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1. Bevezetés 
 

Eddigi diplomáimban gravitációs anomáliák vizsgálatával foglalkoztam. Barta György 

professzor elméletét vizsgáltam meg három dimenziós esetben az 1997-es dolgozatomban. A 

geoidot próbáltam közelíteni két forgásszimmetrikus tömegeloszlás eredőjeként. A 2003 évi 

munkámban lokális gravitációs anomáliák értelmezésével foglalkoztam, mint a hot spot-ok 

(forrófoltok) és a szubdukciós zónák (alábukó lemezszegélyek) és végigvettem a legjelentősebb 

addig publikált nehézségi-anomália modelleket. Számításokat végeztem a hot spot-ok és az 

alábukó lemezszegélyek által okozott nehézségi anomáliákra (direkt feladat megoldásaként). 

Ezek alapján jutottam konzulensemmel arra a következtetésre, hogy jelen dolgozatomban a 

forrófoltok felett kialakuló gravitációs anomáliák inverziójával határozom meg a hatók 

szerkezetét. 

Az utóbbi években megnőtt azon publikációk száma, amely a bonyolultabb matematikai 

modellek mellett kihasználják a számítástechnika jelentős fejlődését. Ilyenek a köpenyáramlás-

modelljei, illetve a többparaméteres inverziós számítások. 

A plum-ok (magmafeláramlások) modellezését a vizsgálni kívánt fizikai paraméterek 

függvényében különböző módokon végzik. A köpenyáramlás-modellek különböző viszkozitási 

paraméterek és az áramlások modellezésével kívánja meghatározni a feláramlások 

paramétereit. A szeizmikus tomográfia a sebességinhomogenitásokon keresztül szolgáltat 

információt a Föld belsejéről. 

Az általam vizsgált nehézségi anomáliák a kéregben és a köpenyben lévő 

sűrűséginhomogenitás következményei. A kéregben található sűrűség többletek, a 

magmakamrák és a köpenyben található sűrűség csökkenés a magmafeláramlások 

következményei. Természetesen a fizikai paraméterek nem függetlenek egymástól, de mivel az 

összefüggés igen bonyolult ezért szerezhetünk új vagy más információkat a különböző 

módszerek segítségével.  
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2. A dolgozat célkitűzései 
 

A szakdolgozatban elkezdett gravitációs anomáliákra és geoidra vonatkozó modellszámítások 

folytatása a modellek részletezésével, illetve más eljárások felhasználásával például, a modell 

paramétereinek inverziós módszerrel történő meghatározása. A számításokhoz szükséges 

mesterséges holdak által meghatározott és a felszíni mérések adatainak összegyűjtése és 

értékelése. A topográfia és a fent leírt módon modellezett felső köpenybeli gravitációs hatók 

hatásainak számítása.  
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3. Hot spot-ok (forrófoltok) 
 

3.1. Forrófolt történelmi áttekintése 

Az 1950–1960-as évektől kezdve egyre több bizonyíték jelent meg azzal kapcsolatosan, hogy 

az addig általánosságban elterjedt merev Föld modell helyett más modell ad valósághűebb 

leírást. Alapvetően négy változat alakult ki a XX. század folyamán. Az első, hogy a merev Föld 

kihűlés, nyomás, és a vulkáni kőzetek és gázok kilövellése révén változik (Jeffreys, 1958). A 

második, hogy a Föld tágul a radioaktív fűtés vagy a csökkenő gravitációs konstans hatására 

(Dicke, 1957; Dirac, 1937; Egyed, 1956; 1957). A harmadik elmélet az, hogy a Föld 

változékony és kontinensvándorlás van (Wegener, 1924). A negyedik verzió, hogy a Föld 

köpenyében áramlások működnek (Griggs, 1939; Vening Meinesz, 1948). Ezen elmélet esetén 

a konvekciós cellák találkozásánál találhatóak a közép-óceáni hátságok. Ez az elmélet jobb 

magyarázattal szolgált a kontinensek vándorlására, mint a Wegener-féle elképzelés. 

J. Tuzo Wilson kanadai geofizikus, 1963-ban magyarázatott keresett az olyan óceáni 

hátságokra, mint amilyen a Hawaii-hátság is. Megfigyelte, hogy a Földön több helyen olyan 

folyamatos vulkáni tevékenység folyik, amelyek helyhez kötöttek. Kilenc ilyen hátságot 

azonosított a Csendes-óceánban, megfigyelte, hogy ezek közel párhuzamosan helyezkednek el 

egymással (lásd 2. ábra). Ebben az időben kezdődtek tengeralattjárókról végzett tengerfenék 

megfigyelések, amelyek kimutatták, hogy például Hawaii-nál a tengerfenék nem úgy 

folytatódik, amint vető esetén kellene (Hamilton, 1957). A fentiek alapján jutott Wilson arra a 

következtetésre, hogy a konvekciós cellákban kialakulhat olyan kis kiterjedésű feláramlás, 

amely létrehozta a Hawaii-hoz hasonló felszíni formákat. A magma, amelyik könnyebb, mint a 

környező kőzet, felemelkedik és felszakítja a tengerfenekét. Morgan feltételezése szerint ez 

csak úgy lehetséges, ha ezeken a helyeken kis kiterjedésű forró területek találhatóak a lemezek 

alatt. Morgan úgy gondolta, hogy termális plum-ok (magmafeláramlások) okozzák ezt 

(Morgan, 1971). Ezt az elméletet nevezték később hot spot elméletnek. 

Más kutatók a hot spot-okhoz kapcsolódó mély plum-okat elvetik, ennek az elvnek legjelesebb 

képviselője Anderson (2000). Cikkében úgy fogalmaz, hogy egy „felülről irányított” tektonika 

jobban átgondolt és konzisztensebb, mint a plum teória és nem igényel egy ad hoc kezdeti 

szingularitást.  

 

3.2. Forrófoltok általános jellemzői 

A különböző elméletek alapján különböző számú hot spot található a Földön. Abban mind 

megegyezik, hogy több mint 60 és kevesebb, mint 150 darab van belőlük.  
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Szakirodalmi áttekintések alapján néhány kutató csak azokat a hot spot-okat nevezik így, 

amelyek alatt valószínűsíthetően köpeny-feláramlások, más szóval plum-ok, a hőoszlopok 

felett találhatók (Morgan, 1971). A bazalt pajzsvulkánok általában ilyenek. Ez lehet sekélyebb 

vagy akár több 1000 km mélyről feljövő magmaanyag.  

 

3.3. Forrófoltok elhelyezkedése 

A hot spot-okat rendszeresen csoportosítják elhelyezkedésük alapján. Ez alapján találhatóak a 

lemezek belsejében, a szétváló lemezszegélyeknél és a közép-óceáni hátságoknál (lásd 1. ábra). 

Az alábbi ábra ábrázolja a világ jelentősebb 25 hot spot-ját.  

 

1. ábra. Hot spot-ok (http://pubs.usgs.gov/gip/dynamic/world_map.html) 

(piros vonal: divergáló lemezszegélyek, ahol az új kéreg keletkezik a lemezek távolodnak egymástól; kék csipkés vonal: konvergáló 

lemezszegélyek, ahol a kéreg a Föld belseje felé halad, a lemezek egymás alá buknak; szürke vonalak: elcsúszó lemezszegélyek,  ahol 

lemezek pusztulnak és keletkeznek , a lemezek horizontálisan mozognak egymáshoz képest; piros sraffozott terület: lemezhatár 

területek olyan övek, ahol a deformáció diffúz és a határok nem definiálhatóak egyértelműen; piros pontok; megjelenített 

forrófoltok). 

 

3.4. Forrófoltok rögzítettek – mozognak 

A Föld kéreg lemezek mozognak ezt Wegener, 1924 óta ismerjük, a Pannon medence 

kialakulását Horváth és társai publikálták 2015 évi cikkükben. A hot spot-októl és a hozzájuk 

kapcsolódó plum-októl várták a megoldást a köpenyáramlás-modellek közti viták eldöntésére. 

Nevezetesen, hogy a köpenyáramlás hajtja-e a litoszféra lemezeket vagy a lemeztektonika 

generálja az áramlásokat. A hot spot-ok, amelyek óceáni-lemezek közepén helyezkednek el, 

mint a Hawaii is, hátságokat hoztak létre az óceáni-lemezen (lásd 2. ábra), ezért úgy gondolták, 

hogy ezek rögzítettek, sőt maga az egész áramlás is stabil szerkezetű. 

http://pubs.usgs.gov/gip/dynamic/world_map.html
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2. ábra. Forrófoltok és hátságaik (Schubert, et al., 2002)  

(1. Hawaii; 2. Húsvét-szigetek; 3. Mc Donald tengeri hátság; 4. Bellany-sziget; 5. Cobb tengeri hátság; 6. Yellowstone; 7. Galapagos-

szigetek; 8. Bermuda; 9. Izland; 10. Azori-szigetek; 11. Kanári-szigetek; 12. Cape Varde; 13. Szt Heléna; 14. Tristan da Cunha; 15. 

Bouvet-sziget; 16. Edward herceg-szigete; 17. Reunion; 18. Afar – Etióp; 19. Eifel; 20. Kerguelen-szigetek) A pirossal jelölt esetekben 

végeztem számításokat. 

 

Ezt támasztották alá a közép-óceáni hátságok alatt elhelyezkedő hot spot-ok. Mivel a 

köpenyáramlás szimulációs modellei is perturbációkat jeleztek, ezért várható, hogy a hot spot-

ok is mozognak. A lemeztektonika miatt nehéz kimutatni a hot spot-ok mozgását, amelyet 

általában a többi forrófolthoz viszonyítva írnak le. Bizonyos lemezek mozgásához viszonyítva 

vizsgálják az attól független hot spot-okat és egyéb lemezeket, így mennek sorba és összevetik 

a mért és a számított adatokat (Molnár, Stock, 1987; Steinberger et al., 2004). A számítások 

eredménye, hogy a hot spot-ok 0 – 40 mm/év sebességgel mozognak (lásd 3. ábra). Ez az 

eredmény konzisztens a köpenyen keresztüljövő plum-ok horizontális sebességével, ami egy 

nagyságrenddel kisebb, mint a lemezek sebessége (Turcotte, Schubert, 2002). Ugyanakkor 

vannak akik a Hawaii hot spot sebességét az Atlanti- és Indiai-óceánban lévő hot spot-okhoz 

viszonyítva 80 mm/év-nek (Hamilton, 2002) találták. Ami már csak azért is érdekes, mert ez 

összemérhető a lemezek egymáshoz viszonyított mozgásával. 
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3. ábra. Hot spot-ok mozgása (Steinberger et al, 2004)  

(A gravitációs-anomália (a raszter színei), amíg a forrófolt színezése a jelenlegi helyétől követi vissza a forrófolt mozgását). 

 

3.5. Hőmérséklet eloszlása a földköpenyben 

Föld köpeny hőmérsékleti adatait Anderson (2000) gyűjtötte össze (lásd 1. táblázat). A felső 

földköpeny hőmérsékletét ~1400 ̊C találta különböző adatok alapján. Ehhez képest a következő 

táblázat tartalmazza az eltéréseket. Amiből látszik, hogy a hot spot-ok esetén az eltérés pozitív, 

de ugyanakkor figyelemreméltó, hogy akár +/-200 ̊C (14%) tartományba esik szinte az összes 

anomália. 
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1. táblázat. Hosszú hullámhosszú hőmérséklet ingadozások a köpeny felső litoszférájában (Anderson, 2000). 

 

 

A földköpeny hőmérséklet-mélység függvényére végzet számításokat Kaula 1983-as cikkében, 

a 4. ábrán található eredményeket kapta különböző lemezkonfigurációkra. 
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4. ábra. Hőmérséklet-mélység függvények: a) óceáni mendence; b) kontinentális lemez; c) óceáni felemelkedés; d) szubdukciós zóna 

(Kaula, 1983). 

 

A fenti cikk nem foglalkozik a hot spot-okkal kiemelten, de a hőmérséklet inhomogenitásokat 

megvizsgálták a Föld különböző mélységeiben és domináns korrelációt az óceán-középi 

hátságok esetén találtak. 

 

3.6. Forrófoltok tomográfiai adatai 

Miután a szeizmológiai inverzió és adatgyűjtés addig fejlődött, hogy előálltak a Föld belsejének 

nagy felbontású sebességmodelljei, amelyekből az általánosan elfogadottak a Preliminary 

Reference Earth Model (PREM) és az Oceanic Reference Modell (ORM), elkezdték vizsgálni 

a sebességanomáliákat, ilyen a 670 km mélységben lévő diszkontinuitás is. Felmerült, hogy a 

plum-ok is kutathatók lennének ezzel a módszerrel. Utóbbi években jelentős számú cikk jelent 

meg ezen témában (Ritsma, Allen, 2003; Montelli et al., 2004). A következő összefoglaló 5. és 

6. ábrákon látszik, hogy a tomográfiai kutatások alapján mely hot spot-ok alatt lévő 

feláramlásokról feltételezik, hogy sekélyek és melyekről, hogy azok akár a földmag határról 

származnak. 
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5. ábra. Tomográfiai módszerrel meghatározott sebességinhomogenitás szelvények különböző mélységekben (jelkulcsot lásd 6. 

ábrán) (Montelli et al., 2004). 
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6. ábra. Tomográfiai módszerrel meghatározott sebességinhomogenitás szelvények különböző mélységekben (Montelli et al., 2004). 
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Az előző ábrák (5. és 6. ábra) jelkulcsából is látszik, hogy pár százalékos eltéréseket 

térképeznek a már említett modellekhez képest. Ami érdekes, hogy egyetlen olyan cikket sem 

találtam, ahol sikerült volna kimutatni a feláramlások tetején lévő gombafejszerű szétterülést. 

A különböző tomográfiai irodalmi források a különböző hot spot-okat különböző mélységekig 

tartják térképezhetőnek (lásd 1. táblázat). A tomográfiai kutatásokban is kisebb bizonytalanság 

van. Egyrészt a fent felsorolt nem eldöntött mélységű plum-ok azért nem meghatározottak, mert 

mélyebben is találhatóak esetleg sebességinhomogenítások, vagy jelentős horizontális eltolódás 

van a magasság függvényében, de nem olyan jelentősek. A módszer felbontóképessége 100 km 

körül van ennek megfelelően a feláramlások sugarát is 100 km-re kerekítve adják meg a 

szerzők. 

 

3.7. Forrófoltok és hőoszlopok geokémiája 

A hot spot-okat és a plum-okat nem sikerült még teljesen beilleszteni a földköpeny geokémiai 

fejlődéstörténetébe. Ugyanakkor a plum-oknál megfigyelt alkáli vulkanizmusnak kiemelkedő 

jelentőséget tulajdonítanak. A hot spot-ok esetén a vulkáni tevékenység általában elsődlegesen 

bazalt alapú, az óceáni hátságok kőzetéhez hasonló, ezért számos tanulmány foglalkozik a két 

jellegzetes terület geokémiájával (Anderson, 1981; White et al., 1992). A fentieken kívül 20%-

ban részlegesen megolvadt köpeny anyag, (3:1 arányban alpi peridotit és hawaii bazalt 

keverékéből álló) az úgynevezett pirolit a jellemző. A kémiai elemek változása a nyomás (ami 

részben függ a mélységtől) és a hőmérséklet függvénye. Ezt az összefüggést jól szemlélteti az 

alábbi 7. ábra, amely Smith és Lewis 1999-es plum hipotézisről szóló átfogó jellegű cikkében 

jelent meg. Az óceáni hátságok tengerszint alatti magasságának függvényében vizsgálta Niu és 

O’Hara (2008) a különböző kémiai tulajdonságok változását és egyértelmű korrelációt találtak,  

amelyet a 8. ábra jól szemléltet, amely leginkább a kompenzációs mélység és nyomás 

változásával magyarázható. Az alábbi ábrák jól szemléltetik a szolidusz és a geotermák 

metszéspontját ezáltal a magmaképződés körülményeit és helyét. 

A ritka földelemek geokémiai inverziója alapján határozták meg hot spot-oknál a kéreg 

vastagságát (kompenzációs mélységet), amelyet szeizmikus mérésekkel ellenőriztek. Ez 

alapján az átlagos egyensúlyi kéreg vastagságot plum-ok (Kerguelen, Izland) esetén 18 – 20 

km-nek találták (White, et al., 1992). A cikkben megtalálható a különböző ritka földfémek 

mennyisége is különböző helyekről. 
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7. ábra. Geokémia nyomás-hőmérséklet diagramja (Smith, Lewis, 1999). 

 

 

8. ábra. A kémia jellemzők változása a mélység függvényében óceáni hátságok esetén (Niu, O'Hara, 2008). 
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3.8. Gravitációs anomáliák, geoid és topográfia forrófoltoknál 

Gravitációs anomáliák vizsgálatát először az 1970-es években alkalmaztak Wilson elméletének 

alátámasztására. Ebben az időben a gravitációs anomáliák hosszú hullámhosszú résznek 

műholdas dektektálása volt a hatékony geofizikai észlelési módszer, amely direkt kapcsolatban 

volt a köpenyáramlásokkal (McKenzie, 1976). Ezek alapján vizsgálta McKenzie a felszín 

deformációit és a gravitációs teret egyszerű kétdimenziós konvekciós köpenyáramlások esetén. 

Azt az eredményt kapta, hogy mikor a viszkozitás hőmérséklet függő, akkor mind a felszín 

deformációja, mind a gravitációs-anomália lehet negatív a felemelkedő régiókban. 

Az áramló köpeny dinamikája hatással van a geoidra és a topográfiára. A dinamikus topográfia 

a mély tömeg inhomogenitások következménye. Ami igen csak eltér az aktuálisan észlelt 

topográfiától, ami a kéregvastagság és az óceáni-lemezek termikus süllyedésének függvénye. 

Nehéz korrigálni ezeket a hatásokat. Ezek bizonytalansága pont akkora a Föld topográfiájának 

hosszú hullámhosszú részében, mint a tömeg inhomogenitásoké a köpenyben. (Wen, Anderson, 

1997) 

A geoidot és a topográfiát egyszerre kell magyaráznia egy köpenyáramlás-modellnek ha az a 

célunk, hogy egy önmagában konzisztens modellünk legyen. A dinamikus topográfiát nehéz 

modellezni, mert az összefüggés a szeizmikus sebességek és a sűrűséginhomogenitások között 

változó a természetben. A kratonikus gyökerekhez nagyobb szeizmikus sebesség tartozik, de 

feltétlenül nagy sűrűséginhomogenitásuk is van, mert kémiailag is különböznek a 

környezetüktől (Forte, et al., 1995; Jordan, 1975; Anderson, Bass, 1984). 

Szeizmikus tomográfiából levezetett tömeganomáliák több modell esetén is jól leírják a 

geoidot. Bár a jósolt topográfia nagysága jelentősen nagyobb a valóságosnál (csúcsoknál 2,5 – 

3,5 km-el) (King, Masters, 1992; Forte, et al., 1993; Hager, Richards, 1989). 

A fentiekből is jól látszik, hogy a jelenlegi teljes földre vonatkozó konvekicós köpenymodellek 

nem tudják egyszerre visszaadni a geoidot és a meglévő topográfiát, sőt még a dinamikus 

topográfiát is csak közelítően. A megoldást a sekély köpenyben lévő sűrűség ingadozásokban 

kell keresni. 

A Vening Meinesz által meghatározott izosztatikus hatás elve, hogy a szigetvulkánok esetében 

a kiömlő vulkáni bazaltanyag nagyobb sűrűségű, mint a környezet, ezért pluszterhelést okoz, 

ezt a terhelést a litoszféra (mint rugalmas lemez) a behajlásával veszi fel. Egy széles kiterjedésű 

negatív gravitációs-anomália a Vening Meinesz-féle regionális izosztatikus modelljének 

megfelelő kéreg behajlásból származik, lásd 9. ábra (Watts, 1978; Heiskanen, Vening Meinesz, 

1958; Watts, 2001). 
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9. ábra.: Szigetvulkán felett kialakuló gravitációs-anomália (flexurális izosztázia — a litoszféra lemez behajlásával veszi fel a 

terhelést) (igpp.ucsd.edu). 

 

A fentiekből logikusan következik, hogy vizsgálni kell azokat a helyeket, ahol a fenti modellek 

nem adnak jó eredményt. Így készültek a geoid magasság és a topográfia hányadosát leíró 

táblázatok. Az arány -1 – +4,31 között volt a vizsgált 53 esetben (lásd 10. ábra), a minták döntő 

többsége a pozitív tartományban található, ami a helyi izosztázia modellekkel jól magyarázható 

(400 – 4000 km hullámhosszú tartományban). A különböző vizsgált területeket 

elhelyezkedésüknek megfelelően besorolták és ezek alapján vontak le következtetéseket. A 

jelen dolgozat szempontjából fontos forrófoltokhoz köthető kiemelkedések esetén az arány 

nagyobb mint +1 (Hawaii 3,5 – 6 m/km, Izland 1,5 m/km, Reunion 2,2m/km), ami előre jelezi 

a relatív nagy kompenzációs mélységet ~20 – 25 km és egy dinamikus áramlás meglétét 

(Sandwell, MacKenzie, 1989; Cserepes, et al., 2000). 

Eddig többször felmerült az izosztázia elve, mivel az csak időben lassan tud kialakulni ezért 

érdekes a fentiek időbeli lefolyásának vizsgálata. Erre vállalkozott Monnereau és Rabinowicz 

1993-as cikkükben egy konvekciós cellában, 10 millió évtől 110 millió évig történő modellezés 

esetében. 75 millió évtől alakult ki egy plum, amely létrehozott egy kb. 800 m-es topográfiát és 

egy 5 m-es geoidot, mindkét görbe harang görbe alakú. 85 millió évig a maximumok nem 

változnak, de a görbék vállasodnak, míg 90 – 110 millió év között a topográfia maximuma 1600 

m-re nő, amíg a geoid 6 m-re változik. A topográfia elkezd kihegyesedni, míg a geoid vállai 

megszűnnek. A végeredményt jól szemlélteti a 11. ábra. 
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10. ábra. Geoid/topográfia hányados, jelkulcs a klasszikus specifikáció szerint, a 4 vonal az Airy modellből (4 kéreg sűrűséghez) 

számított geoid/topográfia arányt jelzik (Sandwell, MacKenzie, 1989). 

 

    
9. ábra. Gravitációs-ábra plum-oknál, baloldal a topográfia hatása, jobboldal az áramlási cella modellezése (Fowler, 2005). 

 

3.9. Fizikai paraméterek összefoglalása (konkrét értékek a kiemelt példáknál) 

Az alábbiakban összefoglalom a különböző fizikai paramétereket, amelyeket a 

szakirodalomban találtam, és amelyek alapján felépítettem a modelljeimet, természetesen a 

PREM (Preliminary Reference Earth Model) (Dziewonski, Anderson, 1981) és az ORM 

(Oceanic Reference Model) (Stacey, 1977) modelleket is figyelembe vettem. 

A hot spot-ok környezetében a kialakult gravitációs-anomália általában -300 – 300 mGal 

nagyságrendű, mint ez a későbbi konkrét ábrákon is látható.  Ezzel analóg módon 20 – 100 m 

geoid magassággal jellemezhető a hot spot-ok környezete.  A feláramlások átmérője 50 – 400 
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km között változhat a mélység és hely függvényében (Ribe, Christensen, 1994; Ritsma, Allen, 

2003; Monnereau, Rabinowicz, 1993). A kompenzációs mélység meghatározásához a geoid – 

topográfia viszonyát szokták vizsgálni, amelyek között egyértelmű lineáris viszony áll fen. A 

hot spot-ok esetén a kompenzációs mélység 20 – 50 km között változik (Sandwell, MacKenzie, 

1989). Sok egyéb paramétert is megállapítottak, mint hőmérsékletkülönbség, sebesség változás 

stb. (Ribe, Christensen, 1994; Monnereau, Rabinowicz, 1993), ezeket modell számításaim 

során, figyelmen kívül hagytam, a fent leírtakban ezek is részletesen megtalálhatóak (2. 

táblázat). Sajnos a hivatkozott cikkek Yelowstonról nem tartalmaztak adatokat. Az általam 

Etiópként jelölt területet ezen cikkek szerzői Afar-ként jelölik. 

2. táblázat. Hot spot-ok összefoglaló adatai (Montelli et al., 2004;) A pirossal jelölt esetekben végeztem számításokat jelen 

értekezésben. Jelmagyarázat: af – African plate; an – Antarctic plate; au – Autralian plate; eu – Eurasian plate; nz – 

Nazca plate; pa – Pacific plate; sa – South American plate; 

Név Szélesség Hosszúság Lemez 
Mélység 

(km) Sugár (km) 

Afar 7°N 39°E af >1450 200 

Atlantic Ridge 15°&25°N 45°W na 1900 200 

Ascension 8°S 14°W sa 2800 100 

Azores 38°N 26°W eu 2800 300 

Bouvet 54°S 3°E af <1450 400 

Bowie 53°N 136°W pa < 650 100 

Canary 28°N 18°W af 2800 400 

CapeVerde 15°N 24°W af > 1900 300 

Caroline 3°N 167°E pa > 1000 300 

Cocos/Keeling 17°S 95°E au <1000 200 

Cook Island 22°S 158°W pa > 1450 200 

Coral Sea 15°S 155°E au 2800 300 

Crozet 46°S 50°E an 2350 400 

Easter 27°S 108°W nz 2800 400 

E. Australian 41°S 146°E au 650 100 

Eifel 50°N 4°E eu 650 100 

Etna 38°N 15°E eu <1000 200 

East of Solomon 5°S 165°E pa 1000  

Galapagos 0° 92°W nz <1000 300 

Hainan 20°N 110°E eu 1000 200 

Hawaii 19°N 155°W pa > 2350 300 

Iceland 64°N 17°W na <1000 100 

Indian Ocean 35°S 100°E au > 1900 400 

Juan de Fuca/Cobb 46°N 130°W pa <1000 100 

Juan Fernandez 34°S 81°W nz > 1450 300 

Kerguelen 50°S 69°E an 2350 400 

Louisville 54°S 141°W pa > 1000 300 

Reunion 21°S 56°E af > 1900 200 

Samoa 15°S 168°W pa 2800 200 

South of Java 12°S 112°E au 2800 300 

Seychelles 5°S 56°W af 650  

Tahiti 18°S 148°W pa 2800 300 
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4. A modellezett területek 

Az értekezés célkitűzésivel összhangban úgy választottam ki hat különböző területet, hogy a 

szakirodalom egységesen forrófoltot feltételez ezeken a helyeken, ugyanakkor a morfológia 

lehetőleg különböző legyen. Mivel a számításaim szabadlevegő-anomáliákra alapoztam, így 

mindegyik területen jól látható anomália ingadozásnak is megfigyelhetőnek kellett lennie. 

Hawaii-fősziget: 

Az állatorvosi ló esete, igen sok geofizikai mérés és geológiai kutatás történt a szigeten, 

amelyek jól publikáltak és a legkorábbi tanulmányok is hő oszlop következményének tartják, 

amely a Csendes-óceáni lemez „közepén” helyezkedik el. 

Izland: 

Izlandot azért választottam, mert a sziget egy óceán-középi-hátságon helyezkedik el, így ennek 

hatása a forrófolttal kombinálva jelentkezik. 

Reunion-sziget: 

A hőoszlop ebben az esetben megközelítőleg 40 millió éve „keresztezte” az óceán-középi 

hátságot, továbbá mind a szabadlevegő-anomália, mind a topográfia nagyságrendekkel kisebb, 

mint az előző területeken. 

Húsvét-sziget: 

A morfológia ebben az esetben igen változatos, a közelben van több mikro lemez és a hőoszlop 

„halad” az óceán-középi-hátság felé, továbbá a forrófolt által okozott hátság itt a legkevésbé 

kiemelkedő az óceáni-kéregből és viszonylag széles sávban is helyezkedik el, illetve a 

szabadlevegő-anomáliában a perturbáció a sziget körül található, amíg a hátság folytatódik a 

szigeten túl is. 

Yellowstone: 

A legismertebb kontinentális lemezen elhelyezkedő forrófolt, amelynek nyoma a kontinentális 

lemezen kalderákkal nyomon követhető. 

Etióp: 

Szintén kontinentális lemezen helyezkedik el, de a helyét még a szakirodalom is nagy szórással 

határozza meg és a szabadlevegő-anomáliában a perturbáció is odébb található. 

 

Az alábbi táblázatban foglaltam össze a szakirodalomban (Schubert, el al., 2002; Anderson, 

2000; Montelli, et al., 2004) található forrófoltok azon földrajzi koordinátáit, amelyekre 

számításaimat végeztem kiegészítve a számítási eredményeimmel. Mint látszik néha még a hot 

spot helyében is pár fokos eltérések vannak (lásd 3. táblázat). 
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3. táblázat. Jelen dolgozatban vizsgált forrófoltok koordinátáinak összehasonlítása (Schubert, el al., 2002; Anderson, 2000; 

Montelli, et al., 2004; a jelzés a gravitációs szabadlevegő-anomália közepét jelöli) . 

 

Forrófolt 
Schubert et 

al. 

Anderson 

 

Montelli et 

al. 

Jelen 

dolgozatban 

Név SZ H SZ H SZ H SZ H 

Etióp 8°N 37°E 12°N 42°E 7°N 39°E 9°N 35°E 

Húsvét-sziget 27°S 110°W 27°S 109°W 27°S 108°W 27°S 110°W 

Hawaii-fősziget 20°N 157°W 20°N 155°W 19°N 155°W 19,5°N 155,5°W 

Izland 65°N 20°W 64°N 20°W 64°N 17°W 64°N 17°W 

Reunion-sziget 20°S 55°E 21°S 56°E 21°S 56°E 21°S 55,5°E 

Yellowstone 43°N 111°W 44°N 111°W - - 44°N 109°W 

 

A 4. táblázatban foglaltam össze az irodalomban (Courtillot, et al., 2003; Montelli, et al., 2004) 

található mélység információkat és sugarakat azokra a forróoszlopokra, amelyeknél 

számításaimat végeztem. Az alábbi táblázatnál Izland esetén látszik, hogy a hőoszlop 

mélységére vonatkozóan jelentősen különböző eredményre jutottak a kutatók. 

4. táblázat. Jelen dolgozatban vizsgált forrófoltokhoz tartozó hőoszlopok mélység információinak és sugarainak 

összehasonlítása (Courtillot, et al., 2003; Montelli, et al., 2004) . 

 

Forrófolt Courtillot et al. Montelli et al. 

Név típus mélység 
mélység 

 (km) 

sugár 

 (km) 
megjegyzés 

Etióp elsődleges   >1450 200 mély lehet 

Húsvét-sziget elsődleges mély 2800 400 robusztus 

Hawaii-fősziget elsődleges mély > 2350 300 nincs mélységi korlát 

Izland elsődleges mély <1000 100 jól meghatározott a felső fölköpenyben 

Reunion-sziget elsődleges mély > 1900 200 mély lehet 

Yellowstone - - - - - 

 

Az 5. táblázatban foglaltam össze a helyi koordináta-rendszer középpontját az általam vizsgált 

esetekre. 
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5. táblázat. Jelen dolgozatban vizsgált esetekre a helyi rendszerbe történő transzformáláshoz felhasznált transzformációs-

középpontok koordinátái. 

 

Forrófolt 
Földrajzi 

koordináta 

Név φ λ 

Etióp 9,5 35 

Húsvét-sziget -27,08 -109,36 

Hawaii-fősziget 19,7 -155,8 

Izland 64,5 -17,5 

Reunion-sziget -20,25 57,5 

Yellowstone 44 -110 

   

4.1. A modellezett területek morfológiája 

4.1.1. Hawaii-fősziget 

A legismertebb és a legtöbbet tanulmányozott hot spot. Ennek megfelelően a legtöbb mérési 

adat is erről a területről áll rendelkezésre. A Hawaii- és az Emperor-hátság, valamint a vulkáni 

vonulatot még a laikusok is ismerik. Jól kirajzolja a hot spot feletti óceáni lemezmozgást az 

elmúlt 86 millió év során. Ez alapján feltételezték sokáig, hogy a hot spot-ok egyhelyben 

vannak, úgynevezett rögzített pontok a kéreg lemezekhez viszonyítva. 

 

12. ábra. Hawaii-hátság vonulata a Csendes-óceáni medencében (http://pubs.usgs.gov/gip/dynamic/hawaiian.html). 

Mint a 12. ábrán is látszik a vulkáni kúp vonulatban egy határozott közel hatvan fokos törés 

figyelhető meg. Ennek keletkezési idejét kb. 43 − 50 millió év közé teszik. 
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13. ábra. Hawaii-szigetcsoport topográfiája (Sherrod, et al. 2007). 

A Hawaii-fősziget mintegy 10 413km2 kiterjedésű. Hawaii-szigetének kőzetfizikai 

paramétereivel számos tanulmány foglalkozik. A Hawaii-szigetcsoportról (13. ábra) átfogó 

tanulmányt publikált Sherrod és társai 2007-ben. A Hawaii-fősziget a szigetcsoport legfiatalabb 

tagja. A szigeten 5 pajzsvulkán található, további két vulkán helyezkedik el a víz alatt. A 

vulkánok közül ma is aktív az a 3, amely a sziget délnyugati részén található, a legfiatalabb 

még víz alatt van. A szigetnek ezen a részén található a földrengések epicentruma is a keleti és 

a délnyugati irányú vetőzóna mentén helyezkednek el. A forrófoltok vulkanizmusának jó 

példája, kevés hamu mellett, gőzök és gázok által a felszínre jutatott hígfolyós bazalt 

lávaömlések. A legidősebb vulkán a Kohala, fiatalabb mint 0,78 millió év, a radiometriai 

kormeghatározás a bazalt legnagyobb mennyiségét 0,43 − 0,25 millió évesre teszi. Az előző 13. 

ábrán jól megfigyelhetőek a páros vulkáni kúpok a felszínen. Jelentős a geokémiai különbség 

a Kea és Loa vonulatok között. A Kohala, Hualálai és a Mauna Kea vulkánok bazaltja sokkal 

több alkáli (Na2O, K2O) fémet tartalmaznak, mint a Mauna Loa és Kilauea bazaltjai. A 

szakirodalom elkülönít 5 vulkáni területet (Mauna Loa, Mauna Kea, Hualálai, Kohala, Kilauea) 

továbbá 2 törés zónát a szigeten belül (keleti, délnyugati) (14. ábra) (Denlinger és Morgan, 

2014, Kauahikaua et al, 2000). 
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14. ábra. Hawaii-fősziget topográfiája és a környezet főbb morfológiai jellemzői (Denlinger és Morgan, 2014). 

 

4.1.2. Izland 

Izlandról közismert, hogy a forrófolt középpontja az atlanti közép-óceáni hátságon helyezkedik 

el. Ennek a kettőségnek köszönhetően szélesebb skálája van a vulkanizmusnak Izlandon, mint 

bárhol máshol a világban (Thordarson, Larsen, 2007). A hőoszlop létezését több laboratóriumi 

és numerikus modellezés ugyanúgy alátámasztja, mint szeizmológiai tanulmányok. Mélysége 

különböző tomográfiai cikkek alapján különböző. Sekély mélységű hőoszlopnak is tekintik, 

amelynek maximális mélysége 650 km. 1000 km mélynek mutatja több tomográfiai szelvény 

is, amelyek ugyan mélyebben is mutatnak sebesség inhomogenitást de messze nem olyan 

jelentőset, mint a felső rétegekben lásd 15. ábra (Wolfe, et al, 1997; Ritsma, Allen, 2003; 

Montelli at al., 2004). Más szerzők Izlandot is a mély plumok közé sorolják (Bijwaard, 

Spakman 1999; Courtillot, at al., 2003), míg vannak akik a létezését is megkérdőjelezik 

(Fougler, et al., 2003). A hőoszlop átmérője 150-500 km és a litoszféra határnál ez körülbelül 

1200 km-re szélesedik ki (Wolfe, et al, 1997; Bijwaard, Spakman 1999). 
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15. ábra. Izlandon átmenő különböző irányú tomográfiai szelvények (Ritsma, Allan, 2003). 

 

Izland mintegy 105 000 km2 kiterjedésű. Az utóbbi 15 évben rengeteg tanulmány foglalkozott 

izlandi kéreg összetételével, a bazaltokról Sigmarsson és Steinthórsson közölt átfogó 

tanulmányt 2007-ben, míg szintén ebben az évben a szilikátokról publikált összegző elemzést 

Jónasson (2007). Amint az alábbi 16. ábra is jól szemlélteti, Izlandon belül 4 vetőzónát 

különböztetnek meg, északi- nyugati- és keleti vulkanikus, tovább a közép-izlandi vetőzónák.  
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16. ábra. Izland morfológiája, a fő vetőzónák, vulkáni területek és övek (Thordarson, 2012) ( RR, Reykjanes Ridge; RVB, Reykjanes 

Volcanic Belt; WVZ, West Volcanic Zone; MIB, Mid-Iceland Belt; SISZ, South Iceland Seismic Zone; EVZ, East Volcanic Zone; 

NVZ, North Volcanic Zone; TFZ, Tjörnes Fracture Zone; KR, Kolbeinsey Ridge; ÖVB, Öræfi Volcanic Belt; and SVB, Snæfellsnes 

Volcanic Belt. B és H a Borgarfjörður ás Hreppar anticlines; S és H a Snæfellsnes és Víðidalur synclines). 

 

17. ábra. Izland területén található aktív vulkánok és a forrófolt elhelyezkedése (Thordarson, 2012) (1. Reykjanes, 2. Krýsuvík, 3. 

Brennisteinsfjöll, 4. Hengill, 5. Hróðmundartindur, 6. Grímsnes, 7. Geysir, 8. Prestahnjúkur, 9. Hveravellir, 10. Hofsjökull, 11. 

Tungnafellsjökull, 12, Vestmannaeyjar, 13. Eyjafjallajökull, 14. Katla, 15. Tindfjöll, 16. Hekla-Vatnafjöll, 17. Torfajökull, 18. 

Bárðarbunga-Veiðivötn, 19. Grímsvötn, 20. Kverkfjöll, 21. Askja, 22. Fremrinámur, 23. Krafla, 24. Þeistareykir, 25. Öræfajökull, 

26. Esjufjöll, 27. Snæfell, 28. Ljósufjöll, 29. Helgrindur, 30. Snæfellsjökull; Szaggatott kör a forrófolt). 
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Szintén párhuzamos vulkáni kúpok találhatóak (lásd 17. ábra), amint azt a Hawaii-hátságnál 

már láthattunk. Vélhetően közös rendszert alkotnak, Izlandon az északabbi a fő 

magmacsatorna, amely a magmakamrából indul ki. A Moho mélységét 20 – 40 km közé teszik 

a szakirodalomban azzal, hogy a sziget peremén 20 km és a Vatnafjöll környékén éri el a 40 

km-t. Az alábbi 18. ábra mutatja a Moho mélységet Darbyshire et al., 2000-as cikke alapján. 

 

18. ábra. A Moho mélysége Izland szigeténél (Darbyshire, et al., 2000). 

 

4.1.3. Reunion-sziget 

Reunion-sziget az Indiai-óceánban található, a Mascarene lemez keleti oldalán. A forrófolt által 

kialakított hátságot két részre osztja a Közép-Indiai-hátság (KIH) és így a Madagaszkár felé 

eső szakaszát Mascarene-hátságnak (MH) nevezik, amíg az északkeleti oldali hátság neve 

Chagos-Laccadives-hátság (CLH) lásd 19. ábra (Charvis, et al., 1999; Trivedi, et al., 2012). A 

KIH része a közép-óceáni-hátságnak, egy divergáló lemez szegély, amely elválasztja az Afrikai 

lemezt az Indiaitól. A Mascarene lemez az egyik legjelentősebb mély tengeri lemez az indiai-

óceánon, Madagaszkártól keletre, a Seychelle-szigetektől délre és a Reunion-szigettól nyugatra 

helyezkedik el. Számos geofizikai és geológiai tanulmány foglalkozik a terület morfológiájának 

kialakulásával, de nincs egy egységesen elfogadott elmélet, 6 különböző elméletet foglalt össze 

Trivedi és társai 2012-es tanulmányukban. Ezek közül az egyik elképzelés az, hogy az MH és 

CLH hátságokat egy forrófolt hozta létre. 
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19. ábra. Reunion és környékének morfológiája (Rasoul, 2010). 

Az alábbi 20. ábrán Trivedi és társai 2012-es cikkében közölt Moho mélység térképe, amelyet 

gravitációs inverzióval állítottak elő. Reunion-sziget területére a különböző szerzők 10 − 18 

km-es mélységet állapítottak meg úgy, hogy a sziget külső peremétől emelkedik a sziget közepe 

felé, illetve attól kicsit déli irányba eltolódó maximummal (Charvis, et al., 1999; Trivedi, et al., 

2012; Torsvik, et al., 2013). 

 

20. ábra. Moho mélysége Reunion-sziget és környékén (Trivedi, et al., 2012 ). 

Reunion-szigetén is páros vulkáni kúp található, amelyből csak a keleti aktív napjainkban. 
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4.1.4. Húsvét-sziget 

A Húsvét-sziget kb. 3500 km-re nyugatra Dél Amerika partjaitól a Csendes-óceán területén a 

Nazca lemezen, a Húsvét mikrolemeztől 350 km-re keletre található. A Csendes-óceáni, a 

Húsvét és a Nazca lemezek egymás felé tartanak. A Húsvét-sziget-hátság (ESC) 2500 km 

hosszú és 100 km széles, amely a szigettől keleti irányban húzódik egészen a Nazca vetőig lásd. 

21. ábra. Az ESC ugyanakkor folytatódik a Húsvét-szigettől nyugatra megközelítőleg 150 km 

hosszan, ahol 3 vulkanikus terület található, Ahu, Umu, és Tupa, továbbá két kiemelkedés, 

Moai és Pukao található, amelyek megközelítik a tenger felszínét is. Számos tanulmány 

foglakozik a terület morfológiájának kialakulásával, de nincs egy egységesen elfogadott 

elmélet, 5 különböző elméletet foglalt össze Haase, és társai 1996 és 1997-es cikkükben. Ezek 

közül az egyik elképzelés az, hogy az ESC hátságokat egy forrófolt hozta létre. Több szerző 

geokémiai geokronológiai tanulmányok alapján a forrófoltot a Sala y Gomez-szigetek és a 

Húsvét-sziget közé teszik (Kingsley, Schilling, 1998; Kingsley et al., 2002; Hall, Kincaid, 

2004; Ray, et al., 2012), míg vannak akik az Ahu területét tartják valószínűnek (Hagen et al., 

1990; Haase, Devey, 1996). 

 

 

21. ábra. Húsvét-sziget környékének morfológiája (Vezzoli, Valerio, 2009). 

 

A Húsvét-sziget háromszög alakú és ~160 km2 kiterjedésű, három vulkánnal Poike, Rano Kau 

és Terevaka, amelyek a sziget sarkaiban találhatóak (22. ábra). 
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22. ábra. Húsvét-sziget geológiája (Vezzoli, Valerio, 2009). 

A Húsvét-szigetről készült tomográfiai szelvények az 5. ábrán láthatóak. 

 

4.1.5. Yellowstone 

Yellowstone Észak Amerikában az USA-beli Idaho, Wyoming, és Montana államok határán 

helyezkedik el. A Snake folyó síksága a kalderák nyomvonala lásd. 23. ábra, ahol 

megközelítőleg 150 kaldera található 12 vulkáni centrum körül. A késő negyedkorban bazalt 

láva folyás öntötte el a síkságot. Az Észak Amerikai lemez 2,2 − 2,5 cm/év sebességgel halad 

délnyugati irányba a forrófolt felett, amelynek eredménye egy 800 km hosszú kaldera sor. A 

Yellowstone forrófolt két millió éve érte el a jelenlegi helyzetét, ahol létrehozta a Yellowstone 

fennsíkot három óriási savanyú effúzív vulkáni kitöréssel (Christiansen, 1984; Smith, Braile, 

1993; Perkins, Nash, 2002). 

 

23. ábra. Yellowstone környékének morfológiája, Y=Yellowstone Nemzeti Park (DeNosaquo et al., 2009; Smith and Siegel 2000; 

Humphreys et al., 2000; Christiansen et al., 2002). 
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Az alábbi 24. ábra mutatja Yellowstone környezetének geológiáját.  

 

24. ábra. Yellowstone környékének geológiája. A 17 millió évnél fiatalabb bazalt riolit és vetők elhelyezkedése. Világos kék vonal 

jelzi a riolit vulkánok középpontjának kor kontúrját a forrófolt útja során. A kalderák elhelyezkedését Pierce és Morgan (1992) és 

Christiansen (2001) cikkei alapján. MD—McDermitt vulkanikus terület, OH—Owyhee-Humboldt vulkanikus terület (Pierce, 

Morgan, 1992), BJ—Bruneau-Jarbidge vulkanikus terület. 

A Yellowstone hőoszlopról készült tomográfiai szelvények a 6. ábrán láthatóak. 

 

4.1.6. Etióp 

A jelen értekezésben Etiópként jelölt területet a szakirodalomban Afarként is szokták 

hivatkozni, mivel Etiópia egy területét Afarnak nevezik. Az Arab-, Szomáliai- és Afrikai- 

lemezeket, amelyek távolodnak egymástól az Afro-Arab vető rendszer választja el, amelyet a 

Vörös-tenger (Red sea), Adeni-öböl (Gulf of Aden), fő-etiópiai vető (MER), déli vető, Kenyai 

vető és a nyugati vető rendszer alkotják, lásd 25. ábra. A MER két oldalán található az Észak-

Etiópiai-fennsík és a Szomáliai-fennsík, amelyek ~30 millió éve történt vulkáni kitörés 

eredményei és bazalt alkotja, amelynek kiterjedése ~210 000 km2 és ~2 km vastag. (Mohr, 
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Zanettin,1988; Hofmann et al., 1997) A vulkanizmus fiatalodik délről észak felé és folytatódik 

Afar és észak MER területén. 

A terület kialakulásával kapcsolatosan 3 modell is létezik, amelyeket megtalálunk Woldetinsae 

és Götze 2005-ös cikkében. A 3 elméletben közös a hőoszlop feltételezése, sőt itt több 

szakirodalmi forrásban is megtalálható a szuper hőoszlop kifejezés (Ebinger, Sleep, 1998; 

George et al., 1998; Rogers et al., 2000; Davis, Slack, 2002; Yirgu et al., 2006). 

 

25. ábra. Etióp környékének morfológiája (Woldetinsae, Götze, 2005). 

A területre többen meghatározták a Moho mélységét (Tiberi et al., 2005), az alábbi 26. ábra a 

Woldetinsae és Götze 2005-ös cikkében publikált, amelyet ők a Vening Meinesz-féle izosztázia 

számítással számítottak ki. 

 

26. ábra. Etióp környékének Moho mélysége (Woldetinsae, Götze, 2005). 
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5. A felhasznált forrás adatok 

 

5.1. Gravitációs-anomália adatsorok 

 

5.1.1. Nehézségi potenciál és a térerősség 

A föld felszínén nyugvó testekre a gravitációs erő és a centrifugális erő hat, ezek eredőjét 

nevezzük nehézségi erőnek. Az első a Föld tömegvonzásának, a második a Föld forgásának 

következménye. A fenti erőterek mindegyike potenciál gradiensként vezethető be, így 

megkülönböztetünk gravitációs vagy tömegvonzási (V), centrifugális (Φ) illetve nehézségi 

potenciálokat. A nehézségi potenciált a következő egyenlet írja le, amelynek levezetését a 

geofizika és a geodézia szakirodalma részletesen tárgyalja (Heiskanen, Venig Meinesz, 1958; 

Heiskanen, Moritz, 1967; Márton, 1990): 
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ahol: r a tömegközépponttól mért távolság, θ pólustávolság, λ hosszússág, G gravitációs 

állandó, M Föld tömege, a a Föld egyenlítői sugara, J, K gömbfüggvény együtthatók, Pm
n az n-

edfokú, m-edrendű harmonikus gömbfelületi függvény, ω a Föld forgási szögsebessége. 

A g nehézségi erőteret a W  potenciál gradiense szolgáltatja: 

gradWg . (2) 

A g vektor mindig merőleges a nehézségi ekvipotenciális felületekre, értékének változása a föld 

felszínén a pólusok (983Gal) és az egyenlítő (978Gal) között a tengerszinten közelítőleg 5,18 

Gal. 

 

5.1.2. Geoid 

Gauss 1828-ban megjelent munkájában alapozta meg azt a szemléletet, hogy a nyugalmi 

tengerszinttel egybeeső, a nehézségi potenciál ekvipotenciális felületét tekintsék a Föld 

matematikai alakjának. Ezt a felületet nevezik Listing 1873-ban tett javaslatára geoidnak (Kis, 

2002). Azonban meg kell jegyezni azt, hogy a geoid felszínét egy kiválasztott ekvipotenciális 

felülettel definiáljuk, de ez nem esik egybe a tényleges nyugalmi tengerszinttel. A két felület 

maximális eltérése kb. 2 m (Kis, 2002). 
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5.1.3. Történeti áttekintés 

A geoid alakja meghatározható, ha az egész Föld felszínére ismerjük a gravitációs anomáliákat. 

Ez a metódus meghatározza a gravimetriai geoidot. Egészen 1960-ig nem volt más módszer a 

geoid meghatározására. 1960-tól nyílt lehetőség műholdas magasság mérésére az óceánok felett 

radar altimetriával. A mesterséges holdak pályaelemeinek a Föld tömegeloszlása következtében 

bekövetkező perturbációi, illetve ezeknek pontos megfigyelése új eljárások kifejlesztését tették 

lehetővé. A pályaelemek megfigyelt perturbációiból meg lehet határozni a Föld gravitációs 

terének perturbációs összetevőjét (Visser et al., 1994). A megfigyelések további fontos eljárása 

a mesterséges holdak pontos magasságának meghatározása a tengerek területén. A 

magasságmérések elvégzése igen fejlett technikai eljárásokat igényel, a pályák optikai 

megfigyelését, a Doppler-effektus alapján történő lézeres megfigyelésekkel. Ezen eljárások 

alkalmazása az elektromágneses hullámok terjedési sebességének, a troposzféra és az 

ionoszféra törésmutatójának pontos ismeretét is igénylik (Kis, 2002).  

A két fajta módon kapott geoidnak azonos eredményt kellene adnia, azonban a különböző 

metódusok különböző geoidokat eredményeznek. Az első módszer nem mutatja olyan élesen a 

helyi jellemzőket, mint a műholdas megoldás. 

Az 1980-as években a hosszabb hullámhosszú gravitációs modellek terjedtek el, amelyek a 

műholdas mérések eredményeire támaszkodtak. Mivel a műholdak pályájának magassága 

automatikusan kiszűrte a rövid hullámhosszú hatásokat. Az 1990-es években a súlypont 

áthelyeződött a műholdas mérések és az altimetria illetve a felszíni gravitációs mérések 

kombinált megoldásaira. 

 

5.1.4. Geoid modellek 

Különböző kutatócsoportok különböző geoidokat vezettek le, mint pl.: a GEM, OSU, GRIM, 

JGM, GPM, EGM sorozatok. Ezen modellek a mérések pontosságának és sorszámának 

növekedésének megfelelően illetve az integrált felszíni mérések darabszámának függvényében 

egyre pontosabbak és részletesebbek. A geoidokat általában geoidunduláció térképek 

segítségével teszik szemléletessé. 

 

5.1.5. Rapp92 gravitációs szabadlevegő-anomália adatsor 

Gravitációs adatokból a National Geophysical Data Center (NGDC), USA által készített 

Gravity 1994 Edition CD állt rendelkezésemre (Hittleman, et al., 1994). A CD-n található 

adatsorok közül az alábbi szabadlevegő adatokat használtam fel, amely gravitációs mérések és 
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a tenger felszín GEOS3/SEASAT/GEOSAT altimetriai adataiból kerültek meghatározásra 

1993 márciusában. Rapp és Basic (1992) által 72 − -72 és 0 − 360 fokok között kerültek 

meghatározásra az egész Földre 7,5 perces felbontással. 

 

5.1.6. Haxby gravitációs szabadlevegő-anomália adatsor 

Gravitációs adatokból a National Geophysical Data Center (NGDC), USA által készített 

Gravity 1994 Edition CD állt rendelkezésemre (Hittleman, et al., 1994). A CD-n található 

adatsorok közül az alábbi a SEASAT radar altimetriai méréseinek felhasználásával készült. A 

SEASAT 0,5 m pontos és 1,5 fokonként rendelkezésre áll az egész Föld területére 1978 

novembere óta. A mérés a 20 km-esnél nagyobb hatók észlelését teszi lehetővé. Az interpolált 

háló 5 perces felbontású. A gravitációs-anomália számítás alapja, hogy a tenger felszíne a geoid 

alakját veszi fel. A pontosság az több tényezőtől függ mint: a mérés pontossága, a tenger felszín 

nem geoidszerű alakját befolyásoló tényezők mint árapály, áramlások, a számítások hibája. 

Részletek megtalálhatóak Haxby (1985) munkájában. 

 

5.1.7. Geoid93 gravitációs Bouguer-anomália adatsor 

Gravitációs adatokból a National Geophysical Data Center (NGDC), USA által készített 

Gravity 1994 Edition CD állt rendelkezésemre (Hittleman, et al., 1994). A számításhoz 11 190 

földi és tengeri mérés adatait használták fel a Natoinal Geodetic Survey adatbázisából (1992. 

november). Ezen a gravitációs adatok meghatározásához a nemzetközi sztenderd hálót 

(IGSN71) használták alapul. Domborzati és atmoszférikus korrekcióval korrigált Bouguer- 

anomáliák a GRS80 figyelembevételével és NAD83 koordinátákkal készültek. A domborzati 

korrekciót 6 másodperces felbontású magassági adatokból FFT számítással végezték. A 

Bouguer-anomáliákat a rácsra történő spline illesztéssel számolták. A Bouguer-lemez 

visszaállításával a 3 perces felbontású magassági modellhálóhoz adta a szabadlevegő-

anomáliát. A fentieket részletesen lásd Milbert 1991-es munkájában. 

 

A fenti 3 modell összehasonlításából látszik, hogy a Haxby-féle a legsimítottabb, majd a 

Rapp92 és végül a Geoid93. Ez logikusan következik is az előállításuk módjából. A Haxby 

(1985) csak SEASAT adatok felhasználásával készült, ezért a kontinentális területeken hibás, 

legfeljebb kisebb szigetek esetén használható. Az általam vizsgált 6 forrófolt esetén a Rapp92-

t használtam fel. A Geoid93 adatsort csak Hawaii-sziget területén használtam fel 

összehasonlítási céllal lásd 6.4. fejezet. 
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5.1.8. EGM2008 gravitációs faye-anomália adatsor 

Ez egy kombinált modell, hosszú- és középhullámú részét a GRACE műhold mérései alapján 

határozták meg, míg a rövidhullámot felszíni mérések alapján vették figyelembe. A számítás 

helye a WGS84 ellipszoid felszíne. Ez tehát faye-gravitációs-anomália, azaz tiszta magassági 

javítással korrigált, közel tengerszint magasságában. Az adatokat az ún. tide free modell alapján 

számolta Dr. Földváry Lóránt (2015), tehát árapály hatástól mentes a megoldás. 

Ez az adat csak Hawaii-sziget területére állt rendelkezésemre összehasonlítási céllal lásd 6.4. 

fejezet. 

  

5.2. Topográfia adatsor 

Topográfiai adatokból a National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), USA 

ingyenesen elérhető és letölthető ETOPO1 1 perces felbontású domborzatmodellel számoltam 

(Amante, Eakins, 2009) mind a 6 vizsgált forrófolt esetén. 

 

5.3. Függővonal-elhajlás adatsor 

Függővonal-elhajlás adatokból a National Geophysical Data Center (NGDC), USA által 

készített Gravity 1994 Edition CD ált rendelkezésemre (Hittleman et al, 1994). A számításhoz 

11 190 földi és tengeri mérés adatait használták fel a Natoinal Geodeti Survey adatbázisából 

(1992. november). A geoid rácsra illesztettek harmadfokú spline-okat, amelyekre 

meghatározták a numerikus differenciahányadosokat a meridián- és paralel-körök irányában is. 

Ezen a függővonal-elhajlás adatok meghatározásához a nemzetközi sztenderd hálót (IGSN71) 

használták alapul. A függővonal-elhajlás adatok referencia felülete az GRS80 ellipszoidja. A 

fentieket részletesen lásd Milbert 1991-es munkájában. 

Ez a 3 perces felbontású adatok Hawaii-főszigetére állt csak rendelkezésemre és 

tájékoztatásként jelenítem meg az 5.5.4 fejezetben. 

 

5.4. Geoidundulációs adatsor 

Geoidundulációs adatokból a National Geophysical Data Center (NGDC), USA által készített 

Gravity 1994 Edition CD állt rendelkezésemre (Hittleman, et al., 1994). A számításhoz 11 190 

földi és tengeri mérés adatait használták fel a Natoinal Geodeti Survey adatbázisából (1992. 

november). Az OSU91A geopotenciális modellt használták fel a magas frekvenciák 

korrekciójához, amelyet FFT technikával hajtottak végre. Ezen a gravitációs adatok 

meghatározásához a nemzetközi sztenderd hálót (IGSN71) használták alapul. A geoid 
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magasságok referencia felülete az GRS80 ellipszoidja. A fentieket részletesen lásd Milbert 

1991-es munkájában. 

Ez a 3 perces felbontású geoid magasság Hawaii-főszigetére állt csak rendelkezésemre és 

tájékoztatásként jelenítem meg az 5.5.3 fejezetben. 

 

5.5. Hawaii 

Hawaii-hátság topográfiája látható a 27. és 28. ábrákon az ETOPO1 adatsor felhasználásával, 

így az alábbiakban csak a főszigetet nagyítottam ki. 

5.5.1. Hawaii topográfiája és batimetriája 

 
 

27. ábra. Hawaii-fősziget topográfiája és batimetriája ETOPO1 alapján henger vetületben, fehér vonal a partvonalat jelöli. 
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28. ábra. Hawaii-fősziget topográfiája és batimetriája ETOPO1 alapján, helyi koordináta-rendszerben, km egységben a 0 értékű 

szintvonal a tengerszint. 

5.5.2. Hawaii forrásadat gravitációs-anomáliái 

5.5.2.1. Rapp92 

 

29. ábra. Hawaii-hátság szabadlevegő-anomáliája Rapp92 alapján henger vetületben, fehér vonal a partvonalat jelöli. 
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30. ábra Hawaii-fősziget szabadlevegő-anomáliája Rapp92 alapján, fehér vonal a partvonalat jelöli, henger vetületben és helyi 

koordináta-rendszerben, km egységben. 

5.5.2.2. Haxby 

 

31. ábra. Hawaii-hátság szabadlevegő-anomáliája Haxby alapján henger vetületben, fehér vonal a partvonalat jelöli. Színskála a 

Rapp92 szerint. 
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32. ábra. Hawaii-fősziget szabadlevegő-anomáliája Haxby alapján, fehér vonal a partvonalat jelöli, henger vetületben és helyi 

koordináta-rendszerben, km egységben. Színskála a Rapp92 szerinti. 

5.5.2.3. Geoid93 

 

33. ábra. Hawaii-hátság Bouguer-anomáliája Geoid93 alapján henger vetületben, fehér vonal a partvonalat jelöli. 
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34. ábra. Hawaii-fősziget Bouguer-anomáliája Geoid93 alapján, fehér vonal a partvonalat jelöli, henger vetületben és helyi 

koordináta-rendszerben, km egységben. 

5.5.2.4. EGM2008 

 

35. ábra. Hawaii-fősziget gravitációs-anomáliája EGM2008 alapján henger vetületben, fehér vonal a partvonalat jelöli. 
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5.5.3. Hawaii geoidundulációja 

 

36. ábra. Hawaii-hátság geoidundulációja Geoid93 alapján henger vetületben, fehér vonal a partvonalat jelöli. 

5.5.4. Hawaii függővonal-elhajlás 

É-D meridián irányú és K-Ny paralelkör irányú függővonal-elhajlás: 

  
37. ábra. Hawaii-hátság függővonal-elhajlása É-D meridián kör irányba és K-Ny paralelkör irányba számítva henger vetületben, 

fehér vonal a partvonalat jelöli. 
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5.6. Izland 

5.6.1. Izland topográfiája és batimetriája 

 
38. ábra. Izland topográfiája és batimetriája ETOPO1 alapján henger vetületben, fehér vonal a partvonalat jelöli. 

 
39. ábra. Izland topográfiája és batimetriája ETOPO1 alapján, helyi koordináta-rendszerben, km egységben a 0 értékű szintvonal a 

tengerszint. 
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5.6.2. Izland forrásadat gravitációs-anomáliája 

5.6.2.1. Rapp92 

 

40. ábra. Izland szabadlevegő-anomáliája Rapp92 alapján henger vetületben, fehér vonal a partvonalat jelöli. 

 

41. ábra. Izland szabadlevegő-anomáliája Rapp92 alapján, helyi koordináta-rendszerben, km egységben. 
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5.7. Reunion-szigetek 

5.7.1. Reunion-szigetek topográfiája és batimetriája 

 
42. ábra. Reunion-szigeteki forrófolt tágabb környezetének topográfiája és batimetriája ETOPO1 alapján henger vetületben, fehér 

vonal a partvonalat jelöli. 

 
43. ábra. Reunion-szigetek környékének topográfiája és batimetriája ETOPO1 alapján helyi koordináta-rendszerben, km egységben. 
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5.7.2. Reunion-szigetek forrásadat gravitációs-anomáliája 

5.7.2.1. Rapp92 

 
44. ábra. Reunion-szigeteki forrófolt tágabb környezetének szabadlevegő-anomáliája Rapp92 alapján henger vetületben, fehér vonal 

a partvonalat jelöli. 

  

45. ábra. Reunion-szigetek szabadlevegő-anomáliája Rapp92 alapján, helyi koordináta-rendszerben, km egységben. 
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5.8. Húsvét-sziget  

5.8.1. Húsvét-sziget topográfiája és batimetriája 

 
46. ábra. Húsvét-szigeti forrófolt tágabb környezetének topográfiája és batimetriája ETOPO1 alapján henger vetületben, fehér 

vonal a partvonalat jelöli. 

 
47. ábra. Húsvét-sziget topográfiája és batimetriája ETOPO1 alapján henger vetületben és helyi koordináta-rendszerben, km 

egységben, fehér vonal a partvonalat jelöli. 
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5.8.2. Húsvét-sziget forrásadat gravitációs-anomáliája 

5.8.2.1. Rapp92 

 

48. ábra. Húsvét-szigeti forrófolt tágabb környezetének szabadlevegő-anomáliája Rapp92 alapján henger vetületben, fehér vonal a 

partvonalat jelöli. 

 
49. ábra. Húsvét-sziget szabadlevegő-anomáliája Rapp92 alapján helyi koordináta-rendszerben, km egységben. 
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5.9. Yellowstone 

5.9.1. Yellowstone forrófolt tágabb környezetének topográfiája 

 
50. ábra. Yellowstone forrófolt tágabb környezetének topográfiája ETOPO1 alapján henger vetületben. 

 
51. ábra. Yellowstone forrófolt tágabb környezetének topográfiája ETOPO1 alapján, helyi koordináta-rendszerben, km egységben. 
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5.9.2. Yellowstone forrásadat gravitációs-anomáliája 

5.9.2.1. Rapp92 

 
52. ábra. Yellowstone forrófolt tágabb környezetének szabadlevegő-anomáliája Rapp92 alapján henger vetületben. 

 

53. ábra. Yellowstone szabadlevegő-anomáliája Rapp92 alapján, henger vetületben és helyi koordináta-rendszerben, km egységben. 
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5.10. Etióp 

5.10.1. Etióp forrófolt tágabb környezetének topográfiája  

 
54. ábra. Etióp forrófolt tágabb környezetének topográfiája ETOPO1 alapján henger vetületben (fehér vonal az országhatárokat 

jelöli). 

 
55. ábra. Etióp forrófolt tágabb környezetének topográfiája ETOPO1 alapján, helyi koordináta-rendszerben, km egységben.     
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5.10.2. Etióp forrásadat gravitációs-anomáliája 

5.10.2.1. Rapp92 

 
56. ábra. Etióp forrófolt tágabb környezetének szabadlevegő-anomáliája Rapp92 alapján henger vetületben (fehér vonal az 

országhatárokat jelöli). 

 
57. ábra. Etióp szabadlevegő-anomáliája Rapp92 alapján helyi koordináta-rendszerben, km egységben. 
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6. A forrófoltok gravitációs anomáliái 

 

A rendelkezésemre álló Rapp92 szabadlevegő-anomália adatokat kellett korrigálnom a 

topográfiai, batimetriai javítással, továbbá a Bouguer-korrekcióval. Az hogy a korrekciókat 

milyen előjellel kell figyelembe venni az annak függvénye, hogy a viszonyítási síkhoz képest 

hol helyezkedik el a tömeg, amely a gravitációs hatást okozza, ha felette akkor pozitív a hatása, 

ha alatta akkor negatív. A tengeri szigetek esetén a viszonyítási sík a szakirodalomban és nálam 

is a tenger szint volt, míg a kontinentális területeken a felszín. Az alábbi 58. ábrán látható 

Hawaii-főszigetére a modell felépítése.  

 

58. ábra. Hawaii-fősziget esetében a topgráfia és batimetria által okozott gravitációs hatás kiszámításához használt modell. 
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Amint látszik nem modelleztem a sziget izosztatikus, kratonikus gyökerét, mivel az általam 

vizsgálat területek a forrófoltok területeire estek, ahol igazak a korábbiakban már részletezettek 

(lásd 3.8. fejezet). Így, ezen izosztatikus, kratonikus gyökereket az inverziós számítások 

eredményeként szerettem volna meg kapni. A fentieket alkalmazva kaptam a maradék-

gravitációs-anomália vagy más néven a Bouguer-anomália adatokat, amelyre számítottam az 

inverziót. 

Topográfia és batimetria adatokat a korábbiakban már ismertetett ETOPO1-ből vettem. A 

számításhoz szükséges sűrűség adatokat a szakirodalomból vettem. Sokszögletű hasáb alakú 

hatót feltételezve a topográfia gravitációs hatását az ETOPO1-ből származtatott 500 m-es 

szintvonalközökkel számítottam ki, amelynek a tengerszintre vonatkoztatott hatását határoztam 

meg Plouff (1976) módszerével. A batimetriai korrekciót a fent leírt topográfiai korrekcióhoz 

hasonlóan számítottam. A topográfiai és batimetriai korrekciók számításánál nem vettem 

figyelembe minden szintvonalat, hanem csak a domináns, meghatározók hatását számítottam. 

A fenti korrekciók és a Bouguer-lemez eltávolítása után kaptam a maradék-anomáliát, amelyre 

végeztem el az inverziót (lásd 8. fejezet). 

 

6.1. Topográfiai és batimetriai korrekció 

Egy n oldalú sokszögletű prizma ható gravitációs hatásának függőleges komponense Plouff 

(1976) módszerével: 

𝑔 = 𝐺𝜌𝑠𝑚 ∑ {𝑠𝑝𝐴[𝑧2 − 𝑧1] + 𝑧2 [tan
−1 𝑧2𝑑1

𝑃𝑅12
− tan−1

𝑧2𝑑2

𝑃𝑅22
] − 𝑧1 [tan

−1 𝑧1𝑑1

𝑃𝑅11
−𝑛

𝑖=1

tan−1
𝑧1𝑑2

𝑃𝑅21
] − 𝑃 ln [

𝑅22+𝑑2

𝑅12+𝑑1

𝑅11+𝑑1

𝑅21+𝑑2
]}       (3) 

ahol G a gravitációs állandó, ρ a prizma sűrűsége, P a prizma oldalának távolsága a z tengelytől, 

R a prizma sarkának távolsága az origótól, A a prizma két sarkának z tengelynél mért szöge, z1 

a prizma felső síkjának magassága, z2 a prizma alsó síkjának magassága, sm paraméter (-1) 

értékű, ha a prizma a terepsík felett van (+1) értékű ha alatta, sp paraméter (-1) értékű ha P 

negatív és (+1) értékű ha P pozitív. 

 

6.2. Hawaii-fősziget gravitációs-maradék-anomáliája 

A modellhez 2700 kg/m3 sűrűséget használtam a topográfiai korrekciós számítása során, 

amelyet a főszigeten végzett mélyfúrási geofizikai eredményekre alapoztam (Keller et al., 

1979). A batimetriai korrekciót a fent leírt topográfiai korrekcióhoz hasonlóan számoltam 

szintén 2700 kg/m3 sűrűséget feltételezve. A fenti korrekciók és a Bouguer-lemez eltávolítása 

után kaptam a maradék-anomáliát, amelyre végeztem el az inverziót (59. ábra). A kapott 
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eredmény jól korrelál a szakirodalomban található eredményékkel (Denlinger és Morgan, 2014, 

Kauahikaua et al., 2000, Milbert, 1991). 

 

59. ábra. Hawaii-fősziget esetében a gravitációs-maradék-anomália és keresztszelvény helyi koordináta-rendszerben. 

A szakirodalom elkülönít 5 vulkáni területet (Mauna Loa, Mauna Kea, Hualálai, Kohala, 

Kilauea) továbbá 2 törés zónát a szigeten belül (Keleti, Dél-Nyugati) (14. ábra) (Denlinger és 

Morgan, 2014; Kauahikaua et al, 2000). 

A maradék-anomália térképen egyértelműen jól azonosíthatóak a Mauna Loa, Mauna Kea, 

Hualálai, Kohala vulkánok. A Kilauea nem jelentkezik önálló anomáliaként, hanem hatása a 

Mauna Loa észak-keleti kitüremkedéseként észlelhető. Míg a Kohala határozottan kisebb 

anomália, mint a többi. 
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6.3. Hawaii-fősziget esetén különböző sűrűségekkel végzet számítások hatása a 

maradék-anomáliában 

Megvizsgáltam, hogy a sűrűség változtatása mekkora változást okoz az anomáliában. Az alábbi 

60. ábrán látható a topográfiai korrekció változása különböző sűrűségek mellett (2500 – 2800 

kg/m3). Az alábbi ábrákról megállapítható, hogy a Mauna Kea anomáliája 20 mGal-al nő 100 

kg/m3 sűrűség növekedés esetén, ugyan ezt a nagyságrendet tapasztaltam a batimetriai 

korrekció esetén is. 

 

a. )       b. ) 

 

c. )       d. ) 

60. ábra. Hawaii-fősziget esetén a topográfia korrekció változása a sűrűség függvényében (a.) 2500 kg/m3; b.) 2600 kg/m3; c.) 2700 

kg/m3; d.) 2800 kg/m3). 

 

Az alábbi 61. ábrán szemléltetem két különböző batimetriai sűrűség esetén a maradék-

gravitációs-anomáliát. 
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b. )       b. ) 

61. ábra. Hawaii-fősziget esetén a maradék-anomália különböző batimetriai sűrűség függvényében (a.) 2700 kg/m3; b.) 2900 kg/m3). 

 

6.4. Hawaii-fősziget esetén a rendelkezésemre álló gravitációs anomáliák 

összehasonlító elemzése 

Hawaii-főszigetére rendelkezésemre állt a Geoid93, EGM2008 és az általam a Rapp92-ből 

korrigált maradék-anomália. Mivel a Geoid93-at 6” felszíni adatokkal állították elő, így a 

Rapp92 felhasználásával meghatároztam a két anomália különbségét lásd 62. ábra, amely jól 

korrelál egy simított felszínmodellel. 

 

62. ábra. Hawaii-fősziget esetében a Geoid93-Rapp92 és Geoid93- általam korrigált Rapp92 anomália eredménye helyi koordináta-

rendszerben. 

Az általam korrigált Bouguer-anomália és a Geoid93 Bouguer-anomália közti különbség 

térképből jól látható, hogy a sziget belsejében az eltérés közel +/-50 mGal körül változik, ami 

a két felhasznált topográfia (1 illetve 6 másodperces felbontás) különbségének eredményeként 

értelmezhető. Míg a sziget határvonala környékén a +/-100 mGal körüli eltérés látható, amelyet 
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én azzal magyarázok, hogy a batimetria még nem volt olyan részletesen korrigált a 6” 

felbontású adatsor esetében a nagy gradiensű, meredek partfal mentén (lásd 62. ábra). 

Mivel a Geoid93 és az EGM2008 hasonló elven állt elő, így meghatároztam a kettő különbségét 

lásd 61., illetve a EGM2008 és a Rapp92 illetve az általam meghatározott maradék anomália 

eltérését, lásd 61. és 62. ábrák. A Geoid93 és az EGM2008 anomália térképek között van egy 

meg közelítőleg 17 km-es észak-déli eltolódás, amelyet meg magyarázni nem tudok. Az ezen 

kívüli Geoid93 és az EGM2008 különbség térképen lévő eltéréseket én a számításokba integrált 

különböző mennyiségű felszíni gravimetriai mérésben látom. 

 

63. ábra. Hawaii-fősziget esetében a Geoid93-EGM2008 és EGM2008 általam korrigált Rapp92 anomália helyi koordináta-

rendszerben. 

 
64. ábra. Hawaii-fősziget esetében a EGM2008-Rapp92 helyi koordináta-rendszerben. 
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6.5. Izland gravitációs maradék anomáliája 

Izland esetén a topográfiai korrekcióhoz a sűrűség kiválasztása a szakirodalom 

áttanulmányozását tette szükségessé, mert megtalálható 2300 – 2700 kg/m3 (Pálmason, 1971, 

1980; Derbyshire, et al., 2000), továbbá a Vatnajökull egy részét folyamatosan jég borítja, 

amelynek sűrűsége 900 kg/m3. A jégsapka miatt jutottak Kaban és társai 2002-ben a 2520 kg/m3 

értékre. Reydarfjördur-nál az 1980-as években végzet ~1,2 km-es mélyfurás tanulmányozása 

során azt a következtetést hozta, hogy a sűrűség 2800 kg/m3-nél alacsonyabb (Christensen, 

Wilkins,1982; Derbyshire, et al., 1998, 2000). A legtöbb szerző 2600 kg/m3-el számol, így én 

is ezzel végeztem számításaimat (Derbyshire, et al., 1998, 2000; Jacoby, et al., 2007). A 

batimetriai korrekciót 3000 kg/m3 számoltam csakúgy, amint Derbyshire et al. 2000-es és 

Jacoby et al. 2007-es cikkeikben. A felsőköpeny sűrűségét 3300 kg/m3 értékkel vettem 

figyelembe. 

 

65. ábra. Izland esetében a gravitációs-maradék-anomália és keresztszelvény helyi koordináta-rendszerben. 
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Az 65. ábrán látható gravitációs-maradék-anomália igen nagy hasonlóságot mutat a 18. ábrán 

látható Izlandra számított Moho mélységekkel, így úgy döntöttem, hogy a Moho mélységhez 

tartozó korrekciót is elvégzem. Mivel Derbyshire és társai a Moho felületet numerikusan nem 

csak grafikusan jelenítették meg 2000 évi cikkükben, így a gravitációs-maradék-anomália 

izovonalait használtam fel határvonalnak úgy, hogy a -150 mGal-osat azonosítottam a 20 km-

es mélységnek és a +50 mGal értékűt a 40 km-es mélységnek. A sűrűséget 3000 kg/m3-nek 

választottam. Így kaptam az alábbi 66. ábrán látható gravitációs-anomália térképet. 

 

66. ábra. Izland esetében a gravitációs-maradék-anomáliája a Moho figyelembevételével és keresztszelvénye helyi koordináta-

rendszerben. 

 

A fenti 66. ábrán jól látszik, hogy több vulkán is megjelenik lokális pozitív anomáliaként, mint 

a 17. ábra szerinti 8. Prestahnjúkur, 9. Hveravellir, 10. Hofsjökull, 23. Krafla, 26. Esjufjöll, 27. 

Snæfell, amely jó egyezést mutat Gudmundsson, Högnadóttir 2007-es tanulmányával ahol csak 

helyi méréseket, tehát rövid hullámhosszú gravitációs adatokat és 2400 kg/m3 sűrűséget 
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használtak számításaikhoz. Érdekes, hogy a 66. ábrán jól kirajzolódnak a 16. ábrán látható 

vetőzónák, mint a RR, RVB, WVZ, MIB, NVZ és EVZ, ugyan ez utóbbi éppen csak 

észrevehető a Vatnajökull-nál található jelentős gravitációs maximum hatása miatt. A 

legnagyobb negatív anomália a forrófolt helyén van a Vatnajökull-től délre. 

 

6.6. Reunion-sziget környékének gravitációs-maradék-anomáliája 

Reunion-sziget esetén a topográfiai korrekciót 2600 kg/m3 sűrűséggel számoltam. Mivel a 

szakirodalomban a 2500 – 2700 kg/m3 a leggyakrabban használt értékek (Minshull, Charvis, 

2001; Charvis, et al 1999; Trivedi, et al., 2012). A batimetriai korrekciónál a 2800 kg/m3 

sűrűséget vettem a Trivedi, et al., 2012; Carlson, Herrick, 1990; Christensen, Mooney, 1995; 

Minshull, Charvis, 2001; Charvis, et al. 1999; cikkeik alapján. Trivedi és szerző társai 2012-es, 

illetve Charvis és szerző társaik 1999-es cikkeikben számoltak üledékkel is, amelynek 

sűrűségét 2250 – 2300 kg/m3 el vették figyelembe számításaik során, de mivel ennek 

kiterjedéséről nem álltak rendelkezésemre adatok, így én ennek hatását nem számítottam ki. A 

Föld köpeny sűrűségét a fentiekben hivatkozott szerzők egységesen 3300 – 3350 kg/m3 értékkel 

vették számításba. A fentieket figyelembe véve kaptam az alábbi 67. ábrán látható gravitációs-

maradék-anomália térképet. Az alábbi ábrán szembetűnő a Reunion-szigetén megfigyelhető két 

pozitív anomália, amelyből a nagyobbik az aktív vulkán területére esik. A sziget körvonalát 

körülvevő -20 – -60 mGal nagyságú negatív anomália jó eséllyel a Vening Meinesz-féle 

izosztázia következménye, amely jól egyezik a szakirodalomban publikált relatív kicsi, 10 – 13 

km izosztatikus kratonikus gyökér hatásával (Gallart et al., 1999; Charvis et al,. 1999; Minshull, 

Charvis, 2001). Amíg Mauritius-szigeténél a gravitációs-maradék-anomália is nagyobb negatív 

hatást mutat és a szakirodalomban a Moho mélység is India felé növekszik. 

A hőoszlop hatása a Reunion-szigettől kb. 150 – 200 km távolságig tartó 0 – -20 mGal nagyságú 

gravitációs-maradék-anomáliában jelenik meg. 
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67. ábra. Reunion-sziget környezetének a gravitációs-maradék-anomáliája és keresztszelvénye helyi koordináta-rendszerben. 

 

6.7. Húsvét-sziget környékének gravitációs-maradék-anomáliája 

Húsvét-sziget esetében a topográfiai korrekciót 2600 kg/m3-el, a batimetriai korrekciót 2800 

kg/m3-el számítottam, az óceáni kéreg sűrűségét 2700 kg/m3-el, a Föld köpenyt 3300 kg/m3-el 

vettem figyelembe. A fenti értékek mellett kaptam az alábbi 68. ábrán látható maradék-

gravitációs-anomáliát. 
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68. ábra. Húsvét-sziget környezetének a gravitációs-maradék-anomáliája helyi koordináta-rendszerben. 

A fenti ábrán egy tagolt anomália látható, amely a környezet morfológiájának ismeretében 

várható is volt. A Húsvét-sziget megjelenik az anomálián, relatív pozitív eltérésként a szigetet 

körülölelő negatív anomálián belül, amely a Vening Meinesz-féle izosztatikus hatás eredménye 

lehet (-70 – -100 mGal). Húsvét-szigettől 40 – 60 km-es körzetben egy igen szabdalt anomália 

kép látható 0 – -60 mGal értékek között, amelyből a negatív rész esetleg lehet a hőoszlop 

szétterülésének a következménye. A fenti gravitációs-maradék-anomália térkép is alátámasztja 

a szakirodalomban publikált sokféle elmélet lehetséges voltát, a 4.1.4. fejezetben írtakkal 

összhangban. Továbbá az is jól látható, hogy az anomáliák jelentősen eltérnek a kör alaktól, így 

az általam választott modell nem használható az inverzió számításhoz jelen esetben. 

 

6.8. Yellowstone környékének gravitációs-maradék-anomáliája  

Yellowstone területére a topográfia korrekciót 2700 kg/m3 sűrűséggel számoltam, mivel a 

szakirodalomban 2470 – 2900 kg/m3 található (DeNosaquo et al., 2009). Így kaptam az alábbi 

gravitációs-maradék-anomáliát, 69. ábrát. 
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69. ábra. Yellowstone környezetének gravitációs-maradék-anomáliája helyi koordináta-rendszerben. 

Továbbá az is jól látható, hogy az anomáliák nem közelíti a kör szimmetriát, így az általam 

választott modell nem használható az inverzió számításhoz jelen esetben. 

 

6.9. Etióp környékének gravitációs-maradék-anomáliája 

Etióp területére a topográfia korrekciót 2700 kg/m3 sűrűséggel számoltam, mivel a 

szakirodalomban 2650 – 2800 kg/m3 (Tiberi et al., 2005; Woldetinsae, Götze, 2005). Így 

kaptam az alábbi gravitációs-maradék-anomáliát, 70. ábrát. 
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70. ábra. Etióp környezetének gravitációs-maradék-anomáliája helyi koordináta-rendszerben. 

Az 70. ábrán látható gravitációs-maradék-anomália igen nagy hasonlóságot mutat a 26. ábrán 

látható Etióp területére meghatározott Moho mélységekkel. 

Érdekes, hogy a szabadlevegő-anomália térképen látható perturbáció nem jelenik meg a 

maradék-anomália térképen szignifikánsan, és jelentős távolságra található a rift-zónátol is. 

Továbbá az is jól látható, hogy az anomáliák összetett volta miatt eltérnek a kör alaktól, így az 

általam választott modell nem használható az inverzió számításhoz jelen esetben. 
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7. A forrófoltok gravitációs anomáliáinak inverziója 

 

Mivel szakdolgozatomban hengerszimmetrikus hatókkal modelleztem a feláramlások által 

okozott gravitációs anomáliákat, így logikus folytatásnak tűnt, hogy ilyen alakú hatókkal 

számoljak az inverzió esetén is. Mivel a magmakamrák, kratonikus gyökerek, mind a 

feláramlások jól közelíthetőek a henger alakkal, így ezt választottam. Az inverziós számítások 

kifejlesztésben és publikálásában részt vettem a dolgozat megírása előtt (Kis et al., 2010; Kis 

et al., 2011 Kis et al., 2012) 

A henger alakú ható azért is jó választás, mert annak inverziója jól publikált és matematikailag 

kezelhető összefüggésekkel írható le. Egy henger alakú ható esetén 4 paraméter meghatározása 

szükséges, amelyek: a sűrűség, és a fizikai kiterjedés (sugár, és a henger felső lapjának és alsó 

lapjának mélysége). A számítások során a kiválasztott modell fizikai paramétereit határoztam 

meg, rögzített sűrűség mellett, amelynek értékét nem a számítások adják. 

Az inverzió annak függvényében, hogy a fenti paraméterek közül melyiket teszem fel ismertnek 

lehet lineáris vagy nemlineáris.  

 Lineáris inverziót akkor használunk, ha ismerjük a ható(ok) geometriáját: tető- és 

talpmélységét, kiterjedését és a ható sűrűségeloszlását keressük. Ebben az esetben a 

modell és az adatok között lineáris kapcsolat van. A G mátrix a mérési pontokat és a 

ható geometriáját leíró függvényeket tartalmazza. A megoldás rendszerint az L2 normán 

alapul. Megoldás során rendszerint lineáris egyenletrendszer megoldása vagy mátrix 

inverzió szolgáltatja a keresett sűrűség értékeket. A GTG mátrix rendszerint rosszul 

kondicionált, így inverzét általánosított inverzzel, illetve szinguláris értékek 

dekompozíciójával lehet meghatározni. Részleteiben lásd 7.2 fejezet. 

 Nemlineáris inverzióra jutunk, ha a sűrűséget vagy sűrűségkontrasztot ismertnek 

tételezzük fel és a kiválasztott modell geometriai paramétereit kívánjuk meghatározni.  

Ebben az esetben feltesszük, hogy van egy nulladik közelítésünk, amelyben igaz a 

linearitás. Ezután sorfejtéssel linearizálunk a kiindulási modell körül. De így nem vettük 

figyelemben a lokális görbületet, így egy iterációs folyamatot kell megvalósítanunk és 

a direkt feladatot többször megoldani. A módszer lehet determinisztikus vagy 

sztochasztikus. A megoldás módszere rendszerint numerikus szélsőérték keresés. Mivel 

a globális szélsőértéket keressük, így célszerű, hogy a nulladik közelítésünk a globális 

minimum környékén legyen. Részleteiben lásd 7.3 fejezet. 

A szakirodalom áttekintése után egyértelmű volt számomra, hogy a sűrűség viszonylag kis 

szórással egyezik, a különböző cikkekben, míg a hatók elhelyezkedésben relatív nagyobb a 
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szórás. Mivel attól, hogy a sűrűséget ismertnek tekintem, még egy változtatható bemenő 

paraméter ezért választottam a nemlineáris inverziót. 

A modellt az értelmező választja ki és a modell bizonytalansága a később bevezetett a priori 

valószínűségi sűrűségfüggvény szórásában jut kifejezésre, kis szórás kis bizonytalanságot, 

nagy szórás nagyobb bizonytalanságot fejez ki.  

 

7.1. A modell  

Az inverzió során azzal a feltételezéssel éltem, hogy függőleges tengelyű henger alakú ható 

okozza az anomáliákat (lásd 71. ábra). Az ilyen alakú hatók gravitációs hatásához szükséges 

egyenletek a szakirodalomban publikáltak (Nabighian, 1962; Nagy, 1965).  

 

71. ábra. Az inverziós számításhoz kiválasztott modell 

A modell Δg gravitációs terét két lefelé végtelen kiterjedésű henger terének különbsége adja 

meg: 
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ahol G az univerzális gravitációs állandó, ρ a sűrűség, R a henger sugara, x=x0/R, a1=afelső/R 

a2=aalsó/R, E és K az elsőfajú és a másodfajú teljes elliptikus integrál, Λ0 (φ, k) a Heuman-féle 

Lambda függvény. 

A K az elsőfajú teljes elliptikus integrál közelítése Csebisev-approximációval: 






1
ln]5,0)71249859359,0)60688024857,0)60332835534,020044178701,0[(((

]3869436112,1)90966634425,0)30359009238,0)30374256371,020145119621,0[(((



K

(7) 

Az E a másodfajú teljes elliptikus integrál közelítése Csebisev-approximációval: 
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7.2. Lineáris inverzió 

A lineáris inverzió kiinduló egyenlete: 

Gmd  ,  (13) 

ahol d a mérési adatok N elemű oszlop vektorát, m a modell paramétereinek M elemű oszlop 

vektorát jelöli. G a lineáris kapcsolat az adatok és a modell paraméterek között. Így a lineáris 

inverz feladat: 

dGm
-1

ˆ .    (14) 
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alakú, ahol m̂  jelöli az inverzió során meghatározott modell paramétereket. G-1 jelöli a G 

mátrix inverzét. A megoldás során a cél az e függvény minimalizálása. Ez lehetséges különböző 

normák szerint, amelyekből a leggyakrabban használt az L2: 

2/1

1

2
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A fentiek alapján az L2 norma szerint megoldása a lineáris inverz feladatnak: 

  dGGGm
TTbecsült

1

 .  (16) 

Az egyenletben GT jelöli a G mátrix transzponáltját. Mivel a fenti egyenletben a  
1

GG
T

igen 

sokszor rosszul kondicionált, ezért a gyakorlatban elterjedtebb az általánosított inverz 

használata. A lineáris inverz feladat általánosított inverz esetén: 

dGm
-g

ˆ .    (17) 

A számításokban m̂  jelöli az inverzió során meghatározott modell paramétereit. G-g jelöli a G 

mátrix általánosított inverzét (Wéber, 2005). A G mátrixra természetesen igaz az alábbi 

egyenlet: 

GGI
g

 ,    (18) 

ahol I az identitás mátrixot jelöli. A G mátrix felbontható az alábbi módon szinguláris 

dekompoziciós (SVD) elvének megfelelően, amely Lánczos Kornél nevéhez fűződik: 

T
VUG  ,    (19) 

ahol U (N*N) a sajátvektorok által kifeszített teret definiálja, V (M*M) a paraméter teret feszíti 

ki,  (N*M) a sajátértékeket tartalmazza (nullától különbözőket p darab) 
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A nemnegatív sajátértékek más szóval szinguláris értékek szerepelnek a mátrixban. A fenti 

alapján létezik Up és Vp, amelyek az U és V mátrixok első p oszlopát tartalmazzák. Így 

T

ppp
VUG  ,   (21) 

ami a dekompozíció lényege. Könnyen belátható az alábbi összefüggés:  

T

p

1

pp

g
UVG


 .  (22) 

A fenti egyenletek természetesen igazak akkor is, ha a paraméterek valószínűségi változók. 

 

7.3. Nemlineáris inverzió 

A nemlineáris inverzió linearizálása a következő egyenleten alapul: 

𝒅𝑚𝑒𝑔𝑓𝑖𝑔𝑦𝑒𝑙𝑡 = 𝐺(𝒎0 + ∆𝒎),   (23) 
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ahol d a mérési adatok N elemű oszlop vektorát, m0 a kiinduló modell paramétereinek M elemű 

oszlop vektorát jelöli. G a lineáris kapcsolat az adatok és a kiinduló modell paraméterek között: 

𝒅𝑠𝑧á𝑚í𝑡𝑜𝑡𝑡 = 𝐺(𝒎0).     (24) 

A direkt operátort Taylor sorfejtéssel linearizálhatjuk az m0 kiindulási modell körül:  

𝐺(𝒎0 + ∆𝒎) = 𝐺(𝒎0) + [
𝜕𝐺(𝑚)

𝜕𝑚
]
𝑚=𝑚0

∆𝒎+⋯,  (25) 

ahol a magasabb fokú tagokat nem írtam ki. A fentiek alapján: 

𝒅𝑚𝑒𝑔𝑓𝑖𝑔𝑦𝑒𝑙𝑡 = 𝒅𝑠𝑧á𝑚í𝑡𝑜𝑡𝑡 + [
𝜕𝐺(𝑚)

𝜕𝑚
]
𝑚=𝑚0

∆𝒎+⋯.  (26) 

Ha bevezetjük a Δd reziduál vektort akkor (Wéber, 2005) : 

∆𝒅 = 𝒅𝑚𝑒𝑔𝑓𝑖𝑔𝑦𝑒𝑙𝑡 − 𝒅𝑠𝑧á𝑚í𝑡𝑜𝑡𝑡 = [
𝜕𝐺(𝑚)

𝜕𝑚
]
𝑚=𝑚0

∆𝒎+⋯. (27) 

A megoldás során a cél e függvény minimalizálása. Ez lehetséges különböző normák szerint, 

amelyekből a leggyakrabban használt az L2. A fentiek alapján az L2 norma szerint megoldása a 

reziduál vektor normáját minimalizálja (Wéber, 2005). 

 

7.4. Bayes-tételen alapuló inverzió 

Mivel az inverzfeladat során az egyik legnehezebb probléma a paraméterek és a zaj arányának 

megállapítása, ezért valószínűségszámítást használjuk. A valószínűségnek két jelentése is 

lehetséges. Az egyik mikor gyakoriságot jelöl (hányszor lesz fej az érmén – 50%), míg a másik 

számunkra érdekes eset, amikor lehetőséget jelöl (50% hogy esni fog holnap). Ezt a másodikat 

nevezik Bayes-féle valószínűségnek (Scalas, Snieder, 1997). A Bayes-féle inverzió az utóbbi 

években igen gyakran használt módszer a geofizikai inverziós feladatok megoldása során.  

A Bayes-féle módszer alapegyenlete (Bayes, 1763): 

)p(
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p
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(mm)d
dm )( .   (28) 

A Bayes-féle következtetés alapegyenlete: 

    ,|)|( mmddm ppp    (29) 

ahol d a mérési adatok vektorát: 
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N a mérési adatok számát, T a transzponált vektort jelenti. Az m jelenti a modell paramétereinek 

vektorát: 
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M a paraméterek számát jelenti. A fenti egyenletben p(m) tartalmazza az információt a 

modellről a mért adatoktól függetlenül, tehát ez az a priori valószínűségi sűrűségfüggvényt 

jelenti. 

A módszer alapja, hogy a priori információink vannak a modellről. Más szóval, a mérések 

megkezdése előtt a méréstől független előzetes információk állnak rendelkezésre, amelyek 

lehetnek például statisztikai jellegűek a paraméterek várhatóértékére és szórására vonatkozóan. 

A Bayes-féle inverzió lényege, hogy az a priori modell és a mérési adatok egyesítésével 

létrehozható az a posteriori modell. Ez várhatóan jobban írja le a valóságot, mint az a priori 

modell. Ez az oka az eljárás jelentős térhódításának az utóbbi években. Az a priori statisztikai 

modellel lehetséges az a posteriori modell szabályozása. Mivel nem ismert, hogy az a priori 

eloszlás mennyi és milyen hatással van az a posteriori eloszlásra ezért fontos az a priori 

ismeretek jó megválasztása. (Kass, Wasserman, 1996).  

A fentiekből egyértelműen látszik, hogy a módszer lényeges eleme az a priori modell. Az a jó, 

ha ezt a lehető legpontosabban írom le. De egy várhatóértékhez és szóráshoz rengeteg féle 

eloszlás választható és fordítva. Ezt feloldandó három szemléletmód létezik. A 7.4.1 résznél 

felsorolom a három lehetséges szemlélet módot az a priori információ meghatározására. 

Természetesen bármelyik módszert is választjuk, a végeredményt egy bizonyos 

valószínűséggel fogjuk csak megmondani, amelynek valószínűsége függ az a priori modell 

választástól. 

A p(d│m) különös jelentőséggel bír. Míg d észlelése nem történt meg addig megmutatja, hogy 

egy rögzített m paraméter vektorhoz milyen lehetséges adatok tartozhatnak a valószínűségi 

sűrűségfüggvény alapján. A mérések megtörténte után ezt likelihood függvénynek nevezik. 

Megmutatja, hogy bizonyos mért, rögzített adatokhoz (d) milyen (m) paraméterek tartozhatnak. 

A p(d) értéke a geofizikai inverziókban független az m modell paraméterektől, így konstansnak 

tekinthető. 

Egy adott mérési sorozathoz tartozó modell feltételes valószínűségi sűrűségfüggvényét p(m│d) 

a posteriori valószínűségi sűrűségfüggvénynek nevezik. Az inverzió során ennek a 

függvénynek a maximalizálása a célunk lásd 7.4.4 résznél 

 

7.4.1. A priori valószínűségi sűrűségfüggvények 

Az a priori meghatározására három elmélet létezik (Scales, Tenorio, 2001). 

Az egyik módszer Ockham borotvájának elve vagyis: „A különböző lehetséges elméletekből a 

legegyszerűbb a legvalószínűbb”. Ezt másként a szakirodalomban a legnagyobb entrópia 

elvének is nevezik (Jaynes, 1982). Az empirikus Bayes-analízis alapja egy hierarchikus Bayes-
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analízis. Amely alatt azt kell érteni, hogy bizonyos a priori eloszlások függhetnek, olyan 

paraméterektől, amelyek más úgynevezett másodfajú a priori információktól is függhetnek. A 

másodfajú függhet egy harmadfajútól és ez így folytatódhat tovább. A hierarhikus modell akkor 

áll fenn, ha minden függő paraméter és a hozzá tartozó a priori eloszlás rendelkezésre áll 

(Casella, 1985). 

A másik módszer, hogy az a priori modellt alapelvekből kell levezetni, ezt nevezik pragmatikus 

Bayes-stratégiának. Ezen esetben egy paraméter esetében könnyen levezethető, hogy az a és b 

érték közé kell hogy essen. De az a és b értékek közti eloszlásfüggvény meghatározása igen 

bonyolult lehet.  

A harmadik módszer, hogy csak determinisztikus a priori információkat használunk pl.: a 

sűrűség pozitív. Ezen modellezés hátránya, hogy igen sok modell megoldás maradhat és ezek 

közül kell kiválasztani a jó megoldást. Ilyenkor szokták alkalmazni ismét Ockham borotvájának 

elvét és a legsimábbat vagy legrövidebbet választani.  

Ha tudjuk, hogy a modell paraméterei bizonyos értékek között lehetségesek vagy bizonyos 

értékeket nem vehetnek fel, akkor a sűrűségfüggvényt ezeknél az értékeknél 0 értékűnek 

vesszük fel. 

Bizonyos becslések egyes modellekre kis rizikóval hatnak, míg másokra nagyobbal. Ahhoz 

hogy a becsléseket összehasonlíthassuk, olyan mérőszámok kellenek, amelyek az összes 

modellre illenek. A Bayes-becslés rizikója az adatok súlyozott átlagával és az a priori eloszlás 

középértékével arányos. Ez mutatja, hogy nagyon fontos pontosan megbecsülni az adatok 

hibáját. Ha az inverzió során a valóstól nagyon eltérő adathibával számolunk, akkor könnyen 

rossz interpretációhoz juthatunk. A Bayes-rizikó egyenlő az adatok integráljával az a posteriori 

szóráson belül (lásd fenti a és b között). Ezek pontos levezetése megtalálható Scales és Tenorio 

(2001) cikkében.  

Minimax becslésnek nevezik azt, amikor a maximális rizikót minimalizáljuk. Az is 

megállapítható, hogy mindinkább erős az a prior információra vonatkozóan a becslés, akkor az 

konvergál az a prior középértékéhez, és minél gyengébb az a priori információ, a Bayes-

becslés úgy konvergál az adatok középértékéhez. 

Sokszor nincs elég információnk kiválasztani a megfelelő a priori sűrűségfüggvényt az 

ismeretlen paraméterekre vagy a rendelkezésünkre álló információk nehezen fordíthatók le a 

valószínűség nyelvére. Ilyenkor szokás használni a konzervatív vagy neminformális a priori 

sűrűségfüggvényt. Ezekkel az a probléma, hogy ezek nem egzaktul definiált fogalmak. Az 

egyik lehetőség definiálni egy információ mérőszámot, mint az entrópia és meghatározni az a 

priorit úgy, hogy minimalizálja vagy maximalizálja ezt a mérőszámot. Más megoldás olyan a 
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priorit választani, ami bizonyos transzformációktól független. A gyakorlatban legtöbbször 

szimmetrikus sűrűségfüggvényeket használnak. Azokat a módszereket melyek nem érzékenyek 

a kiugró hibákra, robusztusnak nevezik. 

A Bayes-féle következtetés (29) alapegyenletében szereplő p(m) a priori valószínűségi 

sűrűségfüggvény legyen többdimenziós (Ferrari, Solaro, 2003): 
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ahol M a dimenziót, esetünkben =1 (Laplace-eloszlás) vagy =2 (Gauss-eloszlás), és  a 

gamma-függvényt, míg CM az a priori kovarianciamátrixot (szimmetrikus, pozitív definit) 

jelenti, m a paraméterek vektorát, m’ vektor az a priori értéket, lehetséges megoldások 

várhatóértékének vektorát jelölik.  

Az inverzió során szimmetrikus sűrűségfüggvényeket használnak. A megfelelő a priori 

sűrűségfüggvény kiválasztásának fontosságát hangsúlyozza Ulrich, et al., (2001) és Scales, 

Tenorio (2001). 

  

72. ábra. Gauss- (=2) és Laplace- (=1) eloszlásokat illusztráló ábárk 

 

a.) Gauss-eloszlású valószínűségi változók 

A geofizikai inverzió során leggyakrabban Gauss-eloszlású (=2) változókat használnak. A 

modell paraméterek a priori valószínűségi sűrűségfüggvénye: 
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ahol CM az a priori kovarianciamátrix: 
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A fenti egyenletben m a paraméterek vektorát, m’ vektor az a priori értéket, lehetséges 

megoldások várhatóértékének vektorát jelölik. Az m1,….,mM, paraméterek σ1
2, σ2

2,…. σM
2 

szórás négyzetei és ρij jelöli a megfelelő keresztkorrelációs koefficienseket. 

 

b.) Laplace-eloszlású valószínűségi változók 

Ugyanazon várhatóérték és szórás mellett a Gauss-eloszláshoz képest hosszabb szárnyú (lásd 

72. ábra). A várhatóértéktől távoli adatok előfordulásának valószínűsége nagyobb. Ez azt jelzi, 

hogy jobban kezelheti a kiugró értékeket az adatsorban, mint a Gauss-eloszlás inverziós 

számítások során (Steiner, 1990). A Laplace-eloszlás robosztusabb becslést szolgáltat. A 

többváltozós Laplace-eloszlás a (32) egyenletből: 
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7.4.2. Likelihood valószínűségi sűrűségfüggvének 

a.) Gauss-eloszlású valószínűségi változók 

Az (29) alapegyenletben szereplő likelihood valószínűségi sűrűségfüggvény Gauss-eloszlású 

változók esetén: 
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alakú. 

 

b.) Laplace-eloszlású valószínűségi változók 
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alakot veszi fel. Az előző egyenletekben CD kovarianciamátrixot a CD = Cd + CT összefüggés 

adja meg, ahol Cd a mérési adatok kovarianciamátrixát jelenti, míg CT az elméleti modell 

kovarianciamátrixát (modell hiba) jelenti. 
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7.4.3. A poszteriori valószínűségi sűrűségfüggvény 

Az a poszteriori feltételes valószínűségi sűrűségfüggvényt úgy kapjuk, hogy az a priori és a 

likelihood függvényeket összeszorozzuk. 

p(m│d)=p(m) p(d│m).  (38) 

 

a.) Gauss-eloszlású valószínűségi változók 

Az egyenletekben szereplő konstanstól eltekintve a Gauss-eloszlású a poszteriori feltételes 

valószínűségi sűrűségfüggvény a  

 

       ,
2

1
exp

)'()'(
2

1
exp

1

1_



























mdCmd

mmCmm

számítottmért

D

T
számítottmért

M

Tposterioria

gg

p

  (39) 

formában írható fel. 

 

b.) Laplace-eloszlású valószínűségi változók 

A Laplace-eloszlású eloszlású a poszteriori feltételes valószínűségi sűrűségfüggvény a 

konstans szorzótól eltekintve a 
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alakban írható le. 

 

A Cap a poszteriori kovarianciamátrix nem lineáris esetben a 

  ,
111 


nnD

T

nap
CGCGC   (41) 

összefüggés alapján határozható meg (Tarantola, 1987), ahol a Gn mátrixot a 

ottmeghatároz

g

n

mm
m

G

















  (42) 

deriválttal definiáljuk. Jelen esetben a modell összetett volta miatt a (42) deriváltat 

numerikusan, differenciahányadossal közelítettem. 
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7.4.4. A szélsőérték feladat numerikus megoldásának módszerei 

A számítások célja az m paramétervektor értékeinek becslése. Ezt a becslést a (39) és (40) 

egyenletek maximális értéke határozza meg. Ezzel ekvivalens megfogalmazás a (39) és (40) 

egyenletekben lévő exponenciális kifejezésekből álló szorzat pozitív előjellel vett kitevőinek 

minimalizálása, így tehát a kitevőkből álló szorzatok 

a.) Gauss-eloszlás esetén 
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b.) Laplace-eloszlás esetén 
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alakban írható le. 

 

A minimum feladat megoldását szimplex és a simulated annealing módszerekkel határoztam 

meg (Walsh, 1975, Kirkpatrick et al., 1983). 

 

7.4.4.1. Simulated annealing módszer 

A simulated annealing Metropolis-féle eljárását a statisztikus fizikából ismert hűlési folyamat 

analógiájára vezették be. Az eljárás alkalmazása során ki kell választani az állapot 

(hőmérséklet) csökkenését leíró függvényt, jelen esetben szakirodalmi javaslat alapján az alábbi 

egyenletet választottam: 
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A (14) egyenletben Tk a k-adik lépésben az állapotot jellemző értéket, T0 a kezdeti állapot 

értéket, míg c az iterációs lépések számát jelenti.  

 

7.4.4.2. Szimplex módszer 

A szimplex eljárás egy- vagy többváltozós függvény minimumát határozza meg numerikus 

eljárással. A módszer a megadott kezdeti többváltozós függvény értékkészletből indul ki. Az 

egyre kisebb függvényértékeket keresi a kezdeti független változók helyének refelxióval, 

expanzióval vagy kontrakcióval történő változtatásával. Az új helyen ismét meghatározza az 
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értékkészletet és a független változók helyének refelxióval, expanzióval vagy kontrakcióval 

történő változtatásával keresi az egyre kisebb függvényértéket. Az eljárás előre kiválasztott 

kritérium, két egymást követő függvényérték csökkenésének a mértékében fejeződik be. 
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8. Az inverz feladat megoldásai, számítási eredmények 

 

8.1. Modell esetén 

Először egy általam ismert modellen (sűrűségkontraszt 100 kg/m3; sugár 30 km; felsőlap 

mélysége 0,20 km; alsólap mélysége 30 km) teszteltem az inverziós rutinokat és megvizsgáltam 

a különböző módszerek és eljárások eredményét. Erre azért volt szükségem, mert az a 

szakirodalomból ismert volt számomra, hogy az általam választott eljárások különböző 

esetekben máshogy működnek. 29 különböző esetet vizsgáltam és ezekből vontam le 

következtetéseimet, az alábbi 6. táblázatban foglaltam össze a különböző indító paramétereket 

és 7-10. táblázatokban az azokhoz tartozó eredményeket 9 különböző esetre. 

6. táblázat Általam ismert modell paraméterei(sűrűségkontraszt 100kg/m3; sugár 30km; felsőlap mélysége 0,20 km; alsólap 

mélysége 30km) esetén tesztelt inverziós számítások bemenő paraméterei. Bemenő paraméterek: sur –sűrűsés; hs – ható 

sugara; hf – ható felsősíkja; ha – ható alsósíkja; ppp(i,j) – a poszteriori paraméterek; ahs – a priori ható sugara; ahf – a 

priori ható felsősíkja; aha – a priori ható alsósíkja;. 

 
 

7. táblázat Általam ismert modell paraméterei(sűrűségkontraszt 100kg/m3; sugár 30km; felsőlap mélysége 0,20 km; alsólap 

mélysége 30km) esetén tesztelt inverziós számítások eredménye szimplex eljárás és Laplace-eloszlás esetén (s – modell 

sugarának értéke; f –modell felsősíkjának mélysége; a – modell alsósíkjának mélysége). 

 

8. táblázat Általam ismert modell paraméterei(sűrűségkontraszt 100kg/m3; sugár 30km; felsőlap mélysége 0,20 km; alsólap 

mélysége 30km) esetén tesztelt inverziós számítások eredménye szimplex eljárás és Gauss-eloszlás esetén (s – modell 

sugarának értéke; f –modell felsősíkjának mélysége; a – modell alsósíkjának mélysége). 

 

param 1 2 3 4 5 6 7 8 9

sur 100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  70,00  70,00  

hs 30,00    30,00    30,00    30,00    30,00    30,00    30,00    30,00  40,00  

hf 0,20      0,20      0,20      0,20      0,20      0,20      0,20      0,20    2,00    

ha 30,00    30,00    30,00    30,00    30,00    30,00    30,00    30,00  40,00  

ppp(1,1) 30,00    30,00    30,00    30,00    30,00    30,00    30,00    30,00  40,00  

ppp(1,2) 0,20      0,20      0,20      0,20      0,20      0,20      0,20      0,20    2,00    

ppp(1,3) 30,00    30,00    30,00    30,00    30,00    30,00    30,00    30,00  40,00  

ppp(2,1) 40,00    30,00    30,00    35,00    40,00    30,00    30,00    30,00  40,00  

ppp(2,2) 2,00      0,20      0,20      1,00      0,20      1,00      1,00      0,20    2,00    

ppp(2,3) 40,00    30,00    30,00    35,00    40,00    35,00    30,00    30,00  40,00  

ppp(3,1) 30,00    40,00    30,00    30,00    30,00    30,00    30,00    30,00  40,00  

ppp(3,2) 0,20      2,00      0,20      0,20      0,20      0,20      0,20      0,20    2,00    

ppp(3,3) 30,00    40,00    30,00    30,00    30,00    30,00    30,00    30,00  40,00  

ppp(4,1) 30,00    30,00    40,00    30,00    30,00    30,00    30,00    30,00  40,00  

ppp(4,2) 0,20      0,20      2,00      0,20      0,20      0,20      0,20      0,20    2,00    

ppp(4,3) 30,00    30,00    40,00    30,00    30,00    30,00    30,00    30,00  40,00  

ahs 30,00    30,00    30,00    30,00    30,00    30,00    30,00    30,00  40,00  

ahf 0,20      0,20      0,20      0,20      0,20      0,20      0,20      0,20    2,00    

aha 30,00    30,00    30,00    30,00    30,00    30,00    30,00    30,00  40,00  

s 30,00  30,00  30,00  30,00  30,00  30,00  30,00  31,62  31,62  

f 0,20    0,20    0,20    0,20    0,20    0,20    0,20    3,49 -   3,49 -   

a 30,00  30,00  30,00  30,00  30,00  30,00  30,00  35,16  35,13  

s 30,00  30,00  30,00  30,00  30,00  30,00  30,00  30,37  30,37  

f 0,20    0,20    0,20    0,20    0,20    0,20    0,20    2,42 -   2,42 -   

a 30,00  30,00  30,00  30,00  30,00  30,00  30,00  43,26  43,27  
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9. táblázat Általam ismert modell paraméterei(sűrűségkontraszt 100kg/m3; sugár 30km; felsőlap mélysége 0,20 km; alsólap 

mélysége 30km) esetén tesztelt inverziós számítások eredménye simulated annealing eljárás és Laplace-eloszlás esetén (s – 

modell sugarának értéke; f –modell felsősíkjának mélysége; a – modell alsósíkjának mélysége). 

 

10. táblázat Általam ismert modell paraméterei(sűrűségkontraszt 100kg/m3; sugár 30km; felsőlap mélysége 0,20 km; alsólap 

mélysége 30km) esetén tesztelt inverziós számítások eredménye simulated annealing eljárás és Gauss-eloszlás esetén (s – 

modell sugarának értéke; f –modell felsősíkjának mélysége; a – modell alsósíkjának mélysége). 

 

 

A fenti táblázatokból megállapítható, hogy: 

 8. oszlop alapján a szimplex érzékenyebb a sűrűségre, mint a simuleted annealing; 

 1., 4., 5., 6., 7. oszlopok alapján a szimplex érzékeny a lépésköz paraméterre, 

 2., 3., 5. oszlopok alapján a pp – a poszterioiri paraméterek nincsenek jelentős kihatással 

egyikre módszerre se; 

 9. oszlop alapján, ha kevés az a priori információ és bizonytalan, akkor a szimplex 

módszer jobb eredményt ad; 

 4., 5., oszlopok alapján megállapítható, hogy Gauss- és a Laplace- eloszlások közül a 

Laplace-féle eloszlás stabilabb; 

 8., 9., oszlopok alapján megállapítható a sűrűség változása a sugárra nem volt szinte 

hatással, míg a ható helyzetére igen, a sűrűség csökkenésével a ható „nyúlt” és „kúszott” 

felfelé; 

 a futtatás idejéből megállapítható volt, hogy a simuleted annealing eljárás nagyobb CPU 

időt igényel, mint a szimplex eljárás, a több iterációs lépésnek köszönhetően; 

 az tapasztaltam, hogy a paramétereket megéri inkább alábecsülni; 

 ha a Gauss-eloszlás eredményt hozott, akkor viszonylag széles induló paraméter 

skáláról is kicsi szórással hozta megközelítően ugyanazt az eredményt 

 

A szimplex eljárás viszonylag különböző kezdeti paraméterekről indítva is viszonylag kicsi 

szorással (2%) ugyanazt a megoldást adta mind Laplace-, mind Gauss-eloszlás esetén. A 

simulated annealing eljárás egyértelműen nagyságrendekkel nagyobb szórással adta a 

megoldást a kezdeti paraméterek függvényében. A fenti következtetések alapján az inverziós 

megoldást mindig először szimplex módszerrel és Laplace-eloszlás mellett próbáltam 

s 30,00  30,00  30,00  30,00  30,00  30,00  30,00  30,00  40,00  

f 0,20    0,20    0,20    0,20    0,20    0,17    0,18    0,20    2,00    

a 30,00  30,00  30,00  30,00  30,00  29,80  30,00  30,00  40,00  

s 30,00  30,00  30,00  29,99  29,99  30,00  30,00  30,00  40,00  

f 0,20    0,20    0,20    0,20    0,20    0,01    0,23    0,20    2,00    

a 30,00  30,00  30,00  29,99  29,99  28,83  30,00  30,00  40,00  
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meghatározni. A fentiek miatt az inverzió eredményeit tartalmazó táblázatok, csak a szimplex 

eljárással kapott paramétereket tartalmazzák. 

 

8.2. Hawaii-fősziget 

Az inverziós számításokat a Mauna Loa, Mauna Kea, Hualálai vulkáni területekre végeztem el 

(Toronyi, 2016) (73. ábra). Az a priori információként felhasználva, hogy a Moho felületet a 

tomográfia adatok alapján 12 − 15 km mélyen helyezkedik el.  

 

73. ábra. Hawaii-fősziget esetében a gravitációs-maradék-anomália a 3 modellezet vulkáni kúp környékén és a számítás 

eredményeként kapott ható paramétereivel számított gravitációs anomáliák (kék vonal) helyi koordináta-rendszerben. 

 

11. táblázat: Eredmények 3300 kg/m3 sűrűséget feltételezve és Laplace-eloszlás esetén szimplex eljárással: 

 Sugár (km) Felső sík mélysége 

(km) 

Alsó sík mélysége 

(km) 

Mauna Loa 13,82 +/-6,5 5,79 +/-1,1 10,60 +/-3,1 

Mauna Kea 9,09 +/-7,3 3,30 +/-9,4 9,92 +/-8,9 

Hualálai 3,31 +/-10 0,28 +/-10 0,71 +/-9,9 

 

12. táblázat: Eredmények 3300 kg/m3 sűrűséget feltételezve és Gauss-eloszlás esetén szimplex eljárással: 

 Sugár (km) Felső sík mélysége 

(km) 

Alsó sík mélysége 

(km) 

Mauna Loa 16,08 +/-6,5 3,90 +/-1,1 7,00 +/-3,1 

Mauna Kea 9,64 +/-7,3 2,69 +/-9,4 7,67 +/-8,9 

Hualálai a modell paraméterek nem konvergáltak 
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A kapott eredmények (11. és 12. táblázatok) mind kiterjedésükben, mind tömegükben és 

sűrűségben korrelálnak a szakirodalomban található magmakamra adatokkal (3100 − 3300 

kg/m3, 2 − 6 km, Kauahikaua et al., 2000; Flinders et al., 2010; Zurek és Williams-Jones, 2013), 

a választott modell korlátain belül. A maradék anomáliából eltávolítva az inverzió eredményét 

jól láthatóvá válik, ami már az inverzió előtt is látszott, hogy Mauna Loa nem teljesen 

hengerszimetrikus ható eredménye. Továbbá jól kirajzolódik, hogy van egy ható, mely a 

Kahuku töréstől tart ívesen Kilauea vulkánig. Ez korrelál a detektált fészekmélységekkel és a 

tomográfiai adatokkal, becsült mélysége 10−15 km a tengerszintje alatt. 

Mivel a hosszú hullámhosszú részt nem távolítottam el, így jól láthatóvá válik a gravitációs 

anomálián, hogy van egy a sziget kiterjedésével összevethető méretű pozitív anomália és 

közvetlen közelében egy negatív (a sziget közepétől kb. 100 km-re, -200 − -300 mGal). A 

gravitációs-anomália térképből kivontam az inverzióval meghatározott rövid hullámhosszú 

anomáliákat (3 vulkán hatása), így kaptam meg a nagy hullámhosszúságú részt (74. és 75. ábra). 

Ezen elvégezve az inverziót az alábbi paraméterű hatót kaptam: sűrűség 3000 kg/m3, sugár 80 

+/-19,8 km kiterjedésű, amíg felső sík 16 +/-10 km, alsó sík 21 +/-12 km mélyen van a 

tengerszint alatt. Az általam detektált ható lehetséges, hogy a szigetnek az izosztatikus 

„gyökere” az óceáni kéregben Watts és társai 1985-ös publikációjához hasonlóan. A Bouguer-

anomálián látszik továbbá egy a szigettől kb. 250 km-ig tartó negatív anomália (-50 − -100 

mGal) mely a köpenyben lévő feláramlás eredménye lehet (McKenzie, 1976; Ritsma, Allen, 

2003). A korábbiakban már alkalmazott inverziós eljárással meghatároztam a ható 

paramétereit: sűrűség 2700 kg/m3, sugár 253 +/- 100 km, felső sík 29 +/-36,1 km, alsó sík 42 

+/-49,1 km. Ez a köpenyben lévő feláramlás szétterülése lehet a kéreggel való találkozása során 

(11. ábra).  
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74. ábra. Hawaii-fősziget esetében a gravitációs-maradék-anomália eredménye a 3 modellezet vulkáni kúp gravitációs 

anomáliájának eltávolítása után és a vonatkoztatási síkot a tengerfenékre átszámítva, -5000 m után helyi koordináta-rendszerben. 

 

 

75. ábra. Hawaii-fősziget esetében a gravitációs-maradék-anomália eredménye a rövid hullámhosszú részre eltávolítása után helyi 

koordináta-rendszerben. 

A fenti számítási eredmények összefoglalásaként az alábbi 76. ábrán látható a tömeg 

inhomogenitások elhelyezkedése és kiterjedése egy szelvény mentén. 
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76. ábra. Hawaii-fősziget esetében a számított tömeg inhomogenitások elhelyezkedése és kiterjedése és azok egy részének hibája a 

keresztszelvény mentén. 
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8.3. Izland 

Korábbi modell választásom alapján Izland gravitációs-maradék-anomália térképét figyelembe 

véve csak a vulkánok területén (17. ábra szerinti 9. Hveravellir, 10. Hofsjökull, 26. Esjufjöll, 

27. Snæfell és Vatnajökull) végeztem számításokat (77. ábra.). Mivel a hosszúhullámhosszú 

résszel is számoltam, így Vatnajökull területén nem különültek az ott található vulkánokhoz 

tartozó pozitív anomáliák, amint Gudmundsson, Högnadóttir 2007-es cikkében. Az alábbi 13. 

és 14. táblázatokban foglaltam össze az inverzió eredményét. A pirossal jelölt modell 

paraméterekkel számított ható gravitációs-anomáliáját ábrázoltam a 77. ábrán: 

 

13. táblázat: Eredmények 3300 kg/m3 sűrűséget feltételezve és Laplace-eloszlás esetén szimplex eljárással: 

 Sugár (km) Felső sík mélysége 

(km) 

Alsó sík mélysége 

(km) 

Vatnajökull 32,25 +/-0,25 10,70 +/-2,7 11,70 +/-3,0 

Hveravellir a modell paraméterek nem konvergáltak egy stabil állapotba 

Hofsjökull a modell paraméterek nem konvergáltak egy stabil állapotba 

Esjufjöll 27,40 +/-0,4 0,90 +/-0,9 1,50 +/-0,8 

Snæfell 17,83 +/-5,1 0,65 +/-3,00 1,10 +/-3,00 

 

14. táblázat: Eredmények 3300 kg/m3 sűrűséget feltételezve és Gauss-eloszlás esetén szimplex eljárással: 

 Sugár (km) Felső sík mélysége 

(km) 

Alsó sík mélysége 

(km) 

Vatnajökull 36,50 +/-3,5 9,5 +/-9,5 10,5 +/-8,5 

Hveravellir 37,8 +/-1,5 3,2 +/-1,5 3,6 +/-1,5 

Hofsjökull 25,00 +/-0,5 1,10 +/-0,2 1,35 +/-0,2 

Esjufjöll 27,80 +/-0,7 1,50 +/-0,7 1,90 +/-0,5 

Snæfell 22,00 +/-2,0 2,50 +/-1,00 2,80 +/-1,00 
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c. )       b. ) 

 

c. )       d. ) 

 

e. ) 

77. ábra. Izland esetében a gravitációs-maradék-anomália a 5 modellezet vulkáni kúp (a. - Vatnajökull; b. – Hveravellir; c. – 

Hofsjökull; d. – Esjufjöll; e. – Snæfell) környékén és a számítás eredményeként kapott ható paramétereivel számított gravitációs 

anomáliák (piros vonal) helyi koordináta-rendszerben. 
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A kapott eredmények, mind kiterjedésükben, mind tömegükben és sűrűségben korrelálnak a 

szakirodalomban található magmakamra adatokkal (3100 − 3300 kg/m3, 2 − 4 km, 

Gudmundsson, Högnadóttir 2007), a választott modell korlátain belül. 

Mivel a szigetet körülvevő negatív anomália, amely a Vening Meinesz-féle izosztatikus hatás 

következménye nem körszimmetrikus, így erre nem végeztem inverziós számításokat. A hő 

oszlop szétterülés következményeként várható hosszabb hullámhosszú gravitációs-anomália 

minimum csak nyomokban jelenik meg Vatnajökull-tól délre lévő nagyobb negatív 

anomáliában. 

 

8.4. Reunion-sziget 

Reunion-sziget területén lévő gravitációs-maradék-anomália lokálos maximumára végeztem 

inverziós számításokat, amelyet az alábbi 15. és 16. táblázatokban foglaltam össze és a 78. 

ábrán látható. A pirossal jelölt modell paraméterekkel számított ható gravitációs-anomáliáját 

ábrázoltam. 

 

15. táblázat: Eredmények 3300 kg/m3 sűrűséget feltételezve és Laplace-eloszlás esetén szimplex eljárással: 

 Sugár (km) Felső sík mélysége 

(km) 

Alsó sík mélysége 

(km) 

Fournaise 6,00 +/-0,2 0,50 +/-0,25 0,75 +/-0,25 

 

16. táblázat: Eredmények 3300 kg/m3 sűrűséget feltételezve és Gauss-eloszlás esetén szimplex eljárással: 

 Sugár (km) Felső sík mélysége 

(km) 

Alsó sík mélysége 

(km) 

Fournaise 5,30 +/-0,1 1,10 +/-0,2 1,40 +/-0,2 
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78. ábra. Reunion-sziget esetében a gravitációs-maradék-anomália a modellezet vulkáni kúp környékén és a számítás eredményeként 

kapott ható paramétereivel számított gravitációs-anomália (kék vonal) helyi koordináta-rendszerben. 

 

Mivel a hosszú hullámhosszú részt nem távolítottam el, így jól láthatóvá válik a gravitációs-

maradék-anomálián, hogy van egy a sziget kiterjedésével összevethető méretű nulla értékű 

terület és közvetlen közelében egy negatív anomália (a sziget közepétől kb. 20 km-re, -20 −       

-40 mGal). A gravitációs-anomália térképből kivontam az inverzióval meghatározott rövid 

hullámhosszú anomáliákat (vulkán hatása), így kaptam meg a sziget hullámhosszúságú részt. 

Az a priori információként felhasználtam, hogy a Moho felületet a tomográfia adatok alapján 

10 – 13 km mélyen helyezkedik el. Mivel az anomália nem körszimmetrikus, így azzá 

alakítottam, mert így ugyan a horizontális kiterjedést nem tudtam meghatározni, de a 

horizontálisat és a sűrűséget igen. Elvégezve az inverziót az alábbi paraméterű hatót kaptam: 

sűrűség 2800 kg/m3, felső sík 10 +/-2 km, alsó sík 13 +/-2 km mélyen van a tengerszint alatt. 

A horizontális kiterjedést a gravitációs-maradék-anomália térképből becsléssel határoztam 

meg, ~10 km délnyugat északkeleti irányban és ~40 km északnyugat délkelet irányba. Az 

általam detektált ható lehetséges, hogy a szigetnek az izosztatikus „gyökere” az óceáni 

kéregben Watts 2001 évi publikációjához hasonlóan. Charvis és társai 1999 cikkükben arra a 

megállapításra jutottak, hogy még nem állt be az izosztatikus egyensúly és a flexuláris óceáni 

kéreg lemezbehajlás maximuma a sziget középpontjától kissé délnyugat irányba tolódva 

található.  
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A Bouguer-anomálián látszik továbbá egy a szigettől kb. 200 km-ig tartó negatív anomália (-5 

− -20 mGal), amely a köpenyben lévő feláramlás eredménye lehet (McKenzie, 1976; Ritsma, 

Allen, 2003). Erre az inverziós számítások nem konvergáltak stabil modell paraméter 

eredményre, így direkt feladattal határoztam meg az alábbi paraméterű hatót: sűrűség 2700 

kg/m3, sugár 180 km kiterjedésű, amíg felső sík 13 km, alsó sík 14 km mélyen van a tengerszint 

alatt. Az alábbi 79. ábrán látható az így modellezett ható által generált gravitációs-anomália. 

 

79. ábra. Reunion-sziget esetében a gravitációs-maradék-anomália a modellezet vulkáni kúp környékén és a számítás eredményeként 

kapott ható paramétereivel számított gravitációs-anomália (kék vonal) helyi koordináta-rendszerben. 

Charvis és társai 1999-es cikkükben azt állapították meg, hogy a forrófolt és a sziget 

középpontja között távolság maximum 40 km, amelyet az óceáni kéreg lemez tett meg az elmúlt 

2,1 millió év alatt. A fenti ábrán is látszik, hogy ez nekem ~26 km-nek adódott. A hőoszlop 

Föld kéreg köpeny találkozásánál lévő szétterülésének sugarára 100 – 200 km található a 

szakirodalomban (Albaréde, et al., 1997; Bonneville, et al., 1998; Montelli, et al., 2004), 

amelyre nekem 180 km adódott. 

A fenti számítási eredmények összefoglalásaként az alábbi 80. ábrán látható a tömeg 

inhomogenitások elhelyezkedése és kiterjedése a keresztszelvény mentén. 
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80. ábra. Reunion-sziget esetében a számított tömeg inhomogenitások elhelyezkedése és kiterjedése és egy részének hibája a 

keresztszelvény mentén. 
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8.5. Húsvét-sziget 

A gravitációs-maradék-anomália térképen jól látható, hogy az anomáliák nem kör 

szimmetrikusak, így az általam választott modell esetén a paraméterek nem konvergáltak igen 

különböző a priori értékek esetén is ásd 81. ábra, hanem divergáltak illetve fizikai 

képtelenségeket eredményeztek, mint pl. negatív sugár. 

 

81. ábra. Húsvét-szigetek esetében a divergáló paraméterek. 

 

8.6. Yellowstone 

A gravitációs-maradék-anomália térképen jól látható, hogy az anomáliák nem kör 

szimmetrikusak, így az általam választott modell esetén a paraméterek nem konvergáltak igen 

különböző a priori értékek esetén is lásd 82. ábra, hanem divergáltak illetve fizikai 

képtelenségeket eredményeztek, mint pl. a ható felső síkja mélyebben van, mint az alsó síkja. 
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82. ábra. Yellowstone esetében a divergáló paraméterek. 

8.7. Etióp 

A gravitációs-maradék-anomália térképen jól látható, hogy az anomáliák nem kör 

szimmetrikusak, így az általam választott modell esetén a paraméterek nem konvergáltak igen 

különböző a priori értékek esetén is lásd 83. ábra, hanem divergáltak illetve fizikai 

képtelenségeket eredményeztek, mint pl. 1200km mélyen lévő ható. 

 

 

83. ábra. Etióp  esetében a divergáló paraméterek. 
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9. Végkövetkeztetések, konklúzió 

 

A gravitációs szabadlevegő-anomáliákkal kapcsolatosan 

Az értekezésben tanulmányozott hat különböző esetben a gravitációs szabadlevegő-

anomáliákat összehasonlítva megállapítható, hogy az óceáni lemezen kialakult szigetek esetén 

az anomália alakja hasonló és általában a szigetkörül koncetrikus. A sziget középpontjához 

képest eltolódás abban az esetben figyelhető meg, ha a hőoszlop és az óceáni lemez már 

elmozdultak egymáshoz viszonyítva a sziget kialakulása óta, ilyen Húsvét-szigete és Reunion-

szigete. Kontinentális lemez esetben a gravitációs szabadlevegő-anomália alakja hasonló az 

óceáni lemezekéhez, de határozott eltolódás található a forrófolt szakirodalomban publikált 

jelenlegi helyzetéhez képest ez főként az Etióp esetben volt tapasztalható ennek okára nem 

találtam magyarázatot. 

 

A gravitációs-maradék-anomáliákkal kapcsolatosan 

A gravitációs-maradék-anomáliák az óceáni lemezeken lévő esetekben kör szimmetrikusak és 

jól modellezhetőek, amikor a forrófolt az óceáni lemez széleitől távol helyezkedik el. A Húsvét-

sziget esetében ahol több mikrolemez található a köpeny feláramláshoz viszonylag közel és a 

lemez szegély sincs túl messze akkor a környezet gravitációs-maradék-anomálájában 

felismerhetőek voltak a hatók hatásai, de nem voltak kör szimmetrikusak. A párhuzamos 

vulkáni kúpok lokális maximumokként azonosíthatóak (Hawaii-fősziget, Reunion-sziget, 

Izland) mindannak ellenére, hogy helyi mérések csak részben voltak figyelembe véve és a nagy 

hullámhosszú részt is megtartottam megjelentek és invertálhatóak voltak, amelynek eredménye 

korrigált a szakirodalmi adattokkal. Az Etióp és Yellowstone esetében az anomáliák nem voltak 

kör szimetrikusak.  

 

Inverzióval kapcsolatosan 

Nemlineáris esetben a Bayes-féle inverziós megoldás az általam választott függőleges 

hengerszimmetrikus rögzített sűrűségű három változó paraméteres (sugár, alsólap mélység, 

felsőlap mélység) modell esetén a szimplex és a simuleted annealing eljárások tapasztalata, 

hogy a szimplex eljárás érzékenyebb a lépésközre, kevés és nagy szórású a priori információ 

esetén jobb eredményt ad, sűrűségre érzékenyebb, kevesebb CPU időt igényel, mint a simuleted 

annealing eljárás. Megállapítható, hogy Gauss- és a Laplace- eloszlások közül a Laplace-féle 

eloszlás stabilabb, ha a Gauss-eloszlás eredményt hozott, akkor viszonylag széles induló 
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paraméter skáláról is kicsi szórással hozta megközelítően ugyan azt az eredményt. A sűrűség 

változása a sugárra nem volt szinte hatással, míg a ható helyzetére igen a sűrűség csökkenésével 

a ható „nyúlt” és „kúszott” felfelé. Azt tapasztaltam, hogy a paramétereket megéri inkább 

alábecsülni az inverziós megoldást először szimplex módszerrel és Laplace-eloszlás mellett 

meghatározni. Míg korábban más égitesteken lévő garvitációs anomáliákat modelleztük 

jelentősen egyszerűbb morfológiát feltételezve a modell a földi környezetben is használhatónak 

bizonyult. 

 

Izosztáziával kapcsolatosan 

A Vening Meinesz-féle izosztázia szakirodalomban publikált eredményét jó közelítéssel vissza 

kaptam Hawaii-fősziget esetén és Reunion szigete esetén is. Izland és Etióp esetében az általam 

meghatározott gravitációs-maradék-anomália jól korrigál a szakirodalomban ezekre a 

területekre felxuláris izosztázia számításokhoz felhasznált gravitációs anomáliákkal. Sikerült a 

Vening Meinesz-féle izosztázia hullámhosszát és amplitúdóját külön választanom a Föld 

köpenybeli hőoszlop feláramlások litoszféra határon való szétterülésének hatásától.  

 

Hőoszlop litoszféra határon való szétterülésével kapcsolatosan 

Két konkrét esetben (Hawaii-fősziget és Reunion-sziget) inverz és direkt módszerrel sikerült 

meghatározni annak a hengerszimmetrikus modellnek a paramétereit, amelyek a Föld 

köpenyben helyezkednek el és egy hőoszlop litoszféra határral való találkozásának az 

eredményeként jöhettek létre. Ezen két eset alapján valószínűsíthető, hogy további óceáni 

lemez középi szigetvulkán esetén, ahol forrófolt található lenne érdemes további számításokat 

végezni.  
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12. Magyar és angol nyelvű összefoglaló 

 

Hat (Hawaii-fősziget, Izland, Reunion-sziget, Húsvét-sziget, Yellowstone, Etióp) forrófolt 

területén számítottam ki a garvitációs-maradék-anomáliákat, amelyeken különbözőek a 

morfológiai viszonyok. A számításokhoz a National Oceanic and Atmospheric Administration 

(NOAA, USA) által publikált topográfiai és a National Geophysical Data Center (NGDC, USA) 

által publikált gravitációs adatrendszereket használtam fel. Számításaim célja annak 

meghatározása, hogy a gravitációs adatrendszer inverziójával milyen horizontális és vertikális 

kiterjedésű ható mutatható ki a kiválasztott köpeny feláramlásos esetekben, továbbá 

megpróbáltam külön választani a Vening Meinesz-féle izosztázia hatását a hőoszlop köpeny 

kéreg határán történő szétterülésének hatásától. Az inverziós számítások modellje véges 

kiterjedésű, függőleges tengelyű, henger alakú ható volt. A gravitációs anomáliák inverzióját 

szimplex és simulated annealing módszerekkel végeztem Laplace- és Gauss-eloszlásokat 

feltételezve. A vulkánok magmakamráiban lévő sűrűséginhomogenitások kiterjedését 

határoztam meg inverzióval, továbbá a gravitációs-anomália hosszú hullámhosszú részét is 

modelleztem. A kontinentális lemezek alatti forrófoltok esetén nem tudtam használni a 

választott modellemet, mert a kapott maradék-anomáliák nem voltak közel kör szimmetrikusak, 

illetve ugyan ez volt az eredmény Húsvét-sziget esetében is. Izland esetén csak a vulkánok 

magmakamráit tudtam modellezni. Hawaii-fősziget és Reunion-sziget esetén elértem 

célkitűzésemet itt sikerült meghatározni az izosztatikus gyökeret és a hőoszlop szétterjedés 

kiterjedését és sűrűségét is. 
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I calculated the gravity anomaly for six morphologically different places (Hawaii main island, 

Iceland, Reunion Island, Easter Island, Yellowstone, Etiop). The calculation based on the 

topographical data set published by the National Oceanic and Atmospheric Administration 

(NOAA, USA) and the gravity data set published by the National Geophysical Data Center 

(NGDC, USA). The aim of the present calculations is the determination of horizontal and 

vertical extensions of the gravity sources above a volcanic island created by a mantle plum and 

separate the gravity effect of the Vening Meinesz isostasy and the mantle plum, which reach 

the crust. The direct problem of inversion is a finite length right circular cylinder. The optimum 

problem is solved by the simplex and the simulated anneling methods. Gaussian and Laplacian 

parameter distributions of the right circular cylinder are applied. The inversion of the gravity 

anomalies results the vertical and horizontal extensions of the magma chambers of the volcanos 

and the long wavelength gravity anomalies part are modelled too. I was not able to use my 

model, because the gravity anomaly was not circularly symmetric in case of when the plum 

bellow continental crust and Easter Island. I was able to model only the magma chambers of 

Iceland. I reached my aim in case of Hawaii main island and Reunion Island, I separated and 

calculated the geometric parameters and density of Vening Meinesz isostasy effect and the plum 

sprawl. 
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