítésére vonnak be giroteodolitot
és/vagy függélyezést. A giroteodolitok alkalmazása különösen a nagy áttörési hosszakkal és
szigorú áttörési hibahatárral (kis építési tűréssel) jellemzett alagutak – tipikusan vasúti
alagutak, alpesi vízierőművek bélelt nyomóvezetékeinek vájatai – esetében szokásos. A
műholdas helymeghatározással létesített felszíni alapponthálózatok, a jelenlegi giroteodolitok
(MOM Gi-B3, DMT Gyromat 2000/3000, PLA 1001 HGG05/GyroStation2 4) és a
kényszerközpontosítós technikát alkalmazó motorizált mérőállomással való sokszögelés
esetében a giroteodolit gyakorlatilag kb. a 10–15-dik sokszögoldal mérésétől kezdve biztosít a
sokszögeléshez képest kedvezőbb középhibát, azaz pontosabb iránymegadást (ld. a (8-8)
egyenletet és egy példát az értekezés 8.12. sz. függelékében (181. oldal)). A mérőállomásokkal végzett földalatti hálózatmérések a rácshálózati geometria függvényében, a
sokszögeléssel szemben azonos áttörési hosszon kisebb áttörési középhibát biztosítanak és
ezáltal csökkentik a giroteodolit alkalmazásának szükségességét. Tipikus gyakorlat a szabad
4

People's Liberation Army 1001 factory
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sokszögvonalaknak vagy ilyen jellegű, nyújtott geometriájú rácshálózatoknak az oda-vissza
mérése, és ehhez kapcsolódóan a stabil elhelyezkedésű, alkalmasan választott kezdőpontban
(pl. tárna kezdeti szakaszában, indítóaknában, a felszínen) a kereszt- és hosszirányú, valamint
magassági értelmű záróhibák megegyezés szerinti hibahatárának előírása.
Szerényebb pontossági igényű föld alatti létesítmények építésekor nem szokás az alagútbéli
hálózatmérés. A tervezett geometria biztosítását szolgáló geodéziai módszer lehet például:
 tübbingek egyenesbe intése pl. rögzített helyzetű jeladó lézernyalábjához;
 fúrópajzsba épített elektromágneses jeladó helyzetének lokalizálása vezetékkutatóeszközzel a felszínen, majd például műholdas helymeghatározás használata és a valós
vs. tervezett geometria összehasonlítása;
 csősajtolópad elegendően precíz mértékű iránybaállítása zsínórállással vagy
mérőállomással a tervezett létesítmény tengelyével párhuzamosan.

A giroteodolitos és az inerciális-autokollimációs irányátvitelek jelentősége
A giroteodolitos és az inerciális-autokollimációs irányátvitelek jelentősége:
 Általános és tudományos jelentősége, hogy mindkettő független fizikai elven alapuló
iránymeghatározási/tájékozási módszer, amely ennélfogva más – elsősorban
gazdaságosabb – mérési technológiák ellenőrzésére használható.
 Óriási a módszerek jelentősége, különösen a hosszú és kis építési tűréssel – ill. az
ebből származó szigorú áttörési hibahatárral – definiált alagutak építése esetén5.
 A pontosság növelése mellett a két módszer fontos szerepe a megbízhatóság növelése.
Az alagútbeli szabad sokszögvonalak vagy hálózatrészek közbenső tájékozásának jelenlegi
ismereteink szerint lehetséges módszerei a giroteodolitos, vagy az inerciális-autokollimációs
irányátvitellel való tájékozás.6

5

Köznapi értelemben azon építkezések esetén, ahol nagy a „tét”, azaz az áttörési hibahatár be nem tartása esetén
előálló hatások és szükséges járulékos műszaki megoldások vonzatai (pl. ütemtervi, költségvetési, politikai)
nem megengedettek. A jelenlegi gyakorlatban ezen összefüggések tárgyalása többek között
kockázatvizsgálatok, hatásvizsgálatok, minőségbiztosítási tervek és kapcsolódó utasítások és tervek része.

6

Utóbbi gyakorlati alkalmassága a vízszintes mozgási trajektória esetére alagúti környezetben még nem
kipróbált.
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I. rész – A MOM Gi-B3 giroteodolit pontossági vizsgálata és szabatos
mérések a MOM Gi-B3 giroteodolittal

1. A MOM Gi-B3 giroteodolit pontosságvizsgálatának egyes kérdései
1.1. Giroteodolitok pontossági vizsgálata
A MOM giroteodolitok pontosságvizsgálatát illetően Halmos Ferenc professzor munkásságát
kell kiemelni, aki átfogóan foglalkozott a MOM gyártmányú polgári célú giroteodolitok
alkalmazásának elméleti és gyakorlati kérdéseivel. A MOM giroteodolitok pontosságvizsgálatának legjava a (Halmos, 1966), (Halmos, 1968a) és (Halmos, 1970–1971)
munkákban olvasható, mindenképpen kiemelendő továbbá, hogy Halmos egyes idegennyelvű
publikációira a német szakma az ezredforduló után is hivatkozik.
A MOM Gi-B3 giroteodolitot Halmos halála után, az 1970-es évek végén kezdték el
fejleszteni és az 1980-as évek elejétől gyártották. Ismereteim szerint a MOM Gi-B3
giroteodolithoz kapcsolódóan (Szabó, 2005a) és (Szabó, 2005b) előtt nem jelent meg
szakmai-tudományos publikáció, a műszerhez kapcsolódóan nyilvánosságra hozott nyomtatott
anyag a (MOM, 1990) kiadványra korlátozódik.
A Gyromat giroteodolitok pontosságvizsgálatát illetően (Korritke, 1997) és (Grillmayer,
2002) munkáit kell kiemelni, az utóbbi évtizedek szuperhosszú alagútépítései – Csalagút,
CERN köralagút, Gotthárd-bázisalagút – kapcsán azonban számos szerző tanulmánya
tárgyalja a giroteodolitos azimutok pontosságának pl. (Zanini, 1992), ill. mérési
bizonytalanságának (Heister, 2005), (Heister és Liebl, 2010) kérdéseit.
Az értekezés ezen fejezetében a MOM Gi-B3 giroteodolittal végzett azimutmeghatározások
hőmérsékleti változásokból eredő azimuteltéréseinek vizsgálatával és a MOM Gi-B3
giroteodolittal végzett pontraállás vizsgálatával foglalkozom. Mindkét kérdéskör vizsgálatával
célom a MOM Gi-B3 giroteodolittal végzett irányátvitel (MOM, 1990) szakirodalomban
közölt pontosságának növelése és konkrét pontossági mérőszámok meghatározása volt,
amelyet a budapesti 4-es metró építéséhez kapcsolódó geodéziai munkálatok motiváltak.
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A giroteodolitos irányátvitelt terhelő vizsgálandó hibaforrásokat illetően kiindulási alapom a
giroteodolitos irányátvitel közép-teljeshibájának képlete, amely (Ingensand et al, 1998)
alapján:
2
2
2
2
mirányátvitel  mhálózat
 m2. függővonal elhajlás  2  mteodolit
 2  mgiró
egység  m giroteo.hőm. javítás

(1-1)

1.2. Hőmérsékleti változásokból eredő azimuteltérések és vizsgálatuk
1.2.1. A hőmérsékletváltozás hatása a giroteodolitokkal végzett azimutmérésekre
A MOM giroteodolitokat fejlesztésük idején kimerítően tesztelték a Magyar Optikai Művek
klímakamrájában, –40°C...+50°C hőmérsékleti tartományban. A szakirodalomban azonban
számomra nem ismert olyan munka, amely a hőmérsékletváltozásnak a MOM Gi-B3 giroteodolittal végzett azimutmérésre gyakorolt hatását tárgyalja. Ebből, és az egykor a giroteodolit fejlesztésével és minőségellenőrzésével foglalkozó MOM dolgozókkal való
beszélgetéseimből (Marschalek Béla és Tóth Lajos, 2004) arra következtettem, hogy a gyártó
MOM műszerfelhasználók felé képviselt álláspontja a következő volt: a MOM Gi-B3
giroteodolit a hőmérsékleti változásokra indifferens, a hőmérsékleti hatásra visszavezethető
esetleges mérési eltérések a specifikáció szerinti ±5”–±8” azimutmeghatározási középhibában
benne foglaltatnak.
Német nyelvterületen, a Gyromat giroteodolittal végzett azimutmeghatározások esetén
minden esetben kitérnek a hőmérsékletváltozásnak az azimutmeghatározásra gyakorolt hatása
tárgyalására, figyelembevételére és vizsgálatára, pl. (Heister et al., 1990), (Korittke, 1997),
(Carosio és Ebneter 1998), (Ingensand et al., 1998), (Grillmayer, 2002), (Heister és Liebl,
2010). Ez részben a Gyromat giroteodolitnak a MOM giroteodolittól eltérő felépítésére is
visszavezethető, a Gyromat teodolitegysége és giró-egysége ugyanis fizikailag összekapcsolt,
nem szétválasztható. A Gyromat giró-egysége optoelektronikai érzékelőn alapuló szögmérőrendszerrel rendelkezik, amellyel végzett északmeghatározás végeredményét a kalibrációsállandó (Eichwert) szögértékének hozzáadásával kell átszámítani a teodolit iránymérési
referenciarendszerébe, melyet a teodolit vízszintes köre reprezentál. A kalibrációs állandó
értékét ismert azimuttal rendelkező irányon végzett északmeghatározás alapján kell, ill. lehet
meghatározni; a kalibrációs állandó időbeli és hőmérsékletváltozástól függő stabilitása
mérőszámokkal jellemzett. A Gyromat giroteodolitok teodolitrészét a megrendelő választja ki,
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ezért a giró-egység–teodolit-egység együttesét jellemző hőmérsékleti jelleggörbe minden
giró-egység–teodolittípus kombináció esetén más és más. Két példát mutat az 1. ábra.

1. ábra:

Két Gyromat–teodolit kombináció hőmérsékleti jelleggörbéje (Ingensand, 2005).

UNIBW: a Bundeswehr Universität München műszere; ETHZ: az ETH Zürich műszere.
(ETHZ jelleggörbéjében hiszterézis hurok látható)
A felsorolt ismeretek alapján valószínűsítettem, hogy a MOM giroteodolitokkal végzett
azimutmeghatározást is terheli hőmérsékleti hatás, ha az azonos munkához tartozó mérések
nem azonos hőmérsékleten történnek. Feltételeztem, hogy 15°C-nál nagyobb hőmérsékletkülönbségű mérési környezetekben végzett azimutmeghatározások esetén a (MOM, 1990)
specifikáció szerinti ±5”–±8” azimutmeghatározási középhibának akár a felét a hőmérsékleti
változás okozhatja, amiből egyébiránt az is következhet, hogy állandó hőmérsékleten végzett
azimutmeghatározások

esetén a specifikáció

szerinti

±5”–±8” azimutmeghatározási

középhibánál valamivel kedvezőbb középhiba is várható.
A MOM Gi-B3 giroteodolit felépítéséből és működési elvéből eredően (ld. 7.3. alfejezet) a
teodolit-egység és a giró-egység az azimutmeghatározás hőmérsékleti függőségének
vizsgálata szempontjából nem választható szét, ugyanis a giró-egység lengőrészének minden
mozgását a teodolit-egységbe épített autokollimátor és a teodolit vízszintes beosztott körének
leolvasó-berendezése segítségével kell észlelni. Ki kell azonban hangsúlyozni a MOM Gi-B3
giroteodolit felépítéséből származó  műszerállandó  és  műszerállandó-komponensekre
20
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való felbontását. (A  műszerállandó 1 és 2 komponenseit (MOM, 1990) alapján különkülön is műszerállandóként nevezem meg: 1 teodolit-műszerállandóként, 2 a giró-egység
műszerállandójaként is ismert.) A  műszerállandó hőmérsékletfüggése csak a giroteodolit
teodolit-egységével hozható összefüggésbe, ugyanakkor a  műszerállandó értéke
közvetlenül befolyásolja a giró-egységgel végzett északmeghatározó lengéseken alapuló
giroteodolitos

azimutmeghatározás

illetőleg

a



műszerállandó-meghatározásának

végeredményét. A MOM Gi-B3 giroteodolit hőmérsékletfüggésére végzett vizsgálatok ennek
megfelelően a giró-egység és teodolit-egység együttesére vonatkoznak.
1.2.2. Vizsgálati célok
A vizsgálati célokat a következőkben fogalmaztam meg:
 A 1 műszerállandó és a 2 műszerállandó hőmérsékleti jelleggörbéinek (hőmérsékletazimut függvénykép) meghatározása. (Függ-e a méréskori hőmérséklettől egy irány
meghatározott azimutjának az értéke? Hőmérsékletfüggő-e a 1 műszerállandó, a 2
műszerállandó és összegük, a  műszerállandó értéke?)
 A különböző hőmérsékleteken ugyanarra az irányra mért azimutok szórásának meghatározása.
 A laboratóriumban meghatározott hőmérsékleti jelleggörbék ellenőrzése és igazolása
terepi mérések lefolytatásával (Gellért-hegy–Sas-hegy, Budapest) és referenciaértékkel rendelkező projektkörnyezetben végzett irányátvitellel (Gotthárd-bázisalagút,
Sedrun, Svájc).


Javaslat megfogalmazása az azimutmeghatározást terhelő hőmérsékleti hatások
kiküszöbölésére, ezzel a MOM Gi-B3 giroteodolittal végzett azimutmeghatározás
pontosságának és megbízhatóságának növelése.

1.2.3. Vizsgálat menete
A 1 műszerállandó értéke közvetlenül a giroteodolit teodolit-egységével mérhető, a 2
műszerállandó értéke ismert azimutú irányon végzett azimutmeghatározás eredményeiből
vezethető le (ld. 7.3. alfejezet).

21

A MOM Gi-B3 giroteodolit pontosságvizsgálatának egyes kérdései

A vizsgálati mérésekre vonatkozó legfontosabb technológiai követelmények:
 a vizsgálati hőmérsékletek kb. ±1°C tartományon belüli állandósága;
 a műszer és a műszerállvány megfelelő aklimatizációja;
 a vizsgálathoz felhasznált mérőfelszerelés adott hőmérsékleten való mozdulatlansága;
 az irányzott pontjelek mozdulatlansága az összes vizsgálat ideje alatt;
 terepi mérések esetén a mérendő irány azimutját az esetleges oldalrefrakció hatása
kiküszöbölésére lehetőleg oda-vissza mért azimutok középértékeinek képzésével kell
meghatározni.
Az azimutmeghatározás hőmérsékletfüggésének vizsgálata klímakamrában végzett
mérések alapján
Az ETH Zürich Institut für Geodäsie und Photogrammetrie zürichi klímakamrás
mérőlaboratóriumában 2006 márciusában 4+8 mérési napon, 5 különböző névleges
hőmérsékleten (2°C, 9°, 15°, 22°, 31°) az 1/310124 sorozatszámú MOM Gi-B3 giroteodolittal
46 db 1 műszerállandót közvetlenül a teodolit-egységgel mértem. (1. táblázat, № Teszt1–65
sorszámú mérések) Továbbá ugyanezen giroteodolit és az 1/310124/B giró-egység
kombinációjával

8

mérési

napra

elosztva,

konstans

2 = 1°28’50” műszerállandó

felhasználásával, vizsgálati irányonként 35 db azimutot határoztam meg (1. táblázat, № 22–65
sorszámú mérések).7 Az ily módon a stabil irányokra különböző hőmérsékleteken végzett
mérések azimuteltérései alapján megállapítható a giroteodolittal végzett azimutmeghatározás
hőmérsékletváltozás által okozott szabályos eltérésének hatása, amely a 2 műszerállandó
hőmérsékletváltozás által okozott szabályos eltérésének hatása.8

7

A vizsgálat elve szerint – azimutváltozások megfigyelése a 2 műszerállandó-változások megfigyelése helyett
– a mért irányok referencia azimutjai a valamely megállapodás szerinti hőmérsékleten meghatározott azimutközépértékek, amelyek a felhasznált, megállapodás szerinti – budapesti mérésekből származó – 2 = 1°28’50”
műszerállandó okán csupán absztrakt azimutok, vizsgálati végeredmények és nem abszolút referencia értékek.

8

A klasszikus 2 műszerállandó meghatározás az ismert azimutú irányon végzett mérésből (2-5) képlet alapján
határozza meg a 2 műszerállandó konkrét értékét. Az elvégzett vizsgálatokkal ezt indirekt módon tettem.
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1. táblázat:

A klímakamrában végzett vizsgálati mérések összefoglalása

A mérések folyamán a MOM Gi-B3 giroteodolitot a klímakamrában felállított műszerállványon helyeztem el. A mért irányok az állandó hőmérsékletű mérőlaboratóriumban
elhelyezett kollimátor, továbbá a DKM2 típusú teodolit megvilágított szálkeresztje és egy kb.
33 m távolságban lévő, a falra ragasztott jeltárcsa („távoli irány”) voltak. (2. ábra és 3. ábra)
Az előbbi két vizsgálati irány végtelen távoli iránynak tekinthető, ezért a vizsgálatok idején a
giroteodolit hőmérsékletvátozásból bekövetkező állótengely-vándorlása nem okozhatja a
vizsgálati irány azimutjainak változását, azt a véletlen mérési hibákon túl csak a giroteodolit
iránymutatásának – a modellfeltevés szerint a hőmérsékletváltozás hatására bekövetkező –
változása idézi elő. Ugyanez nem mondható el a jeltárcsa azimutjáról, amely azimut a
giroteodolit aktuális állótengelyén és a jeltárcsa vonatkoztatási pontján átmenő irány. A
megfigyeléseim alapján a vizsgálati irányok közti teodolit–kollimátor-törésszög és a
kollimátor–jeltárcsa-törésszög különböző hőmérsékleteken azimutokból és az irányértékekből
számított nagyságai ellentétes előjellel, de azonosnak tekinthető mértékben változnak, ezért a
jeltárcsa mérési eredményei mégis megalapozottan felhasználhatóak.
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2. ábra:

MOM

Gi-B3

giroteodolit

az

ETH

Zürich

mérőlaboratóriumának

klímakamrájában

3. ábra:

A MOM Gi-B3 giroteodolit hőmérsékletfüggésének vizsgálati elrendezése

Az egyes mérési napok közti, a hőmérsékletváltozás hatására bekövetkezett állványelcsavarodás az azimutmeghatározás végeredményét nem befolyásolja, ugyanis az északmeghatározásból származó, a limbuszkör referenciarendszerében értelmezett Észak-irány
független az állványhelyzettől, az azimutmeghatározást csak az északmeghatározás mérési
idejére eső állványelcsavarodás terheli hibával.
A műszer és állvány aklimatizációs ideje az egyes hőmérsékletváltások között több mint 12
óra volt. (A vizsgálati hőmérsékletet – azaz a klímakamra léghőmérsékletét – rendre a mérési
napot megelőző estén állítottam be.)
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A 1 műszerállandó mérési eltéréseinek az azimutméréseket terhelő hatását a 1
műszerállandó

adott

hőmérsékletre

és

adott

epochára

vonatkozó

középértékének

felhasználásával küszöböltem ki. A hőmérsékleti jelleggörbe meghatározásához felhasznált
bemenő adatok ily módon javított azimutértékek voltak.
A klímakamrában végzett mérések 1 és azimutmérési eredményeit és javított azimutértékeit
összefoglaló táblázatokat a 8.5. sz. függelék tartalmazza.
A 2 műszerállandó hőmérsékleti jelleggörbéjének meghatározásakor a következőképpen
jártam el (a számítási dokumentációt illetően ld. a 8.6. sz. függeléket):


a mérés folyamán feljegyzett megfigyelések és a mérés ellenőrzésekor észlelt
szabálytalanságok alapján a középérték számításhoz előzetes súllyal láttam el a
méréseket;



vizsgálati hőmérsékletekként és vizsgálati irányonként eltérés-kvantilis-diagrammok
(ld. 2.3. alfejezet) alapján hibaszűrést végeztem, középértékeket és szórásokat
számítottam;



az

egyes

vizsgálati

hőmérsékletekre

vonatkozó,

irányonkénti

súlyozott

azimutközépértékek alapján azimutkülönbségeket számítottam a 22,2°C–8,8°C, a
8,8°C–1,8°C és a 31,2°C–15,6°C vizsgálati hőmérsékletek között;


számítottam a mért relatív azimutok – nullára redukált azimutkülönbségek –értékeit;



a mért azimutkülönbségek alapján 3x2 db, a 22,2°C–8,8°C–1,8°C és a 31,2°C–15,6°C
vizsgálati hőmérsékletekre vonatkozó relatív-azimut-részpoligont számítottam és
redukáltam azokat;



a 3x2 db redukált, relatív-azimut-részpoligont y = f(18,9°C) = 0 értékre redukáltam a
részpoligonok illesztése céljából;



a redukált részpoligonok poligonpontjaira fektetett poligonok definiálásával és azok
átlagolásával az irányonkénti relatív-azimut-poligonokat és az átlagos relatív-azimutpoligont állítottam elő;



az átlagos relatív-azimut-poligon y = f(8,8°C) = 0 értékre való redukálásával (eltolás)
újabb poligont állítottam elő, amelyet hőmérsékleti jelleggörbeként definiáltam.
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Az azimutmeghatározás hőmérsékletfüggésének vizsgálata terepi mérések alapján
A klímakamrában meghatározott 1 műszerállandó-értékek terepi megfelelőségének
igazolására feltétlenül szükséges a 1 műszerállandó-értékek terepi meghatározása majd a
klímakamrabeli és a terepi értékek összehasonlítása. A terepen különböző helyszíneken,
különböző célból végzett gyakorló, építési projekthez kapcsolódó, avagy vizsgálati célból
végzett 2 műszerállandó-meghatározás avagy azimutmeghatározás alkalmával meghatározott

1 műszerállandó értékek mindegyike felhasználható a klímakamrabeli 1 műszerállandóval
való összehasonlításra és további vizsgálatra. A terepen meghatározott 1 műszerállandó
értékek dokumentációját a 8.5. sz. függelék tartalmazza.
A klímakamrában meghatározott 2 műszerállandó hőmérsékleti jelleggörbéjének terepi
körülmények

közötti

megfelelőségének

igazolására,

illetve

az

azimutmeghatározás

hőmérsékletfüggésének további vizsgálata céljából két alkalommal végeztem különböző
hőmérsékleteken 2 műszerállandó-meghatározást terepen. E méréseket a 2. táblázat foglalja
össze, a mérések dokumentációját a 8.7. sz. függelék tartalmazza.
2. táblázat:

A terepen végzett vizsgálati 2 műszerállandó-meghatározások összefoglalása

A vizsgálat elve, hogy az ismert azimuttal rendelkező, a terepen megjelölt irányokon, két,
egymástól ≥10°C mértékben eltérő hőmérsékletű mérési epochához tartozó mérések
eredményei alapján megállapítható a giroteodolittal végzett 2 műszerállandó-meghatározás –
így közvetve az azimutmeghatározás – hőmérsékletváltozás által okozott szabályos
eltérésének hatása, amennyiben az egyéb hatásoktól eltekintünk.9 A különböző ismert irányok
azimutjaiból számított műszerállandók értékei egymástól kb. a hálózat pontosságát jellemző
iránymérési középhiba mértékében eltérhetnek. Ezen eltérés hatása a hőmérsékleti hatás
9

Az egyéb releváns hatások közül a pontraállás hibája és az oldalrefrakció hatása elhanyagolható. A különböző
álláspontok közti függővonalelhajlás-különbségek hatása az azimutmérésekre Budapesten elhanyagolható.
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meghatározásakor azonban kiesik, ha a különböző hőmérsékleteken végzett műszerállandó
meghatározások rendre ugyanazon állásponton ugyanazon irányok felhasználásával történnek.
Vizsgálataim során e szerint jártam el. A terepi és a laboratóriumi körülmények között
meghatározott hőmérsékleti hatások mértéke kb. a méréseket jellemző középhiba értékén
belüli egyezőséget kell, hogy mutasson. A 2 műszerállandónak az egyes hőmérsékletekre
vonatkozó értékeit (2-5) képlet alapján, a megfelelő mért 1 műszerállandó értékeinek
felhasználásával számítottam. A mérések célja a T hőmérsékletkülönbséghez tartozó d2
műszerállandó-különbség előállításaaz egyes mérési epochákhoz meghatározott 2 értékek
alapján, valamint a kapott „terepi” d2,terep műszerállandó-különbség összehasonlítása a
laboratóriumi mérésekből, azaz a 2 jelleggörbéből származtatható d2,labor műszerállandókülönbséggel. Fontos, hogy a terepen a két különböző hőmérsékletű vizsgálati mérési epocha
között eltelt idő alatt megalapozottan lehessen feltételezni a 2 műszerállandó időbeli
állandóságát, ezért célszerű ez idő alatt a vizsgált giró egységet nem használni; további előny
az eltelt idő rövidsége. A 2006.10.05. és 2007.01.02. vizsgálati mérési epochák közt eképp
jártam el.
A terepi műszerállandó-meghatározásokhoz (4. ábra) a budapesti 4-es metró építési
alapponthálózatának pontjait és koordinátáit használtam fel (ld. 8.7. sz. függelék,
Koordinátajegyzék). A vizsgálati mérésekhez kiválasztott alappontok és a fő vizsgálati irány a
Gellért-hegy délkeleti pilléréről (235 m tszf.) a Sas-hegy vasasztalra (258 m tszf.) menő irány,
amelynek hossza 2187,565 m, az irány beépített terület felett halad, átlagosan 100 méterrel a
talaj felett (19. ábra, ld. 63. oldal). További pontok és vizsgálati irányok a Gellért-hegy
délkeleti pilléréről a Sztent István Bazilika kupolájának tornyára menő irány (hossza
1621,992 m), továbbá a Sas-hegy vasasztalról a Gellért-hegy délkeleti pillérére és a Szt.
István Bazilika kupolájának tornyára (3308,985 m) menő irányok (utóbbi kettőt csak
2006.10.05-én mértem). A Bazilika tornyának – a méréseket már befolyásoló, >1 cm mértékű
– évszakos és napi mozgása nem zárható ki, ezért az eredmények értékelésekor ezt
figyelembe kell venni.
A mérések folyamán a MOM Gi-B3 giroteodolitot vetítőtüskés pontraálló berendezéssel
pilléren, ill. vasasztalon helyeztem el. A fő vizsgálati irány megjelöléséhez kényszerközpontosító berendezéssel elhelyezett jelgömböt, ill. fényjelet használtam.
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4. ábra:

Műszerállandó-meghatározás a Sas-hegyen és a Gellért-hegyen; jelgömb

1.2.4. Vizsgálati eredmények
A 1 műszerállandóra vonatkozó megállapítások
A MOM Gi-B3 giroteodolit 1 műszerállandója értékének a megváltozása a hőmérsékletváltozás mértékével megközelítően egyenesen arányos, de adott hőmérséklet és a 1
műszerállandó értéke között nem állítható fel függvénykapcsolat, a 1 műszerállandó
hőmérsékletfüggése nem jellemezhető egzakt jelleggörbével (5. ábra). A 1 műszerállandó
értéke nem kizárólag a mérési környezet léghőmérsékletétől függ. A 1 műszerállandó értékét
feltehetően a hőmérsékletváltozáson túl más légköri paraméterek változásai is – úgy, mint
páratartalom, légnyomás, vagy további tulajdonságok – befolyásolják. A további
összefüggések feltárása további kutatást igényel.
A 1 műszerállandó értékei a különböző időpontokban adott, kb. ±2°C hőmérsékleti
tartományon belül ugyanazon hőmérsékleten végzett méréseim alapján kb. 10” széles
intervallumban mozognak. Az azonos légköri viszonyok mellett különböző hőmérsékleteken
végzett laboratóriumi mérések önmagában való szemlélése vagy a közel azonos időjárási
viszonyok mellett különböző hőmérsékleteken végzett terepi mérések önmagában való
szemlélése alapján megállapítható egy negatív irányú, közel lineáris trend: +10°C
hőmérsékletemelkedés a 1 műszerállandó 1”–3” csökkenését eredményezi.

28

A MOM Gi-B3 giroteodolit pontosságvizsgálatának egyes kérdései

A 1 műszerállandó szórása nem hőmérsékletfüggő. Mind a laboratóriumi, mind a terepi
mérések során az egy méréssel meghatározott 1 műszerállandó középhibája – az ismételt
mérések tapasztalati szórásai alapján számítva – átlagosan ±1,9”. A 1 műszerállandó
jellemző középhibája 18 db, adott névleges hőmérséklethez tartozó adatsor n = 99 db mérési
adata alapján ±1,3”...±2,2” (az adatsorok 2/3-át jellemző szórások tartománya). A
laboratóriumban, ill. a terepen mért, adott hőmérséklethez tartozó 1 műszerállandó-adatsorok
szórásainak átlaga ±1,84”, ill. ±1,96”. Az 5. ábra „ETH labor 1” és „ETH labor 2”
adatsorainak10 adott vizsgálati hőmérséklethez tartozó 1 adatpontjainak szórásai a
hőmérséklettel emelkedő sorrendben ±1,3”, ±3,2”, ±1,8” (kék adatpontok) és ±2,1”, ±1,9”,
±0,8”, ±1,7”, ±1,1” (lila adatpontok). Hasonlóan, adott mérési naphoz és adott
hőmérséklethez tartozó terepi 1 adatsorok középhibái: pl. ±2,8”, ±2,2”, ±1,1”, ±1,5”
(„Hálózat Zürich 1”, „Gotthard külszín 1”, „Gellért-Sas ősz”, „Gellért-Sas tél”).
A Gotthárd-bázisalagútban három helyszínen végeztünk méréseket, amelyekből az első és
harmadik helyszín légköri viszonyai (alagút, „normál”) a második helyszín légköri
viszonyaitól (erősen átszellőztetett kaverna, „száraz”) érezhetően eltértek – meglátásom
szerint ezzel magyarázható a három helyszínen mért műszerállandók közti jelentős eltérés.
Két további értékes adatsort Égető Csaba kollégám mért a budapesti 4-es metró építkezésén
2007-ben, az Etele téri állomáson és a Tétényi úti állomáson való giroteodolitos
iránymegadáskor. Az Etele téri állomáson mért 8 db műszerállandó középértéke

1 = 89°39’31” ahol az adatsor szórása ±2,5” (2007.03.30., +11°C...+13°C hőmérsékleti
tartomány, ismeretlen időjárás (Hungeod-BME, 2007a)) amely összhangban van a saját
mérési eredményeimmel. A Tétényi úti állomáson mért 9 db műszerállandó középértéke
azonban 1 = 89°39’51”, ahol az adatsor szórása ±1,5” (2007.10.26., +7°C...+10°C
hőmérsékleti tartomány, ismeretlen időjárás (Hungeod-BME, 2007b)), és így ennek eltérése a
többitől az adatsorok szórásától egy nagyságrenddel nagyobb. Ezzel is alátámasztva azt a
megállapításomat, miszerint a hőmérséklet és a 1 műszerállandó értéke között nem állítható
fel függvénykapcsolat. E megállapítás miatt a trend további vizsgálata okafogyott.
10

Az „ETH labor 1” adatsor méréseit és az „ETH labor 2” adatsor 22°C léghőmérsékleten végzett méréseit a
klímakamrában Égető Csaba kollegámmal ketten tartózkodva végeztük. A 22°C léghőmérsékleten végzett
méréseket nyitott kamraajtó mellett, a többi mérést csukott kamraajtó mellett végeztük. Az ETH labor 2
adatsor további méréseit a klímakamrában egyedül tartózkodva, csukott kamraajtó mellett végeztem. A
kilégzett pára mennyisége és ezáltal a klímakamra páratartalma, valamint a mérési eredmények közt
összefüggést feltételezek. Az „ETH labor 1” és „ETH labor 2” mérési adatsorok egyéb légköri paraméterei
vélhetőleg nem különböznek, mérhetőleg azonban különbözhettek (csak a léghőmérséklet mérése történt).
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5. ábra:

A hőmérséklet és a vizsgált MOM Gi-B3 giroteodolit 1 műszerállandója

kapcsolata
A 2 műszerállandóra vonatkozó megállapítások
Általánosan megállapítható, hogy a MOM Gi-B3 giroteodolittal meghatározott azimut, ill. a

2 műszerállandó értéke hőmérsékletfüggő.
Az 1/310124/B sorozatszámú giró-egységgel szerelt 1/310124 sorozatszámú MOM Gi-B3
giroteodolittal meghatározott azimut, ill. a 2 műszerállandó értéke – függetlenül a 1
műszerállandó okozta változástól – a klímakamrás laboratóriumi méréseim alapján általam
meghatározott 6. ábra szerinti hőmérsékleti jelleggörbe szerint hőmérsékletfüggő. A
jelleggörbe a hőmérséklet és a 2 műszerállandó függvénykapcsolatát fejezi ki. A jelleggörbe
az 1. táblázat „ETH labor 2” jelzésű, öt különböző névleges hőmérsékleten a jelölt irányokra
végzett mérésekből meghatározott azimutok alapján készült. A kapcsolódó számítások
dokumentációját a 8.6. sz. függelék tartalmazza.
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6. ábra:

A 1/310124/B sorozatszámú giró-egységgel szerelt 1/310124 sorozatszámú MOM

Gi-B3 giroteodolit 2 műszerállandójának hőmérsékletfüggése
Az 1/310124/B sorozatszámú giró-egységgel szerelt 1/310124 sorozatszámú MOM Gi-B3
giroteodolit 2 műszerállandójának hőmérsékleti jelleggörbéjét a 2006., 2007. és 2008. évi
budapesti terepi mérésekkel igazoltam: a +15°C...+18°C és +4°C...+5°C hőmérsékleti
tartományok különbségéhez tartozó hőmérsékleti hatás mértéke n = 4 db (+15°C...+18°C) és
n = 6 db (+4°C...+5°C) azimutmeghatározás alapján: (T=−12,4°C) = −10,7” (Gellért-h.–Sas-h.
irány), ill. −9,1” (Gellért-h.–Bazilika irány), e különbségek középhibája ±2,1”, ill. ±2,0”
(Szabó et. al. 2008) (ld 8.7. sz. függelék). Összehasonlításul: a 2 műszerállandó
laboratóriumban meghatározott hőmérsékleti jelleggörbéje alapján −8,1” különbség adódik,
amelyet ±1,5” középhiba jellemez (ld. 6. ábra és 8.6. sz. függelék).
A laboratóriumban meghatározott jelleggörbe esetleges igazítása a terepi mérési eredmények
alapján nem volt indokolt.
A méréseimhez használt 1/310124/B sorozatszámú giró-egységgel szerelt 1/310124
sorozatszámú MOM Gi-B3 giroteodolit 2 műszerállandójának hőmérsékleti jelleggörbéjét a
2006. évi, a svájci Gotthárd-bázisalagút építésén végzett irányátvitelünk során meghatározott
alagúti irányok azimutjainak a Gyromat giroteodolitok által meghatározott (±3,5”
31

A MOM Gi-B3 giroteodolit pontosságvizsgálatának egyes kérdései

középhibával jellemzett) és referenciának tekintett azimutértékeitől való +0,6”, −0,6” és −0,4”
irányeltérései is alátámasztják (ld. 3. táblázat) (Szabó és Égető, 2007a), (Szabó és Égető,
2007b). A MOM Gi-B3 által az irányátvitelünk során meghatározott azimutok számértékeit
ugyanis a 2 műszerállandó hőmérsékleti jelleggörbéje alapján számított, a MOM Gi-B3
giroteodolit mérési pontosságát meghaladó mértékű hőmérsékleti javításokkal láttam el. Az
irányátviteli mérések felét kitevő külszíni méréseket +3...+12°C, ill. +5...+9°C környezeti
hőmérsékletben, míg az alagúti méréseket +20...+23°C környezeti hőmérsékletben végeztük,
amelyből eredő és a méréseket javító hőmérsékleti javítások mértéke +3,6”...+10,4” (külszín),
ill. 0”...−1,6” (alagút) (ld. 8.11. sz. függelék). A hőmérsékleti korrekció mellőzése esetén az
alagúti irányok azimutjai a referenciának tekintett azimutok értékétől +4,9”, +2,9” és +3,1”
irányeltérést mutatnak (ld. 3. táblázat). A Gotthárd-bázisalagútbeli irányátvitellel igazoltam az
általam meghatározott 2 műszerállandó hőmérsékleti jelleggörbéjét, annak terepi
körülmények közötti megfelelőségét és az 1. tézisemben megfogalmazott MOM Gi-B3
giroteodolittal elért pontosságnövekedést.
3. táblázat:

A Gotthard-bázisalagútbeli azimutmeghatározások kiegyenlítésből származó

eredményei hőmérsékleti korrekció felhasználásával és hőmérsékleti korrekció nélkül

A különböző hőmérsékleteken mért irány giroteodolittal meghatározott azimutjának, avagy

2 műszerállandójának a méréseim alapján meghatározott tapasztalati szórása a vizsgált
+2...+31°C hőmérsékleti tartományon nem függ a hőmérséklettől. A szórás számértéke
elsősorban a lengés szabályosságával és a lengésmegfigyelés minőségével hozható
kapcsolatba. (A középértékként számított azimut szórása az ismétlések száma gyökének
reciprokával arányos mértékben csökken.)
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A  műszerállandóra vonatkozó megállapítás
Mivel a  műszerállandó a 1 és 2 műszerállandók összege, és mivel a 1 műszerállandó
hőmérsékletfüggése nem jellemezhető egzakt függvénykapcsolattal, ezért a  műszerállandó
sem jellemezhető függvénykapcsolattal, a  műszerállandó tehát nem hőmérsékletfüggő.
Javaslatok a MOM Gi-B3 giroteodolittal végzett azimutmeghatározás eljárására
Javaslatok az azimutmeghatározást terhelő hőmérsékletváltozás által okozott szabályos hiba
hatásának kiküszöbölésére:
 A hőmérsékletváltozás által okozott szabályos hiba hatását az azimutmérések
számításakor

a

giroteodolit

hőmérsékleti

jelleggörbéjének

felhasználásával

hőmérsékleti korrekcióként kell figyelembe venni.
 A műszer és a műszerállvány megfelelő akklimatizációját az azimutmérések
megkezdése előtt a lehető legjobb mértékben biztosítani kell. T ≥ 20°C
hőmérsékletváltozás esetén a műszer akklimatizációja kb. 12 óra (Tóth Lajos, 2006).


Mérési utasítás: 1 műszerállandó értéke a terepen minden északmeghatározáshoz
kapcsolódóan legalább egyszer meghatározandó. A várttól erősen eltérő 1 mintaelem
esetén 1 mérését azonnal meg kell ismételni. Az azimutmeghatározáshoz az adott
mérési helyszínhez és hőmérséklethez tartozó műszerállandók egyes mért értékeit,
vagy azoknak a mérési körülmények ismeretében súlyozott átlagértékét kell
felhasználni.
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1.3.

A MOM Gi-B3 giroteodolit pontraálló vetítőberendezéseinek kiegészítése

és azok vizsgálata
Felhasznált szakirodalom: (MOM, 1990), (Szabó és Égető, 2007b), (Szabó, 2016)11
1.3.1. A pontraállási hiba és hatása az azimutmérésekre
Alapfogalmak
A pontraállási hiba újabb szóhasználatban pontraállási eltérés (JCGM, 2012).
Pontraállási

hibáról

akkor

beszélünk,

ha

a

teodolit

függőleges

állótengelyének

meghosszabbítása nem megy át a mérendő szögnek a 7. ábra szerint A-val jelölt csúcspontján.
Az

ábra

alapján

a



vízszintes

értelmű

pontraállási

eltérés

hatása:



( )  arcsin sin   (Krauter, 1995). A mért irány vagy azimut () eltérését a  pontraállási
d

eltérésnek a mérendő irányra merőleges irányú – keresztirányú – komponense okozza,  = 0
vagy  = 180° esetén a  > 0 pontraállási eltérés hatása: () = 0.12 Hosszabb dAP irányok
esetében a () eltérés kisebb. A MOM Gi-B3 giroteodolittal való pontraállás pontraállási
eltérésének összetevőit szemlélteti a 8. ábra.

7. ábra:

 pontraállási hiba és

8. ábra:

MOM Gi-B3 giroteodolit adott pontra

() hatása az iránymérésre (Krauter,

való

1995)

eltérései, vázlat

pontraállításának

felállítási-

és

műszer-

11

Célszerűségből a szokásostól eltérő hivatkozást használok, ui. a (Szabó, 2016) publikáció az 1.3. alfejezetben
közölt szövegrészek kb. 90%-át, valamint az 1.3. alfejezetben közölt összes ábrát és táblázatot tartalmazza.

12

A pontraállási eltérés megadásakor szándékosan kerültem a ± használatát, mert a pontraállási eltérésnek nincs
negatív irányban értelmezhető skaláris nagysága.
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A pontraállási hiba a MOM Gi-B3 giroteodolittal való pontraállás esetében a klasszikus
megközelítésben a giroteodolit függőlegessé tett Á állótengelye és a jelölt alappont K
központja jelén átmenő függőleges vízszintes távolságaként, az eK–Á pontraállási eltérés
(excentricitás, külpontosság) vektorával jellemezhető. A nevezett vektor tovább bontható a
maradék pontraállási hiba eK–V és a teodolit függőleges állótengelye és pontraálló
berendezésének vonatkoztatási pontján átmenő függőlegese vízszintes értelmű eltérését
jelentő eV–Á külpontossági vektorokra. Az első tag gondos pontraállással minimalizálható, a
második tag a giroteodolit és a pontraálló vetítőberendezés konstrukciójának, igazításának és
adott beállítási helyzetének a függvénye. (9. ábra)
Pontraállási eltérés hatása, funkcionális modell

9. ábra:

A MOM Gi-B3 giroteodolittal végzett pontraállás és az azimut kapcsolata –

funkcionális modell (sematikus vázlat, nem mérethelyes) (Szabó, 2016)
A pontraállási hibának az azimutmeghatározást terhelő ( hatása (irányhiba) a 9. ábra szerint
a pontraállási eltérés eK–Á vektora és a mérendő irány, mint sokszögoldal által kifeszített
háromszög  szögével azonos; az irányhibát az eK–Á vektorból és a mérendő azimut irányából
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származtatható ek keresztirányú pontraállási eltérés vektora okozza. Az azimutmeghatározást,
ill. a 2 műszerállandó-meghatározást ténylegesen terhelő eltérés mindazonáltal egy
koordinátáival jellemzett alapponthálózatban -tól eltérhet, ugyanis a központ K helye –
amelyre a pontraálló vetítőberendezés V vonatkoztatási pontját illesztjük – és a koordinátajegyzék szerinti J hely nem azonosak. Ez az eltérés ismét egy vízszintes értelmű eJ–K vektorral
jellemezhető, az azimutmeghatározást azonban eJ–Á eltérés vektora befolyásolja. Ez utóbbi két
vektor valódi iránya és hossza azonban nem ismert. Az eJ–K vektor hossza a sokszögpont
koordináta-középhibáival, a hálózat iránymérési középhibáival vagy a hálózatnak a
hosszmérésekből levezetett átlagos eltéréseivel (mm/km) és az abból levezetett egyéb
mennyiségekkel (ponthiba, relatív hiba, etc.) jellemezhető. Pontraálló vetítőberendezéssel
ellátott MOM Gi-B3 giroteodolittal mérnökgeodéziai alapponthálózatban végzett pontraállás
és azimutmérés egy feltételezett lehetséges megvalósulását szemlélteti a 9. ábra.
Az előbb leírt helyzet még sokrétűbb, ha figyelembe vesszük a pontraálló vetítőberendezés V
vonatkoztatási pontjának az állótengelyhez viszonyított elmozdíthatóságát (a pontraálló
vetítőberendezés

saját

forgástengelye

körüli

forgatása

az

eV–Á

vektor

különböző

megvalósulásait eredményezi), ill. ha a giroteodolittal egy álláspontból különböző irányokba
menő sokszögoldalak egyidejű azimutmeghatározása történik.
Az ek keresztirányú pontraállási eltérés mértéke nem normális eloszlású, eloszlása nem
modellezhető az általánosan ismert valószínűségi eloszlások egyikével sem. (Hennes, 2014)
1.3.2. Pontraállási eltérés kiküszöbölése
A pontraállási eltérés kiküszöbölése matematikailag az ek keresztirányú pontraállási eltérés
vektora hosszának minimumhelyei megkeresését jelenti.
Gyakorlati szempontból a pontraállási eltérés kiküszöbölésének leghatékonyabb módja az
eltérést okozó műszerelemek és körülmények kiiktatása. E célt szolgálja például a pillérszék,
az általam konstruált vetítőtüskés pontraálló vetítőberendezés és a minimális eV–Á
külpontossági vektort (9. ábra) és annak tájolhatóságát biztosító dokumentált műszerhelyzet
együttes használata. A mérendő iránnyal párhuzamos elhelyezkedésű külpontossági vektor az
irány azimutját nem terheli hibával. A gyakorlatban gyakorta előforduló kellően hosszú mért
irány esetében a pontraállási eltérés iránymérési eltérést okozó hatása elhanyagolható (10.
ábra). A nem kellően hosszú mért irányok esetében szokásos, a pontraállási hibát kiküszöbölő
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alternatív eljárás a giroteodolittal külponton, a központtól néhány méterre való felállás, és a
külponton elvégzett azimutmérések központosítása. A központ irányának és távolságának
megmérése azonban újabb hibaforrásokat tartalmaz – a megfelelő pontraállási megoldás
minden esetben a szituáció ismeretében mérlegelendő.
1.3.3. Vizsgálati célok
A MOM Gi-B3 giroteodolit pontraálló vetítőberendezéseinek vizsgálatával és kiegészítésével
konkrét célom a pontraállás maximális hibájának a 9. ábrán jelölt eK–Á vektora 1 mm alatti
értékre való csökkentése. Meghatározandó továbbá a giroteodolit Á állótengelyének és a
pontraálló berendezés V függőleges vonatkoztatási tengelyének vízszintes értelmű eV–Á
excentricitás vektora és a pontraállási eltérés hatása az azimutmeghatározásra.
A vizsgálati célokat a következőkben fogalmaztam meg:
 A pontraállási hiba mértékének pontos megállapítása az eredeti tartozékok és a
módosított pontraálló berendezések (vetítőtüske, központos függő) használata
segítségével.
 A vetítőberendezés külpontossági vektorának megállapítása a módosított pontraálló
berendezések (vetítőtüske, központos függő) használata segítségével.
 Javaslat

megfogalmazása

az

azimutmeghatározást

terhelő

pontraállási

hiba

kiküszöbölésének legoptimálisabb módjára.


A MOM Gi-B3 giroteodolittal végzett azimutmeghatározás pontosságának és
megbízhatóságának növelése.

1.3.4. Kiindulási állapot
A MOM Gi-B3 giroteodolittal a pontraállás a műszerállvány és pillérszék használatán túl a
7.3. alfejezetben felsorolt különböző tartozékok – pontraálló vetítőberendezések –
használatával oldható meg. A giró-egység aljára csatlakoztatható függőtartó (11. ábra)
rendeltetésszerűen a műszerállványon elhelyezett giroteodolit aljára illeszthető. A pontraállás
ezután függő használatával (40. ábra, ld. 119. oldal), a műszerállvány, a talplemez és a
talpcsavarok megfelelő mozgatása segítségével történik. Pillérszék alkalmazása esetén a
függőtartó és a pillér fejezete között általában nincs hely a függőnek (13. ábra). A
giroteodolitnak a műszerállványra való felhelyezését megelőző „pontraállását” két másik
vetítőberendezés használata segíti: a MOM Gi-B3 eredeti tartozéka a talplemez
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talpcsavarjainak csúcsára felhelyezhető függőtartó lemez; a Gi-B2 műszer tartozékaként az
optikai vetítővel egybeépített busszola volt használatos. Mindkét eszköz hátránya, hogy nincs
közvetlen kapcsolatban a giroteodolittal, így nem a giroteodolitot, hanem a könnyű pontraálló
berendezés V vonatkoztatási pontját állítjuk a központ K pontja fölé, majd a berendezés
levétele után felhelyezzük a 16 kg tömegű giroteodolitot, amelynek függőleges vagy
függőlegessé korrigálandó Á állótengelye csupán feltételezhetően megy át a K pont felett.13
A MOM Gi-B3 giroteodolit eredeti pontraálló berendezéseinek pontraállási hibáit illetően
nem állt rendelkezésemre semmilyen számadat. Első közelítésben a mérnöki gyakorlatom
alapján a MOM Gi-B3 giroteodolit eredeti pontraálló berendezéseinek pontraállási
középhibáját kb. 1 mm értékűnek, és a pontraállás maximális hibáját kb. 2–3 mm értékűnek
becsültem. Összehasonlításul (Fialovszky, 1979) szerint a zsinóros függő pontossága
±3...±5 mm, az optikai vetítővel való központosítás hibája ±0,5 mm. A Leica TPS1200+
típusú mérőállomások lézeres optikai vetítőjét 1,5 m távolságon 2,5 mm átmérőjű lézernyaláb
(laser dot diameter) mellett 1,5 mm pontosság (centering accuracy) jellemzi (Leica, 2009). A
pontraállás hibáját eK–Á = 2 mm-nek feltételezve, ennek az iránymérésre gyakorolt legnagyobb
lehetséges hatása – eK–Á = ek esetén – 275 m-nél hosszabb irány mérése esetén lesz kisebb,
mint a Gi-B3 giroteodolit (MOM, 1990) specifikáció szerinti ±1,5” iránymérési középhibája
hatása. (9. ábra és 10. ábra)

10. ábra:

13

A keresztirányú pontraállási eltérés hatása az azimutmérésre (Szabó, 2016)

A három talpcsavarcsúcsra, mint felültetési pontokra bármely arra rendeltetett eszköz három különböző
helyzetben ültethető fel. Laboratóriumi vizsgálataim alapján a <0,3 mm mértékben mozdulatlannak ítélt
műszerállványra két különbözőképpen felhelyezett MOM Gi-B3 giroteodolit állótengelyei egymástól 1,7 mm
vízszintes eltérést mutattak.
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1.3.5. Konstrukciós kiegészítések

11. ábra:

Az eredeti függőtartó függővel, a függőtartó és a függőzsinórt vezető gyűrű

(Szabó, 2016)
A gyári függőtartót (11. ábra) a függőzsinórt vezető gyűrű eltávolításával és a helyére illeszkedő, vetítőtüske és prizmacsonk elhelyezésére alkalmas vezetőgyűrű behelyezésével alakítottam át vetítőtüskés pontraálló vetítőberendezéssé, amely pilléren való pontraállás céljára
alkalmas. Az új eszköz már 2006-ban, a Gotthárd-bázisalagútbeli irányátvitel során
alkalmazásra került. A vezetőgyűrűhöz két különböző hosszúságú vetítőtüske áll
rendelkezésre, mely a gyűrűben függőlegesen csúsztatható és igény szerint arrettálható. Az
alkatrészek gyártási pontossága század-milliméter nagyságrendű. A vetítőtüske egyik vége
csúcsos kialakítású, másik vége a Wild/Leica rendszerű távmérőprizma csatlakoztatására
alkalmas horonnyal van ellátva (12. ábra). A prizmára történő méréssel az álláspont
koordinátái meghatározhatók, így a pontraállási eltérés kiküszöbölhető. A vetítőtüske
vezetőgyűrűjébe optikai vetítő is csatlakoztatható. A vetítőtüskével pilléren végzett
pontraállást szemlélteti a 13. ábra. (Szabó, 2016)
Előmetszéses vizsgálataimhoz (ld. 1.3.7.) a függőzsinórt a vezetőgyűrűjében központosan
rögzítettem.
Méréseimhez a pillérszéket szükség esetén alátétlemezekkel vagy lábakkal toldottam meg.
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12. ábra:

Vetítőtüskés pontraálló vetítőberendezés: a különböző hosszúságú vetítőtüskék,

vezetőgyűrűjük, 5/8” pillérhüvely-illeszték és a Wild-rendszerű prizmaadapter kialakításai
(Szabó, 2016)

13. ábra:

Vetítőtüskével szerelt függőtartó, pontraállás pilléren (Szabó, 2016)
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1.3.6. Előzetes ismeretek és előzetes vizsgálatok
A teodolittól a vetítő hegyéig definiálható pontraálló berendezés a következő különálló
szerkezeti egységekből áll össze: teodolit, giró-egység, vetítőberendezés. A zsinórfüggős
vetítőberendezés szerkezeti elemei a függőtartó háromláb, a függőzsinórt vezető gyűrű és a
függő, a vetítőtüskés vetítőberendezés szerkezeti elemei a függőtartó háromláb, a vetítőtüskét
vezető gyűrű és a vetítőtüske. Az egyes összekapcsolódó szerkezeti egységek és elemek
mindegyike némi illesztési hézaggal bír, így a teodolit függőleges állótengely-helyzete mellett
e hézagok véletlenszerűnek vélt, vagy az összekapcsolás során a kezelő személy által
befolyásolt összege alakítja a vetítőtüske és az állótengely eV–Á külpontossági vektorát. Az
eV–Á vektor nem tekinthető véletlen változónak. Az ismételt azonos beállítási helyzet
elősegítésére megjelöltem az egyes szerkezeti elemeket, miáltal egy adott beállítási helyzet
dokumentálható, megismételhető, vagy reprodukálható. (8.10. sz. függelék)
Az eredeti függőtartó függőzsinórt vezető gyűrűjében a hozzátartozó függő nem központos
elhelyezkedésű, mert a függőzsinór 0,8 mm, a gyűrű furata pedig 2,3 mm átmérőjű (11. ábra).
A MOM Gi-B3 giroteodolit eredeti pontraálló berendezéseinek előzetes vizsgálata során a
mozdulatlan giroteodolit-helyzet mellett különböző lehetséges eszközkonfigurációkban és
különböző lehetséges beállítási helyzetekben beállított pontraálló berendezések V vonatkozási
pontjainak helyzeteit egy a pillér fejezetén rögzített és egy a műszerállvány alatt a talajszinten
rögzített papírlapon jelöltem (14. ábra). A jelölt pontokat befoglaló körök átmérője (4.
táblázat) felvilágosítást ad a vetítőberendezés vonatkoztatási pontja adott eszközkonfigurációt
jellemző ismételt beállítási pontosságát illetően. A ponthelyek állótengelytől mért keresett
eV–Á külpontossági vektorai a vizsgálatból nem állapíthatóak meg, bizonyosan megállapítható
azonban, hogy az állótengely és a vetítő tengelye külpontos és a pontraálló berendezés
beállítási helyzetétől függő.
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14. ábra:

A pontraálló vetítő-berendezések előzetes vizsgálati eredménye (kivonat): a

különböző, rendre 90°-al elforgatott vetítőberendezés-beállítási helyzetekben tapasztalt
ponthelyek digitalizálva, nagyítva (Szabó, 2016)

4. táblázat:

A pontraálló vetítőberendezések előzetes vizsgálati konfigurációi és a

vizsgálatokból kapott ponthelyeket befoglaló körök átmérői (Szabó, 2016)

Egy további előzetes vizsgálat alapján a vetítőtüske és a teodolit állótengelyének
külpontosságát eT–Á = 0,3 mm értékűnek becsültem (ld. Szabó, 2016).
Az előzetes vizsgálatok alapján megállapított értékek alapján a pontraállási eltérés eK–Á
vektorát 0,3...2,5 mm nagyságúnak feltételeztem. E vektor nagysága a mért azimut irányával
0°...360° nagyságú szöget zár be. E két tartományban véletlenszerűen generált értékek
segítségével szimuláltam az irányhibát okozó ek keresztirányú pontraállási eltérés vektorát. Az
értékek a következő 23 és 360 elemű számhalmazokból kerültek ki: [0,3; 0,4;...; 2,5] mm és
[0°; 1°; ...; 359°]. A szimuláció alapján ek átlagos értéke 0,9 mm, ek valószínű értéke (medián)
0,8 mm. A feltételezett legnagyobb eK–Á = 2,5 mm nagyságú vektor alapján a szimuláció
eredményeként ek átlagos értéke 1,6 mm, ek valószínű értéke (medián) 1,8 mm értékűnek
adódik. Az ek azimutmérésre gyakorolt hatása a 10. ábra alapján becsülhető.
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A szabatos azimutmeghatározások és irányátviteli mérések elvégzéséhez – pl. földalatti vasút
építési geodéziai mérései – ez a pontosság a föld alatti méréseknél gyakran előforduló rövid
irányok miatt nem kielégítő. Az ek = 0,8...1,8 mm keresztirányú pontraállási hibából eredő
azimutmeghatározási hiba a budapesti 4-es metró építésén előforduló 70–150 m sokszögoldalhosszak esetében 1”–5” járulékos hibát okoz (1,8 mm hatása 70 m hosszon 5,3”, 0,8 mm
hatása 150 m hosszon 1,1” – vö. (Szabó, 2005a), (10. ábra)), amely a MOM Gi-B3
giroteodolit

(MOM,

1990)

specifikációja

szerinti

±5”–8”

azimutmeghatározási

középhibájához hozzáadódik. Egy esetleges ±8”...±10” mértékű giroteodolitos azimutmeghatározási középhiba a mérnökgeodéziai projektkörnyezetben versenyképtelen. A szigorú
áttörési hibahatárok és az idő- és költségigényes giroteodolitos mérések száma közötti
optimum meghatározása érdekében (Szabó, 2005a) szerint – az ismételt mérések adta
lehetőségen túl – az azimutmeghatározási középhiba csökkentésére minden lehetőséget ki kell
használni, amelynek értelmében célszerű a maximális pontraállási hiba minimalizálása.
1.3.7. Vizsgálatok előmetszéssel
A pontraálló vetítőtüske és a központosan rögzített függő vizsgálata során a giró-egységet a
teodolithoz erősítő csavarok meglazításával és a giró-egység 4x90°-al való elforgatásával a
giró-egységre csatlakoztatott vetítőtüske, ill. a központosan rögzített függő különböző helyzeteit állítottam elő. A vetítőtüske elsőként a vetítőberendezés dokumentált beállítási helyzete
szerinti (ld. 1.3.8. pont) „tüske-1” jelű kiindulási vizsgálati pozícióban került rögzítésre. A
90°-al való elforgatások után következtek a tüske-2, -3, -4 jelű pozíciók, majd a dokumentált
beállítási helyzet szerinti „függő-1”, -2, -3, -4 pozíciók beállításai. A vetítőtüske hegyének és
a függő hegyének egyes beállított pozícióit a 203-as pillérponton és a 309-es ponton
műszerállványon elhelyezett Wild T2 típusú teodolittal, két távcsőállásban végzett
iránymérések alapján metszettem elő. Végül a vetítőtüskére csatlakoztatott, rendre az
előmetsző teodolit felé fordított távmérőprizma előmetszése következett. A giroteodolit
állótengelyének

helyét

az

előmetsző

teodolitok

és

a

giroteodolit

körbeforgatott

távcsőcsúcsainak iránymérésével és a teodolitok megvilágított szálkeresztjeinek kölcsönös
irányzása alapján meghatározott irányokból metszettem elő. A kölcsönös irányzás műveleti
sorrendjét a 8.8. sz. függelék tartalmazza. (A 15. ábra szerinti háromszögben a mérések
alapján  +  +  = 179°59’52”.) A leírt előmetsző méréseket a giroteodolit 120°-kal eltérő
tájolású teodolittalp-helyzetében megismételtem (2. giroteodolit felhelyezés). Az előmetszés
elrendezését a 15. ábra szemlélteti, mérési jegyzőkönyvét a 8.9. sz. függelék tartalmazza.
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A vizsgálati mérésekre vonatkozó technológiai követelmények:
 a giroteodolit állványfejezetének mozdulatlansága az érzékelőegység körbeforgatása,
ill. lehetőleg az összes vizsgálat ideje alatt, (az eredmények igazolják a <0,1 mm
mozdulatlanságot);
 előmetsző teodolitok mozdulatlansága a mérések ideje alatt;
 az előmetsző teodolitok iránymérési középhibája ≤ 2”;
 a giroteodolit állótengelyének gondos függőlegessé tétele;
 konstans hőmérséklet.
A felsorolt követelményeknek az eredmények megítélése alapján sikerült eleget tenni.

15. ábra:
és

A giroteodolit állótengelyének

vetítőberendezéseinek

16. ábra:

előmetszése

MOM Gi-B3 pontraálló vetítő-

berendezéseinek vizsgálata előmetszéssel,

vázlata (Szabó, 2016)

a vetítőtüskén távmérőprizma (BME ÁGT
komparátorterem, 203–307 irány) (Szabó,
2016)
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1.3.8. Vizsgálati eredmények
A MOM Gi-B3 giroteodolit pontraálló berendezéseire vonatkozó megállapítások
A vizsgálat eredményei a vízszintes síkon értelmezett előmetszett ponthelyek, azaz: a
giroteodolit állótengelye, a függő hegye, a vetítőtüske hegye helyei. Az eredményeket a 17.
ábra szemlélteti, amelyen a ponthelyeket az előmetszéshez tartozó 1 félnagytengelyű (a) és
félkistengelyű (b) elméleti hibaellipszisek ábrázolják. A hibaellipszisek a = 0,02 mm és
b = 0,015 mm értékét

az 1” szögmérési

középhiba és

az előmetsző távolságok

felhasználásával a hibaterjedés törvénye alapján becsültem. A halvány ovális gyűrűk a függő
hegyét (lila gyűrű), ill. a vetítőtüske hegyét (kék gyűrű) magába foglaló valószínű ponthelyek
halmazát ábrázolják. Származtatásuk: a giró-egység és a hozzákapcsolt vetítő körbeforgatása
során a vetítő hegye által leírt ponthelyekre illesztett háromszorosan nagyított hibaellipszisek
által lefedett terület. Az előmetszés dokumentációját – előmetszés mérési jegyzőkönyve és
koordinátajegyzék – a 8.9. sz. függelék tartalmazza.
A vetítőberendezés 1-es jelű kiindulási beállítási helyzetéhez tartozó eT–Á vektor és eF–Á vektor
mértékei minimálisak, ezért e beállítást a vetítőberendezés dokumentált beállítási helyzeteként
definiáltam, amely leírja a csatlakozó alkatrészek beállításának módját (ld. 8.10. sz. függelék).
A vetítőberendezés és az állótengely eV–Á külpontossága (vízszintes eltérése, ld. 17. ábra
vektorai) a pontraálló berendezés dokumentált beállítási helyzetében:
 az Á állótengely a vetítőberendezés V pontjától a limbuszállító csavar irányába esik;
 a vetítőtüske hegye és a teodolit állótengelyének külpontossága: eT–Á = 0,3 mm;
 a központos függő hegye és a teodolit állótengelyének külpontossága: eF–Á = 0,3 mm;
 a dokumentált beállítási helyzet ismételt beállítási pontossága (szórás)  = 0,15 mm;
 a giró-egység forgástengelye az állótengelytől kb. 0,4 mm mértékben külpontos, a
giró-egységgel körbeforgatott függő hegye, ill. a vetítőtüske hegye kb. 0,3 mm
átmérőjű kör mentén mozog.
A giroteodolit vetítőtüskéjére illesztett távmérőprizma és az állótengely eP–Á külpontossága
(vízszintes eltérése, ld. 17. ábra) a pontraálló berendezés dokumentált beállítási helyzetében:
 A távmérőprizma referenciapontja a teodolit állótengelyétől a teodolittalp 3-as
megjelölésű felfekvési talpacskája irányába esik.
 A prizma referenciapontja és a teodolit állótengelyének külpontossága: eP–Á = 0,4 mm.
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17. ábra:

A giroteodolit állótengelye és a vetítőberendezések rendre negyedkörnyi giró-

egység forgatások után meghatározott ponthelyei és a dokumentált műszerhelyzethez tartozó
eV–Á külpontossági vektorok (Szabó, 2016)
A vetítőberendezés és az állótengely eV–Á külpontossága (vízszintes eltérése, ld. 17. ábra) a
pontraálló vetítőberendezés véletlen beállítási helyzetében:
 az Á állótengely a vetítőberendezés V pontjától közelítően a limbuszállító csavar
irányába esik.
 a vetítőtüske vagy (központos) függőhegy és a teodolit állótengelyének külpontossága:
minimum eV–Á = 0,2 mm, átlagosan eV–Á = 0,5 mm, maximum eV–Á = 1,0 mm.
A legutolsó megállapítás, valamint a 14. ábra és a 4. táblázat alapján a giroteodolit
pontraállítása műszerállványon, a giró-egység aljára csatlakoztatott eredeti függővel eV–
Á

≈ 1,2...2,0 mm külpontosságot eredményez. A maradék pontraállási hiba értékét függő

használatakor 0,5 –1,0 mm értékűnek becsülöm. Ezek alapján az eredeti vetítőberendezéssel
végzett pontraállás hibájának becslése 1,8 – 3,0 mm, amely igazolja az eredeti tartozék
pontraállási hibájának kezdeti becslését (ld. 1.3.3. pont).
További felhasználás céljára definiáltam a „szabatos” és a „normál” mérések kategóriáját.
Ennek megfelelően a maradék pontraállási hiba becslése a szabatos esetben eK–V = 0,3 mm,
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míg normál esetben eK–V = 1,0 mm. A vetítőberendezés külpontossági vektora a szabatos
esetben a megismert eV–Á = 0,3 mm, míg normál esetben a megismert eV–Á = 1,0 mm. Ezen
bemeneti adatok alapján az 1.3.6. pontban ismertetett szimuláció szerint számítottam a
pontraállási eltérés különböző értékeit, amelyet az 5. táblázat ismertet. Az állótengely
ferdeségének a pontraállási eltérésre való hatása a vizsgálati eredményekben benne
foglaltatik.
5. táblázat:

A MOM Gi-B3 giroteodolit pontraállási eltérései vetítőtüske vagy központos

függő használatakor (Szabó, 2016)

Megállapítottam, hogy a vizsgált eszközök maximális pontraállási eltérése 0,6 mm – 2,0 mm
értékű, tehát a K központ köré írt 0,6 mm ≤ eK–Á ≤ 2,0 mm sugarú körbe esik. Megállapítottam
továbbá, hogy pontraállási középhibaként az ēc átlagos keresztirányú pontraállási eltérés
értéke használható, melynek értéke szabatos méréseknél 0,2 mm, ill. normál méréseknél
0,6 mm. A pontraállási eltérésből származó mérési bizonytalanságok értéke szabatos
méréseknél u(e’) = 0.35 mm ill. normál méréseknél u(e’) = 1.15 mm. (Szabó, 2016)
Vizsgálataim eredményei alapján megállapítom, hogy a pontraállási hibát a vetítőtüske és a
központos függő használatával a gyári pontraálló berendezéseket jellemző pontraállási
hibákhoz képest egy nagyságrenddel csökkentettem.
Megjegyzés: A pontraálló vetítőberendezések külpontossági vektorát 21°C állandó
hőmérsékleten határoztam meg. A vizsgálati hőmérséklettől erősen eltérő hőmérsékleten a
külpontossági vektor feltételezhetően eltér az ismertetett, laborban meghatározott értéktől.
Becslés alapján a vetítőberendezés dokumentált beállítási helyzetének használatával az
aktuális külpontossági vektor a meghatározott külpontossági vektor háromszoros értékén
belül marad.
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Javaslatok a MOM Gi-B3 giroteodolittal végzett pontraállási eltérés kiküszöbölésére
Javaslatok az azimutmeghatározást terhelő pontraállási eltérés kiküszöbölésére:
 Igazított csöves libella (giroteodolit alhidádéján) gondos használata.
 A pontraálló vetítőberendezés elemeit a dokumentált beállítási helyzet szerint
illeszteni; központos függőt, vagy vetítőtüskét használni; a vetítő és az állótengely
eV–Á eltérésvektorának a limbuszkörállító csavar felé mutató irányát lehetőség szerint a
mérendő azimut irányába fordítani.
 A giroteodolit álláspontja koordinátáinak meghatározása irány és távolságmérés
alapján, közvetlenül a vetítőtüskére erősített távmérőprizma segítségével.
A függőtartó-rátétlemez használata nem javasolt.14
1.3.9. További eredmények
A MOM Gi-B3 giroteodolit függőtartójának módosításával pilléren való pontraállás céljára
pontraálló vetítőberendezést készítettem és alkalmaztam. A vetítőtüske létrehozása a MOM
Gi-B3 giroteodolit egy hiányosságát hivatott betölteni. Az eszköz tudományos igényességű
vizsgálatával kimutattam, hogy a korábbi 2–3 mm mértékű pontraállási hiba 0,3 mm mértékre
csökkenthető.
A giroteodolit és egy irány- és távolságmérésre szolgáló prizma között közvetlen központos
kapcsolatot teremtő adapter készítésével lehetővé tettem a MOM Gi-B3 giroteodolit
mérnökgeodéziai hálózatban elfoglalt helyzetének közvetlen, irány- és távolságmérés útján
történő meghatározását és ezáltal kiküszöböltem a pontraállási hibát, amely a giroteodolitos
méréseken és az irány- és távolságmérésen alapuló hálózatmérések lényeges hibaforrása.
Az újítások segítségével a MOM Gi-B3 giroteodolittal történő irányátvitel pontosságának
növekedését értem el.

14

A talpcsavar-csúcsokra felültetett giroteodolit két, egymáshoz képest 120°-al elforgatott helyzetéhez tartozó
két állótengely helyzetének vízszintes síkban mért különbsége 1,7 mm. Feltételezhető, hogy a függőtartórátétlemez használata esetén a három különböző felhelyezési helyzet a három különböző függőtartó-helyzet
hasonló mértékű különbségeit okozza.
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2. Szabatos azimutmeghatározás és irányátvitel a MOM Gi-B3
giroteodolittal
Szabatos méréseknek nevezhetjük az oly módon végzett méréseket, ahol az ésszerűség
határain belül minden lehetségeset megteszünk annak érdekében, hogy az adott,
nagypontosságú mérésekre konstruált mérőfelszerelés maximális teljesítőképességét –
általában egy nagypontosságú mérési feladat megoldása érdekében – kihasználjuk. E teendők
összefoglalása legtöbbször mérési utasítások és szabályzatok formájában szokás. A mérések
feldolgozásának eljárását általában további szabályzatok vagy dokumentumok részei – pl.
minőségbiztosítási terv – definiálják.

2.1. A giroteodolitos azimutmeghatározás és irányátvitel jelentősége
Az irányátvitel a föld alatti sokszögvonalak és alapponthálózatok tájékozásának módszere,
amelyet a giroteodolitok kifejlesztése óta leggyakrabban e műszerrel szokás elvégezni
(Halmos, 1968b) (Jobb, 1967). Földalatti vasutak alagútjainak építése esetén különösen e
giroteodolitos irányátvitelek alkalmazása teszi lehetővé az általában meglehetősen szigorú
áttörési pontossági követelmények betartását. A giroteodolitos azimutmeghatározás és
irányátvitel jelentősége abban áll, hogy e technológia szinte minden körülmények között
használható. Ezen univerzális képességénél fogva a giroteodolitos azimutmeghatározás
hosszú időn keresztül a föld alatti tájékozások egyetlen univerzális módszere. A módszer
lehetséges alternatívája az ezredforduló után kidolgozott inerciális autokollimációs
irányátvitel, amelyet az értekezés II. részében ismertetek.
Alagútépítés esetén a sokszögeléssel meghatározott alagúti alapponthálózat független
meghatározó, avagy ellenőrző tájékozását a giroteodolit szélső pontosságát kihasználva
kívánatos elvégezni. A szélső pontosság elérése nem magától értetődő és „embert kívánó”
feladat.

2.2. Technológiai követelmények
A MOM Gi-B3 giroteodolit meglehetősen bonyolult és összetett konstrukció (ld. 7.3.
alfejezet). A műszer automatikus lengéskövető rendszerének és a giró motor működésének
üzeme szabályozott folyamatok eredménye. E folyamatok szabályosságának üzem közbeni
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felügyelete és a műszer finombeállítása a kezelő személy feladata. A lengések nagyságát és
minőségét nagymértékben a kezelő személy tartja kezében. A giroteodolitba épített manuális
finommechanikai és analóg optikai berendezések kezelésével végzett lengésmegfigyelésekben
nagy szerepet kap az észlelő képessége és jártassága. Az északmeghatározáson és geodéziai
irányméréseken alapuló egyetlen azimutmeghatározás egy közel negyven percet felölelő
műveletsorozat, melyben szabályzótechnika és ember együtt dolgozik. Az egymás után
végzett független azimutmeghatározások végeredményeinek azonossága a műszer és az
észlelő együttes reprodukciós képessége. Az eddig felsoroltak a műszerrel elérhető belső
pontosságot – a közép-véletlenhibát – befolyásolják döntő mértékben.
Az azimutmeghatározás végeredménye és annak pontossága – közép-teljeshiba – az előbb
felsoroltakon túlmenően számos további külső tényező és körülmény függvénye. Ezek hatása
részben különböző mérési javításokkal vehető figyelembe, részben a mérésekre vonatkozó
előírások betartásával minimalizálható.
A MOM Gi-B3 giroteodolittal végzett szabatos mérésekre vonatkozó technológiai
követelmények a következőkben foglalhatók össze:


megfelelő

akklimatizáció:

a

műszer

tényleges

akklimatizációja

nagyobb

hőmérsékletváltozás esetén kb. 12 óra (Tóth Lajos, 2006);


az állványelcsavarodás kiküszöbölése (akklimatizáció, ellenőrző mérés, ernyő);



hőmérsékleti és légköri változások figyelembevétele (1.2.4. pont alapján):
o 1 műszerállandó mérése minden északmeghatározás alkalmával,
o különbözö környezeti hőmérsékletű helyeken végzett mérések esetén a 2
műszerállandó hőmérsékleti jelleggörbéjének felhasználása hőmérsékletkülönbségből eredő azimutkorrekcióként;



a giró-egységet rezgésektől és mozgásoktól óvni kell (munkagépek, szél, egyenlőtlen
műszerállvány-süllyedések etc.);



a pontraállási eltérés minimalizálása (ld. 1.3.8. pont);



az esetleges oldalrefrakció kiküszöbölése, különösen alagúti méréseknél előnyös az
oda-vissza mért azimutok felhasználása, az inhomogén légtömegeken keresztül való
mérések elkerülése;



a mérések szabályos lefolyásának az ellenőrzése (megfelelő lengésméret kialakítása, a
lengés csillapodásának ellenőrzése, az automatikus lengéskövetés egyenletességének a
figyelemmel kísérése, egyenletes áramfelvétel felügyelete, a skálaleolvasások és
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koincidenciálások homogenitásának biztosítása, etc.), a szabályostól eltérő lefolyású
mérések megfelelő súlyozása a számítások során
 törekvés

minőségi

irányzásokra

(fény-árnyék

hatások,

légrezgés,

pontjel

külpontosságának kiküszöbölése).
Az ismételt mérések alapján történő műszerállandó-meghatározásra, az irányátvitelre, a
mérések feldolgozására további követelmények fogalmazhatók meg (ld. a 2.3. és a 2.4.
alfejezeteket).

2.3. Mérések tervezése és feldolgozása
A giroteodolitos mérések pontossági tervezését illetően (Detrekői, 1991) általános érvényű
definíciói, a giroteodolitos azimutmérések hibaelméleti megfontolásokon nyugvó, az
azimutmérések sokszögvonalbeli elfoglalt helyzetére vonatkozó pontossági tervezését illetően
sok más mellett pl. (Halmos, 1968b) és (Tárczy-Hornoch, 1969) említhetők. A gyakorlati
alkalmazás szempontjából legfontosabb, a mérések elrendezését (hitelesítő mérés, azimutmeghatározó mérés) és ismétlési számát is taglaló mű: (Halmos, 1968c).
A MOM Gi-B3 giroteodolittal végzett egy északmeghatározó mérés időszükséglete kb. 40–50
perc. A műszer mérőkész állapotba hozása (pontraállás, északra tájolás, bemelegítő mérés), bő
fél órát, az elcsomagolás kb. negyed órát vesz igénybe. A mérésre kész, de előzőleg tárolt
műszer és a környezet nagy hőmérsékletkülönbsége esetén a műszer megfelelő
akklimatizációja több órát is felölelhet. Projektmunkák esetén a giroteodolitos mérésekre
rendelkezésre álló időkeret általában egy mérési napra, az pedig legtöbbször egy reggeltől
estig tartó műszakra korlátozódik. Ez idő alatt sokszor több állásponton is szükséges
azimutméréseket végezni. E körülményeknél fogva a giroteodolitos mérések gyakorlati
tervezésének ökölszabálya: annyit mérni, amennyi egy mérési napba belefér. Halmos (1968c)
szerint egy-egy állásponton belül nem célszerű túl nagy számú ismétlést végezni, mert az így
kapott pontosságnövekedés már jelentéktelen, n > 3 északmeghatározó mérés ritkán indokolt.
Célszerű gyakorlati szabály a mérési eredmények szemmel követése és egy állásponton
legalább annyi független észak-meghatározó mérést végezni, hogy egy esetleges extrém
mérési eredmény az eltérés-kvantilis-diagramm (ld. lejjebb) segítségével a terepen
kimutatható legyen, de feltétlenül annyit, hogy a mérési pontossággal kapcsolatos elvárást
jellemző mennyiség teljesüljön. A végeredmény általában 3–6 északmeghatározó mérés
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végzése egy állásponton, kivételes esetben 2. Műszerállandó-meghatározás esetén – hitelesítő
mérés – (MOM, 1990) 6–9 mérés elvégzését javasolja egy állásponton.
Mind a giroteodolitos mérések esetén, mind az inerciális-autokollimációs irányátvitel esetében előfordulnak durva hibával terhelt mérések, amelyek felfedése és kiiktatása a mérések feldolgozása során kívánatos, mi több egy kiegyenlítés szükséges előfeltétele. A giroteodolittal
végzett mérések durva hiba szűrésére jól bevált módszer – ld. pl. (Grillmayer, 2002), (Szabó
és Égető, 2007a) –, a (Stahel, 2000) szerinti eltérés-kvantilis-diagrammok (eredeti nevén:
Quantil-Quantil-Plot-ok) alkalmazása. E grafikus normalitásvizsgálati eljárást az inerciális
irányátvitelek esetében is sikerrel alkalmaztam (Szabó, 2007), (Szabó et al. 2015b). A
módszer előnye pl. a hisztogram segítségével történő normalitásvizsgálattal szemben, hogy –
tapasztalataim alapján – már n ≥ 5 db független északmeghatározás esetén is használható,
n ≥ 7 db független északmeghatározás esetén általában plauzibilis eredményt szolgáltat.
Az eltérés-kvantilis-diagrammok előállítása a következőként történik:
 A

becsült

xi

modellparaméternek

a

paraméter

becslésétől

való

maradék

ellentmondásait, pl. a mintaközéptől való n darab ai  ( xi  x ) eltérését nagyság szerint
sorbarendezzük: (a n ) .
 A standard normális eloszlás sűrűségfüggvényének felhasználásával, (1− konfidenciaszint alapul vételével számított pi valószínűséghez tartozó kvantilis qi(pi) értékéhez
(azaz a sűrűségfüggvény x értékéhez) hozzárendeljük az (a n ) sor i-edik tagját.
pi értékei:

p1 

1
 ; i = [ 2..n ] esetére: p  p  dp ahol
dp 
(1   )
i
i 1
n 1
2

,

 szokásos értéke: 0,05.

 Az n darab [qi; ai] értékpárt koordináta-rendszerben ábrázoljuk.
Az így elkészített diagrammból az adatpontok egyenesre illeszkedésének szemrevételezésével
megállapítható, hogy az (a n ) sorba rendezett eltérések, ill. a mérési eredmények normális
eloszlásúak-e. A három tipikus rajzolatú esetet szemlélteti a 18. ábra. A normáleloszlású
mérési eredmények esetében a kvantilisok és az eltérések közötti összefüggés egyértelműen
lineáris és ekkor a mintaközép értéke valamint a minta szórása a diagrammból leolvasható
(bal felső ábra): a mintaközép értéke a regressziós egyenes  értéke a 0 kvantilnál, míg a
minta  szórása a regressziós egyenes meredeksége.
Példák quantil-quantil-plotra: (lásd 18. ábra, 32. ábra (ld. 95. oldal) és 57. ábra (ld. 188. old.))
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18.

ábra:

Eltérés-kvantilis-diagramm

példák:

normáleloszlású

eltérések

(bal),

normáleloszlású eltérések durva hibás mérésekkel (jobb), szabályos hibával terhelt eltérések
(lent) (Stahel, 2000)
A grafikus vizsgálat alapján nem egyértelműen durva hibával terhelt extrém mérési eredmény
– határeset – normális eloszlásának vizsgálata erősen eltérő mintaelemre megfogalmazott
statisztikai próba alapján lehetséges ((Detrekői, 1991), 3.6.7. pont, 8.17. sz. függelék).
Az ismételt mérésekkel meghatározott azimutmeghatározások és irányátvitelek eredményei
általában normális eloszlásúnak tekinthetőek, így ezek konfidenciaintervallumait ismert σ
szórás esetén a standard normális eloszlású valószínűségi változó (x) eloszlásfüggvényének
táblázata, a mintából becsült σ tapasztalati szórás esetén a Student eloszlás t értékeinek
táblázata alapján számíthatjuk ((Detrekői, 1991), I. és III. melléklet).

2.4. Szabatos irányátviteli eljárás menete MOM Gi-B3 giroteodolittal
A MOM Gi-B3 giroteodolittal végzett irányátvitel alatt a hitelesítő irányon végzett 2
műszerállandó-meghatározás és az azt követő iránymegadás együttesét, azaz adott vizsgálati
irány azimutjának az előzőleg meghatározott 2 műszerállandó felhasználásával végzett
meghatározását értjük.
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2.4.1. Az azimutmeghatározás eljárása Schuler, Rellensmann, Halmos munkái alapján
Egy irány csillagászati azimutjának meghatározása a következő részmérésekből áll:


1 hőmérsékletfüggő műszerállandó meghatározása méréssel;



a torziós szál nyugalmi, torziómentes helyzetének meghatározása a szabadlengés
fordulópontjainak megfigyelésével, amely alapján a földrajzi szélességtől és a szabadlengés periódusidejétől függő N észak-korrekció értéke kerül kiszámításra;



a geodéziai irányzások és körleolvasások elvégzése;



a motoros lengés, vagyis az északmeghatározás fordulópontjainak megfigyelése;

 a felsorolás első három műveletének az ismételt végrehajtása fordított sorrendben.
A motoros lengés Schuler-féle középhelyzetének megfelelő N0’ körleolvasás és a N északkorrekció összege a csillagászati északi irányhoz tartozó N0 körleolvasás. Az Li geodéziai
irányzásokhoz tartozó körleolvasások középértéke és a  műszerállandó felhasználásával az i
irány Ai azimutja (Halmos, 1979) alapján:
Ai = Li – N0 + 

(2-1)

A  műszerállandót ismert csillagászati azimutokkal rendelkező irányokon végzett hitelesítő
mérésekkel határozzuk meg, ill. ellenőrizzük (Halmos, 1979):

 = A – L i + N0

(2-2)

A  műszerállandó a 1 teodolit-műszerállandó és a 2 giróegység-műszerállandó algebrai
összege (Halmos, 1979) (a műszerállandók ismertetését a 7.3. sz. függelék tartalmazza):

 =  + 

(2-3)

Az általam a 1 műszerállandó mérésére megfogalmazott előírás szerint – a 1 teodolitműszerállandó

meghatározása

minden

független

északmeghatározáshoz

–,

ill.

a

műszerállandó-meghatározás feladatának tárgyául a 2 műszerállandó meghatározását
definiálva – 2 adott hőmérsékletre vonatkozó értékét kell hitelesítő mérések alapján
meghatározni –, (Halmos, 1979) előbbi (2-1), (2-2) és (2-3) képletei alapján pontosítottam az
azimutmeghatározás és a műszerállandó-meghatározás alapegyenleteit (Szabó, 2005b),
(Szabó és Égető, 2007b).
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Az azimutmeghatározás alapegyenlete:
Ai = Li – N0 +  + 
ahol

(2-4)

Ai az i irány meghatározandó azimutja
Li az i irány geodéziai irányzásaihoz tartozó körleolvasásainak középértéke,
N0 a csillagászati északi irányhoz tartozó körleolvasás,

1 a mért vagy mérésekből közvetlenül számított teodolit-műszerállandó és
2 a hitelesítő irányon végzett mérésekből meghatározott giróegység-műszerállandó.
A műszerállandó-meghatározás alapegyenlete:

 = Ak – Lk + N0 – 1
ahol

(2-5)

2 a kalibráló irányon végzett mérésekből meghatározandó giróegység-műszerállandó,
Ak a kalibráló irány ismert azimutja,
Lk a kalibráló irány geodéziai irányzásaihoz tartozó körleolvasásainak középértéke,
N0 a csillagászati északi irányhoz tartozó körleolvasás és

1 a mért vagy mérésekből közvetlenül számított teodolit-műszerállandó.
A hálózat- és műszerfüggő 2 műszerállandó értéke hitelesítő irányon – aktuális
szóhasználatban

kalibráló

irányon

–

való

mérésből

kerül

levezetésre

majd

az

azimutmeghatározás során felhasználásra, avagy értéke a 2 műszerállandó-meghatározáshoz
és az azimutmérésekhez önkényesen, azok későbbi együttes kiegyenlítéséhez kezdeti
értékként kerül megkötésre majd később kiegyenlítésben való meghatározásra.
A MOM Gi-B3 giroteodolittal végzett lengésmegfigyelések technikai megoldását, a lengésközép számítását és az északmeghatározást a 8.1. sz. függelék ismerteti. A MOM Gi-B3
giroteodolittal végzett azimutmeghatározás részletes műveleti sorrendjét a 8.2. sz. függelék
tartalmazza. Az azimutmeghatározás eljárásának lépéseit magyar és német szakirodalmi
ismeretekre és saját kutatómunkám vizsgálati eredményeire alapozva fogalmaztam meg.
(Schuler, 1922), (Halmos, 1966), (Halmos, 1967), (Szabó, 2004), (Szabó, 2005b), (Szabó és
Égető, 2007a), (Szabó és Égető, 2007b)
A MOM Gi-B3 giroteodolit azimut- vagy műszerállandó-meghatározásának terepen kitöltött
mérési jegyzőkönyvét mutatja be a 8.3. sz. függelék. A 8.4. sz. függelék a lengés csillapodási
folyamatának grafikus ábrázolásával bővített digitalizált azimutmérési jegyzőkönyvet ábrázol.
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2.4.2. Azimut-irányszög átszámítások, korrekciók
Az egyes álláspontokhoz tartozó azimutmeghatározások eredményeit matematikai és fizikai
javításokkal ellátva geodéziai irányszöget kapunk. A megfelelő javításokat a 2
műszerállandó meghatározásakor is figyelembe kell venni. A javítások: hőmérsékleti javítás,
függővonal-elhajlások miatti korrekció, vetületi meridiánkonvergencia, irányredukció. A
pólusmozgás miatti javítások általában elhanyagolhatók. Az azimutmérések geodéziai
síkkoordináta-rendszerbe való átszámításának egyes lépéseit a 8.2. sz. függelék tartalmazza.
Az  és  függővonal-elhajlásoknak az északmeghatározásra, így az Ai,ell azimut
meghatározására gyakorolt hatását a Laplace-egyenlet alapján számítjuk:
A
=A
 η  tg  (ξ  sinA
 η  cosA
)  ctgz i
i, ell
i, csill
i, csill
i, csill

ahol 

(2-6)

a földrajzi szélesség, z a zenitszög. Az  kelet-nyugati függővonalelhajlás-

komponens 1” nagyságú változása a 40. és az 50. földrajzi szélességi fokok között a
giroteodolittal meghatározott Ai,csill azimut −0,8”...−1,2” nagyságú megváltozását okozza.15 A

 függővonalelhajlás-komponens hatása általában elhanyagolhatóan kicsi. Meg kell jegyezni,
hogy a giroteodolitos irányátvitel eredményei a földfelszín alatti, tömegmodellekből számított
függővonal-elhajlások16 használata miatt hipotézishez kapcsolódnak és emiatt elvben nem
tekinthetők abszolút referenciának.
A i vetületi irányszögek számítása az Ai,ell ellipszoidi azimut, a  meridiánkonvergencia és a

 irányredukció felhasználásával:
i = Ai,ell − ( + )



(2-7)

A meridiánkonvergencia és az irányredukció számításának képletei a megfelelő munkálatok
dokumentációiban megtalálhatóak, ld. (Szabó, 2006), (Szabó, 2004).
Felhasznált szakirodalom: (Joó, 1964), (Halmos és Szádeczky-Kardoss, 1966), (Heister et al.,
1990)

15

A 8.11 alfejezetben ismertetett Gotthard-bázisalagútbeli (Sedrun) irányátviteli mérések esetén a függővonalelhajlások miatti korrekciók értéke −1,0”...−7,1” (Szabó és Égető, 2007a).

16

A Gotthard-bázisalagútbeli giroteodolitos irányátvitelek esetében az azimutokban a ±1,0” középhibájú függővonal-elhajlások által okozott középhibarész kb. 0,1” (3%); a kiegyenlített azimutok középhibája ±3”...±4”.
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2.4.3. Irányátvitel – a 2 műszerállandó meghatározása és iránymegadás
A MOM Gi-B3 giroteodolit 2 műszerállandójának értéke az adott giroteodolit és egy
alapponthálózat adott kiterjedésű részének kapcsolatát jellemző állandó érték. A 2
műszerállandó a csillagászati északi irány és az alaphálózati északi irány által bezárt szög (az
alaphálózat tájékozásának maradék ellentmondása) valamint a giró-motor tengelye és a
lengőrészre szerelt autokollimációs tükör normálisa által bezárt vízszintes szög összege. A 2
műszerállandó-meghatározás a műszer és az alapponthálózat között teremt kapcsolatot, egy
nem konvencionális értelemben vett tájékozási szög meghatározásának formájában. A 2
műszerállandó meghatározása (2-5) képlet szerint, ismert azimuttal rendelkező irányon –
klasszikus szóhasználatban hitelesítő irány, aktuális szóhasználatban kalibráló irány – végzett
észak-meghatározó mérések alapján lehetséges. Egy földfelszíni, nagy kiterjedésű
alapponthálózat adott kiterjedésű részének ismert azimutú irányaiból levezetett 2
műszerállandók értéke egy pontos és megbízható hálózatban a hálózat iránymérési
pontosságát jellemző pontosságon belül meg kell, hogy egyezzen, jóllehet a giroteodolittal
meghatározott 2 műszerállandók pontossága e hálózati pontosságtól általában szerényebb.
Irányátvitel alatt értjük a hitelesítő irányon végzett 2 műszerállandó-meghatározás és az azt
követő iránymegadás együttesét, azaz adott vizsgálati irány azimutjának az előzőleg
meghatározott 2 műszerállandó felhasználásával végzett meghatározását. A gyakorlatban
harmadik lépésként elsődlegesen ellenőrzési céllal a 2 műszerállandónak a hitelesítő irányon
végzett ismételt meghatározása szokásos, amellyel egy esetlegesen időközben előállt
műszerállandó-változás (drift) felfedhető. A vizsgálati irány tipikusan egy föld alatti
elhelyezkedésű jelölt irány, az építési alapponthálózat egy megfelelően kialakított
állandósítású és megfelelően elhelyezett sokszögoldala. A hitelesítő és vizsgálati irányokon
végzett mérések számítása természetesen egy lépésben való kiegyenlítéssel is történhet, ekkor
a mérésekhez a műszerállandó kezdeti értékének felvétele szokásos, amely érték az összes
mérés esetében azonos. Nagyobb projektmunkálatok esetén a hitelesítő-irányok mérőpillérek
létesítésével való kialakítása szokásos. A hitelesítő irányok vízszintes értelemben lehetőleg a
vizsgálati

irány

közelében

kell,

hogy

elhelyezkedjenek.

Célszerű

alapponthálózat ennek megfelelő kialakítása.
Felhasznált szakirodalom: (Rellensmann, 1962), (Halmos, 1966), (Jobb, 1967)
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2.4.4. A MOM Gi-B3 giroteodolittal végzett azimutmeghatározás és irányátviteli eljárás
méréstechnológiájára és a mérések eredményeinek feldolgozására vonatkozó
további kiegészítések
Szakirodalmi ismeretek és a kutatómunkám vizsgálati eredményei alapján a MOM Gi-B3
giroteodolittal végzett szabatos mérésekre vonatkozóan, a (MOM, 1990) Használati és
szabályozási utasításban és az Azimutmeghatározás műveleti sorrendje MOM Gi-B3
giroteodolittal című eljárás-dokumentációban (ld. 8.2. sz. függelék) foglaltak betartásán
túlmenően – a következő technológiai javaslatokat fogalmazom meg:


pontraállás vetítőtüskével vagy függővel a 1/310124 sorozatszámú MOM Gi-B3
giroteodolit vetítőberendezésének dokumentált beállítási helyzete szerint;



törekvés a műszer megfelelő aklimatizációjára;



a 1 műszerállandó minden egyes északmeghatározáshoz legalább egyszer legyen
meghatározva; azimutmeghatározáshoz vagy a 2 műszerállandó meghatározásához
célszerű a motoros lengések előtt és után meghatározott két 1 műszerállandó
középértékét felhasználni (jelentőség: ál-korrelálatlan, független északmeghatározások
elérése és redundancia (durva hiba lehetőségének kizárása));



a 2 műszerállandó hőmérsékletfüggésének figyelembevétele a 2 műszerállandó
hőmérsékleti jelleggörbéje alapján számított hőmérsékleti korrekció alkalmazásával;



a 2 műszerállandó értékét adott vonatkoztatási hőmérsékletre kell meghatározni;



a motoros lengés 2–3° nagyságú legyen17;



a motoros lengés szabályos csillapodási folyamatának a lengésfordulópontokhoz tartozó körleolvasásokon alapuló ellenőrzése;



geodéziai irányzásokhoz tartozó körleolvasások megtételele kétszeri, független irányzás alapján, a giró-motor felpörgetésekor és fékezésekor (jelentőség: állványelcsavarodás felfedése/kiküszöbölése, redundancia) (Halmos, 1970–1971);



ha lehet, legyen oda-vissza mérve az azimut (Stengele, 2007);



egy oda-vissza mért irányhoz tartozóan n ≥ 4 db északmeghatározó mérés elvégzése;



n ≥ 5 db északmeghatározó mérés elvégzése esetén a kívánt tapasztalati szórás elérése
érdekében eltérés-kvantilis-diagramm használata a terepen, szabályos és durva hiba
szűrésre;

17

(MOM, 1990) alapján az optimális lengés nagysága 4–6°
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 a szabatos irányátvitelt illetően minimum H-H-H-H–M-M-M-M–H-H elrendezésű és
darabszámú mérések elvégzése szükséges18.
A mérések feldolgozására a következő javaslatokat teszem:


a szabálytalan csillapodású lengés számításkori súlyának csökkentése vagy a
számításból való kizárása;



eltérés-kvantilis-diagramm és normalitásvizsgálat együttes használata a szabályos és
durva hibával terhelt mérések kiszűrésére; az eltérés-kvantilis-diagramm n ≥ 5 db
független

északmeghatározás

esetén

használható,

n ≥ 7 db

független

északmeghatározás esetén jól használható;


minden kifogásolható mérés kizárása a végeredményképzés folyamatából – ez
robusztus végeredményre vezet;

 2 műszerállandó-meghatározás és egyszerű irányátviteli konstelláció esetén
amennyiben csak kifogástalan mérések állnak rendelkezésre, a végeredményképzés
szempontjából elegendő az egyes északmeghatározások közepelése, amely így
általában a méréseket jellemző szórás tizedénél jobb egyezőséget mutat egy esetleges
kiegyenlítésből származó végeredmény értékével. Ha a körülmények ezt lehetővé
teszik, célszerű e szerint eljárni.

2.5. A MOM Gi-B3 giroteodolittal végzett azimutmeghatározások és irányátvitel
pontossági mérőszámai
A MOM Gi-B3 giroteodolittal mért irány azimutmeghatározásának „mérési pontossága” a
(MOM, 1990) gyári specifikáció szerint (a 75. földrajzi szélességi fokig, −40°C és +50°C
környezeti hőmérsékleti tartományban) ±5” – ±8” középhibával jellemezhető, továbbá
„reprodukáló képessége ±10”-en belül van”. Ugyanezen specifikáció szerint a giroteodolit
teodolitegységének iránymeghatározási középhibája ±1,5” („mérési pontosság”).
Halmos (1968c) szerint a MOM Gi-B2 giroteodolittal H-H-H-H–M-M-M-M–H-H-H-H
elrendezésben végzett irányátvitel belső pontossága: ±4,0” – ±6,5”. (Halmos, 1968c)

18

Halmos (1968c) irányátvitelre vonatkozó, általános javaslata: H-H–M-M–H-H, ahol H hitelesítő mérést
(műszerállandó-meghatározást), M azimutmeghatározó mérést (tájékozó mérést) jelent. Megjegyzem, hogy
Halmos is vizsgálta a H-H-H-H–M-M-M-M–H-H-H-H elrendezést, vizsgálódásai esetében ez a maximum
konstelláció volt (Halmos, 1968c).
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Saját mérési tapasztalatok alapján a műszer- és hálózatfüggő  műszerállandó az ugyanazon
állásponton végzett n = 4 db északmeghatározás alapján ±1” – ±2” közép-véletlenhibával
határozható meg (belső pontosság, n darab mérés középértékének tapasztalati szórása). Az ily
módon meghatározott  műszerállandó felhasználásával végzett azimutmeghatározás – azaz
az irányátvitel – pontossága a hibaterjedés törvénye alapján

2 (±1”) ... 2 (±2”), azaz

±1,6” – ±3,2” közép-véletlenhibával végezhető. Ehhez adódnak a külső körülmények okozta
hatások (Halmos, 1966) (Joó, 1966), amelyek eredményeként az irányátvitel középteljeshibája (külső pontosság) kb. a közép-véletlenhiba (belső pontosság) kétszeresével
egyező mértékű (Ingensand et al., 1998), (Heister, 2005). Az irányátvitel középteljeshibájának (1-1) jelű képlete (Ingensand et al, 1998) a MOM Gi-B3 teodolit (iránymérési)
középhibájának és a giró-egység iránymutatási középhibájának azimutmeghatározási
középhibaként való összevonásával és az előző bekezdésben megadott irányátvitel középvéletlenhibájának helyettesítésével adaptálható a MOM Gi-B3 giroteodolitra:
2
2
2
mirányátvitel  mhálózat
 m2. függővonal elhajlás  2  mazimutmegh
atározás  m giroteo.hőm. javítás

(2-8)

Saját mérési tapasztalataim alapján és a (2-8) képlet felhasználásával a 2.4. alfejezetben
ismertetett MOM Gi-B3 giroteodolittal végzett szabatos irányátvitelről általánosan
kijelenthető, hogy ±2” – ±3” pontossággal – közép-véletelenhibával – elvégezhető. Az eljárás
közép-teljeshibája általánosan ±3” – ±5” számértékkel jellemezhető.
A MOM Gi-B3 giroteodolittal (1/310124/B giró-egység) a svájci Gotthard-bázisalagútban
2006.04.17-én végzett irányátvitel során meghatározott alagúti irányszögek középhibái a
számítási eljárástól és a súlyozástól függően m = ±2,7” – ±5,2” értéknek adódtak, míg a
referencia értékektől való eltérések abszolútértékének nagyságai 0,4” – 4,9” értéknek adódtak.
Az elvégzett méréseket, számításokat és eredményeiket a 8.11. sz. függelékben ismertetem.
(Szabó és Égető, 2007a), (Szabó és Égető, 2007b), (Szabó, 2006)
A MOM Gi-B3 giroteodolittal (1/310124/B giró-egység) a budapesti 4-es metró építésekor a
Tétényi út állomáson (ma Bikás park) 2007.10.26-án végzett iránymegadás belső pontossága
n = 8 északmeghatározás alapján ±1,7” (Hungeod-BME, 2007b), külső pontossága a (2-8)
képlet alapján ±2,3”. A metróépítéshez kapcsolódó giroteodolitos munkákat a 8.12. sz.
függelékben tekintem át.
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2.6. Nagy kiterjedésű mérnökgeodéziai hálózat tájékozási homogenitásának
vizsgálata MOM Gi-B3 giroteodolittal
A magyarországi háromszögelési hálózatokban végzendő giroteodolitos műszerállandó- és
azimutmeghatározások, valamint a giroteodolitos hálózatellenőrzések témáját Joó elméleti
szinten tanulmányozta, a jövőbeni 1” közép-véletlenhibájú (belső pontosságú) giroteodolitos
azimutmeghatározást is feltételezve (Joó, 1964), (Joó, 1967). Az akkori giroteodolitos mérési
pontosság a hálózatok tájékozási homogenitásának érdemi gyakorlati vizsgálatait nem tette
lehetővé.
Az ezredforduló táján, a budapesti 4-es metró építése kapcsán felmerült a giroteodolitok
használata. Tisztázandó volt a műszerállandó megfelelő meghatározásának kérdése és a MOM
Gi-B3 giroteodolittal végezhető azimutmeghatározás pontosságának kérdései. Adott volt
továbbá a budapesti 4-es metró vízszintes alapponthálózata, amely a budapesti önálló
sztereografikus

vetület

alapját

adó

felsőrendű

háromszögelési

hálózaton

alapuló

nagypontosságú19, irány- és távolságméréssel meghatározott, kb. 10x4 kilométer kiterjedésű
mérnökgeodéziai hálózat. A téma feldolgozását Hörcsöki Ferenc (Hungeod Kft.) és Dr. Dede
Károly (Budapesti Műszaki Egyetem Általános- és Felsőgeodézia Tanszék) szakmai
vezetésével a diplomamunkám keretében végeztem (Szabó, 2004) és (Szabó, 2005b) cikkben
publikáltam.
Vizsgálati mérések
Az említett alapponthálózatban, speciális elrendezésű, MOM Gi-B3 giroteodolittal végzett
kísérleti mérésekkel vizsgáltam a hálózat különböző részeinek tájékozási homogenitását. A
hálózatban 2004. március 18-án, 20-án és 22-én, összesen 4 állásponton végeztem azimutmeghatározást, álláspontonként két független északmeghatározás alapján. A 4 db álláspont
elhelyezkedése a hálózatban egyenletes kiosztású, a vetületi kezdőpontra nézve közel
szimmetrikus, a mért azimutok iránya pedig közelítően követi a metróvonal fő irányát (19.
ábra). 2004. május 13-án két északmeghatározás alapján mértük továbbá (észlelő: Marschalek
Béla) a Bosnyák-téri giroteodolit-hitelesítő (kalibráló) irányokat. A diplomamunka keretei

19

A hálózat jellemzői (Hörcsöki, 2004) alapján:
- az iránymérésekből levezetett lineáris eltérések relatív hibájának értéke: 1/120000;
- a hosszmérésekből levezetett eltérések relatív hibájának értéke: 1/185000;
- a meghatározott pontok koordináta-középhibáinak átlaga: y = ±3,1 mm és x = ±2,9 mm;
- az irányonként számított iránymérések középhibáinak átlaga: i = ±1,2”.
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közt nem volt lehetőség kellő mennyiségű fölös mérés elvégzésére, az „egy mérés nem
mérés” elvét követtük, sikerrel: e 10 db mérés közt nem volt kimutatható durva hibával terhelt
mérés. (Szabó, 2005b)
Vizsgálati eredmények
A munka szakmai-tudományos jelentősége abban van, hogy más geodéta korábban
Magyarországon, nagy volumenű munkánál – jelenlegi ismereteim szerint – nem alkalmazta
ilyen céllal a giroteodolitot. A vizsgálat eredményeit a 19. ábra és az 6. táblázat foglalja
össze.20 A közölt értékek egy választott előzetes 2 műszerállandó és a 1 műszerállandó
mindenkori terepen mért értékének felhasználásával meghatározott azimutok és a hálózati
irányok koordinátákból számított azimutjainak a különbsége. Ezen azimuteltérések
középértéke az állomási közepes azimuteltérés, amelyek relatív azimuteltérés formájában – a
Dobogó-hegy állomási azimuteltéréséhez képest – a 19. ábrán feltüntetett zöld számok. A
közölt egyes azimuteltérések középhibája a jelen értekezés írásakor rendelkezésemre álló
ismeretek és hibaterjedési megfontolások alapján ±3” értékkel jellemezhető. Eredményeim az
eljárásom

pontosságán

belül

igazolták

a hálózat

különböző részeinek

tájékozási

homogenitását.
A kiválasztott földfelszíni pontok között végzett mérések vizsgálata alapján a szabatos
földalatti azimutmérések elvégzéséhez felhasználható műszerállandót és hitelesítőirányok
azimutjait határoztam meg. A hitelesítőirányok így meghatározott azimutjainak felhasználása
a tetszőleges giroteodolittal, tetszőleges mérési elrendezésben végzett földalatti mérések
homogén pontosságát, a föld alatti hálózatrészek homogén tájékozását biztosítja.
Kísérleti méréseim eredményei alapján vizsgáltam és közöltem továbbá a hálózatban és a
jövőbeni, a metróépítés alagútjaiban végzendő giroteodolitos irányátvitel – akkori ismereteim
alapján elérhető – becsült pontosságát. (Szabó, 2004), (Szabó, 2005a)

20

A GiBAZDK–GEL és a SAS–GEL irányokhoz a 2004.03.20-án végzett végzett mérések alapján a 6. táblázat
szerinti 4,2” (középhibája kb. m = ±5”) azimuteltérés adódott. A 2006.10.05-én és 2007.01.02-án és
2008.01.03-án MOM Gi-B3 giroteodolittal ellenkező irányban végzett mérések alapján e három epochára
2,95” (m = ±2,3”), 4,6” (m = ±2,3”) és 5,6” (m = ±3,3”) azimuteltérések adódtak, amelyek átlaga 4,4”.
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19. ábra: A budapesti 4-es metró alapponthálózatában a hálózat tájékozási homogenitásának
vizsgálatára MOM Gi-B3 giroteodolittal végzett mérések eredményei (Szabó, 2005b)

6.

táblázat:

A budapesti

4-es

metró

alapponthálózatában

a hálózat

tájékozási

homogenitásának vizsgálatára MOM Gi-B3 giroteodolittal végzett mérések eredményei
(Szabó, 2005b)
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II. rész – Az inerciális-autokollimációs irányátvitel kibővítése
A jelenleg elérhető lézergiróval szerelt inerciális mérőegységek (IMU) geodéziai
módszerekkel és eszközökkel kombinálva és külső adatokkal, azaz geometriai, kinetikai
információkkal támogatva a térbeli tájolás mérnökgeodéziai pontosságú megadására
használhatóak.
Az értekezés ezen második részében ismertetem az inerciális-autokollimációs irányátviteli
eljárás elméleti és gyakorlati alapjait, az általam kibővített irányátvitel funkcionális modelljét,
majd a függőleges és a vízszintes mozgási trajektória mentén végzett irányátvitelek IMU általi
azimutális elfordulásának számítására általam kidolgozott lézergiró-idősorok becslési
eljárását. A folytatásban áttekintem a Müncheni Műszaki Egyetem geodétái által a Gotthárdbázisalagút aknájában függőleges trajektória mentén végzett inerciális-autokollimációs
irányátvitelt, annak eredményeit és ugyanezen irányátvitelnek az általam kidolgozott becslési
eljárással való feldolgozásának eredményeit. Ezután részletesen bemutatom az általam
kidolgozott vízszintes mozgási trajektória mentén történő inerciális-autokollimációs
irányátvitel laboratóriumban végzett kísérleti méréseit és az inerciális-autokollimációs és a
giroteodolitos irányátvitelek szimultán összehasonlító méréseinek eredményeit.
Az alkalmazásokhoz használt inerciális mérőegységet, ill. inerciális navigációs rendszert a
7.6. sz. függelékben ismertetem.
Az inerciális navigáció és a lézergirókkal szerelt inerciális mérőegységek témakörében
jelenleg kevés a magyar nyelvű szakirodalom. A témakörnek az értekezéshez kapcsolódó
elméleti alapjait és alapfogalmait – saját fordításban, magyar nyelven – a 7.4. számú Az
inerciális mérőegység felépítése és működési elve című és a 7.5. számú Koordinátarendszerek az inerciális mérőegység alkalmazásakor című függelékek foglalják össze.
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3. Az inerciális-autokollimációs irányátvitel
3.1. Az eljárás eredete, alapelve, alkalmazása
Az inerciális mérőegység (IMU) és az autokollimáció kombinálása geodéziai alkalmazás
céljára elsőként (Lechner, 1987) és (Schwarz et al., 1990) munkáihoz köthető, melyekben
megtalálhatók az azimutmeghatározás és az irányátvitel alapjai, továbbá tesztmérések és
pontossági mérőszámaik ismertetése. Schwarz és társai tesztméréseinek egyike az IMU
alkalmazása egy mozgó liftben. A két tanulmány bővebb ismertetését a 8.13. sz. függelék
tartalmazza.
Az ezredforduló után a Müncheni Műszaki Egyetem geodétái, név szerint Wunderlich,
Neuhierl és Schnädelbach a függőleges trajektória mentén való irányátvitel céljára –
konkrétan a svájci Gotthárd-bázisalagútbeli irányátvitel céljával

– kidolgozták a

mérnökgeodéziai pontosságú inerciális-autokollimációs irányátviteli eljárást, ezzel kínálva
alternatívát a földalatti mérések esetében a korábban mással nem helyettesíthető giroteodolitos irányátviteli technikának. Mindkét eljárás néhány szögmásodperc pontosságú
iránymegadásra alkalmas. Az előbbi irányátvitel összefoglalását a 3.4. alfejezet ismerteti.
Az inerciális-autokollimációs irányátvitel egy lézergirókkal szerelt inerciális mérőegységgel
végzett szögelfordulások mérését és a mérőegységhez fizikailag hozzákapcsolt prízmára,
tükörre (Wunderlich & Neuhierl, 2005) vagy teodolitra (Szabó et al., 2015a), (Szabó et al.,
2015b) végzett, autokollimáción alapuló vízszintes szögmérést kombinálja irányátvitel
céljára. Az inerciális mérőegység által megtett mozgási trajektória mentén való azimutális
elfordulás IMU szöge az IMU méréseiből, utólagos feldolgozással kerül meghatározásra. A
trajektória kezdő és végpontjain elhelyezkedő IMU azimutális tájolásának meghatározása az
IMU-hoz erősített autokollimációs tükör normálisa irányának autokollimációs teodolitok
segítségével való megmérésével történik: a kezdőponton a referenciairánnyal bezárt törésszög
(ref), a végponton a vizsgálati iránnyal bezárt törésszög (vizsg) kerül megmérésre (20. ábra).
Az irányátvitel, ill. a vizsgálati irány vizsg irányszöge a sokszögelés számításához hasonló
egyenlettel (3-1) kerül kiszámításra, mely (Neuhierl, 2005), ill. (Szabó, 2007) alapján, (Szabó
et al., 2015a) szerint:

 vizsg   ref   ref   IMU   vizsg
ahol i a referencia és a vizsgálati irányok irányszögei.
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20. ábra:

Az inerciális-autokollimációs irányátvitel elvi rajza (felülnézet) (Szabó et al.,

2015a)
Az eljárást a müncheni szerzők az ETH Zürich geodétáival – Ingensand és Ryf –
együttműködve sikeresen alkalmazták az épülő Gotthárd-bázisalagút 800 m mély aknájában a
felvonó függőleges mozgási trajektóriája mentén való irányátvitelre, ezáltal közvetve a
giroteodolittal végzett irányátvitel független ellenőrzésére (Neuhierl, 2005), (Neuhierl et al.,
2006), (Wunderlich et al., 2008). E mérések során az inerciális mérőegységet az aknában
üzemelő felvonóhoz erősítették, majd az akna szájánál lévő építési alapponthálózat egyes
irányaiból kiindulva többszöri le- és felmenetben való mérés alapján meghatározták az akna
talpánál elhelyezkedő építési alapponthálózat egyes irányainak irányszögeit (ld. 3.4.
alfejezet).
A Gotthárd-bázisalagút sedruni aknájában végzett inerciális-autokollimációs irányátvitel
eredményei (Neuhierl, 2005) nem minden tekintetben feleltek meg az elvárásoknak, a
mérések új, alternatív módón való feldolgozásától pontosabb eredmények voltak elvárhatóak.
Ezen új számítások elvét és a mérőrendszer további mérőeszközökkel való kibővítését,
továbbá az inerciális-autokollimációs irányátvitel vízszintes mozgási trajektória mentén való
alkalmazását és annak eredményeit a következő alfejezetekben ismertetem.
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3.2. Funkcionális modell
3.2.1. Mérőeszközök
Az inerciális-autokollimációs irányátvitel elvégzéséhez szükség van egy inerciális
mérőegységre, egy definiált elrendezésű, az inerciális mérőegységgel az ún. IMU-platform
közbeiktatása által mereven szerelt autokollimációs tükörre vagy autokollimációs prizmára,
valamint a trajektória referencia helyén és vizsgálati helyén egy-egy megfelelő elhelyezésű
autokollimációs teodolitra és a valamely formában jelölt referencia (kezdő-) és vizsgálati
irányokra (20. ábra). Az IMU-platform egy merev fémlemez mely az IMU és további
mérőeszközök rögzítésére szolgál, úgymint: autokollimációs tükör, autokollimációs prizma,
távmérőprizma, ill. az általam kibővített elrendezésben egy dőlésmérő és egy autokollimációs
teodolit.
3.2.2. Vonatkoztatási rendszerek és az azok használatából származó modellfeltételek
Az inerciális-autokollimációs irányátviteli eljárást a müncheni szerzők a függőleges mozgási
trajektória mentén történő irányátvitelre dolgozták ki. Az IMU mozgása így egyetlen – az
IMU-mozgás megegyezés szerinti időpillanatához, ill. ahhoz tartozó helyzetéhez – rögzített
helyi szintfelületi koordináta-rendszerben szemlélhető, melyben az IMU közel függőleges ztest
tengellyel mozog. E helyi szintfelületi koordináta-rendszer másik szokásos elnevezése
navigációs

koordináta-rendszer,

vagy

az

angol

North-East-Down

tengelyrendszer

elnevezéséből adódóan NED-rendszer (ld. a 7.5. sz. függeléket a koordináta-rendszerekről).
Az általam kidolgozott vízszintes, ill. nemvertikális mozgási trajektória mentén történő
irányátvitel esetében is feltétel az IMU mozgások közel függőleges ztest IMU-tengellyel való
végrehajtása, így a mozgások szintén egy rögzített navigációs koordináta-rendszerben, avagy
helyi, szintfelületi geodéziai koordináta-rendszerben szemlélhetők. Egy mozgási trajektória
kiindulási pontjához (referencia hely) és végpontjához (vizsgálati hely) tartozó navigációs
koordináta-rendszerek tájolási különbsége függőleges és rövid vízszintes mozgási
trajektóriáknál – mint esetünkben – elhanyagolható, hosszabb mozgási trajektóriák esetén
kompenzálandó.
A strapdown inerciális mérőegységek lézergirói alapvetően stabilak és pontosságuknak csak
maga a lézergiró teljesítőképessége szab határt (a mért szögsebességeket semmilyen más
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szenzor mérési adata vagy külső hatás – különösen a gyorsulás – nem befolyásolja). Ennélfogva, ha az inerciális mérőegységnek a ztest tengelye az irányátvitel mozgási trajektóriája
mentén mindvégig közel függőleges, akkor az IMU ztest tengelye mentén szerelt lézergiró z
szögsebessége közel torzulásmentesen tartalmazza az IMU azimutális elfordulásának az
irányátvitel mozgási trajektóriája menti mértékét. Az IMU saját ztest tengelye menti
elfordulásának idősora az inerciális térben értelmezett z szögsebességek idő szerinti egyszeri
integrálásával nyert idősorból képezhető. Ez az idősor ugyanis az IMU navigációs koordinátarendszerbeli azimutális elfordulásán kívül tartalmazza még a Föld forgásának a ztest tengelyre
vonatkozó szögsebesség-vektorösszetevőjét, valamint a szenzorhibáknak (7.4. alfejezet, 49.
ábra (ld. 127. oldal) a hatásait és a ztest tengelynek a függőlegestől eltérő pozíciója által
okozott hatását. Utóbbi hatás egy függőleges és egy a függőlegestől eltérő elfordulás-érzékelő
kimeneteinek ugyanazon bemeneti azimutális elfordulás mérésekor mért különbségei. E hatás
a függőlegestől való eltérés mértékével arányos és a számítás során kompenzálandó. Az
eltérés a platformdőlés alapján, kompenzálása az azimutkorrekcióval kerül kiszámításra, ld.
később.
Az irányátvitel geodéziai, vízszintes síkkoordináta-rendszerben definiált (3-1) egyenletéből
eredő modellfeltétel az egyenlet összes tagjának vízszintes síkbeli volta. Ennek értelmében a
tükör normálisának vízszintes szögmérésssel mérhető azimutális szögelfordulása az IMU

IMU azimutális szögelfordulásával meg kell, hogy egyezzék. Nem egyezés és így az
irányátvitelben vízszintes szögeltérés ered az IMU-mozgási trajektória kezdő és
végpontjaihoz tartozó különböző platformdőlésekből, amennyiben ezzel egyidejűleg a tükör
normálisának iránya a vízsszintes helyzettől jelentősen eltér. Az eltérés kompenzálása az
iránykorrekcióval lehetséges, ld. később.
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3.2.3. Az irányátvitelek mérései és számítása
Az irányátvitel a referenciairány irányszögének, a mért törésszögeknek és a IMU szögnek az
összegeként számítható (ld. (3-1) képlet). Az irányátvitel végeredménye egy vagy több,
valamilyen módon jelölt vizsgálati iránynak a helyi függőlegeshez igazított, szintfelületi,
geodéziai síkkoordináta-rendszerben értelmezett irányszöge.21
Az irányátvitel (3-1) alapegyenletében szereplő IMU azimutális irányváltozás szöge az IMU
kiindulási pozíciójában rögzített helyzetű navigációs koordináta-rendszerben kerül kiszámításra.
Az East-North-Up rendszerű navigációs koordináta-rendszerben értelmezett pozitív azimutális
elfordulás iránya a geodéziai koordináta-rendszerben értelmezett pozitív azimutális elfordulás
irányával ellentétes értelmű.
Az irányátvitel IMU szöge az autokollimációs tükörnek vagy prizmának az irányátvitel
mozgási trajektóriája menti azimutváltozását jelentő, vízszintes síkban értelmezett szöge,
mely merev22 IMU-platform esetén azonos az IMU-nak az irányátvitel mozgási trajektóriája
menti azimutváltozásával.23 Az IMU azimutváltozása az IMU mérési adataiból levezethető,
melynek kiszámítása különböző módokon lehetséges.
A klasszikus megoldás az IMU tájolására vonatkozó navigációs differenciálegyenletrendszer
megoldása. Ez a Neuhierl által is alkalmazott megoldás (Neuhierl, 2005) az IMU által érzékelt

x, y, z szögsebességek és ax, ay, az gyorsulások együttes feldolgozásával jár és a
mozgásméréseket megelőzően az IMU inicializálását és kezdeti tájolását is megköveteli. Ez a
megoldás eredendően bármilyen elhelyezkedésű és alakú mozgási trajktóriára vonatkozóan
tartalmazza az inerciális mérőegység mindenkori tájékozását (azaz: a navigált orsózás, a

21

Az IMU és a dőlésmérő vonatkoztatási alapiránya a nehézségi gyorsulások által kijelölt függőleges irány, míg
az irányátvitel navigációs koordináta-rendszeréé az ellipszoidi normális. E két irány egymástól a függővonalelhajlások mértékében különbözik. E különbség az értekezésben tárgyalt alkalmazások esetében
elhanyagolható mértékben befolyásolja a mért inerciális szögsebességek értékét, ezért e két irányt az
értekezésben egymással azonos irányoknak tekintem.

22

A platformon szerelt komponensek kölcsönösen merev kapcsolatát feltételezzük. Mérési és kiértékelési
tapasztalataim ezidáig nem követelték meg e modellfeltevés felülbírálatának szükségességét. A
mérőfelszereléssel ezidáig elvégzett mérések kellően homogén hőmérsékletű környezetben történtek, ahol az
IMU–tükör merev azimutkapcsolat hőmérsékletváltozásból eredő deformációja és az oldalrefrakció kizárható.

23

Ez az azimutváltozás nem feltétlenül egyező az autokollimációs tükör normálisának az irányátvitel mozgási
trajektóriája menti azimutváltozását jelentő, vízszintes síkban értelmezett szögével.
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navigált bólintás, a navigált oldalgás pillanatnyi értékeit), beleértve a mindenkori
„platformdőlések” hatását is (ld. később). Így egy ilyen megoldás esetén, az IMU navigáltazimut idősorából az IMU irányátvitelhez szükséges IMU azimutális elfordulása közvetlenül
leolvasható. Nem elhanyagolható azonban, hogy a külső adatokkal nem támogatott inerciális
navigáció navigált tájolási, sebesség és helyzeti paramétereinek középhibája a mérési idő
előrehaladtával – még egyszerű, függőleges mozgási trajektória esetén is – a szenzoradatok
keresztkorrelációja miatt rohamosan nő. Mérnökgeodéziai pontosság elérése csak külső,
geometriai és/vagy kinetikai adatokkal támogatva lehetséges. Neuhierl a IMU szög
kiszámítását külső adatokkal (koordináták és nulla-sebesség adatok) támogatta (Neuhierl,
2005).
Neuhierl és társai az inerciális mérésekre vonatkozó számítás hibamodellje miatt, a
függőleges mozgási trajektória mentén formáját és időbeli lefolyását tekintve szimmetrikus
„oda” és „vissza” mérési és számítási értelemben végzett irányátviteleket végeztek. Az
irányátvitel egy konkrét végeredményét (Neuhierl, 2005) szerint az egymást követő oda és
vissza mérések átlagértéke adja.
Az IMU azimutelfordulásainak egy új számítási eljárásban való meghatározása az általam
kidolgozott és a 3.3. alfejezetben ismertetett lézergiró-idősorok becslési eljárása. Az ezzel az
eljárással végzett számítások nem érzékenyek a mérés és a számítás irányára, nem
követelmény a mozgási trajektória formai vagy időbeli szimmetriája sem. (A gyakorlatban
természetesen itt is szimmetrikus vagy közel szimmetrikus oda és vissza mérések történnek, a
vissza mérés nem kerülőút mentén kerül rögzítésre.) Az irányátvitel számítása oda és vissza
értelemben is önmagában helyes eredményt ad, az egymást követő oda és vissza mérések
közepelése szükségtelen. A lézergiró-idősorok becslési eljárásának 3.3.7. alfejezetben közölt
(Szabó et al., 2015ab) szerinti formája időarányosan kompenzálja azonban az egymást követő
oda és vissza mérések arányában ezek „szögzáróhibáját”. Egy mérési kampány végeredménye
természetesen ezen eljárás esetében is középértékképzés vagy kiegyenlítés eredménye.
3.2.4. Platformdőlés
A ztest tengely függőlegestől való eltérése egyben az IMU-platform vízszintes síktól való
eltérését is jelenti, ezért ezt az eltérést platformdőlés néven definiáltam. Az IMU ztest
tengelyének közel függőleges helyzete az irányátviteli trajektória mentén való mozgás
időtartamán túl, az IMU Földhöz viszonyított nyugalmi helyzetében – az autokollimációs és
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geodéziai irányzással mért törésszögek mérése idején – is célszerű, ugyanis a ztest tengely
függőlegestől való eltérése a mért z szögsebesség és a törésszögek megváltozását okozhatja.
A platformdőléseknek a IMU azimutális irányváltozásra gyakorolt hatásai néhány szögperc
nagyságú dőlések esetén elhanyagolható mértékűek, nagyobb mértékű dőlések esetén a
hatásokat az általam bevezetett azimutkorrekció és iránykorrekció segítségével kompenzálni
kell.24 A hatások pontos figyelembevétele érdekében az IMU-platformot a vízszintes mozgási
trajektória mentén végzett irányátvitelek mérésekor dőlésmérővel láttam el és a dőlésmérések
alapján az IMU orsózás (navigált-keresztdőlés) és bólintás (navigált-hosszdőlés) idősorainak
bevonásával számítottam a platformdőlések idősorait, amely az azimutkorrekciók és
iránykorrekciók alapja. A platformdőlések számítását a lézergiró-idősorok becslési
eljárásának 3.3.3. pontja tartalmazza.
3.2.5. Azimutkorrekció
A platformdőlés változása közvetlenül a ztest IMU-tengely mentén szerelt lézergiró által mért

z szögsebesség változását okozza: változik a Föld forgásvektorának az z szögsebességben
mért komponense, ill. a mért irányátviteli azimutelfordulás mértéke nemnulla platformdőlés
esetén kisebb, mint a tényleges azimutelfordulás mértéke. Mindkét változás az z
szögsebesség alapján számított relatív azimut idősor kimenetének megváltozását okozza. A
platformdőlés változásának és az z szögsebesség eredő változásának aránya geometriai
megfontolások alapján számítható. A platformdőlésből eredő z szögsebességváltozások
hatását a platformdőlés alapján számítható és a relatív azimut idősort javító v(t)
azimutkorrekció használatával kompenzáltam.
3.2.6. Iránykorrekció
A platformdőlés másrészről a platformra erősített autokollimációs tükör normálisa irányának
a megváltozását okozza, ezáltal az irányátvitel törésszögeinek mértékét befolyásolja. Az IMU
azimutális elfordulása és az IMU-platformon rögzített autokollimációs tükör normálisának
azimutális elfordulása az IMU-platform irányátviteli mozgásakor fellépő platformdőlések
esetén általában nem egyező nagyságú. A platformon rögzített tükör normálisa által kijelölt

24

A platformdőlésekből eredő hatások kompenzálása a hatás más néven való vizsgálata ellenére sem szerepelt a
függőleges irányátvitel (Neuhierl, 2005) szerinti számításában.
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térbeli általános helyzetű „ferde” irány azimutja ugyanis a platform és a vele együtt mozgó
tükör döntésekor, a platform azimutális elfordulása nélkül is változik.25 A platformdőléseknek
az autokollimációs mérések időpontjaihoz tartozó értékei alapján platformdőléskülönbségek
számíthatók. Ezek és a tükör normálisa térbeli elhelyezkedésének ismeretében a tükör
normálisának a referencia (kiindulási) hely és a vizsgálati hely közötti platformdőléskülönbségből eredő azimutváltozása számítható.
Ez a platformdőléskülönbségekből eredő azimutváltozás az irányátvitelt közvetlenül eltorzító
jelentős hiba. A hibával azonos mértékű és ellentétes előjelű javítást v(t) iránykorrekció
néven definiáltam. Közel vízszintes platform és közel vízszintes normálisú tükör
használatával a platformdőléskülönbségekből eredő azimutváltozás mértéke 1” alá
csökkenthető, ezért a vízszintes mozgási trajektória mentén végzett irányátvitelek esetében az
eredeti mérési elrendezés módósításával így jártam el. A függőleges irányátvitelek esetében
számított v(t) iránykorrekciók mértéke kb. 81° zenitszögű irányok esetén is jelentős mértékű
volt (ld. 8.14.3. pont).
Az autokollimációs mérések folyamán az állványelcsavarodás esetleges fellépését
folyamatosan ellenőrizni, hatását szükség esetén kompenzálni szükséges.

3.3. Lézergiró-idősorok becslési eljárása az inerciális-autokollimációs irányátvitel
kiszámítására
A becslési eljárást, mint matematikai feladatot a következőképpen fogalmazhatjuk meg:
t

Keresett az a transzformáció, amely az

  dt
z

idősorból az IMU navigációs koordináta-

0

rendszerben értelmezett azimutális elfordulásának relatív azimut idősorát állítja elő, mely
idősor az egyes, a referencia hely és a vizsgálati hely között értelmezett irányátvitelek keresett

IMU azimutális elfordulását tartalmazza.
A lézergiró-idősorok becslési eljárásának alappillére az irányátvitel során függőleges ztest
tengellyel vezetett inerciális mérőegység és az ennek folyományaként lehetséges egyszerű

25

Ezt a hatást Neuhierl csak az autokollimációs prizma esetében, előzetes laboratóriumi kísérletek keretében
vizsgálta, hatását a Gotthard-bázisalagútbeli irányátvitelek során a a prizma tartójának rendszeres vízszintessé
tételével kompenzálta (az IMU-platformon rögzített kényszerközpontosító berendezés talpcsavarjainak
állításával), azonban ezzel kis mértékben megváltoztatta a platform és a prizma merev azimutális
kapcsolatának szögértékét. Az autokollimációs tükör esetében a hibahatás többszöröse a prízmánál jelentkező
hibahatásnak, amelyet Neuhierl nem vizsgált és nem kompenzált.
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modell használata, amely az IMU hat mért mozgásparamétere közül mindössze a ztest tengely
mentén szerelt lézergiró által mért z szögsebességeket használja fel az IMU által tett IMU
azimutális irányváltozás kiszámításához. Ezáltal az irányváltozás klasszikus számításában
fellelhető, az IMU-szenzorhibák közötti keresztkorrelációk révén terjedő hibák hatásai
egyáltalán nem befolyásolják a becslési eljárás eredményét. A becslési eljárásban csupán egy
lézergiró szenzorhibáinak egyes részei hatnak. Mi több, az alkalmazott egyszerű modell és a
becslési eljárás használata szükségtelenné teszi az inerciális mérőegységek alkalmazásakor
megszokott koordináta-transzformációk elvégzését. A hibaforrások ilyenféleképpen való
kiiktatásából eredeteztethető a klasszikus számítási eljárással szemben elért pontosságnövekedés egy része.
Az inerciális-autokollimációs irányátvitel pontosságnövekedése másrészről a mérési
elrendezés és a szenzorok általam eszközölt optimalizálásának és a funkcionális modell
platformdőléssel való kibővítéséből származó irány- és azimutkorrekcióknak az eredménye.
3.3.1. A számítás elve
A navigációs koordináta-rendszerben közel függőleges ztest-tengellyel vezetett inerciális
mérőegység által mért z szögsebesség tartalmazza az IMU azimutális elfordulásának az
irányátvitel mozgási trajektóriája menti mértékét, amelyet relatív azimutként definiáltam. Az

z szögsebességek idő szerinti egyszeri integrálásával előállított álazimut26 idősorból annak
lineáris regresszióval közelített trendjét eliminálva és az így kapott idősort azimutkorrekcióval
ellátva, majd a regressziós egyenes meredekségét kis mértékben megváltoztatva – oly módon,
hogy a kényszerfeltételi egyenletek kielégüljenek – relatív azimut idősor készül, amely
alapján az irányátvitel (3-1) egyenletében szereplő IMU azimutális elfordulás számítható.
Az eljárás egyes lépéseit sematikus formában a 21. ábra szemlélteti, amely az idő-tengely
mentén egy irányátvitel ti és tj időpontok közt értelmezett „oda” és tj és tk időpontok közt
értelmezett „vissza” mérési meneteinek adatait ábrázolja. A felső ábra egy az A kiindulási
helyen a Földhöz képest álló helyzetű, majd az „oda”-trajektória mentén mozgó, majd a B
vizsgálati helyen álló helyzetű, majd a „vissza”-trajektória mentén mozgó, majd az A
kiindulási helyre visszatért és álló helyzetű IMU által mért szögsebességeket szemlélteti. Az
A és B helyeken a különböző platformdőlések eredményeként különbözőek a mért z
szögsebességek. Az alsó ábra az előző bekezdés utolsó mondatában foglaltak grafikus
ábrázolása.
26

Az álazimut nem bír geometriai tartalommal. Az integrációs konstans értékét nullának választottam.
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21. ábra: Lézergiró-idősorok becslési eljárásának sematikus ábrázolása (Szabó et al., 2015b)
A navigációs koordináta-rendszerben függőleges ztest-tengellyel elhelyezkedő, álló helyzetű,
inerciális mérőegység z szögsebességének nagysága: z  F ∙ sinf, ahol F a Föld
forgásának szögsebessége, f az álló inerciális mérőegység álláspontjának földrajzi
szélessége. Az inerciális mérőegységgel a navigációs koordináta-rendszerben végzett
irányátviteli mozgás – mérési menet – alkalmával az IMU ztest-tengelyének közel függőleges
helyzete egy néhány fokos tartományon belül változik, amelynek következtében változik a
részben azimutális elfordulást is tartalmazó mért z szögsebesség értéke. E szabályos
elváltozást a funkcionális modellben definiált platformdőlés alapján számított azimutkorrekció segítségével kell kompenzálni (ld. 3.3.4. pont). A lézergirók mért szögsebességadatainak grafikus és szöveges ismertetését a 8.15. számú függelék tartalmazza.
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3.3.2. Regressziószámítás és relatív azimut idősor előállítása
Az z szögsebességek idő szerinti egyszeri integrálásával előállított álazimut idősor (ld. 22.
ábra) szembetűnő trendje a Föld forgásából ered. Az idősorban a hirtelen jelváltozások révén
jól elkülöníthető rövid részek az irányátviteli mozgások szakaszai. Az álazimut idősor
nyugalmi IMU-helyzethez tartozó egyes szakaszait külön-külön lineáris regresszióval
közelítettem (az irányátvitel szempontjából egy polinomiális közelítés nem vezetett jobb
eredményekre). Az álazimut idősort közelítő lineáris függvények mi meredekségei elsősőrban
a nyugalmi IMU helyzetekben mért platformdőlés-értékek eltérései miatt különböznek. Egy
kiválasztott, függőleges ztest-tengellyel jellemzett nyugalmi szakaszhoz tartozó, azonban egy a
nyugalmi

szakasz

hosszánál

hosszabb,

[ti;tl]

intervallumra

kiterjesztett

lineáris

regressziófüggvényt az álazimut idősorból kivonva, majd a maradék idősorhoz a [ti;tl]
intervallumra vonatkozó v(t) azimutkorrekciót (ld. 3.3.4. pont) hozzáadva egy ((t))
előzetes relatív azimut idősort készítettem, amely [ti;tl] intervallumon közelítően az IMU
navigációs koordináta-rendszerben értelmezett azimutális elfordulásait tartalmazza. A leírt
lépésekkel leválasztottam a lézergiró-szenzorhibák lineáris részeit, a lézergiró nullpontihibájának hatását és a lézergiró skálahibáját, továbbá kompenzáltam az azimutváltozásméréseknek a nem függőleges ztest-tengelyhelyzet okozta azimutelváltozásait. Az ily módon
[ti;tl] intervallumra előállított ((t)) idősor a kiválasztott nyugalmi szakasz hosszában és
időben közvetlen azelőtt, ill. közvetlen azután jól, a kiválasztott szakaszon kívül kevésbé jól
egyezik az IMU által tett valós azimutális elfordulásokkal.
A ((t)) idősort a függőleges mozgási trajektória mentén végzett irányátvitel esetében ebben
a formájában használtam az irányátvitel IMU szögének közvetlen leolvasására. Az idősor
regresszióhoz kiválasztott nyugalmi szakasza rendre egy oda (a függőleges trajektóriánál: le)
és egy vissza (a függőleges trajektóriánál: fel) mérési menet közti szakasz, a oda és vissza
szögeket a 23. ábra szemlélteti. Az azimutkorrekciók mértéke a függőleges irányátvitel során
elhanyagolhatóan kicsiny volt. Az eljárást e formájában (Szabó, 2007) diszkrét különbségek
metódusaként neveztem el.
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22. ábra:

A lézergiró által függőleges mozgási trajektória mentén mért z szögsebesség

idősora (felső ábra) és az abból számított álazimut idősora (alsó ábra) (Szabó, 2007)

23. ábra:

Függőleges irányátvitel relatív azimut idősora (Szabó, 2007)
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A vízszintes mozgási trajektória mentén végzett irányátvitel relatív azimut idősora az előzetes
((t)) idősor további transzformációjával számítható. Az előzetes ( (t)) idősor további
finomítása során az iránymérésekből formált kényszerfeltételt vagy -feltételeket vettem
figyelembe, következésképpen e számítási variánst iránykényszerek metódusaként neveztem
el (Szabó, 2007). E módszer használata a vízszintes mozgási trajektória mentén végzett
irányátvitelek esetében a diszkrét különbségek metódusáénál jobb végeredményre vezetett. Ez
a metódus az előzőekben előállított ((t)) idősor esetében alkalmazott [ti;tl] intervallumra
kiterjesztett lineáris regressziófüggvény meredekségét kis mértékben, iteratív kiegyenlítéssel
változtatja mindaddig, míg az iránymérésekből formált Ψ ti tk  lti tk és Ψ t j tl  lt j tl
kényszerfeltételek kellően kielégülnek; a matematikai feltétel az egyenlőtlenségek négyzetösszegeinek minimalizálása. A vízszintes irányátvitelek alkalmával az autokollimációs tükör
normálisának A és B platform-helyszíneken különböző időpontokban mért l(ti) irányértékei
ismertek. Ezek alapján számíthatók a feltételi egyenletben szereplő lti tk  l (t k ) A  l (ti ) A és
lt j tl  l (t l ) B  l (t j ) B

iránykülönbségek. Az előzőekben tárgyalt [ti;tl] intervallumra

kiterjesztett lineáris regressziófüggvény meredekségének megváltoztatása a (t)relatív
azimut idősor [ti;tk] vagy [tj;tl] vagy [ti;tl] intervallumra vonatkozó iteratív előállításával
történik. A feltételi egyenletben szereplő Ψ ti tk és Ψ t j tl azimutális elfordulások a (t)
relatív azimut idősornak az autokollimációs irányméréseknek megfelelő ti időpontok között
kiolvasott különbségei, pl.: Ψ ti tk  Ψ (t k )  Ψ (ti ) .
Az előállított (t) relatív azimut idősorból az egyes irányátvitelek keresett IMUszögei
közvetlenül képezhetőek: Ψ AB  Ψ ti t j  Ψ (t j )  Ψ (ti ) és Ψ BA  Ψ t j tk  Ψ (t k )  Ψ (t j ) .
A relatív azimut idősor kimenete a referencia hely szerinti kiindulási pozícióban és a
nyugalmi IMU helyzetekben elvileg konstans. A v(t) azimutkorrekció idősorának kimenete
elvileg a meridiánsíkbeli platformdőlésekkel arányos.
A lézergiró szenzorhibáinak eredményeként és az IMU-platform feltételezett minimális
instabilitásának következtében a kényszerfeltételi egyenleteknek legjobban megfelelő (t)
relatív azimut idősor nyugalmi szakaszai különböző szabálytalan maradék trendeket mutatnak
(26. ábra), jóllehet az elvégzett azimutkorrekciók után (t) konstans kellene, hogy legyen.
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3.3.3. A platformdőlések számítása
A platformdőlés definíció szerint (3.2.4. pont) az IMU-platform vízszintes síktól való eltérése
és egyben a ztest tengely függőlegestől való eltérése. A Földhöz képest álló helyzetű IMU
platformdőlései az IMU-platform keresztdőlésének és hosszdőlésének értékei a platformon
rögzített kéttengelyű dőlésmérő által a helyi függőlegeshez képest mérve.27
A Föld felszínén, függőleges ztest tengellyel elhelyezkedő inerciális mérőegység z
szögsebességének nagysága a Föld forgásvektora és a ztest tengely által bezárt szög, vagy más
megfogalmazásban a „látszólagos földrajzi szélesség” függvénye.28 Az általam definiált és lként megjelölt látszólagos földrajzi szélesség a Föld felszínén az Egyenlítő síkja és az IMU
ztest tengelye által bezárt szögnek az IMU helyzetéhez tartozó meridiánsíkra vonatkozó
vetülete (ld. 24. ábra). Jelen alkalmazás esetében a l látszólagos földrajzi szélesség a f
(valódi) földrajzi szélesség és a me(t) merdiánsíkbeli platformdőlés összegeként számítható
(ld. 24. ábra). A me(t) merdiánsíkbeli platformdőlés a platformdőlésnek az IMU-helyzet
meridián-síkjára vonatkozó vetülete.
Mivel az z szögsebesség változásának csak a platformdőlések megváltozása által okozott
változását kell kompenzálni, ezért a kompenzáció számításához elegendő egy relatív
értelemben ismert29 me(t) merdiánsíkbeli platformdőlés idősor ismerete, amely a földrajzi
szélesség ismerete nélkül is számítható. Az IMU nyugalmi periódusaihoz tartozó,
dőlésmérővel mért helyes dőlésadatok alapján az IMU – mérési meneteket átfedő, de az IMU
kezdeti tájolásmeghatározási (alignment) hibájával terhelt – keresztdőlés és hosszdőlés
idősorai javíthatók. E javított idősorok alapján az IMU-platformnak a navigációs koordinátarendszerre vonatkozó keresztdőlés és hosszdőlés idősorai számíthatók, melyekből végezetül
az IMU navigált azimut idősorának felhasználásával számítható a me(t) meridiánsíkbeli
platformdőlés idősora milliradián mértékegységben. 30
27

A Gotthard-alagútban végzett függőleges trajektória mentén végzett irányátvitel esetén a platformdőlés helyes
értékei nem álltak rendelkezésre, azokat a navigált-keresztdőlés, a navigált-hosszdőlés és a navigált-azimut
idősorokból becsültem.

28

Jelen alkalmazásban az z szögsebesség 1E−06 °/s mértékű megváltozása a l. látszólagos földrajzi szélesség
kb. 1/3 mrad nagyságú változásának felel meg. Az z szögsebesség tipikus értéke: 0.0031 °/s.

29

Nem szükséges az abszolút értelemben helyes, azaz a helyi függőlegestől mért platformdőlések ismerete,
hanem elegendő a platformdőlések változásának ismerete.

30

Egy mérési trajektória kezdő és végpontja között mérhető, az IMU-platformon szerelt autokollimációs tükörre
végzett magassági szög méréseim alapján levezetett platformdőléskülönbségek és az ugyanezen relációra
vonatkozó, a dőlésmérő méréseiből számított platformdőléskülönbségek 3”-en belül megegyeznek.
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A me(t) idősorok kiszámításához szükséges a platformdőléseknek az IMU nyugalmi
helyzeteihez tartozó pontos, ill. az IMU mozgási trajektóriájához tartozó megfelelő ismerete.
Előbbiek a dőlésmérő méréseiből, utóbbiak az IMU navigált , ,  idősoraiból nyerhetők.

24. ábra: Geocentrikus inerciális koordináta-rendszer (ff kép: (Kelso, 1995)) az IMU testkoordinátarendszerével kiegészítve (balra); a l látszólagos földrajzi szélesség és a me
meridiánsíkbeli platformdőlés (jobbra) (Szabó et al., 2015b)
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3.3.4. Az azimutkorrekciók számítása
A v(t) azimutkorrekció idősor a me(t) meridiánsíkbeli platformdőlés idősorának az idő
szerinti egyszeri integrálásával31 és k  0,64 1,0 / 60 [”]∙[mrad]-1∙[s]-1 együtthatóval32 való
szorzással számítható. (A trendjétől megszabadított álazimut idősor maradékrésze és az
azimut-korrekció idősorának összege az előzetes relatív azimut idősort eredményezi.) Egy
mérési menet időtartamát az A referencia és B vizsgálati helyeken ti és tj időpontokban
végrehajtott két autokollimációs mérés között eltelt időtartam definiálja. Egy mérési menet,
ill. irányátvitel Ψ t i  t j azimutális irányváltozásához tartozó vΨ t i  t j azimutkorrekció néhány
szögmásodperc mértékű (ld. 25. ábra).

25. ábra: A me(t) platformdőlés a meridiánsíkban és a v(t) azimutkorrekció ( értékét
milliradián mértékegységben rögzítettem, ez a dőlésmérő kimenete) (Szabó et al., 2015b)

31

Az integrációs konstans értékét nullának választottam.

32

Az együttható egy arányossági tényező és a megfelelő mértékegységek szorzata. Az együttható származtatása:
München 48,15° földrajzi szélességén 1,0 mrad platformdőléskülönbség 60 s időtartam alatt a relatív azimut
idősor 0,64” mértékű megváltozását eredményezi: k  0,64 1,0 / 60 [”]∙[mrad]-1∙[s]-1
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26. ábra: Korrigálatlan és v(t) azimutkorrekcióval ellátott relatív azimut idősorok; a
középső és alsó diagrammrészletek a felső ábra kivágatai, az eredeti számításaim mértékegysége gon (Szabó et al., 2015b)

81

Az inerciális-autokollimációs irányátvitel kibővítése

3.3.5. Az iránykorrekciók számítása
A ti és tj időpontok közt értelmezett v ti t j iránykorrekció a platformra szerelt autokollimációs
tükör azimutjának a platformdőléskülönbségekből és a mérési elrendezésből eredő azimuteltérését kompenzálja (ld. 3.2.6. pont). Az IMU platformon szerelt autokollimációs tükör
normálisának azimutját egy-egy irányátvitelre vonatkozóan v ti t j iránykorrekcióval kell
javítani. A korrekció nagysága az A referencia és B vizsgálati helyek közt fellépő
platformdőléskülönbségek mértékével arányos. A v ti t j iránykorrekció egy-egy irányátvitelre vonatkozó konkrét értékeit a dőlésmérőnek az autokollimációs mérések A helyen ti
időpontban és B helyen tj időpontban mért értékeiből számított platformdőléskülönbségek és a
mérési elrendezés centiméter élességű geometriai paramétereinek ismeretében térbeli
forgatásokkal számítottam. Számításom az AutoCAD szoftver rajzterében az autokollimációs
mérések alapján megszerkesztett térbeli irányok kezdeti és a platformdőlés változása utáni
irányszögeinek különbségképzésén alapul.
A v ti t j

iránykorrekciókat legcélszerűbb és elviekben leghelyesebb az iránymérések

középértékeihez hozzáadni, ugyanis az autokollimációs mérések és az iránykorrekciók
teljesen függetlenek a lézergirók méréseitől. Egy alternatív lehetőség az egyes irányátvitelek
ΔΨ ti t j szögeinek a korrekcióval való javítása. Az elvégzett függőleges és vízszintes

irányátvitelekhez tartozó iránykorrekciók konkrét számértékeit a 8.14.3. pont és a 0. pont
tartalmazza.
Az autokollimációs mérések folyamán az állványelcsavarodás esetleges fellépését
folyamatosan ellenőrizni, hatását szükség esetén kompenzálni szükséges.
3.3.6. A függővonal-elhajlások kérdése
A függővonal-elhajlások ugyanolyan hatással vannak a mért z szögsebességre, mint a me
meridiánsíkbeli platformdőlés hatása. A tárgyalt irányátvitelek esetében az irányátvitelek
kiindulási és vizsgálati helyei közti függővonalelhajlás-változások okozta hatások
elhanyagolhatóak.
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3.3.7. Matematikai modell
Az előző pontokban részletezett relatív azimut idősor számításának menete:
end





Ψ (t )    z dt  mti ,álazimut  t  b  vΨ (t )  v (t )

(3-2)

0

ahol

Ψ (t )

az IMU-platform és az IMU East-North-Up rendszerű navigációs koordinátarendszerbeli azimutváltozása (amely az IMU-platform és az IMU geodéziai koordináta-rendszerbeli azimutváltozásával ellentétes forgatási értelmű);

t

az idő, mint változó;

z

az IMU ztest-tengelye mentén mért szögsebesség;

mti ,álazimut

az   z dt álazimut idősor meredeksége ti időpontban;

mt*i ,álazimut

az   z dt álazimut idősor megváltoztatott meredeksége az ismételt regresszió-

számítás esetében ti időpontban;

a lineáris regressziószámítás konstansa, alkalmasan választott számérték;

b

vΨ (t ) platformdőlések miatti azimutkorrekció;
v (t ) az autokollimációs tükör szomszédos nyugalmi IMU-helyzetek platformdőléskülönbségei miatti iránykorrekciója.
A (3-2) egyenletben szereplő vΨ (t ) azimutkorrekció számítása:

 Θ

end

vΨ (t )  k 

me



(t )  Θme,t i dt

0

ahol:
t

az idő, mint változó;

k

átszámítási együttható33: k  0,64 1,0 / 60 [”]∙[mrad]-1∙[s]-1;

Θme

platformdőlés a meridiánsíkban a helyi függőlegeshez képest;

Θme, ti a ti időpillanathoz tartozó meridiánsíkbeli platformdőlés számértéke.

33

vt) milligon egységben való számítása esetén: k = ∙0.64/3.24∙1.0/60 [mgon]∙[mrad]-1∙[s]-1
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A Θme = f(X DM ,YDM ,ΦIMU ,ΘIMU ,Ψ IMU ) számítása:

Θme (t) = Φl (t)  Φ f (t) = Θ' (t)  cosAx

DM

(t)  Φ' (t)  sinAx

DM

(t)

(3-4)

ahol:
Φl , Φ f

látszólagos földrajzi szélesség és valós földrajzi szélesség;

 ' (t ) ,  ' (t )

korrigált navigált bólintás és korrigált navigált orsózás idősorok, amelyek a

dőlésmérővel mért XDM, YDM platformdőlések és az IMU  IMU (t ) navigált-orsózás,

 IMU (t ) navigált bólintás és  IMU (t ) navigált oldalgás idősorai34 alapján lettek levezetve;

AxDM

a dőlésmérő x-tengelyének azimutja ( AxDM  AxIMU  90  IMU ) .

3.4. Inerciális-autokollimációs irányátvitel függőleges trajektória mentén
(összefoglalás)
A függőleges trajektória mentén való inerciális-autokollimációs irányátvitel kidolgozásának
fő célja a svájci Gotthárd-bázisalagútbeli irányátvitel volt. Az alagútbeli méréseket
(2004.04.05. „Tesztmérés” és 2005.01.09.) széleskörű kutatómunka előzte meg, amelynek
során Neuhierl, Schnädelbach, Wunderlich és társaik a rendszerrel és komponenseivel
kísérleti méréseket és vizsgálatokat végeztek a Müncheni Műszaki Egyetem Geodéziai
Laboratóriumában és a müncheni Olympiaturm üzemi felvonójában (184 m szintkülönbség).
Az elvégzett munkát legrészletesebben Neuhierl disszertációja tartalmazza (Neuhierl, 2005), a
legfontosabb ismereteket és az eredményeket (Wunderlich és Neuhierl, 2005), (Neuhierl et
al., 2006), (Wunderlich et al., 2008) cikkek közlik.
A függőleges trajektória mentén végzett inerciális-autokollimációs irányátvitel elvi rajzát a
27. ábra, a Gotthárd-bázisalagút sedruni aknájában végzett irányátvitel sémáját a 28. ábra
szemlélteti.

34

 IMU ,  IMU ,  IMU más néven: navigált keresztdőlés, navigált hosszdőlés és navigált azimut. Ezek az IMU
East-North-Up rendszerű navigációs koordináta-rendszerbeli kimenő adatai, amelyek csak sikeres kezdeti tájolásmeghatározás (alignment) után állnak rendelkezésre és annak pontossága mértékében hibával terheltek.
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27. ábra:

Inerciális-autokollimációs irányátvitel függőleges trajektória mentén, elvi vázlat

az autokollimációs tükör normálisának példáján (felülnézet), (Neuhierl, 2005);
(Megjegyzés: távoli pont fent = referencia irány, távoli pont lent = vizsgálati irány)

28. ábra:

Irányátvitel függőleges mozgási trajektória mentén a svájci Gotthárd-bázisalagút

függőleges aknájában (Égető és Szabó, 2011) (Grafika: AlpTransit Gotthard AG, fotó: Adrian
Ryf (ETH Zürich))
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A függőleges trajektória mentén végzett inerciális-autokollimációs irányátvitel geodéziai
síkkordinátarendszerben értelmezett alapegyenlete:

 lent   fent   fent   fent   IMU  ( lent   lent )

(Neuhierl, 2005) (3-5)

ahol i irányszögek, i és i törésszögek, IMU az IMU által a függőleges mozgási trajektória mentén mért azimutális elfordulási szög.
Jelentős új tudományos eredményként értékelhető az eljárással a Gotthárd-bázisalagútban
végzett, 1,5 mgon = ±4,9” középhibával (Neuhierl, 2005), (Neuhierl et al., 2006), ill.
0,8 mgon = ±2,7” középhibával (Szabó, 2007) jellemzett inerciális-autokollimációs irányátvitel, amely ezáltal alternatívát jelent a giroteodolitos irányátvitel számára, mely ugyanezen
projektkörnyezetben ±3,5” középhibával (Stengele, 2007), ill. ±2,7” – ±5,2” középhibával (ld.
2.5. alfejezet) jellemezhető.
Az új eljárás és a giroteodolitos irányátvitelek eredményeinek összehasonlításából 3”–19”
mértékű eltérések számíthatók (Neuhierl, 2005), (Szabó, 2007), melyek az alkalmazott
paraméterek, a gondolatmenet és az alkalmazott statisztika függvényében szignifikánsak vagy
nem szignifikánsak, ezzel okot adva az új módszer alkalmasságában való kételkedésre.
A méréseket, a mérések különböző módon való feldolgozását – Neuhierl számítási eljárása és
a 2006. évi becslési eljárásom szerint – és a számítások eredményeinek összehasonlító
elemzését a 8.13. sz. függelék részletesen tartalmazza.
Az általam kidolgozott új számítási eljárás lényeges eredménye, hogy feltárta a korábbi mérés
és feldolgozás korrigálatlan szabályos hibáit és azokat a számítás során, modell alapján
korrekciós tagokkal kompenzálta.
Az irányátviteleket az általam kidolgozott, a feladatra szabott becslési eljárással (Szabó, 2007)
feldolgozva – amelyben kizárólag a függőleges iránnyal párhuzamos elhelyezkedésű lézergiró
mérései kerülnek felhasználásra – és eredményeimet a korábbi (Wunderlich & Neuhierl,
2005), (Neuhierl, 2005), (Neuhierl et al., 2006) munkákkal összehasonlítva megállapítottam,
hogy a becslési eljárásom robusztusabb, valamint, hogy a belső pontosság tekintetében kis
mértékben pontosabb eredményeket értem el. Eredményeim alapján megállapítottam és
igazoltam, hogy az inerciális-autokollimációs irányátvitel a giroteodolitos irányátvitellel
egyenértékű eljárásnak tekinthető (Szabó, 2007).
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3.5. Inerciális-autokollimációs irányátvitel vízszintes trajektória mentén
A vízszintes trajektória mentén való inerciális-autokollimációs irányátvitel kidolgozásának
több célja volt: az irányátviteli eljárás kibővítése és általános érvényű alkalmasságának a
bizonyítása, az általam kidolgozott új számítási eljárás pontosságának és megbízhatóságának
igazolása és a giroteodolittal végzett irányátvitel és az inerciális-autokollimációs irányátvitel
egyenértékűségének igazolása. A kitűzött célok elérésére a két eljárás szimultán összehasonlító mérését választottam. Így a két eljárás azonosnak tekinthető mérési epochára
vonatkozó eredményei ugyanabban a laboratóriumi környezetben és azonos mérési
elrendezésben végzett mérésekből erednek. Az elvégzett kutatómunkát és eredményeit a
(Szabó et al. 2015a) és (Szabó et al. 2015b) publikációk tartalmazzák. A kutatómunkám
eredményeként ezen értekezés két tézisét fogalmaztam meg.
A 3.4. alfejezetben ismertetett függőleges irányátvitel tapasztalatai és eredményei alapján a
Müncheni Műszaki Egyetem (TUM) és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
(BME) együttműködésében Wunderlich professzor és Ádám professzor támogatásával az
előbbiekben ismertetett célokkal mérési kampányt szerveztem, amelyre 2010. október 25–30.
között Münchenben, a TUM Geodézia Tanszékének Geodéziai Laboratóriumában35 került sor.
A méréseket Égető Csabával közösen végeztük.
A kampány során a BME Általános- és Felsőgeodézia Tanszékének MOM Gi-B3
giroteodolitjával végzett irányátvitellel egyidejűleg a TUM iMAR iNAV-RQH-N inerciális
mérőegységével végzett inerciális-autokollimációs irányátvitelt vízszintes mozgási trajektória
mentén alkalmaztuk. Konkrétan egy referenciairány ismert azimutjából kiindulva egy
vizsgálati irány azimutját határoztuk meg mindkét eljárással. A MOM Gi-B3 giroteodolit
autokollimációs

teodolitját

az

inerciális-autokollimációs

irányátvitel

méréseihez

is

felhasználtuk. A vizsgálati irány referenciaértékét egy harmadik eljárással, teodolitok
kollimációs elven való szembeirányzásával mértük. A felsorolt műszerek szimultán
alkalmazása jó kiindulási alapot kínál az összehasonlító mérések minimális hibahatásokkal
való elvégzéséhez.

35

Technische Universität München, Lehrstuhl für Geodäsie, Geodätisches Prüflabor
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3.5.1. Szimultán irányátviteli mérések az inerciális-autokollimációs és a giroteodolitos
technikával
Referenciaértékek
A referencia és vizsgálati irányokat egy-egy autokollimációs tükörnek a referencia- és
vizsgálati álláspontokon felállított autokollimációs teodolittal mért normálisa jelölte ki. A
referenciairány ref irányszöge (7. táblázat, ld. 92. oldal) a labor északkeleti tájolású helyi
alapponthálózatának koordinátáiból36 szabadálláspont-meghatározás és autokollimációs iránymérés segítségével került levezetésre. A vizsgálati irány vizsg referencia irányszöge – KELLirányszög (7. táblázat, ld. 92. oldal) – három kollimációs elven végzett irányátvitel
középértékeként lett számítva, amelynek középhibája ±3” (a középérték tapasztalati szórása).
Az irányátvitel – szigorúan véve a tájékozások átvitele – a végtelenre fókuszált és egymással
szembefordított geodéziai távcsövek szálkeresztjei képének kölcsönös megirányzásához
tartozó irányok kijelölésével, vízszintes szögmérés segítségével történt.37 A referencia
irányszögek, ezáltal a teodolitok pontraállási hibái és az irányzott irányjel központosítási hibái
által okozott irányhibáktól mentesek, azok tisztán iránymérésen alapulnak. A számított vizsg
referencia irányszög az inerciális-autokollimációs és a giroteodolittal végzett irányátvitelek
maradék ellentmondásai számításának az alapja, jóllehet a vizsg irányszög középhibája alig
pontosabb, mint a két vizsgált irányátviteli eljárás megcélzott <1 mgon, azaz <3,24”
középhibája, ezért a vizsg irányszög referenciaként csak feltételesen alkalmas.
Mérőfelszerelés, mérési elrendezés
A következőkben tárgyalt vízszintes mozgási trajektória mentén végzett inerciálisautokollimációs irányátvitel során a (Neuhierl et al., 2006) szerint ismertetett és általam
optimalizált mérési felszerelést, mérési elrendezést és műveleti sorrendet használtam. A
kézikocsin szerelt IMU-platform egy függőleges forgástengely körül szabadon forgatható, kis
mértékben eltolható és vízszintessé tehető. Az autokollimációs irányok mindegyike közel
vízszintes. A merev IMU-platformon egy inerciális mérőegység (IMU), egy – síknak

36

Mindkét vizsgált eljárás relatív irányátvitel, ezért nem szükséges a földrajzi északi irány pontos ismerete.

37

A másodpercteodolitok használata ellenére szerénynek adódott középhiba feltételezhető oka a kölcsönös
szálkereszt-megirányzásnál tapasztalt gyenge láthatóság rovására írható. (A szálkeresztek megvilágítása az
autokollimációs okulárba épített fényforrások segítségével történt.) Hibaterjedési megfontolással az eljárás
pontossága [2(±0.4”)2 + (±1.5”)2 + (±1”)2]½ = ±1.9”.
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feltételezett – autokollimációs tükör (AkT), egy távmérőprizma ( ), továbbá egy dőlésmérő
(DM) és a mérések egy részénél egy autokollimációs teodolit (Teo) lettek felszerelve (29.
ábra). Ez az autokollimációs teodolit a törésszögek alternatív módón, kollimációs eljárással
való meghatározására alkalmas a platformon szerelt autokollimációs tükörre menő irányok
mérése helyett – a tükör normálisa, mint irány szerepét a limbuszkör nulla iránya veszi át. A
függőleges irányátvitelek kiértékeléséből ismert, hogy a platformdőléskülönbségekből eredő
azimuteltéréseket kompenzáló iránykorrekciók az autokollimációs tükör (AkT) esetében
precízebben számíthatóak és kontrollálhatóak, mint az autokollimációs prizma (GAP)
esetében (Szabó, 2007), ezért ez utóbbit elhagytuk a platformról. Az autokollimációs tükrökre
menő irányok 89°–91° tartományban vízszintesek és azokat a mozgási trajektória legalább
egyik végén a MOM Gi-B3 giroteodolit autokollimációs teodolitjával mértük (29. ábra). Az
autokollimációs mérésekhez ezen kívül egy autokollimációs okulárral szerelt Leica 1201
típusú mérőállomást használtunk. Az alkalmazott Leica Nivel20 típusú kéttengelyű
elektronikus dőlésmérő specifikáció szerinti mérési tartománya ±2 mrad ( = ±2 mm/m ≈
±0,115°≈ ±7’) a függőlegeshez, ill. az arra merőleges vízszintes platformhoz képest. A
dőlésmérő az IMU nyugalmi helyzetei során a platform vízszintessé tételére és ezáltal a
lézergiró idősorok becslési eljárásának támogatására szolgált. A távmérőprízmákat
helyzetmeghatározásra, tájolásra és a mérések dokumentálására használtuk, a referencia és
vizsgálati irányok meghatározásában nem volt szerepük.
A referenciaállomáson felállított giroteodolittal az autokollimációs törésszögek mérésén túl a
giroteodolittal végzett irányátvitel műszerállandó-meghatározása is megtörtént. A vizsgálati
irány giroteodolittal végzett azimutmeghatározásakor a giroteodolit álláspontja az IMU mozgási trajektória végpontjában (B hely) elhelyezkedő alaptest volt (ld. 29. ábra és 30. ábra).
Az elvégzett irányátvitelek mérési elrendezése a labor adottságai szerint került kialakításra
(trajektória formája és iránya, álláspontok pilléren és alaptesten, a referencia és vizsgálati
irányok tükrei pilléren, ld. 29. ábra). A mozgási trajektóriák hossza kb. 15 m.
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29. ábra: A TUM Geodéziai Laboratóriumában vízszintes trajektória mentén végzett
inerciális-autokollimációs irányátvitel elvi vázlata (felülnézet). (A szürke szaggatott vonal a
60-as mérési sor mozgási trajektóriája, A60 a trajektória kezdőpontja.) (Szabó et al., 2015a)

30. ábra: IMU-platformmal szerelt kézikocsi a B vizsgálati helyen (balra), az A referencia
vagy kiindulási helyen (fent) és úton A és B helyek közt (lent). MOM Gi-B3 giroteodolit a B
vizsgálati helyen (jobbra) (Szabó et al., 2015a)
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Kísérleti mérések, műveleti sorrend
Az IMU-platformot két különböző kézikocsira szerelve (31. ábra) azokkal irányátvitel
céljából egyenes vonalú és S-formájú vízszintes mozgási trajektóriák mentén 3–5 perc
időtartamú mozgásokat végeztünk (29. ábra és 30. ábra). Kivétel a 60-as mérési sor utolsó
mozgása, mely egy egyenes mentén való félórás előre-hátra mozgatás. A 60-as mérési sor
méréseihez alkalmazott kocsin az IMU-platform kedvezőtlennek ítélt módon kilengett. A 70es mérési sor esetében alkalmazott kocsi érezhetően jobb menetdinamikai tulajdonságokkal
bírt, amely a kedvezőbb mérési eredményekben is tükröződik. A 29. ábrán narancsszínű
szaggatott vonallal jelölve egy A helyről B helyre mozgatott kocsi „oda” mérési menete
látható (70-es mérési sor). A „vissza” mérési menet során B helyről A helyre mozgatott kocsi
hátramenetben közlekedett, a platform, avagy a kocsi 180°-os fordítása nélkül. Az irányátvitel

IMU szögének nagysága −2°, ill. +2° (60-as mérési sor) és kb. −80°, ill. +80° (70-es mérési
sor). A mozgások alatt az IMU ztest tengelye ±0.7° tartományon belül függőleges. A nyugalmi
helyzetek során a platformot és az arra szerelt inerciális mérőegységet a dőlésmérő
segítségével tettük vízszintessé, a törésszögek irányait (Hz, V, I. II.) a vízszintessé tétel után
mértük. Az inerciális-autokollimációs irányátviteli mérések legfontosabb paramétereit a 7.
táblázat foglalja össze. Egy-egy kezdeti tájolásmeghatározáshoz (alignmenthez) tartozó
rögzített IMU-adat több mérési menetet, ill. mozgási trajektóriát magába foglal (9. táblázat
első oszlopa, ld. 95. oldal).

31. ábra: A vízszintes trajektória mentén történő irányátvitelhez alkalmazott kézikocsik
felszerelt IMU-platformmal (Szabó et al., 2015a)
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A szimultán kísérleti mérések műveleti sorrendje: referenciahálózat mérése kollimációs
irányátvitel segítségével, inerciális-autokollimációs irányátvitelek és a giroteodolit műszerállandójának meghatározása és végül a vizsgálati irány azimutmeghatározása giroteodolittal.
7. táblázat:

Vízszintes mérési trajektóriák mentén végzett inerciális-autokollimációs

irányátvitel mérésének és számításának jellemzői

3.5.2. A giroteodolittal végzett irányátvitel mérése és számítása
A MOM Gi-B3 giroteodolittal végzett irányátvitel eljárását és műveleti sorrendjét a 2.4.
alfejezetben bemutattam.
A TUM Geodéziai Laboratóriumában műszerállandó-meghatározás és a vizsgálati-irány
azimutjának meghatározása céljából – irányátvitel –elvégzett 4-4 mérés eredményeit a 8.
táblázat tartalmazza.
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8. táblázat:

A TUM Geodéziai Laboratóriumában MOM Gi-B3 típusú giroteodolittal

végzett irányátviteli mérések összefoglalása

3.5.3. A vízszintes irányátvitel számítása becslési eljárás felhasználásával
A vízszintes inerciális autokollimációs irányátvitel számítása geodéziai sík-koordinátarendszerben, a 3.1. alfejezet szerinti és alább megismételt (3-1) alapegyenlet szerint történik, ahol
a vizsgálati irány vizsg irányszöge a referencia irány ref irányszöge, a i törésszögek és az
IMU IMU azimutális elfordulása szögének összegeként számítható:

 vizsg   ref   ref   IMU   vizsg

(3-1)

A IMU szög egy-egy irányátvitelre vonatkozó számértékét a lézergiró-idősorok becslési
eljárásával, az iránykényszerek metódusával számítottam (ld. 3.3. alfejezet). A v(t)
azimutkorrekciók mértéke számottevő volt – ld. 7. táblázat, 25. ábra (ld. 80. oldal). A 70-es
mérési sor relatív azimut idősorát a 26. ábra (ld. 81. oldal) szemlélteti.
A vízszintes irányátvitelek esetében az általam optimalizált mérési elrendezésnek
köszönhetően az autokollimációs irányok közel vízszintesek, ennélfogva a
iránykorrekciók mértéke csekély, számszerűen −0,6” – +1,3” volt (7. táblázat).
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3.5.4. Az inerciális-autokollimációs irányátvitel és a giroteodolitos irányátvitel szimultán
összehasonlító méréseinek eredményei és azok értékelése
A referencia irány irányszöge ref = 353° 14’ 12”, a vizsgálati irány referencia irányszöge

vizsg,KELL = 184° 41’ 08,0”, középhibája ±2,9” (3.5.1. pont). Ez a vizsg,KELL irányszög az
inerciális-autokollimációs és a giroteodolittal végzett irányátvitelek maradék ellentmondásai
számításának az alapja.
Az inerciális-autokollimációs irányátvitelek 60-as és 70-es mérési sorozataiból a (3-1)
alapegyenlet szerint számított n = 15 db mérési eredmény – a vizsgálati irány irányszögei – áll
rendelkezésre. Ezek közül a 70-es mérési sor négy eredménye a platformon szerelt tükörre
menő irányok (AkT) törésszögei felhasználásával, négy a platformon szerelt autokollimációs
teodolittal mért törésszögek (Teo) felhasználásával lett számítva. E négy-négy eredmény
egymással korrelált, mert ugyanazon négy IMU szögeket tartalmazzák. Az inerciálisautokollimációs irányátvitel maradék ellentmondásait a 9. táblázat tartalmazza.
A giroteodolittal végzett irányátvitelekből n = 4 db mérési eredmény – a vizsgálati irány
irányszöge – áll rendelkezésre, amelyek n = 4 db előzőleg végzett 2 műszerállandómeghatározáson alapulnak (3.5.2. pont). A műszerállandó középhibája (a középérték
tapasztalati szórása) ±1,6”.
Az inerciális-autokollimációs irányátvitelek i − vizsg,KELL maradék ellentmondásainak
statisztikai vizsgálatait különböző csoportosításban eltérés-kvantilis-diagrammok (Stahel,
2000) valamint számított korrigált empirikus szórások elemzésével és konfidencia
intervallumok alapján végzett normalitásvizsgálatok segítségével végeztem.
A 32. ábra:án ábrázolt eltérés-kvantilis-diagrammok alapján megállapítható, hogy mely
mérések terheltek szabályos vagy durva hibával, illetve, hogy a mérések normális
eloszlásúak-e. A középérték referencia értéktől való eltérése és a méréseket jellemző
tapasztalati szórás közelítő értéke az ábrából szintén kiolvasható (eltérés: −4,0” és

egy mérésre = ±5,2”). Az eltérés-kvantilis-diagrammok alapján megállapítottam, hogy:


Az inerciális-autokollimációs irányátvitel eredményei normális eloszlásúak.



Három mérési eredmény (egészen pontosan azok IMU komponensei) durva hibával
terhelt, egy mérési eredmény hibás/helyes határeset. (A hibátlan mérések száma: n = 11.)
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Az autokollimációs tükrön, ill. az autokollimációs teodoliton keresztül számított irányátvitelek eredményei között nem állapítható meg szabályos eltérés (70-AkT vs. 70-Teo).38

9. táblázat:

Az inerciális-autokollimációs irányátvitelek maradék ellentmondásai (Szabó et

al., 2015b)

32. ábra: Eltérés-kvantilis-diagramm az inerciális-autokollimációs irányátvitelek maradék
ellentmondásaiból (Szabó et al., 2015b)
38

A platformon szerelt autokollimációs teodolit (Teo) segítségével kollimációs eljárással végzett négy
irányátvitel kevésbé precízen kivitelezhető (egy mérésre: ±8,4”), mint az autokollimációs tükör (AkT) normálisa
mérésével számított négy irányátvitel (egy mérésre: ±3,2”). Ennek oka a platform nem kellő stabilitásában
feltételezhető: az előbbi (Teo) mérések során a platformon szerelt teodolithoz hozzá kell nyúlni, az utóbbi
(AkT) esetben a platform mindvégig érintetlen.
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A durva hibás mérési eredmények kimutatását p=0,95 és p=0,98 konfidenciaszinten végzett
normalitásvizsgálatokkal (t-próba) is elvégeztem.
A három irányátviteli eljárás egyes mérési eredményeit, az egyes eljárások eredményeinek
középértékeit39, e középértékek középhibáit (tapasztalati szórásai) és a konfidencia
intervallumokat a 33. ábra és a 10. táblázat foglalják össze.

33. ábra: A három irányátviteli eljárás mérési eredményei számegyenesen ábrázolva (durva
hibás és határeset mérési eredmények nélkül) (Szabó et al., 2015b)
10. táblázat: A három irányátviteli eljárás mérési eredményei (durva hibás és határeset
mérési eredmények nélkül) (Szabó et al., 2015b)

A tiszta irányméréses referencia hálózat révén a megadott tapasztalati szórások vagy belső
pontosságok egyben a külső pontosság mérőszámai is.40 A külső pontosság alkalmasabb
megítélésére a referencia értéktől való eltérések – a 10. táblázatban közölt maradék
ellentmondások – használhatók. A táblázat értékei szerint a maradék ellentmondások a belső
pontosság kb. kétszeresében mérhetőek, ami a szakirodalmi elméleti megfontolásokkal is

39

Az inerciális-autokollimációs irányátvitelnek a különböző súlyozásokkal számított kiegyenlítésből származó
végeredményei a közölt középértéktől maximálisan −1,0” mértékben térnek el. A három irányátviteli eljárás
n = 11+4+3 hibátlan mérési eredményeit egységes súlyozással kiegyenlítve vizsg = 184° 41’ 08,7” érték
adódik, amely megerősíti a referencia érték helyességét (vizsg,KELL = 184° 41’ 08,0”).

40

Ez az absztrakció egy projektkörnyezet koordinátáival jellemzett alapponthálózatában nem kivitelezhető, ott a
külső és belső pontosság tárgyalásakor a befolyásoló külső komponensek hatásait figyelembe kell venni.
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összhangban van (Ingensand et al., 1998) (Heister, 2005). Megfontolandó azonban, hogy a
kísérleti mérések alapján a három irányátviteli eljárás bármelyike elfogadható referenciának,
ugyanakkor

mindegyik

csak

feltételesen

fogadható

el

referenciának.

Minősítési

megfontolásból mindenképpen szükséges az inerciális-autokollimációs irányátvitel és a
giroteodolittal végzett irányátvitel eredményeinek az összehasonlítása, amely a szimultán
összehasonlító mérések egyik kitüntetett célja volt.
Az

inerciális-autokollimációs

irányátvitel

és

a

giroteodolittal

végzett

irányátvitel

végeredményei közötti eltérés 8” mértékű, ami ugyan mindkét eljárás kedvező belső
pontosságára némi árnyat vet, ugyanakkor az inerciális-autokollimációs irányátviteli eljárás
nagypontosságú irányátvitelre való alkalmasságát megerősíti. A giroteodolittal végzett
irányátvitelek végeredményei a várakozásoknak és a 2.5. pontban közölteknek megfelelően
alakultak. A vizsgálati irány MOM Gi-B3 giroteodolittal meghatározott azimutjának
középhibája (tapasztalati szórás)  1, giró, egy mérés = ±4,5”. Az inerciális-autokollimációs irányátvitel középhibái  2, INS autokolli, egy mérés = ±6,5”, ill. a platformon szerelt teodolittal végzett
méréseket figyelmen kívül hagyva (ld. 38. sz. lábjegyzet)  3, INS autokolli AkT , egy mérés = ±4,9”.
A 8.16. függelékben közölt statisztika (t-próba) segítségével az inerciális-autokollimációs és a
giroteodolittal végzett irányátvitelek végeredményei között p=95% konfidencia szinten
szignifikáns különbség mutatható ki:

t INS autokolli vs. giró =2.306 > t0.95,13=2.160.
Ugyanezen statisztika alkalmazásával az inerciális-autokollimációs és a giroteodolittal végzett
irányátvitelek végeredményei között p=98% konfidencia szinten nem mutatható ki
szignifikáns különbség:

t INS autokolli vs. giró =2.306 > t0.98,13=2.650.
A két kijelentést egy lehetséges fel nem fedezett szabályos eltérés indikátoraként értelmeztem.
A két kijelentés standard-interpretációja (Detrekői, 1991) szerint a következő: az eredmények
a1 (giroteodolit) és a2 (INS-autokollimáció) várható értékeinek egyenlőtlensége nem zárható
ki.
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Végezetül meg kell jegyeznem, hogy nem volt célunk az összehasonlított irányátviteli
eljárások belső pontossági mérőszámainak az irreális értékre való csökkentése (a pontosság
növelése). Célunk a racionális ráfordítással elérhető, de robusztusságukkal és néhány
szögmásodperces középhibájukkal – milligon-pontosság – önmagukért beszélő eredmények
elérése volt.
Heister professzornak az ISO szabvány GUM-eljárása (Guide to the Expression of
Uncertainty in Measurement (JCGM, 1995) szerinti, a földmérésben használatos mérési
bizonytalanság témakörében írott munkájában (Heister, 2005), egy alagúti sokszögoldal
azimutjának giroteodolittal mért belső pontossága 0,7 mgon = 2,3”, kombinált mérési
bizonytalansága uc(A) = 1,6 mgon = 5,2”, ill. amennyiben az oldalrefrakciótól eltekintünk
uc(Ã) = 0,8 mgon = 2,6” számértékekkel jellemzett. Egy későbbi tanulmány szerint a
Gotthárd-bázisalagút esetében uc(A) = 0,84 mgon = 2,7” (Heister és Liebl, 2010).
Az új számítási eljárásommal alátámasztott és méréseit tekintve általam optimalizált
inerciális-autokollimációs irányátviteli eljárás használatával ±2,0” belső pontosságú
(középérték tapasztalati szórása) irányátvitel érhető el, amely azonosnak tekinthető a
giroteodolittal végzett azimutmérések során elérhető belső pontosság kb. ±2,3” = ±0,7 mgon
értékével. A külső pontosság értékét nem laboratóriumi környezetben mindkét irányátviteli
eljárás esetében nagyszámú külső hatás és komponens befolyásolja, melyek minden esetben
külön tárgyalandók. Ezek részletes tárgyalása nélkül mindkét irányátvitelről általánosan
kijelenthető, hogy a külső pontosság a belső pontosság értékének duplájával jól jellemezhető.
A függőleges irányátvitel számításakor elért belső pontosság számértéke ±2,3” = 0,7 mgon
volt (ld. 8.14.3. pont, 14. táblázat (189. oldal)) (Szabó, 2007).
Az inerciális-autokollimációs irányátvitel és a giroteodolitos irányátvitel szimultán
összehasonlító méréseinek további értékelése a 4. fejezetben található.
Az optimalizált mérési eljárással mért és az általam kidolgozott becslési eljárással számított
inerciális-autokollimációs irányátvitel, valamint a giroteodolitos irányátvitel pontossági
mérőszámainak összehasonlítása alapján megállapítottam a két eljárás egyenértékűségét. Ez
azért lényeges eredmény, mert mindez az általam eszközölt újítások nélkül – a korábbi
eredmények alapján – nem volt lehetséges. Méréseimmel és azok pontossági mérőszámaival
megmutattam

a

kibővített

inerciális-autokollimációs

alkalmasságát az irányátvitelre.
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4. Új tudományos eredmények
1. tézis
Kísérleti méréseim vizsgálata alapján megállapítottam, hogy a MOM Gi-B3 giroteodolittal
meghatározott azimut, illetve 2 műszerállandó értéke hőmérsékletfüggő. Klímakamrában
végzett kísérleti méréseim vizsgálata alapján hőmérsékleti jelleggörbe formájában
meghatároztam a vizsgált 1/310124/B sorozatszámú giró-egységgel szerelt 1/310124
sorozatszámú MOM Gi-B3 típusú giroteodolit azimutmeghatározást terhelő hőmérsékletfüggő szabályos hibájának – a giroteodolit 2 műszerállandója változásának – hatását.
Terepi és klímakamrában végzett méréseim vizsgálata alapján megállapítottam, hogy a MOM
Gi-B3 típusú giroteodolit teodolitrészét jellemző 1 műszerállandója nem kizárólag a mérési
környezet léghőmérsékletétől függ. Megállapítottam, hogy a mérési környezet léghőmérsékletének megváltozása és a 1 műszerállandó megváltozása közötti viszony az egyéb
légköri paraméterek állandósága esetén lineáris függvénykapcsolattal jellemezhető.
Megállapítottam, hogy a MOM Gi-B3 giroteodolit 1 műszerállandójának és 2
műszerállandójának középhibája a vizsgált léghőmérsékleti tartományban nem hőmérsékletfüggő.
A vizsgált hőmérsékleti hibahatások kiküszöbölésével a MOM Gi-B3 giroteodolittal végzett
azimutmeghatározás és irányátvitel pontosságának növekedését értem el.
(Szabó és Égető, 2007a), (Szabó és Égető, 2007b)
2. tézis
Pontosítottam a MOM Gi-B3 teodolittal végzett azimutmeghatározás eljárását, minden
független északmeghatározáshoz előírva a 1 teodolit-műszerállandó közvetlen méréseken
alapuló meghatározását. A műszerállandó-meghatározás feladatának tárgyául a  műszerállandó meghatározása helyett a 2 giróegység-műszerállandó meghatározását definiáltam és
ennek megfelelően pontosítottam a MOM Gi-B3 giroteodolittal végzett műszerállandómeghatározás és azimutmeghatározás alapegyenleteit.
(Szabó és Égető, 2007a), (Szabó és Égető, 2007b)
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3. tézis
Megvizsgáltam a pontraállási hibának a MOM Gi-B3 giroteodolittal mért azimutok
pontosságára

gyakorolt

hatását.

Megállapítottam,

hogy

az

alagútépítések

azimut-

meghatározásakor a pontraállási hiba jelentős hibaforrás.
Új megoldást dolgoztam ki, a MOM Gi-B3 pillérszékkel elvégezhető pontraállítására, ezáltal
egy nagyságrenddel javítottam annak pontosságát.
Új megoldást és mérési eljárást dolgoztam ki a MOM Gi-B3 giroteodolittal végzett
azimutmeghatározások irány- és távméréses mérnökgeodéziai hálózatban történő szabatos
integrálására, amellyel kiküszöböltem a pontraállási hibát.
Az újítások segítségével a MOM Gi-B3 giroteodolittal történő irányátvitel pontosságának
növekedését értem el.
(Szabó és Égető, 2007a), (Szabó és Égető, 2007b), (Szabó, 2016)
4. tézis
Nagy kiterjedésű mérnökgeodéziai alapponthálózatban, speciális elrendezésű, MOM Gi-B3
giroteodolittal végzett kísérleti mérésekkel vizsgáltam a hálózat különböző részeinek
tájékozási homogenitását. A mérések vizsgálata alapján megállapítottam, hogy a mérési
pontosságon belül a vizsgált hálózatrészek tájékozása azonos. Ezt követően a kísérleti
mérések alapján, a vizsgált hálózatban a föld alatt kialakítandó új hálózatrészek homogén
tájékozásának biztosítására, a szabatos földalatti azimutmérések elvégzéséhez műszerállandót
és hitelesítőirányok azimutjait határoztam meg.
(Szabó, 2005b)
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5. tézis
Becslési eljárást dolgoztam ki az inerciális-autokollimációs irányátvitel lézergiró-idősorainak
kiszámítására. Egyszerűsítettem az eljárást kidolgozó Neuhierl és Wunderlich által ismertetett
irányátvitel számításának alapegyenletét. Az ismert korábbi számítási eljáráshoz képest
kevesebb szenzor mérési adatait feldolgozó becslési eljárás alkalmazásával az inerciálisautokollimációs irányátvitel pontossági és megbízhatósági mérőszámainak javulását értem el.
Optimalizáltam a Neuhierl és Wunderlich által (Wunderlich et al., 2005; Neuhierl, 2005;
Neuhierl et al., 2006) publikációkban ismertetett inerciális-autokollimációs irányátvitelt.
Dőlésmérővel és autokollimációs teodolittal bővítettem a mérőrendszert, javítottam a mérési
elrendezést. A mért dőlésértékek felhasználásával a korábbi becslési eljárásomat kibővítettem
a mérőrendszer szabályos pozícióktól való eltéréseinek figyelembevételére, ezzel az
irányátvitelt terhelő korábban elhanyagolt szabályos hibahatást küszöböltem ki.
(Szabó, 2007), (Szabó et al., 2015a), (Szabó et al., 2015b)
6. tézis
Megmutattam az optimalizált inerciális-autokollimációs irányátvitel és a továbbfejlesztett
becslési eljárás alkalmasságát a horizontális mérési trajektória mentén történő irányátvitelre,
így a mérési és becslési eljárások általános érvényű alkalmasságát az irányátvitelre. 41
Szimultán összehasonlító mérések eredményeinek vizsgálatával igazoltam az optimalizált
inerciális-autokollimációs irányátvitel és a giroteodolittal végzett irányátvitel pontosság és
megbízhatóság tekintetében való egyenértékűségét.
(Szabó, 2007), (Szabó et al., 2015a), (Szabó et al., 2015b)

41

Neuhierl és Wunderlich vertikális trajektória mentén alkalmazta az eljárást.
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5. Következtetések és kitekintés
A MOM Gi-B3 giroteodolittal elvégzett kutatómunkám eredményei és a Budapesti Műszaki
Egyetem Általános- és Felsőgeodézia Tanszéke kollégáival közösen elvégzett projektmunkák
tapasztalatai szilárd alapot teremtettek a jövőbeni giroteodolitos irányátvitelek szabatos, ±3”
középhibával való elvégzésére. Egy jövőbeni mérési dokumentációt javasolt a GUM42
(JCGM, 1995) útmutatása szerinti mérési bizonytalanságok megadásával kibővíteni.
Kutatómunkám eredménye, hogy a MOM Gi-B3 giroteodolittal végzett irányátvitel szabatos
elvégzésére vonatkozó teljeskörű eljárást fogalmaztam meg, amely tartalmazza a giroteodolit
pontraállási hibájának minimalizálását, a hőmérsékleti hatások figyelembevételét a1
teodolit-műszerállandó mindenkori terepi meghatározása és a 2 giróegység-műszerállandó
hőmérsékleti-jelleggörbéje alapján és a meghatározott azimutok statisztikai módszerrel való
osztályozását.
Méréseim alapján megállapítottam, hogy a MOM Gi-B3 és a Gyromat irányátviteli
középhibái egyenértékűek (Szabó és Égető, 2007a), (Szabó és Égető, 2007b). Jóllehet a
Gyromat típusú giroteodolitok egy északmeghatározáshoz tartozó időszükséglete mintegy
negyede-ötöde a MOM Gi-B3 giroteodolittal végzett északmeghatározás időszükségletének,
egy irányátviteli feladathoz a mérőfelszerelés logisztikája, a pontraállások és az irányzandó
pontjelek építése ugyanúgy hozzátartozik és ezen vonatkozásokban nincs a giroteodolit
műszertípusától függő időelőny vagy -hátrány. Ennélfogva a MOM Gi-B3 jelenlegi
alkalmazása az üzleti és projektkörnyezet tulajdonságaitól függően lehet gazdaságos.
Általánosan kijelenthető, hogy a giroteodolit a föld alatti létesítmények létesítése során
felmerülő precíz iránymegadások univerzális műszere. Emellett az inerciális-autokollimációs
technikával végzett irányátvitel szintén alkalmas lehet az efféle feladatok elvégzésére. Míg
előbbi a hosszú vasúti alagútépítéseknek továbbra is megkerülhetetlen mérőeszköze, addig az
utóbbi technika ugyanezen feladat során a giroteodolitos technika ellenőrző eszközeként
kiválóan alkalmazható. Ez különösen akkor lehet kívánatos, ha a giroteodolitos mérések
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Guide to the expression of uncertainty in measurement. Magyar fordításban: Útmutató a mérési bizonytalanság
megadásához. Az eljárás áttekintését a 7.9. sz. függelékben ismertetem.
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függővonal-elhajlások

miatti

korrekcióinak

számításához

felhasznált

tömegmodellek

pontossága nem kielégítő.
Az inerciális-autokollimációs irányátvitel mérési és számítási eljárásának analitikus
továbbfejlesztésével és a vízszintes irányátviteli trajektóriára való kiterjesztésével új eredményeket értem el, amelyeket a giroteodolittal végzett irányátvitellel való szimultán összehasonlítás erősít meg. A giroteodolittal végzett irányátvitel és az inerciális-autokollimációs
irányátvitel terepi mérésekből származó eredményeinek korábbi öszehasonlításai nem
egységes epochákra vonatkoztak. A két eltérő fizikai elven nyugvó irányátviteli eljárás
laboratóriumi körülmények között elvégzett szimultán összehasonlító mérései megbízható
eredményekre vezettek, amelyek alapján szignifikáns kijelentéseket fogalmaztam meg.
A laboratóriumi környezet révén a függővonalelhajlás-különbségeknek az irányátvitel eredményeit terhelő hatása kizárható. A két eljárás a bemutatott kísérleti mérések eredményei
alapján pontosság és megbízhatóság tekintetében egyértelműen egyenértékűnek nyilvánítható.
Az

inerciális-autokollimációs

irányátvitel

ideális

körülmények

esetén

szubmilligon

pontosságú – <±3,2” középhibájú – eredményekre vezet. Ezt a Gotthard-bázisalagút
függőleges aknájában végzett mérések eredményei igazolják. A jövőbeni mérések fogják
megmutatni, hogy a nem függőleges irányátviteli trajektória esetében ez a pontosság
mennyiben ültethető át a terepi körülmények közt elvégzett irányátviteli mérésekre. Az
ausztriai Semmering-bázisalagút építésén tervben van ilyen mérések elvégzése.
Az inerciális-autokollimációs eljárás további pontosságnövelésének egyik lehetősége az IMU
kezdeti tájolásmeghatározásának (alignment) minden A–B–A oda-vissza mérési menetpár
utáni újbóli elvégzésében rejlik (A: kiindulási hely, B: vizsgálati hely). Ezáltal a véletlen
bolyongás (random walk) és a nemlinearitás hibáinak a IMU szögben jelentkező hatása
csökkenthető. A lézergiró IMU-mozgásra vonatkozó mérési adatainak modellezésével
valószínűleg további pontosságnövekedés érhető el.
Az autokollimációs teodolittal – modern mérőállomással – bővített IMU-platform
alkalmazása – feltételezve a platformstabilitás megoldását – az inerciális-autokollimációs
irányátvitel további lehetőségeit rejti magában. Az irányátviteli irány térbeli elhelyezkedése
ezzel tetszőlegesen kijelölhető, a platformon szerelt tükör használata mellőzhető; a tükör
normálisa, mint irány szerepét a limbuszkör nulla iránya veszi át. Az IMU-platform
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helyzetének és tájolásának meghatározása a mérőállomással végzett szabadálláspontmeghatározással elvégezhető. Mérőállomás segítségével a platformról tetszőleges pontokra
közvetlen irány- és koordináta-átvitel valósítható meg. Az időigényes autokollimációs
mérések a jövőben vagy elhagyhatók, vagy irányzásuk és mérésük videókamerával (vagy
képalkotó eszközzel) szerelt motorizált mérőállomások segítségével végezhető, miáltal e
mérések és kiértékelésük automatizálható. E potenciál kiaknázása a mérőrendszer további
fejlesztésének és tesztelésének az egyik lehetséges iránya.
A bemutatott kibővített mérőrendszer és a lézergiró idősorok becslési eljárása előnyösen
használható oldalrefrakcióval terhelt környezeteken át való irányátvitelre – pl. alagút
bejáratának környezete –, avagy szűk, sokszorosan tört geometriájú, klasszikus módon rövid
sokszögoldalakkal mérhető bejáratokon, folyosókon való irányátvitelre.

Az ilyen,

iránymérésre kedvezőtlen környezetben csupán a mérőrendszer közel függőleges ztest IMUtengellyel való áthaladását kell biztosítani. A mérőrendszert hordozó eszköz bármilyen ember
által vezetett, távirányított vagy önállóan közlekedő jármű lehet – pl. kézikocsi, gépjármű,
vasúti jármű, repülő alkalmatosság. Egy ilyen alkalmazás rövid mérési menete az irányátviteli
eljárás szempontjából kedvező, mert a lézergiró szenzorhibáinak hatása az üzemidővel
növekszik.
Az inerciális-autokollimációs irányátviteli eljárás következésképpen a bemutatottól eltérő
trajektóriák esetében is alkalmazható, ha a mérőrendszer közel függőleges ztest IMU-tengellyel
való mozgása biztosított (alagút, lejtősakna, kötélvasút, esetleg repülési trajektória). Az
inerciális-autokollimációs irányátviteli eljárás és a lézergiró idősorok becslési eljárása
mindaddig alkalmazható, amíg a ztest IMU-tengely tájolása az inerciális térben a megkövetelt
pontossággal követhető. A rendszer alkalmazhatósága néhány tíz, avagy száz kilométer
trajektóriahosszra

elvileg

problémamentes.

Az

elfogadható

pontosságú

irányátvitel

megvalósítását sokkal inkább a lézergiró-szenzorhibáknak az üzemidővel növekvő hatásai
korlátozzák.
A

jövőben

a

mereven

kapcsolt

IMU

és

(autokollimációs)

szervó-videóteodolit

kombinációjával az inerciális-szögméréses irányátvitel mérési idejét a jelenlegi (2015)
inerciális-autokollimációs irányátvitelhez képest drasztikusan csökkennteni lehet, miáltal a
módszer használhatósága javulni, a módszer giroteodolithoz víszonyított hátránya pedig
lényegesen csökkenni fog, amely a módszer elterjedésének kedvezhet.
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7. Alapfogalmak
7.1. A pörgettyű és az északmutató pörgettyű fogalma és működési elve
A giroszkóp – magyarul pörgettyű – a tájolás mérésére vagy adott tájolás fenntartására
szolgáló, egy gyorsan forgó forgástestet magába foglaló mechanikus eszköz, melynek
működési elve a perdületmegmaradás törvényén alapszik (en.Wikipedia/Gyroscope, 2015). A
giroszkóp feltalálója Johann Gottlieb Friedrich von Bohnenberger matematikus, fizikus,
asztronómus,

a

tübingeni

egyetem

egykori

professzora,

a

feltalálás

éve

1817

(de.Wikipedia/Kreiselinstrument, 2015). A giroszkóp névadója és a giroszkóp, mint
északmutató pörgettyű konstruktőre Jean Bernard Léon Foucault francia fizikus, aki a
pörgettyűmozgásokat behatóan tanulmányozta (Foucault, 1852).
A giró kifejezést napjainkban számos, a szögsebesség mérésére vagy stabilizációra szolgáló
eszköz megjelölésére is használják. A lézergiró egy precíziós szögsebességmérő, ilyet
alkalmaznak az inerciális mérőegységben (ld. 7.4. alfejezet).
A klasszikus értelemben vett giroszkóp a forgástestének – rotorjának – tehetetlenségénél
fogva forgástengelyét az inerciális térben mindaddig megtartja, amíg külső erőhatás nem éri.
A perdülettel – más néven impulzusnyomatékkal vagy forgási impulzussal – rendelkező rotor
a forgástengelyére ható külső erő nyomatéka hatására a perdület és a külső nyomaték
vektoraira merőleges tengely körüli elfordulást mutat, azaz precessziós mozgást végez. A
precessziós mozgást az impulzusvektor és a külső nyomaték vektorának vektori szorzataként
előálló precessziós nyomaték okozza. A precessziós mozgás során az impulzusnyomaték
vektora a lehető legrövidebb úton igyekszik a külső nyomaték vektorával egyező helyzetbe
kerülni. (E két vektor egyező helyzete esetén nem keletkezik precessziós nyomaték.)
(Foucault, 1852), (Halmos, 1979), (Krauter, 1995), (en.Wikipedia/Gyroscope, 2015),
(de.Wikipedia/Kreiselinstrument, 2015), (hu.Wikipédia/Giroszkóp, 2015)
Egy a három szabadsági fokú elmozdulást lehetővé tevő kardanikus felfüggesztéssel szerelt
pörgettyű – erőmentes pörgettyű (34. ábra) – az inerciális térben felvett forgástengelyét a felfüggesztésre ható külső erőhatás vagy külső nyomaték hatása ellenére is megtartja (35. ábra),
ennélfogva a forgástengely térbeli referenciairányként alkalmazható. Ezen az elven működik a
legtöbb elektromechanikus, köznapi értelemben háromtengelyű girónak nevezett stabilizátor.
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szabadsági

felfüggesztésű
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fokú,

35. ábra:

pörgettyű

Az erőmentes pörgettyű és a

Föld forgása (Halmos, 1979)

(erőmentes pörgettyű) mechanikai vázlata
(Krauter, 1995)
Ha a felfüggesztés a rotor mozgását két szabadsági fokkal engedi – ilyen az északmutató
pörgettyű (36. ábra), vagy pl. a repülőgép dőlésmérője (turn indicator) –, avagy „két és fél”
szabadsági fokkal engedi (38. ábra) – giroteodolit –, akkor a korlátozott elfordulási tengely
mentén ható külső erő (36. ábra, szaggatott vonallal jelölt függőleges erő) Mp precessziós
nyomatéka (36. ábra, Mp) hatására a pörgettyű a rotor forgástengelyére merőleges és a szabad
forgásában nem korlátozott tengely körül (36. ábra, z tengely) kényszerprecessziós mozgást
végez (36. ábra, p). Látható, hogy a két szabadsági fokkal felfüggesztett pörgettyű
precessziós mozgása a felfüggesztés által lehetővé tett forgási irányokban lehetséges
kényszerprecessziós mozgásra korlátozódik. A Föld forgása, mint külső nyomaték, a Föld
felszínén elhelyezkedő északmutató pörgettyű tengelyét a Föld forgásvektorával párhuzamos
helyzetbe – a meridiánsíkba – állítani igyekszik. E kimeneti kényszerprecessziós mozgás
mértéke arányos a bemeneti precessziós nyomaték mértékével. (Foucault, 1852), (Halmos,
1979), (Krauter, 1995), (en.Wikipedia/Gyroscope, 2015), (de.Wikipedia/Kreiselinstrument,
2015), (hu.Wikipédia/Giroszkóp, 2015)
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Északmutató pörgettyű (balra); az Mp precessziós nyomatékvektor és az I

impulzusnyomatékvektor felülnézete általános helyzetben, és a vízszintes síkban (jobbra)
(Halmos, 1979)

37. ábra:

A kényszerprecessziós mozgás

(elfordulás) által a meridiánsík irányába

38. ábra: Ingás felfüggesztésű (két és fél

befordult

szabadsági fokú) pörgettyű mechanikai

forgástengelyű

északmutató

pörgettyűk a Föld felszínén (meridiánsík

vázlata (Krauter, 1995)

oldalnézete) (Halmos, 1979)
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A precessziós nyomaték forgatóhatásának köszönhetően az ingás felfüggesztésű meghajtott
pörgettyűnek az északi irány felé forduló közel vízszintes forgástengelye a rugalmas
felfüggesztés és a forduló inga perdülete miatt fordulásában az északi irányban nem áll meg,
hanem azon túlfordulva fordulásában lassul, idővel megáll, majd ellenkező irányú fordulásba
kezd, fordulásában ismét nem áll meg az északi irányban, majd lassul, fordul és így tovább. A
pörgettyű forgástengelye a – szokásosan N0-al jelölt – csillagászati északi iránytól az ingás
felfüggesztés torziója miatt N parányi mértékben eltérő N0’ vízszintes irány körüli
harmonikus csillapított lengést végez. A pörgettyű-forgástengely eredő lengéspályája
megközelítően egy erősen lapított43 elliptikus csonkakúppalástot súrol.44 (39. ábra)

39. ábra:

Ingás felfüggesztésű északmutató pörgettyű kényszerprecessziós lengése és a

lengés fordulópontjainak megfigyelése (Halmos, 1979)

43

Az ellipszis nagy- és kistengelyeinek aránya MOM giroteodolitoknál kb. 200 körüli számértékű.

44

A forgástengely meghosszabításában síkra vetített ellipszis képe helyett a valóságban a gyenge csillapítás
miatt egy elliptikus spirálszerű görbe képezhető le.
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A pörgettyű forgástengelye és perdületének vagy más néven impulzusnyomatékának vektora
egybeesnek. A pörgettyű I perdülete és a Föld F forgása következtében előálló precessziós
nyomaték:
Mp = I ∙ F ∙ cos.

(7-1)

Ha az I impulzusnyomatékvektor az észak felé mutató meridiánérintő irányával  szöget –
azimut – zár be, akkor a pörgettyű Mp’ precessziós irányítónyomatéka az  forgástengely
azimutjának szinuszával arányos nagyságú, amelynek hatására a pörgettyű i precessziós
szögsebességgel kileng a meridiánsíktól (Halmos, 1979):
Mp’ = I ∙ F ∙ cos ∙ sin = I ∙ i

-

Az Mp’ precessziós irányítónyomaték nagysága a lengés egyik oldali fordulópontjain
minimális (negatív előjelű, forgatóhatása azonban maximális), az észak-dél irányba mutató I
impulzusnyomatékvektor esetében zérus értékű és a lengés másik oldali fordulópontjain
maximális (pozitív előjelű). A torziós szálon függő közel függőleges tengely körül
lengőmozgást végző inga precessziós perdületének maximumai és minimumai az északi
irányba mutató pörgettyű-forgástengellyel jellemzett ingahelyzetben vannak, attól a
következő lengésfordulópont felé haladva az inga precessziós perdülete ellen ható precessziós
nyomaték és a szalag torziós nyomatéka az inga fordulását lassítja, majd a fordulóponton az
inga perdülete előjelet vált, egy pillanatra zérus értékű.
A Föld forgási szögsebessége precessziós nyomatékot előidézni képes ÉD vektorkomponensének értéke az Egyenlítőn maximális, a pólusokon nulla, ennélfogva az északmutató pörgettyű a pólusokon és azok közelében északmutatásra nem használható.
A Foucault által 1852-ben épített és giroszkópnak elnevezett északmutató pörgettyű egy
ingaként felfüggesztett, forgástengelyével a vízszintes síkba kényszerített, elektromosan
meghajtott pörgettyű, melynek forgástengelye a pörgettyű perdülete, a nehézségi erő és a Föld
forgásának együttes hatására a Föld pillanatnyi forgástengelyével párhuzamos irányba – a
meridiánérintő irányába – mutatni törekszik (Foucault, 1852). Az északi pólus felé mutató
meridiánérintő iránya a csillagászati északi irány. Az említett három mennyiség együttes
hatására az északmutató pörgettyű közel vízszintes tengelye a csillagászati északi irány körül
viszonylag lassú és gyengén csillapított lengőmozgást végez.
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7.2. A giroteodolit
Az északmutató pörgettyűvel egybeépített teodolit a giroteodolit, amely alkalmas arra, hogy
vele az északnak megfelelő irányt, vagy két pont által meghatározott iránynak a giroteodolittal
meghatározott északtól való eltérését, azaz azimutját meghatározhassuk. A giroteodolit az
irány

azimutját

fizikai

elv

alapján,

az

északmutató

pörgettyű

lengőmozgásának

megfigyelésével határozza meg. (Halmos, 1979)
A giroteodolit kifejlesztése Anschütz (Gyroskop 1897), Schuler (Vermessungskreisel 1912),
később Stier és Rellensmann (Vermessungskreisel 1960), Halmos és Pusztai (Pörgettyűs
teodolit 1962) nevéhez köthető.

7.3. A MOM Gi-B3 giroteodolit felépítése és működési elve
A MOM Gi-B3 giroteodolit felépítése
A MOM Gi-B3 automatikus követésű giroteodolit fajtáját tekintve szalagfelfüggesztésű, ingás
giroteodolit, teodolitja nem motorizált, leolvasóberendezései analóg rendszerűek. Négy fő
szerkezeti egysége az A műszerállvány, a B érzékelőpörgettyű (iránymutató-egység) és a
felette elhelyezkedő C teodolit (iránymérőegység) valamint a külső egységként szerkesztett D
tápegység és áramátalakító generátor. (Az érzékelőpörgettyű vagy érzékelő-egység kifejezés
helyett a továbbiakban – német analógiára – a giró-egység megjelölést használom.) A B és C
egységek alapállapotban egymáshoz mechanikailag rögzítettek. (Halmos, 1979)
A giroteodolit teodolit-része egy éjjeli mérésre alkalmassá tett MOM Te-B43 teodolit változata:
a teodolit a giró-egység északmeghatározáshoz kapcsolódó lengéseinek megfigyelésére szolgáló autokollimátorral és a felette elhelyezett segéd szögleolvasó mikroszkóppal van ellátva,
távcsöve autokollimációs okulárral szerelt, vízszintes paránycsavarja kétoldalas végtelenített
kivitelű, tengelyrendszere a giró-egység lengőtükrének helyigénye miatt üreges kiképzésű. A
giró-egység lengőrésze (inga) és a teodolit közötti irányátvitel optikai úton, a felső lengőtükör
és az autokollimátor segítségével, autokollimáció (ld. 7.7. alfejezet) útján történik (43. ábra).
A giró-egység lengőrésze lengéseinek megfigyeléseivel kapcsolatos minden skála- és
körleolvasás közvetlenül az autokollimátorral és közvetve a teodolittal történik. Az
időmérések külső stopperóra segítségével végzendők. A leolvasások analóg módon, az észlelő
által tett leolvasások jegyzőkönyvbe való feljegyzésével történnek. (Halmos, 1979)
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A giró-egység fő szerkezeti részei a torziós szálon felfüggesztett lengőrész a giró-motorral, a
teodolit autokollimátora felé történő irányátvitelre szolgáló felső lengőtükörrel, ill. az automatikus követéshez szerelt alsó tükörrel, továbbá a követőautomatika, amely a lengőrész felfüggesztési pontjának az északmeghatározó-lengéssel azonos mértékű automatikus utánforgatását
végzi és végül az arrettáló mechanizmus, amely a lengőrész dezarrettálását (mérés) és
arrettálását (szállítás, mozgatás, felpörgetés, fékezés) teszi lehetővé. A giró-motor fordulatszáma 24000 fordulat/perc. A magas fordulatszám a megfelelő nagyságú precessziós irányítónyomaték előállításának feltétele, amelynek elérése a lengőrész súlyának, a giró-motor
méretének és a felfüggesztő szalag méretének ésszerű felső korlátjai miatt kisebb
fordulatszámmal nem lehetséges. (Halmos, 1979)
A tápegység és generátor a giroteodolit áramellátását biztosítja, a giró-motor felpörgetését,
fékezését és állandó fordulatszámú hajtását végzi és az üzemelés ellenőrzését teszi lehetővé.
(Halmos, 1979) (MOM, 1990)
Az egyes műszerelemek további ismertetése (Halmos, 1979) könyvrészben megtalálható.
A 40. ábra a műszert a saját műszerállványával, a 41. ábra a pillérfejezeten való pontraállást
lehetővé tevő pillérszéken elhelyezett műszert szemlélteti. A MOM Gi-B3 giroteodolit
metszetét a 42. ábra, a lejjebb ismertetett műszerállandók definíciójának konstrukciós vázlatát
és az északi irány meghatározásával, ill. az azimutmeghatározással összefüggő vízszintes
szögek vázlatát a 43. ábra szemlélteti.
A következőkben azon felépítésbeli sajátosságok ismertetésére térek ki, amelyek a MOM
Gi-B3 girteodolit pontraálló berendezéseinek vizsgálata (1.3. alf.) szempontjából relevánsak.
A MOM Gi-B3 giroteodolit esetében a teodolitokhoz képest fontos konstrukciós különbség,
hogy a giroteodolit talplemeze és az azzal egybeépített talpcsavarok (42. ábra: 28 sz. alkatrész; 40. ábra: a teodolittalp és a műszerállvány fejezete közt elhelyezett lemez; 41. ábra: a
pillérszék felső lemeze) a giroteodolittól független elemet képeznek. A talplemez a műszerállvány fejezetén néhány centiméteres tartományban csúsztatható és ahhoz három rögzítőcsavar segítségével hozzáfogatható. A giroteodolit teodolittalpa (42. ábra: 6 sz. alkatrész) a
három talpcsavar csúcsára ül fel. A teodolittalp alsó felülete gyűrűs és üreges kiképzésű,
amely a giró-egység gyűrű alakú fejlemezének központos fogadására és a pörgettyű
lengőrészére felerősített tükörnek az autokollimátor látóterében való elhelyezésére van
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kiképezve. A giró-egységet a teodolittalpon szerelt három az érzékelőegységet a teodolithoz
erősítő csavar (42. ábra, 7 sz. alkatrész) és a közbeiktatott három – a giró-egység fejlemeze
alá csúsztatható – szorítókallantyú segítségével lehet a teodolithoz rögzíteni. A giró-egység a
teodolittalphoz képest korlátlanul körbeforgatható, általában azonban olyan tájolási helyzetben rögzített, amely mellett a nyugvó giró-motor forgástengelye néhány fokos közelítésben
Észak felé mutat. A talpcsavarok mozgatásával a teodolittal összekapcsolt giró-egység egy
merev egységként mozgatható és ezáltal a giroteodolit állótengelye függőlegessé tehető.
A teodolitokkal és mérőállomásokkal ellentétben a giroteodolit esetében a teodolit alatt
elhelyezkedő giró-egység miatt a teodolit talprészébe, avagy az alhidádéba nem lehetséges az
optikai vetítő beépítése. A pontraállás a gyári tartozékokkal a giró-egység aljára kapcsolható
függőtartó és függő (40. ábra), vagy a giroteodolit műszerállványra való felhelyezését
megelőzően a talplemezre helyezhető függőtartó lemez és függő, vagy a talplemezre
helyezhető optikai vetítő segítségével lehetséges. Ezen pontraállások egyike sem szabatos, e
megoldások akár 2–3 mm mértékű pontraállási eltérést is eredményezhetnek, amely
nagypontosságú mérnökgeodéziai feladatok esetében nem mindig kielégítő. E problémára az
1.3. alfejezetben tárgyalt vetítőtüskés pontraálló berendezés konstruálásával és vizsgálatával
kínálok pontosabb pontraállási megoldást. Természetesen a giroteodolittal is lehetséges a
külpontos felállás, a külpontos irány- és azimutmérés, a külpontos mérések központosítása.

41. ábra:

MOM

Gi-B3

giroteodolit

pillérszéken, a 1 műszerállandó meg40.

ábra:

MOM

Gi-B3

giroteodolit

határozására

műszerállványon, függővel

szolgáló

autokollimációs

tükörrel (Szabó és Égető, 2007a)
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42. ábra: A MOM Gi-B3 giroteodolit metszete és a követőautomatika (MOM, 1990)
A MOM Gi-B3 giroteodolit működési elve
A giroteodolit az északi irány meghatározásának vagy egy irány azimutmeghatározásának a
célműszere. A MOM Gi-B3 giroteodolittal a közelítően északi irány (N0’) körül gyengén
csillapított lengőmozgást végző, ingás felfüggesztésű, északmutató pörgettyű ingájának
lengésmegfigyelése(i) alapján a giroteodolit függőleges állótengelyén átmenő csillagászati
északi irány (N0) meghatározható, melynek megoldását a 8.1. sz. függelék tartalmazza.
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Ha a teodolit távcsövének irányvonala a motor forgástengelyével (az impulzustengellyel)
párhuzamos, a külső pontra végzett iránymérés Li eredményéből (vízszintes körleolvasások
középértéke, a szakirodalomban gyakran I jelöléssel) és az N0’ lengésközép N szalagtorziós
korrekcióval javított N0 nyugalmi helyzetből (vízszintes körhelyzet) a keresett A = Li – N0
azimutot kapjuk. Mivel ez a párhuzamossági feltétel általában és a MOM Gi-B3 esetében nem
kielégített, ezért egy  műszerállandóval kell még számolni, és így (43. ábra) (Halmos, 1979):
A = Li – N0 + 

(2-1)

A MOM Gi-B3  műszerállandója két vízszintes síkbeli szögből tevődik össze: az
autokollimátor optikai tengelye és a teodolit távcsövének irányvonala közötti 1 szögből,
valamint a motor forgástengelye és a lengőrész felső lengőtükrének normálisa közötti 2
szögből (43. ábra)45 (Halmos, 1979), (MOM, 1990):

 =  + 

(2-3)

(A  műszerállandó 1 és 2 komponenseit (MOM, 1990) alapján külön-külön is
műszerállandóként nevezem meg: 1 teodolit-műszerállandóként, 2 a giró-egység
műszerállandójaként is ismert.) Ezeknek lehető állandó értéken való tartása érdekében a
giroteodolitot gondosan kell kezelni, szállításnál a műszert ütésektől és rázkódástól óvni kell,
mérés közben a műszert a Nap sugaraitól le kell árnyékolni.
A 1 műszerállandó a teodolittalpra illeszthető, külön e célra rendszeresített autokollimációs
tükör (41. ábra) használatával közvetlenül mérhető: a  műszerállandó a tükörre a távcsővel
és az autokollimátorral autokollimációs helyzetben végzett iránymérések különbsége,
nagysága kb. 90°. Halmos (1979) ajánlása szerint 1 a mérés helyén ellenőrizhető, MOM
(1990) szerint „a teodolit-műszerállandó meghatározása terepméréskor is elvégezhető”, ill. a
(MOM, 1990) egy további kijelentése szerint: „Hitelesítéskor a teodolit műszerállandóját /1/
külön

is

meghatározhatjuk”.

megfogalmazására

vezettek,

Saját
hogy

tapasztalataim
a

1

azonban

műszerállandó

azon
értékét

mérési
minden

utasítás
egyes

északmeghatározáshoz – azaz minden motoros lengésméréshez tartozóan – legalább egyszer
meg kell határozni és azt a számításokhoz felhasználni (ld. 2.4.4. pont).

45

Példa a műszerállandók számértékeire:  = 1 + 2 = 8939’09”+128’58”= 9108’07”.
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A , ill. a  és  műszerállandók stabilitása lényeges feltétele a giroteodolittal végzett
azimutmeghatározás jóságának. A  műszerállandót ismert csillagászati azimutokkal
rendelkező – irányátvitel esetén általában csupán ismert irányszöggel rendelkező –, általában
geodéziai alappontok közötti irányokon végzett hitelesítő mérésekkel – jelenlegi
szóhasználattal kalibráló mérésekkel – határozzuk meg, ill. ellenőrizzük (Halmos, 1979):

 = A – L i + N0

(2-2)

Az általam a 1 műszerállandó mérésére megfogalmazott előírás szerint, ill. a műszerállandómeghatározás feladatának a 2 műszerállandó meghatárázosát definiálva módosulnak az
azimutmeghatározás és a műszerállandó-meghatározás alapegyenletei (Szabó, 2005b), (Szabó
és Égető, 2007b):
Ai = Li – N0 +  + 

(2-4)

 = Ak – Lk + N0 – 1

(2-5)

43. ábra: A MOM Gi-B3 giroteodolit felépítési vázlata a  műszerállandó 1 és 2
komponenseit definiáló elemekkel: távcső, autokollimátor, felső lengőtükör, giró-motor
forgástengelye (balra) (Halmos, 1979); A Azimut, I irányérték, N0 Észak-irány, 
műszerállandó (jobbra) (MOM, 1990)
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7.4. Az inerciális mérőegység felépítése és működési elve

45.

ábra:

Inerciális

mérőegység

44. ábra: Inerciális mérőegység elvi

háromtengelyű lézergiró-rendszere (ITE

vázlata (Foppe, 2001)

KIT, 2011)

Az inerciális mérőegység (IMU) a térbeli mozgás követésére, térbeli navigációra vagy
helymeghatározásra szolgáló „háromdimenziós” mérőműszer, mely három-három, egymásra
merőleges tengelyek mentén fixen szerelt lézergirót és gyorsulásmérőt foglal magában 46
(44. ábra és 45. ábra). Az xt, yt, zt merőleges tengelyek alkotják az IMU testkoordinátarendszerét (44. ábra). Az inerciális térben mért szögsebesség, ill. gyorsulás értékek
transzformációjával és azok idő szerinti egyszeri, ill. kétszeri integrációjával az inerciális
mérőegység földi, navigációs koordináta-rendszerben való térbeli mozgásának tájolási,
sebesség- és helyzeti paraméterei folyamatosan, valós időben vagy utólagos feldolgozással
számíthatók.47 (de.Wikipedia/Trägheitsnavigationssystem, 2015)
Az egyes lézergirók mérési adatai a test-koordinátarendszer tengelyei mentén mért x, y, z
szögsebességek, amelyek az inerciális mérőegységnek az inerciális térben végzett mozgása
komponensei. A Föld felszínén mozgó IMU által mért szögsebességek a Föld
forgásvektorának vektorkomponenseiből és az IMU északkeleti tájolású és vízszintes alapsíkú
navigációs koordináta-rendszerhez viszonyított elfordulásának komponenseiből állnak.

46

Az értekezés terjedelmi korlátai miatt csak a később alkalmazott „strapdown” típusú IMU-t ismertetem.

47

Az inercia szó jelentése: tehetetlenség.
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Az inerciális mérőegységekben alkalmazott gyorsulásmérőknek az általam kidolgozott
számítási eljárás és alkalmazás szempontjából nincs jelentősége, ezért ezek általános
ismertetésére az értekezés terjedelmi korlátja miatt nem térek ki.
Strapdown, azaz „leerősített” inerciális mérőegységnek (SIMU) nevezik a sem kardanikus felfüggesztésű tengelyrendszerrel, sem más forgó (giroszkóp) avagy mozgó alkatrésszel (kivétel
ez alól a gyorsulásmérőkben integrált csillapított tehetetlen tömeg) nem rendelkező, lézergirókkal szerelt inerciális mérőegységet (Keller, 1991). Ezek a XX. század nyolcvanas éveiben jelentek meg. Az ilyen IMU-t szokás szerint mereven, vagy minimális rezgéscsillapító
közeg közbeiktatásával rögzítik valamely járműhöz (Jekeli, 2001). Ennélfogva a szenzorok
test-koordinátarendszerének tájolása és transzlációja – földfelszíni alkalmazások esetében – a
jármű koordináta-rendszerhez viszonyítva önkényes, de időben nem változó, míg az inerciális
koordináta-rendszerhez viszonyítva a – Föld forgása miatt – önkényes és időben változó.
A lézergiró az optikából ismert Sagnac-hatás (Jekeli, 2001) elvén működő, precíziós,
elektrooptikai szögsebességmérő műszer. A lézergirókban egy síkbeli üvegkeretben vagy
feltekercselt üvegszálban egymással ellentétes irányban vezetett fénysugarak a keretnek a
keret síkjára merőleges tengely körüli elfordulása esetén a keret fénykivezetési helyén
egybevetítve interferálnak. Az interferencia okozta kimeneti fázisváltozás a bemeneti
keretelfordulás szögsebességével arányos és digitális jelfeldolgozás útján mérhető. Technikai
megvalósításuk szerint megkülönböztetünk gyűrűs lézergirókat (46. ábra, 47. ábra) és
száloptikai girókat ( 48. ábra). (Jekeli, 2001)
Az inerciális mérőegységekbe szerelt gyűrűs lézergirók technikai fejlettsége az ezredfordulóra
olyan szintet ért el, hogy alkalmazásukkal egy kb. 1” mértékű szögelfordulás érzékelése
technikailag lehetséges (iMAR-Navigation GmbH., 2007), miközben a lézergiró mértékadó
hibáinak nagyságai és időbeli változásai igen csekélyek. A strapdown IMU-k a maximális
teljesítőképességüket egy adott kiindulási helyzethez viszonyított relatív tájolási és helyzeti
paraméterek meghatározásában nyújtják. A strapdown IMU-k önmagukban, a kiindulási
helyzet ismerete nélkül, a Földhöz viszonyított abszolút tájolás meghatározására is
alkalmasak,

jóllehet

a

relatív

tájolási

és

helyzeti

meghatározásénál

szerényebb

teljesítőképességgel. A jelenleg elérhető, lézergiróval szerelt inerciális mérőegységek
geodéziai módszerekkel és eszközökkel kombinálva, valamint külső adatokkal (pl. kezdeti
tájolás, kezdősebesség) és korszerű matematikai módszerekkel (pl. Kálmán-szűrés) támogatva
nagy pontosságú térbeli tájolás megadására használhatóak.
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46. ábra: Gyűrűs lézergiró vázlata

47. ábra: Gyűrűs lézergiró üzem közbeni

(Photonics, 2015)

demonstrációja (fedél nélkül)
(de.Wikipedia/Laserkreisel, 2015)

48. ábra: Interferometrikus száloptikai giró vázlata (Jekeli, 2001)
Az inerciális helymeghatározás elvi alapja (funkcionális modellje) a navigációs koordinátarendszerbe transzformált inerciális gyorsulások integrálása. A test-koordinátarendszerben az
inerciális koordináta-rendszerhez képest mért szögsebesség- és gyorsulás-adatok először a
geocentrikus földi, térbeli derékszögű koordináta-rendszerbe, majd helyi, szintfelületi,
navigációs koordináta-rendszerbe való transzformációja az inerciális méréstechnikában
leginkább a quaterniók használatával történik. A strapdown rendszerekben a gyorsulások
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transzformációjához fel kell használni a mért szögsebességeket. Az integráció matematikailag
egy a mért gyorsulások és a hely idő szerinti másodrendű deriváltjai között kapcsolatot
teremtő differenciálegyenlet megoldását jelenti. A mért inerciális gyorsulások azonban a
gravitáció és a Coriolis-erő okozta hatásokkal terheltek. A differenciálegyenlet megoldása
helyett többlépcsős numerikus integrációs eljárások használata szokásos. (Jekeli, 2001)
Az inerciális tájolásmeghatározás (az IMU vagy egy ahhoz rögzített jármű tájolása) elvi
alapja a test és navigációs koordináta-rendszerek transzformációját Euler-szögekkel (, , ψ,
(roll, pitch, yaw)) leíró differenciálegyenlet-rendszer megoldása a navigációs koordinátarendszerben értelmezett tájolási paraméterekre ( navigált orsózás,  navigált bólintás, 
navigált oldalgás (navigated roll, navigated pitch, navigated yaw)). Az egyenletrendszerben

 ntt a navigációs koordináta-rendszernek a test-koordinátarendszerhez viszonyított (testkoordinátarendszerbeli) szögsebességeit tartalmazza, melyeket a lézergirók közvetlenül nem
mérnek, azok azonban a Föld E forgásvektora által a lézergirókban indukált x, y, z
szögsebességekből számítás útján levezethetők. (E számítás angol neve gyrocompassing,
mely a giró eredeti, északmutató funkciójára utal.) A tájolásmeghatározás számításához itt is
quaterniók és numerikus integrációs eljárások használata az elterjedt. (Jekeli, 2001)
Mind az inerciális helymeghatározás, mind az inerciális tájolásmeghatározás gyakorlati
végrehajtása megköveteli az IMU-nak a Földhöz viszonyított álló helyzetben történő előzetes
inicializálását és kezdeti tájolását (ld. 3.2.3. alfejezet).
Az inerciális helymeghatározást nagyban befolyásolják a különböző hibák, amelyeket
különböző modellekkel szokás figyelembevenni. A strapdown inerciális mérőegység
ismertetett felépítése miatt a navigációs egyenletek megoldásában a szenzoradatok hibái
keresztkorrelációk révén „terjednek” és külső támogatás nélkül – különösen bonyolultabb
formájú trajektóriák esetében – hamar határát szabják egy kívánatos pontosságú navigációnak.
von Hinüber (1993) és Lawrence (1993) kategorizálása szerint az inerciális helymeghatározás
hibáit hibás kezdeti tájolás, gravitáció, a Föld forgása, a Coriolis-erő, a gyorsulásmérők és
lézergirók szenzorhibái és a strapdown technológia numerikus eljárása okozzák. E hatféle
eredetű hiba közül csak az általam kidolgozott becslési eljárás szempontjából releváns
általános szenzorhibákat ismertetem (49. ábra).
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49. ábra: Szenzorhibák (Profos, 1978)
További hiba a lézergiró kimeneti jelének véletlen bolyongása (random walk; alternatív
megnevezése: a jel zaja) melyet az 58. ábra szemléltet (192. oldal).

7.5. Koordináta-rendszerek az inerciális mérőegység alkalmazásakor
Az értekezés II. részében tárgyalt irányátvitel számítására általam kidolgozott becslési eljárás
nem tartalmaz transzformációkat, ezért a koordináta-rendszereket csak alapjaiban, az
inerciális helymeghatározási folyamat, ill. az irányátvitel megértéséhez szükséges mértékben
ismertetem.
Az inerciális mérőegység a szenzorai által mért gyorsulás és szögsebesség értékeit az
inerciális koordináta-rendszerhez viszonyítva – vagy más kifejezéssel élve – az inerciális
térben méri. Az inerciális mérőegységek földi, navigációs (valós idejű) vagy helymeghatározási célú (általában utófeldolgozás útján való) alkalmazásakor a szenzorkoordinátarendszerben végzett, de az inerciális koordináta-rendszerre vonatkozó méréseket
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szükségszerűen át kell transzformálni valamely földi koordináta-rendszerbe. A transzformáció
során általában a szenzor- majd az ún. test-koordinátarendszerből az inerciális koordinátarendszeren keresztül eljutunk egy földi, majd a navigációs koordináta-rendszerig.
Definíció szerint inerciarendszernek, vagy inerciális koordináta-rendszernek azt a
vonatkoztatási rendszert nevezzük, amelyben Newton első törvénye – a tehetetlenség törvénye
– érvényes. Az inerciarendszerben való mozgás dinamikáját Newton második és harmadik
törvényei definiálják. Newton második törvényét a dinamika alapegyenletének is nevezik,
mely egyben az inerciális mérőegységek dinamikájának is alapja. Naprendszeri körülmények
között a Nap és a bolygók gravitációs mezőjéből eredően a testekre gravitációs gyorsulás hat,
minekutána egy forgó mozgást nem végző koordináta-rendszerben eredetileg nyugalomban
lévő vagy egyenes vonalú egyenletes mozgást végző test akkor is gyorsul, ha rá erő nem hat.
Ennélfogva e naprendszeri környezetben még közelítő értelemben sem létezik a Newton első
törvényének érvényessége alapján definiált inerciarendszer vagy inerciális koordinátarendszer. Ezekután Newton második törvénye a gravitációs gyorsulást is figyelembe véve a
következőként alakul (Jekeli, 2001):

mi x  F  mg g

(7-1)

azaz inerciarendszer az, ahol az mi – tehetetelen – tömegű test x gyorsulása egyenesen
arányos a rá ható F specifikus és Fg gravitációs erők összegével. A képletben szereplő g
gravitációs gyorsulás az mg gravitációs tömeg és az eredő Fg gravitációs erő közötti
„arányossági tényezőként” értelmezhető. Szövegesen kifejezve inerciális koordináta-rendszer
az a geocentrikus, forgó mozgást nem végző koordináta-rendszer, amely a Nap, a Hold és a
bolygók gravitációs mezőjében „szabadesést végez”.
Az inerciális koordináta-rendszert az extragalaktikus kvazárokhoz, mint inerciális térbeli
irányokhoz rögzített Nemzetközi Égi Vonatkoztatási Rendszer definiálja (angol megnevezése:
International Celestial Reference System) (50. ábra) (hu.Wikipédia/Newton törvényei, 2015)
(Jekeli, 2001). (Az inerciális koordináta-rendszer alternatív magyar megnevezése:
geocentrikus, égen rögzített térbeli derékszögű koordináta-rendszer.)
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A geocentrikus, földi térbeli derékszögű koordináta-rendszer (angol megnevezése: EarthCentered-Earth-Fixed Frame) (Jekeli, 2001) definíciója szerint a geocentrikus International
Terrestrial Reference Frame-el azonos. (51. ábra)
A navigációs koordináta-rendszer origója vagy a Földet közelítő ellipszoid adott felszíni
pontjában vagy a navigációs rendszer (esetünkben inerciális mérőrendszer) vonatkoztatási
pontjában helyezkedik el. A navigációs koordináta-rendszer (Jekeli, 2001) definíciója szerint
olyan derékszögű, jobbsodrású, helyi, szintfelületi koordináta-rendszer, amelynek első
tengelye északnak – a meridián tangensével párhuzamos irányba –, második tengelye
keletnek, harmadik tengelye pedig az (globális, a geoidot jól közelítő) ellipszoidi normális
irányával ellentétes irányba „lefelé” mutat (NED-rendszer, angol megnevezése: North-EastDown system vagy NED-system) (52. ábra). A szokásos konvenció szerint a NED-rendszer az
inerciális navigációs rendszerrel együtt mozgó koordináta-rendszer. Az ellipszoidi normális
helyett a gyakorlatban a nehézségi gyorsulás vektora által kijelölt helyi függőleges
használatos, mely az inerciális mérőegység gyorsulás és szögsebesség méréseiből számítható.
Meg kell még említeni, hogy léteznek East-North-Up és North-West-Up rendszerű navigációs
koordináta-rendszerek is (mindkettő derékszögű, jobbsodrású, helyi, szintfelületi koordinátarendszer). A méréseimhez alkalmazott iMAR IMU navigációs koordináta-rendszere EastNorth-Up rendszerű.
A Föld bármely felszíni pontjához hozzárendelhető egy NED-rendszer, azaz egy helyi,
szintfelületi koordináta-rendszer. A különböző NED-rendszerek tájolási és helyzeti
különbségei geocentrikus, földrajzi vagy asztronómiai koordinátákkal egzakt módon
megadhatók.
Jekeli (2001) szerint a navigációs koordináta-rendszer általánosságban nem egy jármű
koordinátáinak, azaz pozíciójának megadására szolgál, hanem célja elsősorban a helyi Észak,
Kelet, Nadír irányok definiálása, amelyek mentén – navigációs céllal – sebességek adhatók
meg. A navigációs koordináta-rendszert a járművel együtt mozgó, NED-rendszer esetén a
helyi Észak, Kelet, Nadír irányokba mutató koordináta-rendszerként kell elképzelni.
A test-koordinátarendszer általánosságban a navigálandó járműre vonatkozó derékszögű,
jobbsodrású koordináta-rendszer, melynek tengelyei defíníció szerint az előre, jobbra, lefelé
irányok. (53. ábra) (Jekeli, 2001)
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50. ábra: Az inerciális koordináta-rendszer
(i-frame) és a földi térbeli derékszögű

51. ábra: Földi térbeli derékszögű koordi-

koordináta-rendszer (e-frame) kapcsolata

náta-rendszer (e-frame) (Jekeli, 2001)

(Jekeli, 2001)

52.

ábra:

Helyi,

szintfelületi

53. ábra: A jármű-, a platform- és az IMU-

koordináta-rendszer vagy navigációs

koordinátarendszerek

koordináta-rendszer (n-frame) (Jekeli,

platform- and IMU-frames) (Jekeli, 2001)

2001)
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A szenzor-vagy IMU-koordinátarendszer egy analitikus, derékszögű, jobbsodrású koordinátarendszer, mely elsősorban az inerciális mérőegység műszerhibáinak egységes keretben való
értelmezését és feldolgozását szolgálja pl. szűrés céljából. (53. ábra) (Jekeli, 2001)
Strapdown IMU-k esetében szokásos az IMU- és test-rendszerek különböző megegyezés
szerinti összevonása. Így az IMU-koordinátarendszer és a test-koordinátarendszer a
strapdown inerciális mérőegység esetében azonosnak tekinthetők (44. ábra). A gyorsulások
egyszerűbb értelmezése végett általában az inerciális mérőegység vonatkoztatási pontjában
elhelyezett és az 53. ábra szerinti tájolású test-koordinátarendszer és a test-koordinátarendszer
megnevezés használatos. (Jekeli, 2001)
Ezen értekezés becslési eljárása a modellből eredendően a gyorsulásokat nem veszi
számításba, ezért az előbbi megegyezéssel ellentétben, a továbbiakban az alkalmazott iMAR
inerciális mérőegység 53. ábra szerinti IMU-koordinátarendszerét tekinti test-koordinátarendszernek (lásd még 29. ábra (90. oldal)).
A strapdown inerciális mérőegységekben a test-koordinátarendszerben mért szögsebességekből és gyorsulásokból számítás útján megvalósítható egy északkeleti tájolású és
vízszintes alapsíkú navigációs koordináta-rendszer.
Az IMU test-koordinátarendszerének a navigációs koordináta-rendszerbe való transzformációját leíró Euler-szögek definíciója: a z tengelye körüli forgatást ψ oldalgásnak vagy
elfordulásnak (yaw), az x tengely (általában a fő haladási irány irányába mutató („első”)
tengely) körüli forgatást  orsózásnak vagy keresztirányú döntésnek (roll) és az y tengely
körüli forgatást  bólogatásnak vagy hosszirányú döntésnek (pitch) nevezik.
Az előbbi forgatások analógiájára az IMU navigációs koordináta-rendszerben értelmezett
pillanatnyi tájolását az xIMU tengely vízszintes vetületének  oldalgása vagy azimutja
(navigated yaw), az aktuális azimut irányába mutató xIMU tengely körüli, a vízszintes síkhoz
viszonyított orsózása vagy keresztdőlése (navigated roll) és az yIMU tengely körüli, a
vízszintes síkhoz viszonyított  bólogatása vagy hosszdőlése (navigated pitch) definiálják.
Az azimutot a navigációs koordináta-rendszer első tengelyétől a második tengelye felé mérik
(pozitív irány). A , ,  szögek szokásos értékkészlete ]−180°;180°[.
A helyi, szintfelületi geodéziai koordinátarendszer fogalmát ismertnek tételezem fel.
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7.6. High-end iMAR iNAV-RQH-N inerciális navigációs rendszer
Az értekezésben közölt inerciális mérőegységgel végzett mérések a német iMAR Navigation
GmbH iNAV-RQH-N megjelölésű, három nagy pontosságú (high-precision) gyűrűs lézergiróval és három szervó gyorsulásmérővel szerelt, navigációs pontosságú strapdown inerciális
mérőegységével, ill. inerciális navigációs rendszerrel48 történtek. (A továbbiakban az IMU
megjelölést használom.) A készülék az általános pontossági besorolás célját szolgáló specifikáció szerint 1 [nmi/h] (tengeri mérföld/óra) pontosságú (navigációs pontossági osztály).
Az iNAV-RQH IMU navigációs koordináta-rendszere East-North-Up rendszerű.
Az iNAV-RQH IMU test-koordinátarendszere a mérőegység házán rajzolt elhelyezkedésű,
jobbsodrású koordináta-rendszer. A 31. ábra (ld. 91. oldal) szerinti standard elhelyezésben a
ztest-tengely felfelé (a zenit irányába), míg Északra tájolt xtest tengely esetén az ytest tengely
Nyugatnak mutat. (Az ily módon Északra tájolt IMU East-North-Up rendszerű navigációs
koordináta-rendszerbeli azimutja +90°.)
Az iNAV-RQH IMU output adatai és azok mértékegységei (a 3.4. és 3.5. fejezetekben
bemutatott mérések során választott üzemmódban) az IMU-idő vagy rendszeridő [s], a nyers,
test-koordinátarendszerben mért ax, ay, az inerciális gyorsulások (gravitációt is beleértve)
[m/s2], a nyers, test-koordinátarendszerben mért x, y, z inerciális szögsebességek [°/s], az
egyes gyorsulásmérők hőmérsékleteivel arányos áramfelvétel [A] és az IMU testkoordinátarendszerének az East-North-Up rendszerű navigációs koordináta-rendszerbeli , 

 tájolási szögei [°] (360°-rendszer). Az adatok 100 Hz frekvenciával lettek rögzítve.
Klasszikus számítási eljárást használva mind az inerciális helymeghatározás, mind az
inerciális tájolásmeghatározás (ld. 7.4. alfejezet) gyakorlati végrehajtása megköveteli az IMU
előzetes, álló helyzetben történő inicializálását és kezdeti tájolását.

48

iNAV-RQH-0018-0097-01 Ring Laser Gyroscope navigation grade strapdown Inertial Measurement Unit –
RLG SIMU
Egy inerciális navigációs rendszer vagy inerciális mérőrendszer (angolul Inertial Navigation System (INS)
vagy Inertial Measuring System (IMS)) a következő komponensekből áll: platformból, az arra szerelt
inerciális mérőegységekből (IMU-k), melyek gyorsulásmérők és szögsebességmérők, és számítógépből, amely
a mért gyorsulás és szögsebesség értékeket navigációra használható helyzet-, sebesség- és tájolás-adatokká
transzformálja (Jekeli, 2001). Hozzátartozik még egy műszerház valamint a digitális input-output interfész.
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Az IMU mérések műveleti sorrendje: bekapcsolás, inicializálás, közelítő és pontos kezdeti
tájolásmeghatározás (alignment), majd az inerciális mérések lefolytatása – esetünkben az
IMU mozgatása irányátvitel céljából. Az adatrögzítés az inicializálást követően folyamatos,
az adatkiolvasás folyamatos vagy utólagos. A kezdeti tájolás folyamán az IMU álló helyzetű
(Földhöz rögzített). A folyamat során az INS fedélzeti számítógépe számítás útján
meghatározza a navigációs koordináta-rendszer test-koordinátarendszerhez viszonyított
helyzetét (ld. 7.4. alfejezet, transzformáció és integrálás)49. Végeredményként az IMU-nak a
navigációs koordináta-rendszerben értelmezett – a kezdeti tájolásmeghatározás (alignment)
adott értékkel minősíthető pontosságú – , ,  tájolási paramétereit kapjuk. A kezdeti
tájolásmeghatározás előtti , ,  értékek általában hibásak. A kezdeti tájolásmeghatározás
után az IMU tájolási paramétereit a fedélzeti számítógép folyamatosan aktualizálja. A tájolás
paraméterei külső támogatás nélkül, álló IMU esetében is, a kezdeti tájolásmeghatározástól
eltelt idő előrehaladtával egyre pontatlanabbakká válnak; egy új inicializálás lefolytatása
bármikor eszközölhető. Pontosabb , ,  értékeket kaphatunk, ha az INS tájolását külső
adatok – pl. precíz dőlésmérő adatai, precíz kezdőazimut, GPS mérési adatok – bevonásával
támogatjuk. Az általam kidolgozott lézergiró-idősorok becslési eljárása szempontjából
azonban még a kezdeti tájolás elvégzése sem szükséges. A pontosabb relatív azimut idősor és
a pontosabb irányátvitel érdekében, az előrehaladó IMU-üzemidő és az IMU-mozgások
karakterisztikája függvényében időről időre új inicializálás szükséges, amellyel a drift, a
linearitási hiba és a jel zajának az idősorra gyakorolt hibahatásai csökkenthetők.
A Müncheni Műszaki Egyetem tulajdonában álló iNAV-RQH IMU Honeywell GG1320
lézergirói

a

következő

műszaki

paraméterekkel

jellemezhetők:

felbontás:

1,13”;

nemlinearitás: < 10 ppm; skálahiba: 10 ppm; drift: < 0,01°/h; a jel véletlen bolyongása
(random walk): 0,0018/h; a nullponthiba ismétlési pontossága (bias repeatability): 0,002/h.
A mintavételezés frekvenciája 1–1000 Hz tartományban, a kiolvasás frekvenciája 1–500 Hz
tartományban állítható. Reakcióidő: < 1 ms ± 10 s (max). Az IMU teljesítőképességét a
Müncheni Műszaki Egyetem kutatói behatóan tanulmányozták; az IMU karakterisztikáját és
értékelését többek között (Dorobantu és Gerlach, 2004) tartalmazza.

49

A gyakorlatban a számítás a három szögsebesség és három gyorsulás együttes felhasználásával történik
(acceleration-coupled gyrocompassing).
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54. ábra: Nyugalmi helyzetű iNAV-RQH-N inerciális mérőegység relatív azimut idősora (kék)
és az idősor lineáris regressziója (piros) (Szabó et al., 2015a)
Az irányátvitel alkalmazásához kapcsolódóan megvizsgáltam az álló helyzetű (Földhöz
rögzített) IMU ztest tengelye mentén szerelt lézergirójának az irányátvitel eljárása
szempontjából releváns karakterisztikáját. A vizsgálathoz az általam kidolgozott lézergiróidősorok becslési eljárásának a felhasználásával (3.3. alfejezet) nyers, z szögsebesség
adatokból relatív azimut idősort állítottam elő. Az idősor kezdeti értékét önkényesen
választottam. Az idősor ideális esetben egy konstans jel lenne, így az idősort ezzel a
modellfeltevéssel állítottam elő. Az ábrán látható idősorra legkisebb négyzetek módszerével
illesztett lineáris regressziós egyenes egyenlete kvázikonstans: A = 6,5E−05”∙t + 3°30’43,8”,
ahol t az idő [s] egységben (a regressziós egyenes meredeksége ≈ 0,2”/óra). Az ábrán látható
idősor jellemzői (növekvő zaj, változó drift), a becslési eljárással nem kiküszöbölhető
szenzorhiba-összetevők hatását mutatják.
Az IMU inerciális-autokollimációs irányátvitelben nyújtott kinematikus teljesítményét
laboratóriumi körülmények között, különböző időtartamú azimutális elforgatások és
vízszintes értelmű eltolások kombinációjából álló tesztmérések elvégzésével vizsgáltam
(Szabó et al., 2015a). A vizsgálat hardverkonfigurációja a 3.5. alfejezetben ismertetettekkel, a
számítási eljárás a 3.3. alfejezetben ismertetettekkel egyező. Az IMU relatív azimut
idősoraiból számított eredményeket az autokollimációs teodolittal végzett és referenciának
tekintett mérések eredményeivel vetettem össze. Az eredmények igazolták, hogy a durvább
dinamikájú, nagyobb amplitúdójú és a hosszabb időtartamú mozgásokhoz tartozó idősorok
alapján végzett irányátvitelek eredményei pontatlanabbak, mint a finom, kisebb, rövidebb
mozgások eredményei. Néhány példát a 11. táblázat tartalmaz.
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11. táblázat: Az inerciális-autokollimációs irányátvitel egyes tesztméréseinek jellemzői és
maradék ellentmondásai (Szabó et al. 2015ab)

7.7. Autokollimáció

55. ábra: Az autokollimáció elve (Jackson, 1981)
Az autokollimáció az ipari méréstechnikából és a geodéziai műszertechnikából ismeretes
optikai eljárás. Az eljárás alkalmazásakor egy teodolit megvilágított szálkeresztjének képét
egy síktükörre vetítik (55. ábra, b eset), majd ezután e képet fedésbe (koincidencia) hozzák az
eredeti szálkereszttel (55. ábra, a eset). Koincidencia esetén a teodolit irányvonala merőleges
a síktükörre (55. ábra, a eset). Ezáltal egy adott referenciairányhoz képest nagy pontossággal
meghatározható a tükör normálisának iránya.
A megvilágítható szálkereszttel szerelt teodolitokat autokollimációs teodolitnak nevezzük.
Az autokollimációs tükör egy nagy gyártási pontosságú síktükör, precíziós optikai eszköz.
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A geodéziai autokollimációs prizma (GAP), az autokollimációs tükör (AKT) helyettesítésére
szolgáló Porro-prizma. Ennél a prízmánál a beesési sugár és a visszavert sugár magassági
szöge egymással mindig azonos, így az autokollimációs helyzet beállítása az azimutális
elforgatásra szorítkozik.

7.8. Geodéziai alapfogalmak

56. ábra: Az irányszög és az azimut kapcsolata (Varga, 1997)
irányszög: valamely irány irányszöge az – a vetületi síkkoordináta-rendszer vízszintes
síkjában értelmezett – szög, amelyet egy választott kezdőirány súrol, miközben azt az
óramutató járásával megegyező értelemben az adott iránnyal párhuzamos helyzetbe forgatjuk
(Krauter, 1995)
azimut: két pont által meghatározott iránynak (56. ábra: A és P) a Föld megegyezés szerinti
Északi-pólusa felé mutató meridiánérintő irányától való  eltérése (Halmos, 1979) az
alapfelület A pontbeli vízszintes érintősíkjában értelmezve
400 gon = 360°, 1 milligon = 3,24”, 1 cc = 0,1 mgon = 0,324”, 1” ≈ 0,3 mgon = 3 cc
giroteodolit: az északmutató pörgettyűvel egybeépített teodolit a giroteodolit, amely alkalmas
arra, hogy vele az északnak megfelelő irányt, vagy két pont által meghatározott iránynak a
giroteodolittal meghatározott északtól való eltérését, azaz azimutját meghatározhassuk. A
giroteodolit az irány azimutját fizikai elven határozza meg. (Halmos, 1979)
136

A MOM Gi-B3 giroteodolit pontossági vizsgálata
és az inerciális-autokollimációs irányátvitel kibővítése

Függelék
Alapfogalmak

pörgettyűs vagy motoros lengés: a MOM Gi-B3 giroteodolit üzemmódja, amelynek során a
meghajtott giró-motor és a lengőrész a csillagászati északi irány körül kényszerprecessziós
csillapított lengéseket végez (periódusideje  ≈ 47° földrajzi szélességen kb. 9,5 perc)
követős lengés: a MOM Gi-B3 giroteodolit üzemmódja, olyan motoros lengés, amelynek
során a követőautomatika a lengőrészt felfüggesztő ún. felső befogót automatikusan a lengés
mértékével azonos mértékben elfordítja (függőleges tengely körüli forgatás).
szabadlengés: a MOM Gi-B3 giroteodolit üzemmódja, amelynek során a giró-motor áll és a
lengőrész a saját felfüggesztő szalagjának torziómentes helyzetével jellemzett nullpontja körül
alig csillapított lengéseket végez (periódusideje kb. 1’18”...1’25”)
csillagászati északi irány: 1 az álláspont függőlegesén és a Föld pillanatnyi forgástengelyén
átfektetett meridiánsík iránya, az álláspontból az északi pólus felé vízszintes irányban nézve
(Halmos, 1979). 2 a giroteodolittal végzett mérések esetében: a teodolit függőlegessé tett
állótengelyén és a Föld pillanatnyi forgástengelyén átfektetett meridiánsík iránya, a
giroteodolit állótengelyének és a fekvőtengelyének metszéspontjából az északi pólus felé
mutató meridiánérintő irányába nézve (a függőleges állótengely az állásponttól vízszintes
irányban a pontraállási hiba mértékével eltér)
irányátvitel: 1 a giroteodolittal végzett mérések esetében: valamely jelölt – általában a
földfelszín

alatt

elhelyezkedő

–

irány

azimutjának

északmeghatározáshoz

kötött

meghatározása, az előzetesen a földfelszíni alapponthálózatban kijelölt hitelesítő irányon
végzett – északmeghatározáshoz kötött – méréssel meghatározott műszerállandó (2)
felhasználásával; a műszerállandó meghatározás az irányátvitel része. 2 A MOM Gi-B3
giroteodolittal végzett irányátvitel: a hitelesítő irányon végzett 2 műszerállandómeghatározás és az azt követő iránymegadás együttese, azaz adott vizsgálati irány
azimutjának az előzőleg meghatározott 2 műszerállandó felhasználásával végzett
meghatározása.
hitelesítő mérés: a giroteodolittal végzett mérések esetében: a műszerállandó (2) értékének
ismert azimutú irányon végzett – északmeghatározáshoz kötött – méréssel való
meghatározását. Az ismert azimut kellően pontos és megbízható és az adott munkálatok
résztvevői által elismert referencia érték. Újabb szóhasználatban kalibráló mérésként ismert.
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7.9. A mérési bizonytalanság
Nemzetközi és szabványosítási törekvések
GUM: Guide to the expression of uncertainty in measurement (JCGM, 1995)
VIM: International vocabulary of metrology – Basic and general concepts and associated
terms (JCGM, 2012)
GUM és VIM – hiba helyett eltérés
A méréssel, geodéziával vagy mérnökgeodéziával kapcsolatos szabványok, irányelvek
(GUM), szabályzatok és aktuális metrológiai szakkifejezések (VIM) a kilencvenes évektől
kezdve a hiba kifejezést nem, vagy a geodéziában az ezredfordulóig szokásostól eltérő
értelemben használják. Hiba helyett újfent általánosan az eltérés kifejezés használatos. A hiba,
ill. hibás kifejezések a kilencvenes évektől kiadott új vagy megújított szabványokban definiált
funkciót vagy tulajdonságot nem a definícó szerint betöltő vagy kielégítő értelemben
használatosak, pl. hibás műszer, gyártási hiba, pixelhiba.
A durva hiba kifejezés azonban fenntartható, mert ez általában a meghatározni kívánt
paraméter valószínűtlen vagy valótlan számértékű kimenetét okozó összetevő.
GUM – Útmutató a mérési bizonytalanság kifejezésére
A nemzetközi szabványosításnak köszönhetően a geodéziában használatos pontosság és
megbízhatóság fogalma mellett lassan teret nyer az általános értelmű és a geodéziában is jól
használható mérési bizonytalanság koncepciójának az alkalmazása. Használata német
nyelvterületen az ezredforduló óta gyakori. A mérési bizonytalanságok megadását a fentebb
megemlített GUM néven elterjedt útmutató ismerteti. A GUM geodéziai alkalmazása erősen
leegyszerűsítve az alábbiakban foglalható össze:


a mérési bizonytalanság összmennyisége sztochasztikus (A) és szabályos (B) típusú
komponensekből tevődik össze, előbbiek esetében az uAi mérési bizonytalanság azonos
a tapasztalati szórás értékével, utóbbiaknál az uBi mérési bizonytalanság eloszlások,
érzékenységi együtthatók és becslések függvénye.



Az uc kombinált mérési bizonytalanság az egyes mérési bizonytalanságoknak a
négyzetösszegéből vont gyöke (mérési bizonytalanság terjedési törvénye), amely egy
szórást jellemző mérték és sok esetben önmagában kielégítő végeredmény.
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 Szükség esetén egy k kibővítési tényezővel való szorzás segítségével teremthető meg a
kapcsolat a tűréssel, ill. a definiált biztonsági valószínűséggel, a végeredmény az U
kibővített mérési bizonytalanság: U = k · uc . Gyakorta használatos k = 2, amely ±U
tartományt

eredményez, ez

(statisztikai

analógiára) kb. 95%-os

biztonsági

valószínűséget definiál. Példa végeredményre: xP1 = −10,759 m ±0,007 m (k = 2)
A mérési bizonytalanság geodéziai használatának úttörő szakirodalma: (Heister, 2005).

7.10 A pontosság és megbízhatóság kifejezése a jelen értekezésben
Ahhoz, hogy ezen értekezés évtizedek múlva is helyénvalóan értelmezhető legyen,
szükségesnek tartom a pontosság kifejezés deklarálását. A jelen értekezésben használt
pontosság fogalma számszerű formában középhibaként, tapasztalati szórásként fejezhető ki. A
középhibák, szórások mind a ± előtaggal, mind anélkül megadhatók (Detrekői, 1991).
Megítélésem szerint a magyar geodéziai szakirodalomban az ezerkilencszázkilencvenes
években a pontosság és megbízhatóság szavak jelentése értelmezési változáson ment
keresztül. Ezt Detrekői professzor Kiegyenlítő számítások című könyvének (Detrekői, 1991)
akkor új szóhasználata alapján Krauter professzor Geodézia könyvének 1.7. alfejezete
(Egyetlen mennyiségre végzett közvetlen mérések kiegyenlítése) deklarálja:
„Az utóbbi években elsősorban a külföldi geodéziai szakirodalomban a mérésben még
kimutatható legkisebb durva hibát nevezik a mérés megbízhatóságának.” „A meghonosodó
szóhasználat a középhibát a pontosság mérőszámának tekinti.” (Krauter, 1995)
Kutatómunkám és az értekezés elkészítése folyamán alapvetően ezt az értelmezést követtem.
A GUM (JCGM, 1995) a ± előtag használatát kizárólag a kibővített mérési bizonytalanság
megadására, tolerancia-intervallumok kifejezésére tartja fenn (ld. 7.9. sz. függelék).
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8. Az értekezéshez kapcsolódó specifikus ismeretek
8.1. Északmeghatározás MOM Gi-B3 giroteodolittal lengésmegfigyelések alapján
A lengésmegfigyelés technikai megoldása a teodolit autokollimátor beosztásának a giróegység lengőrészén szerelt felső lengőtükörből az autokollimátorba visszavert beosztásképe
megfigyelésével történik. Az autokollimátor felezett látómezős optikája főosztásának a
vízszintes paránycsavarok mozgatásával végzett koincidenciálásával a tükör normálisa és az
autokollimátor optikai tengelye egymással párhuzamos helyzetbe hozhatóak. Tipikusan így
végzendő

a

követős

motoros

lengés

(meghajtott

pörgettyűvel

végzett

lengés)

fordulópontjainak megfigyelése. A beállított autokollimátor-helyzetet a limbuszkörön tett
leolvasás rögzíti. Koincidálás nélkül a lengőtükör elfordulásának szögértéke leolvasott
skálabeosztásban fejezhető ki. Tipikusan így végzendő az álló giró-motorral végzett
szabadlengés fordulópontjainak megfigyelése. A leolvasások a skálabeosztásokhoz tartozó k
beosztásállandóval, vagy a lejjebb ismertetett C korrekciós együtthatóval való szorzással – és
szükség esetén az auto-kollimátor-helyzethez tartozó limbuszkörön végzett leolvasás
felhasználásával – vízszintes szöggé számíthatók át. (Halmos, 1979)
A lengésmegfigyeléseknek és az északi irány számításának e műszernél használatos két
tipikus módszere a reverziós pontok (fordulópontok) mérése és a meghatározott helyzeteken
való átmenetek időpontjainak mérése (időmérés). Léteznek e két eljárást kombináló számítási
módszerek is. A témakört (Halmos, 1970–1971) kimerítően tárgyalja. A következőkben csak
az első eljárásnak a követőautomatika működtetésével végzett mérésekhez kapcsolódó
számításait ismertetem.50
Motoros lengés esetén az inga felső lengőtükre normálisának ni fordulóponti helyzeteit az
autokollimátor skálarészek főosztásainak koincidálásához tartozó autokollimátor-helyzetben
végzett limbuszkör-leolvasások adják. A mért n1, n2, n3, ... körleolvasásokból a pörgettyű
forgástengelyének nyugalmi helyzetéhez tartozó N0’ irány értékét – a súlyozott lengésközepet
– a következő egyenletekkel számíthatjuk (Schuler-Fox képletek, (Schuler, 1922)):

50

Az értekezésben csak ily módon mért és számított méréseket használtam fel.
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Igen elterjedt a négy fordulópont megfigyelése, ekkor:

N 0' 

1 1
3

(n1  n4 )  (n2  n3 )

2 4
4


(8-3)

A felfüggesztőszalag torziós nyomatéka befolyásolja az inga lengését. A felfüggesztő szalag
torziómentes helyzete általában nem esik egybe a meghajtott pörgettyűvel végzett ingalengés
(motoros lengés) nyugalmi helyzetével, ezért a csillagászati északtól eltérő iránymutatást
eredményez. A követőberendezés működtetésének célja a motoros lengés során mindvégig
állandó nagyságú torziós nyomaték biztosítása. A motoros lengést befolyásoló torziós hatással
ellentétes értelmű N korrekció mértékét51 a közvetlenül a motoros lengés után elvégzett
szabadlengés a nyugalmi helyzetének C korrekciós együtthatóval (ld. később) való
szorzásával lehet számítani (Halmos, 1979):

N = C ∙ a

(8-4)

Az a nyugalmi helyzet – szabadlengés nullpontja – a szabadlengés fordulópontjainak az
autokollimátor-skálabeosztásban

végzett

leolvasásaiból

(8-2)

Schuler-Fox

képlettel

számítható (Halmos, 1979). A (MOM, 1990) használati utasítás szerint célszerűen a < 3,
egyéb esetben beszabályozandó.
A csillagászati északi irányhoz tartozó körleolvasás végül (Halmos, 1979):
N0 = N0' + N

51

Helyesen beszabályozott műszer esetén és  ≈ 47 földrajzi szélességen általában −10” < N < 10”.
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MOM Gi-B3 giroteodolit C korrekciós együtthatója
A műszer konstrukciójából eredően a csillagászati Észak-irány és a reverziós pontok
megfigyeléséből Schuler-féle középértékként kapott N0’ irányérték („pszeudo Észak-irány”)
egymástól eltér. Az eltérést egy korrekcióval kell számításba venni.
A korrekció – és egyúttal az azimutmérések – számításához szükséges egy C jelű korrekciós
tényezőnek az ismerete. A C korrekciós tényező együttesen tartalmazza az érzékelőegységet
felfüggesztő torziós szálnak az egységnyi szögelfordulásra vonatkozó torziós nyomatékából
és a pörgettyűnek a földrajzi szélességtől függő pörgettyűs irányítónyomatékából eredő hatást.
A C korrekciós tényező értékét a szabad lengésidő és a földrajzi szélesség ismeretében
táblázatból kell kiolvasni. (A C korrekciós tényező értéke méréssel is meghatározható.)52
A Föld pólusingadozását és nehézségi anomáliák esetleges hatását szükség esetén korrekciós
tagokkal lehet figyelembe venni.
12. táblázat: MOM Gi-B3 giroteodolit C korrekciós együtthatójának értéke a szabadlengésidő és a föld-rajzi szélesség függvényében (MOM, 1990)

52

C a pörgettyűs lengések során torzióval befolyásolt nyugalmi helyzethez tartozó Msz torziós nyomaték és az
Mp precessziós nyomaték arányát és a k beosztásállandóval való szorzást foglalja magában. (A táblázat csupán
a mértékegység és előjel nélküli viszonyszámokat tartalmazza.) C értéke adott  földrajzi szélességű helyen
állandó. C értéke szokásosan a szabadlengés-idő és a földrajzi szélesség függvényében táblázatból
kiolvasható, számértéke: −13,40” < C < −2,93”. C értéke méréssel is meghatározható.
Példa: szabadlengés-periódusidő: T = 1’21,5” , földr. szél.: Budapest = 47,5 → C = −4,72”.
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8.2. Azimutmeghatározás műveleti sorrendje MOM Gi-B3 giroteodolittal
Felhasznált szakirodalom: (MOM, 1990), (Halmos, 1979), (Joó, 1964),
(Halmos és Szádeczky-Kardoss, 1966), (Heister et al., 1990), (Szabó, 2004), (Szabó, 2005b),
(Szabó és Égető, 2007a), (Szabó és Égető, 2007b), (Szabó et al., 2008)
Az azimutmérés műveleti sorrendje
1. Pontraállás53, kábelcsatlakoztatások, üzembehelyezés, a giró-egység Északra tájolása.
2. A légköri paraméterektől függő 1 műszerállandó meghatározása az autokollimátorral és a
távcsővel az autokollimációs tükörre végzett autokollimációs iránymérések alapján; a
léghőmérséklet mérése, az időjárás feljegyzése.
3. A motoros lengés előtti szabadlengés fordulópontjainak megfigyelése és a szabadlengés
abefore nullpontjának meghatározása.
4. A giró-motor felpörgetése (arrettált állapotban).
5. Geodéziai irányzások és körleolvasások I. és II. távcsőállásban: li-I,before és li-II,before .
6. A motoros lengés fordulópontjainak megfigyelése működő követőberendezés mellett és az
ni fordulópontokhoz tartozó limbuszkör-leolvasások feljegyzése.
7. A giró-motor álló helyzetre való fékezése.
8. Geodéziai irányzások és körleolvasások I. és II. távcsőállásban: li-I,after és li-II,after .
9. A motoros lengés utáni szabadlengés fordulópontjainak megfigyelése és a szabadlengés
aafter nullpontjának meghatározása.
10. A további azimutmérések esetében az 1.–9. számú műveletek megismétlése, a 3. számú
művelet abefore eredménye fakultatíve a legutóbbi aafter eredménnyel helyettesíthető, az utolsó
azimutmérést követően a 1 műszerállandó újabb meghatározása célszerű.
11. Biztosító arrettálás, kábelkivétel és elcsomagolás.

53

Szabatos azimutmeghatározás és irányátvitel esetén: pontraállás vetítőtüskével vagy függővel a MOM Gi-B3
giroteodolit vetítőberendezésének dokumentált beállítási helyzete szerint.
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Az azimut és irányszög számításának műveleti sorrendje
12. A motoros lengés Schuler-féle N0' lengésközepének számítása az ni körleolvasások
felhasználásával.
13. A felfüggesztőszalag torziója miatti N2 Észak-korrekció számítása54 a C (a szabadlengés
periódusidejétől és a földrajzi szélességtől függő) korrekciós együttható és a motoros lengés
utáni szabadlengés a = aafter nullpontjának felhasználásával:

N2 = C ∙ a



(8-4)

14. A csillagászati északi irányhoz tartozó N0 körleolvasás számítása:
N0 = N0' + N

(8-5)

15. A geodéziai irányzások Li közepelt irányértékeinek a számítása:
Li = (li-I,before + li-II,before + li-I,after + li-II,after) / 4

(8-6)

16. Az i-edik méréshez tartozó dTi hőmérsékleti javítás számítása a MOM Gi-B3 giroteodolit
hőmérsékleti

jelleggörbéjének

(6.

ábra)

a

felhasználásával,

a

méréskori

légköri

hőmérséklethez tartozó 2,M műszerállandó és a hitelesítéskori légköri hőmérséklethez tartozó

2,H műszerállandó értékei alapján.
17. Az irányzott pontok Ai,csill csillagászati azimutjainak a számítása:
Ai,csill = (Li – N0) +  +  + dTi
ahol

(8-7)

1 műszerállandó a mérés helyszínén közvetlenül mért érték,
2 műszerállandó adott hőmérsékletre vonatkozó értéke korábbi hitelesítő irányon
végzett műszerállandó-meghatározás méréseiből ismert.

18. Az Ai,ell ellipszoidi azimutok számítása az Ai,csill csillagászati azimutok, az  és 
függővonal-elhajlások, a  földrajzi szélesség és a z zenitszög felhasználásával:
A
=A
 η  tg  (ξ  sinA
 η  cosA
)  ctgz i
i, ell
i, csill
i, csill
i, csill

(2-6)

19. A i vetületi irányszögek számítása az Ai,ell ellipszoidi azimut, a  meridiánkonvergencia
és a  irányredukció felhasználásával:
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i = Ai,ell − ( + )
A Gi-B3 műszernél a N jelölés (Halmos, 1979) helyett a N2 jelölés (MOM, 1990) használatos.
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6. ábra:

Függelék

A 1/310124/B sorozatszámú giró-egységgel szerelt 1/310124 sorozatszámú MOM

Gi-B3 giroteodolit 2 műszerállandójának hőmérsékletfüggése
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8.3. Azimutmérés jegyzőkönyve
Azimutmérés műveleti sorrendjének sorszámaival ellátott mérési jegyzőkönyv
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8.4. Azimutmérés digitális jegyzőkönyve
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8.5. A klímakamrában és a terepen végzett vizsgálati mérések dokumentációja
A 1 műszerállandóra vonatkozó vizsgálati mérések dokumentációja
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A klímakamrában végzett vizsgálati mérések dokumentációja (eredeti azimutmérések, /A)
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A klímakamrában végzett vizsgálati mérések dokumentációja (korrigált azimutok, /A)
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A klímakamrában végzett vizsgálati mérések dokumentációja (eredeti azimutmérések, /B)
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A klímakamrában végzett vizsgálati mérések dokumentációja (korrigált azimutok, /B)
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8.6. A 2 műszerállandó hőmérsékleti jelleggörbéje számítási dokumentációja
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8.7. A terepen végzett vizsgálati mérések dokumentációja
A 2 műszerállandó hőmérsékletfüggésének meghatározása, ill a 2 műszerállandó
hőmérsékleti jelleggörbéjének terepi megfelelősége céljából végzett terepi vizsgálati
mérések dokumentációja
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Koordinátajegyzék55 a budapesti 4-es metró építési alapponthálózatában végzett
mérésekhez

55

Budapesti Önálló Vetület.
A vetület kezdőpontja a Gellért-hegy felsőrendű pont vetületi síkra vetített pontja. A Gellért-hegy
meridiánjának a vetületi síkon egyenesként jelentkező képe a síkkoordináta-rendszernek X tengelye. A
vetületi síkkoordináta-rendszer jobbsodrású, ortogonális, ortonormált, délnyugati tájolású. Az X tengely déli
irányba mutató ága a + (pozitív) értékű. Az Y tengely a vetületi kezdőpontban az X tengelyre merőleges
egyenes, melynek + (pozitív) ága nyugati irányba mutat.
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8.8. Teodolit állótengelyének előmetszése – az egymás szálkeresztjeit irányzó
teodolitok összeirányzásának műveleti sorrendje
Két, a giroteodolittól szemlélve közel 90° látószög száraiban látszó előmetsző teodolittal
végzett mérések alapján a giroteodolit állótengelyének helyzete, a giroteodolit szálkeresztjének irányzása alapján meghatározható.
A kölcsönösen egymást irányzó teodolitok távolsága lehetőleg 10 m alatti érték legyen.
A giroteodolittal irányzott előmetsző teodolitok körbeforgatott távcsőcsúcsainak két
távcsőállásban való méréseivel és mérések közepelésével megállapítható az adott előmetsző
teodolit állótengelyének a giroteodolit állótengelyéből látszó iránya.
A giroteodolittal kitűzendő az előmetsző teodolit állótengelye iránya az előmetsző teodolit
fekvőtengelye magasságában. (A giroteodolit kollimációhibáját figyelembe kell venni.)
A végtelenre fókuszált előmetsző teodolittal ezután előmetszés céljából megirányzandó a
végtelenre fókuszált távcsövű giroteodolit szálkeresztje.
A másik előmetsző teodolit esetében ugyanezen műveletsor elvégzése szükséges.

15. ábra: A giroteodolit állótengelyének és vetítőberendezéseinek előmetszése vázlata
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8.9. A pontraálló vetítıberendezés elımetszésének dokumentációja
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8.10. A pontraálló vetítőberendezés dokumentált beállítási helyzete
A pontraálló vetítőberendezés dokumentált („szabatos”) beállítási helyzetének beállítása:
 a) A giroteodolitot a giró-egységgel a műszerállványra/pillérszékre helyezni.
 b) A függőtartót a két jelölőpötty egyeztetésével a giró-egységre illeszteni, ütközésig
tekerni, majd lefele mindhárom lábat azonos mértékben meghúzni.
 c) A függőtartó jelölővonását a függőzsinórt vezető gyűrű jelölővonásával egyeztetni.
 d) A függőzsinórt vezető gyűrű szorítócsavarját meghúzni, majd a giró-egység
forgatása által ezt a csavart a teodolit limbuszállító csavarja alá, ill. a teodolittalp alján
található 1-es jelzésű felfektetési talpacska alá forgatni.
 e) A csöves libellával a műszert horizontálni.
Az a), b), c), d), e) műveletekkel beállított giroteodolit állótengelye a vetítőtüske, ill.
központos zsinórfüggő hegyétől 0,3 mm távolságra a limbuszállító csavar, ill. az 1-es jelzésű
talpacska irányában helyezkedik el.
A vetítőberendezés és a teodolit állótengelyének eme eltérésvektorát célszerű a mérendő
azimut irányával lehetőség szerint párhuzamos helyzetbe forgatni, ami által az eltérés
azimutmérésre gyakorolt hatása (irányeltérés) minimalizálható.
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8.11. Irányátvitel a svájci Gotthárd-bázisalagút építésésén MOM Gi-B3
giroteodolittal
2006 Húsvétján a Budapesti Műszaki Egyetem Általános- és Felsőgeodézia Tanszékének az
ETH Zürich Geodéziai és Fotogrammetriai Intézetének klímakamrájában vizsgált MOM GiB3 giroteodolitjával és Égető Csaba doktorandusz kollégámmal irányátvitelt végeztünk a
svájci Gotthárd-bázisalagút (GBT) építésén. A mérések helyszíne az alpesi kistelepülés
Sedrun külterületén és a nyolcszázötven méterrel a település alatt elhaladó bázisalagút keleti
csövében elhelyezkedő építési alapponthálózat volt.
A Gotthárd-bázisalagút építési alapponthálózatában MOM Gi-B3 giroteodolittal végzett
azimutmérések céljai a következők voltak (Szabó és Égető, 2007a), (Szabó és Égető, 2007b),
(Szabó, 2006):
 a MOM Gi-B3 giroteodolit hőmérsékleti jelleggörbéjének és a MOM Gi-B3
giroteodolittal végzett szabatos irányátviteli eljárás és pontossága igazolása;
 az előző pontban foglaltak alapján a MOM Gi-B3 giroteodolit szakszerű használatának
előkészítése a budapesti 4-es metró építésekor szükséges mérési feladatokhoz;
 a MOM Gi-B3 giroteodolittal meghatározott azimutok összehasonlítása a Gyromat
giroteodolittal meghatározott azimutokkal;
 a korábbi giroteodolitos mérésektől független irányátvitel elvégzése által az alagúti
jelölt irányok – sokszögvonaloldalak – azimutjainak a megbízhatósága növelése.
A méréseket három mérési napra és öt mérési helyszínre felosztva végeztük:


a 2 műszerállandó meghatározása az alagút földfelszíni alapponthálózatában létesített
1812 m hosszú kalibráló irány oda-vissza azimutjának mérésével – n = 6 db H
hitelesítő mérés;



az alagúti jelölt irányok azimutmeghatározása három, 297 m, 421 m és 718 m
hosszúságú alagúti irány oda-vissza azimutjának mérésével – n = 9 db M azimutmeghatározás;

 a 2 műszerállandó ellenőrző meghatározása az alagút földfelszíni alapponthálózatában létesített kalibráló irány oda-vissza azimutjának mérésével – n = 4 db H
hitelesítő mérés.
A mérési eredményeket és azok redukcióit a 8.11. sz. függelék tartalmazza.
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A méréseket a Gauss-féle legkisebb négyzetek módszerén alapuló együttes paraméterkiegyenlítéssel dolgoztam fel, melyből a műszerállandó és az alagúti jelölt irányok azimutjai
egy lépésben kerülnek meghatározásra.
A kiegyenlítendő paraméterek a három alagúti irány oda-vissza mért irányszögei. A
kiegyenlített paraméterek a posteriori varianciáinak gyöke a kiegyenlítés súlyozásától függően
m = ±3,9” – ±5,2” tartományban alakul. (Szabó és Égető, 2007a), (Szabó és Égető, 2007b).
Kiegyenlítés nélkül, a portálhálózatban durvahiba-szűrés és középérték-képzés alapján
meghatározott 2 műszerállandó felhasználásával az oda-vissza mért három alagúti azimutra,
tapasztalati szórásokból, hibaterjedés alapján számítva m = ±2,7” – ±3,7” középhibák
adódnak.
Összehasonlításul a kiegyenlített alagúti irányszögek középhibája jellemző számértékei:


A Konsortium Vermessungsingenieure Gotthard-Basistunnel (VI-GBT)56 adatközlése
szerint m = ±2,9” – ±3,9” (Schätti, Ivo, 2006.05.18.).



A

Gotthard-bázisalagútban

Gyromat

giroteodolittal

végzett

irányátviteli

azimutméréseken – álláspontonként 3–5 db azimut mérése – és az alagúti irány- és
távolságméréseken alapuló hálózatkiegyenlítések eredményeként a mért azimutok
kiegyenlítés utáni középhibája átlagosan ±3,5” (Stengele és Schätti, 2010).


Az a priori számítások az (1-1) képlet alapján (Ingensand et al., 1998) szerint

 irányátvitel  1.0"2 1.0"2 2  1.0"2 2  2.3"2 1.6"2  4.2" számértéket eredményeztek.
Ezek ismeretében kijelenthető, hogy a MOM Gi-B3 és a Gyromat irányátviteli középhibái
egyenértékűek (Szabó és Égető, 2007a), (Szabó és Égető, 2007b).
A MOM Gi-B3 giroteodolittal meghatározott azimutoknak, ill. az abból származtatott
irányszögeknek a Gyromat giroteodolittal meghatározott, referencia értékeknek tekintett
azimutoktól, ill. az abból származtatott irányszögektől57 való eltérései: +0,6”, −0,6”, −0,4”
(Szabó és Égető, 2007a), (Szabó és Égető, 2007b). Jóllehet ezen eltéréseket ±5” középhiba
56

Magyar fordításban: Gotthard-bázisalagút Földmérő Mérnökei Konzorcium

57

A referencia irányszögek értékei, alagúti hálózat Sedrun, 2006 áprilisi kiegyenlítés (Ivo Schätti, 2006.05.18.):
21207040>21210010 irányszög:
189.34055 gon = 170° 24’ 23,4”
21207040>21214220 irányszög:
189.34722 gon = 170° 24’ 45,0”
21210010>21214220 irányszög:
189.35192 gon = 170° 25’ 00,2”
Schweizerischen schiefachsigen Zylinderprojektion, NetzGBT_Lage, CHGeo98 geoidmodell
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jellemzi, mindazonáltal a MOM Gi-B3 giroteodolittal meghatározott eredmények igazolják a

2 műszerállandó hőmérsékleti jelleggörbéjének (1.2.4. pont) és a szabatos azimutmeghatározás és irányátvitel eljárásának (2.4. alfejezet) helyességét, továbbá az alagúti jelölt
irányok azimutjainak helyességét is megerősítették. Kiemelendő tény, hogy az irányátviteli
mérések felét, a külszíni méréseket +3...+12°C, ill. +5...+9°C környezeti hőmérsékletben, míg
az alagúti méréseket +20...+23°C környezeti hőmérsékletben végeztük, amelyből eredő és a
méréseket javító hőmérsékleti javítások mértéke +3,6”...+10,4” (külszín), ill. 0...−1,6”
(alagút). (Szabó és Égető, 2007a), (Szabó és Égető, 2007b)
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A mérési adatok és redukcióik összefoglaló táblázata
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Kiegyenlítő számítás hőmérsékleti korrekció felhasználásával
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Kiegyenlítő számítás hőmérsékleti korrekció felhasználása nélkül
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8.12. Irányátvitel a budapesti 4-es metróvonal építésén MOM Gi-B3
giroteodolittal
A kutatómunkám által elért eredményeket a metróépítéshez csak minimális mértékben
használták fel. A giroteodolitos előkészítő munkálatok 2004. évi megkezdésekor ismert
tervezett építési technológia igen nagy valószínűséggel predesztinálta a giroteodolitok
építéskori alkalmazását. A giroteodolit alkalmazása bármely építési technológia esetén
használható, így helyes volt az előkészítés. Közben olyan állomás- és alagútépítési
technológiára esett a választás, amely mellett nélkülözhetővé vált az alagúti giroteodolitos
azimutmérések felhasználása. Ezek után a Budapesti Műszaki Egyetem Általános- és
Felsőgeodézia Tanszéke MOM Gi-B3 giroteodolitjának a metróépítéssel kapcsolatos konkrét
teljesítménye a fúrópajzs-indításhoz köthető két irányátvitelben, azaz műszerállandómeghatározásokban (Gellért-hegy, pillér, 2006.10.05. és 2007.01.02.; Tétényi út, 2007
október 11. és 27.) és két iránymegadásban merült ki (Etele tér, 2007.03.30.; Tétényi út,
2007.10.26.). A diplomamunkámban (Szabó, 2004) a metróépítéshez prognosztizált ±6” – ±8”
irányátviteli középhiba a 2006–2008 években végzett kutatómunkám eredményeinek
köszönhetően lényegesen, ±3” – ±4” értékre javult. Az alagútépítéskor (2007–2010)
alkalmazott giroteodolit nélküli geodéziai technológia biztosította iránymeghatározási
középhiba ezt az áttörési hossz függvényében részben alulmúlja, részben felülmúlja,
gazdaságosan biztosítja azonban az áttörési hiba megengedett értékének betartását. Idevágó
szóhasználattal élve a giroteodolit alkalmazása kiaknázatlan potenciál maradt.
A budapesti 4-es metró építésekor a Tétényi út állomáson (ma Bikás park) 2007.10.26-án
végzett iránymegadás belső pontossága n = 8 északmeghatározás alapján ±1,7” (HungeodBME, 2007b), külső pontossága (2-8) képlet alapján ±2,3”.
A budapesti 4-es metró építésén a felülről nyitott állomási munkagödrökben a
fúrópajzsirányítás céljára létesített kezdőirányokat szatellitageodéziai módszerrel határozták
meg, az alagúti fúrópajzsirányítást pedig a vonalalagutak tengelyében vezetett veszítettpontos
sokszögvonal és az alagút jobb és bal falán állandósított alappontok egyidejű mérésén alapuló
sokszögrácsháló biztosította. A pontos alagúti kezdőiránynak és a rövid állomásközöknek
köszönhetően e sokszögrácsháló egyes irányai azimutjainak középhibája sok esetben
kedvezőbb a giroteodolittal elérhető azimutmeghatározás középhibájánál:
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2
2
 giróazimut
  kezdöirány
n
 2

(8-8)

Az alagúti kezdőirány középhibája  kezdöirány , a sokszögvonal mérésének szögmérési
középhibája   , és a giroteodolittal végzett azimutmeghatározás középhibája  giróazimut
alapján a giroteodolittal végzett azimutmeghatározás a középhibák aránya szerint kb. az 5–15.
sokszögoldaltól kezdve biztosít kedvezőbb középhibát a giroteodolitos azimut nélküli
sokszögelés középhibájával szemben.58 Az áttörési hiba keresztirányú komponensének
mengengedett legnagyobb értéke a 4-es metró építésénél a Metró Tervezési Irányelvek (KPM,
1979) alapján ±40 mm volt, amelynek betartása – a kivitelező geodétáinak előzetes elméleti
számításai alapján igazoltan – a sokszögvonal giroteodolitos tájékozó mérései nélkül is
betarthatónak bizonyult (Hörcsöki Ferenc, 2014). Ugyanezt a Hungeod Kft. az elsőként
kihajtott két állomásközi alagútban saját MOM Gi-B3 giroteodolitjával végzett irányátvitelek
és mérőállomással végzett mérések eredményei alapján is igazolta (Hörcsöki Ferenc, 2014).
Ezen eredmények ismeretében született döntés a giroteodolitos azimutmérések mellőzéséről
(Bényi László, 2014). Az első két állomásköz (Kelenföldi pu.–Tétényi út kb. 900 méter hossz,
Tétényi út–Bocskai út kb. 1400 méter hossz) áttörési hibáinak keresztirányú komponensei:
21 mm (Hungeod, 2008a) és 46 mm (Hungeod, 2008b) voltak. Utóbbi – a ±40 mm-ben
definiált lyukasztási hibahatár sajátos, kilométeres hibaként való értelmezésével és így 55 mm
megengedett lukasztási hiba (sic) definiálásával – szintén megfelelt (Hungeod, 2008b). E
sajátos értelmezés vitatható, a 46 mm áttörési hiba azonban vállalhatónak bizonyult.

58

A Gotthárd-bázisalagút esetében: alapirány = ±1,6”, giró-azimut = ±3,5” és iránymérés = ±0,9” a posteriori
középhibák (Stengele, 2007). Az egymással párhuzamos vonalalagutakban vezetett két sokszögvonalat minden harmadik sokszögpont szelvényében az alagút irányára merőleges hálózatoldal köti össze. Giró-azimutok
mérésével
a
sokszögeléssel
szembeni
pontosságnövekedés
az
n-edik
sokszögoldaltól
2
2
2
lehetséges: n  ( g   a ) /  i .
A gyakorlatban átlagosan minden hetedik sokszögoldalon történt giroteodolitos azimutmérés (Stengele, 2007).
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8.13. Az inerciális-autokollimációs irányátvitel korábbi eredményei
Schwarz és társai 1990. évi úttörő munkájukban (Schwarz et al., 1990) egy mechanikailag
definiált, vízszintes értelmű irány tájolásának vízszintes értelemben mozgatott inerciális
mérőegység használatával való ismételt meghatározását <±10” relatív pontossággal („relative
accuracy”, „accuracy”) jellemzik59, míg függőleges trajektória mentén mozgatva az IMU
vízszintes értelmű tájolásának ismétlési (belső) pontosságát („repeatability”, „precision”) 6”
értékben adják meg60. Egyik kísérlet esetében sem történt kapcsolódó autokollimációs vagy
törésszög mérés, az eredmények pusztán az egyes trajektóriákhoz tartozó azimut idősorok
összehasonlításából származó értékek. Lechner különböző típusú inerciális mérőrendszerek és
az azokhoz rögzített autokollimációs tükör és távoli irány (sokszögoldal) irányzásából álló
törésszögmérés

kombinációjával

közel

sík

terepen,

egymástól

1–5 km

távolságra

elhelyezkedő szomszédos sokszögvonal-oldalak abszolút azimutjait határozta meg (Lechner
et al., 1987). Legjobb eredménye szerint a relatív azimutmeghatározási feladatrész
súlyegységének középhibáját ±6.2” – ±13,6” jellemzi, míg az autokollimációs-irányméréses
törésszögmérés középhibáját ±1,3” mgon (Lechner et al., 1987).61 Ezekből a relatív
irányátvitel jellemzésére hibaterjedéssel (6,22+2∙1,32)½ ≥ ±6,4” középhiba számítható.62

8.14. Inerciális-autokollimációs irányátvitel függőleges trajektória mentén
8.14.1. Mérések
A

Gotthárd-bázisalagútbeli

irányátvitel

sémáját

és

egyben

a

vizsgálati

mérések

hardverkonfigurációját a 28. ábra szemlélteti (ld. 85. oldal), további részletek a (Neuhierl,
2005) disszertációban találhatóak. A vakakna száját a külszínről egy 1km hosszú vízszintes
tárnán át lehet elérni, amelyben a 195 m hosszú referenciairány is található. Az alagúti 356 m
hosszú vizsgálati irány a keleti főalagúttal párhuzamos elhelyezkedésű vágatban (leendő
59

Az IMU-t közel vízszintesen vezetett, hurok formájú mozgások után rendre ugyanazon precíz és stabil (0,4 m
bázison pontosabb, mint 10 m) foglalatba helyezték vissza.

60

Az IMU-t egy tizenhárom szintes épület liftjéhez rögzítették, majd azzal fel-le közlekedtek.

61

Az autokollimáció tapasztalati szórását (Aeschlimann, 1972) σ  10" / N értékben adja meg, ahol N a távcső
nagyítása. (Lechner et al., 1987)

62

Ez tájékoztató jelleggel használható, ugyanis mindössze kétszer egy oldalpár azimutmérése történt,
oldalanként 5 és 3, ill. 3 és 3 abszolút azimut meghatározásával, konkrét relatív irányátvitel nélkül.
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vészkijárat) közel északi irányban helyezkedik el. A tárna és a vágat szintkülönbsége 796 m,
melyet az aknába szerelt felvonó a maximális 16 m/s sebességgel (teljesen automatizált
teherlift-üzemmódban) egy perc alatt tesz meg. A felvonóba rögzített IMU-platformot és
szenzorait – az inerciális mérőegységet és az ahhoz hozzákapcsolt autokollimációs tükröt és
auto-kollimációs prízmát (GAP) – mutatja a 28. ábrán látható fénykép. A felvonóval való
menetek inerciális mérőegységgel való rögzítésekor a felvonóajtó zárásából és nyitásából és a
felvonó dezarrettálásából és arrettálásából eredő vagy a felvonóba lépő személy gerjesztette
legkisebb, néhány szögmásodperc mértékű mozgások is a méréshez tartoznak. A felvonó
fékezés-megállás-arrettálás művelete technikai okok miatt kézivezérlésben történt. A
felsoroltak miatt egy mérési menet hossza 3–7 perc. A mérési menetek és az autokollimációs
mérések folyamán az IMU ztest tengelye mindvégig közel függőleges helyzetű volt.
Az inerciális-autokollimációs irányátvitel mérésének és számításának jellemzőit a 13. táblázat
foglalja össze.
13. táblázat: A Gotthárd-bázisalagútbeli függőleges mérési trajektória mentén végzett
inerciális-autokollimációs irányátvitel mérésének és számításának jellemzői
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8.14.2. Az irányátvitel számítása Neuhierl szerint, KingsPad szoftver segítségével
Az irányátvitelnek a 27. ábra szerinti, geodéziai síkkordinátarendszerben értelmezett
alapegyenlete:

 lent   fent   fent   fent   IMU  ( lent   lent )

(Neuhierl, 2005) (3-5)

ahol i irányszögek, i és i törésszögek, IMU az IMU által a függőleges mozgási
trajektória mentén mért azimutális elfordulási szög. Az ábrán látható kapcsoló-tükör
(Neuhierl, 2005) szerint „az inerciális-autokollimációs irányátvitel belső pontosságára ad
felvilágosítást”

a

mérési

menetekhez

tartozó

(fent + IMU − lent )

szögösszegek

összehasonlítása alapján.
Neuhierl és Wunderlich az IMU által vertikális trajektória mentén megtett IMU
szögelfordulást az IMU három szögsebességmérője és három gyorsulásmérője, azaz hat
szenzor idősorainak az együttes feldolgozásával számították. A számítást az IMU-ra
vonatkozó tahiméterrel mért helyzeti koordináták és az álló IMU-helyzet v = 0 m/s
sebessége formájában külső geometriai és kinematikai adatokkal is támogatták (coordinate
update, zero velocity update). A számításhoz a kanadai University of Calgary kutatói által
kifejezetten az IMU és más geodéziai szenzorok mérési adatainak feldolgozására készített
KingsPad szoftvercsomagot használták. A KingsPad által adott időpontok között kiszámolt, a
felvonó lefelé, ill. felfelé való mozgásaihoz tartozó IMU kimeneti azimutváltozásokat
Neuhierl a mért törésszögekkel összegezte, majd az összegeket – az oda-vissza mérés
analógiájára – rendre „közepelte”, végül ezen középértékek felhasználásával (3-5) egyenlet
alapján számította az egyes irányátviteleket63 (Neuhierl, 2005).
A számítási eljárásból következik, hogy egy hibás oda vagy vissza mérés esetén az
irányátvitel teljes oda-vissza méréspárja hibás lesz. A 2005. évi irányátvitelek során Neuhierl
számításaiban a [durva hibás irányátvitelek / összes irányátvitel aránya] = 3/6; a vizsgálati
irány irányszöge az 1., 2. és 3. oda-vissza mérések teljes elhagyásával, a 4., 5. és 6. oda-vissza
mérések alapján került kiszámításra.
63

Az előállított nyers azimut-idősorokat a szerzők nem közölték, a (Neuhierl, 2005) doktori értekezésben a
meghatározott IMU szögelfordulások értékei csak közvetve, pontos időpontadatok nélkül találhatók meg, a
referenciairányok és vizsgálati irányok közötti irányszög-különbségek szintén nem teljeskörűen vannak
közölve.
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Neuhierl irányátviteli számításaiban a GAP-irányátvitelek és az AKT-irányátvitelek lent,i
végeredményei közt 2,8 mgon (2004) és 1,0 mgon (2005) szabályos eltérések figyelhető meg,
amelyek forrása a platformdőléskülönbségek és a ferde irányok együttes jelenléte, vagy más
megfogalmazásban az általam definiált iránykorrekciók hiánya.
8.14.3. A függőleges irányátvitel számítása becslési eljárás felhasználásával
Az

irányátvitel

geodéziai

síkkordinátarendszerben

értelmezett

számításának

(3-1)

alapegyenletét Neuhierl (3-5) egyenletének módosításával állítottam elő, amely a függőleges
irányátvitel esetében az alábbi formában írható fel (Szabó, 2007):

 lent   fent   fent   IMU   lent

(3-1b)

ahol i irányszögek, i a távoli referenciairány, ill. vizsgálati irány és a GAP, ill. AKT
autokollimációs irányának közvetlenül (kapcsoló-tükör nélkül) mért törésszögei, IMU az
IMU által a függőleges mozgási trajektória mentén mért azimutális elfordulási szög.
A IMU szög a 3.3. alfejezetben ismertetett lézergiró-idősorok becslési eljárásával kerül
kiszámításra. A 2005. évi 5. oda-vissza (le-fel) mérési menetek becslési eljárással számított z
szögsebesség-, álazimut- és relatív azimut idősorait a 22. ábra (76. oldal) és a 23. ábra (76.
oldal) szemléltetik.
A Gotthárd-bázisalagútbeli mérések alapján az irányátvitelek 448 különböző esetét
számítottam ki. A variációk a két mérési kampány 5+6 oda-vissza mozgásmérésének, azaz 22
mérési menetnek a különböző referencia és vizsgálati irányok között, autokollimációs tükrön
vagy autokollimációs prízmán át számított irányátvitelekből és a IMU két különböző
számítási eljárásának (diszkrét különbségek metódusa és iránykényszerek metódusa)
lehetséges variációiból tevődnek össze.
Az irányátvitelek végeredményeként kapott irányszögekből a vizsgálati irányok KELLirányszögeit kivonva maradék ellentmondásokat képeztem, amelyeket matematikai statisztikai
módszerekkel további vizsgálatoknak vetettem alá.
A vizsgálati irányok KELL-irányszögei az építési geodéziai alapponthálózat aktuális
koordinátáiból kerültek kiszámításra, melyeket a (Neuhierl, 2005) disszertációból vettem át. A
vizsgálati irányokat tartalmazó bázisalagúti építési geodéziai alapponthálózat elhelyezése
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±6 mm a posteriori középhibával jellemzett optikai és mechanikai aknafüggélyezésen (Schätti
és Ryf, 2004), tájékozása ±3,5” a posteriori azimut-középhibával jellemzett Gyromat 2000
típusú giroteodolittal végzett irányátvitelek során alapul (Stengele, 2007) (Stengele és Schätti,
2010).
Az irányátvitelek maradék ellentmondásainak statisztikai vizsgálatait a számítási variációkkal
összhangban lévő különböző csoportosításban eltérés-kvantilis-diagrammok, számított
korrigált empirikus szórások és konfidencia intervallumok alapján végzett normalitásvizsgálatok segítségével végeztem. Ezen kívül részletekbe menően tanulmányoztam a
Neuhierltól beszerzett eredeti mérési jegyzőkönyveket és a disszertációjában közölt mérési,
számítási és vizsgálati dokumentációit. E vizsgálati eszközök segítségével egyértelműen
feltártam a számítást és az inerciális, illetve a – részben autokollimációs – törésszögméréseket
terhelő durva és szabályos hibákat. (57. ábra, 14. táblázat)
A legfontosabb eredmény az autokollimációs prízmán (GAP) és az autokollimációs tükrön
keresztül (AKT) számított irányátvitelek eredményei között mutatkozó 9,1” (2004) és 3,2”
(2005) mértékű (2,8 mgon és 1,0 mgon) eltérés okának a megfejtése:
a platformdőléseknek az IMU mozgási trajektória kezdő és végpontja közötti különbsége az
autokollimációs prizmára, ill. tükörre menő nem vízszintes – kb. 100° zenitszög alatt látszó –
irányokkal kombinálva az irányátvitelben azimutális elfordulásként jelentkező hibát okoz. A
hiba mértékét az IMU navigált kereszt- és hosszdőléseiből számított platformdőléskülönbségekből; a mérésekből származó szög és távolság adatokból, a mérési vázlatok és
fényképek alapján rekonstruált geometriai viszonyokból; ill. Neuhierl laboratóriumi GAPdőlésvizsgálataiból (Neuhierl, 2005) a mérések többségénél <1” megbízhatósággal
kiszámítottam. Az ily módon kiszámított hibák iránykorrekció néven általam bevezetett
javításai számottevőek: a GAP esetében −2,9” – +1,0”, az AKT esetében −18,5” – +7,8”
mértékűek (Szabó, 2007).
A függőleges mozgási trajektória mentén végzett irányátvitelek esetében az IMU nem
függőleges ztest tengelyéből – platformdőlés – eredő és az IMU méréseiből számított relatív
azimut idősor javítását szolgáló azimutkorrekciók (ld. 3.2.5. pont) mértéke messze 0,1” alatt
marad, mert mind ∫(t)dt mind IMU parányiak voltak.
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Az irányátvitelek maradék ellentmondásainak eltérés-kvantilis-diagrammjai az

autokollimációs eszköz, a referenciairányok és a vizsgálati irányok szerint.64 A szaggatott
ovális jelölések az egyértelműen durva hibás méréseket jelölik. (Szabó, 2007)

64

GAP: geodéziai autokollimációs prizma, AkT: autokollimációs tükör, ref1 és ref2: referenciairányok (távoli
irány fent), vizsg1 és vizsg2: vizsgálati irányok (távoli irány lent)
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14. táblázat: A függőleges trajektória mentén végzett inerciális-autokollimációs irányátvitel
kiegyenlített eredményeinek maradék ellentmondásai és azok középhibái

A hibás irányátvitelek aránya az összes irányátvitelhez képest a 2004. évi és a 2005. évi
mérésekre vonatkozóan (Szabó, 2007) alapján 0/10 és 3/12, ami (Neuhierl, 2005) 0/5 és 3/6
eredményeihez képest lényegesen jobb.
A legjobb eredményekre (57. ábra, 14. táblázat) vezető számítási variáns a Gotthárdbázisalagútbeli függőleges trajektória mentén végzett irányátvitelek esetében a diszkrét
különbségek metódusa volt.
8.14.4. A két számítási eljárás eredményeinek összehasonlítása
A 2004. évi és 2005. évi két mérési epocha együttes eredményei alapján nem tehetők
szignifikáns kijelentések (Neuhierl, 2005), (Szabó, 2007). A 2004. évi mérések (Neuhierl,
2005) szerint tesztmérések. A 2005. évi mérések (Neuhierl, 2005) és (Szabó, 2007) szerinti
számítási eredményei elegendően precízek és megbízhatóak, így azok alapján szignifikáns
kijelentések fogalmazhatók meg.
Az inerciális-autokollimációs irányátvitel külső pontossága (1 szórás) 1,5 mgon = ±4,9”
(Neuhierl, 2005) és 0,8 mgon = ±2,7” (Szabó, 2007) középhibával jellemezhető.
Az inerciális-autokollimációs irányátvitel irányszögeinek a giroteodolitos irányátvitellel
meghatározott, referenciának tekintett irányszögektől való eltérései (maradék ellentmondások) a 2005. évi mérési epochára vonatkozóan +3,7 mgon = +12,0” (Neuhierl, 2005) és
+3,0 mgon = +9,7” (Szabó, 2007). P=95% konfidencia szinten végzett t-próba alapján
mindkét eltérés szignifikáns.
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Az általam kidolgozott új számítási eljárás alkalmazásával az irányátvitelek jobb belső
pontosságát értem el – epocha 2005, 1 tapasztalati szórás = ±0,7 mgon = ±2,4” (14. táblázat)
– mint az inerciális méréstechnikában jelenleg ismert más számítási eljárásokkal elérhető
belső pontosság (Szabó, 2007).
A két számítási eljárás eredményeinek további összehasonlítása65
(Neuhierl, 2005) és (Szabó, 2007) számítási eredményeinek összehasonlítása alapján az alábbi
kijelentések tehetők:
Az inerciális-autokollimációs irányátvitel külső pontossága (1 szórás) (Neuhierl, 2005):


2
2
 irányátvitel ,k , függöleges   hálózat
  2jel , fent  2 Teodolit
  22AKT   2 IMU   2jel ,lent  4,9"

(8-9)

Az inerciális-autokollimációs irányátvitel külső pontossága (1 szórás) (Szabó, 2007):


2
2
 irányátvitel ,k , függöleges   hálózat
  2jel , fent   
  2jel ,lent  2,7"
IMU

(8-10)

Az inerciális-autokollimációs irányátvitel belső pontossága (1 tapasztalati szórás), a
vizsgálati irány „csak oda” irányban mérve:


irányátvitel kiegyenlített végeredménye (Neuhierl, 2005): irányátvitel,b = ±4,6”

 irányátvitel kiegyenlített végeredménye (Szabó, 2007):

irányátvitel,b = ±1,6” – ±4,2”

A durva hibás mérések és az összes mérés aránya:


(Neuhierl, 2005) számítása szerint: 0/5 (2004) és 3/6 (2005)

 (Szabó, 2007) számítása szerint: 0/10 (2004) és 3/12 (2005)
A 2004. évi mérések (Neuhierl, 2005) szerint tesztmérések, ennek ellenére (Neuhierl, 2005),
(Neuhierl et al. 2006) és (Wunderlich et al., 2008) is középértéket számít a 2004. és 2005. évi
mérések végeredményeiből, amelynek a KELL-értéktől való eltérését (+2,2 mgon)
mindhárom munka az inerciális-autokollimációs irányátvitel és a giroteodolittal végzett
irányátvitel nem szignifikáns eltéréseként közöl.

65

A két eljárás korrekt összehasonlítása csak részben lehetséges. Neuhierl számításai szabályos hibákat
tartalmaznak, emiatt egyes – általam nem hibásnak vélt – mérések nem szerepelnek Neuhierl
végeredményének képzésében. Neuhierl számításainak hiányzik az alapos és transzparens számítási
dokumentációja. Mindettől függetlenül Neuhierl eredményei jók.
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A referenciának tekintett, giroteodolitos irányátvitelek oda-vissza azimutméréseinek
kiegyenlítéséből származó irányszög („KELL”-irányszögek) középhibája: 1 = ±3,5”
(Stengele, 2007), (Stengele és Schätti, 2010) (Szabó és Égető, 2007a), (Szabó és Égető,
2007b).
Statisztikailag nem szignifikáns eltérések (maradék ellentmondások = valódi hibák) a
giroteodolitos „KELL”-irányszögek 13. táblázatban közölt értékeitől:
 Eltérés a giroteodolitos referencia-irányszögtől (Neuhierl, 2005):

+7,1”

(súlyozva a valódi hibákból: (2004+2005)/2=(0,7+3,7)/2=2,2 mgon=7,1”,
mindkét epocha n=5+3 db „oda+vissza” mérése alapján, 1 = ±4,9”)
 Eltérés a giroteodolitos referencia-irányszögtől (Szabó, 2007 és 14. táblázat):

+12,0”

(súlyozva a valódi hibákból: (p2004∙2004+p2005∙2005)/pi=3,7 mgon=12,0”,
mindkét epocha n=10+9 db mérése alapján, 1 = ±5,2”)
Statisztikailag szignifikáns eltérések (maradék ellentmondások = valódi hibák) a giroteodolitos „KELL”-irányszögek 13. táblázatban közölt 2005. évi értékeitől:
 Eltérés a giroteodolitos referencia-irányszögtől (Neuhierl, 2005):

+12,0”

(epocha 2005 n=3 db „oda+vissza” mérése alapján, 1 = ±4,9”)
 Eltérés a giroteodolitos referencia-irányszögtől (Szabó, 2007 és 14. táblázat):

+9,7”

(epocha 2005 n=9 db mérése alapján, 1 = ±2,7”)
Durva hibával terhelt mérések, ill. irányátvitelek (Szabó, 2007) jelöléseivel:
 2005F1f GAP és 2005F1f AKS: hibás autokollimációs törésszög-mérések a 2005 1.
menet oda megelőzően;
 2005F2b GAP és 2005F2b AKS: lift üzemzavara kb. 20perc állásidővel az aknában,
félúton megállva a 2005 2. vissza menet alatt;
 2005F3f AKS: feltehetően hibás autokollimációs törésszög-mérés.
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8.15. Az iMAR iNAV-RQH-N lézergirók mért szögsebesség adatai

58. ábra: Lézergiróval mért z szögsebességek (TUM 2010, 70-es mérési sor) (Szabó et. al.
2015b)
Az 58. ábra az iMAR iNAV-RQH-N típusú inerciális mérőegység lézergiróinak mért („nyers”) z szögsebesség adatait ábrázolja a TUM Geodéziai Laboratóriumában végzett 70-es
mérési sorra vonatkozóan. (A bal felső ábrán ábrázolt idősor ábrájából a további ábrák rendre
százszoros nagyítással lettek előállítva.) A jelek szembetűnő, kb. 0,03° ≈ 113” nagyságú
„kvantumnagysága” a lézergiró specifikáció szerinti 1,13” felbontásának és az IMU beállított
100 Hz kiíratási frekvenciájának az eredménye. Az z ≤ 0,13 [°/s] ≈ 452” nagyságú jelek
nyugalmi (a Földhöz képest álló) helyzetet, míg az ettől nagyobb jelek mérési menetet (IMU
mozgást) jelentenek. Az ábrából jól kivehető a jel véletlen bolyongása (a jel zaja) és ennek az
idő előrehaladtával való növekedése. A nyugalmi szakaszok zajjal terhelt jelei az idősor 32%ában pozitív, 45%-ában nulla, 23%-ában negatív értéket vesznek fel. Ezek átlaga a Föld forgásvektorának München szélességi körén függőleges ztest-tengellyel elhelyezkedő, álló
helyzetű, inerciális mérőegység által mért nagyságát eredményezi, melynek értéke

z ≈ 0,0031 [°/s] = 11,2 [”/s]

(vö.

22.

ábra,

(76

(F = 7,2921150E−05 [rad/s]; geod.labor,München = 48,149°)
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8.16. t-próba
t=

a1  a2  δ
2
1

(k1  1 )σ + (k 2  1 )σ

2
2

k1k2 (k1 + k2  2 )
k1 + k2

(8-11)

A (8-11) képlet szerinti statisztika egy f = k1 + k2 −2 szabadsági fokú t-próba az a1 és a2 két
várható értékre, ahol k1 és k2 a mérések száma,  1 és  2 a méréseknek a mintából becsült
tapasztalati szórása. A nullhipotézis: H0 :  = 0 (a két végeredmény azonos). (Detrekői,
1991).

8.17. Statisztikai próba erősen eltérő mintaelemre
A (8-12) képlet szerinti q statisztika a mintából becsült a várható érték, az Le extrém mérési
eredmény, a mintából becsült 

tapasztalati szórás és a minta k elemszáma alapján

számítható (Detrekői, 1991):

q

a  Le
k 1

k

(8-12)

A statisztika eredménye és az alábbi táblázat adott p konfideniciaszinthez tartozó qp;k
értékének összehasonlítása alapján eldönthető az extrém mérési eredmény normális
eloszlásának mivolta. ((Detrekői, 1991), VIII. táblázat)
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8.18. Képtár
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8.19. Munkaidő-statisztika

Kivonat a munkaórák dokumentációjából
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