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Bevezetés

A szeizmológia tudománya már több mint 100 éve hasznosítja a földrengés-
hullámokat a Föld belsejének megismerésére. A felületi hullámok hagyomá-
nyosan jelentős szerepet töltenek be a földkéreg és a felső köpeny kutatásá-
ban. Fontos tulajdonságuk, hogy diszperzívek, azaz a különböző periódus-
idejű összetevőik más-más sebességgel terjednek. A csoportsebesség érté-
kek meghatározása a periódusidő függvényében, azaz a diszperziós görbék
előállítása már az analóg regisztrálás korában is lehetséges volt. Ezek in-
verziójával a rengésfészek és az állomás, vagy két állomás közötti térrészre
vonatkozó átlagos S-hullám-sebességszerkezet is megismerhetővé vált. Az
állomások számának növekedése később lehetővé tette tomográ�ai kutató-
módszer alkalmazását, ezzel a kétdimenziós csoportsebesség-eloszlás meg-
határozását.
A szeizmológiai állomások jellemzően folyamatosan működnek, az idő je-
lentős részében azonban szeizmikus háttérzajt rögzítenek. A földrengések
jelei a regisztrátumok csak kis részét teszik ki. Az utóbbi évtizedek fontos
szeizmológiai felfedezése, hogy a földrengések jelei mellett a zaj is jelentős
mennyiségű információt hordoz. A digitális adatrögzítés elterjedésével le-
hetőség nyílt olyan módszerek alkalmazására, melyek segítségével képesek
vagyunk a mindenütt jelen levő mikroszeizmikus zaj alapján következtetni
a vizsgált térrész tulajdonságaira.
A szeizmikus interferometria módszer a szeizmikus jelek interferenciájá-
nak tanulmányozását, nevezetesen a különböző állomásokon mért zajre-
gisztrátumok keresztkorrelációját és a kapott keresztkorrelációs függvények
összegzését jelenti. A keresztkorrelációs függvények alkalmasak diszperziós
görbék meghatározására, így a földrengések felületi hullámaihoz hasonlóan
tomográ�ai számításokhoz is felhasználhatók.

A dolgozat célkitűzései

Kutatásom megkezdését az motiválta, hogy a hazai szerkezetkutatásban al-
kalmazzam a nemzetközileg már elterjedt, de itthon még nem használt mik-
roszeizmikus zaj alapú tomográ�ai kutatómódszert (zajtomográ�a). Fő cél-
kitűzésem ezért a Pannon-medence, ezen belül elsősorban hazánk területén
a kéregbeli S-hullám-sebességszerkezet meghatározása volt.
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A szeizmikus interferometria a szeizmológia rendkívül intenzíven fejlődő
kutatási ága. Lehetséges felhasználási területeinek fokozatos bővülése mel-
lett a feldolgozási eljárás fejlesztése sem állt meg. Ezért további célként je-
löltem meg a keresztkorrelációs függvény előállításához használt módszerek
összehasonlítását, azok közül a megfogalmazott feladat megoldásához leg-
inkább alkalmas eljárás kiválasztását. A zajtomográ�a hazai újszerűsége és
a rá épülő további lehetséges kutatási területek miatt további célom volt a
módszer alkalmazása a regionális léptékű kutatások mellett lokális problé-
mák vizsgálatában is.
Céljaim között szerepelt még a zajforrások eloszlásának tanulmányozása a
keresztkorrelációs függvények aszimmetriája alapján, továbbá a kéregre és
a legfelső köpenyre jellemző azimutális anizotrópia meghatározása a disz-
perziós görbék felhasználásával.

Az alkalmazott módszer és az elvégzett vizsgálatok

Diszperziós görbe meghatározása nem csak földrengések felületi hulláma-
inak felhasználásával lehetséges, hanem két szeizmológiai állomáson egy-
idejűleg regisztrált szeizmikus zaj keresztkorrelációjaként kapott függvény-
ből is. A keresztkorrelációs függvényből származtatható a két állomás közti
impulzus válaszfüggvény, más néven a Green-függvény (Sabra et al., 2005).
Mind a keresztkorrelációs függvényt, mind az empirikus Green-függvényt a
felületi hullámok dominálják, melyek frekvencia-idő analízisével számítha-
tók a diszperziós görbék. Ettől a lépéstől kezdve a mikroszeizmikus zaj alapú
és a földrengés alapú felületihullám-tomográ�ai feldolgozás menete meg-
egyezik. A tomográ�a eredményeként csoportsebesség-eloszlás térképeket
kapunk különböző periódusidőkre, melyekből virtuális diszperziós görbék
állíthatók elő. A háromdimenziós S-hullám-sebességeloszlás ezen görbék in-
verziójával határozható meg.
Bensen et al. (2007) alapvető fontosságú tanulmányukban részletesen össze-
foglalták a szeizmikus interferometriai feldolgozás menetét, a kutatások túl-
nyomó többsége az ő ajánlásaikat követi. Azonban az azóta eltelt időben
több olyan tanulmány is készült, mely új eszközökkel végzi a feldolgozási
folyamat valamely lépését, így például Schimmel et al. (2011) bevezették a
pillanatnyi fázis hasonlóságán alapuló fáziskorrelációt és fázis alapú összeg-
zést.
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A kutatás első lépéseként összevetettem a keresztkorrelációs függvény elő-
állításának négy különböző módját. A számításokhoz a regisztrátumok verti-
kális komponensét használtam. Elsősorban a fáziskorreláció és a fázis alapú
összegzés hatását vizsgáltam az amplitúdók hasonlóságán alapuló hagyomá-
nyos kereszkorrelációval és a lineáris összegzéssel szemben.
Elemzésem során először megvizsgáltam az egyes módszerekkel kapott
keresztkorrelációs függvények jel/zaj arányát. Ezután összehasonlítot-
tam két földrengés regisztrátumait a meghatározott empirikus Green-
függvényekkel, valamint a földrengések felületi hullámaiból és a keresztkor-
relációs függvényekből előállított diszperziós görbéket. Vizsgáltam továbbá
a keresztkorrelációs függvény jelalakjának és a diszperziós görbéknek a sta-
bilitását a felhasznált adatmennyiség függvényében.
A tomográ�ai számításokhoz szükséges keresztkorrelációs függvények elő-
állításához a Magyar Nemzeti Szeizmológiai Hálózat, továbbá a környező
országok hálózatainak, összesen 37 szélessávú állomásnak 2015-ös évi re-
gisztrátumait használtam fel. Ettől csak technikai okok miatt tértem el (pl.
műszermeghibásodás, hosszabb ideig tartó leállás okozta adathiány, idősza-
kos telepítés).
A keresztkorrelációs függvények aszimmetriája alapján vizsgáltam a felületi
hullámok által hordozott energia terjedési irányát, ami egyúttal megadta a
zajforrások irányát is. A sávszűrt keresztkorrelációs függvények segítségé-
vel tanulmányoztam a mikroszeizmikus zaj különböző periódusidejű össze-
tevőinek forrásait.
A keresztkorrelációs függvényekből a diszperziós görbéket Robert Herr-
mann do_mft szoftvercsomagjával (Herrmann, 2013), többszörös szűréses
eljárással (Dziewonski et al., 1969; Herrmann, 1973) állítottam elő.
A csoportsebesség értékek irányfüggő változásán keresztül vizsgáltam az
azimutális anizotrópia gyors tengelyének irányát és az anizotrópia nagy-
ságát. A gyors tengely irányának szórását bootstrap analízissel határoztam
meg.
A Pannon-medence egészére vonatkozó, regionális tomográ�ai számítások
során Nicholas Rawlinson FMST szoftvercsomagját (Rawlinson, 2005) al-
kalmaztam, ami a direkt feladatot fast marching módszerrel (Rawlinson és
Sambridge, 2005), az inverz feladatot pedig altér inverzióval (Kennett el al.,
1988) oldja meg. Az egyes periódusidőkhöz tartozó felbontást sakktáblatesz-
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tekkel vizsgáltam.
A Rayleigh-hullám fundamentális módusához tartozó csoportsebesség tér-
képekből virtuális diszperziós görbéket állítottam elő a tomográ�ai számítá-
sok során alkalmazott, Pannon-medencebeli rácspontokra. A virtuális disz-
perziós görbék mélységinverzióját Marc Wathelet (2008) neighbourhood al-
goritmuson alapuló Dinver szoftverével végeztem.
A kapott diszperziós görbék átlagának inverziójával egy négyréteges, átla-
gos S-hullám-sebességpro�lt számítottam, az egyes rácspontokra vonatkozó
görbék inverziójával pedig a háromdimenziós sebességteret állítottam elő.
A lokális tomográ�ai számításokat Gráczer Zoltán swtomo szoftverével vé-
geztem, ami a linearizált inverz feladat legkisebb négyzetes megoldását (Bar-
min et al., 2001) határozza meg. A horizontális felbontást sakktáblatesztekkel
vizsgáltam. A csoportsebesség-eloszlás hibáját bootstrap analízissel becsül-
tem.

Az eredmények összefoglalása – Tézisek

I. A keresztkorrelációs függvények négy különböző előállítási módszerét
vizsgálva megállapítottam, hogy jelen kutatáshoz legmegfelelőbb az időbeli
normalizáció nélküli, spektrális normalizációt alkalmazó, fáziskorrelációval
és fázis alapú összegzéssel történő keresztkorrelációs függvény számítás (6.
fejezet).

II. A Rayleigh-hullám fundamentális módusához tartozó csoportsebesség-
eloszlás térképeket állítottam elő, ami a háromdimenziós S-hullám-
sebességtér meghatározásának alapja (7.3–7.4. alfejezet). Az elvégzett sakk-
táblatesztek szerint a térképek horizontális felbontása a 7 és 26 s közötti
periódusidők esetén közelítőleg 70 km Magyarország szinte teljes területé-
re. Ennek megfelelően a háromdimenziós S-hullám-sebességtér horizontális
felbontása is hasonló mértékű.

III. A Pannon-medencére vonatkozó négyréteges, átlagos S-hullám-
sebességpro�lt határoztam meg, ahol a réteghatárok rendre az üledékré-
teg, a felső kéreg és az alsó kéreg alsó határát jelölik és közelítőleg 3, 11
és 27 km-es mélységben helyezkednek el. Az S-hullám-sebesség az első ré-
tegben 2,34 km/s, a másodikban 3,10 km/s, a harmadikban 3,53 km/s, míg a
legfelső köpenynek megfelelő féltérben 4,16 km/s (7.5 alfejezet).
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IV. Meghatároztam a Pannon-medence háromdimenziós S-hullám-
sebességterét közelítőleg 35 km-es mélységig. (7.5. alfejezet) Az eredmények
jól tükrözik az ismert, nagy léptékű geológiai szerkezeteket. Az üledékes
medencék területén alacsony sebességek jellemzik a kéreg legfelső részét. A
hegységek alatt nagy vastagságban csak kis mértékben változnak a sebes-
ségek, ami viszonylag homogén felépítésre utal. Ezen túlmenően sikerült a
korábbi geo�zikai vizsgálatok eredményeivel összhangban leképezni a Mo-
ho mélységét számos területen (pl. a Kisalföld, a Dunántúli-középhegység,
az Alpok és a Nyugati-Kárpátok alatt).

V. A keresztkorrelációs függvény aszimmetriáját felhasználva megállapí-
tottam, hogy a hazánk területén mérhető elsődleges és másodlagos mikro-
szeizmikus zaj forrása Európa északi és északnyugati tengerpartjainak köze-
lébe tehető, a nagyobb periódusidejű zajok pedig egyéb, globális forrásokból
származnak (8.1 alfejezet).

VI. A csoportsebesség értékek azimutfüggő változása alapján meghatároz-
tam a Pannon-medencére vonatkozó, átlagos azimutális anizotrópia gyors
tengelyének irányát és az anizotrópia nagyságát. A gyors tengely azimutja
10 s-nál 29°±4°-ra tehető. A növekvő periódusidővel egyre keletiesebb irányt
vesz fel, 20 s-nál 39±2°, 30 s-os periódusidőre már 47°±4°. A csoportsebessé-
gek alapján meghatározott anizotrópia mértéke 6,2–9,6% közé esik a 10–30 s-
os periódusidő tartományban (8.2 alfejezet).
Az átlagos S-hullám-sebességpro�l felhasználásával számított érzékenységi
görbe alapján a 10–15 s-os periódusidő a felső kéregbeli, a 20–30 s-os perió-
dusidő pedig az alsó kéreg és legfelső köpenybeli anizotrópiáról ad tájékoz-
tatást.

VII. A zajtomográ�a módszerét sikeresen alkalmaztam lokális skálájú ku-
tatásban. A dunaszekcsői Várhegyen végzett mikroszeizmikus zajmérése-
ket felhasználva meghatároztam a terület csoportsebesség-eloszlás térképét
0,1 s periódusidőre. Az aktív töréslépcső alacsony sebességű zónaként je-
lentkezett a csoportsebesség-eloszlás térképen. Sikerült azonosítanom egy
korábban nem ismert, csökkent sebességekkel jellemezhető, feltételezhetően
meggyengyült területet is. Vizsgáltam a zajforrások eloszlását és megállapí-
tottam, hogy a legnagyobb energiájú zajok nem a Duna, hanem Dunaszekcső
lakott területének irányából érkeznek (9. fejezet).
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Következtetések

A zajtomográ�a sikerességének kulcskérdése a megbízható diszperziós gör-
bék száma, amely az állomáspárok mennyisége mellett a keresztkorrelációs
függvények minőségétől, elsősorban jel/zaj arányától függ. Ezért rendkívül
fontos olyan számítási eljárást alkalmaznunk, amely minél több, nagy jel/zaj
arányú keresztkorrelációs függvényt eredményez. Összehasonlító elemzé-
sem megmutatta, hogy a Pannon-medence vizsgálata során az időbeli nor-
malizáció nélküli, spektrális normalizációt követő fáziskorreláció és fázis
alapú összegzés a legmegfelelőbb a keresztkorrelációs függvény előállításá-
ra. Ezzel a feldolgozási módszerrel a keresztkorrelációs függvényt igen ma-
gas jel/zaj arány jellemzi, továbbá az általánosan elfogadott, legalább egy
éves regisztrálási időnél rövidebb időszak feldolgozása esetén is megbízható
eredményt ad. Ennek ismeretében egy regionális léptékű kutatás során ele-
gendő lehet csupán néhány hónapos mérési kampány a keresztkorrelációs
függvények és a diszperziós görbék előállításához.
Összesen 37, magyar és külföldi állomás adatainak felhasználásával közelí-
tőleg 70 km-es horizontális felbontást értem el az ország területén a kéregre
vonatkozóan. A csoportsebesség térképekből előállított virtuális diszperzi-
ós görbék inverziójával meghatároztam az S-hullám-sebességszerkezetet kö-
zelítőleg 35 km-es mélységéig. A csoportsebesség térképek és az S-hullám-
sebességszerkezet jól visszatükrözi az ismert, nagy léptékű geológiai szerke-
zeteket. A meghatározott S-hullám-sebességek megerősítik a korábbi meg-
�gyeléseket (pl. Schae�er és Lebedev, 2013), melyek szerint a Pannon-
medence területén a legfelső köpenybeli S-hullám-sebesség nem éri el a ha-
sonló mélységre meghatározott globális átlagot.
Amennyiben a mostaninál nagyobb mélységtartományokat kívánunk tanul-
mányozni, szükséges az állomástávolságok növelése, azaz a vizsgált terület
kiterjesztése. A horizontális felbontás jelentősen javítható lesz az ideiglenes
állomáshálózatok, mint például a Carpathian Basin Project, South Carpathi-
an Project vagy az AlpArray adatainak feldolgozásával.
Az előállított diszperziós görbék az S-hullám-sebességtér meghatározása
mellett lehetőséget biztosítottak az azimutális anizotrópia vizsgálatára is. A
felső kéregbeli gyors tengely irányok jó egyezést mutattak a maximális ho-
rizontális főfeszültség irányával, így valószínűsíthető, hogy a felső kéregbeli
irányított repedések felelősek az azimutális anizotrópia kialakulásáért. To-
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vábbi vizsgálatokkal az anizotrópiára jellemző gyors tengely irányok térbeli
eloszlása is térképezhető lesz, nagyobb állomástávolságok használata pedig
a felső köpeny mélyebb tartományainak anizotrópia viszonyaiba adhat be-
tekintést.
A zajtomográ�a módszerét nemcsak regionális, hanem lokális kutatásban is
sikeresen alkalmaztam. A mérések során nincs szükség aktív forrás hasz-
nálatára, így alkalmazható omlásveszélyes területen vagy beépített, városi
környezetben is. Optimális esetben nem csak a csoportsebességek, hanem
az S-hullám-sebesség eloszlása is meghatározható.
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