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1. Előzmények, bevezetés, a munka célkitűzései 

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. 

Célom 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 továbbá a 

számításokhoz szükséges mesterséges holdak által meghatározott és a felszíni mérések 

adatainak összegyűjtése és értékelése. Célom a topográfia és a fent leírt módon modellezett 

felső köpenybeli gravitációs hatók hatásainak számítása. 
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2. Alkalmazott módszerek 

A felhasznált forrás adatok 

A National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) az USA díjmentesen elérhető és 

letölthető adatbázisából az ETOPO1 1 perces felbontású domborzatmodellel számoltam 

(Amante, Eakins 2009). Gravitációs adatok a National Geophysical Data Center (NGDC) az 

USA által közzétett „Gravity 1994 Edition CD” anyagából álltak rendelkezésemre (Hittleman 

et al. 1994). A CD-n található adat sorok közül az alábbi, ún. szabadlevegő-gravitációs (free-

air anomália) adatokat használtam fel, amelyeket a gravitációs mérések és a tengerfelszín 

GEOS3/SEASAT/GEOSAT altimetriai adataiból határoztak meg 1993 márciusában. A Rapp 

és Basic (1992) által 72 – 72 és 0 − 360 fokok között az egész Földre 7,5 perces felbontással. 

Korrekció számítás módszertana 

A rendelkezésemre álló Rapp92 szabadlevegő gravitációs-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 tengeriszigetek esetén a viszonyítási sík a 

szakirodalomban és nálam is a tenger szint volt, míg a kontinentális területeken a felszín. 

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 (Heiskanen, Vening Meinesz, 1958). 

A jelen dolgozat szempontjából fontos forrófoltokhoz köthető kiemelkedések esetén a geoid 

magasság és a topográfia hányadosa 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 és egy dinamikus 

áramlás meglétét. 

A Vening Meinesz által meghatározott izosztatikus hatást nem modelleztem, mivel a geoid 

topográfia aránya nagy, így az izosztatikus egyensúly nem állt be, és feltételeznek egy 

dinamikus hatást is mely a hőoszlop Föld köpeny kéreg találkozás szétterülésénél tömeg 

hiányban jelentkezik. Így, ezen izosztatikus, kratonikus gyökereket és a hőoszlop 

szétterülésének geometriai paramétereit is az inverziós számítások eredményeként szerettem 

volna meg kapni. 
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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 fenti korrekciók és a Bouguer-lemez eltávolítása után kaptam a 

maradék-anomáliát, amelyre végeztem el az inverziót. 

A forrófoltok gravitációs anomáliáinak inverziója 

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

okozza az anomáliákat. Az ilyen alakú hatók gravitációs hatásához szükséges egyenletek a 

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

A modell 

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, magasság és mélység). A 

számítások során a kiválasztott modell fizikai paramétereit határoztam meg. 

Az inverzió 

Nemlineáris inverzióra jutunk, ha a sűrűséget vagy sűrűség kontrasztot ismertnek tételezzük fel 

és a kiválasztott modell geometriai paramétereit kívánjuk meghatározni. Az inverziót Bayes-

módszer felhasználásal végeztem el, Laplace és Gauss eloszlást esetén (Box és Tiao, 1973; 

Tarantola, 1987). A Bayes 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. A minimum feladat megoldását szimplex és a simulated annealing 

módszerekkel határoztam meg (Walsh, 1975, Kirkpatrick et al., 1983). Számításaim során 

három paraméter értéket: a hengermodell sugarát, tető- és talpmélységét kívántam 

meghatározni, előre rögzített ugyanakkor változtatható sűrűség mellett. 
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3. Eredmények, tézisek 

1. Tézis - 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 koncentrikus. 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. 

 

2. Tézis - 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 gravitációs-maradék-anomálában felismerhetőek voltak 

a hatók hatásai, de nem voltak közel 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 korrelált a 

szakirodalmi adattokkal. Az Etióp és Yellowstone esetében az anomáliák nem voltak közel kör 

szimmetrikusak.  

 

3. Tézis - 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 

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 
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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. (Kis et al., 2007; Kis et al., 2010; Kis et al., 2011; Kis et al., 2012) 

 

4. Tézis  - 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 korrelál a szakirodalomban ezekre a 

területekre a 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. (Toronyi, 

2016) 

 

5. Tézis - 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. (Toronyi, 2016) 

 

6. Következtetések 

1. Hőoszlop litoszféra határon való szétterülésével kapcsolatosan 

A 5. Tézis alapján valószínűsíthető, hogy további óceáni lemez középi szigetvulkánok esetén, 

ahol forrófolt található lenne érdemes további számításokat végezni. 
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