NAUJAS LIETUVOS TERITORIJOS GRAVIMETRINIŲ DUOMENŲ RINKINYS
Paršeliūnas, E.; Petroškevičius, P.; Obuchovski, R.; Šlikas, D.; Viskontas, P., Birvydienė, R.; Puškorius,
V.
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Geodezijos institutas
Detalus gravimetrinių duomenų rinkinys, kurį sudarant nustatomas Žemės paviršiaus taškų sunkio
pagreitis ir jų koordinatės, būtinas sprendžiant įvairius geodezinius uždavinius. Geodeziniai matavimai
atliekami Žemės sunkio lauke, todėl matavimų duomenims apdoroti bei jų redukavimui atlikti būtina
informaciją apie sunkio lauką. Sunkio laukas apibrėžia priimtos aukščių sistemos geoido ir kvazigeoido
paviršius nuo kurių atskaičiuojami Žemės paviršiaus taškų aukščiai. Taigi nuo gravimetrinių duomenų
rinkinio detalumo ir tikslumo labai priklauso praktiškai visų geodezinių darbų tikslumas.
Informacija apie Žemės gravitacijos lauką taip pat reikalinga atliekant naftos bei kitų naudingųjų
iškasenų paieškas, vykdant geofizinius bei geodinaminius tyrimus. Gravitacijos laukas apibrėžia įvairių
objektų, judančių Žemę supančioje erdvėje, orbitas. Jį reikia žinoti vykdant tiksliąją navigaciją.
Ankstesnis Lietuvos teritorijos gravimetrinių duomenų rinkinys (gravimetrinė nuotrauka) sudarytas
1951–1962 metais. Jį sudarė Lietuvos mokslų akademijos Geologijos ir geografijos institutas bei kai kurios
Sovietų Sąjungos gamybinės organizacijos. Instituto atliekamiems darbams vadovavo ir juos vykdė S.
Blinstrubas ir A. Ražinskas. Duomenų rinkinyje sukaupta informacija apie daugiau nei 10 000 taškų.
Duomenų rinkinio katalogai neišlikę. Tačiau išlikę Bouguer anomalijų gravimetriniai žemėlapiai, kurie
sudaryti masteliu 1:200 000. Sudarant žemėlapį taikyta tuometinė 1942 m. koordinačių sistema, Krasovskio
elipsoidas bei Baltijos sistemos normaliniai aukščiai. Potsdamo sunkio sistemos pagreičio matavimai atlikti
gravimetrais СН-3, ГКА, ГАК-3М, ГАК-4М, ГКM, naudojant atraminius gravimetrinius punktus Vilniuje,
Panevėžyje, Rygoje ir Karaliaučiuje. Sunkio pagreičio vidutinė kvadratinė paklaida neviršija 0,5 mGal.
Taškų aukščiai nustatyti geometriniu arba barometriniu niveliavimu bei naudojant topografinius žemėlapius.
Sunkio anomalijoms skaičiuoti naudotas Helmerto normalinis sunkio laukas. Tenka pažymėti, kad Helmerto
normalųjį sunkio lauką atitinkantis ekvipotencialinis elipsoidas tiksliai nesutampa su koordinatėms skaičiuoti
taikytu Krasovskio elipsoidu. Bouguer anomalijų vidutinės kvadratinės paklaidos neviršija 0,8 mGal.
Žemėlapio tikslumo vertinimai pagal naujai atliktus gravimetrinius matavimus parodė, kad sunkio pagreičio,
nustatyto pagal šį gravimetrinį žemėlapį, vidutinė kvadratinė paklaida yra 0,7 mGal. Kai kuriose žemėlapio
vietose paklaidos siekia iki 3 mGal.
Per 1992 - 2015 metų laikotarpį Lietuvos teritorijoje, naudojant naujausius gravimetrinius prietaisus ir
kosminės geodezijos sistemas, sukurtas naujas gravimetrinis ir geodezinis pagrindas, atlikti absoliutiniai
sunkio pagreičio matavimai, priimtos naujos Lietuvos sunkio (LSS07), normalinio sunkio (GRS80),
geodezinių koordinačių (LKS94) ir aukščių (LAS07) sistemos, sudarytas nuolat veikiančių GPS stočių
tinklas LITPOS. Lietuvos koordinačių sistemoje naudojamas elipsoidas GRS80, aukščių sistema susieta su
Amsterdamo mareografo nuliu. Sudarytas Lietuvos teritorijos kvazigeoido modelis LIT15G. Todėl atsirado
galimybė atlikti detalesnius ir tikslesnius Lietuvos teritorijos gravitacijos lauko tyrimus sudarant naują
Lietuvos teritorijos gravimetrinių duomenų rinkinį. Nauji sunkio pagreičio matavimai leis padidinti Lietuvos
teritorijos kvazigeoido aukščių tikslumą ir tuo pačių normalinių aukščių nustatymo tikslumą, naudojant
kosminės geodezijos priemones ir neatliekant daug darbo sąnaudų reikalaujančio niveliavimo.
Atsakinga institucija už Lietuvos teritorijos gravimetrinių duomenų rinkinio sudarymą yra Nacionalinė
žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (NŽT), kuriai, vadovaujantis Valstybinio geodezinio pagrindo
tvarkymo ir krašto kartografavimo 2018−2020 metų programa, yra pavesta plėtoti valstybinį geodezinį
pagrindą ir tikslinti jo parametrus. NŽT skelbtą atvirą konkursą laimėjo ilgametę tokių darbų patirtį turintys
Vilniaus Gedimino technikos universiteto Geodezijos ir kadastro katedros bei Geodezijos instituto
mokslininkai. Vadovaujant vyresniems kolegoms aktyviai į gravimetrinių duomenų rinkinio sudarymą
įsitraukė Geodezijos ir kadastro katedros studentai, studijuojantys pagal Geodezijos (bakalaurų lygmenyje)
ir Geodezijos ir kartografijos (magistrantų lygmenyje) studijų kryptis.

Projektuojant gravimetrinius matavimus buvo numatyta Lietuvos teritoriją (plotas 65 286 km²) padengti
maždaug 30 000 gravimetrinių taškų tolygiu tinklu, išskyrus sunkio lauko intensyvios kaitos regionus,
kuriuose buvo numatytas gravimetrinių taškų sutankinimas. Projektuojant žiūrėta, kad gravimetrinių taškų
tankumas būtų ne retesnis kaip 1 punktas 2,4 km2. Taškų vietos parinktos taip, kad atstumas tarp gretimų
taškų būtų apie 1,6 km. Sutankinimo zonose atstumas tarp gravimetrinių taškų sumažintas iki 1,0 km.
Gravimetriniai taškai užkoduoti šešiaženkliu kodu. Pirmas kodo skaitmuo reiškia Lietuvos pirmosios klasės
vertikaliojo tinklo poligono numerį, sekantys trys skaitmenys – linijos numerį, paskutiniai du skaitmenys –
linijos taško numerį. Suprojektavus gravimetrinius taškus nuskaitytos jų koordinatės, kurios importuotos į
matuotojų automobilinius navigatorius ir panaudotos taškų vietai surasti vietovėje. Paruoštos suprojektuotų
gravimetrinės nuotraukos taškų schemos.
Lietuvos teritorijos gravimetrinį pagrindą sudaro gravimetrinis tinklas, kuris jungia 686 punktus,
kuriuose nustatytas LSS07 sistemos sunkio pagreitis. Tinklas tolygiai dengia šalies teritoriją. Į tinklą įeina 3
absoliutinių sunkio pagreičio matavimų punktai, kuriuose matavimai atlikti 1994, 2002 ir 2017 metais ir 48
pirmosios klasės punktai. Tinklo matavimai atlikti gravimetrais Scintrex CG-5. Tinklo punktuose sunkio
pagreičio vidutinė kvadratinė paklaida neviršija 0,010 mGal. Geodezinis pagrindas gravimetrinių duomenų
rinkiniui sudaryti buvo nuolat veikiančių GNPS stočių tinklas LitPOS, jungiantis 31 stotį. Normaliniams
aukščiams nustatyti naudotas kvazigeoido modelis LIT15G. Pagal šį modelį nustatomų kvazigeoido aukščių
vidutinė kvadratinė paklaida yra 0,02 m.
Atsižvelgiant į esamą gravimetrinį ir geodezinį pagrindą bei šiuolaikinių gravimetrų ir GNPS metodo
tikslumą, numatytos tokios leistinos nustatomų dydžių vidutinės kvadratinės paklaidos: LSS07 sistemos
sunkio pagreičiui – 0,060 mGal; LKS94 sistemos koordinatėms – 0,20 m; LAS07 sistemos normaliniams
aukščiams – 0,15 m. Sunkio pagreičio ir koordinačių tikslumas turėtų užtikrinti taškų tinkamumą
detalesniems gravimetrinių duomenų rinkiniams sudaryti. Sunkio anomalijos skaičiuojamos naudojant
normalųjį sunkio lauką GRS80, 2,67 g/cm³, 2,3 g/cm³ ir realųjį tarpinio sluoksnio tankius. Gravimetriniuose
taškuose Bouguer anomalijų vidutinė kvadratinė paklaida, įvertinus reljefo pataisos vidutinę kvadratinę
paklaidą, - 0,080 mGal. Interpoliuotų Bouguer anomalijų reikšmių vidutinė kvadratinė paklaida negali būti
didesnė kaip 1,00 mGal.
Gravimetrams kalibruoti naudota gravimetrinė bazė jungianti gravimetrinius punktus EIŠIŠKĖS,
VILNIUS, PANEVĖŽYS, SALOČIAI. Gravimetrinės bazės punktai išsidėstę dienovidinio kryptimi. Bazės
punktai įrengti prie gero kelio, todėl patogūs gravimetriniams matavimams atlikti. Bazės ilgis 270 km. Sunkio
prieaugis tarp kraštinių bazės punktų EIŠIŠKĖS ir SALOČIAI 201 mGal.
Bazės punktai VILNIUS ir PANEVĖŽYS, esantys pastatų apatiniuose aukštuose, priklauso nulinės
klasės gravimetriniam tinklui, kurio punktuose atlikti absoliutiniai sunkio pagreičio matavimai balistiniu
gravimetru JILAg-5. Kiti du punktai – EIŠIŠKĖS ir SALOČIAI įrengti lauke. Jie priklauso pirmosios klasės
gravimetriniam tinklui. Juose matavimai atlikti gravimetrais LaCoste & Romberg ir Scintrex CG-5.
Atliekant kalibravimą matavimai punktuose vykdyti šia seka: VILNIUS, PANEVĖŽYS, SALOČIAI,
PANEVĖŽYS, VILNIUS, EIŠIŠKĖS, VILNIUS. Kiekviename punkte buvo atliekami du po 10 ciklų 55 s
trukmės matavimai. Vieno matavimų reiso trukmė 12 valandų. Matavimų rezultatai apdoroti taikant
GRAVSOFT programų paketo procedūras.
Per 2016–2018 metus atlikti nauji gravimetriniai matavimai, nustatant sunkio pagreitį 32951 taške,
naudojant naujausius automatinius gravimetrus Scintrex CG-5, ir koordinuojant taškų padėtis taikant LitPOS
tinklo paslaugas. Gravimetrinių taškų normaliniai aukščiai nustatyti taikant Lietuvos teritorijos kvazigeoido
modelį LIT15G.
Matavimai gravimetriniuose taškuose atlikti vienu gravimetru. Kiekvienos dienos reisas pradėtas ir
baigtas gravimetrinio pagrindo punktuose. Reiso viduryje atlikti kontroliniai matavimai gravimetrinio
pagrindo punkte. Matavimuose naudoti penki Scintrex CG-5 gravimetrai Nr. Nr. 182, 183, 184, 185, 825.
Kiekviename nuotraukos taške atlikta po du 5 ciklų matavimus. Vieno ciklo trukmė 25 s. Pastebėjus tolygų
ir didesnį už 15 μGal gravimetro atskaitų taške kitimą, atlikti papildomi 5 ciklų matavimai.
Gravimetriniai taškai koordinuoti GPS imtuvu RTKNet metodu nuo LITPOS stočių. Arti valstybės
sienos naudotos ir kaimyninių šalių Latvijos 6 (LATPOS) bei Lenkijos 3 (ASG-EUPOS) GPS stotys.

Matavimams naudoti Trimble 5800, Leica Viva ir Hi-Target V90 Plus GPS imtuvai. Siekiant padidinti
koordinačių ir aukščio nustatymo tikslumą, kiekviename taške atlikta po du matavimus.
Gravimetrinių matavimų duomenys apdoroti taikant GRAVSOFT programų paketo procedūras.
Duomenys redukuoti įvertinant gravimetrų kalibravimo koeficientų reikšmes bei Mėnulio ir Saulės poveikį.
Toliau dienos reiso duomenys išlyginti naudojant du atraminius punktus ir nustatant paklaidas kontroliniuose
punktuose. Kada paklaidos yra mažesnės už dvigubą matavimų tikslumą (0,120 mGal), atliktas galutinis
matematinis išlyginimas naudojant ir kontrolinius punktus kaip atraminius. Matematiškai išlygintų sunkio
pagreičio reikšmių vidutinių kvadratinių paklaidų vertės yra intervale nuo 0,002 mGal iki 0,009 mGal.
Paklaidų vertės parodytos 1 paveiksle.

1 pav. Išlygintų sunkio pagreičio reikšmių vidutinės kvadratinės paklaidos mGal
Iš dvigubų GPS matavimų skirtumų apskaičiuotos vidutinės kvadratinės gravimetrinių taškų paklaidos
gautos tokios: LKS94 koordinačių x – 0,025 m, koordinačių y – 0,018 m, elipsoidinių aukščių – 0,015 m.
Priimant, kad geoido modelio LIT15G vidutinė kvadratinė paklaida 0,020 m, LAS07 normalinių aukščių
vidutinė kvadratinė paklaida gauta 0,025 m.
Sunkio pagreičio tikslumas įvertintas pagal gravimetrinius matavimus 1917–je kontrolinių punktų.
Skirtumai tarp išmatuotų ir tikslių sunkio pagreičio reikšmių šiuose punktuose parodyti 2 paveiksle.
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2 pav. Sunkio pagreičio skirtumai kontroliniuose punktuose, mGal
Gravimetrinių taškų sunkio pagreičio vidutinė kvadratinė paklaida pagal sunkio pagreičio skirtumus
kontroliniuose gravimetrinio tinklo punktuose gauta mg=0,0213 mGal. Priėmus sunkio pagreičio
atraminiuose gravimetriniuose punktuose vidutinę kvadratinę paklaidą mga = 0,010 mGal, gauta, kad vieno
matavimo gravimetru vidutinė kvadratinė paklaida mdg =0,0188 mGal.
Gravimetrinių taškų Bouguer anomalijos skaičiuotos prie trijų tarpinio sluoksnio tankių 2,67 g/cm³, 2,3
g/cm³ ir vidutinio tankio Lietuvos teritorijai 2,09 g/cm³. Vidutinis tankis nustatytas remiantis geologiniais
tyrimais, kurie atlikti naudojant iš 13 222 gręžinių gauta informacija. Bouguer anomalijų vidutinė kvadratinė
paklaida mBa = 0,0732 mGal. Interpoliuotų Bouguer anomalijų vidutinė kvadratinė paklaida gauta miBa
=0,326 mGal. Skirtumai tarp interpoliuotų ir išmatuotų Bouguer anomalijų reikšmių (506 taškai) parodyti 3
paveiksle.
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3 pav. Skirtumai tarp interpoliuotų ir išmatuotų Bouguer anomalijų reikšmių mGal
Gravimetrinės nuotraukos kataloge pateikiama 32951 gravimetrinių taškų kodas, elipsoidinės
koordinatės, elipsoidinis aukštis, plokštuminės koordinatės, normalinis aukštis, išmatuotas sunkio pagreitis,
normalinis sunkio pagreitis, švarioji sunkio anomalija laisvajame ore, švarioji Bouguer anomalija su tankiais
2,67 g/cm³, 2,3 g/cm³ ir vidutinio tankio Lietuvos teritorijai 2,09 g/cm³, reljefo pataisa, pataisyta švarioji
Bouguer anomalija (2,67 g/cm³).
Lietuvos teritorijos švariosios Bouguer anomalijos, su tankiu 2,67 g/cm³, parodytos 4 pav. (izoanomalės
pravestos kas 2 mGal).

4 pav. Lietuvos teritorijos Bouguer anomalijos
Sudarytas gravimetrinių duomenų rinkinys teikia naujas galimybes padidinti Lietuvos teritorijos
kvazigeoido bei pasaulinio geopotencialinio modelio EGM2020 tikslumą. Ateityje, norint padidinti
interpoliuotų Bouguer anomalijų reikšmių tikslumą, gravimetrinių duomenų rinkinį galima sutankinti,
nepermatuojant jau išmatuotų gravimetrinių taškų.
Apibendrinant galima padaryti šias išvadas:
1. Parengta gravimetrinės nuotraukos sudarymo, taikant naujausius automatinius gravimetrus Scintrex
G5 ir nuolat veikiančių GPS stočių tinklą, metodika.
2. Pateiktas sunkio anomalijų skaičiavimo ir tikslumo įvertinimo algoritmas. Anomalijoms skaičiuoti
naudojami taškų elipsoidiniai aukščiai, GRS80 normalinis sunkio laukas, skaičiuojant begalinio tarpinio
sluoksnio pataisą įvertintas Žemės sferiškumas, reljefo pataisa skaičiuota 200 km spinduliu.
3. Taikant pasiūlytą gravimetrinės nuotraukos metodiką gauti tokie tikslumo rodikliai: vidutinės
kvadratinės paklaidos sunkio pagreičio, pagal skirtumus gautus kontroliniuose punktuose, 0,021 mGal,
koordinačių 0,025 m, elipsoidinių aukščių 0,015 m, Bouguer anomalijų taškuose 0,073 mGal, interpoliuotų
Bouguer anomalijų 0,326 mGal.
4. Sudaryta gravimetrinė nuotrauka teikia naujas galimybes padidinti Lietuvos teritorijos kvazigeoido
tikslumą.
5. Norint padidinti interpoliuotų Bouguer anomalijų reikšmių tikslumą, nuotrauką galima sutankinti,
nepermatuojant jau išmatuotų gravimetrinių taškų.
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