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I. Bevezetés 

 

I. 1. A konvekciós elmélet kialakulásának története 

 

A földtudomány egyik nagy rejtélye a Föld belső működése, dinamikája. Ma már 

rendelkezünk tudományos elképzeléssel arról, hogyan működhet a bolygó belseje. Az elméleti 

hátteret a lemeztektonika és a köpenykonvekció együttese biztosítja. Azonban jelenleg még 

mindkét elmélet fejlődési stádiumban van, illetve egymáshoz való viszonyuk, összekapcsolásuk 

sem tisztázott teljesen. Ennek egyik oka, hogy a Föld mélyéről még mindig nem áll 

rendelkezésünkre elegendő kísérleti, mérési információ. Másik ok, hogy a geodinamikai 

egyenletek egzaktul nem oldhatók meg, ezeket csak numerikusan, de ekkor is csak közelítések 

révén lehet kezelni, megoldani. Természetesen maguk az egyenletek, illetve a geodinamika 

matematikai leírása is fejlődik. Ugyanakkor minden felmerülő nehézség ellenére a geodinamika, 

a Föld működésének megértése kulcskérdés az emberiség számára, hiszen elegendő, ha csak az 

olykor pusztító természeti jelenségekre gondolunk pl. földrengések, szökőár, vulkánkitörések, és 

máris érthetővé válik a tudományos érdeklődésen túl a geodinamikai kutatások fontossága, 

jelentősége.   

A földrengések, a vulkanizmus, az óceáni medencék keletkezése és az óriási hegyláncok 

eredetének kérdése a tudományos gondolkodással egyidős problémák. Azt, hogy mi van a Föld 

belsejében, már a korai természetfilozófusok is kérdésként vetették fel, és kapcsolatot kerestek a 

Föld belseje és felszíne között. Mindegyikük másképp közelítette meg a kérdést, egyvalamiben 

azonban a legtöbb tudós egyetértett: a szilárd felszín ellenére, a Föld belső anyagának 

folyékonynak kell lennie, mely belső anyagból származik a ma látható változatos morfológiájú 

földfelszín. Ez a Földről alkotott kép az írott tudománnyal együtt jelenik meg, a Föld mélye és 

felszíne közti kapcsolatot először filozófiai szinten vizsgálják. Mint egzakt fizikai folyamatot, 

csak a 20. században kezdik el leírni. A leírt jelenség neve: földköpeny-konvekció. 

 

A konvekciós elmélet létrejöttéig meglehetősen hosszú út vezetett. Az első, aki pontosan 

leírta gondolatait a Föld belsejéről, Descartes volt. Szerinte a Föld három nagy egységre 

bontható: a döntően üledékes kőzetekből álló fölső egység (kéreg), a középső sűrűbb anyagokból 

álló kőzet (köpeny), valamint a legbelső fémes mag. Leibniz feltételezte, hogy a Föld 

kialakulásakor a mainál jóval melegebb, ezért olvadt állapotban volt. A folyamatos hűlés során a 

külső rész megszilárdult, míg a belső folyékony (olvadt) maradt.  
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Ennek megfelelően Leibniz két zónára bontotta a Földet: kihűlt szilárd kőzet (kéreg), 

valamint olvadt állapotban lévő kőzet, mely őrzi az ősi állapotot (1. ábra). 

 

 

 
1. ábra. Descartes (bal) és Leibniz (jobb) elképzelése a Föld belsejéről 

 
Edmond Halley a felszín alatt áramlási csatornákat feltételezett, melyeknek létét a mágneses 

tér szekurális (évszázados) variációjával próbálta igazolni. Newton és Laplace a Földet 

folyadékszerű testként kezelték. Szerintük az egyenlítőn tapasztalható kihasasodás (egyenlítői 

tömegtöbblet), a forgó Föld folyadékszerű viselkedése miatt jön létre. Egészen a XIX. század 

végéig általánosan elfogadott volt az a kép, mely szerint a Föld belseje csatornákat tartalmaz, 

melyekben olvadt anyag található, középen helyezkedik el a Föld olvadt magja, melyből minden 

irányba csatornák ágaznak szét elérve a felszínt (2. ábra). A Föld belsejének folyadékszerű 

elképzelésével Darwin (1898) teljesen szembehelyezkedik. Elképzelése szerint a Föld nem 

csupán szilárd, hanem: „az acélnál is merevebb”. Ez képezi a később dominánssá vált elképzelés 

alapját, mely szerint a Föld szilárd és merev. Ennek következtében a konvekciós elmélet egy 

időre háttérbe szorul. 

 

A XVIII. században és a XIX. század elején uralkodó nézet a forró és mobilis földmodell. Két 

jelentős csoport áll szemben egymással: Neptunisták és Uniformisták. A Neptunisták (vezetőjük: 

A. Werner) szerint minden kőzet egy ős-óceánból származik. Ellentétben az Uniformistákkal, 

akik úgy vélik, hogy a kőzetek olvadékokból kristályosodás révén jöttek létre, a kőzeteket a 

felszíni folyamatok alakították ki, valamint a múltban ható folyamatok ugyanazok, melyek ma is 

hatnak a Földre. Ezen irányzat legjelentősebb képviselője James Hutton (a geológia atyja) volt. 

Úgy vélte, hogy a Föld belseje folyékony, olvadt, ebből származik a szilárd felszín. A felszínt, 

mint például a hegységeket, belső folyamatok hozták létre. Végül a Hutton-féle nézet 

győzedelmeskedik, és döntően az ő álláspontját fogadják el.      
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2. ábra. A XIX. századig uralkodó kép a Föld működéséről (Schubert et al., 2001) 

 
A Föld belsejében zajló termikus konvekció elmélete lassan fejlődött ki. A termikus 

konvekció jelenségét elsőnek Rumford ismerte föl 1797-ben. A termikus konvekció kifejezést 

elsőként Prout (1834) használja, elkülönítendő a hővezetéstől és a hősugárzástól. A kéreg alatt 

végbemenő konvekciót W. Hopkins már 1839-ben feltételezi, majd ennek geológiai nyomait 

Osmond Fisher írja le 1881-ben. 

Az első konvekciós kísérleteket J. Thompson végezte 1882-ben. A kísérletek lényege, hogy 

egy adott folyadékréteget alulról melegítünk, miközben föntről hűtjük. Thompson a folyadékban 

mozaikszerű áramlási struktúrát figyelt meg. A konvekció elmélete szorosan összefügg Henri 

Bénard nevével. Bénard sok kísérletet végzett, melyekben már figyelembe vette a viszkozitás 

hatását, a cella méretét, a felszín nyomását. Kapcsolatot talált a cellaméret (geometria) és a 

folyadékréteg mélysége között. Vizsgálta a konvekció megindulásának feltételeit is. Kísérleteit 

fényképekkel dokumentálta (3. ábra). A fényképen látható hexagonális szerkezetet Bénard-

cellának nevezik. 

A Bénard-féle kísérletek iránti érdeklődése vezette Lord Rayleigh-t a konvekciós elmélet 

tanulmányozásához. Rayleigh 1916-ban kidolgozta a termikus konvekció lineáris stabilitási 

elméletét. Analitikus modelljében kétdimenziós, horizontálisan végtelen kiterjedésű, felül 

egyenletesen hűtött, alul egyenletesen melegített réteget alkalmazott. Így vezette le az azóta a 

nevét viselő, a termikus konvekciót jellemző legfontosabb dimenziótlan mennyiséget, a 

Rayleigh-számot. 

A konvekciós elméletet – a fizikai kísérletek ellenére – a földtudomány csak nagyon szűk 

körben vette át. A kontinensvándorlás (continental drift) elmélete (A. Wegener, 1915.), majd 

annak több úton történő igazolása (paleomágneses sávok az óceánfenéken (Vine és Matthews, 

1963), kontinensek partvonalának egyezése, hasonló élővilág stb.) fontos szerepet játszott a 

konvekciós elmélet elfogadásában, elfogadtatásában. 
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3. ábra. Bénard kísérlete: konvekció viszkózus folyadékrétegben 

 hatszöges cellák kialakulásával (Bénard, 1901) 

 

Arthur Holmes (1931) elsőként ismerte fel, hogy a folyadékszerű köpenyben zajló termikus 

konvekció alkalmas a kontinensek (lemezek) mozgatására, így a kontinensek vándorlásának 

hajtóereje lényegében a konvekció. Holmes a konvekció néhány paraméterére adott becslést: 

áramlás energetikája, a mozgás során kialakuló feszültségek. Fölismerte, hogy a köpeny 

viszkozitásának értéke, melyet a jégkorszak utáni skandináv felszínemelkedésből (postglacial 

rebound) 1021 Pas-nak becsültek (Haskell, 1937), néhány nagyságrenddel kisebb a konvekció 

megindulásához szükséges értéknél. A geológiai folyamatok és a konvekció fel-, illetve leszálló 

ágai között szoros kapcsolatot feltételezett (4. ábra). A radioaktív elemek által termelt hőt 

alkalmasnak találta a kontinensek alatti konvekció fenntartására. Holmes eredményeit a 

Principles of Physical Geology (1945) című művében foglalta össze. 

 

 

4. ábra. Arthur Holmes rajza a konvekcióról  mint a kontinensmozgások hajtóerejéről, 30 

évvel a modern lemeztektonika megszületése előtt (Holmes, 1931). 

 

Az 1950-es években az intenzív óceáni aljzatkutatásoknak köszönhetően felfedezték a közép 

óceáni hátságokat (5. ábra), elsőként az Atlanti-hátságot. A hátság teteje alacsony szeizmicitást 

és vulkanizmust mutatott.  
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Extenzióra utaló szerkezeteket is találtak, melyből arra következtettek, hogy az Atlanti-hátság 

két oldala horizontálisan folyamatosan távolodik a hátság tengelyétől, ezt később a 

paleomágneses módszer ragyogóan igazolta is. 

Ilyen és más bizonyítékok alapján kezdett el kialakulni az úgynevezett tengerfelnyílás 

elmélete (seafloor spreading hypothesis, Hess, 1962). Az elmélet alapját az képezi, hogy a hátság 

alatt a köpenyből állandóan föláramló magma „fagy” hozzá a már idősebb óceáni kéreghez, és a 

kéreg laterális irányban közel szimmetrikusan távolodik a hátság középvonalától. 

 

 

5. ábra. Az óceánközépi hátságok topográfiája (http://www.waterencyclopedia.com) 

 
Azonnal látszott, hogy az új elmélet szoros rokonságban van a kontinensek vándorlásával. Így 

megmagyarázható az óceánok születése, valamint a kontinensek mozgása is, mivel az óceáni 

kéreg mozgásával a kontinensek is áthelyeződnek. Így azonban újfent tisztázásra várt a 

köpenykonvekció szerepe. Úgy tűnt, hogy a kontinensek mint blokkok passzív résztvevői a 

konvekció folyamatának, melynek dinamikus része az új óceáni medencék létrejötte. 

Az elmélet legszebb bizonyítékát Vine és Matthews (1963) adták kutatásaik során. Az 

Atlanti-óceánon végeztek mágneses méréseket, melyekből kitűnt, hogy a hátságtól távolodva az 

egyre idősebb óceáni kéreg mágnesezett sávokra bontható. A sávok eltérő polaritású 

mágnesezettséget mutattak. Az eltérő mágnesezettséget a Föld pólusváltásai okozták, így kétféle 

polaritás lehetséges: normál (mai polaritással megegyező), illetve fordított (a mai iránnyal 

ellentétes). A jelenség magyarázata, hogy a hátságnál feláramló forró kőzetanyag (magma) 

hőmérséklete a Curie-hőmérséklet (pl. vas esetén 768 C) feletti, emiatt a kőzet „elfelejti” a 

korábbi mágnesezettségét, és megszilárdulása (kikristályosodás) során az éppen aktuális 

mágneses teret őrzi meg (a mágneses tér „belefagy” a kőzetbe). Ennek megfelelően a kőzet az 

aktuális tér iránya szerint mágneseződik. Mivel a földi mágneses tér szabálytalan időközönként 

pólust vált, eltérő lesz a sávok mágnesezettsége. A mágneses sávok a kőzetté válás „pillanatától” 

eltelt időt, vagyis a kőzet korát jelentik. Tehát ismerjük a kőzet korát (mivel a pólusváltások 

ideje mérésekből ismert), valamint tudjuk, hogy milyen messze van az adott sáv a hátságtól.  



6 

 

Így kiszámítható az óceán felnyílásának (spreading) sebessége. Az Atlanti-hátság közelében 

96 mm/év-nek, míg távolabb a hátságtól (160 km) 48 mm/év-nek adódik. Vine és Matthews 

(1963) méréseit, és így az elmélet helyességét igazolandó indult el a Glomar Challenger program 

(Maxwell et al., 1970). A program során megfúrták az óceáni aljzatot, és mintákat vettek belőle, 

melyeken kormeghatározást végeztek. A kőzetek radioaktív kora megegyezett a mágneses 

anomáliából számított korokkal. Így az atlanti térségben az óceáni litoszféra átlagos sebessége 40 

mm/év-nek adódott (6. ábra).  

 

6. ábra. Óceáni litoszféra keletkezése az óceánközépi hátságnál, felül láthatók a mágneses 

kronok elnevezései (Schubert et al., 2001)  

 
A paleomágneses skála pontosítása, valamint kiterjesztése jelenleg is folyik, ehhez többek 

között radioaktív korolási módszert, mágneses méréseket, valamint biosztratigráfiai kalibrációt 

együttesen használnak. Jelenleg a skála nagy megbízhatósággal egészen 118 millió évig 

visszamenőleg terjeszthető ki (7. ábra). Kevésbé megbízhatóan (±5 millió év) egészen 180 

millió évig folytatható. 

 

 
7. ábra. A 118 millió évig (kora kréta, apti emelet) kiterjesztett földmágneses polaritás-időskála 

(Cox, 1963). Normál polaritás: fekete, fordított polaritás: fehér. A számozás az oszlop jobb 

oldalán az abszolút kor millió években, az oszlop bal oldalán pedig a prominens tengeri (pozitív) 

anomáliák, azaz a kronok sorszáma. 
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A paleomágneses módszer segítségével kapott sebességekkel számolva, és tekintve a 

hátságok eloszlását, a Föld kerülete néhány százmillió év alatt (Föld korának ~5%-a) 

megduplázódna! A problémát kétféleképpen lehet feloldani: a Föld folyamatosan tágul (gyors 

expanziós elmélet – (Carey, 1976), vagy amilyen ütemben új kéreg keletkezik, olyan ütemben el 

is tűnik. Az első elméletnek ellentmond, hogy a Föld tömegnövekedése nem magyarázható meg, 

nem egyeztethető össze sem a Föld forgásával, sem annak változásaival, sem a paleomágneses 

mérésekkel. 

A második elmélet bizonyult helyesnek, mely mások mellett, eredetileg Harry Hess (1962) 

nevéhez fűződik. Ez a szubdukció elmélete, melynek lényege, hogy a már hideg, ezért a 

kontinentális litoszféránál nehezebb óceáni litoszféra a kontinensek alá bukik (8. ábra) az 

úgynevezett szubdukciós zónákban (pl: Amerika nyugati partvidéke). Így a Föld felszínének 

területe állandó marad. A szubdukció helye összefügg a mélytengeri árkok elhelyezkedésével, 

melynek nagy gravitációs anomáliáját Venig-Meinesz már 1937-ben kimutatta (Vening Meinesz, 

1937). A szubdukciós zónákat szeizmikus aktivitásuk révén is sikerült felfedni.  

A földrengések nagy része, valamint a vulkánok sokasága is ezekhez a zónákhoz köthetők. Az 

óceáni lemez 30–80-os szögben szubdukálódik a köpenybe. 

 

 

8. ábra. Óceáni lemez szubdukciója 

 
A kontinensvándorlás (continental drift) elmélete, a tengerfelnyílás (spreading) elmélete, 

valamint a szubdukciós elmélet együttesen a modern lemeztektonika létrejöttét eredményezték 

az 1960-as évek végére.  

Összefoglalva, a lemeztektonika alapja: új óceáni kéreg jön létre a hátságoknál a passzív 

feláramlás következtében, az óceánközépi hátságok divergens lemezszegélyek, vagyis a lemezek 

távolodnak egymástól, míg a mélytengeri árkok konvergens lemezszegélyek, ezek a szubdukciós 

zónák (9. ábra).  
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A lemezmozgások fő hajtóereje a lebukó lemezek húzása (slab pull), mely erőhatás 

lényegében a lemezre ható nehézségi erő („negatív felhajtóerő”) (Schubert et al., 2001). E 

húzóerő miatt képes az óceáni kéreg felnyílni.  A lemeztektonika mára az összes földtudomány 

egyik alappillérévé vált. 

 

 

9. ábra. A lemeztektonikai körfolyamat sematikus képe 

(http://ircamera.as.arizona.edu/NatSci102/NatSci102/lectures/earth.htm) 

 
A szubdukció a mai geofizikai módszerekkel többnyire jól leképezhető. Erre alkalmas 

módszer a szeizmikus tomográfia (pl. van der Hilst et al, 1997). A módszer lényege, hogy a 

földrengések keltette rugalmas hullámok sebességanomáliáiból alkotunk képet. Alapfeltevés, 

hogy a szeizmikus hullámok terjedési sebessége függ a hőmérséklettől, mégpedig hidegebb, így 

ridegebb anyagokban nagyobb a terjedési sebesség. A 10. ábrán a Tonga-ároknál alábukó 

Pacifikus lemez tomografikus képe látható. A hipocentrumok eloszlása igen jól korrelál a 

szeizmikusan gyors, tehát feltételezhetően hideg, sűrű, lebukó óceáni lemezzel.  

 

 

10. ábra. Pacifikus lemez tomografikus képe a Tonga-ároknál 1500 km-es mélységig, a pozitív 

szeizmikus anomália, így a szubdukálódó lemez kék színnel jelölve, a körök a földrengés 

hipocentrumokat jelölik (Hall és Spakeman, 2002). 
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A kezdeti konvekciós elmélet jól összeegyeztethetőnek tűnt a lemeztektonikával. A 

konvekció felszálló ága az óceánközépi hátságok alatti feláramlásnak, míg a leszálló ága a 

szubdukálódó óceáni lemeznek felelne meg. Ezen kezdeti elképzelés látható a 11. ábrán. 

Azonban a valóság ennél jóval összetettebb. 

 

 

 
11. ábra. Egykori elképzelés sematikus vázlata a konvekció és a lemeztektonika kapcsolatáról 

(http://www.core.org.cn) 

 
Noha a konvekció felszálló ága nehezebben mutatható ki, az utóbbi években egyre több és 

több negatív szeizmikus sebességanomália, azaz meleg anyagfeláramlás vált leképezhetővé. 

Ezek az aktív feláramlások, köpenyhőoszlopok (mantle plumes), melyek a forrófoltok (hot spots) 

(Morgan, 1971) alatt találhatók. A 12. ábrán az Izland alatti feláramlás tomografikus képe 

látható. A 13. ábra a Bowie/Juan Fuca/Yellowstone, a Koral-tenger/Salamon-szigetek, Kelet-

Ausztrália, az Etna/Eifel, a Galapagosz-szigetek, Izland, valamint Dél-Jáva alatt található 

alacsony szeizmikus sebességekkel jellemzett, meleg feláramlásokat mutatja különböző 

mélységekben.  

 

 
12. ábra. Az Izland alatti hőoszlop 3D-s szeizmikus tomografikus képe a felső köpenyben. 

A piros felületen belül a nyíróhullámok legalább 2,5%-kal lassabban terjednek az átlagosnál 

(Wolfe et al., 1997). 
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13. ábra. A forrófoltok alatt nagy mélységben kimutatható, alacsony szeizmikus sebességű, meleg 

tartományok (Montelli et al., 2004). 

 

Amennyiben elfogadjuk a fenti elméletet, akkor a lemeztektonika hajtóereje végső soron 

maga a termikus konvekció, hiszen az egész folyamatot a hőmérséklet-különbség okozta 

felhajtóerő táplálja, gerjeszti. A konvekció energiáját pedig a Föld belső hőjéből nyeri, ami 

egyrészt (~40 %) a radioaktív elemek (U, Th, K) bomlásából, másrészt a bolygó hűléséből 

származó hőenergia. A termikus konvekció összes hőteljesítménye hozzávetőlegesen 40 TW-ra 

tehető (Davies, 1988; Campbell és Griffith, 1990).  
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Az utóbbi években sokat fejlődött a globális szeizmikus tomográfia, ennek köszönhetően ma 

már viszonylag jó felbontásban (horizontális:~1–5o, ~100–500 km, vertikális:~1–50 km) 

ismerjük a földköpeny belső háromdimenziós szerkezetét (Zhao et al., 2013). Természetesen 

ismereteink a Föld belső szerkezetéről nem egyenletes eloszlásúak, sok tényezőtől függnek (pl. 

mélység, hullámtípus, hogy hol milyen felbontásban tudjuk a szerkezeteket leképezni). A 

különböző nagy kutatási projektek (pl. IceCube, EarthScope) tovább növelhetik eddigi 

ismereteinket a Föld belsejéről. A tomografikus módszer segítségével a szubdukálódó, vagy már 

a köpeny–mag határon nyugvó lemezek és a feláramlások is jól nyomozhatók.  

Globális P-hullám tomográfiával készült képek láthatók a 14. ábrán, ahol a különböző 

mélységszelvényeken jól elkülöníthetők a szubdukciókhoz köthető területek. A mélységek 

egyben kort is jelentenek, minél mélyebbre jutott egy szubdukció, annál idősebb. Nyilvánvalóan 

a mai tomografikus képek főképpen a köpeny nagyszerkezetét tükrözik, a finomabb szerkezetek 

kimutatása, pl. feláramlások finom szerkezete még várat magára. Természetesen az, hogy mit 

látunk, nagyban függ attól, hogy milyen horizontális és vertikális felbontással jellemezhető az 

adott tomografikus eljárás, és milyen mélységtartományra vonatkozik a szeizmikus információ (a 

mélységtől is függ a felbontóképesség). A 14.a ábra sekély mélységben kimutatható 

szubdukciós zónákat, szubdukálódó lemezeket mutat, ilyen pl. a Kamcsatka (Kc) lemez. Ez a 

szubdukció egészen az átmeneti zónáig nyomozható (14.b ábra). Az átmeneti zónában a 

szubdukciók süllyedése lelassul, vagy teljesen megáll egy időre a 660 km mélységben található 

fázishatár miatt, de egy idő után a lebukó lemezek áttörik a fázishatárt (Fukao, 1992; Van der 

Hilst et al., 1997; Grand, 2002; Zhao, 2009). Vannak lemezek, melyek már áttörték a fázishatárt, 

pl. Farallon lemez (14.c ábra). A szubdukciók egy része eléri a köpeny-mag határt is pl. 

Atlantisz (At) lemez (14.d ábra). A 14.d ábrán jól látható, hogy az alábukott hideg lemezek igen 

nagy felületen terülnek szét a köpeny–mag határon.  

Nyilvánvaló, hogy a konvekció felszálló ágát jelentő köpenyfeláramlások globális kimutatása 

is igen fontos feladat. Ma már a legtöbb kutató egyetért abban, hogy két nagy szuperfeláramlás 

(superplume) létezik a Közép-Dél-Pacifikum, valamint Afrika alatt 10000 km-es  kiterjedésben 

(Su et al., 1994, Mégnin és Romanowicz, 2000). Tudjuk azt is, hogy ezek a termokémiai 

feláramlások a D”-rétegből származnak, és a teljes köpenytérfogat néhány százalékát teszik ki 

(Tackley, 2012). 
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14. ábra. Szeizmikus tomográfia, a hideg színek a különböző mélységekben található, 

nagyobb szeizmikus sebességekkel jellemzett szubdukciókat jelölik (van der Meer et al., 2010). 

 

A 15. ábrán jól látható az Afrika alatt található szuperhőoszlop (superplume). A kép P-hullám 

tomográfiával készült, a Hawaii alatti feláramlás és a Farallon lemez szubdukciója is látható, 

valamint az ábra közepe a D”-réteg tomografikus képét mutatja. A hideg területek a lebukó, 

illetve lebukott lemezekre utalnak, míg a meleg színek a feláramlásokat, a köpeny meleg 

területeit jelölik. A D”-réteg tomográfiás képén is egyértelműen meghatározhatók a feláramlási 

területek, valószínűsíthetők a köpenydómok zónái, illetve a hideg területen a szubdukciós 

lemeztemető (subduction graveyard) (Zhao et al., 2013). Feláramlási területeket nyíróhullámok, 

S-hullám tomográfia segítségével is ki lehet mutatni, erre nyújt példát a 16. ábra. Itt a pacifikus 

térség alatt található szuperhőoszlop követhető nyomon a különböző mélységszelvényeken. A 

köpeny–mag határ közelében (~2800 km mélységben) a hőoszlop egyértelműen óriási felületen 

mutatkozik meg, és több száz km-rel kiemelkedik a köpeny–mag határhoz képest.  

A mélység csökkenésével az anomália mérete is csökken. Az ábra jobb, illetve bal oldalán az 

afrikai szuperfeláramlás is felfedezhető. 

 



13 

 

 

 
15. ábra. Globális P-hullám tomográfia. A meleg színek a negatív szeizmikus 

sebességanomáliákat, míg a hideg színek a pozitívokat jelölik (Zhao et al., 2013). 

 

A globális szeizmikus tomográfia által jelzett szerkezeteket a mai tudomány már viszonylag 

jól képes összekapcsolni a köpenydinamikát szimuláló modellekkel (pl. Nakagawa és Tackley, 

2011). A mai modellek többsége egyre inkább törekszik arra, hogy minél inkább a valós köpeny 

működését szimulálja. Mindenképpen azon irányvonal tűnik helyesnek, hogy a mérhető fizikai 

mennyiségekhez kötjük, kalibráljuk a modelljeinket. Ugyanakkor szintén fontos szerep jut a 

tisztán csak „fizikát” modellező rendszereknek is, melyek ugyan adott esetben a valós köpenytől 

távolabb állnak, de a köpeny egyes fizikai, kémiai részfolyamatait jobban jellemzik. Az első 

megközelítést tükrözi a 17. ábra, mely tomografikus és köpeny-konvekciós modelleket vet 

össze. A 17.a ábrán a S20RTS modell alapján számított S-hullám tomográfia látható (Ritsema et 

al., 1999; Ritsema et al., 2004), a 17.b ábrán termokémiai konvekciós modell, míg a 17.c ábrán 

tisztán termikus konvekciós modell látható (Lassak et al., 2010; Tackley, 2012). Az ábrákról jól 

látszik, hogy a szeizmikus tomográfia által mért objektumokat, szerkezeteket egyik modell sem 

adja vissza tökéletesen. A termokémiai konvekció a tomografikus szerkezet alját, a 

köpenydómokat adja jól vissza, míg a tisztán termikus konvekció inkább a tomográfia felső 

részén látható hőoszlopokat (thermal plumes) modellezi jobban. Ennek oka az, hogy a 

köpenykonvekciót számos tényező befolyásolja, illetve ezek a tényezők egymásra is hatást 

gyakorolnak, és egyszerre az összes hatást még a mai numerikus és számítástechnikai eszközök 

segítségével sem lehet figyelembe venni. 
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 Másrészt az alsó köpeny legalsó része (D’’-réteg) nagyon változékony terület. Itt a fizikai 

paraméterek pl. viszkozitás, hővezetés, hőtágulás akár nagyságrendekkel is eltérhetnek a felső 

köpeny értékeitől (Tackley, 2012). A köpenyben zajló konvekció fizikai leírását ugyancsak a 

következő fejezetekben adjuk meg, már itt jelezzük, hogy a konvekció dinamikájának pontos 

természete nem ismert, még sok a megválaszolandó kérdés. A legfontosabb felmerülő kérdések: 

A termokémiai konvekcióhoz szükséges alsó-köpenybeli sűrű anyag honnan származik, milyen 

szerkezetű és összetételű? Az alsó köpeny hogyan fejlődött a földtörténet során, mindig ilyen 

volt-e? A földköpeny legalsó régiója részlegesen megolvad-e (alsó köpeny-mag határán), és ha 

igen, mik az olvadás köpenydinamikai következményei? A külső mag és a köpeny közötti 

esetleges fizikai, kémiai csatolás, hogyan befolyásolja a konvekciót? A konvekció képes-e 

szabályozni a külső magban működő geodinamót? A teljes köpenydinamika jellemezhető-e 

periodicitással, vagy inkább epizodikusan, kaotikusan zajlik? 

Hogyan működenek a köpenybeli fázisátmenetek és miként befolyásolják a köpenyáramlást? 

A konvekció és a geológia által tanulmányozott felszíni jelenségek harmóniába hozhatók-e 

egymással? 

Ilyen és hasonló kérdések megválaszolásától várható a konvekciós elmélet továbbfejlődése. 

 

 

16. ábra. Globális S-hullám tomográfia, középen a pacifikus szuperfeláramlás látható. 

(Schubert et al., 2003) 
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17. ábra. Összehasonító ábra az S-hullám tomográfia (a), a termokémiai (b), valamint a 

termikus konvekciós modellek (c) között (Tackley, 2012) 
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I. 2. Konvekció a földköpenyben  

 

I.2.1. A konvekció jelensége 

 

A konvekció mint fizikai folyamat az energiaterjedés egyik fajtája, melynek lényege, hogy az 

energia az egyik térrészből a másikba az anyag mozgása révén jut el, tehát az anyag maga 

„szállítja” az energiát. A konvekciónak több kiváltó oka lehet, így például kémiai, biológiai, 

fizikai. Természetesen az ezek közti határvonal nem húzható meg élesen. Amikor a konvekció 

kiváltó oka termodinamikai folyamat, termikus konvekcióról beszélünk. Ilyenkor a hőenergia az 

anyag mozgása révén terjed az adott közegben, ha a közeg a Föld köpenye, akkor a jelenség neve 

termikus földköpeny-konvekció. Ezen folyamat alapja, hogy a köpeny–mag határ hőmérséklete 

jóval magasabb (~4000 K), mint a Föld felszínén uralkodó átlagos hőmérséklet (~290 K) (Kawai 

és Tsuchiya, 2009). A köpeny alsó térrészében lévő anyag a nagy hőmérséklet miatt kitágul, 

sűrűsége lecsökken, így gravitációsan instabillá válik, s a benne fellépő felhajtóerő 

következtében felfelé, a felszín felé áramlik, miközben hőenergiát szállít magával. A fölszálló 

anyag a köpenyben ugyan hűl valamennyit, de mivel a folyamat közel adiabatikus, az energia 

legnagyobb részét a felszínközelben (litoszféra alja) adja le. Ez a folyamat a termikus konvekció 

felszálló ága. A konvekció aktív felszálló ágát a felszíni forrófoltok (Morgan, 1971) — pl. Azori-

szigetek, Hawaii — jelentik. Ugyanakkor a köpenyben passzív konvektív feláramlás is működik. 

A kétféle feláramlási típus jelentősen eltér egymástól, hiszen míg az aktív feláramlások 

(köpenyhőoszlopok) a konvektáló köpeny sajátjai, és önmagában a konvekció hozza létre őket, 

addig az óceánközépi hátságnál bekövetkező passzív feláramlás csak a lemezhúzás 

következtében létrejövő távolodás miatt keletkező térhiány következtében indul meg. Mind az 

aktív feláramlási területek, mind a hátság zónája jelentős bazaltos vulkanizmussal jellemezhető. 

A hátságok bazaltjait MORB (Mid Ocean Ridge Basalt) néven, a hot spotok bazaltjait OIB 

(Ocean Island Basalt) néven ismerjük. Azonban a két terület bazalttípusa jelentős nyomelem és 

izotópbeli különbséget mutat. A MORB köpenyanyag nyomelemek (U, Th, He) szempontjából 

szegényebb, mint az ezekben gazdag OIB. A MORB felső köpeny eredetű, míg az OIB eredete 

az alsó köpeny régiója, mely a 660-km-es mélységű fázisátmenet révén valamilyen mértékben 

szeparált a felső köpenytől. A kétféle bazalt eltérő forrástartományát a radioaktív izotópok leány- 

és anyaelem arányai is megerősítik. Továbbá azt is kimutatták, hogy az OIB-ok is különböző 

csoportokba sorolhatók az eltérő izotóparányuk alapján, azaz forrásvidékük valószínűleg 

különböző (Bercovici, 2011). 
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A konvekció leszálló ágának megértéséhez az óceánközépi hátságok tanulmányozása vezetett.  

Itt a forró anyag (bazaltos magma) felszínre jut, és folyamatosan hozzátapad (hozzáhűl) az 

óceáni lemezhez, mely a lemezhúzás következtében közel szimmetrikusan távolodik a hátságtól. 

A lemez folyamatosan hűl, így egyre sűrűbb lesz. A lemez olyan sűrűvé válik az évmilliók során, 

hogy gravitációsan instabil helyzet áll elő, benne „negatív felhajtóerő” ébred, melynek 

következménye, hogy a lemez szubdukálódik, azaz alábukik a köpenybe. Ez a lebukás a 

termikus konvekció leszálló ága, mely a mélytengeri árkoknál, a szubdukciós zónákban található 

(pl. Chile nyugati partvonalán az Atacama-árok). A szubdukció főként az aktív kontinentális 

peremeken jön létre, ahol a hideg, sűrűbb (~3300 kg/m3) óceáni litoszféra a kevésbé sűrű (~2700 

kg/m3) kontinens alá bukik. A szubdukció során az óceáni lemez illékony összetevői (pl. víz) a 

kőzetek parciális olvadását okozzák, az olvadáspont csökkentése által. Ez a folyamat a 

kontinensen heves vulkáni tevékenységként jelentkezik (pl. Andok), vagy vulkáni szigetívek 

kialakulásához vezet, pl. Aleut-szigetek (18. ábra). 

 

 

 
18. ábra. Óceáni lemez szubdukciója: a mélytengeri árok és 

a kialakult vulkáni öv (fenn), a szigetív, valamint az ív  

mögötti medence (lenn) (http://www.futura-sciences.com). 

 

A szubdukció folyamatában, a továbbiakban több lehetőség is van: az óceáni lemez letörik, és 

a köpenybe süllyed, vagy folyamatosan egyre mélyebbre szubdukálódik, egyre jobban 

felmelegszik, esetleg parciálisan megolvad.  
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Összefoglalva: a termikus konvekcióhoz folyadék, gravitációs tér, valamint hőenergia 

szükséges. Ezekből mindhárom adott: a Föld saját gravitációs tere, a köpeny geológiai időskálán 

nézve nagy viszkozitású folyadékként viselkedik, valamint a Föld kialakulása során a gravitációs 

potenciális energia hőenergiává történt átalakulásából származó kezdeti hő, és a radioaktív 

elemek bomlásából származó hőenergia is jelen van.  

 A Rayleigh-Bénard konvekciós probléma (Rayleigh, 1916) szerint mindenképpen létezhet 

konvektív áramlás a köpenyben, hiszen a rendszerre jellemző Rayleigh-szám (felhajtó erő és 

viszkózus erőhatás hányadosa) több nagyságrenddel meghaladja a konvekció megindulásához 

szükséges kritikus értéket. 

Érdemes néhány szót ejteni a köpeny szerkezetéről, illetve a földköpeny folyadékszerű 

viselkedésének magyarázatáról, annak ellenére, hogy a szeizmológiai vizsgálatok szerint csak a 

Föld külső magja folyékony. A köpeny szerkezetének és anyagi tulajdonságainak megértése 

mindenképpen elengedhetetlenül szükséges a földköpeny-konvekciós kutatások szempontjából.  

A külső magban csak P, azaz csak longitudinális hullámok terjednek (19. ábra), az S, 

transzverzális (nyíró-) hullámok elnyelődnek, tehát a külső mag folyadék. A köpenyben 

longitudinális és transzverzális hullámok egyaránt terjednek, tehát a köpeny szeizmikus 

időskálán nézve szilárd. Ugyanakkor hosszantartó nagy feszültségek hatására a kristályos 

köpeny, mint minden más szilárd test is anelasztikus, folyadékszerű deformációt szenved. A 

köpeny kettős természetének magyarázata abban áll, hogy a köpeny viszkoelasztikus anyag. 

Azaz hirtelen impulzusokra (pl. földrengés) rugalmas, szilárd anyag válaszát adja. Ezzel 

szemben hosszantartó, folyamatos erőhatásnak kitéve (pl. jégkorszak okozta terhelés) viszkózus 

közegként reagál, folyik. Azt, hogy mikortól tekinthetjük folyadéknak a köpenyt, a Maxwell-féle 

relaxációs idő (τm=η/μ) adja meg, mely a köpeny viszkozitásának és nyírási modoluszának 

hányadosa. Kiszámítva, a Maxwell idő ~450 évnek adódik. A földrengések karakterisztikus ideje 

néhány másodperctől néhány 100 másodpercig terjed, így érthető, hogy a köpeny velük szemben 

szilárd testként viselkedik. Ugyanakkor a konvekció esetében folyadékként viselkedik, hiszen a 

köpenyáramlás karakterisztikus ideje hozzávetőlegesen több 100 millió év (Schubert et al., 

2001). A köpeny deformációs folyamata hasonló a fémekben végbemenőhöz, tehát diffúziós és 

diszlokációs folyás (rácshibák vándorlása) révén jön létre a makroszkopikusan is érzékelhető 

deformáció. Az utolsó jégkorszak idején a Föld északi területeit (pl: É-Amerika, Skandinávia) 

vastag (1–3 km) jég takarta. Ez a jég kb. 18000 évvel ezelőtt olvadásnak indult, melynek 

hatására a felszín emelkedni kezdett, amely folyamat még ma is tart (5–10 mm/év, Schubert et 

al., 2001).  
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Ez az emelkedés a folyadékszerű köpeny visszaáramlásával (creep mechanism), vagyis az 

izosztatikus egyensúlyra való törekvéssel magyarázható. Az emelkedés időbeli és térbeli adatai 

alapján kiszámítható a köpeny viszkozitása, melyre 1–21021 Pas átlagérték adódik (Hanyk et al., 

1998). Ez elég jó becslés, legfőképpen a felső köpenyre; az alsó köpenyre geoid modellekből, 

szeizmikus tomográfiából becsülhető a viszkozitás, mely 1020–1024 Pas között változik 

(Steinberger és Calderwood, 2006; Ammann et al., 2010). 

Ugyanakkor, mint már azt korábban említettük, a köpeny viszkozitása és más fizikai jellemzői 

(pl. hővezető-képesség, hőtágulási együttható) viszonylag széles skálán változhatnak, illetve 

függnek a nyomástól, hőmérséklettől, összetételtől, feszültségtértől. Különösen igaz ez az alsó 

köpenyre, ezen belül is a köpeny–mag határ térségére, ahol igen sok tényező viszonylag hirtelen, 

esetenként ugrásszerű változása következik be, valamint erős negatív szeizmikus anomália is 

található (Kennett és Gorbatov, 2004; Saltzer et al., 2004).  

Mindez azt eredményezi, hogy noha a konvekció hajtóereje termikus eredetű, a konvekció 

mégsem lesz tisztán csak termikus, hanem leginkább termokémiai konvekciós jelleget ölt, azaz 

egy általános köpenymodell esetén a kémiai összetételbeli különbségeket mindenképpen 

figyelembe kell venni.  

 

  

 
19. ábra Szeizmikus sebességek a Földben (Schubert et al., 2001) 
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I.2.2. Fázisátmenetek a köpenyben 

 

A köpeny–mag határ alapvető fontosságú a köpenydinamika szempontjából. A szilikátos 

köpeny (~5500 kg/m3) itt érintkezik a nála jóval sűrűbb (~8000 kg/m3) vas, nikkel összetételű 

külső maggal. Néhány száz kilométerrel a köpeny–mag határ felett hirtelen hőmérsékletugrás is 

bekövetkezik. Feltételezhető, hogy a köpeny részlegesen olvadt állapotban van, illetve 

összetétele meglehetősen heterogén és anizotrop tulajdonságú (Tackley, 2012).  

Itt a köpeny legalsó 200–300 km-ében játszódik le a 2004. óta ismert perovszkit → poszt-

perovszkit fázisátmenet (Murakami et al., 2004; Oganov és Ono, 2004; Tsuchiya et al., 2004). Ez 

az exoterm fázisátmenet nagyon erős Clapeyron-görbével jellemezhető, 8 MPa/K (Oganov és 

Ono, 2004), illetve 13 MPa/K (Hernlund, 2010) közötti értékek valószínűsíthetők. Ez a 

fázisátmenet nagyban elősegíti a konvekciót, jóval hevesebb áramlás alakul ki, mely számos 

feláramlást hoz létre (Yuen et al., 2007; Tackley et al., 2007).  

Mindazonáltal az átmeneti zónában (410–1000 km-es mélységtartomány) a 410 km-es 

exoterm és a 660 km-es mélységben található endoterm fázisátmenet az, amely mai tudásunk 

szerint leginkább befolyásolja a konvekciót, mégpedig egymással ellentétes hatást fejtve ki. 

A két fázisátmenet közül a 660 km-es hatása dominál. Mindkét átalakulás a köpeny 60%-át 

alkotó olivinnek egy szilárd–szilárd ásványtani fázisátmenete. A laboratóriumi kísérletek szerint 

410 km-es mélységben az olivin α spinell szerkezete alakul át a 7–8%-kal tömörebb ásványtani 

szerkezetű β spinellé hozzávetőlegesen 1700 K hőmérsékleten és 13,5 GPa nyomáson, 10 km 

vastag mélységtartományon, a Clapeyron görbe meredeksége +1,6 – +3 MPa/K (Akaoigi et al., 

1989). 660 km-es mélységben a ringwoodit perovszkit és magneziowüsztit ásványokká alakul át, 

hozzávetőlegesen 10% sűrűségnövekedés mellett (Collier et al., 2001). A laboratóriumi mérések 

szerint a 660 km-es átmenetre jellemző Clapeyron görbe meredeksége -1 MPa/K és -4±2 MPa/K 

között változik, az átalakulás körülbelül 1850 K hőmérsékleten, 23 GPa nyomáson és rendkívűl 

vékony zónában (5 km) megy végbe (Anderson és Bass, 1986; Ito és Takahashi, 1989; Akaogi et 

al., 1989; Akaogi és Ito 1993; Fei et al., 2004). 

Általánosan elmondható, hogy a fázisátmenetek valamilyen mértékben mindig befolyásolják a 

konvekciót (pl. Tackley, 1997), a Clapeyron-görbe meredekségének előjelétől függően: a pozitív 

meredekség (exoterm) segíti, míg a negatív (endoterm) gátolja az áramlást. A gátló, illetve segítő 

mechanizmus a fázishatár torzulása következtében jön létre. Áramlás jelenlétében (lebukó lemez, 

ill. feláramlás) a fázishatár eltérül, kitér az egyensúlyi, statikus állapotából, deformálódik, így a 

fázisátalakulás nem egyensúlyi mélységben megy végbe.  
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Mindez — az ásványtani fázisok közötti sűrűségkülönbségek miatt — felhajtóerőhöz vezet, 

mely a Clapeyron-görbe előjelétől függően gátolja, vagy segíti az áramlást. A 20. ábra a 

fázishatárok és a konvekció viszonyát mutatja be. A 20.a ábrán egy lebukó lemez látható, a 660 

km-es fázishatár az endoterm folyamat miatt besüllyed, könnyebb anyag kerül mélyebben lévő 

nehezebb anyag környezetébe, mely sűrűségkülönbség eredő felhajtóerőt generál, megnehezítve 

ezzel a lemez további süllyedését. Másodlagos hatást a látens hő fejt ki, ennek befolyásoló 

mértéke azonban jóval kisebb. A 20.b ábrán egy feláramlás látható, itt a 660 km-es fázishatár 

felemelkedik, nehezebb anyag kerül könnyebb környezetébe, ez „negatív felhajtóerőt” 

eredményez, mely gátolja a feláramlást. A 410 km-es fázisátmenet exoterm jellege miatt a 660 

km-es fázisátalakulással éppen ellentétes, azaz áramlást segítő hatást fejt ki. Ez abban nyilvánul 

meg, hogy a 410 km-es mélységben található határon áthaladó hideg lemezben a fázishatár 

felemelkedik (20.a ábra), alatta nehezebb anyag helyezkedik el, mely „negatív felhajtóerőt” 

generál, elősegítve ezzel a lemez további süllyedését. Meleg feláramlás (köpenyhőoszlop) esetén 

a fázishatár lefelé tolódik, könnyebb anyag kerül mélyebbre, mely felhajtóerőt generál, és 

támogatja a feláramlást (20.b ábra).  

A két fázisátmenet hatása ugyan ellentétes egymással, azonban a köpenydinamikára gyakorolt 

hatásuk mértéke nem azonos. A 660 km-es fázishatár szerepe domináns (Schubert et al., 2001). 

Éppen ezért, jelen dolgozatban is a 660 km-es átmenet kap kitüntetett figyelmet a 

modellszámítások során. 

A 660 km-es fázisátmenet jól detektálhatóan globális szeizmikus sebességanomáliaként 

jelentkezik. A 21. ábrán S-hullám sebességekből számított tomografikus modell látható, mely a 

660 km-es diszkontinuitás domborzatát mutatja. Ez a diszkontinuitás jelentkezik a köpenyben a 

legmarkánsabban. Megfigyelhető, hogy a szubdukciós zónák mentén mélyül a fázishatár, míg a 

feláramlások körül kisebb mélységben található. Az eltérések 10–20 km nagyságrendűek (Meier 

et al., 2009). Fontos hangsúlyozni, hogy a fázisátmenetek tomografikus leképezése nagyban 

elősegíti a köpeny fel és leáramló szerkezeteinek feltérképezését. Alapvető szerep jut a 410 km-

es és 660 km-es fázishatár együttes tomografikus vizsgálatának, melynek segítségével már a 

forrófoltok alatt található köpenyhőoszlopok kimutatása is lehetővé vált. A hőoszlopok 

depresszióként jelennek meg a 410 km-es átmenet morfológiájában, míg kiemelkedésként a 660 

km-es átmenet domborzatán. 

Összeségében a fent leírt mechanizmus az átmeneti zóna néhány 10 km-es kivékonyodását 

eredményezi, mely sokhelyütt kimutatható, pl. Hawaii - (Li et al., 2000), Izland- (Shen et al., 

2002), Galapagos- (Hooft et al., 2003] és Society forrófoltok (Suetsugu et al., 2004).  
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Más ásványtani átalakulások is zajlanak a köpenyben pl. a piroxén átmenete 400 km mélység 

körül, illetve a gránát átmenete 700–800 km-es mélységtartományban. Feltételezhető 

fázisátmenet hozzávetőlegesen 1000 km-es mélységben is (Flanagan és Shearer, 1998). Mivel 

azonban ezen átmenetek széles mélység-intervallumban következnek be, ezért nincs érdemi 

hatásuk a köpeny dinamikájára (Schubert et al., 2001), így részletesen nem tárgyaljuk őket. 

Mindazonáltal kiemelendő, hogy az ásványtani fázishatárok létének és jellegének 

messzemenő hatása van a köpeny áramlási rendszerére (pl. teljes vagy kétréteges 

köpenykonvekció), az áramlás dinamikájára, a szubdukálódó lemezek lebukási mélységére, a hot 

spotok alatti hőoszlopok forrásvidékére. 

  

20. ábra A 410 km-es exoterm és 660 km-es endoterm fázisátmenet torzulása lebukó lemez 

(a),valamint feláramlás (b) jelenlétében (Galsa et al., 2008). 

 

 

 
21. ábra A 660 km-es mélységben húzódó fázisátmenet topográfiája (Meier et al., 2009) 

 



23 

 

 

I.2.3 A sűrű anyag 

 

A konvekciós áramlás szempontjából, mint már utaltunk rá, igen fontos a köpeny alján 

található sűrű anyag, mely az elméletek szerint alapvetően meghatározza a kialakuló áramlás 

karakterét termokémiai konvekció révén (Nakagawa és Tackley, 2011).  

A sűrű anyag eredete, pontos összetétele még ma is vitatott kérdés. Feltehetőleg vagy a 

földtörténet egy korai szakaszából megőrzött vasat is tartalmazó anyag (Stackhouse és Brodholt, 

2008), mely származhat akár alábukott ősi földkéregből (Tolstikhin et al., 2006), amely 

feltehetően az átmeneti zóna és a köpeny mélye között kváziperiódikusan áramlik (Lee et al., 

2010). Elképzelhető egy részlegesen olvadt bazaltos magma óceán is, amelyből folyamatosan 

kristályosodás révén alakul ki a sűrű anyag (Labrosse et al., 2007). A sűrű anyag 

hozzávetőlegesen a D”–rétegben helyezkedik el, amely két helyen; DK Afrika és DNy Pacifikum 

alatt felboltozódik. Innen a termokémiai dómok vidékéről indulnak ki, a felszálló meleg, a sűrű 

anyagot nyomelemként is szállító köpenyfeláramlások. A lebukó lemezek is elérik a D”-t, és 

áthatolva rajta, elérik a köpeny-mag határát. A lebukott lemezek nyomására, illetve az alsó 

termikus határréteg miatt belső konvekciós formák is megfigyelhetők a D” rétegen belül, mely 

saját áramlási szerkezettel rendelkezik (Tackley, 2012). A lemezek és feláramlások 

következtében létrejövő pozitív (feláramlásoknál) és negatív (lebukó lemezek) topográfia is 

dinamikusan visszahat a konvekcióra (Nakagawa és Tackley, 2011). Feltételezhető, hogy a sűrű 

réteg jelenléte és topográfiája (D”), valamint az alsó köpeny viszkozitása (20 nagyságrenddel 

nagyobb a külső magénál) olyan, hogy a lebukó lemezek külső magra gyakorolt nyomása 

befolyásolhatja (esetleg szabályozhatja) a földmágneses dinamó működését. A lemezek képesek 

a magot 1–2 km-re benyomni, feszültségeket, áramlásokat keltve ezzel (Nakagawa és Tackley, 

2004; 2005). Feltételezhető, hogy a földtörténet során a sűrű anyag epizodikusan, esetleg 

periódikusan „cserélődik”. Esetlegesen az előbb leírt folyamatnak köszönhetően a sűrű anyag 

(főként vas), vagy egy része a magból származik, fizikai és kémiai folyamatok révén 

(Dubrovinsky et al., 2003). Nyilvánvalóan a konvekciós folyamatokat földtörténeti skálán is 

vizsgálni kell, azaz a Föld, illetve a köpeny kialakulásának, fejlődésének történetét, az ezekről 

meglévő ismereteinket is figyelembe kell venni a globális evolúciós geodinamikai modellalkotás 

során (pl. Davies, 2002, 2008; Nakagawa és Tackley, 2010). 

Összegségében tehát megállapítható, hogy mai tudásunk szerint mind az elmélet, mind a 

geofizikai, geokémiai mérési eredmények alátámasztják a konvekció köpenybeli létezését.  
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Igen valószínű, hogy a köpenyben egy erősen időfüggő termokémiai konvekció zajlik, melyet 

a fent felsorolt tényezők mindegyike befolyásol, befolyásolhat. Azonban ma még nem 

rendelkezünk olyan numerikus modellel, mely a köpenyben végbemenő összes folyamatot 

egységesen, jól kezelné, így mindenképpen jogos és szükséges is, az egyes részfolyamatok 

részletes elemzése. Természetesen a konvekciós, geodinamikai kutatásoknál nem elegendő 

pusztán a fizikai folyamat modellezése, szükséges geológiailag kimutatott folyamatokkal, 

jelenségekkel összekötni modelljeinket. A geodinamikai modellezésnek mindenképp célja kell 

legyen, a Föld múltbeli és jelenlegi működésének megértése, ezáltal egy olyan geodinamikai 

modell kidolgozása, mely geológiai időskálán is helytálló. 
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I.3. A modellgeometriáról 

 

A földköpeny áramlásait modellező kezdeti numerikus számítások (pl. Mckenzie et al., 1974) 

az akkori számítástechnikai lehetőségeknek megfelelően kétdimenziós derékszögű tartományon, 

jellemzően alacsonyabb Rayleigh-számok (pl. 104–105) mellett készültek. Megkérdőjelezhetetlen 

eredményeik mellett (pl. termikus határréteg-elmélet (Turcotte és Oxburgh, 1967)) 

mesterségesen korlátozták a kialakuló áramlási szerkezetet kétdimenziósra, ezáltal egy 

horizontális tengelyű hengeráramlást feltételezve a köpenyben, figyelmen kívűl hagyva ezzel a 

magas Rayleigh-számoknál kialakuló hőoszlop-formát. A köpenyre jellemző áramlási formák 

háromdimenziós jellegét már relatíve korán sejteni lehetett laboratóriumi kísérletek 

eredményeképpen (pl. Whitehead és Luther, 1975) 

A háromdimenziós számítások jelentős memóriaigényűek és processzoridőben is nagy 

terhelést jelentenek, ezért még napjainkban is szívesen alkalmaznak egy-egy adott probléma 

gyors és kvantitatív tanulmányozására kétdimenziós derékszögű, axiális, vagy szférikus 

koordináta-rendszereket (vagy ezek kombinációját), attól függően, hogy a vizsgált problémának 

milyen szimmetriája írja le legjobban a modellezni kívánt jelenséget (pl. Mittelstaedt és Tackley, 

2006). A különböző modelltartományokon kialakuló áramlási formák mennyiségi jellemzői 

(hőmérséklet, hőáram, sebességtér) összevethetők egymással, és jól leírják a termikus konvekciót 

mint fizikai folyamatot, azonban e mennyiségek és a valós földköpeny jellemzői közötti 

megfeleltetés korántsem egyértelmű. Gyakran használt geometria, mind kétdimenziós, mind 

háromdimenziós esetben, a derékszögű síkréteg-közelítés. Ilyenkor térben periódikusan 

ismétlődő cellaszerkezetet tételezünk fel. A derékszögű modelltartomány számítási igénye 

relatíve alacsony, hiszen ilyenkor néhány cellát modellezünk csak. Ez azért tehető meg, mert a 

gömbben kialakuló konvekció is cellás szerkezetű, így egy gömbi cella szerkezetileg 

megfeleltethető a síkrétegbeli geometriailag hasonló cellának. Azonban fontos hangsúlyozni, 

hogy a valóságban a köpeny gömbhéj. Azaz a háromdimenziós derékszögű és gömbi 

modelltartomány topológiai azonossága nem jelent kvantitatív azonosságot a fizikai 

mennyiségekre nézve.  Mindazonáltal mindig érdemes és szükséges modelljeinket a valóságban 

mért paraméterekkel (pl. felszíni hőáram, felszíni sebességek) összevetni. A kutatás során a 

modellezési gyakorlatban leginkább elterjedt geometriákat tanulmányoztuk, ezek a kétdimenziós 

derékszögű, henger, hengergyűrű, valamint a háromdimenziós derékszögű és gömbhéj 

geometriák. 
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I.4. A kutatás célkitűzései 

 

A kutatás fő célkitűzése a földköpenyben zajló termikus konvekció áramlási rendszerének 

megismerése: a különböző modellgeometriák, valamint az átmeneti zónában található, –a 

termikus konvekciót jelentősen befolyásoló–, endoterm fázisátmenet konvekciós rendszerre 

gyakorolt hatásának vizsgálata. 

A modellgeometria mindig befolyásolja a létrejövő áramlási formákat, a kérdés ennek a 

mértéke, illetve, hogy a különböző két-, illetve háromdimenziós modelleredmények kvantitatív 

jellemzői (hőáram, átlagnégyzetes sebesség, hőmérséklet) mennyire térnek el egymástól, illetve 

mely modellek adnak a Föld felszínén mérhető globális átlagokhoz (felszíni hőáram, 

lemezsebességek stb.) közeli eredményt. 

A geometria tanulmányozásával az is eldönthető, hogy milyen geometriát célszerű alkalmazni 

a fázisátmenetek modellezésénél. A 660 km-es mélységben végbemenő endoterm ásványtani 

fázisátalakulás miatt az anyag egy tömörebb formát vesz föl. Ez hozzávetőlegesen 10%-os 

sűrűségnövekedést eredményez, így az átlagos hőmérsékletű köpenyben 660 km-nél mélyebben 

nagyobb sűrűségű anyag található. A kérdés az, hogy adott geometriai és fizikai feltételek 

mellett, hogyan megy végbe a konvekció, és milyen áramlási szerkezet alakul ki. Célunk a 

konvekció dinamikáját alapvetően befolyásoló Rayleigh-szám, valamint a fázisátmenet erősségét 

megszabó Clapeyron-görbe meredekség együttes hatásának vizsgálata. Kérdés, hogy a forró 

köpeny–mag határról meginduló áramlás csak az alsó rétegben jön-e létre, vagy a fölső rétegben 

is kialakul? Létrejöhet-e olyan áramlási rendszer, hogy az alsó, valamint a felső köpenyben is 

megindul a konvekció, de a határfelület elzárja a két térrészt egymástól kétréteges 

köpenykonvekciót eredményezve? Továbbá létrejönnek-e az alsó rétegben olyan „erős” 

feláramlások, melyek mintegy áttörve az átmeneti zónán, eljutnak egészen a litoszféra aljáig? 

Kimutathatók-e a geológiai értelemben hirtelen létrejövő, nagy anyagmennyiséget szállító 

köpenylavinák? A lavinajelenségek periodikusan, kváziperiodikusan jelentkeznek-e, ha igen, mi 

a jellemző karakterisztikus idejük? Összekapcsolhatók-e ismert, a földfelszínt jelentősen 

befolyásoló geológiai megnyilvánulásokkal? A kutatás célja ezen fő kérdések megválaszolása. 
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II. Matematikai, fizikai alapok  

 

II. 1. A termikus konvekció alapegyenletei 

 

Ahogy azt az I.2. fejezetben láttuk a földköpeny geológiai időskálán folyadékként viselkedik, 

így a köpenyáramlás folyamatának leírására a hidrodinamikai egyenletek alkalmasak. Az 

energiamegmaradásért a hőtranszport egyenlet felelős. Az áramlástani egyenletek és a 

hőtranszport egyenlet együttesen alkotják a termikus konvekció alapegyenleteit. Ezek: a 

kontinuitási, a Navier–Stokes és a hőtranszport egyenlet (Chandrasekhar, 1961; Batchelor, 

1967). A termikus konvekció egyenletei Descartes-féle koordináta-rendszerben kerülnek 

bemutatásra. Terjedelmi okokból a henger, valamint a gömbi geometriában érvényes 

differenciálegyenleteket itt nem ismertetjük, ezek megtalálhatók Schubert et al. (2001) 

munkájában. 

 

A kontinuitási egyenlet 

 

Ez az egyenlet a tömegmegmaradást fejezi ki. Tekintsünk egy  sűrűségű, V térfogatú, F 

felületelemmel határolt rögzített térrészt. Ekkor az alábbi egyenleteket írhatjuk fel a térrészben 

lévő tömeg időegységre vonatkoztatott megváltozására, mely a felületen átáramló tömegfluxus 

és tömegforrás/tömegnyelő tagok összegével azonos: 

 

   



VV F

dVqdFudV
t
ρ , (II.1.1) 

 

ahol t az időt, ρ a folyadék sűrűségét, u az áramlási  sebességet, q a forrássűrűséget, V a 

térfogatot, F a felületet jelöli. Alkalmazva a Gauss–Osztogratszkij tételt a térfogatból kilépő 

tömegfluxus átírható,  

 

  dVudivdFu
VF

  . (II.1.2) 
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Ezt visszaírva (II.1.1)-be, valamint feltéve, hogy q=0 (azaz tömegforrások, nyelők nincsenek a 

köpenyben), és mivel az egyenlet tetszőleges térfogat esetén igaz, így az integrálás elhagyásával 

írható:  

   0



udiv
t

 (II.1.3) 

 

Fenti egyenletet nevezzük kontinuitási egyenletnek, melyben a ρ sűrűség idő szerinti parciális 

deriváltja, valamint a sűrűség és az u áramlási sebességvektor szorzatának divergenciája 

szerepel. Indexes jelöléssel:  
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 , i=(1,2,3). (II.1.4) 

 

 Az egyenlet egyben azt is jelenti, hogy ha a sűrűséget állandónak tekintjük, akkor a 

 0)( udiv , indexesen: 0
i
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, (II.1.5) 

egyenletet kapjuk, amely a folyadék összenyomhatatlanságát jelenti. Utóbbi feltételezés egészen 

a közegbeli hangsebesség eléréséig érvényes. A hangsebesség átlépésekor, illetve utána a 

folyadék összenyomhatóvá válik. Az egyenletekben fellépő azonos indexekre összegezni kell az 

Einstein konvenciónak megfelelően, azaz 
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A Navier–Stokes egyenlet 

 

A Navier–Stokes egyenlet nem más, mint Newton II. törvénye a folyadékokra alkalmazva, 

ennek megfelelően a folyadékelem impulzus megmaradását írja le.  

 

 
j

ij

i
ikjijk

i

xx

p
geu

t

u










σ

)(Ωε2
d

d
, (II.1.7)  

 

itt Ωj a Föld tengely körüli forgásának szögsebesség vektora, melynek nagysága 7,2910-5 1/s, εijk 

a Levi-Civita szimbólum. A g a nehézségi gyorsulás, p a nyomás, míg σij a folyadékra jellemző 
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deviatorikus feszültség tenzor. A nehézségi gyorsulás irányát ei=(0,0,1) egységvektor adja meg, 

mely esetünkben lefelé mutat. A nehézségi gyorsulás a tömegpontra ható centrifugális erő és a 

gravitációs erőhatás vektori eredőjeként kapható meg. 

A (II.1.7) tagjai balról jobbra haladva a következők: az inercia erő, a Coriolis-erő, mely a Föld 

forgásából származó eltérítő hatás (csak mozgó közegekben lép föl), a tömegerő, a 

nyomásgradiens és a folyadék belső súrlódásából fakadó viszkózus erő. Az inercia erőben 

szereplő teljes, vagy totális derivált felbontható a parciális időderivált és az advekciós tag 

összegére, 
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A konvekciós vizsgálatoknál gyakori megközelítés, hogy newtoni reológiát tételezünk fel, 

azaz a feszültségtenzor (σij) lineáris kapcsolatban van a sebességdeformációs tenzorral (εij). Az 

(II.1.7) egyenletet alakítjuk át a következők szerint: 
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itt és =-2/3η a viszkozitási együtthatók, valamint ij a Kronecker-delta szimbólum. Az 

(II.1.9)-es összefüggést beírva (II.1.7)-as egyenletbe kapjuk, hogy: 
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A hőtranszport egyenlet 

 

A hőtranszport egyenlet az energiamegmaradást fejezi ki. Jelölje s a fajlagos, azaz az 

egységnyi tömegű folyadékra vonatkoztatott entrópiát, T pedig az abszolút hőmérsékletet. Ekkor 

fölírva a Termodinamika II. főtételét az entrópia megváltozásra kapjuk (Landau-Lifsic VI. 49.), 

hogy:  
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A (II.1.11) egyenletben K a hővezetési együttható, H az egységnyi térfogatra vonatkoztatott 

hőtermelés, pedig a viszkózus disszipáció, mely a folyadék belső súrlódásából fakadó hőt 

jelöli, melynek nagysága 

 
j

i
ij x

u




 . (II.1.12) 

Az egységnyi térfogatú folyadékelem hőmennyiség-változását ((II.1.11) bal oldala) három tag 

adja, ezek balról sorban haladva: a hővezetés, a hőtermelés (a földköpeny esetében ez a 

radioaktív bomlásból származó hő), valamint a viszkózus disszipáció, tehát a folyadék belső 

súrlódásából fakadó hő. 

Az entrópia megváltozása:  
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 ,  (II.1.13)  

 felhasználva a következő termodinamikai azonosságokat 
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valamint az állandó nyomáson vett fajhő definícióját 
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Fentieket beírva a (II.1.11)-es egyenletbe 
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Az (II.1.13)- ban a hőtágulási együttható. A teljes idő szerinti derivált kifejtésével a 

hőtranszport egyenlet teljes alakja: 
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Az (II.1.16)-ös egyenletet nevezzük hőtranszport egyenletnek, melyben a tagok jelentése balról 

jobbra haladva: hőmennyiség időbeli változása, advektív tag, adiabatikus munka, hővezetés, 

hőtermelés, valamint a viszkózus disszipáció. 
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A termikus konvekció általános egyenletrendszerét az (II.1.4), (II.1.7), (II.1.16) egyenletek 

alkotják. Ezekben ismeretlenek: (ui, ρ, T, p), tehát a sebességtér, a sűrűség, a hőmérséklet és a 

nyomás. A konvekciós egyenletrendszerben hat ismeretlen van, viszont csak öt egyenlettel 

rendelkezünk. Ezért szükség van még az állapotegyenlet csatolására, melyben feltételezhetjük, 

hogy a sűrűség nem változik jelentősen a köpenyben, így lineárisan függ a hőmérséklettől, 

valamint a nyomástól, 

 p
p
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 . (II.1.17) 

 

Ez a lineáris közelítés általában megtehető, hiszen a köpenybeli sűrűségingadozások 

viszonylag kicsik. A köpenybeli sűrűségnövekedés legnagyobb részét a hidrosztatikus 

kompresszió okozza, melynek következtében a sűrűség 65%-al nő meg a földfelszín és a 

köpeny–mag határ között (Schubert et al., 2001). Ugyanakkor ez nem okoz felhajtóerőt, hiszen a 

felemelkedő nagysűrűségű anyag kisebb nyomású környezetben kitágul. A termikus konvekció 

következtében fellépő laterális sűrűséganomáliák azonban csak néhány százalékot érnek el. 

Természetesen a köpenynek vannak vékony tartományai, ahol hirtelen sűrűségváltozások 

jelentkeznek, ilyenek a fázisátmenetek, melyeknek leírását II.4. fejezetben adjuk meg. A 

köpenyben feltételezhetők kémiai inhomogenitások is (Trampert et al., 2004; Dechamps és 

Tackley 2008, 2009), melyek szintén sűrűségváltozást eredményeznek, de mivel ezek nagysága 

szintén csak néhány százalékos, ráadásul elhelyezkedésük kevéssé ismert, így most hatásukat 

nem vesszük figyelembe. 

Felhasználva  hőtágulási együtthatót és T izotermikus kompresszibilitást (II.1.17)-ből adódik: 

 

    pTTp,  Tr 1 , (II.1.18) 

 

ahol ρr egy alkalmasan megválasztott referenciaszinthez (pl. felső köpeny) tartozó sűrűség. 

A már közelítést is tartalmazó, de általánosan elfogadott termikus konvekciós egyenletrendszert 

az (II.1.4), (II.1.7), (II.1.16), (II.1.18) egyenletek és a hozzájuk tartozó határfeltételek, valamint 

kezdeti értékek alkotják. A termikus konvekciót általánosan leíró parciális differenciálegyenlet-

rendszer bonyolultsága miatt sem analitikus, sem numerikus módon nem kezelhető, ezért a 

megoldáshoz elengedhetetlen a közelítő egyenletek levezetése. 
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II. 2. A dimanziótlan közelítő egyenletek 

 

 A termikus földköpeny-konvekciót jól leíró és numerikusan viszonylag könnyen kezelhető 

egyenletrendszert kapunk az úgynevezett közelítő egyenletek használatával. A kiindulást az 

(II.1.4, II.1.7, II.1.15, II.1.18) egyenletrendszer biztosítja.  

A közelítő egyenletek ezekből származtathatók. A közelítés lényege, hogy linearizálja a 

problémát, és az összes fontos anyagi változóra (pl. sűrűség, hőmérséklet) csak mélységtől függő 

referencia szinteket és az ettől vett eltéréseket vezet be. Így a sűrűség, nyomás, hőmérséklet: 

 

  ),()(),( TpzTp r  , (II.2.1) 

  ppp r  , (II.2.2) 

  TTT r  . (II.2.3) 

 

A referencia szintektől vett eltérések tekinthetők dinamikus mennyiségeknek is, melyek az 

áramlás hatására lépnek fel, a nyomás esetében δp-t gyakran nevezik dinamikus nyomásnak. 

Természetesen teljesen általános esetben a többi fizikai paraméter pl. fajhő, hővezető-képesség is 

változhatnak (igaz jóval kisebb mértékben, mint fenti mennyiségek), melyekre szintén fenti 

matematikai konstrukció előállítható, ennek részletei megtalálhatók Schubert et al. (2001) 

munkájában. Referencia szintnek általában statikus, áramlásmentes tereket szoktak használni, pl. 

a referencia hőmérsékletet az adiabatikus hőmérsékletgradiensnek megfelelően választják meg. 

Most tekintsük azt a megközelítést, melyben a nyomás kizárólag a mélység függvénye és 

kielégíti a hidrosztatikus egyenletet: 

     zpT,p r , (II.2.4) 

  g
z
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r0 




 . (II.2.5) 

A sűrűség nyomás- és hőmérsékletfüggése (II.1.18)-cal megegyezően: 

 

     pTTp,  Tr 1  (II.2.6) 

Ezt az egyenletet kizárólag a (II.1.17) impulzusmegmaradási egyenletben szereplő tömegerő 

tagban használjuk fel, máshol a sűrűség kizárólag a mélység függvénye: 

    )(zTp, r . (II.2.7)  

Ha ez utóbbi közelítést a tömegerőben is alkalmaznánk, akkor nem lépne fel felhajtóerő, nem 

alakulna ki termikus konvekció.  



33 

 

A köpeny kémiai és ásványi összetételét állandónak tekintjük, azaz egyelőre a fázisátmenetek 

szerepét elhanyagoljuk. A fajhő, a hőtágulási együttható és nehézségi gyorsulás értékét 

állandónak tételezzük fel. 

Mindezeket felhasználva a konvekciós egyenletrendszer (II.1.4, II.1.7, II.1.14) a következő 

alakot ölti: 
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A hidrodinamikában megszokott eljárás, hogy az egyenleteket dimenziótlan alakban írják föl. 

Ilyenkor az adott áramlásra jellemző dimenziótlan számokat kapunk, ezek segítségével könnyebb 

az áramlások megértése, leírása, valamint az áramlások összehasonlítása. Két áramlás hasonló, 

ha geometriájuk hasonló, és az összes dimenziótlan számuk, valamint a kezdeti és határfeltételek 

megegyeznek. A következőkben a (II.2.8)–(II.2.10) egyenletrendszert dimenzótlanítjuk az 

alábbiak szerint: 

 

x'Dx : , t'
D

t
2


: , u'

D
:u


 , T'TT Δ:  , p'

D
p

2



 0

0: , '
r0r :   

'
0 Ω:  , '

2D



 0: , '

2D
KH H

T
:


 , '

4D





2

0: , ' 0  

 

A dimenziótlanításra használta paraméterek a köpeny karakterisztikus értékei, azaz D a 

köpeny vastagsága,  a hődiffuzivitási együttható, K a hővezetőképesség, T a köpeny alja és a 

felszín közti hőmérsékletkülönbség, , ρ0 és Ω0 a referenciaszinten (pl. felszínen) mért 

viszkozitás, sűrűség és forgási szögsebesség. A vesszővel jelölt tagok mindenütt a dimenziótlan 

mennyiségeket jelentik. 

 



34 

 

A kontinuitási egyenlet (II.2.8) dimenziótlan alakja 

 

Mivel a köpenyt tömegforrás mentes közegnek tekintjük, ezért 
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az egyenlet tehát alakilag változatlan marad. 

 

A Navier–Stokes egyenlet (II.2.9) dimenziótlan alakja 

 

A Navier–Stokes egyenlet dimenziótlan alakja a karakterisztikus mennyiségek 

behelyettesítése, valamint a viszkózus erő nagyságával történt osztás után 
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A hőtranszport egyenlet (II.2.10) dimenziótlan alakja 

 

A dimenziótlan hőtranszport egyenlet alábbi alakját kapjuk, miután leosztottunk az első tag, 

vagyis a folyadékelem hőmennyiség-változásának nagyságával, 
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A (II.2.12)–(II.2.14) egyenletrendszer a következő dimenziótlan számokat tartalmazza: 
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 Rayleigh-szám: 
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 Disszipációs szám: 
pc

Dg
=Di


, (II.2.18) 

 Grüneisen-paraméter: 
pcT0


 . (II.2.19) 

A disszipációs szám és a Grüneisen-paraméter hányadosa a kompresszibilitás hatását méri. 

Felhasználva a fenti dimenziótlan számokat, és beírva a (II.2.12)–(II.2.14) egyenletekbe a 

dimenziótlan egyenletek a következő alakot öltik: 
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A (II.2.21) Navier–Stokes egyenletben hat erő tart egyensúlyt egymással, ezek balról jobbra 

haladva a következők: inercia erő, Coriolis-erő, felhajtó erő, kompresszibilitási tag, dinamikus 

nyomás gradienséből származó erőhatás, valamint a viszkózus erő. A (II.2.22) hőtranszport 

egyenletben szereplő tagok: a hőmérséklet idő szerinti teljes deriváltja, adiabatikus 

munkavégzés, hővezetés, hőtermelés, viszkózus disszipáció. A dimenziótlan számok 

kiszámításával megbecsülhetjük, hogy az imént felsorolt erőhatások közül melyek dominálnak, 

azaz melyeket kell mindenképpen figyelembe venni a köpenydinamika szempontjából, illetve 

mely tagok azok, melyek elhanyagolása a legkevésbé sem módosítja a megoldást. A számításhoz 

szükséges mennyiségek az 1. táblázatban szerepelnek. 

 

Közeg 
D 

(m) 

κ 

(m2/s) 

ΔT 

(K) 

η0 

(Pas) 

ρ0 

(kg/m3) 

Ω0 

(1/s) 

cp 

(J/kgK) 

g 

(m/s2) 

α 

(1/K) 

χT 

(1/Pa) 

Atmoszféra 103*;106 2,1·10-5 ~1 1,8·10-5 1,2 7,29·10-5 1000 9,81 3,4·10-3 2·10-5 

Óceán 102*;105 1,4·10-7 ~1 10-3 1000 7,29·10-5 4200 9,81 2,1·10-4 4,6·10-10 

Köpeny 2,9·106 10-6 3000 1,5·1021 3300 7,29·10-5 1200 10 210-5 3,4·10-12 

  

1. táblázat A dimenziótlan számokban szereplő fizikai mennyiségek (Schubert et al., 2001) 

*a Rayleigh-szám kiszámításánál használt óceáni keveredési réteg, illetve a légköri planetáris 

határréteg vastagsága (Tél, 2003) 
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Közeg Ra Pr Ek Di Γ 

Atmoszféra ~1017 0,72 10-4 34 0,14

Óceán ~1016 7 10-6 0,05 0,1 

Köpeny ~107 1023 109 0,48 1,1 

 

2. táblázat Dimenziótlan számok értékei a Föld különböző szféráiban (Schubert et al., 2001) 

 

II.3. Anelasztikus közelítés 

 

Ha megnézzük a 2. táblázatot, azonnal feltűnik, hogy a Prandtl-szám értéke óriási a 

földköpenyben. Ez azt jelenti, hogy a Navier–Stokes (II.2.21) egyenlet bal oldalán álló inercia 

tag elhanyagolható az egyenlet többi tagjához viszonyítva. Megvizsgálva az Ekman-számot 

rögtön látható, hogy a köpenyben a Coriolis-erő (a Föld forgásából származó hatás) is 

elhanyagolható a viszkózus erőhatáshoz képest, így az egyenlet jobb oldalán álló első tag is 

elhagyható. Ugyanakkor fontos észrevenni, hogy mind a légkörben, mind az óceánokban éppen a 

Coriolis-erő és az inercia tag bír kiemelt szereppel (pl.: ciklonok, Golf-áramlat gyűrűi). A 

táblázatból az is kiolvasható, hogy a termikus felhajtóerővel (Ra-val arányos tag) — mely a 

nehézségi erőből származik —, minden esetben számolni kell. 

A továbbiakban feltesszük, hogy a köpeny reológiája newtoni, azaz a viszkozitás a (II.1.9) 

egyenlet alapján definiálható. Referenciaszintnek áramlásmentes, hidrosztatikus, adiabatikus 

állapotot veszünk (Cserepes, 2002). Innentől kezdve az egyszerűség kedvéért, elhagyjuk a 

dimenziótlan mennyiségek vesszővel történő jelölését. Fent leírt indoklásnak megfelelően az 

inercia tag és a Coriolis-tag elhanyagolásával a termikus köpenykonvekció egyenletei (II.2.20)–

(II.2.22) a következő alakot öltik: 
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A (II.3.1)–(II.3.3) differenciálegyenlet-rendszert nevezzük anelasztikus közelítésnek (Jarvis és 

MacKenzie, 1980), melynek megoldása néhány százalékos pontossággal megfelel az eredeti 

egyenletrendszerének. 
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II.4. Boussinesq-közelítés 

 

Ez a közelítés az izotermikus áramlások elméletében használt inkompresszibilis közelítés 

kiterjesztése nem izotermikus esetre. Mindez azt jelenti, hogy a kompresszibilitást 

elhanyagoljuk. Ez akkor tehető meg, ha a disszipációs-szám és a Grüneisen paraméter hányadosa 

jóval kisebb, mint 1 (lásd (II.3.2)), azaz: 

 

 .
Di

1


  (II.4.1) 

 

Tekintve a 2. táblázatot a hányados értékére 0,48-nak adódik, tehát a feltétel csak marginálisan 

teljesül. (Ez a feltevés pl. a légkör esetében egyáltalán nem helytálló, ott a kompresszibilitás 

hatása több nagyságrenddel nagyobb.) Mindazonáltal a numerikus modellek tapasztalatai alapján 

a kompresszibilitás elhanyagolása nem befolyásolja érdemben a köpenydinamikát, az egyenletek 

könnyebben kezelhetők, így még ma is előszeretettel alkalmazzák a klasszikus Boussinesq-

közelítést (Chandrashekar, 1961). Ha feltételezzük, hogy (II.4.1) teljesül, akkor a sűrűség 

mindenütt állandónak tekinthető, kivéve a Rayleigh-számmal arányos termikus felhajtóerőt, 

hiszen ez a termikus konvekció forrása.  

A sűrűségegyenlet így: 

 1r0r  ' .  (II.4.2) 

  

A kompresszibilitás elhanyagolása miatt (II.3.2) egyenletben a viszkózus erő második tagja is 

eltűnik, hiszen az összenyomhatatlansági feltétel szerint: 
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Mindezeket figyelembe véve (II.3.1)–(II.3.3) egyenletrendszer alapján a Boussinesq-közelítés 

(Chandrasekhar, 1961): 
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. (II.4.6) 

 

Megjegyezzük, hogy a II.4.6 hőtranszport egyenlet bal oldalán álló második, advekciós tag, a 

köpenykonvekció során végbemenő hőtranszport döntő hányadat adja, illetve a II.4.1 közelítés 

értelmében a hőtranszport egyenletből (II.3.3) az adiabatikus munka és a viszkózus disszipáció 

egyaránt elhanyagolható. 

 

II. 5. A termikus konvekció egyenletei fázisátmenet jelenétében 

 

 A köpenyben zajló termikus konvekció fázisátmenet jelenlétében történő leírása az 

anelasztikus közelítés ((II.3.1)–(II.3.3)) egy módosított változatán nyugszik. Tekintve, hogy a 

levezetés igen terjedelmes, és az eddigiekhez hasonló gondolatmenetet követ, itt most csak a 

legfontosabb lépések szerepelnek. A kiindulási egyenleteket a (II.2.20)–(II.2.22) 

egyenletrendszer adja meg. Tételezzük fel, hogy a viszkozitás kizárólag a mélység függvénye, 

ilyenkor a sebességtér előállítható egy poloidális potenciáltér felhasználásával (S): 

  mi Seu ljklmijkr   (II.5.1) 

Az alábbi dimenziótlan Navier–Stokes és hőtranszport egyenletek levezetése elvégezhető 

Schubert et al. (1975) és Cserepes et al. (2000a) munkái alapján: 
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itt 22222
2zd '' y/x/,   a kétdimenziós Laplace-operátor, S a sebesség potenciál, 

T0 a felszínre vonatkoztatott hőmérséklet. A *-gal jelölt tagok az effektív anyagi koefficiensek, a 

fázisátmenetet leíró effektív sűrűségre, hőtágulási együtthatóra, fajhőre és kompresszibilitásra 

vonatkoznak, melyek a következő egyenletek segítségével adhatók meg (Schubert et al., 1975; 

Christensen és Yuen, 1985): 

Bevezetve a fázisátmenetre jellemző, úgynevezett „túlnyomást” (excess pressure) (δpt):  
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A fenti összefüggésekben 
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jelöli a fázisfüggvényt, pontosabban a sűrűbb fázis részarányát. Ennek megfelelően értéke zérus 

a felső, illetve egységnyi az alsó köpenyben, míg egy δz vastag átmeneti tartományban 

hiperbolikusan változik. A z koordináta a felszínen 0, míg a köpeny alján 1. A z0 a fázisátmenet 

mélységét jelöli, mely 0,23-nak, dimenziósan 660 km-nek felel meg. Továbbá Δρ a két fázis 

közötti sűrűségkülönbséget jelöli (660 km-es fázisátmenet esetében ez ~10%), α0 a köpenyre 

vonatkoztatott, felszínre meghatározott hőtágulási együttható. A fázisátmenetek legfontosabb 

paramétere a Clapeyron-görbe meredekségét, a fázisátmenet erősségét mérő dimenziótlan 

paraméter, γ=γd/γ0, ahol γd a dimenziós Clapyron-görbe meredeksége és γ0 skálázási faktor a 660 

km-es átmenetre, 
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Rb a fázishatárra jellemző lokális Rayleigh-szám, mely a felhajtóerő és a viszkózus erő arányát 

méri a fázisátmenetre vonatkoztatva (Schubert et al., 1975):  

 

 




3gD

Rb . (II.5.11) 

 

A fázisátmenetek leírásánál konvencionálisan alkalmazott másik dimenziótlan paraméter a 

fázishatár szám (phase boundary parameter), mely az alábbiak szerint definiálható (Wolstencroft 

és Davies, 2011): 
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d , (II.5.12) 

ahol ρp a két ásványfázis átlagos sűrűségét jelöli. 

Ha alkalmazzuk a Boussinesq-közelítést (II.4.), és feltételezzük, hogy a belső hőtermelés 

zérus, H=0, akkor (II.5.7) alapján pc =cp
*=1. Továbbá feltételezzük, hogy a viszkozitás állandó a 

köpenyben (η=1), akkor a (II.5.2)–(II.5.3) egyenletek az alábbiakra egyszerűsödnek: 
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Fenti egyenletrendszerben az áramlás dinamikáját lényegében két dimenziótlan paraméter, a 

Rayleigh-szám (Ra), illetve α*-on keresztül a fázisátmenet erőssége, vagyis γ szabályozza. 
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II.6. Numerikus modellalkotás 

 

II.6.1. Numerikus eljárások 

 

Fentiekben leírt konvekciós egyenletek (pl. (II.2.20)–(II.2.22)) csatolt — az advektív tag miatt 

— nemlineáris parciális differenciálegyenlet-rendszert alkotnak, melynek teljes általános 

megoldása analitikusan nem lehetséges, ezért közelítő megoldásukhoz is, valamilyen numerikus 

módszert kell alkalmazni. Esetünkben többféle matematikai eljárást is használtunk, elsőként 

véges elemes módszert (FEM=finite element method) a kétdimenziós derékszögű, henger, 

hengergyűrű és háromdimenziós gömbi modellek felépítéséhez. A véges elemes módszer 

hatékony eszköz parciális differenciálegyenletek, peremérték problémák kezelésére. 

Matematikailag a módszer alapja, hogy nem közvetlenül a differenciálegyenletből indul ki, 

hanem az adott problémát variációs elvek segítségével oldja meg. A differenciálegyenletből 

végül egy lineáris egyenletrendszert kapunk, melyet valamilyen numerikus eljárás (pl. konjugált 

gradiens, GRMS, direkt eljárások) segítségével megoldunk. A FEM eljárás részletes leírása és a 

matematikai bizonyítások a szakirodalomban széles körben megtalálhatók (pl. Feistauer, 1993). 

Véges elemes módszert használ a Comsol Multiphysics (Zimmermann, 2006) nevű modellező 

programcsomag, mely a fizika szinte összes területén alkalmazható. A kétdimenziós négyzet, 

henger, valamint gömbhéj geometriákban történt szimulációknál a Comsol Multiphysics 

programmal számoltunk. 

A fázisátmenetet is tartalmazó, valamint a tisztán termikus, háromdimenziós modelleknél 

Cserepes László professzor által írt CMPH elnevezésű Fortran 77, MPI alapú programkódot 

használtuk (Cserepes et al., 1988; Cserepes, 1992). A program a fázisátmenetet nem tartalmazó, 

((II.4.4)–(II.4.6)), valamint a 660 km-es mélységben húzódó endoterm fázisátmenetet is 

magában foglaló ((II.5.13)–(II.5.14)) egyenletrendszert egyaránt hibrid végesdifferenciás-

spektrális módszer felhasználásával oldja meg. Az ismeretlen függvényeket (sebességtér, 

hőmérséklet) a derékszögű modelltartomány csomópontjaiban határozzuk meg. A módszer 

részletes leírása megtalálható Cserepes professzor doktori értekezésében (Cserepes, 1992). 

 Mind a véges elemes, mind a véges differenciás eljárások esetében a konvekciós 

egyenletekhez tartozó kezdeti feltételt a konduktív, egyensúlyi hőmérséklettér (Tk) 

perturbációjaként írtuk elő, a modellezés nulla időállapotának ezt tekintjük:  

  T=Tk(z)+Ag1(z)g2(x,y), (II.6.1) 

ahol g1 és g2 egységnyi függvények, A pedig a perturbáció kis amplitúdója.  
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II.6.2. Kétdimenziós Comsol modellek 

 

 A Comsol Multiphysics programmal a köpeny termikus konvekcióját egyaránt modelleztük 

mind négyzet, mind henger, mind hengergyűrű geometriában. A modellek időfüggőek, 

izoviszkózusak voltak. A (II.4.4)–(II.4.6) egyenletrendszert oldottuk meg a Boussinesq 

közelítésnek megfelelően. Mivel az egyenletek időfüggőek, a konvekciós folyamat időben 

megfigyelhető a kialakulástól egészen a stacionárius (időfüggetlen), vagy kvázi stacionárius 

(időfüggő) végállapot eléréséig. A határfeltételek az első két tartomány esetén azonosak voltak. 

A mechanikai határfeltételek szerint a falak feszültségmentesek és impermeábilisak. A termikus 

határfeltételek szerint a vertikális határok hőszigeteltek, míg a horizontális határok 

izotermikusak, az alsón T1, a fölsőn T0 (T1>T0) a hőmérséklet. Hengergyűrű geometriában az 

alsó (köpeny–mag határ) és a felső (felszín) határfeltételek megegyeznek az előző modellek 

horizontális határaira előírt feltételekkel, azonban oldalsó határ nincs a tartomány geometriája 

miatt. A modellezést 104–107 Rayleigh-számokra végeztük el azért, hogy a kapott értékeket 

össze tudjuk hasonlítani más tanulmányok eredményeivel. A köpeny modellezésénél használt 

fizikai paraméterek az 1. táblázatban láthatók. A fizikai mennyiségek közül a Rayleigh-szám 

növelését a hőmérséklet változtatásával értük el, lehetővé téve ezzel az áramlás dinamikájának 

tanulmányozását. A modellekben Ra=104 értéknél a hőmérsékletkülönbség 0,92 K, a többi 

Rayleigh-számhoz tartozó értéket tízzel való szorzás után kapjuk. A nem egész 

hőmérsékletkülönbség oka, hogy így a Rayleigh-számokat pontos egész értékként lehet 

előállítani. 

 

 
20. ábra A négyzet (a), a henger alakú (b), valamint a hengergyűrű (c) modelltartomány véges 

elemes felbontása. A távolságok méterben értendők. A rétegek vastagsága mindegyik esetben 

megegyezik a földköpeny vastagságával. Hengergyűrűnél a belső sugár a földmag sugarának 

felel meg. 
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A 20.a ábrán a Descartes-rendszerbeli négyzet geometria látható, a dimenziós dobozméret (d) 

2900 km, mind horizontálisan, mind vertikálisan. A véges elemek mérete a falak felé csökken, 

ennek oka, hogy a határréteg-elmélet miatt várhatóan a falaknál lesz a legnagyobb és 

leggyorsabb a változás a fizikai mennyiségekben (hőmérséklet, sebesség stb.), így itt jobb 

felbontásra van szükség. A probléma diszkretizálásához háromszög elemeket használtunk. A 

20.b ábrán a henger rendszerbeli geometria, valamint annak véges elemes felbontása látható. A 

geometria r=0-ra tengelyszimmetrikus, azaz a teljes tartományt az r=0 tengely körüli 

körbeforgatással nyerjük. Más szóval a geometria egy szögfüggetlen (r, z függő) henger 

koordináta-rendszerben lett megrajzolva. A henger magassága és átmérője egyaránt 2900 km. A 

négyzet geometriához hasonlóan a véges elemek a határon ebben az esetben is besűrűsödnek. A 

20.c ábra a hengergyűrű geometria véges elemes felbontását mutatja, a határokon itt is sűrűbb 

rácsfelosztást alkalmaztunk. A hengergyűrű geometriájú tartományt a radiális földmodell alapján 

szerkesztettük, így a köpeny–mag határ sugara 3470 km, míg a gyűrű vastagsága 2900 km. A 

henger teste a gyűrű síkjára merőlegesen végtelen kiterjedésű. 

 

Paraméter Derékszögű Henger Hengergyűrű 
DOF (szabadsági 

fokok száma) 
108618 71979 819852 

Véges elemek száma 16292 10750 73732 
Véges elemek száma 

a határokon 
776 600 2620 

Maximális 
elemméret a cella 
belsejében [km] 

72,5 72,5 75 

Maximális 
elemméret a 

határokon [km] 
15 15 50 

 
3. táblázat Véges elemes felbontás paraméterei kétdimenziós derékszögű-, henger és 

hengergyűrű rendszerekben 

 

A 3. táblázat alapján látható, hogy a határokon sokkal jobb a felbontás, mint a cella belsejében. 

A cella belseje felé haladva az elemméret fokozatosan növekszik egészen a cella belsejében 

előírt maximális értékig (72,5, illetve 75 km).  
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II.6.3. Háromdimenziós Comsol modellek 

 

A kétdimenziós Comsol modellekhez hasonlóan itt is izoviszkózus közelítést alkalmaztunk, 

és a (II.4.4)–(II.4.6) konvekciós egyenletrendszert oldottuk meg gömbhéj modelltartományon. A 

modellezést 104–107 Rayleigh-szám tartományon végeztük el. A hőmérsékleti és mechanikai 

határfeltételek a kétdimenziós esethez hasonlóak, itt a felszínen T0, míg a köpeny–mag határon 

T1 a hőmérséklet (T1>T0).  A modellparaméterek megtalálhatók a 2. táblázatban. A 21. ábra 

gömbhéj modell véges elemes felbontását mutatja. A gömb sugara megegyezik a Föld átlagos 

sugarával, azaz 6371 km. A gömbi háló 144662 tetraéderből épül fel, a felszínt és a köpeny–mag 

határát hozzávetőlegesen 10000 elem borítja. Egy gömbi főkör mentén 88 véges elem található, 

mely nagyjából 4o felbontásnak felel meg. A hálógenerálást ebben az esetben a program kezelte, 

beleértve a háló növekedési faktorát is, a „Physics controlled mesh” beállításnak megfelelően. 

Minden Comsol modell esetében P1-P2 típusú Lagrange polinomokat használtunk 

bázisfüggvényként, a fizikai mennyiségek diszkretizációjára. 

 

 

21. ábra Gömbhéj modelltartomány véges elemes felbontása, a gömbhéj külső sugara 

a földköpeny vastagságával, a belső gömb sugara a földmag sugarával egyezik meg. 
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II.6.4. Fázisátmenetet tartalmazó modellek 

 

A modellezés során a (II.5.13)–(II.5.14) differenciálegyenlet-rendszert oldottuk meg a CMPH 

fázisátmeneteket is kezelő konvekciós program segítségével (Cserepes et al., 1988). A 

modellfuttatásokat a program pontosságának és megbízhatóságának tesztelése után, először 

kétdimenzióban (majd háromdimenzióban) végeztük el 6d×1d (3D-ben: 6d×6d×1d) méretű 

derékszögű modelltartományon. Itt d a köpeny vastagságát jelöli, a modell sematikus képe a 22. 

ábrán látható. 

 

22. ábra Fázisátmenetet tartalmazó kétdimenziós modell geometriája 

  
Az alkalmazott véges differenciás rácsfelbontás 512×256 (horizontális×vertikális) volt 

kétdimenziós esetben, míg három dimenzióban 512×512×256 rácselemmel számolt a program.  

A számításokat az áramlás jellegét, dinamikáját alapvetően megszabó, különböző Rayleigh-

számok (Ra) és Clapeyron-görbe meredekségek (γ) mellett végeztük el. A kétdimenziós eseteket 

Ra és  következő értékei mellett modelleztük: Ra=104, 2·104, 5·104, 105, 2·105, 5·105, 106, 

2·106, 5·106, 107, míg γ=0; -0,1; -0,15; -0.2; -0,3; utóbbi dimenziós formában: γd=0; -3; -4,5; -6; 

-9 MPa/K. A háromdimenziós modellek Ra és γ tartománya: Ra=104, 3·104, 105, 3·105, 106, 

3·106, 107, 3·107, valamint γ=0; -0,033; -0,05; -0,066; -0,1; -0,15; -0,2; -0,3 azaz γd=0; -1; -1,5; -

2; -3; -4,5; -6; -9 MPa/K. Ez összesen 50 kétdimenziós és 64 háromdimenziós konvekciós 

modellt eredményezett Ra és γ függvényében. Minden modell izoviszkózus, belső hőtermelés 

nélküli. A mechanikai határfeltételek alapján a falak feszültségmentesek és impermeábilisak. A 

termikus határfeltételek szerint a vertikális határok hőszigeteltek, míg a horizontális határok 

izotermikusak, az alsón T1, a felsőn T0 (T1> T0) a hőmérséklet. 

A köpeny fizikai paraméterei az 1. táblázatban felsoroltakhoz hasonlóak, fontos kivétel 

viszont, hogy ezeknél a modelleknél a fázisátmenet miatt 660 km-es mélységben a sűrűségnek, 

valamint a hőtágulási együtthatónak ugrása van a (II.5.5) és (II.5.6) egyenleteknek megfelelően. 

Így a sűrűség és hőtágulás 1. táblázatban található értékei csak a felső köpenyre vett érték. A 

modellekbe beépített 660 km-es mélységben bekövetkező sűrűségugrás 10%, a fázisátment 

vastagsága 10 km. Hasonlóan a Comsol modellekhez, a számításokat itt is a kvázistacionárius 

állapot beálltáig folytattuk, majd innen tovább számolva vizsgáltuk a konvekciót jellemző fizikai 

mennyiségek időbeli alakulását. 
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II.6.5. A konvekciót jellemző fizikai paraméterek 

 

A konvekciót jellemző legfontosabb dimenziótlan mennyiségek a Nusselt-szám (Nu), azaz az 

átlagos dimenziótan felszíni hőáram; az átlagnégyzetes sebesség (vrms), valamint az átlagos 

hőmérséklet (Tav), derékszögű koordináta-rendszerben felírva: 
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A Nusselt-szám (II.6.5.1) definíció szerint a teljes felszíni átlagos hőáram (qT), és a csak 

hővezetés (kondukció) útján fellépő hőáram (qc) arányát fejezi ki.  
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a teljes modelltartományra számított „térfogati” négyzetes átlagsebesség (II.6.5.2). Itt u, v és w 

jelöli a sebességtér x, y és z irányú komponenseit. Tav pedig a modelltartományra számított 

térfogati átlaghőmérséklet, 

 dzdydxz,y,xT
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T
L L d

av   
0 0 0

2
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1
.  (II.6.5.3) 

 
További fontos paraméter még a horizontálisan átlagolt hőmérséklet: 
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)( . (II.6.5.4) 

 
Az egyenletekben d a modelltartomány vertikális kiterjedését, míg L a horizontális kiterjedését 

jelöli. 

 A fázisátmenetet tartalmazó modellek esetében az átlagnégyzetes tömegfluxus is hasznos, 

a konvekciót jól jellemző fizikai paraméternek bizonyult. A felső-köpeny középmélységében 

(wum), a 660 km mélységben lévő fázishatáron (w660) és az alsó köpeny középmélységében (wlm) 

is meghatároztuk az átáramló anyag időbeli átlagnégyzetes tömegfluxusát (későbbiekben csak 

tömegfluxusként hivatkozunk rá) a következő szerint: 
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Továbbá számítottunk az alsó és felső köpenyre jellemző átlagnégyzetes sebességeket (II.6.5.2) 

egyenlettel analóg módon. Fenti paraméterek időbeli viselkedését megfigyelve jól nyomon 

követhető a konvekció időbeli viselkedése. 

 

II.6.6. Technikai megvalósítás 

 

A számításokat az ELTE TTK Geofizikai és Űrtudományi Tanszékén végeztük. A Comsol 

program használatához nincs szükség külön fordító programra, mivel a MatLabhoz hasonlóan ez 

is interpreter típusú program, azaz elvégzi helyettünk a szükséges fordítást. Ezzel szemben a 

CMPH programkódhoz (compiler típusú) több fordítóprogram tesztelése után sikerült megtalálni 

a megfelelő és — a tesztfuttatások alapján mindenképpen — az egyik leggyorsabb fordítót, a 

GCC 4.4.2 GFORTRAN (F77, F95) csomagot. A kétdimenziós számítások a tanszék Intel s5000 

szerverén futottak, melyen 32 GB RAM memória és 2 db Intel Xeon E5430 2,66 GHz, 4 magos 

processzor állt rendelkezésre. Ez lehetővé tette a programok szimultán futtatását, így akár 50 

kétdimenziós modell is indítható volt egyszerre. Erre szükség is volt, hiszen a konvekció 

kvázistacionárius állapotának eléréséig viszonylag sok iterációs lépés szükséges. Legfőképpen 

igaz ez az erős fázisátmenetekre (γd= -9 MPa/K), melyek Rayleigh-számtól függően több millió 

iterációs lépést is igényeltek. Ilyen esetekben a számítási idő is jelentős mértékben, több hónapra 

növekszik. 

A háromdimenziós gömbi rendszerben végzett szimulációk a tanszék legnagyobb 

teljesítményű Intel s5520SCR típusú szerverén futottak. Itt 24 db processzormag (Intel Xeon 

x5660) és 96 GB DDR3 memória állt rendelkezésre. A Comsol program képes párhuzamosított 

módban számolni, így a szerveren mind a 24 mag 100%-on kihasználható. Jellemzően egy 

gömbi modellszámítás 10–20 GB RAM memóriát igényelt, ezért általában az optimális 

kihasználás miatt két gömbi modellt futtattunk egyenként 12 processzormagon. Ezek a 

számítások már igen időigényesek, egy modell tipikus futási ideje 1–2 hónap. 

A legkomolyabb kihívást a háromdimenziós fázisátmenetet tartalmazó konvekciós számítások 

jelentették. Az eredeti CMPH kódokat Cserepes László professzor írta MPI Fortran 77 alá. A 

CMPH egyik változatát módosítottuk, hogy mai számítástechnikai környezetben is futtatható 

legyen. A programkód módosítása és tesztelése, a megfelelő fordító megtalálása igen időigényes 
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munkának (több hónap) bizonyult. A fordítást és a számításokat egyaránt az ELTE HPC 

ATLASZ klaszterén végeztük. A fordításhoz INTEL MPI Fortran 90 11.2, a futtatáshoz F90 

MPICH2 csomagot alkalmaztunk, természetesen az ATLASZ hardverére optimalizálva 

(IFFLAGS= -xhost -O3). Az ATLASZ egy klaszter típusú rendszer, mely hozzávetőlegesen 700 

processzormaggal és 650 GB RAM memóriával rendelkezik, valamint ~3,7 TFlop műveleti 

sebességre képes. Mivel viszonylag sok felhasználó veszi egyszerre igénybe — a fejgép kezeli 

az elindított „job”-okat, és kiosztja a különböző szálaknak —, így elméletileg az ATLASZ a nap 

24 órájában folyamatosan képes 100%-os kihasználtsággal számolni. A mi esetünkben 64 

háromdimenziós modell futását kellett megoldani. Egy háromdimenziós modell 2,2 GB RAM 

memóriát, és a párhuzamos futtatás miatt 8 processzormagot vesz igénybe. Kiszámítható, hogy a 

64 modell 512 processzormagot és 141 GB RAM memóriát foglal le. Természetesen egyszerre 

ekkora kapacitást egy felhasználó ritkán kap meg. Maximálisan 40 modellt tudtunk 

párhuzamosan futtatni, a teljesítményigény ebben az esetbe is figyelemre méltó: 320 processzor 

és 88 GB RAM. A munkát némileg nehezítette, hogy az ATLASZ 48 órás futtatási időkorláttal 

rendelkezik, ezért a számításokat 2–3 napos bontásban kellet megvalósítani. A 48 óra alatt 

körülbelül 28000 iterációt tudtunk elvégezni. A kétdimenziós esethez hasonlóan itt is több millió 

iteráció szükséges a kvázistacionárius áramlás beálltáig. Összességében ezek a számítások 

megközelítőleg 1 évet vettek igénybe. 

Nem számítva a tesztmodelleket mindösszesen 130 konvekciós modellt (68 db 3D, 62 db 2D) 

futtattunk le. Csupán a számításokra fordított idő megközelíti a két évet, a keletkezett 

adatmennyiség pedig meghaladja a 2 TB-ot. 
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III. Eredmények 

 

III.1. Tesztmodellek 

 

III.1.1. A Comsol program tesztelése 

 

Olyan numerikus modellezés esetén, ahol nem ismert analitikus megoldás, a 

modelleredmények verifikálása mások által végzett számítások eredményeivel való 

összehasonlítással, szerencsésebb esetben úgynevezett alaptanulmányokkal (benchmark studies) 

történő összevetéssel végezhető el. Esetünkben — egyszerű modelleknél — lehetőség nyílt az 

utóbbi módszerre, mivel Blankenbach et al. (1989) az akkor létező 12 egymástól függetlenül 

fejlesztett programkód eredményeit összevetve, meghatározott néhány, a termikus konvekciót jól 

leíró paramétert. Így annak érdekében, hogy ellenőrizzük a Comsol számítási képességeit, 

néhány egyszerű tesztmodellt futtattunk le. A tesztmodelleket Descartes-koordinátarendszerben, 

állandó viszkozitással, nyírófeszültség-mentes falakkal, oldalt hőszigetelt, alul (T1) és felül (T0) 

előírt hőmérséklettel (T1>T0), négyzet alakú 1×1-es modelltartományon végeztük Blankenbach 

et al. (1989) alaptanulmányának megfelelően (Herein, 2007). Az (II.4.4)–(II.4.6) 

egyenletrendszert oldottuk meg, azaz a termikus konvekció jelenségét leíró egyenletrenszer 

Boussinesq-approximációját. A 4. táblázat az alaptanulmány és a kétdimenziós Comsol 

modellszámítások közötti eltéréseket mutatja. Látható, hogy mind a dimenziótlan felszíni 

hőáram (Nu), mind az átlagnégyzetes sebesség (vrms) tekintetében mindenhol jóval 1% alattiak az 

eltérések, ami — figyelembe véve a különböző köpenykonvekciót modellező kódok pontosságát 

— kitűnő eredmény. 

 

 Ra Comsol 2D, derékszögű Blankenbach et al. (1989) Eltérés [%] 
Nu 

104 
4,88525 4,88441 0,0172 

vrms 42,86494 42,86494 0 
Nu 

105 
10,56770 10,53409 0,319 

vrms 193,19740 193,21454 0,0088 
Nu 

106 
22,06160 22,06157 0,00014 

vrms 833,99149 833,98977 0,0002 
 

4. táblázat Kétdimenziós Comsol modelleredmények és a Blankenbach et al. (1989) 

alaptanulmány összehasonlítása 
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III.1.2. A CMPH program tesztelése 

 
A CMPH program már szerepel Busse et al. (1994) alaptaulmányában, ezért elégséges, ha a 

fenti cikkben szereplő értékeket újbóli számítások révén visszakapjuk. Az alaptanulmány szerinti 

modellbeállításokat követtük, melyek: háromdimenziós derékszögű modelltartomány, a 

dobozméret 1,0079×0,6283×1, és nincs fázisátmenet. A határfeltételek szerint a falak 

mechanikailag feszültségmentesek, termikus értelemben oldalról hőszigeteltek, a hőmérséklet az 

alsó határon T1, a felsőn T0, miközben T1>T0. A Rayleigh-szám 3·104, míg a rácsfelosztás 

256×256×128 volt. Az 5. táblázat tartalmazza az összehasonlító modellfuttatások 

végeredményét, az eltérések mindenütt 1% alattiak. Elmondható tehát, hogy a CMPH program 

igen nagy pontossággal megismételte az alaptanulmány számítási végeredményeit. 

 

 Nu vrms 

Busse et al., (1994) 3,5407 41,249 

CMPH 3,5403 41,021 

Eltérés [%] ~0,04 ~0,5 

 

5. táblázat Összehasonlítás a CMPH kód és Busse et al. (1994) alaptanulmány között 
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III.2. A geometria hatását vizsgáló modellezés eredményei 

 

III.2.1. Derékszögű modelltartomány 

 

A konvekciós modellezést kétdimenziós derékszögű szimulációkkal kezdtük. Ahogy a III.1.1. 

fejezetben leírtuk, ezzel a modellcsaláddal végeztük el a Comsol program számítási 

pontosságának részletes elemzését. A földköpeny geometriája miatt a konvekció leírására a 

gömbhéj geometria a legalkalmasabb, ugyanakkor számos numerikus modell derékszögű 

koordinátarendszert használ, elsősorban az egyenletek könnyebb kezelhetősége miatt. Másrészt a 

konvekcióval kapcsolatos fizikai folyamatok jól vizsgálhatók és értelmezhetők derékszögű 

modelltartományon is, így az ilyen geometria mellett kapott eredmények képezik az alapját a 

henger- és a hengergyűrű geometriával történő összehasonlításnak. 

A Rayleigh-Bénard probléma (Bénard, 1901) megoldása megadja a kétdimenziós konvekció 

megindulásához szükséges kritikus Rayleigh-számot Descartes-rendszerben, két horizontálisan 

végtelen síklappal határolt izoviszkózus közegben, izotermikus és feszültségmentes határok 

esetén, a Bousinesq-közelítés alkalmazása mellett (Rayleigh, 1916). A kritikus Rayleigh-szám 

értéke ekkor: 5,657
4

27 4 kritRa , azaz ennél nagyobb Ra érték esetén termikus eredetű 

konvekciós áramlás indul meg. Tehát már Ra=104 esetben — mikor is a köpenyen keresztül 

bekövetkező hőmérsékletváltozás mindösszesen 0,92 K (!) —a rendszer képes a termikus 

konvekcióra. 

Mint már azt az I.2. fejezetben is jeleztük, a konvekció folyamatát, a kialakuló áramlás 

szerkezetét számos paraméter befolyásolja. A (II.2.17) egyenletben definiált Rayleigh-szám 

alapvetően meghatározza az áramlás dinamikáját. Azonban a Rayleigh-szám nem határozható 

meg egyértelműen a valós földköpenyre (Tackley, 2012), hiszen értéke több tényezőtől is függ. 

Ezen tényezők közül is talán a legkevésbé ismert a köpeny viszkozitás-eloszlása. A viszkozitás 

feltehetően legalább a nyomás (mélység), a hőmérséklet, a feszültségtér, esetleg a szemcseméret 

függvénye, így értéke akár több nagyságrendet is változhat a köpenyben. Ezért érdemes többféle 

Rayleigh-szám, többféle dinamika mellett is vizsgálni a köpenykonvekciós folyamatot. A 

modellezések során a konvektív áramlás állapotát jellemző alapvető paraméterként tekintettük 

Nu (II.6.5.1) és vrms (II.6.5.2) értékeit.  

Előbbi mennyiségek segítségével eldönthető, hogy az áramlás stacionárius, kvázistacionárius, 

vagy még nem érte el kvázi-egyensúlyi állapotát.  
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Stacionárius állapot kialakulása látható derékszögű modelltartományon a legkisebb 

dinamikájú konvekció (Ra=104) és a legerősebb dinamikával jellemezhető konvekció esetében 

(Ra=107) is a 23. ábrán. Néhány nagy ”túllövés” — mely a kezdeti konduktív állapotból a 

konvektív állapotba való tranziens jelenség következménye — után a rendszer stabil, 

stacionárius állapotba kerül (23.a ábra). Esetenként, különösen a nagyobb Rayleigh-számoknál 

előfordulhat erőteljesebb tranziens fázis is, mely oszcillációval jár, ez látható a 23.b ábrán. Az 

időtengely a dimenziótlanított időt mutatja, a dimenziótlanítás részletei megtalálhatók II.2. 

fejezetben. 

 

 

23. ábra Az átlagos dimenziótlan felszíni hőáram (Nu) és az átlagnégyzetes sebesség (vrms) 

változása a dimenziótlan idő függvényében, (a) Ra=104, (b) Ra=107.  

A kezdeti állapot mindkét esetben a perturbált konduktív hőmérséklettér volt.  

 
A 24. ábrán jól látható, hogy az Ra=104–107 tartományban minden esetben kialakul a 

konvekció, létrejön egy felszálló meleg és egy leszálló hideg hőoszlop, valamint kialakulnak a 

horizontális termikus határrétegek, melyek a Rayleigh-szám növelésével egyre vékonyabbá 

válnak.  Itt jegyezzük meg, hogy a 24. ábrán egy-egy félcella látható, mert a fel- és leszálló 

áramlásoknak csak a fele található a modelltartományban. A teljes cella az egyik függőleges 

oldalra való tükrözéssel kapható meg. A két félcellában az áramlás iránya ellentétes. A 

későbbiekben a félcellát is cellának fogjuk nevezni az egyszerűség kedvéért. A modelltartomány 

mérete mindenhol egyforma, négyzet alakú és a köpeny vastagságával egyezik meg. A 

hőmérséklet értékei dimenziótlanul szerepelnek. Érdekes jelenség, hogy a 24.c ábrán az áramlási 

irány éppen fordított a többihez viszonyítva.  

A konvekció így is stacionárius állapotba jut, mutatva ezzel, hogy szimmetrikus 

modelltartományban az áramlási irányok egymással felcserélhetők. 
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24. ábra Stacionárius hőmérsékletterek különböző Rayleigh-számok esetén derékszögű 

geometriában (meleg színek – feláramlás, hideg színek – leáramlás).  

(a) Ra=104, (b) Ra=105, (c) Ra=106, (d) Ra=107.  

A (c) ábrán az áramlás iránya fordított. A hőmérsékletskála dimenziótlan. 

 

A 25. ábra a horizontálisan átlagolt hőmérséklet–mélység görbéket mutatja az (II.6.5.4) 

egyenletnek megfelelően. A 24. és 25. ábrán jól látható, hogy a cella belseje növekvő Rayleigh-

számok esetén egyre inkább izotermikussá válik, kialakul egy állandó, T=0,5 hőmérsékletű 

„cellamag”, és hőmérsékletváltozás csak a cella peremein — a horizontális és vertikális 

határrétegekben — tapasztalható. Ez annak a következménye, hogy a hőtranszport a cellán 

keresztül advekcióval történik. A vizsgált Ra számok tartományában az advekció sebessége 

nagyobb, esetenként jóval nagyobb, mint a kondukció— pontosabban a hődiffúzió — sebessége, 

ezért a felszálló anyag emelkedés közben alig hűl. A felhozott hőenergia leadása a felső termikus 

határrétegen keresztül történik kondukcióval. A leáramlás hasonló módon szállítja a hőt: a 

lesüllyedt hideg anyag az alsó határrétegben kondukcióval melegszik fel. Az áramlás 

sebességétől függően az anyag meghatározott ideig tartózkodik az alsó és a felső határon. Ennyi 

idő áll rendelkezésre, hogy felmelegedjen, illetve lehűljön. Mivel a kondukció (hődiffúzió) 

sebessége kicsi, csak egy adott vastagságú rész tud felmelegedni a gyors emelkedés, illetve 

lehűlni a gyors süllyedés alatt, vagyis stacionárius állapotban nem áramlik hő a cella belsejébe, 

illetve onnan nem áramlik ki. Így olyan horizontális és vertikális termikus határrétegek alakulnak 

ki, melyekben a hőtranszport párhuzamos a határréteggel, és a cella belsejének hőmérséklete 

állandó lesz. A Rayleigh-szám növekedésével az áramlási sebesség nagyobb lesz, ami a fentiek 

értelmében a határrétegek elvékonyodásához vezet. 

Hangsúlyozni kell azonban, hogy az anyag áramlása az egész cellában történik, s nem 

korlátozódik csak a határrétegekre, míg a hő transzportja döntően a határrétegekben zajlik. A 

hőoszlopban — a vertikális termikus határrétegben — tehát a nevének megfelelően valóban a 

hőtranszport történik, míg az anyag — a nagy viszkozitású folyadékokra jellemzően — egy jóval 
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nagyobb felületen, jelen geometria esetén, egy félcellányi területen áramlik felfelé, illetve lefelé. 

Tehát mechanikai értelemben nem fejlődik ki határréteg. 

A cella belsejében nincs hőtranszport, a fel- és leáramló anyag pedig olyan gyorsan halad át a 

cellán, hogy közben nem történik számottevő hőcsere a hőoszlop és a környezete között. Vagyis 

a hőmérsékletnek a hőoszlopokban és a cella belsejében az adiabatikus hőmérséklet–mélység 

profil szerint kellene változnia. A Boussinesq-közelítés elhanyagolja az anyag 

összenyomhatóságát, így a mechanikai munka okozta hőmérsékletnövekedést az alábukó és 

hőmérsékletcsökkenést az emelkedő áramlatban, ezért alakul ki a cella belsejében állandó 

hőmérséklet. A kiterjesztett Boussinesq-approximáció alkalmazásával nyert hőtranszport 

egyenlet (pl. (10) egyenlet, Galsa et al., 2008) megoldása már adiabatikusan növekedő 

hőmérséklet-mélység profilt eredményez a cella belsejében (Cserepes, 2002). Ugyanakkor a 

hőtranszportra és a hőmérséklet–eloszlásra vonatkozó fenti megállapítások, az izotermikus 

cellamag kivételével, továbbra is érvényben maradnak. 

A T=0,5 dimenziótlan hőmérsékletértékre teljes a szimmetria, mert a geometria és a 

határfeltételek szimmetriája miatt a kialakuló áramlás is szimmetrikus: a horizontális és 

vertikális áramlások sebessége páronként megegyezik, csak az előjelük különbözik. Érdemes 

megemlíteni, hogy az Ra=106 esetben a stabil stacionárius állapot, a többihez viszonyítva pont 

ellenkezőleg jött létre, azaz a feláramlás a cella jobb oldalán található. Mivel a rendszer 

szimmetrikus, ez semmilyen eltérést nem okoz a megfigyelt fizikai mennyiségekben, melyet 

igazol a horizontálisan átlagolt hőmérséklet–mélység görbe is (25. ábra).  

 

25. ábra A horizontálisan átlagolt dimenziótlan hőmérséklet a dimenziótlan mélység 

függvényében derékszögű modelltartományon különböző Rayleigh-számok mellett. A 

hőmérsékletváltozás az alsó és a felső termikus határrétegben következik be, míg a cella 

belsejének hőmérséklete állandó. Ra növekedésével a határrétegek elvékonyodnak. 
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Érdekes jelenség, hogy Ra=107 esetben a Nusselt-szám és az átlagnégyzetes sebesség időben 

oszcilláló viselkedést mutatott, mielőtt beállt volna a stacionárius állapot (23. b. ábra). Az 

átlagolt mennyiségekben tükröződő viselkedést a cella belsejében kialakult feláramlás jobbra-

balra történő periodikus mozgása idézte elő (26. ábra). Ez a jelenség arra hívja fel a figyelmet, 

hogy növekvő Rayleigh-számmal csökken a cellák horizontális mérete (Galsa és Cserepes, 

2003).  

A modellezés során a tartomány horizontális méretét nem változtattuk, hogy az áramlások 

könnyebben összehasonlíthatók legyenek. Azonban Ra=107 esetben a tartomány horizontális 

mérete egy fél cellának sok, egy teljes cellának kevés. Kezdetben kialakult a teljes cella, 

belsejében a „hajladozó” feláramlással és az oldalfalakon található két fél leáramlással (26. 

ábra). Azonban ez az állapot nem volt stabil, és egy átmeneti szakasz után itt is kialakult a 

félcellás szerkezet. A modelltartomány méretének megválasztásával kényszeríttettük a 

konvekcióra a félcellás szerkezetet, ami átmenetileg periodikusan változó kvázistacionárius 

áramlást eredményezett. Keskenyebb modelltartományon a stacionárius áramlás gyorsabban 

alakul ki (Süle, 2005), vagy fordítva, szélesebb tartományon már kisebb Ra esetében is 

kvázistacionárius áramlás zajlik (Galsa és Cserepes, 2000). A modelltartomány méretének 

megválasztása befolyásolja a megoldást, így Nu és vrms értékeit is.  

Ezért a tartományt — lehetőség szerint — a vizsgálni kívánt jelenségnek megfelelően kell 

megválasztani (Süle, 2005). 

 

 
26. ábra. Hőmérsékletleoszlás pillanatfelvétele Ra=107 esetben. A 23.b. ábrán látható Nu és vrms 

oszcillációját a cella közepén periódikusan mozgó meleg hőoszlop okozza. 
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III.2.2. Henger modellgeometria 

 

A földköpenyben felfelé áramló anyag nagy valószínűséggel, vertikális tengelyű hengeres 

szimmetriával rendelkezik, míg a lebukó óceáni lemezek lepelszerűek. Mindezt igazolják a 

szeizmikus tomográfia eredményei is. Így mindenképpen érdemes a konvektív áramlásokat 

henger geometriában is modellezni, ahol a henger belsejében kialakuló áramlás oszlopszerűen, 

míg a hengerpalást mentén zajló áramlás lepelszerűen történik. A módszer kétségtelen előnye, 

hogy a négyzet geometriához képest átlagosan fele annyi véges elemből felépíthető a 

modelltartomány, melynek következtében a számítási idő és a memóriahasználat is jelentősen 

lecsökken.  

A henger geometriában történt futtatások során mindenütt elértük a stacionárius végállapotot. 

A 27. ábra a felszíni hőáram és az átlagnégyzetes sebesség időbeli változását mutatja 

forgásszimmetrikus, henger alakú modelltartományon egy alacsony (Ra=104), valamint egy 

magas (Ra=107) Rayleigh-számú esetben. Ra növelése — hasonlóan a derékszögű 

modelltartománynál tapasztaltakhoz — elvékonyítja mind a horizontális, mind a vertikális 

termikus határrétegeket (28. ábra). A feláramlások a cella belsejében (az ábra bal oldalán, mely a 

modelltartomány tengelye) tengelyszimmetrikusan találhatók, míg a hideg leáramlások a henger 

palástján helyezkednek el.  

Ennek megfelelően a feláramlások geometriája oszlopszerű, míg a leáramlásoké lepelszerű. A 

modellhengerek magassága a köpeny vastagságával (d=2900 km) egyezik meg.  

 

 

27. ábra. A Nusselt-szám (Nu) és az átlagnégyzetes sebesség (vrms) időbeli változása henger 

geometriában zajló konvektív áramlás során, (a) Ra=104 és (b) Ra=107. 
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Fontos különbség a derékszögű modelltartományhoz képest, hogy a legalacsonyabb Rayleigh-

számnál nem alakulnak ki markáns termikus határrétegek, a megjelenő áramlások mindössze a 

konduktív hőmérsékleti állapot erős torzulását eredményezik: a tengelyben kicsit melegebb, a 

palástnál kissé hidegebb van. Egyértelmű, hogy ebben az esetben a hővezetés összemérhető az 

advekcióval, mely a termikus határrétegek eltűnését, és így a határréteg-elmélet (Turcotte és 

Oxburgh, 1967) érvényességének megszűnését okozza. A jelenség magyarázata, hogy henger 

geometriában a kritikus Rayleigh-szám nagyobb, mint a derékszögű tartományon, így Ra=104 

esetben az áramlás még nem tekinthető szuperkritikusnak. 

 

28. ábra. Stacionárius hőmérséklettér különböző Rayleigh-számok esetén henger alakú 

modelltartományon. A feláramlás a cella szimmetriatengelyében (bal oldal), a leáramlás a 

henger palástja mentén (jobb oldal) történik (meleg színek – feláramlás, hideg színek – 

leáramlás): (a) Ra=104, (b) Ra=105, (c) Ra=106, (d) Ra=107. Az ábrán a dimenziótlan 

hőmérséklet szerepel. 

 

A horizontálisan átlagolt hőmérsékleteloszlás (29. ábra) jól láthatóan alátámasztja a fentebb 

elmondottakat. Ra=104 értéknél nincs egyértelműen kijelölhető horizontális termikus határréteg, 

és nem fejlődött ki az izotermikus cellamag sem. Nagyobb Ra értékek esetén a derékszögű 

modelltartománytól eltérően a cellamag dimenziótlan hőmérséklete 0,5 alatt marad, s a Rayleigh-

szám növelésével csökken. Ennek oka, hogy az áramlás geometriája nem szimmetrikus: a 

hengerpalást mentén leszálló hideg ág felülete jóval nagyobb, mint a cella közepén 

oszlopszerűen felszálló meleg ág felülete. Mivel a hűtött felület nagyobb, mint a fűtött felület, a 

cella átlaghőmérséklete csökken. A Rayleigh-szám növekedésével a vertikális határrétegek 

elvékonyodnak; a cella közepén található hőoszlop felülete csökken, a hideg határréteg pedig 

jobban rásimul a hengerpalástra, így a hideg felület nő, tehát a cella átlaghőmérséklete tovább 

csökken.  
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29. ábra. Horizontálisan átlagolt dimenziótlan hőmérsékletek a dimenziótlan mélység 

függvényében különböző Rayleigh-számok esetén henger geometriában. Pozitív cellaszerkezet 

(belül feláramlás, kívül leáramlás) mellett a nagyobb hűtött felület következtében a cella 

belsejének hőmérséklete alacsonyabb, mint 0,5. Negatív cellaszerkezet (fordított áramlási irány) 

esetén a hőmérséklet nagyobb mint 0,5. 

 

Az elmondottakat az is igazolja, hogy a legmagasabb Rayleigh-szám mellett egyaránt 

stacionárius megoldást kaptunk tengelymenti felemelkedésre és palástmenti süllyedésre, 

valamint fordított esetben tengelymenti le- és palástmenti feláramlásra (30. ábra). Előbbi 

szerkezetet pozitív áramlási szerkezetnek hívjuk, mivel valószínűleg hasonló áramlási kép 

létezik a földköpenyben, utóbbit negatívnak (Cserepes, 1992).  

A feláramlások hengeres hőoszlopoknak felelnek meg, így a hengergeometria tengely menti 

meleg áramlásaira emlékeztetnek, míg a leáramlások inkább lepelszerű (lemezszerű) objektumok 

és a palástmenti hideg áramlásokra hasonlítanak. Az áramlás kialakulásának korai fázisában 

perturbáltuk a hőmérsékletteret (27.b. ábra), melynek hatására egyik vagy másik cellaszerkezet 

kialakulása elősegíthető, avagy gátolható. Számításaink alapján megállapítható, hogy mindkét 

megoldás egyformán stabil, a felszíni hőáramot, valamint az átlagos sebességet tekintve nincs 

különbség az eltérő cellaszerkezet között. Ugyanakkor az áramlás iránya erőteljesen befolyásolja 

a konvekciós cella átlagos hőmérsékletét. Ha a paláston hideg leáramlás zajlik, a cellát hűtő 

felület dominál az átlagos hőmérséklet kialakításában, ha azonban a paláston meleg feláramlás 

alakul ki, az felfűti a modelltartományt (29. ábra).  
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30. ábra. Negatív áramlási szerkezet henger geometriában. 

 

III.2.3. Hengergyűrű geometria 

 

A hengergyűrű alakú modelltartomány abban különbözik az eddig ismertetett geometriáktól, 

hogy görbültsége révén alsó és felső határfelületének nagysága nem azonos, így ebből a 

szempontból a valós földköpenyt jobban közelíti. Azonban ez a geometria is csak kétdimenziós, 

mert a gyűrű síkjára merőlegesen az áramlás nem változik. Különbség az eddigi modellekhez 

képest, hogy sokkal nagyobb a konvekciós áramlások rendelkezésére álló tér, a rendszer 

szabadsági foka nagyobb, ezért várhatóan többcellás áramlás alakul ki. 

A nagyobb modelltartomány által biztosított szabadabb áramlás már a Nusselt-szám és az 

átlagos sebesség időbeli változásában is megmutatkozik. Az eddigi modellekkel (derékszögű és 

henger) ellentétben csak Ra=104 esetben kaptunk stacionárius megoldást (31. ábra). Jól látható, 

hogy a felszíni hőáram durván a fele (0,545-szöröse) a köpeny-mag határon megfigyelt 

hőáramnak. Azaz a hőáramok viszonyában visszatükröződik a földmag, illetve a Föld teljes 

kerületének aránya (kétdimenziós modell), hiszen a modell nem tartalmazza a köpeny 

radioaktív hőtermelését. A megnövelt modelltartomány hatása a hőmérséklettérben is 

egyértelműen kimutatható. A 32. ábra a hengergyűrű modelltartományban kialakuló 

hőmérséklet-eloszlásnak egy-egy pillanatfelvételét mutatja különböző Rayleigh-számok esetén. 

Növekvő Ra értékek mellett a fel- és leáramlások mindinkább dinamikusabbak, 

változékonyabbak, a valós földköpenyt megközelítő esetben (Ra=107) az áramlás időben erősen 

változó, „kaotikus” jelleget ölt. Különösen jól megfigyelhető ez a 33. ábrán, ahol a Ra=107-es 

eset felnagyított, nagyfelbontású pillanatképe látható. A fel/leáramlások már nem követik az 

alacsonyabb Rayleigh-számoknál megszokott klasszikus cellás szerkezetet, „diffúz” jellegűek. 

A cellás szerkezet elkezd felbomlani, és az áramlás mintázata kezd „kaotikussá” válni.  
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Az alsó és felső termikus határrétegek jelentősen elvékonyodtak, vastagságuk 50–100 km-re 

tehető, mely összemérhető az óceáni litoszféra vastagságával. 

 

 

31. ábra. A Nusselt-szám (felszínen kékkel, a köpeny-mag határon (KMH) zölddel jelölve) és az 

átlagnégyzetes sebesség (piros) időbeli változása hengergyűrű rendszerben. (a) Ra=104 

stacionárius, (b) Ra=107 nemstacionárius konvektív áramlás. 

Látható, hogy a leáramló hideg köpenyanyag helyenként „elnyomja”, elvékonyítja az alsó 

meleg termikus réteget. Ugyanakkor ez a réteg a meleg feláramlások szülőhelye is. A felső 

határrétegről folyamatosan indulnak a hideg leáramlások, és érkeznek meg a meleg hőoszlopok, 

helyenként deformálva a hideg határréteget. Az áramlási szerkezet még jobban megfigyelhető 

mozgókép formájában (cd melléklet, Hengergyuru_Ra1e7.gif).  

Fontos eredmény, hogy a termikus határréteg elmélet állítása, mely szerint Ra fokozásával a 

határrétegek elvékonyodnak, hengergyűrű geometriában is helytálló. Megfigyelhető az is, hogy 

a hideg leáramlások száma több mint a feláramlásoké, melynek oka a hűtött/fűtött felületek 

asszimmetriája. 

 

 

32. ábra. A dimenziótlan hőmérséklettér pillanatfelvételei hengergyűrű geometriában, növekvő 

Rayleigh-számok mellett (meleg színek – feláramlások, hideg színek – leáramlások). 
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33. ábra. A dimenziótlan hőmérséklettér pillanatfelvétele hengergyűrű geometriában, 

Ra=107esetében. 

Elemezve a hengergyűrű-modell körív mentén átlagolt hőmérséklet–mélység profilját, (34. 

ábra) látható, hogy a henger geometriához hasonlóan a kisebb cellahőmérséklet felé történik 

eltolódás. Lényeges különbség azonban, hogy a csökkent átlaghőmérséklet (T≈0,4) 

függetlennek tűnik a Rayleigh-számtól. Ezen megfigyelés — a henger modelltartománynál 

tárgyaltaknak megfelelően — azzal magyarázható, hogy Ra növelésével a termikus 

határrétegek ugyan elvékonyodnak (Turcotte és Oxburgh, 1967), tehát a felső, hideg határréteg 

felülete nő, míg az alsó, meleg határrétegé csökken. Ugyanakkor a horizontális határrétegek 

felületének változása sokkal kisebb mértékű, mint a henger alakú modelltartományon a 

vertikális határrétegeké, hiszen hengergyűrű geometria esetén a horizontális határrétegek 

maximális, illetve minimális felülete adott a földfelszín és a köpeny–mag határ felülete által. 

 

 

34. ábra. Körív mentén átlagolt dimenziótlan hőmérsékletek a dimenziótlan mélység 

függvényében, különböző Rayleigh-számok esetén hengergyűrű geometriában. 
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III.2.4. A különböző geometriájú kétdimenziós modelltartományok összehasonlítása 

 

A 35. ábra a Nusselt-szám és az átlagnégyzetes sebesség változását mutatja a Rayleigh-szám 

függvényében az általunk vizsgált eltérő geometriájú modelltartományok esetén. 

Megállapítható, hogy a felszíni hőáram hozzávetőlegesen a Rayleigh-szám 1/3-dik, míg az 

átlagos sebesség Ra 2/3-dik hatványával arányosan emelkedik függetlenül a használt 

modellgeometriától. A konvekció modellezésében ismert, hogy a numerikus módon 

meghatározott kitevők valamivel kisebbek a számos közelítést magában foglaló határréteg-

elméletből adódó kitevőknél (Nu~Ra1/3, vrms~Ra2/3) (Solomatov, 1995; Galsa és Lenkey, 2007).  

Esetünkben az eltérés a hengergyűrű geometriában a legnagyobb (Nu~Ra0,287, vrms~Ra0,597), 

vélhetően azért, mert itt a legjelentősebb a különbség az analitikus közelítés és a numerikus 

modell között. A hengergyűrű geometriában a köpeny–mag határon észlelt hőfluxus görbéjének 

meredeksége (NuKMH~Ra0,288) gyakorlatilag azonos a felszínen kilépő hőfluxust jellemző görbe 

meredekségével (35. ábra), hiszen az értékek közötti eltérésben, ahogy már korábban is 

jeleztük, csupán a földfelszínhez tartozó sugár és a földmaghoz tartozó sugár aránya 

tükröződik. Az illesztéseknél nem vettük figyelembe a henger alakú modelltartományon 

Ra=104-nél kapott eredményeket, hiszen — a fentebb részletezett okok miatt — itt a 

hőtranszport nem tekinthető döntően konvektívnek, a kondukció hatása nem elhanyagolható az 

advekció mellett. A 35. ábrán feltüntettük a hőáram- és sebességértékek időbeli szórását is, 

habár ezek értéke oly csekély, hogy összemérhető a szimbólumok méretével. Az illesztések 

részletes eredményeit a 6. táblázat tartalmazza. Az illesztésekhez használt modellezési 

végeredményeket, szórásokkal együtt a Melléklet 1. táblázata összegzi. 

 

35. ábra. A Nusselt-szám (a) és az átlagnégyzetes sebesség (b) időben átlagolt értékei a 

Rayleigh-szám függvényében különböző modellgeometriák esetén. A nem stacionárius 

megoldások esetén a számított paraméterek időbeli szórása a szimbólumok nagyságrendjébe 

esik. 
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A hőáram- és a sebességgörbék további tanulmányozásakor észrevehető, hogy a 

hengergeometriában észlelt alacsony átlagsebességhez relatíve nagy felszíni hőfluxus tartozik 

(35. ábra). Azaz a lassabb áramlás is képes viszonylag jelentős hőmennyiséget szállítani, 

vagyis — ha ilyen értelemben definiáljuk az áramlás hatékonyságát — a henger alakú 

tartományon kialakuló hőtranszport a leghatékonyabb. Ismét hangsúlyozzuk, hogy a 

földköpenyben a legvalószínűbb geometriájú áramlási forma is ilyen, azaz hengeralakú 

feláramlás (hőoszlopok) és lepelszerű leáramlás (szubdukálódó lemezek), habár nyilvánvaló, 

hogy a köpenyben számtalan más fizikai jelenség is befolyásolja az áramlási rendszert. 

Elmondható tehát, hogy a henger geometria mindenképpen célszerű választás a konvekció 

felszálló ágának egyszerű tanulmányozásához, abban az esetben, ha egyetlen feláramlás 

vizsgálatát tűzzük ki célul. 

 
Nu Derékszögű Henger Hengergyűrű 
α 0,247 0,205 0,258 
β 0,325 0,332 0,287 

vrms    
α 0,117 0,075 0,178 
β 0,642 0,628 0,597 

 
6. táblázat. A felszíni dimenziótlan hőáram (Nu) és az átlagnégyzetes sebesség (vrms) kapcsolata 

a Rayleigh-számmal, α·Raβ alakban. 

 
A számítások eredményeképp egyértelműen kimutatható, hogy az átlagos cellahőmérséklet 

nem független a numerikus számításoknál használt modelltartományok geometriájától (36. 

ábra). Szimmetrikus geometria és határfeltételek esetén, derékszögű tartományon a 

hőmérséklet–mélység profil is szimmetrikus, a dimenziótlan időben átlagolt hőmérséklet 

(II.6.5.4) hibahatáron belül T=0,5, értéke független a Rayleigh-számtól. Hengergeometriában a 

Rayleigh-szám növekedésével a vertikális határrétegek elvékonyodása miatt a hűtő és fűtő 

felületek aránya növekszik, ami az átlaghőmérséklet csökkenését okozza. Hengergyűrű 

geometriában a hideg (felszín) és meleg (KMH) termikus határrétegek mérete eltérő (előbbi 

nagyobb), ezért az átlaghőmérséklet Tav<0,5. A Rayleigh-szám növelése, vagyis a határrétegek 

vastagságának csökkenése nem befolyásolja érzékelhetően a hideg és meleg felületek arányát, 

ezért annak az átlaghőmérsékletre gyakorolt hatása nem mutatható ki egyértelműen, noha némi 

csökkenés érzékelhető, ez azonban összemérhető a modellezési hibákkal (Herein et al., 2008).  
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36. ábra. Dimenziótlan átlaghőmérséklet és a Rayleigh-szám kapcsolata a vizsgált 

modellgeometriák esetében. Henger geometriában Ra növekedésével bekövetkező határrétegek 

elvékonyodása a hűtő külső felület növekedését és a belső fűtő felület csökkenését eredményezi, 

ezért a cella átlaghőmérséklete csökken. 

 

III.2.5. Háromdimenziós modellek, derékszögű geometria 

 

A derékszögű geometriában végzett háromdimenziós modellszámítások lényegében a 

kétdimenziós derékszögű eset kiterjesztései. A modellezést itt is Ra=104–107 tartományon 

végeztünk el, vizsgálva ezzel a köpenydinamika természetét. Az alapmodell egy 6×6×1 méretű 

téglatest (ahol egységnyi a köpeny vastagsága), melyet izoviszkózus köpenyanyag tölt ki. A 

kezdeti és határfeltételek megegyeznek a II.5.2. fejezetben tárgyaltakkal. A számításokhoz a 

CMPH kódot használtuk, előírva, hogy a rendszer nem tartalmaz fázisátmenetet (γ=0).  

A Boussinesq-közelítést alkalmaztuk, és ennek megfelelően a (II.4.4)–(II.4.6) 

egyenletrendszert oldottuk meg. Minden számítás elérte a stacionárius, vagy magasabb 

Rayleigh-szám esetén a kvázistacionárius állapotot. A konvektív rendszert jól jellemző Nusselt-

szám (Nu) és átlagnégyzetes sebesség (vrms) kiszámításával figyeltük az áramlási tér időbeli 

viselkedését. A 37. ábrán a dimenziótlan felszíni hőáram (Nu), valamint az átlagnégyzetes 

sebesség (vrms) időbeli változása látható, a legalacsonyabb (Ra=104), illetve a legmagasabb 

(Ra=107) Rayleigh-szám mellett. Egyértelmű, hogy a legkisebb Rayleigh-számú esetben az 

áramlást stacionárius állapot jellemzi, míg Ra=107 esetében átlagértékek körüli jelentős 

ingadozások figyelhetők meg, az áramlás kvázistacionárius.  
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A 37.b. ábrán csak néhány tízezer adatot tüntettünk fel a megjelenítési lehetőségek 

korlátozott volta miatt, azonban a teljes időbeli futtatás több millió adatpontból áll. Az 

átlagértékeknél természetesen ennél hosszabb idősort vettünk figyelembe. 

 

 

37. ábra. A Nusselt-szám (Nu) és az átlagnégyzetes sebesség (vrms) időbeli változása 

háromdimenziós derékszögű geometriában zajló termikus konvekció során, (a) Ra=104 és (b) 

Ra=107. 

 

A 38. ábrán a háromdimenziós hőmérséklettérből kivágott állandó hőmérsékletű felszínek, 

izotermák láthatók. Kék szín jeleníti meg a T=0,3 dimenziótlan hőmérsékletű hideg 

leáramlásokat, míg piros szín a T=0,75 hőmérsékletű meleg hőoszlopokat. A meleg hőoszlopok 

szállítják a felszín irányába a meleg köpenyanyagot, míg a leáramlások a hideg anyagot szállítják 

a „mag” felé. Ahogy az eddigi modellek esetében is, itt is megfigyelhető, hogy a Rayleigh-szám 

növekedésével nő a konvektív rendszer dinamikája, ezáltal változik az áramlás szerkezete. 

Növekvő Rayleigh-számok felé haladva egyre kevésbé stacionárius az áramlás, Ra=107-nél már 

erősen időfüggő az áramlási kép, egyre rendezetlenebbé válik az áramlás. Természetesen a 

Rayleigh-szám növekedésével most is együtt jár a fel/leáramlások elvékonyodása, illetve a 

konvekció energiáját egyre több fel/leáramlás szállítja. Galsa és Lenkey (2007) szerint a 

feláramlások száma ~Ra1/3. A felszálló ágak minden esetben hőoszlopra emlékeztetnek, akárcsak 

a leszálló ág. Fontos hangsúlyozni, hogy a leszálló ág nem lemezszerű, mivel a köpenyanyag 

izoviszkózus. A lemezszerű viselkedés fontos kelléke a viszkozitás nyomás-, hőmérséklet- és 

feszültségfüggő volta (pl. Tackley, 2000a, 2000b). 



66 

 

 

38. ábra. Dimenziótlan hőmérséklettér háromdimenziós derékszögű modelltartományon. 

(a) Ra=104, (b) Ra=105, (c) Ra=106, (d) Ra=107. A meleg feláramlásokat (piros) a T=0,75, míg 

a hideg leáramlásokat (kék) a T=0,3 dimenziótlan hőmérsékletfelületek jelölik. 

 

A 39. ábra a horizontálisan átlagolt dimenziótlan hőmérsékletprofilt mutatja a dimenziótlan 

mélység függvényében. Látható, hogy a Rayleigh-számtól függetlenül, mindegyik hőmérséklet–

mélység görbe szimmetrikus, hasonlóan a kétdimenziós derékszögű modelleredményekhez (25. 

ábra). A cellamag hőmérséklete állandó, T=0,5 közeli érték. Most is megfigyelhető, hogy 

nagyobb Rayleigh-számok felé haladva a termikus határrétegek elvékonyodnak. Az 

elvékonyodás okát részletesen leírtuk a III.2.1. fejezetben. Azonban itt is hangsúlyozzuk, hogy a 

termikus határrétegek vastagságát a dinamika, a konvekció hevessége befolyásolja, azaz 

lényegében maga a Rayleigh-szám. A termikus határréteg vastagsága arányos Ra-1/3-al.  

 

 

39. ábra A horizontálisan átlagolt hőmérséklet a mélység függvényében 3D-s derékszögű 

modelltartományon különböző Rayleigh-számok mellett. A hőmérsékletváltozás az alsó és a 

felső termikus határrétegben következik be, míg a cella belsejének hőmérséklete állandó. Ra 

növekedésével a határrétegek elvékonyodnak. 
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III.2.6. Háromdimenziós modellek, gömbhéj geometria 

 

A gömbi modellszámítások során is a Bousinesq-közelítést alkalmaztuk, és a (II.4.4)–(II.4.6) 

konvekciós egyenletrendszert oldottuk meg. Az idevágó kezdeti és peremfeltételek 

megtalálhatók a II.6.3. fejezetben. A modell gömbhéj méretei megegyeznek a Föld átlagos 

méreteivel, a Föld sugara 6371 km, a magé 3471 km, így a köpeny vastagsága 2900 km. A 

köpenyt ez esetben is izoviszkózus anyaggal közelítettük, és a 1. táblázatban található anyagi 

paramétereket használtuk a fizikai mennyiségek megadásánál. A modellfuttatásokat — a 

háromdimenziós derékszögű esettel való összehasonlítás miatt — ezúttal is Ra=104–107 

dinamikai tartományon végeztük el. Minden számítás harmonikus függvényekkel perturbált 

lineáris kezdeti hőmérséklettérből indult (II.6.1 egyenlet). Minden esetben elértük a 

kvázistacionárius állapotot. A 40. ábrán a gömbi rendszer dinamikai viselkedését jól jellemző 

dimenziótlan felszíni és a köpeny-mag határ (KMH) menti hőáram (Nusselt-szám, Nu), valamint 

az átlagnégyzetes sebesség (vrms) időbeli változását tüntettük fel. A 40.a. ábrán az Ra=104 eset 

látható, ez a modell közelítőleg stacionárius állapotba jut, csak apróbb változások figyelhetők 

meg az idősoron, leginkább a sebesség esetében. Nagy Rayleigh-számmal (107) jellemezhető 

heves konvekció idősorai figyelhetők meg a 40.b. ábrán. Nyilvánvaló, hogy a rendszer nem-

stacionárius, de jó közelítéssel kvázistacionárius állapotúnak tekinthető, hiszen kijelölhető egy 

átlagos szint, mely körül szórnak a mennyiségek. Mindkét ábrán látható, hogy a KMH esetében 

megállapított hőáram (zöld) jóval magasabb a felszíni hőáramnál (kék), ennek oka a 

geometriában keresendő, hasonlóan a hengergyűrű modellekhez. A földmag felülete csupán 

~29%-a a Föld felszínének, ezért a magból kilépő hőáram hozzávetőlegesen háromszor 

magasabb a felszínihez képest. Természetesen, ha a fenti arányosságot felhasználjuk, a magból 

jövő hőáram statisztikai értelemben megegyezik a felszínivel. Ez nyilvánvalóan akkor igaz, ha 

nincsenek egyéb hőforrások a köpenyben.  

Ahogy az eddigi modelleknél, itt is megjelenítettük a konvekció fel- és leszálló ágát, melyet a 

41. ábrán tüntettünk fel. A szerkezetek jobb megjelenítését teszi lehetővé, ha a feláramlásokat 

külön kezeljük a leáramlásoktól. Míg az ábrán a piros szín a T=0,7 dimenziótlan hőmérsékletű, 

addig a kék szín a T=0,3 hőmérsékletű felületet emeli ki. Minden Rayleigh-számhoz tartozik egy 

le/feláramlási kép, a 41. ábrán a Rayleigh-számok balról jobbra nőnek, a következők szerint: (a; 

e) Ra=104, (b; f) Ra=105, (c; g) Ra=106, (d; h) Ra=107. Látható, hogy a legalacsonyabb 

Rayleigh-számnál gombakalapra emlékeztető szimmetrikus meleg hőoszlopok jönnek létre 

(41.a), ennek tükörképe a leáramlás (41.e). 
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40. ábra. A Nusselt-szám (Nu) és az átlagnégyzetes sebesség (vrms) időbeli változása 

háromdimenziós gömbi geometriában zajló konvektív áramlás esetében, (a) Ra=104 és (b) 

Ra=107. 

 

A Rayleigh-szám növekedésével a szimmetrikus szerkezet nem marad fenn. A meleg 

hőoszlopok és velük együtt a leáramlások is egyre vékonyabbak, egyre rendezetlenebb 

mintázatot követnek, számuk folyamatosan növekszik. A hőoszlopjelleg azonban megmarad, 

még a valós köpenyre jellemző Ra=107 esetben is (41.d.). Ugyanakkor a hideg leáramlások 

szerkezete eltér a hőoszlopokétól. Ra=105-től kezdve a felszínen szabálytalan árokszerű alacsony 

hőmérsékletű képződmények alakulnak ki, melyekben a köpenyanyag lefelé áramlik (41.f, g., 

h.). Ezekre a szerkezetekre is teljesül a fent leírt, növekvő Rayleigh-szám miatti elvékonyodás. 

Ahogy nő a konvekció hevessége a leáramlási szerkezetek is egyre szabálytalanabb mintázatot 

követnek, az Ra=107 esetben már megjelennek az egészen vékony, szabálytalanabb 

árokrendszerek is (41.h.). Természetesen a hideg és meleg izotermákat kombinálva is 

alkothatunk képet, ám ekkor mindenképp érdemes valamilyen fokú átlátszóság definiálása, mely 

lehetővé teszi a hideg és meleg áramlási szerkezetek együttes ábrázolását.  

Ilyen megjelenítési módszert követ a 41. ábra utolsó négy ábrája (i-l), melyek a jobb 

megjeleníthetőség érdekében, –azonos Rayleigh-szám mellett–, eltérő időpillanatot mutatnak, 

mint a felettük elhelyezkedő ábrák. Az átlátszó ábrákon elkülöníthetők a hideg, alapvetően 

henger alakú, helyenként lepellé szélesedő leáramlások (pl. 41.k.), és a hengeres szimmetriával 

jellemezhető feláramlások, feltárva ezzel a köpeny belső áramlási rendszerét.  
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A 41.l ábrán látható, hogy a köpeny-mag határának északi pólusvidékén nagymennyiségű 

hideg anyag halmozódott fel. Megjegyezzük, hogy bonyolultabb reológia (pl. feszültség és 

hőmérsékletfűggő viszkozitás) alkalmazásával a leáramlások lemezszerű viselkedést 

mutathatnak, mely jól összevethető a valós szubdukció folyamatával.   

 

 

 
 

41. ábra. Hőmérséklettér pillanatfelvételei háromdimenziós gömbi modelltartományon. (a) (e) (i)  

Ra=104, (b) (f) (j) Ra=105, (c) (g) (k) Ra=106, (d) (h) (l) Ra=107. A meleg feláramlások (piros) a 

T=0,7 dimenziótlan hőmérséklet felületeket, míg a hideg leáramlások (kék) a T=0,3 

hőmérsékleteket követik. A vékony fekete vonalak a Föld felszínét jelölik.  
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Ha a greenwichi meridiánnak megfelelő főkör (λ=0o) mentén készítünk kétdimenziós 

metszetet a teljes gömbi hőmérséklettérből, a következőket kapjuk (természetesen a metszet más 

módon is készülhet). A 42. ábrán látható, hogy minden esetben kialakul a magot körülvevő 

meleg termikus határréteg, illetve egy felszínközeli hideg réteg. Ezek a rétegek fokozatosan 

vékonyodnak, ahogy nő a konvekció hevessége, vagyis a Rayleigh-szám. A létrejövő fel- és 

leáramlások is követik az előzőekben leírt elvékonyodást. Megfigyelhető az is, hogy a 

dinamikusabb áramlás felé haladva egyre több fel/leáramlás jelenik meg a konvektív 

rendszerben. Az áramlás szerkezetéről még jobb képet kapunk, ha a fejlődést időben is nyomon 

követhetjük. Erre ad jó lehetőséget az animáció. A valós földköpenyhez közeli 107-es Rayleigh-

számú esetben a következő animációk érhetők el a cd mellékleten: a gomb_Ra1e7_T=0.7.gif , 

mely mozgókép a magról leszakadó meleg hőoszlopok dinamikáját mutatja be, a 

gomb_Ra1e7_T=0.3.gif, amely a hideg felszínről kiinduló leáramlásokat, árokszerű 

szerkezeteket jeleníti meg, valamint a gomb_Ra1e7_T.gif, mely meridionális metszetben mutatja 

az áramló köpeny hőmérsékletterének időbeli változását. A gomb_Ra1e7_T=0.7_T=0.3.gif 

animáció segítségével a hideg és meleg áramlatokat is nyomonkövethetjük, bepillantást nyerve 

így a teljes háromdimenziós áramlási képbe. Megfigyelhető, hogy amikor jelentős mennyiségű 

alábukott hideg anyag gyűlik össze a köpeny-mag határán, a feláramlások dinamikája lecsökken. 

A mozgóképeken a fent leírt folyamatok még jobban követhetők. 

 

 
42. ábra. A hőmérséklettér pillanatfelvételei gömbi geometriában, λ=0ometszetben, növekvő 

Rayleigh-számok mellett (meleg színek – feláramlások, hideg színek – leáramlások). 

 

A 43. ábra a radiálisan átlagolt dimenziótlan hőmérsékletet mutatja a mélység 

függvényében. Megfigyelhető, hogy nagyobb Rayleigh-számok felé haladva a termikus 

határrétegek elvékonyodnak.  
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Ugyanakkor jól látszik a gömbi geometria hatása is, hiszen a hőmérséklet–mélység görbék 

nem rendeződnek T=0,5 dimenziótlan hőmérséklet köré, mint a szimmetrikus esetekben 

(derékszögű 2D, 3D), inkább eltolódnak az alacsonyabb hőmérsékletek irányába. Az eltolódás 

mértéke nem mutat Rayleigh-szám függést, hasonlóan a kétdimenziós hengergyűrű 

geometriához. Látható, hogy a görbék a T=0,25–0,3 dimenziótlan hőmérséklet köré 

rendeződnek. Az átlaghőmérséklet mélységfüggésére kapott eredményünk igen jól egyezik 

Bercovici et al. (1992) alaptanulmányával, megállapításaik szerint a tisztán alulról fűtött 

esetben az átlaghőmérséklet görbék 0,25 körüli cellahőmérséklettel rendelkeznek. Az alacsony 

átlaghőmérséklet miatt az alsó, meleg határréteg termikus értelemben dominál, az innen eredő 

feláramlások erőteljesebbek, mint a leszálló ágak, hiszen nagyobb hőmérséklet-anomáliával, 

így termikus felhajtóerővel bírnak. A gömbi eset nem túl meglepő módon a hengergyűrű 

modellhez áll a legközelebb. A lehűlés mértéke itt jelentősebb, hiszen a gömbi esetben a 

hűtő/fűtő felületek aránya még nagyobb, jobban tükrözi a valós Föld arányait. 

 

 
43. ábra. Radiálisan átlagolt hőmérséklet a mélység függvényében különböző Rayleigh-számok 

mellett gömbhéj geometriában. 
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III.2.7. A háromdimenziós modellek összevetése 

 

Hasonlóan a kétdimenziós modellekhez elvégeztük a háromdimenziós esetek 

összehasonlítását is. A modellezés számszerű végeredményei megtalálhatók a melléklet 2. 

táblázatában. A 44. ábra a dimenziótlan felszíni hőáram (Nu) és az átlagnégyzetes sebesség 

(vrms) idősorainak átlagértékeit mutatja a Rayleigh-szám függvényében. Nyilvánvaló tény, hogy 

a Rayleigh-szám növekedésével mind a hőáram, mind a sebesség nő.  

Látható, hogy a háromdimenziós derékszögű geometriában számított felszíni hőáram 

mindenütt felette van a gömbi hőáramnak (44.a ábra), a hőáramok közötti különbség egyre 

nagyobb a Rayleigh-szám növekedésével. Ugyankor a sebességek esetében előzőekkel 

pontosan ellentétes folyamat játszódik le: a Rayleigh-szám növekedésével a különbség egyre 

csökken, mígnem a valós köpenyre jellemző Rayleigh-számnál (107) gyakorlatilag azonos 

eredményt kapunk. Érdekes, hogy míg a hőáram esetében a derékszögű modellek szépen 

követik a határréteg elmélet (Turcotte és Oxburgh, 1967) által jósolt Nu~Ra1/3 összefüggést, 

addig a gömbi modellek (Nu~Ra1/4) — különösen a nagy Rayleigh-számoknál — eltérnek az 

elméleti megoldástól. Mindazonáltal a sebességeknél mindkét geometria jó közelítéssel 

összhangban van a termikus határréteg-elmélettel (44.b.).  Gömbi geometriában zajló termikus 

köpenykonvekciót vizsgáltak Wolstencroft et al. (2009) munkájában. Eredményeik alapján a 

hőáram Rayleigh-szám függésére: Nu~Ra0,29 adódik. Az átlagnégyzetes sebességek — 

hasonlóan eredményeimhez — közelítik a vrms~Ra2/3 arányosságot. Azt is kimutatták, hogy a 

nagyobb Rayleigh-számok felé haladva a hőáram egyre inkább a Ra1/4 függést mutat. Tovább 

erősíti eredményeinket Ratcliff et al. (1996) alaptanulmánya, mely szerint a Nu~Ra0,26. Az 

általunk illesztett hatványfüggvények paramétereit a 7. táblázat tartalmazza. A táblázat adatait 

elemezve érdekes eredményre bukkanhatunk; a határréteg elmélet által jósolt vrms~Ra2/3 

arányosság az összes modellgeometriát figyelme véve leginkább a gömbi geometria esetében 

teljesül. Ugyanakkor éppen a gömbi geometriában számított hőáram az, amely a legjobban eltér 

az elmélettől (7. táblázat). Ennek magyarázata az lehet, hogy míg a hőáramok a geometriák 

felületétől függenek, addig a sebességtér inkább a térfogattól függ, azaz kevésbé érzékeny a 

görbültség hatására, mint a hőáram.  

Hasonló kapcsolat figyelhető meg kétdimenziós esetben a hengergyűrű és a kétdimenziós 

derékszögű geometriák között is, csak az eltérés mértéke kisebb, hiszen a felületek nagysága is 

kevésbé tér el egymástól.   
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44. ábra. A Nusselt-szám (a) és az átlagnégyzetes sebesség (b) időben átlagolt értékei és a 

Rayleigh-szám kapcsolata gömbi, valamint háromdimenziós derékszögű modellgeometriák 

esetén. A számított paraméterek időbeli szórása a szimbólumok nagyságrendjébe esik. 

 

Nu Derékszögű 3D Derékszögű 2D Henger Hengergyűrű Gömb 
α 0,232 0,247 0,205 0,258 0,453 
β 0,320 0,325 0,332 0,287 0,247 

vrms      
α 0,269 0,117 0,075 0,178 0,077 
β 0,604 0,642 0,628 0,597 0,671 

 

7. táblázat. A felszíni dimenziótlan hőáram (Nu) és az átlagnégyzetes sebesség (vrms) kapcsolata 

a Rayleigh-számmal, α·Raβ alakban, 3D derékszögű, 2D derékszögű, gömbi, henger valamint 

hengergyűrű geometria esetén. 

 

Kiszámítva a dimenziótlan átlaghőmérsékletet a teljes modelltérfogatra, azt kapjuk, hogy a 

háromdimenziós derékszögű geometria átlaghőmérséklete független a Rayleigh-számtól (45. 

ábra). Ezzel szemben a gömbhéj geometria mutat némi Rayleigh-szám függést. Azonban ennek 

megítélése kétséges. Kiváltó ok lehet a nem elegendő felbontás, hiszen az általunk használt 

rácsháló maximális felbontása ~4o volt, mely hozzávetőlegesen 400 km-nek felel meg. Ez a 

felbontás éppen csak elegendő a valós köpenyre jellemző Rayleigh-számú (107) eset kezelésére. 

Látható, hogy a kis Rayleigh-számokhoz (104, 105) tartozó átlaghőmérsékletek inkább a T=0,25 

dimenziótlan hőmérséklet köré rendeződnek. Míg a magasabb Rayleigh-számokhoz tartozó 

átlagok a T=0,27 körül csoportosulnak.  
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Az irodalomban fellelhető eredmények alapján a legvalószínűbb gömbi térfogati 

átlaghőmérséklet a tisztán csak a mag felől fűtött, izoviszkózus esetben 0,22-0,24 között van, és 

lényegében független a Rayleigh-számtól (pl. Dechamps et al., 2010). 

 

 

 
45. ábra. Dimenziótlan átlaghőmérséklet és a Rayleigh-szám kapcsolata gömbhéj, valamint 

háromdimenziós derékszögű modellgeometriák esetében. 

 

A 46. ábra összefoglalást és összehasonlítást nyújt az összes geometriában elvégzett 

modellszámításról. Alapvetően a modellek három csoportra oszthatók. Az első a derékszögű 

modellek esete, melybe a két, illetve háromdimenziós derékszögű modellek tartoznak. Jól 

látható, hogy ezek a modellek mind dimenziótlan hőáramban, mind sebességben közel vannak 

egymáshoz, függetlenül a Rayleigh-számtól. Észrevehető, hogy átlagosan a derékszögű és a 

henger geometriákban zajló áramlás szállítja a legtöbb hőt a felszínre. Ahogy azt már korábban 

is leírtuk a III.2.4. fejezetben, a henger geometria „kilóg a sorból”, hiszen a sebességek messze 

ebben a geometriában a legalacsonyabbak, így a henger geometria kezelhető külön esetként is. 

A jelenség magyarázata éppen a geometriában rejlik, hiszen a henger alak nagyon kedvező a 

köpenykonvekció felszálló ágának (hőoszlop), mely nagy hőáramot tesz lehetővé. A harmadik 

csoport a görbült geometriák csoportja. Ide tartozik a gömbhéj, valamint a hengergyűrű 

geometria. Mindkét geometria átlagértékei közel esnek egymáshoz. Érdekesség, hogy a valós 

köpenyre legvalószínűbb Rayleigh-szám nagyságrendnél (107) a háromdimenziós derékszögű 

és gömbhéj geometria a sebességre gyakorlatilag azonos értékeket ad.  
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Fontos megjegyezni, hogy mind a gömbhéj, mind a hengergyűrű geometria alakja jól 

közelíti ugyan a valós Földet, így a köpeny áramlási szerkezeteit vélhetően jobban leírják, 

azonban az átlagértékek terén, a derékszögű rendszer ad a valós Földre elfogadható becslést.  

A globális átlagos felszíni hőáram 87 mW/m2 (Schubert et al., 2001). Nyilván a „valós” 

köpenymodelleknél csak a háromdimenziós geometriák és a legmagasabb Rayleigh-számú 

(107) modellek jöhetnek szóba. A 8. táblázat mutatja, hogy a felszíni átlagos hőáramot a 

derékszögű geometria jól becsüli, a gömbhéj geometria viszont csak a globális hőáram 

negyedét adja. Ennek oka a geometriák közötti különbségből adódik, illetve abból, hogy a 

modellek nem tartalmaznak hőtermelést. A gömbi geometriában — arányait tekintve — a mag 

fűtött, forró felülete jóval kisebb (~¼-e) a hűtött, hideg földfelszínhez viszonyítva, úgy tűnik, ez 

az arány mutatkozik meg a hőáramban is. Ezzel szemben derékszögű rendszerben a fűtött/hűtött 

felületek aránya azonos. Ugyanakkor az átlagos sebességek tekintetében a kétféle megközelítés 

azonos eredményre vezet. Látható a 8. táblázatból, hogy mindkét modell egyaránt 

hozzávetőlegesen 5 cm/év átlagsebességet ad eredményül, mely jól összeegyeztethető a 

lemeztektonika mért átlagos sebességeivel (~1–10 cm/év, Forsyth és Uyeda, 1975; Gripp és 

Richard, 2002).  

Természetesen a fenti modellek elsősorban a köpenykonvekció fizikáját, illetve annak 

természetét vizsgálják, nem hivatottak valós földmodellként szolgálni. Erre jelen formájukban 

nem alkalmasak, hiszen ahogy azt a bevezető fejezetekben jeleztük, a Föld belső 

geodinamikáját oly sok paraméter befolyásolja, hogy azok együttes figyelembevétele még ma 

sem lehetséges. Hangsúlyozzuk, hogy modelljeink nem tartalmaznak belső hőtermelést, 

melynek fontos szerepe van a valós köpenyre adható hőenergia becsléseknél, így a fenti 

összehasonlítás megengedhető ugyan, de nem szolgálhat valós hőteljesítmény számításként. A 

köpenybeli hőtermelés felső korlátja 9,2·10-22 W/kg körüli érték (Schubert et al., 2001). Előbbi 

értéket használva megbecsülhető, hogy a köpenybeli radióaktív hőtermelés mekkora járulékot 

ad a teljes globális hőáramhoz. Ismerve a köpeny térfogatát és átlagos sűrűségét a belső 

hőtermelésből 37 mW/m2 hőáram adódik. Természetesen a kéregben dúsult radioaktív elemek 

is termelnek hőt, ennek mértékére jó becslés a 28 mW/m2. Összesítve a hőtermelés mintegy 65 

mW/m2 hőfluxus járulékot jelent. Tekintve, hogy a földi átlagos globális hőáram 87 mW/m2, a 

tisztán termikus, konvektív hűlésre 22 mW/m2 adódik. Ez az érték pedig inkább a gömbhéj 

geometriában kapott ~ 19 mW/m2-es értékkel harmonizál.  

 Mindazonáltal fentiekből az is egyértelműen látható, hogy nagyságrendileg már ezek a 

modellek is jól visszaadják alapvető megfigyeléseinket. 
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46. ábra. A Nusselt-szám (a) és az átlagnégyzetes sebesség (b) időben átlagol értékei és a 

Rayleigh-szám kapcsolata gömbhéj, derékszögű 3D, derékszögű 2D, henger, valamint 

hengergyűrű modellgeometria esetén. A számított paraméterek időbeli szórása a szimbólumok 

nagyságrendjébe esik. 

 

Ra q (mW/m2) v (cm/év) 

 Derékszögű 3D Gömbhéj Derékszögű 3D Gömbhéj 

107 70,012 19,078 5,048 5,037 

 

8. táblázat. Dimenziós végeredmények. Felszíni átlagos hőáram (q), valamint átlagsebesség (v) 

értékei gömbhéj és háromdimenziós derékszögű geometriában. 
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III.3. A fázisátmenet hatását vizsgáló modellek eredményei 

 

E fejezetekben, arra a kérdésre keresünk választ, hogyan befolyásolja a fázisátmenet erőssége 

a köpenydinamikát. Milyen esetben, és hogyan szeparálódik a köpeny alsó és felső köpenyre? 

Milyen az alsó, illetve felső köpeny közötti csatolás? Kialakulnak-e ilyen konvekciós 

rendszerben köpenylavinák? Ezekkel és hasonló kérdésekkel már évtizedek óta foglakozik a 

földtudomány (pl. Christensen és Yuen, 1985; Zhao et al. , 1992; Tackley et al. 1993; Cserepes 

et al., 2000a, 2000b; Nakagawa és Buffet, 2005; van Summeren et al. 2009). Ugyanakkor a 

köpenylavinák pontos természetét nem ismerjük. A lavinamechanizmus (pl. Peltier és Solheim, 

1992; Pysklywec, 2003; Yoshida és Santosh., 2011; Wolstencroft és Davies, 2011) révén óriási 

térfogatú és tömegű köpenyanyag áramlik keresztül a 660 km mélységű ásványtani fázishatáron, 

mely folyamat megismerése révén, a felszínen zajló, de a mélyből vezérelt jelenségekről (pl. 

vulkanizmus, tektonika) fontos új ismeretekre tehetünk szert. Jelen kutatás során új 

megközelítéssel vizsgáltuk a konvekciós áramlási térben kialakuló köpenylavinák 

tömegtranszportját, annak időbeli mintázatát. 

 

III.3.1. Fázisátmenetet tartalmazó kétdimenziós modellek 

 

A választ a feltett kérdéseinkre először kétdimenziós numerikus modellezéssel kerestük. A 

kétdimenziós köpenykonvekciós modellezés azért is jó választás, mivel segítségével a konvektív 

rendszer fizikája, viselkedése viszonylag gyorsan feltérképezhetővé válik. A számítások során a 

II.5.1. fejezetben ismertetett Cserepes László professzor által kifejlesztett CMPH konvekciós 

programkódot alkalmaztuk (Herein et al., 2013). A részletes modell leírása megtalálható a II.5.3. 

fejezetben. Itt most csak a legfontosabb modelltulajdonságokat foglaljuk össze. A modell alulról 

fűtött, izoviszkózus, 660 km-es mélységben egy endoterm fázisátmenetet tartalmaz.  

A szimulációkat az áramlás jellegét alapvetően megszabó különböző Rayleigh-számok (Ra) 

és Clapeyron-görbe meredekségek (γ) mellett végeztük el a következő paramétertartományban: 

Ra=104, 2·104, 5·104, 105, 2·105, 5·105, 106, 2·106, 5·106, 107, míg γ=0; -0,1; -0,15; -0,2; -0,3 

utóbbi dimenziós alakban γd=0; -3; -4,5; -6; -9 MPa/K. A számításokat az eddigiekhez hasonlóan 

ezúttal is az II.6.1 egyenletnek megfelelően harmonikusan perturbált konduktív 

hőmérséklettérből indítottuk. Minden modell esetében elértük a kvázistacionárius állapotot, majd 

innen továbbszámolva a dinamikai paraméterek időbeli viselkedését figyeltük.  
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Ezek a paraméterek: a dimenziótlan felszíni hőáram (Nu, (II.6.5.1)), az átlagnégyzetes 

sebesség (vrms, (II.6.5.2)), valamint az alsó (wlm), felső (wum) köpeny középmélységében és a 

fázisátmeneten (660 km mélyen – w660) átmenő tömegfluxusok (II.6.5.5) voltak. 

Alapvető eredmény, hogy a Rayleigh-szám és a fázisátmenet erőssége (γ) bizonyos Rayleigh-

szám fölött mindig befolyásolja az áramlást. A 47. ábrán a leggyengébb fázisátmenetet (γ=-0,1; 

γd=-3 MPa/K) tartalmazó modellek hőmérséklettere látható, különböző Rayleigh-számok mellett. 

A 47.a. ábrán 104-es Rayleigh-szám esetén még nem észlelhető változás a hőmérséklettérben, a 

hőmérséklet-eloszlás emlékeztet a fázisátmenet nélküli esetekre. A 47.b. ábrán (Ra=105) már 

megfigyelhető némi változás az átmeneti zóna mélységében, melynek következtében az áramlás 

instabilabbá válik a teljes tartományon. A 47.c. ábrán (Ra=106) egyértelműen látható, hogy az 

áramlást, és ezáltal a hőmérsékletteret befolyásolja a fázisátmenet. Főképp a hideg leáramlások 

„akadnak el” 660 km mélységben, kivéve egy nagy középső hideg leáramlást, mely 

lavinatevékenységet sejtet. A legmagasabb Rayleigh-szám esetében (107) az alsó és a felső 

köpeny egymástól termikus értelemben elkülönül, az alsó köpeny felmelegszik, míg a felső 

lehűl. Jól meghatározható módon a  660 km-es fázisátmenet rétegzésre készteti a konvektív 

rendszert (47.d. ábra). Ez azt eredményezi, hogy az áramlás alul hevesebb, több vékony 

feláramlás jön létre. Míg felül a fázisátmenet részleges elválasztó hatása miatt, kevésbé 

konvektál a rendszer. Természetesen a fázisátmenet izoláló (anyagtranszportot gátló) hatásának 

mértéke csak a tömegfluxusok ismeretében számszerűsíthető. Azonban annyi már most 

elmondható, hogy a köpeny szeparált ugyan, de időnként biztosan átjárható. Ezt bizonyítja a 

47.d. ábrán látható nagy kiterjedésű alsó köpenyből eredő hőoszlop és a kisebb, felső köpeny 

eredetű hideg leáramlás is. Már most levonhatjuk tehát a következtetést: nagyobb Rayleigh-

számok felé haladva a fázisátmenet hatása felerősödik (Tackley, 1997). Ugyanakkor látható az 

is, hogy a nagyobb Rayleigh-számok felé a termikus határrétegek és a fel/leáramlási szerkezetek 

elvékonyodnak, ahogy azt az eddigiek alapján már megismertük. 

 

 

 
47. ábra. A Rayleigh-szám hatása a hőmérséklettérre rögzített fázisátmenet-erősség mellett (γ=-

0,1; γd=-3 MPa/K). (a) Ra=104, (b) Ra=105, (c) Ra=106, (d) Ra=107. 
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Ha rögzítjük a Rayleigh-számot, és ezzel megadjuk a rendszer dinamikáját, akkor még 

élesebben láthatóvá válik a fázisátmenet hatása. A 48. ábrán állandó Rayleigh-szám (107) mellett 

az egyre erősödő fázisátmenetek hőmérséklettérre gyakorolt hatása figyelhető meg. A 48.a. 

ábrán γ=0, azaz a fázisátmenetnek nincs dinamikai hatása, ezáltal a hőmérsékletkép is a 

fázisátmenetet nem tartalmazó korábbi esetekhez hasonlít. A köpeny teljesen átjárható mind a 

meleg fel- és a hideg leáramlások szempontjából. Teljesen megváltozik a kép, ha „bekapcsoljuk” 

a fázisátmenetet.  

Jól látható a 48.b ábrán, hogy még a leggyengébb fázisátmenet (γ=-0,1; γd=-3 MPa/K) is 

alapvető változást okoz a hőmérsékletképben. Ahogy azt már fentebb is írtuk, a köpeny már itt 

elkezd rétegződni, és ez a rétegződés egyre erősödik γ paraméter növekedésével (48.c–48.e). 

A 48.c ábra már erősebb fázisátmentet mutat (γ=-0,15; γd=-4,5 MPa/K), nyilvánvaló, hogy az 

alsó köpeny még jobban felmelegszik, míg a felső tovább hűl a gyengébb fázisátmenethez 

viszonyítva. Látható, hogy az alsó köpenyben kifejezetten meleg fel-, illetve leáramlások 

működnek, az áramlás szerkezete nagy Rayleigh-számra jellemző dinamikát mutat. Míg ezzel 

szemben a felső köpeny jóval „nyugodtabbnak” mutatkozik, a fázisátmenet gátló hatása 

hőmérsékletcsökkenést eredményez, mely lényegében a felső köpenyre vonatkoztatott Rayleigh-

szám csökkenését vonja maga után. A Rayleigh-szám csökkenéshez vezet az is, hogy az 

elszigetelődő felső köpeny vastagsága jóval kisebb (660 km), mint az egész köpenyé. Mivel a 

Rayleigh-szám a konvektáló réteg vastagságának köbével arányos, a vékonyabb felső köpenyre 

jóval alacsonyabb értéket kapunk. Ezáltal a felső köpenybeli áramlás kevésbé dinamikussá válik, 

vastagabb, közel stacionárius áramlási szerkezetek jönnek létre. Ez a hatás felerősödik γ 

növekedésével. A 48.d. (γ=-0,2; γd=-6 MPa/K) és 48.e. (γ=-0,3; γd=-9 MPa/K) ábrákon a köpeny 

már teljes mértékben szétválasztottnak tűnik. Érdekes, hogy a viszkózus csatolás következtében 

minden alsó köpenybeli leáramlás felett feláramló meleg hőoszlop található a felső köpenyben. 

Ez annak a következménye, hogy a modell izoviszkózus, a viszkozitás-különbség növekedésével 

a csatolás gyengül. 

A hőmérséklettérben létrejövő rétegzettséget jól mutatják a hőmérséklet–mélység görbék (49. 

ábra). Az ábrasort elemezve egyfajta szimmetriára lehetünk figyelmesek, kitűnik, hogy egy 

meghatározott Rayleigh-számtól kezdve (Ra>5·105) a fázisátmenet erősségétől függetlenül (ha 

γ≤-0,1) a fázisátmenet hatása megjelenik a hőmérsékletben. Ezzel szemben Ra≤5·105 értéknél a 

fázisátmenet hatása nem látható a hőmérsékletgörbéken. Fontos észrevenni, hogy az előbbiekben 

megadott Rayleigh-számtól kezdve a fázisátmenet hőmérséklettérre gyakorolt hatása egyre 

erősödik a növekvő Rayleigh-számmal, bármely γ esetén.  
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A fázisátmenet hatása úgy mutatkozik meg a hőmérsékletben, hogy kialakul egy belső, 660 

km mélységben található termikus határréteg, mely a konvekció hevességének fokozódásával 

erősödik. Fontos észrevenni tehát, hogy a fázisátmenet erőssége is befolyásolja az áramlás — és 

ezen keresztül a hőmérséklettér — jellegét, csak más módon, mint a Rayleigh-szám. A 

fázisátmenet erősségének növekedésével egyre erőteljesebben jelen van a belső termikus 

határréteg, azaz a konvekció hőmérsékleti értelemben egyre inkább szétválik (49.a.–49.d.). Ez 

azt eredményezi, hogy a fázisátmenet és a Rayleigh-szám együttes hatásaképpen az alsó köpeny 

egyre inkább felmelegszik, míg a felső egyre hűl. Minél nagyobb Ra és γ (utóbbi negatív 

értelemben), annál erősebben megy végbe az előbb leírt folyamat. A hőmérsékleti szeparáció 

különösen jól megfigyelhető a legerősebb fázisátmenet esetében (49.d.). Ez az eset annyiban 

eltér a többitől, hogy amint a konvektáló rendszer a kritikus Rayleigh-szám fölé kerül, a 

fázisátmenet által létrehozott belső termikus határréteg kiterjedése szinte megegyezik a 

legnagyobb Rayleigh-számhoz tartozóval. Itt tehát már annyira erős a fázisátmenet (γ=-0,3; γd=-

9 MPa/K), hogy a rendszer hőmérséklet eloszlását már inkább γ határozza meg, a Rayleigh-szám 

növekedése önmagában csekély változást okoz a hőmérsékletben. Érdekes továbbá, hogy ebben 

az esetben az alacsony Rayleigh-számoknál (Ra=104, 5·104, 105) vélhetően nem alakul ki 

konvekció a felső köpenyben, ezt bizonyítja a lineáris hőmérsékletprofil (49.d.). 

Összefoglalva tehát elmondható, hogy a dinamika (Ra) és a fázisátmenet (γ) együttesen 

alakítja ki a hőmérséklet-eloszlást. A Rayleigh-szám növelése elősegíti a rétegződést, nő a 

fázisátmenet (γ) gátló hatása. A Rayleigh-szám hatását jól mutatja a cd mellékleten található 

animáció sorozat (Ra1e4_g0.1.gif, Ra1e5_g0.1.gif, Ra1e6_g0.1.gif , Ra1e7_g0.1.gif), mely 

lényegében a 47. ábra animált változata. Az animációk segítségével több százmillió éven 

keresztül követhetjük a köpenyáramlásokat. A fázisátmenet és Rayleigh-szám együttes hatása 

leginkább a köpenyre jellemző 107-es Rayleigh-szám (Ra1e7_g0.1.gif) esetében mutatkozik 

meg. Láthatóvá válik, hogy a felső és alsó köpeny közötti epizodikus anyagcserét időnként nagy 

lavinaszerű hideg/meleg áramlások színesítik. A másik animáció sorozat a 48. ábra mozgóképes 

megfelelője (Ra1e7_g0.1.gif, Ra1e7_g0.15.gif, Ra1e7_g0.2.gif, Ra1e7_g0.3.gif). Ezeken γ 

hatása figyelhető meg, látható, hogy növekvő γ mellett egyre erősebben szeparálódik az alsó és 

felső köpeny, ezzel együtt hőmérsékletük is egyre jobban eltér egymástól. γ≤-0,2 (-6 MPa/K) 

értékek mellett lényegében kétrétegű konvektív áramlás zajlik. 
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48. ábra. A fázisátmenet erősségének (γ) hőmérséklettérre gyakorolt hatása állandó Rayleigh-

szám (107) esetén. (a) =0, (b) =-0,1, (c) =-0,15, (d) =-0,2, (e) =-0,3 (γd: 0, -3, -4,5, -6, -9 

MPa/K).  

 

 

49. ábra. Horizontálisan átlagolt hőmérséklet mélységfüggése. 

(a)=-0,1, (b) =-0,15, (c)=-0,2, (d) =-0,3 (γd: -3; -4,5; -6; -9 MPa/K). 
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Annak eldöntésére, hogy a köpenyben zajló áramlás mikor tekinthető kétrétegűnek, 

egyrétegűnek, esetleg átmeneti állapotban lévőnek (részben szigetelő – részben átengedő), kitűnő 

módszer a vertikális tömegfluxusok elemzése (pl. Peltier és Solheim, 1992). Ha megnézzük az 

50. ábrát, azonnal szembetűnő a fázisátmenet hatása. Mind a 660 km mélységben átmenő 

vertikális tömegfluxus (w660, 50.a. ábra), mind a dimenziótlan felszíni hőáram (Nu, 50.b. ábra), 

mind az átlagnégyzetes sebesség (vrms, 50.c. ábra) esetében egyértelmű, hogy minél erősebb a 

fázisátmenet, annál inkább gátló hatást fejt ki a konvekcióra. Látható az is, hogy növekvő 

Rayleigh-számok felé az átlagértékek nőnek. Az is egyértelmű, hogy növekvő Rayleigh-számok 

esetében a gátló mechanizmus felerősödik. Ez leginkább a vertikális tömegfluxusban és a 

hőáramban mutatkozik meg, az átlagnégyzetes sebességekben kevéssé, vagy egyáltalán nem.  

A tömegfluxus a legérzékenyebb (3 nagyságrendet változik), hiszen a fázisátmenet elsősorban 

az anyagtranszportot gátolja. A felszíni hőáramban is jól látszik a fázisátmenet hatása, mivel 

csökken az anyagtranszport, így egyre kevesebb meleg anyag képes átjutni a felső köpenybe, 

minek következtében csökken a felszíni hőáram. A fázisátmenet gátló hatását az áramlások 

akadályozásával éri el, ez a hideg leszálló áramlásokra is vonatkozik, azaz átlagosan kevesebb 

hideg anyag jut le az alsó köpenybe, mely így felmelegszik. A felső köpeny tehát hűl, míg az 

alsó melegszik. Az átlagnégyzetes sebesség esetében a gátló hatás megmutatkozik ugyan, de a 

Rayleigh-számtól függetlenül. Ennek oka az, hogy az átlagnégyzetes sebesség a teljes köpenyre 

vonatkozik, így a nagyobb térfogatú alsó köpeny hatása, ahol a konvekció gyengülése kisebb 

mértékű, egyértelműen dominál. 

 

Tekintsük alapmodellnek a fázisátmenet nélküli esetet (γ=0), az 50. ábrán feketével jelölt 

görbe. Annak érdekében, hogy számszerűen is eldönthessük mikor tekinthető a konvekció 

kétrétegesnek, vezessünk be egy mesterséges határt a vertikális tömegfluxusra, mely alatt az 

áramlást már kétrétegűnek tekintjük. Célszerű ezt a határt az alapmodell esetében kapott 

vertikális tömegfluxus 10%-ánál meghúzni (50.a., szaggatott zöld görbe), hasonlóan járva el 

ezzel, mint a termikus határréteg elmélet által definiált határréteg vastagságok számításánál 

(Turcotte és Oxburgh, 1967). A továbbiakban mindig a fentieket követjük, ha meg akarjuk 

határozni, hogy az adott modell elérte-e már a kétrétegű állapotot. 
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Hangsúlyos eredmény, hogy az alapmodell esetében nagy pontossággal visszakapjuk a 

határréteg elmélet által jósolt w660~Ra0,667 kapcsolatot. A fázisátmenet gátló hatását jól mutatja, 

hogy az időátlagolt tömegfluxus adatokra illesztett hatványfüggvény meredeksége jelentősen 

csökken a fázisátmenet erősödésével, pl. γ=-0,15 (-4,5 MPa/K) mellett w660~Ra0,445. Tekintsük az 

50.a. ábrát, itt látható, hogy a vertikális tömegfluxusok egészen a γ=-0,2 (-6 MPa/K) esetig jól 

követik a határréteg elmélet által használt hatványfüggvény viselkedést (50.a. ábra, zöld görbe). 

Azonban Ra=2·106-tól hirtelen megváltozik a görbe jellege, az áramlás kétrétegűre vált, azaz a 

fázisátmenet szigetel, nincs érdemi tömegtranszport a felső és alsó köpeny között. A legerősebb 

fázisátmenet (γ=-0,3 (-9 MPa/K)) esetében a szeparáció már jóval hamarabb, Ra=105-től 

végbemegy. Fontos kiemelni, hogy ebben az esetben a fázisátmenet már annyira erős, hogy a 

vertikális tömegfluxusok az alapmodell értékeinek csak 1–2 %-át érik el. Érdekes eredmény, 

hogy itt a legerősebb fázisátmenetnél a Rayleigh-szám függés lényegében elhanyagolható, a 

vertikális tömegfluxusok numerikus értelemben állandónak, zérusnak tekinthetők. 

A dimenziótlan felszíni hőáram (50.b. ábra) esetében is az alapmodell jól igazodik a 

határréteg elmélethez, vagyis Nu~Ra0,331. Ugyanakkor a fázisátmenet gátló, hőszigetelő hatása a 

felszíni hőáram esetében is egyértelmű, γ=-0,2 (-6 MPa/K) mellett Nu~Ra0,231.  

A legerősebb fázisátmenet (γ=-0,3 (-9 MPa/K)) itt is elkülönül. Vizsgáljuk most ezeket a 

modelleket részletesen. Szokatlan viselkedés figyelhető meg Ra≤105 modellek esetében. Itt a 

hőáram gyakorlatilag állandó, azaz hiába erősödik az áramlás (Ra nő), a sebesség, a hőáram 

mégsem változik. Ez azzal magyarázható, hogy a konvekció egyrétegű, és csak az alsó 

köpenyben zajlik, a felső köpenyben a kondukció az uralkodó, és ez közvetíti a hőenergiát. Ezt 

alátámasztják a közel lineáris hőmérséklet–mélység görbék is (49.d. ábra). Hangsúlyozni kell, 

hogy ebben az esetben az egész rendszerre jellemző kritikus Rayleigh-szám is feljebb tolódik, 

azaz csak Ra=2·105 értéktől indul be a teljes köpenyt érintő konvekció, mely a tömegfluxusok 

alapján teljesen elkülönülve zajlik a felső és alsó köpenyben. A felső köpenyre jellemző 

Rayleigh-számot (Raum) könnyen megbecsülhetjük a III.3.1 egyenlet segítségével. Ehhez 

ismernünk kell a felső köpenyen alja és a felszín közötti hőmérséklet-különbséget (ΔTum), a felső 

köpeny vastagságát (dum). Ez utóbbit 660 km-nek vesszük. Ha a Rayleigh-számot rögzítjük pl. 

104 és 105 értékekben, akkor a 49.d ábráról leolvasható, hogy hozzávetőlegesen ΔTum 0,55, 

illetve 0,6 értékeket vesz fel. Alkalmazva az eddigieket és tekintve, hogy d=2900 km, valamint 

ΔT=1, a felső köpenyre jellemző Rayleigh-szám 65, illetve 707 értékűnek adódik. Tekintve, 

hogy az izoviszkózus, kétdimenziós konvekció kritikus Rayleigh-száma analitikus számítással 

657 körül van (Rayleigh, 1916), egyértelmű, hogy a Ra=104-es esetben nem várhatunk termikus 

konvekciót.  
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Ugyanakkor a Ra=105-re kapott 707 nagyon közel van az elméleti értékhez, így ennél a 

modellnél valószínűleg, éppen a konvekció megindulásának határán járunk. Látható, hogy a 

hőáram konstans, értéke 3 körül van, melynek magyarázata abban áll, hogy a felső köpenyre 

jellemző Nusselt-szám (Nuum) az egész köpenyre jellemző Nusselt-szám háromszorosa (III.3.2 és 

49.d. ábra). 
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Az is észrevehető, hogy a már beindult konvekció a többi esethez hasonlóan hatványfüggvény 

segítségével írható le, Nu~Ra0,338. Látható, hogy a meredekség gyakorlatilag megegyezik a 

fázisátmenet nélküli esettel. 

Az átlagnégyzetes sebességekben csak a fázisátmenet erőssége okoz gátló effektust, a 

Rayleigh-szám rétegzést erősítő hatása itt kevésbé figyelhető meg, hiszen a sebességteret 

elsősorban a nagyobb térfogatú alsó köpenyben kialakult áramlás határozza meg (50.c. ábra). A 

Rayleigh-számmal folyamatos a sebességek növekedése, az alapmodell (γ=0) esetében az 

illesztett hatványfüggvény: vrms~Ra0,621. Ez a kapcsolat még a legerősebb fázisátmenetnél sem 

módosul jelentősen: vrms~Ra0,568. Az 50. ábrán látható illesztések paraméterei megtalálhatók a 9. 

táblázatban. Összesen 50 kétdimenziós modell futtatásának időben átlagolt végeredményeit 

használtuk az illesztések során, mely végeredmények megtalálhatók a Melléklet 3. táblázatában.   

    

 

50. ábra. Időátlagolt dinamikai paraméterek a Rayleigh-szám függvényében. (a) vertikális 

tömegfluxus 660 km-es mélységben (w660), (b) felszíni hőáram (Nu), (c) átlagnégyzetes sebesség 

(vrms). Az ábrán feltüntettük a kvázistacionárius állapot beállta után az adatok időbeli szórását. 
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w660 γ=0 γ=-0,1 γ=-0,15 γ=-0,2 γ=-0,3 
α 0,048 0,113 0,327 - - 
β 0,667 0,571 0,445 - - 

Nu      
α 0,195 0,306 0,356 0,404 0,066 
β 0,331 0,284 0,259 0,234 0,338* 

vrms      
α 0,148 0,165 0,168 0,221 0,123 
β 0,621 0,598 0,583 0,551 0,568 

 
9. táblázat A 660 km mélységen számított vertikális tömegfluxus (w660), a felszíni hőáram (Nu) 

és az átlagnégyzetes sebesség (vrms) kapcsolata a Rayleigh-számmal, α·Raβ alakban, különböző 

erősségű fázisátmenetek esetén.*Az illesztést Ra=2·105-től végeztük el.   

 

Fentiek segítségével (elsősorban a tömegfluxusok vizsgálatával) kijelölhető tehát, hogy 

milyen esetben kétrétegű a konvekció, azonban az átmeneti állapot és az egyrétegű konvekció 

elkülönítése az eddigieknél összetettebb feladat. Mint azt már korábban is jeleztük, az átmeneti 

állapot során a hőenergia időnként köpenylavinák formájában terjed a felső és alsó köpeny 

között. A lavinadinamika megismerésében, a lavinák kimutatásában elsősorban a vertikális 

tömegfluxusok idősorainak analízise nyújt segítséget. Az 51. ábrán a köpenykonvekció három 

alaptípusának idősorait láthatjuk. Az első ábrán (51.a ábra.) egy fázisátmenet nélküli eset 

figyelhető meg 107-es Rayleigh-szám mellett. Egyértelmű, hogy a folyamat időfüggő. 

Ugyanakkor az is látható, hogy a paraméterek mindegyike (felszíni hőáram – Nu, vertikális 

tömegfluxus 660 km mélységben – w660, vertikális tömegfluxus a felső köpenyben – wum, 

vertikális tömegfluxus az alsó köpenyben – wlm) egy meghatározott átlagérték körül mozog, 

nincsenek hirtelen változások a rendszerben. Mivel a lavinákat a 660 km-es mélységhez rendelt 

vertikális tömegfluxus jelzi a legközvetlenebb módon, így érdemes a fekete görbét figyelni a 

továbbiakban. 

A fázisátmenetet nem tartalmazó modell esetében a w660 nem jelez lavinákat, hiszen 

meglehetősen kicsik a változások, az átlagérték 1550 körül mozog. Az alsó köpeny tömegfluxusa 

(wlm) a legnagyobb, míg a felső köpeny fluxusa (wum) a legkisebb (51.a.), hiszen izoviszkózus 

esetben félmélységben maximális a vertikális sebesség, mely a horizontális határokhoz 

közeledve csökken. 

Tekintsük az 51.b ábrát, azonnal észrevehető, hogy teljesen más képet mutat, mint az előző. 

A Rayleigh-szám változatlanul 107, de a modell már tartalmaz fázisátmentet (γ=-0,1 (-

3 MPa/K)).  



86 

 

A fázisátmenet hatására a konvektív rendszer erősen időfüggővé, sőt látszólag epizodikussá 

válik, minden dinamikai paraméterben hirtelen változások figyelhetők meg. Az ugrásszerű 

ingadozások mindegyik fluxusparaméter esetében ugyanakkor következnek be, a korreláció 

közöttük 0,93. A legnagyobb fluktuációkat az alsó köpeny tömegfluxusa (wlm) mutatja, míg a 

legkisebb eltérések a felső köpenyre jellemző tömegfluxus (wum) esetében jelentkeznek. Ez jól 

magyarázható azzal, hogy a lokális Rayleigh-szám hozzávetőlegesen két nagyságrenddel 

nagyobb az alsó köpenyben, melynek alapvető oka, hogy a felső köpeny vékonyabb (~660 km). 

Mivel a Rayleigh-szám a konvektáló réteg vastagságának köbével arányos (II.2.17) az 

elszigetelődő felső köpenyre jellemző Rayleigh-szám, így a konvekció hevessége, a jellemző 

sebesség (vrms~Ra2/3) is lecsökken. Ráadásul a fázisátmenet szigetelő hatása miatt kevesebb 

hőenergia jut a felső térrészbe, kisebb a felső köpeny hőmérsékletesése, mely az előző hatáshoz 

viszonyítva kisebb mértékben, de szintén csökkenti a felső köpenyre jellemző Rayleigh-számot. 

Ha alaposan tanulmányozzuk a fázisátmenet mélységében, 660 km-en számított tömegfluxus 

görbét (w660), feltűnő, hogy a felső és alsó köpeny közötti anyagtranszport időnként szinte 

teljesen leáll. Ilyenkor a fluxusérték egy alapszintre áll be, mely 50–200 körüli érték. Ez az 

alapszint végig nyomon követhető. Ez azt jelenti, hogy ezekben az időszakokban a konvekció 

kétrétegű, a felső és alsó köpeny különválik. Ez az elszigetelődés a többi fluxusparaméterben is 

megmutatkozik. A lezárt állapotokat óriási tömegfluxussal járó jelenségek követik, ezek a 

köpenylavinák. Ilyenkor az átmeneti zóna tömegfluxus értékei meghaladják a 3000-es szintet.  

A lavinák óriási tömegeket mozgatnak meg, mely nagy hőenergiabeli változásokkal jár. A 

görbéket elemezve már sejthető, hogy viselkedésük periodikus természetű. Ez figyelhető meg a 

felszíni hőáram (Nu) esetében is. A hőáram némi időkéséssel követi a fluxusváltozásokat. Ennek 

oka az, hogy a lavináknak időre van szükségük (~15 millió év), amíg elérik a felszínt. A w660 és a 

Nu közötti korreláció erős, értéke 0,8. Látható, hogy a felszíni hőáram maximumai mindig 

lavinajelenséghez köthetők, míg a minimumok a szigetelt állapothoz, a kétrétegű konvekcióhoz 

tartoznak.  

A legerősebb fázisátmenet (γ=-0,3 (-9 MPa/K)) esetében az eddigiektől eltérő kép tárul elénk 

(51.c. ábra). A Rayleigh-szám most is 107. Már elsőre észlelhető, hogy a 660 km-es tömegfluxus 

(w660) drámaian lecsökken, numerikus értelemben a többi fluxushoz képest nullának tekinthető. 

Mindez azt jelenti, hogy a felső és alsó köpeny között nincs anyagtranszport, a konvekció 

mindvégig két rétegben zajlik. Az alsó köpenyre számított tömegfluxus (wlm) egyértelműen 

mutatja, hogy ott zajlik a hevesebb konvekció, míg a felső köpeny fluxusa (wum) jóval 

alacsonyabb. Utóbbi görbe kis ingadozása azt jelzi, hogy a felső köpenyben az áramlás majdnem 

stacionárius.  
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A paraméterek közötti korreláció megszűnik, a felszíni hőáram sem követi a 

fluxusváltozásokat. Fontos, hogy a hőáram átlagértéke jelentősen lecsökken, 17 körüli értékre. 

Fázisátmenet nélkül 44, míg gyenge fázisátmenet esetében 30 körüli a hőáram átlagértéke 

(51a.,b.), jól mutatva ezzel a fázisátmenet hőszigetelő tulajdonságát. 

 Elmondható tehát, hogy az idősorok elemzésével elkülöníthető a köpenykonvekció három 

alaptípusa. Természetesen önmagában az idősorok vizsgálata nem elegendő bizonyíték az 

alaptípusok kijelölésére. Az időben átlagolt vertikális fluxus értékekkel (50.a. ábra) a kétrétegű 

konvekció egyértelműen térképezhető, valamint az átmeneti jellegre utal a bizonyos (Ra, γ) 

párosoknál jelentkező nagy szórás. Azonban még pontosabb képet kapunk, ha az eddigi 

megállapításainkat, hőmérsékletteret bemutató animációkkal támasztjuk alá. Különösen fontos 

az animációk szerepe a köpenylavinák kimutatásában (Ra1e7_g0.1.gif, Ra1e7_g0.15.gif, 

Ra1e7_g0.2.gif, Ra1e7_g0.3.gif). 
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51. ábra. A Nusselt-szám (Nu) és a vertikális tömegfluxusok (w660, wum, wlm) idősorai, a 

háromféle konvekciós alaptípús esetén Ra=107 értéke mellett: (a) egyrétegű konvekció, γ=0 (0 

MPa/K); (b) átmeneti típusú konvekció, γ=-0,1 (-3 MPa/K); (c) kétrétegű konvekció, γ=-0,3 (-9 

MPa/K).  
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Mindezeket egybevetve felmerül a kérdés, hogy az átmeneti állapotot kísérő köpenylavinák 

valóban periodikusan jelentkeznek-e, és ha igen, milyen karakterisztikus idő jellemzi őket? 

Egyértelmű választ ad a fenti kérdésre a vertikális tömegfluxusok (w660) amplitúdó 

spektrumának kiszámítása. A fent részletesen leírt módszert követve megnéztük, hogy hol 

jelentős a szórás a 660 km-re számított tömegfluxusok (w660) esetében, valamint elemeztük a 

fluxusokhoz tartozó idősorokat. Amelyikben lavinára utaló mintázatot láttunk, elvégeztük az 

idősorok Fourier-transzformációját, és előállítottuk az adott modellhez tartozó amplitúdó 

spektrumot a rendszerre jellemző frekvenciák kimutatásához.  

Jól példázza a fenti eljárást az 52.a. ábra, mely a valós köpenyhez közeli (Ra=107, γ= -0,1 (-

3 MPa/K)) esetben mutatja be a vertikális tömegfluxus (w660) amplitúdó spektrumát.  

A spektrumra egy 21 pontos átlagoló szűrőt illesztettünk a jellegzetes frekvenciák jobb 

láthatósága végett. Három frekvencia értéknek feleltethető meg olyan karakterisztikus idő, mely 

a köpenyben zajló fizikai folyamattal kapcsolatba hozható.  

Az 52.a ábrán látható első csúcs (zöld görbe) 459-es dimenziótlan frekvencián jelentkezik, 

melyből 582 millió éves karakterisztikus idő adódik. Ez az idő jól megfeleltethető a nagy 

köpenyátfordulások átlagos idejének, mely általánosan elfogadott nézet szerint többszázmillió 

évre (pl. Davies, 1995), Solheim és Peltier (1994) szerint 600 millió évre tehető. A 

köpenyátfordulások (mantle overturns) akkor jelentkeznek, amikor a 660 km-es mélységben 

található fázishatáron megrekedt — a leáramlások által felhalmozott hideg köpenyanyag — 

hirtelen átszakítja a fázishatárt, lesüllyedve az alsó köpenybe. Ezzel egy időben óriási 

mennyiségű meleg feláramlás indul meg a felső köpeny felé. Az alsó köpeny lehűl, a felső 

felmelegszik és a folyamat több százmillió éven át tart (Davies, 2008). 

A görbén található második csúcs (52.a. ábra) 890 dimenziótlan frekvencia körül található, 

mely 300 millió éves periódusnak felel meg. Ez az idő a köpenykonvekcióra általánosan 

jellemző teljes cirkulációs idő, mely fázisátmenetek nélküli modelleknél is jelentkezik (Galsa és 

Lenkey, 2007).  

A harmadik csúcs frekvenciája 1715, mely 156 millió éves karakterisztikus időt eredményez. 

Ez a periódus a nagy köpenyátfordulásokhoz hasonló jelenségekhez, a köpenylavinákhoz 

köthető. Kialakulásuk azonos a nagy köpenyátfordulásokéval, azaz bizonyos kritikus tömegű 

hideg anyag fázishatáron történő átszakadása révén jönnek létre. Davies (2008) munkája alapján 

jellemző periódusidejük 100–150 millió év közé tehető. A köpenylavinák jól láthatók a vertikális 

tömegfluxus (w660) idősorában is (52.b. ábra). Hirtelen, geológiai értelemben pillanatszerűen 

(néhány millió év alatt) alakulnak ki és viszonylag hosszú ideig léteznek (50–100 millió évig).   
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A nagy köpenyátfordulások is hirtelen jönnek létre, azonban nagyobb maximális 

tömegfluxussal jellemezhetők, és hosszabb ideig, 100–250 millió évig képesek aktívak maradni 

(52.c ábra). Ennek következtében jóval nagyobb tömegű köpenyanyagot szállítanak, mint a 

köpenylavinák. 

Mindez azt bizonyítja, hogy a felső és alsó köpeny közötti tömeg- és hőtranszport jórészt 

periodikus, a 660 km mélységben lévő ásványtani fázishatár időnként átjárható, ekkor lavinák és 

köpenyátfordulások szállítják a felső és alsó köpeny között a hőenergiát. Időnként viszont 

„lezár” a fázisátmenet, mely lényegében kétrétegűvé alakítja a köpenyt.  

Elmondható tehát, hogy a fázisátmenet periodikus, membránszerű működést mutat az 

átmeneti típusú konvekció esetén. Az 50 kétdimenziós modell közül 12 esetben sikerült 

köpenylavinát kimutatnunk. Az 50 modell háromféle konvekciós típusba sorolását a Melléklet 4. 

táblázata tartalmazza. A 12 modell közül csak néhányban jelentkeztek a nagy 

köpenyátfordulások. Mindazonáltal kiemelendő, hogy a valós köpenyt vélhetően legjobban 

közelítő; γ=-0,1 (-3 MPa/K) modelleknél Ra≥106 értéke mellett tapasztaltuk megjelenésüket. 

A továbbiakban elsősőrban a köpenylavinák viselkedését tanulmányozzuk. 
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52. ábra (a) A 660 km mélységre számított vertikális tömegfluxus (w660) amplitúdó spektruma 

(fekete) és 21 pontos átlagolással szűrt változata (zöld) a γ=-0,1, Ra=107 modell esetében. A 

dimneziótlan frekvenciát logaritmikus skálán tüntettük fel. (b) Vertikális tömegfluxus (w660) 

változása (b) köpenylavinák és (c) köpenyátfordulások esetén a dimenziós (alsó tengely) és a 

dimenziótlan (felső tengely) idő függvényében, γ=-0,1, Ra=107. 

 

Mind a köpenylavinák, mind a nagy köpenyátfordulások nagyon jól követhetők a 

hőmérséklettér alapján létrehozott animációkon (cd melléklet, Ra1e7_g0.1_long.gif). Az 

animáció 3 milliárd éven keresztül mutatja a köpenyáramlásokat γ=-0,1 (-3 MPa/K) és Ra=107 

esetében. Érdemes ezt a modellt részletesen is elemezni, hiszen a valós köpenyhez közeli 

szimulációk mindkét jelenséget tartalmazzák. Ezt azért fontos hangsúlyozni, mivel a 

köpenylavinák nem mindig választhatók szét a köpenyátfordulásoktól.  
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Ez azt jelenti, hogy ha egy köpenylavina továbbfejlődik, és képes 200 millió éven keresztül 

anyagot szállítani az átmeneti zónán keresztül, akkor már köpenyátfordulásról beszélünk. Ilyen 

esetre is láthatunk példát a cd mellékleten található animációban (Ra1e7_g0.1_long.gif). 

Az 53. ábrán a fenti animációból kivágott pillanatfelvételeket láthatjuk. Az ábrasorozat 

köpenyátfordulások kialakulását mutatja be. Kezdetben egy erős meleg feláramlás (1), mely az 

alsó köpenyből származik, szakítja át a fázishatárt (53.a.). A létrejött feláramlás (1) 250 millió év 

elteltével már továbbfejlődött, nagyobb kiterjedésű, és óriási anyagmennyiséget szállít a felső 

köpenybe (53.b.). A tömegmegmaradás következtében előzővel párhuzamosan működik egy 

hideg leáramlás is (53.b. ábra bal oldala), mely felső köpeny eredetű hideg anyagot szállít a 

mélybe. További 100 millió év után a hideg leáramlás zárul, és a meleg feláramlás (1) is 

felbomlóban van, hideg felső köpenybeli leáramlások szabdalják (53.c.). Látható, hogy a 

modelldoboz jobb oldalán létrejön egy feláramlás a felső köpenyben, azonban ez nem indít új 

köpenyátfordulást, hiszen 50 millió év után eltűnik (53.d.). Ezért ez a feláramlás csak 

köpenylavinának tekinthető. 400 millió év elteltével a köpenyátfordulás által szállított meleg 

köpenyanyag (1) már csak nyomokban fedezhető fel (53.d.). 500 millió év után zárul az első 

köpenyátfordulás, és új alsó köpeny eredetű meleg feláramlás jelentkezik (2; 53.e.).  

 

 
53. ábra. Köpenyátfordulások evolúciója a hőmérséklettér pillanatfelvételei alapján γ=-0,1 (-3 

MPa/K) és Ra=107 modell esetén. 

 

A 2-es jelű feláramlás mögött apró feláramlások sora figyelhető meg, mely instabilitásokból 

lavinák fejlődhetnek ki. 600 millió év elteltével a 2-es feláramlás kivastagodik, vele 

párhuzamosan megindul egy hideg leáramlás (53.f.).  



93 

 

900 millió év elteltével a hideg leáramlás és a köpenyátfordulás (2) már teljesen kifejlődött 

(53.g.). Továbbá új feláramlások keletkeznek, melyek egyikéből (3) 1,2 milliárd év elteltével 

vélhetően megszületik a köpenyátfordulások következő generációja (53.h.). 

A lavinadinamika megértésében segít az 54. ábrán látható pillanatfelvételekből álló 

képsorozat. A kezdeti állapotban egy meleg instabilitás látható (1), mely éppen áttöri a 

fázishatárt (54.a.). 81 millió év elteltével a kezdeti instabilitás kifejlett, erős, alsó köpenyből 

származó feláramlássá (1) alakul (54.b.). Emellett megfigyelhetők kisebb-nagyobb, felső 

köpenyből eredő hideg leáramlások is. 395 millió év után, már négy meleg lavinát figyelhetünk 

meg (1–4), miközben a modell bal szélén egy nagy hideg leáramlás működik (54.c.).  

A feláramlások közül az 1-es, valamint a 2-es már csak kevéssé tűnik aktívnak, míg a 3-as 

felerősödőben, a 4-es születőben van (54.c.). 515 millió évvel a kezdet után már csak a 3-as és 

4-es feláramlások aktívak, az 1-es és 2-es leáramlás, valamint a nagy hideg leáramlás elhalóban 

vannak. Valószínűleg az 5-tel jelölt régióból indul majd ki a köpenylavinák következő családja 

(54.d.). 

 

 
54. ábra. Köpenylavinák kialakulása a hőmérséklettér pillanatfelvétlei alapján γ=-0,1 (-

3 MPa/K), Ra=107 modell esetén. 

  

Már az 54. ábráról is leolvasható, hogy négygenerációnyi köpenylavina létrejöttéhez 

hozzávetőlegesen 500 millió év szükséges, ebből becsülhető periódusidő, ami 120–130 millió 

évnek adódik. Természetesen a periódusidő pontos kiszámítását a fent már vázolt amplitúdó 

spektrumok segítségével végeztük el. Ugyanakkor a fenti ábrasorozatok jól szemléltetik a 

köpenylavinák evolúcióját. 

Mind a spektrumanalízis, mind a hőmérsékletteret bemutató animációk egyértelműen 

bizonyítják a fázisátmenet periodikus természetét. Mindazonáltal fontos tisztázni, hogy mitől 

függ az áramlási rendszer periodikus viselkedése. Ha tanulmányozzuk a 12 köpenylavinát 

tartalmazó modell periódusidejét, akkor azt tapasztaljuk, hogy egyetlen paraméter, nevezetesen a 

Rayleigh-szám szabja meg a karakterisztikus idők hosszát. Ezt szemlélteti az 55. ábra.  
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Jól látható, hogy növekvő Rayleigh-számok felé haladva a lavinák periódusideje a 

fázisátmenet erősségétől (γ) függetlenül (!) csökken. A csökkenés azzal magyarázható, hogy 

nagyobb Rayleigh-szám esetén a konvekció hevesebbé válik, ezáltal megnő a rendszer 

karakterisztikus sebessége, mely a karakterisztikus idők csökkenését vonja maga után.  

A periódusidő jól leírható hatványfüggvénnyel: Tp[Mév]=1,44·106·Ra-0,57. Meglepő eredmény 

ugyanakkor, hogy a karakterisztikus idő nem függ a fázisátmenet erősségétől. Ennek 

magyarázata vélhetően abban rejlik, hogy a modell kétdimenziós, és a fázisátmenet erőssége 

csak a fázishatár átjárhatóságát határozza meg, és nincs közvetlen kapcsolatban az átszakadások 

periódusidejével. Ha tehát a fázisátmenet nem tökéletesen permeábilis, vagy impermeábilis 

(szemipermeábilis), akkor elsősorban a Rayleigh-szám az, ami megszabja az áramlás 

karakterisztikus sebességét, ezáltal a lavinák periódusidejét. 

Az illesztett görbe segítségével az is leolvasható, hogy a valós földköpenyre valószínű 

Rayleigh-számok (Ra~107) esetében a köpenylavinák karakterisztikus ideje 80–150 millió év 

között van. Ez a periódusidő valós geológiai folyamatokkal is összevethető. Tekintve, hogy a 

köpenylavinák nagymennyiségű, forró alsó köpeny eredetű anyagot szállítanak a felszín felé, a 

hozzájuk kapcsolható legvalószínűbb geológiai folyamat a plató bazaltok (flood basalts, trap 

basalts) képződése. Plató bazaltok akkor keletkeznek, amikor egy erős, nagy felhajtóerővel bíró 

feláramlás, köpenyhőoszlop eléri a litoszférát, azzal kölcsönhatásba lép, mely jelentős 

vulkanizmust eredményez. A folyamat viszonylag rövid idő alatt (1–2 millió év) lezajlik, a 

felszínre jutó vulkáni kőzet térfogata jellemzően néhány millió km3-re tehető. Az így létrejött 

óriási kiterjedésű területeket nevezik LIP-nek (Large igneous provinces), azaz nagy kiterjedésű 

vulkáni provinciának.  

A Föld számos pontján található ilyen terület, melyek keletkezési idejét is ismerjük pl. 

Szibériai-plató ( 250 Mév), Karoo (195 Mév), Ontong Java- plató (120 Mév), Dekkán-plató (67 

Mév) vagy Izland (0–5 Mév)  (Richards et al., 1989; Campbell és Griffiths, 1990; Kennett és 

Widiyantoro, 1999; Fitton et al., 2004; Dobretsov et al., 2008). 

Ernst és Buchen (2002, 2003) megvizsgálták a Földön található összes olyan területet, melyek 

keletkezésében feltehetően köpenyfeláramlás, -hőoszlop játszott szerepet. 3,8 milliárd évre 

visszamenően 304 olyan területet sikerül azonosítaniuk, melyek potenciális LIP-ek. Ezek közül 

31 bizonyult minden kétséget kizáróan hőoszlophoz köthetőnek, 197 esetben pedig nagy 

valószínűséggel LIP-ről van szó. Kimutatták, hogy az elmúlt 3,5 milliárd év alatt átlagosan 

minden 200 millió évben keletkezett olyan köpenyfeláramlás, mely elérte a földfelszínt.  
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Vizsgálatuk szerint a felszínt elérő köpenyhőoszlopok időbeli eloszlása ugyan nem 

periodikus, inkább epizodikus jellegű, mégis ha fenti számokból indulunk ki megbecsülhető, 

hogy a földtörténet során a köpenyfeláramlások, hőoszlopok átlagos karakterisztikus ideje 20–

113 millió év között van. Ez az érték összeegyeztethető az általunk köpenylavinákra kapott 80–

150 millió éves periódussal (Herein et al., 2013). 

 

Természetesen nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy az általunk alkalmazott 

földköpenymodell rengeteg közelítést tartalmaz (pl. kétdimenziós, izoviszkózus), és a valós 

Földben zajló folyamatok is inkább epizodikusan, kaotikusan zajlanak. Mégis a modellezésből 

kapott eredmények annyira jól megközelítik a geológia által becsült értékeket, hogy joggal 

feltételezhető, hogy a 660 km-es ásványtani fázishatáron átbukó köpenylavinák kváziperiodikus 

jellege és a Föld nagy bazalt platóinak megjelenése között közvetlen kapcsolat lehet. 

 

 

 
55. ábra. A Rayleigh-szám (Ra) és a köpenylavinák karakterisztikus idejének (Tp) kapcsolata 

különböző erősségű fázisátmenetek mellett. 
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III.3.2. Az ásványtani fázisátmenet hatása háromdimenziós modelltartományon 

 

Az előző fejezetben kétdimenziós modellezéssel sikerült a 660 km-es mélységben húzódó 

fázisátmenet köpenykonvekcióra gyakorolt hatását részletesen bemutatni. Egyértelműen kiderült, 

hogy a Rayleigh-szám és a fázisátmenet erősségétől függően három típusú áramlási rendszer 

jöhet létre, melyek közül az átmenti tartományban köpenylavinák, illetve köpenyátfordulások 

alakulnak ki. E jelenségek periodikus viselkedést mutatnak. A lavinák karakterisztikus idejét 

alapvetően a Rayleigh-szám befolyásolja, a karakterisztikus idők jól megfeleltethetők a 

geológiából ismert bazalt platók kialakulásának. Jogosan merül fel a kérdés, hogy mindezek a 

megállapítások háromdimenziós köpenykonvekció esetében is helytállóak-e? 

 

A háromdimenziós számítások során a II.5.1. fejezetben ismertetett Cserepes László 

professzor által kifejlesztett CMPH konvekciós programkódot alkalmaztuk. A részletes modell-

leírás megtalálható a II.5.3. fejezetben. Itt most kizárólag a modell alaptulajdonságait közöljük. 

A modell alulról fűtött, izoviszkózus, 660 km mélységben egy endoterm fázisátmenetet 

tartalmaz. A szimulációkat az áramlás jellegét, dinamikáját alapvetően megszabó Rayleigh-szám 

(Ra) és Clapeyron-görbe meredekség (γ) változtatása mellett végeztük el. A számításokat a 

következő paraméterekkel hajtottuk végre: Ra=104; 3·104; 105; 3·105; 106; 3·106; 107; 3·107, míg 

γ=0; -0,033; -0,05; -0,066; -0,1; -0,15; -0,2; -0,3 azaz dimenziós formában γd=0; -1; -1,5; -2; -3; -

4,5; -6; -9 MPa/K. Mindez 8·8=64 háromdimenziós modellt eredményezett.  

Emellett látható, hogy a paramétertér mind a Rayleigh-szám, mind a fázisátmenet erőssége 

szempontjából növekedett. A Rayleigh-szám növelését az indokolja, hogy a kétdimenziós 

modellezés alapján feltételezhető, hogy a köpenylavinák kialakulása jellemzően nagyobb 

Rayleigh-számoknál figyelhető meg, ugyanakkor karakterisztikus idejük kizárólag a valós 

köpenyre feltételezett 107 nagyságrendben egyeztethető össze a valóságban kialakuló bazalt 

platók képződésével. Mindazonáltal érdekes megvizsgálni kifejezetten gyenge fázisátmeneteket 

is (pl. γ=-0,033; -0,05, γd= -1; -1,5 MPa/K), hiszen elképzelhető, hogy a valós köpeny akár ilyen 

gyenge fázisátmenetet is tartalmazhat, melyet a labormérések egy része is alátámaszt (Akaogi és 

Ito, 1993; Fei et al., 2004). 
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A háromdimenziós szimulációkat az eddigiekhez hasonlóan ezúttal is az II.6.1 egyenletnek 

megfelelően harmonikusan perturbált konduktív hőmérséklettérből indítottuk. Minden modell 

esetében elértük a kvázistacionárius állapotot, majd innen továbbszámolva a konvekciót jellemző 

paraméterek időbeli viselkedését figyeltük. Ezek a paraméterek, hasonlóan a kétdimenziós 

esethez: a dimenziótlan felszíni hőáram (Nu, (II.6.5.1)), az átlagnégyzetes sebesség (vrms, 

(II.6.5.2)), valamint az alsó (wlm), a felső (wum) köpeny középmélységében és az átmeneti zónán 

átmenő (660 km, w660) vertikális tömegfluxusok (II.6.5.5) voltak. 

 

Az 56. ábrán a Rayleigh-szám hőmérséklettérre gyakorolt hatása látható, állandó erősségű 

fázisátmenet mellett (γ=-0,1; γd=-3 MPa/K). Az ábrán egy meleg (T=0,75) és egy hideg (T=0,25) 

izotermát tüntettünk fel, ahol a piros szín a köpenyfeláramlásokat jeleníti meg, míg a kék szín a 

leáramlásokat reprezentálja. Az alacsony Rayleigh-számoknál (Ra=104; 105) kialakuló konvektív 

áramlás esetében a fázisátmenet kvalitatíve nem befolyásolja a hőmérsékletteret, azaz egyrétegű 

konvekció zajlik (56.a.,b.).  

Egy nagyságrenddel nagyobb Rayleigh-szám (Ra=106) esetén már megfigyelhető, hogy a 

fázisátmenetnek van észlelhető hatása az áramlásra. A feláramló meleg hőoszlopok, illetve a 

lesüllyedő hideg anyag 660 km-es mélységben kismértékben megakad (56.c.). Ez a köpenyanyag 

szabad áramlását gátló effektus még jobban észlelhető az Ra=107 modell esetén. Az alsó 

köpenyben létrejövő meleg hőoszlopok többsége csak a  660 km-es mélységig emelkedik fel, 

míg a felső köpeny eredetű hideg lebukó áramlás is jórészt csapdázódik a fázishatáron.  

Ugyanakkor az is látható, hogy némely nagy hideg/meleg konvekciós áramlat áttöri a 

fázishatárt, jelezve, hogy a fázishatáron időnként nagy anyagmennyiséget szállító köpenylavinák 

haladnak át (56.d.).  

Természetesen — ahogy az eddigi modellek esetében is — növekvő Rayleigh-számok felé 

haladva egyre változékonyabb áramlási kép alakul ki, az áramlatok (hőoszlopok, leáramlások) 

mindinkább elvékonyodnak. Az 56. ábra pillanatfelvételei tehát rávilágítanak arra, hogy 

növekvő Rayleigh-számmal a fázishatár konvekciót befolyásoló képessége is növekszik, 

hasonlóan a két dimenzióban modellezett esetekhez. 
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56. ábra. A Rayleigh-szám hatása a háromdimenziós hőmérséklettérre állandó fázisátmenet-

erősség (γ=-0,1; γd=-3 MPa/K) mellett. (a) Ra=104, (b) Ra=105, (c) Ra=106, (d) Ra=107. 

A piros szín egy meleg (T=0,75), a kék szín egy hideg (0,25) izotermafelületet jelöl. 

 

Amennyiben állandó Rayleigh-számú és eltérő erősségű fázisátmenettel rendelkező 

modelleket vizsgálunk, a köpenyáramlásban bekövetkező változásokat csak a fázisátmenet 

hatásának tulajdoníthatjuk. Az 57. ábrán a háromdimenziós hőmérséklettér látható különböző 

erősségű fázisátmenetek (γ) mellett, a Rayleigh-szám rögzített értéke 3·107. Az ábrán egy meleg 

(T=0,75) és egy hideg (T=0,25) izotermát tüntettünk fel. Gyengébb fázisátmeneteknél a kék szín 

(hideg) a köpeny leáramlásait mutatja (57.a–e.), míg az erős fázisátmeneteknél a felső köpeny 

annyira lehűl, hogy a T=0,25 hideg izotermák már a felső köpeny feláramlásait reprezentálják 

(57.f–h.).  

Érdemes a legmagasabb Rayleigh-számú esetet részletesebben vizsgálni, hiszen vélhetően ez 

a Rayleigh-szám áll a legközelebb a valós köpenyhez.  
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Jól látszik, hogy a fázisátmenet nélküli modell (57.a.) és a leggyengébb fázisátmenet esete 

(γ=-0,033; γd=-1 MPa/K; 57.b.) nagyon közel áll egymáshoz. Az áramlás a köpeny egészében 

zajlik, a köpeny teljesen átjárható. A fázisátmenet hatása mindössze annyiban nyilvánul meg, 

hogy apróbb leáramlások megakadni látszanak a 660 km-es mélységben (57.b. ábra), noha ez a 

hatás oly gyenge, hogy hatása a hőmérsékletben nem, a vertikális tömegfluxusok alapján alig 

mutatható ki (58.b. és 59.a.). Tovább növelve a fázisátmenet erősségét, már láthatóvá válik 

annak hatása. Közepes erősségű fázisátmenetek esetén (γ=-0,05; -0,066; -0,1, γd=-1,5; -2; -3 

MPa/K) az áramlás egyre inkább a kétrétegű állapot felé tart (57.c–-e. ábrák), ami különösen jól 

megnyilvánul γ=-0,1 (-3 MPa/K) mellett. E modelleknél már egyértelműen kirajzolódik az 

endoterm fázisátmenet hatása, mely akadályozza az áramlást.  

Ugyanakkor megfigyelhetők nagyobb áramlatok, melyek képesek áttörni a fázishatárt, elérve 

helyenként a köpeny mag határát vagy a felszínt. Ilyen nagy anyagmennyiséget szállító 

áramlatok a már ismert köpenylavinák, melyek elemzése és kimutatása a vertikális 

tömegfluxusok ismeretében lehetséges.  

Erős fázisátmeneteknél (γ=-0,15; -0,2; -0,3, γd=-4,5; -6; -9 MPa/K) már sejthető, hogy a felső 

és alsó köpeny egymástól elkülönülve konvektál, azaz közöttük nincs jelentős anyagtranszport 

(57.f–-h. ábrák). γ növekedésével a felső köpeny egyre jobban elszigetelődik, mindinkább külön 

rétegként konvektál, mígnem a legerősebb γ értékre teljesen szeparálódik. A felső köpeny 

vastagsága hozzávetőlegesen 22%-a a teljes köpenyvastagságnak, ezért az elszigetelt felső 

köpenyben a lokális Rayleigh-szám mintegy két nagyságrenddel csökken, gyengül a konvekció. 

A hőtranszportot gátló fázishatár miatt a felső köpeny jelentősen hűl, míg az alsó köpeny 

felmelegszik a magból érkező hőáram miatt. Az alsó köpenyre jellemző lokális Rayleigh-szám 

csökkenése jóval kisebb mérvű (~30%-ra mérséklődik), hiszen vastagsága és a rajta eső 

hőmérséklet is felülmúlja a felső köpenyre jellemző értékeket.  

Elemezve a hőmérséklet–mélység görbéket azonnal észrevehető, hogy a fázisátmenet nélküli 

eset (γ=0) teljesen szimmetrikus hőmérséklet eloszlást mutat (T=0,5-re), hasonlóan a korábbi 

háromdimenziós eredményekhez (39. ábra). A különbség mindössze annyi, hogy ezúttal 

kiterjesztettük a Rayleigh-szám tartományát egészen 3·107-ig (58.a.). Ha a modellben egy 

nagyon gyenge fázisátmenet jelenik meg (γ=-0,033; γd=-1 MPa/K) akkor annak nincs 

kimutatható hatása a hőmérséklettérre (58.b.). Az első modell, amelynél érdemben észlelhető a 

fázisátalakulás hatása a γ=-0,05 átmenet (γd=-1,5 MPa/K), 3·107-es Rayleigh-szám mellett 

(58.c.). Itt már elkezd kialakulni egy belső termikus határréteg, ugyanakkor az alsó, illetve felső 

köpeny hőmérséklete érdemben nem változik.  
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Így ez a modell is jól bizonyítja azt a megfigyelést, mely szerint a Rayleigh-szám növekedése 

felerősíti a fázisátmenet hatását (Christensen és Yuen, 1985). Ahogy erősödik a fázisátmenet, 

egyre alacsonyabb Rayleigh-számnál tapasztalható a termikus határréteg kialakulása, ezzel 

együtt a Rayleigh-számok növekedésével a belső termikus réteg is kiszélesedik (58. ábra c–h), 

tehát az alsó és felső köpeny hőmérséklete mindinkább eltér egymástól (alsó melegszik, felső 

hűl).  

Érdekes eredmény, hogy a legerősebb fázisátmenet felé haladva (γ=-0,3; γd=-9 MPa/K) a 

dinamika (Ra) befolyásoló képessége egyre kevésbé figyelhető meg a hőmérsékletben — azaz 

amennyiben mindkét réteg esetén a lokális Rayleigh-szám meghaladta a kritikus értéket —a 

termikus határréteg mérete egyre kevésbé függ Ra-tól. Előbbi jelenség legjobban az 58.h. ábrán 

mutatkozik meg. A legerősebb fázisátmenetnél — hasonlóan a kétdimenziós esethez — ezúttal is 

megfigyelhető, hogy a kritikus Rayleigh-szám alatti modellek esetében (Ra=104, 3·104, 105) a 

felső köpenyben nincs konvekció, ezt bizonyítja a közel lineáris hőmérsékletprofil (58.h.). 

Alapjelenségnek számít ugyan, de fontos hangsúlyozni, hogy három dimenzióban is igaz, hogy 

növekvő Rayleigh-számok felé haladva a termikus határrétegek — mind a horizontálisak, mind a 

vertikálisak (fel- és leáramlások) — elvékonyodnak. 
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57. ábra. A fázisátmenet (γ) háromdimenziós hőmérséklettérre gyakorolt hatása állandó 

Rayleigh-szám (3·107) esetén. (a) =0, (b) =-0,033, (c) =-0,05, (d) =-0,066, (e) =-0,1, (f) 

=-0,15, (g) =-0,2, (h) =-0,3 (γd: 0, -1, -1,5, -2, -3, -4,5, -6, -9 MPa/K). A piros szín egy meleg 

(T=0,75), a kék szín egy hideg (0,25) izotermafelületet jelöl.  
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58. ábra. Fázisátmenet erősségének () hatása a horizontálisan átlagolt hőmérsékletre a 

Rayleigh-szám különböző értékei mellett. (a) =0, (b)=-0,033, (c) =-0,05, (d)=-0,066, (e) 

=-0,1, (f) =-0,15, (g) =-0,2, (h) =-0,3 (γd=0, -1, -1,5, -2, -3; -4,5; -6; -9 MPa/K). 
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A hőmérséklet-eloszlás pillanatfelvételei (57. ábra) alapján feltételezhető, hogy 

háromdimenziós köpenymodellekben is kialakul a háromféle konvekciós alaptípus, azaz az 

egyrétegű, az átmeneti, valamint a kétrétegű áramlási forma. Ennek vizsgálatára — hasonlóan a 

kétdimenziós esethez — a vertikális tömegfluxusok kiszámítását használjuk.  

Az 59. ábrán az átlagolt dinamikai mennyiségek, a 660 km-es fázisátmenetre jellemző 

vertikális tömegfluxus (w660), a Nusselt-szám (Nu), illetve az átlagnégyzetes sebesség (vrms) 

szerepelnek. Ahol ez lehetséges volt, hatványfüggvényeket illesztettünk az adatokra, az illesztés 

paraméterei megtalálhatók a 10. táblázatban. 

A fázisátmenet nélküli modellek esetében a vertikális tömegfluxus (w660) jól követi a 

határréteg elméletet (Turcotte és Oxburgh, 1967), w660~Ra0,657, amelytől a leggyengébb 

fázisátmenet (γ=-0,033; γd=-1 MPa/K) esetében sincs eltérés. Ebben a tartományban a konvekció 

teljesen úgy zajlik, mintha a fázisátmenet nem is létezne (59.a. ábra).  

Ha növeljük a fázisátmenet erősségét, megfigyelhető, hogy a tömegfluxus csökkenni kezd, 

minél nagyobb a Rayleigh-szám és minél erősebb a fázisátmenet, annál jobban csökken a 

tömegfluxus. Így az illesztett görbék meredeksége is mérséklődik, γ=-0,15; γd=-4,5 MPa/K 

mellett már csak w660~Ra0,538. Előbb említett γ értékig lehet hatványfüggvényt illeszteni, ennél 

erősebb átmenetnél már nem teljesül a hatványfüggvény szerinti viselkedés.  

Amennyiben bevezetjük a kétdimenziós esetnél már definiált fluxushatárt, azaz a fázisátmenet 

nélküli esethez tartozó fluxusértékek 10 %-át tekintjük határvonalnak, akkor egyértelműen 

kirajzolódik a kétrétegű konvektív tartomány (59.a.). Összesen kilenc modell tartozik ide.  

Már γ=-0,15-nél 3·107 Rayleigh-szám esetén megkezdődik a köpeny két rétegre válása. γ=-0,2 

értékénél már két modell, a 107 és 3·107-es Rayleigh-számú is teljesen beleesik a kétrétegű 

zónába.  

A legerősebb fázisátmenetnél (γ=-0,3; γd=-9 MPa/K) Ra=105-től kezdve minden modell 

kétrétegű. Kiemelendő, hogy ennél a modellcsaládnál a fluxusérték gyakorlatilag állandó, 

numerikus értelemben zérus, azaz a Rayleigh-szám már nem befolyásolja a tömegfluxust. 

A Nusselt-szám (Nu) esetében is igen jól teljesül a termikus határréteg-elmélet, hiszen a 

fázisátmenet nélküli esetben, továbbá a leggyengébb fázisátmenetnél is Nu~Ra1/3 (pontos értékek 

a 10. táblázatban). Ahogy nő a fázisátmenet erőssége a görbék meredeksége jellemzően 

csökken, ugyanakkor a magasabb Rayleigh-számok felé haladva továbbra is nő a felszíni 

hőáram, mindez igaz egészen γ=-0,2 (γd=-6 MPa/K) értékig (59.b. ábra). 

A legerősebb fázisátmenet (γ=-0,3 (-9 MPa/K)) ezúttal is elkülönül. A kétdimenziós 

számításokból már ismert jelenség figyelhető meg Ra≤105 modellek esetében (59.b.).  
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Itt a hőáram gyakorlatilag állandó, azaz hiába válik hevesebbé a termikus konvekció (Ra nő), 

a dimenziótlan hőáram mégsem változik. Ez azzal magyarázható, hogy a konvekció egyrétegű, 

és csak az alsó köpenyben zajlik, a felső köpenyben a kondukció az uralkodó, ez biztosítja a 

hőtranszportot. Ezt alátámasztja a közel lineáris hőmérséklet–mélység profil is (58.h. ábra). 

Hangsúlyozni kell, hogy ebben az esetben a felső köpenyben csak akkor indul meg a termikus 

konvekció, mikor Ra lokális értéke meghaladja a kritikus értéket. Ez a teljes köpenyvastagságra 

vonatkoztatott Ra=3·105-nek felel meg. A tömegfluxusok alapján az áramlás teljesen elkülönülve 

zajlik a felső és alsó köpenyben. Az is észrevehető, hogy a már beindult konvekció a többi 

esethez hasonlóan hatványfüggvény segítségével írható le, Nu ~Ra0,331. Megemlítendő, hogy a 

meredekség gyakorlatilag megegyezik a fázisátmenet nélküli esettel. Ez a jelenség már a 

kétdimenziós modelleknél is jelentkezett, azonban három dimenzióban alacsony Rayleigh-

számoknál (104, 3·104) a sebességtérben is egyértelműen megfigyelhető, hogy a rendszer 

dinamikája nem nő az emelkedő Rayleigh-számmal (59.c. ábra). 

Az átlagnégyzetes sebességeknél (vrms) is jól látható, hogy erősödő fázisátmeneteknél lassul 

az áramlás. Hasonlóan a két dimenzióban tapasztaltakhoz a Rayleigh-szám rétegzést erősítő 

hatása itt is kevésbé figyelhető meg a sebesség esetében. Ez érthető is, hiszen az átlagnégyzetes 

sebességet elsősorban a nagyobb térfogatú alsó köpeny határozza meg. A 64 háromdimenziós 

modellszámítás végeredménye, az illesztésekhez használt paraméterek, valamint az alsó és felső 

köpeny vertikális tömegfluxusai (Nu, vrms, w660, wum, wlm) megtalálhatók a Melléklet 5. 

táblázatában. 

   

 

59. ábra. Időátlagolt dinamikai paraméterek a Rayleigh-szám függvényében különböző 

fázisátmenet-erősség mellett. (a) Vertikális tömegfluxus 660 km mélységben (w660), (b) felszíni 

hőáram (Nu), (c) átlagnégyzetes sebesség (vrms). Az időátlagolást minden pontban többszázezer 

adat szolgáltatta. A pontok körül az idősorok szórása látható. 
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w660 γ=0 γ=-0,033 γ=-0,05 γ=-0,066 γ=-0,1 γ=-0,15 γ=-0,2 γ=-0,3 

α 0,056 0,052 0,073 0,151 0,089 0,131 - - 

β 0,657 0,657 0,625 0,569 0,589 0,538 - - 

Nu         

α 0,229 0,218 0,243 0,367 0,297 0,608* 0,431 0,077** 

β 0,321 0,325 0,315 0,284 0,291 0,222* 0,229 0,331**

vrms         

α 0,263 0,264 0,363 0,302 0,288 0,351 0,396 0,117***

β 0,606 0,607 0,576 0,584 0,587 0,555 0,535 0,601***

 

10. táblázat A 660 km mélységen átmenő vertikális tömegfluxus (w660), a felszíni hőáram (Nu) 

és az átlagnégyzetes sebesség (vrms) kapcsolata a Rayleigh-számmal, α·Raβ alakban, különböző 

erősségű fázisátmenetek esetén. 
*Az illesztés Ra=107-ig történt. **Az illesztés Ra=105-től történt. ***Az illesztés Ra=3·104-től 

történt. 

 
Fent leírt módszerrel kijelölhető tehát, hogy milyen esetben kétrétegű a konvekció, azonban 

az átmeneti állapot és az egyrétegű konvekció elkülönítése ezúttal is csak idősor analízis 

segítségével lehetséges.  

Mint azt már korábban a kétdimenziós modelleknél láttuk, az átmenti állapot során a 

hőenergia időnként köpenylavinák formájában terjed a felső és alsó köpeny között. Az átmeneti 

állapot és a lavinák kimutatásában elsősorban most is a vertikális tömegfluxusok 

idősoranalízisére támaszkodhatunk.  

A 60. ábrán a köpenykonvekció három alaptípusának idősorait láthatjuk. Az első ábrán 

(60.a.) a fázisátmenet nélküli eset figyelhető meg 3·107-es Rayleigh-szám mellett. 

Megfigyelhető, hogy a paraméterek mindegyike (felszíni hőáram – Nu, vertikális tömegfluxus 

660 km mélységben – w660, a felső köpenyben – wum és az alsó köpenyben – wlm) egy 

meghatározott átlagérték körül mozog, nincsenek hirtelen változások a rendszerben. A lavinákat 

egyértelműen jelzi a 660 km-es mélységhez tartozó vertikális tömegfluxus, ezért érdemes a 

fekete görbéket kiemelt figyelemmel kísérni. A fázisátmenetet nem tartalmazó modell esetében 

(γ=0) a w660 idősor értelemszerűen nem jelez lavinákat, hiszen meglehetősen kicsik a változások, 

az átlagérték 4500 körül mozog.  
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Az alsó köpeny tömegfluxusa (wlm) a legnagyobb, míg a felső köpenyé (wum) egyértelműen a 

legalacsonyabb (60.a.). 

Ha megnézzük a 60.b ábrát, azonnal észrevehető, hogy gyökeresen eltérő képet mutat az 

előzőhöz képest. A Rayleigh-szám itt is 3·107, de a modell már tartalmaz közepes erősségű 

fázisátmentet (γ=-0,1 (-3 MPa/K)). A fázisátment hatására a konvektív rendszer erősen 

időfüggővé válik, minden dinamikai paraméterben hirtelen változások figyelhetők meg. Az 

ugrásszerű ingadozások mindegyik fluxusparaméter esetében ugyanakkor következnek be, a 

korreláció közöttük 0,9 körül van. A legnagyobb változásokat az alsó köpeny tömegfluxusa (wlm) 

mutatja, míg a legkisebb eltérések a felső köpenyre jellemző tömegfluxus (wum) esetében 

jelentkeznek. Ez jól magyarázható azzal, hogy a konvekció során a legnagyobb sebességek a 

köpeny félmélységében jelentkeznek, mely tartomány az alsó köpenyhez tartozik. 

Alaposan végignézve a fázisátmenet mélységében, követve a 660 km-en számított 

tömegfluxus görbéjét (w660), feltűnhet, hogy a felső és alsó köpeny közötti anyagtranszport 

időnként jelentősen lecsökken. Ilyenkor a fluxusértékek nagyjából egy jellemző alapszintre 

állnak be, mely 1000–1500 körüli érték. Ez az alapszint azonban nem olyan egyértelmű és nem 

olyan alacsony, mint kétdimenziós esetben (vö. 51. ábra). Mindez azt jelenti, hogy ezekben, az 

alapszint körüli időszakokban a felső és alsó köpeny közötti tömegtranszport erőteljesen 

lecsökken, de nem szűnik meg teljesen. Ez az elszigetelődés a többi fluxus paraméterben is 

megmutatkozik. A lezárt állapotokat nagy tömegfluxussal járó jelenségek követik, ezek a 

köpenylavinák. Ilyenkor az átmeneti zóna tömegfluxus értékei meghaladják a 4000-es szintet.  

A görbéket elemezve ezúttal is sejthető, hogy viselkedésük periodikus természetű, hasonlóan 

a felszíni hőáraméhoz (Nu). A hőáram három dimenzióban is némi időkéséssel követi a 

fluxusváltozásokat. Ennek oka az, hogy a lavináknak időre van szükségük (~10–15 millió év), 

amíg a felső köpenyen keresztüljutva elérik a felszínt. Látható, hogy a felszíni hőáram 

maximumai mindig lavinajelenséghez köthetők, míg a minimumok a szigetelődő állapothoz. 

A legerősebb fázisátmenet (γ=-0,3 (-9 MPa/K)) esetében az eddigiektől eltérő kép tárul 

elénk (60.c. ábra). Már elsőre észlelhető, hogy a 660 km-es tömegfluxus (w660) drámaian 

lecsökken, numerikus értelemben a többi fluxushoz képest nullának tekinthető. Ez azt jelenti, 

hogy a felső és alsó köpeny között nincs anyagtranszport, a konvekció mindvégig kétrétegű 

módon zajlik. Az alsó köpenyre számított tömegfluxus (wlm) egyértelműen mutatja, hogy ott 

hevesebb a konvekció, míg a felső köpeny fluxusa (wum) jóval alacsonyabb. A paraméterek 

közötti korreláció megszűnik, a felszíni hőáram sem követi már a fluxusváltozásokat.  
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Fontos, hogy a hőáram átlagértéke közel harmadára, 21,5 körüli értékre csökken. Ezen érték 

fázisátmenet nélkül 57, míg közepesen erős fázisátmenet esetében 45 körüli (60a., b.), jól 

mutatva ezzel a fázisátmenet hőszigetelő tulajdonságát.  

Összeségében elmondható tehát, hogy az idősorok elemzésével háromdimenziós 

modelltartományon is elkülöníthető a köpenykonvekció három alaptípusa, noha önmagában az 

idősorok vizsgálata nem elegendő bizonyíték az alaptípusok kijelölésére. Az időben átlagolt 

vertikális fluxus értékekkel (59.a. ábra) a kétrétegű konvekció egyértelműen térképezhető, 

valamint az átmeneti jellegre utal a bizonyos (Ra, γ) paraméterpároknál jelentkező nagy szórás 

is. 

A hőmérséklet–mélység görbék (58. ábra) is megerősítik a fluxusok által kapott 

eredményeket. A hőmérséklettér animációi is segítségünkre lehetnek, azonban ez három 

dimenzióban csak korlátozottan állt rendelkezésre. Ennek legfőbb oka technikai természetű.  

A kétdimenziós modellezésből már tudjuk, hogy a lavinák karakterisztikus ideje százmillió év 

nagyságrendű. A köpenyáramlást ennyi időre nem túl erős fázisátmenet esetén három 

dimenzióban modellezni hozzávetőlegesen 105 iterációs lépést jelent. Egy időpillanatban a 

hőmérsékletmátrix mérete megközelíti az 1 GB-ot. Ha csak minden tizedik időlépést íratjuk is ki, 

a szükséges tárolási memória mérete egy modell esetében is 104 GB, azaz 10 TB. Ekkora 

adatmennyiségnek a tárolása még manapság sem egyszerű. Tekintve, hogy 64 háromdimenziós 

modellünk van, és önmagában animációkból a lavinajelenség sem mindig felismerhető, csak 

néhány speciális esetben készítettünk animációt, ezek később kerülnek bemutatásra.  

 

Már a fluxusok idősoraiból is látható (60.b. ábra), hogy a háromdimenziós fázisátmenet által 

létrehozott áramlási rendszer eltér a kétdimenzióstól. Az első és egyben legfontosabb eltérés 

abban nyilvánul meg, hogy a közepes erősségű fázisátmeneteknél a vertikális tömegfluxus nem 

csökken le nulla közeli értékre, azaz a fázishatár nem szeparálja tökéletesen a köpeny két 

tartományát. Megvizsgálva a háromdimenziós modellek idősorait, az tapasztalható, hogy 

bizonyos esetekben a tömegfluxus hirtelen lecsökken, és jelentős ideig (~száz millió év) ezen a 

szinten van. Azonban, ezek a hirtelen bekövetkező csökkenések epizodikus jellegűek. 
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60. ábra. A Nusselt-szám (Nu) és a vertikális tömegfluxusok (w660, wum, wlm) idősorai a 

háromféle konvekciós alaptípus esetén: (a) egyrétegű konvekció, γ=0 (0 MPa/K); (b) átmeneti 

típusú konvekció, γ=-0,1 (-3 MPa/K); (c) kétrétegű konvekció, γ=-0,3 (-9 MPa/K). Mindhárom 

modellnél Ra=3·107. 
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Előzőekben leírt epizodikus viselkedés két modell esetében tapasztalható. Az első modell 

esetében a Rayleigh-szám 107, a γ=-0,15 (-4,5 MPa/K) volt. A 61.a. ábrán a modell vertikális 

tömegfluxusa látható 660 km-es mélységre számítva (w660). Jól kivehető, hogy 80–100 millió 

évre jelentősen, szinte nulla közelébe csökken a fluxus, a felső és az alsó köpeny szeparáltan 

konvektál, majd az eredeti szint közelébe emelkedik vissza. Érdekes, hogy a Föld korával 

összemérhető időskálán sem történik új lezökkenés. A 61.b. ábra szintén a vertikális 

tömegfluxust tünteti fel, melyben Ra=3·106 és γ=-0,2 (-6 MPa/K). Az előzőhöz mérten a 

lezökkenés amplitúdója kisebb ugyan, azonban a redukált fluxusérték több mint 8 milliárd éven 

keresztül fennmarad. Tovább vizsgálva az idősort (~20 milliárd évig) hasonló jelenség nem 

következett be. A jelenségek magyarázata éppen az, hogy ebben a már erős fázisátmeneti 

tartományban a konvekció vélhetően mindkét áramlási formában (átmeneti és rétegzett) képes 

epizodikusan (61.a.) vagy akár stabilan (61.b.) működni. 

Ugyanakkor — elemezve az idősorokat és a hőmérsékletteret — az átmeneti viselkedés a 

domináns, ezt jól mutatják a 62. ábrán látható hőmérsékletszelvények is. Ezek a 

pillanatfelvételek a háromdimenziós hőmérséklettér metszetei. A 62.a. ábrán a Rayleigh-szám 

107, míg γ=-0,15. A köpeny már rétegzett ugyan, de jelentős még a kapcsolat a két réteg között, 

ezt jól mutatják a fázishatárt áttörő hideg áramlások. Hasonló figyelhető meg a Ra=3·106 és γ=-

0,2 (-6 MPa/K) paraméterekkel rendelkező modell esetében is (62.b.). 

 

61. ábra. Epizodikus vertikális tömegfluxus (w660) csökkenés háromdimenziós köpeny-

konvekciós modellekben, (a) Ra=107, γ=-0,15 (-4,5 MPa/K), (b) Ra=3·106, γ=-0,2 (-6 MPa/K). 
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62. ábra. Átmeneti konvekciós alaptípus hőmérséklettere, (a) Ra=107, γ=-0,15 (-4,5 MPa/K), 

(b) Ra=3·106, γ=-0,2 (-6 MPa/K). 

 

Fent leírtakat egybevetve ismételten felmerül a kérdés, hogy az átmeneti állapotot kísérő 

köpenylavinák valóban periodikusak-e, és ha igen milyen karakterisztikus idő jellemzi őket? 

Egyértelmű választ ad a kérdésre a vertikális tömegfluxusok (w660) amplitúdó spektrumának 

kiszámítása.  

A kétdimenziós esetnél részletesen tárgyalt módszert követve megnéztük, hogy hol jelentős 

w660 szórása, valamint elemeztük a fluxusokhoz tartozó idősorokat. Amelyikben lavinára utaló 

jeleket láttunk (hirtelen bekövetkező változások az idősorban, vizsgált mennyiségek szórása 

nagyságrendileg megváltozott), elvégeztük a vertikális tömegfluxus Fourier-transzformációját, és 

előállítottuk az adott modellhez tartozó amplitúdó spektrumot. A 63. ábrán egy tipikus 

köpenylavinákat tartalmazó modellhez (γ=-0,1; Ra=3·107) tartozó amplitúdó spektrum látható. 

Ebben az esetben több frekvenciacsúcs jelölhető ki.  

Ezek közül azt választjuk, amely a vertikális tömegfluxus idősorára legjobban illeszthető 

(63.b.). Az általunk választott csúcs az 4950-es dimenziótlan frekvencia környékén található. A 

többi frekvenciacsúcs nem köthető fizikailag értelmezhető jelenséghez. A kiválasztott frekvencia 

55 millió éves karakterisztikus időnek feleltethető meg. A 63.b. ábrán a Fourier-transzformáció 

előtti, átmeneti zónára jellemző vertikális tömegfluxus (w660) idősora látható. Az 55 millió év 

körüli periodicitás már erről a görbéről is sejthető.  

A 64 háromdimenziós modell közül 9 esetében sikerült lavinákat kimutatni a korábban már 

vázolt módszerek segítségével. Ezek közül 8 modellnél észleltünk egyértelműen periodikusan 

működő lavinadinamikát. A γ=-0,2 és Ra=3·106 esetben a lavinákra jellemző viselkedést 

figyeltünk meg (hirtelen változások a tömegfluxusban, fluxus nagy szórása), azonban jellegzetes 

periodicitást nem sikerült kimutatni. A 64 háromdimenziós modell — hasonlóan a kétdimenziós 

esethez — csoportosítható a háromféle konvekciós alaptípusnak megfelelően. A csoportosítás 

megtalálható a Melléklet 6. táblázatában.  
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63. ábra (a) A 660 km-es mélységre számított vertikális tömegfluxus (w660) amplitúdó 

spektruma (fekete) és 21 pontos átlagolással szűrt változata (zöld) a γ=-0,1; Ra=3·107 modell 

esetében. A dimneziótlan frekvenciát logaritmikus skálán tüntettük fel. (b) Vertikális 

tömegfluxus (w660) idősora ugyanannál a modellnél. 

 

A spektrumanalízis alapján megtalált nyolc modellesetet, mely karakterisztikus idővel 

jellemezhető lavinákat tartalmazott, a 64. ábra tünteti fel. A kétdimenziós esethez hasonlóan 

ezúttal is megfigyelhető, hogy a karakterisztikus idő (Tp) csökken az áramlás dinamikusabbá 

válásával (Ra nő). Ez jól magyarázható, hiszen minél nagyobb a Rayleigh-szám, annál 

hevesebb a konvekció, a folyamatok egyre gyorsabban zajlanak, így a lavinák is egyre sűrűbben 

követik egymást. Megjegyezzük, hogy mind a két-, mind a háromdimenziós lavinákhoz tartozó 

összes amplitúdóspektrum megtalálható a cd melléklet 2D_spektrum, illetve 3D_spektrum 

könyvtáraiban. 

A lavinadinamikát, a lavinák működését jól mutatja a cd mellékleten található animáció 

(Lavina3D.gif, Lavina_slice.gif), a modellt az Ra=107 és γ=-0,1 (-3 MPa/K) paraméterek írják 

le. Itt nagyságrendileg százmillió éven keresztül figyelhetjük, amint a fázisátmenet átszakad, és 

óriási mennyiségű hideg anyag zúdul alá az alsó köpenybe. A háromdimenziós hőmérséklettér 

metszete (Lavina_slice.gif) kétdimenzióban mutatja a köpenylavinák folyamatát. 
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Ugyanakkor a háromdimenziós eset el is tér a kétdimenzióstól, hiszen a lavinák 

periódusideje már nem teljesen független a fázisátmenet erősségétől (γ). Azonban a lavinák 

periódusideje és γ közötti kapcsolat nem egyértelmű. A jelenség magyarázata az lehet, hogy 

három dimenzióban a konvekció szabadsági foka nagyobb, így a lavinák dinamikája már 

kevésbé írható le egyetlen dinamikai paraméterrel (Ra). Kevésbé figyelhető meg az a globális 

szinkronizáció a felső és alsó köpeny között, mely a kétdimenziós esetet jellemezte. 

Mindazonáltal az is látszik, hogy nagy átlagban a periódusidőt inkább a Rayleigh-szám 

határozza meg. Ezt alátámasztja, hogy az adatpontokra igen jól illeszthető hatványfüggvény, 

melynek egyenlete: Tp[Mév]=1,7·104·Ra-0,331. Ez az eredmény igen érdekes abból a 

szempontból, hogy a lavinák periódusideje a Rayleigh-szám mínusz 1/3-dik hatványával 

arányos, mely arányosság a konvekció dinamikájának elméletében máshol is megmutatkozik 

(pl. termikus határréteg elmélet, Rayleigh-szám és a hőáram kapcsolata (Turcotte és Oxburgh, 

1967)). 

Érdemes külön megvizsgálni a legmagasabb Rayleigh-számú (3·107) eseteket. Az illesztett 

görbe alapján itt hozzávetőlegesen 55 millió éves karakterisztikus idő adódik. Ha tartjuk 

magunkat a kétdimenziós modelleknél megalkotott elképzelésünkhöz, mely szerint a 

köpenylavinák felszíni megnyilvánulásai lényegében a trapp bazaltok, akkor az 55 millió éves 

periodicitás igen jól összeegyeztethető Ernst és Buchen (2002, 2003) munkájával. Tanulmányuk 

alapján az elmúlt 2,5 milliárd évben (az Archaikum vége óta eltelt idő) átlagosan minden 20 

millió évre jut egy köpenyfeláramlás (Ernst és Buchen, 2002).  

 

64. ábra. A Rayleigh-szám (Ra) és a háromdimenziós köpenylavinák karakterisztikus idejének 

(Tp) kapcsolata különböző erősségű fázisátmenetek esetén. 
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Mindezekből a becsülhető átlagos karakterisztikus idő ~20-110 millió évre tehető. Azonban 

fontos tudni, hogy a geológiai idősor periodikus viselkedését nem sikerült bizonyítani, az idősor 

inkább sűrűsödésekből és ritkulásokból áll, epizodikus természetű. Ugyanakkor a LIP-ekről a 

legpontosabb adataink a Perm időszak végétől (~250 millió év óta) vannak.  

Most tekintsük csak a legjelentősebb vulkanizmussal járó bazaltplatókat, melyek térfogata 

eléri a néhány millió km3-t. Ezek az Emeishan-trapp (260–250 millió év), a Szibériai-plató 

(~250 Mév), a Közép- Atlanti Magma Provincia (200 Mév), a Parana és Etendeka trapp (138–

128 Mév) és a Dekkán-plató (65 Mév) (Courtillot, 1994; Courtillot és Renne, 2003).  

Látható, hogy a platók nem periodikusan követik egymást, mégis az elmondható, hogy 250–

260 millió évre 5 nagy esemény jut, mely hozzávetőlegesen 52 millió éves átlagos periodicitást 

adna. 

Mindent egybevetve hangsúlyos eredmény, hogy a háromdimenziós köpenylavinák 

karakterisztikus ideje (55 millió év) a legmagasabb Rayleigh-számok esetén, jól 

összeegyeztethető a geológiai folyamatok időbeliségével. Ezek alapján erősen valószínűsíthető, 

hogy a nagy platóbazaltok kialakulásában az óriási anyagmennyiséget szállító köpenylavinák 

fontos szerepet játszanak. 
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III.3.3. A fázisátmenetet tartalmazó háromdimenziós és kétdimenziós modellek összevetése 

 

Már az előző fejezetben láthattuk, hogy a fázisátmenetet tartalmazó két-, illetve 

háromdimenziós modellek kvalitatíve hasonló eredményeket adnak, ugyanakkor részleteiben 

fontos különbségeket is mutatnak. Egyértelmű hasonlóság, hogy mindkét modellrendszer 

esetében mindhárom konvekciós alaptípus (egyrétegű, átmeneti, kétrétegű) kialakul. A kétrétegű 

modellek mindkét modelltípusban teljesen szigetelt állapotot eredményeznek, vagyis ilyenkor az 

alsó és felső köpeny külön konvektál. A kétdimenziós átmeneti tartományban jellemző, hogy a 

köpenykonvekció periodikusan vált át kétrétegűvé, azaz a "nyugodt" időszakokban a 

fázishatáron átmenő vertikális tömegfluxus gyakorlatilag nullára csökken. Háromdimenziós 

modelltartományon hasonló jelenség csak nagyon ritkán, epizodikus jelleggel figyelhető meg.  

A dinamikusabb időszakokat itt is nyugodtabb periódusok követik, melyek esetén a 600 km-

es tömegfluxus nem zérusra, hanem egy alacsony alapértékre mérséklődik. 

 

Fontos továbbá, hogy az átmeneti tartományban két- és háromdimenzióban egyaránt 

megjelennek köpenylavinák, melyek karakterisztikus periódusidővel jellemezhetők. Azonban 

míg a kétdimenziós átmeneti tartomány összes modellje lavinatevékenységgel jár, addig 

háromdimenzióban e tartománynak csak egy részén figyelhetők meg lavinák (jellemzően a 

nagyobb Rayleigh-számoknál). Két dimenzióban kizárólag a dinamika (Ra) szabja meg a 

lavinajelenségek periódusidejét. Ugyanakkor a háromdimenziós lavinák periódusidejét a 

Rayleigh-szám dominálja ugyan, azonban kisebb mértékben a fázisátmenet erősségétől való 

függés is tapasztalható. 

Mindezek alapján úgy tűnik, hogy a kisebb szabadsági fokkal rendelkező kétdimenziós 

numerikus modellek szabályosabb, a fizikai jelenséget figyelve egyszerűbben viselkednek. Míg a 

háromdimenziós szimulációk nagyobb változékonysága miatt nehezebben kategorizálhatók. 

A két- és háromdimenziós modellek konvekciós alaptípusait érdemes egymással, illetve más 

tanulmányok eredményeivel összehasonlítani. Az alaptípusok elkülönítését lehetővé teszi az 

osztályozott térképek (classed map) szerkesztése. Ilyen térképek láthatók a 65. ábrán is, ahol a 

modellparaméterek (P: fázishatárszám (II.5.12), Ra: Rayleigh-szám, γ: fázishatár erőssége) 

függvényében ábrázoltuk a számítások eredményeit. A 65.a. ábra összesíti a kétdimenziós 

modelleseteket, míg a 65.b. a háromdimenziósokat. 

 Az ábrákat elemezve látható, hogy a kétdimenziós eset nem tér el nagyon a 

háromdimenzióstól, valójában igen hasonló mintázat figyelhető meg a térképeken.  
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A térképekre pillantva feltűnik, hogy az egyrétegű tartomány szinte azonos a két modellcsalád 

között, de fontos hangsúlyozni, hogy a háromdimenziós eset jóval finomabban jelzi az egyrétegű 

és az átmeneti zóna határát. Természetesen ez annak is köszönhető, hogy három dimenzióban 

gyenge fázisátmenetek (γ=-0,033; -0,05, -0,066) mellett is végeztünk számításokat. Fontos 

azonosság, hogy a legerősebb fázisátmenet esetében (γ=-0,3) a kétrétegű zóna határa teljesen 

megegyezik, Ra=105-nél indul. Hasonlóság az is, hogy előbbi Ra érték alatt a felső köpeny nem 

konvektál. 

A legösszetettebb jelenségek az átmeneti tartományban jelentkeznek. A kétdimenziós 

modellek esetében 5·105-es Rayleigh-szám mellett az átmeneti tartományba lépünk, míg három 

dimenzióban — ahol más Ra értékek esetén vizsgáltuk a rendszert — ez Ra=3·105–106-nál 

következik be. Ugyanakkor elmondható, hogy a legmarkánsabb különbséget a lavinák okozzák. 

Ahogy fentebb is írtuk, a kétdimenziós esetek összes átmeneti konvekciós típusa egyben a 

lavinák tartománya is, már 5·105-es Rayleigh-számtól kezdődően. Ezzel szemben a 

háromdimenziós modelleknél csak Ra≥3·106-tól keletkeztek köpenylavinák, innentől kezdve 

viszont minden átmeneti eset mutatott lavinákat. Tehát háromdimenziós köpenykonvekció 

esetében az átmeneti tartomány nem jár automatikusan lavinatevékenységgel, a lavinák csak a 

viszonylag nagy Rayleigh-számoknál nyomozhatók. Az átmeneti tartomány azon része, melyben 

nem jelentkeznek lavinák, egyértelműen elkülöníthető. A lavina-tevékenységre jellemző — a 

megfigyelt paraméterekben bekövetkező — hirtelen változások itt nem jelentkeznek. 

Ugyanakkor a hőmérséklet-mélység görbék alapján (58. ábra) e modellek sem az egyrétegű, sem 

a kétrétegű konvekciós típusba nem sorolhatók, így kizárólag az átmeneti tartományba 

illeszthetők be. Megjegyezzük, hogy háromdimenzióban már közepesen erős fázisátmenetnél 

(γ=-0,15 és Ra=3·107) is bekövetkezik a köpeny szeparálódása, noha kétdimenzióban ilyen nagy 

Rayleigh-számnál nem folytattunk vizsgálatot. 

A különböző konvekciós típusok határát könnyen kijelölhetjük, ha hatványfüggvényt 

illesztünk az adatpontokra. Ezt azért is érdemes megtenni, mert így a modelleredmények 

könnyen összehasonlíthatók más tanulmányokkal (pl. Yanagisawa et al., 2010). Az általánosan 

elfogadott eljárást követve P (fázishatárszám) és Ra közti kapcsolatot kerestük. Az illesztéssel 

lényegében a konvektív rendszert teljesen meghatározó két dinamikai változó (Ra, P(γ)) közötti 

kapcsolat teremtődik meg, hiszen P a fázishatár erősségének, γ-nak függvénye. Kétdimenziós 

esetben a P=-10,3·Ra-0,31 görbe adja meg az egyrétegű és átmeneti zóna határát (65.a. ábra). 

Három dimenzióban ugyanez a P=-10,15·Ra-0,302 alakban állítható elő (65.b. ábra). Az átmeneti 

zóna és a kétrétegű tartomány közötti váltás is leírható hatványfüggvénnyel. A kétdimenziós 

esetben ez P=-0,81·Ra-0,071-nek (65.a. ábra).  
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Háromdimenzióban P=-1,52·Ra-0,114-nek adódott (65.b. ábra). Jól látható, hogy a 

modelltartomány dimenziójától függetlenül az illesztett görbék között nincs nagy különbség, 

meglehetősen jól kijelölik az egyes tartományok határát. A kisebb eltérésnek egyik oka az is 

lehet, hogy a két számítássorozatot nem teljesen ugyanazon paramétertartományon végeztük. 

Figyelemre méltó, hogy a görbék a többi tanulmánnyal is igen jó egyezést mutatnak.  

 

Az egyrétegű, illetve átmenti konvekció határát Yanagisawa et al. (2010) gömbhéj alakú 

modelltartományt alkalmazó tanulmánya a P=-12·Ra-0,33 egyenlettel írja le. Hangsúlyos 

eredmény, hogy ez a görbe jól illeszkedik a saját adatpontjainkra, különösen igaz ez a 

háromdimenziós esetben (65.b.). Wolstencroft és Davies (2011) munkája szintén gömbi 

rendszerben, P=-4,8·Ra-0,25 összefüggést állapított meg. Ez a görbe talán a kétdimenziós átmeneti 

zóna határát helyenként pontosabban kijelöli, de összességében háromdimenzióban jobban leírja 

a határvonalat (65.a., b.). Az átmeneti és kétrétegű áramlástípus közötti váltást Yanagisawa et al. 

(2010) alapján a P=-4,7·Ra-0,2 összefüggés jellemzi, míg Wolstencroft és Davies (2011) cikke 

alapján ez a P=-1,05·Ra-0,1 görbével írható le. Hangsúlyozzuk, hogy az átmeneti zóna és 

egyrétegű (teljes köpeny) konvekció határát Yanagisawa et al. (2010) és az általunk kapott görbe 

nagy pontossággal visszaadja, különösen igaz ez a háromdimenziós modelleredményekre. A 

kétrétegű modellek, valamint átmeneti konvekciós forma közötti határt a Wolstencroft és Davies 

(2011) által javasolt görbe jól leírja, és általánosságban e tanulmány eredményei illeszthetők 

leginkább jelen munkába. Megközelítőleg már Christensen és Yuen (1985), illetve Yanagisawaet 

et al. (2010) görbéi is leírják ezt a tartományt, azonban csak a paraméter-tartomány közepén 

(65a., b.). 

Összességében elmondható, hogy eredményeink összhangban vannak a legkorszerűbb ma 

használt gömbi modellek eredményeivel. Fontos észrevenni, hogy a háromdimenziós 

modelleredmények összességében jobban harmonizálnak a legújabb gömbi 

modellszámításokkal, mint a kétdimenziósak, bár a kétféle tartományból származó eredmények 

között eleve nincs nagy eltérés. Fontos az is, hogy még ilyen bonyolult háromdimenziós 

köpenykonvekciós modellek esetében is a derékszögű- és gömbi geometria relatíve egymáshoz 

közeli eredményeket ad, főképpen, hogyha az eredményeket a paraméterek bizonytalanságával 

(pl. viszkozitás nem pontos ismerete) együtt kezeljük. Ez is mutatja, hogy a köpenykonvekció 

fizikáját Descartes-féle koordináta-rendszerben is jól lehet tanulmányozni, a görbült geometria 

hatása érdemben nem befolyásol.  



117 

 

Mindazonáltal az eddig bemutatott modelleredmények a köpenykonvekció fizikai 

működésének megismerésén túl a földtörténet szempontjából nézve is fontosak. Alapvető 

feltételezés, hogy a látható felszínt a mélyben zajló folyamatok alakították, alakítják ki.  

E folyamat (lényegében a köpenykonvekció – lemeztektonika kettőse) vélhetően a maihoz 

hasonlóan, hozzávetőlegesen egyező erősségű fázisátmenet mellett (Wolstencroft és Davies, 

2011) de jóval nagyobb intenzitással (1–2 nagyságrenddel nagyobb Rayleigh-számmal), 

esetenként epizodikus jelleggel zajlott a földtörténet során (Condie, 2001, 1998; Parman, 2007; 

Pearson et al., 2007; Frimmel, 2008; Ernst és Buchan, 2002).  

A modellezésből kapott eredményeink alapján kijelölhető a Föld mai, illetve korai konvektív 

állapota a dinamikai paramétertérben (66. ábra.). Az ábrán a Föld mérete hozzávetőlegesen 

szimbolizálja a paraméterek bizonytalanságát. Ezzel együtt a térkép alapján megállapítható, hogy 

a mai Föld konvekciós típusa az átmeneti konvekció és a teljes köpenykonvekció határvidékére 

sorolható. Ugyanakkor — figyelembe véve a bolygó folyamatos hűlését, ezáltal a konvekció 

lassulását — megjósolható, hogy a földtörténeti jövőben egyre inkább az egyrétegű konvekció 

kerül előtérbe, melyet a szeizmológiai mérések többnyire igazolnak is (pl. van der Hilst et al., 

1997).  

A 66. ábrán a korai — több milliárd évvel ezelőtti állapotot idéző — Föld helyzetét is 

megadtuk. Látható, hogy a földi konvekció több milliárd évvel ezelőtt jórészt az átmeneti 

tartományba sorolható, de esetleg a kétrétegű konvekciós típusba is tartozhatott. Feltételezhető, 

hogy a Föld korai állapotában (~4 milliárd évvel ezelőtt) a köpenyben kétrétegű konvekció 

működött, mely később átváltott a ma is zajló átmeneti jellegre. A konvekciót nagy 

valószínűséggel köpenylavinák kísérték (Davies, 1995, 2008), melyek epizodikusan, esetleg 

periodikusan fordultak elő. 

A köpenyben zajló összetett áramlási rendszer az egész bolygó működésére kihatással volt, 

illetve van. A köpenylavinák által okozott óriási tömegátrendeződések és maga a 

köpenykonvekció vélhetően a geodinamó működését is befolyásolták, befolyásolják (Larson, 

1991; Muller, 2002; Tackley, 2012). Egyes feltételezések szerint a külső magban zajló, 

mágneses teret generáló áramlási rendszer és a köpeny áramlásai között csatolás van (Tackley, 

2012). Az elméletek szerint a köpenyben zajló konvekció kvázi-periodikus természete révén a 

mágneses térfordulásokat is befolyásolja a köpeny–mag határon átáramló hőfluxuson keresztül. 

Nagy hőfluxus esetén (szuperplumok, köpenylavinák) a térfordulások gyakrabban következnek 

be, míg alacsonyabb hőfluxus esetén stabil mágneses szuperkronok pl. Kréta normál kron (~35 

millió éves időtartam) jönnek létre (Courtillot és Olson, 2007).  
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A hatalmas tömegátrendeződéssel (~1021–1022 kg) járó köpenylavinák a mai kutatások szerint 

a nap hosszának változását is okozhatták. A numerikus modellek szerint a lavinák anyagfluxusa 

109 km3/millió év. Ilyen hatalmas áthelyeződő tömeg képes megváltoztatni a Föld tehetetlenségi 

nyomatékát, ezáltal befolyásolva a Föld forgási sebességét. Ilyen mechanizmussal magyarázható 

pl. a Kréta időszakbeli felgyorsult földforgás (Machetel és Thomassot, 2002). 

Másfelől a köpenylavináknak szerepe lehet a kontinensek epizodikus (esetleg periodikusan 

ciklikus, hozzávetőlegesen 200 millió év) szétdarabolódásában és ismételt összeállásában (super 

continent cycles), mely folyamat kiemelkedően fontos a geodinamikában (Santosh et al., 2009; 

Santosh, 2010; Tackley, 2012).  

 

Itt kell megemlítenünk az olyan elméleteket (pl. Courtillot és Olson, 2007; Ganino és Arndt, 

2009; Li és Zhong, 2009; Santosh, 2010), melyek a Föld különböző szféráiban zajló geológiai 

értelemben rövid idő alatt bekövetkező, de jelentős környezeti hatással bíró eseményeket 

egységes egészként kezelik. Az ilyen elméletek közül itt most a nagy kihalási események és a 

plató bazaltok kapcsolatát emeljük ki. A kihalási események viszonylag megbízhatóan a 

Kambrium kezdetéig (542 millió év) nyomozhatók (Keller, 2005). Az adatok 350 millió évtől 

kezdődően egyre megbízhatóbbak, így érdemes ezeket vizsgálni. Ha összevetjük a plató bazaltok 

és a kihalási események korait, meglepő eredményre bukkanunk (67. ábra). A korok közötti 

korreláció 99% (Haggerty, 1996). Megvizsgálva az elmúlt 250 millió évet, az ábráról látható, 

hogy ezidő alatt 11 esemény következett be, mely közel 23 millió éves karakterisztikus időt adna 

eredményül, mely nagyságrendileg összeegyeztethető az általunk háromdimenziós 

köpenylavinákra kapott 55 millió évvel. Újra hangsúlyozzuk, hogy a plató bazaltok 

keletkezésében a köpenylavinák jelentős szerepet játszhatnak. A plató bazaltok és kihalások 

közötti jelentős korreláció indította arra a kutatók egy részét, hogy a plató bazaltok 

keletkezéséhez kössék a kihalási eseményeket. A legvalószínűbb mechanizmus az, hogy a plató 

bazaltokat létrehozó vulkanizmus során rengeteg vulkáni gáz (CO2, SO2, CH4) és hamu kerül a 

légkörbe, ezzel egyidejűleg a magma kölcsönhatásba kerül (kontakt metamorfózis révén) az 

üledékes kőzetekkel, mely még jelentősebb gázképződéssel jár (1013–1014 kg). Mindez globális 

változást indít el, elsősorban klímaváltozást okoz, ami kihaláshoz vezet (Ganino és Arndt, 2009). 

Természetesen a kihalási események magyarázatát nem feltétlenül kell a köpenylavinákhoz, 

bazalt platókhoz kötnünk. Számos más alternatíva létezik pl. extraterresztriális események által 

kiváltott globális változás (Keller, 2005).  
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65. ábra. A konvekciós típusok osztályozása, összehasonlítása más tanulmányokkal. (a) 

kétdimenziós modellek, (b) háromdimenziós modellek.  
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66. ábra. A konvekciós típusok, valamint a mai és a korai Föld elhelyezkedése a vizsgált 

paramétertérben (Wolstencroft és Davies, 2011 nyomán). 

 

 

67. ábra Plató bazaltok és nagy kihalási események kapcsolata (Courtillot és Olson, 2007 

nyomán) 
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IV. Összefoglalás 

 

A köpenykonvekció geometriai vizsgálata megmutatta, hogy a kialakuló köpenyáramlás nem 

független a modellgeometriától. A mérhető paraméterek (felszíni hőáram, átlagos sebességek) 

nagyságára a modelltartomány alakja hatással van. A legszembetűnőbb hatás a 

hengergeometriában tapasztalható nagyfokú aszimmetrikus átlaghőmérséklet-eloszlás. A köpeny 

átlaghőmérsékletét a lebukó hideg és felszálló meleg áramlási felületek aránya határozza meg. 

Mivel a lebukó hideg jóval nagyobb felületű a hengergeometria esetén, a köpeny lehűl, 

átlaghőmérséklete kisebb, mint 0,5. Hasonló folyamat figyelhető meg a hengergyűrű, illetve 

gömbi geometriákban is, ott a földmag, illetve a földfelszín felületének aránya szabja meg az 

átlagos köpenyhőmérsékletet. Fontos különbség azonban, hogy ezekben a geometriákban az 

átlaghőmérséklet független a Rayleigh-számtól, míg henger geometria esetén a növekvő 

Rayleigh-számok felé haladva egyre jobban lehűl a tartomány. Azaz minél hevesebb a 

köpenykonvekció, annál hidegebb földköpenyt kapunk eredményül. Ennek oka, az, hogy a 

lebukó hideg felület — termikus határréteg elvékonyodásával — növekszik a Rayleigh-számmal, 

míg a feláramló meleg felület csökken. Szimmetrikus geometriában (derékszögű 2D, 3D) a 

hőmérsékletprofil is szimmetrikus, 0,5.  

Ugyanakkor fontos eredmény, hogy az összes geometria esetében univerzálisan teljesül a 

termikus határréteg elmélet (Turcotte és Oxburgh, 1967), azaz a legfontosabb konvekciós 

mennyiségek meghatározhatók egyetlen paraméter, a Rayleigh-szám ismeretében. A hőáram 

(Nu) a Rayleigh-szám 1/3-dik, míg az áramlási sebességek (vrms) a Rayleigh-szám 2/3-dik 

hatványával arányosak. Ez azt is igazolja, hogy amennyiben csak a köpenykonvekció fizikáját 

kívánjuk vizsgálni, az bármelyik geometriában megtehető. Természetesen tisztán csak fizikai 

modellezésnél a valós Földre vonatkozóan csak nagyon korlátozott mértékben (pl. globális 

átlagok) vonhatunk le következtetéseket. 

A másik nagy terület, ahol kutatásainkat végeztük a 660 km mélységben húzódó endoterm 

fázisátmenet és a köpenykonvekció kapcsolata volt. Az irodalomból már ismert eredmények — 

mint azon dinamikai jelenség, mely szerint növekvő Rayleigh-számmal a fázisátmenet áramlásra 

gyakorolt gátló hatása felerősödik — nagy pontossággal megerősítést nyertek. A 660 km-es 

fázishatáron átáramló tömegfluxus idősorainak szisztematikus vizsgálatával feltérképeztük az 

(Ra, γ) paramétertérben kialakuló konvekciós alaptípusokat. Ezek az egyrétegű, kétrétegű és 

átmeneti típusú konvekciók, melyekből megalkottuk a köpenykonvekció alaptípusainak 

paramétertérképét.  



122 

 

Az egyes tartományok határa igen jól leírható hatványfüggvény segítségével, a Rayleigh-

szám és a Clapeyron-görbe között kapcsolat teremthető. Egyértelműen bebizonyosodott, hogy a 

konvekciós típusok egymástól igen jól elkülöníthetők, az elkülönítés a szakirodalommal egyező 

eredményt adott. Az átmeneti konvekciós tartományban kialakuló köpenylavinákat új módszerrel 

(Fourier-analízis) vizsgálva kiderült, hogy a lavinák periodikus természetűek. Az amplitúdó 

spektrumokból kapott karakterisztikus időkről elsőként mutattuk ki, hogy azokat a 

köpenydinamika legfontosabb dimenziótlan paramétere, a Rayleigh-szám határozza meg. 

Nagyobb Rayleigh-számok felé haladva a köpenylavinák periódusideje csökken. A 

lavinadinamika és a köpenydinamika kapcsolata leírható hatványfüggvény formájában, melyet 

két és háromdimenzióban egyaránt megadtunk.  

Kiemelendő, hogy a valós köpenyt vélhetően legjobban közelítő modellek (Ra=3·107, γ=-0,1 

(-3 MPa/K)) esetében háromdimenzióban a köpenylavinák karakterisztikus ideje (~55 millió év) 

jól összeegyeztethető geológiai felszíni jelenségek létrejöttével. Itt elsősorban a plató bazaltokra 

gondolunk. Eszerint a plató bazaltok keletkezéséhez szükséges hatalmas mennyiségű magmát a 

köpenylavinák szolgáltathatják.  

A dolgozatban bemutatott eredmények további kutatások lehetőségét hordozzák magukban, 

hiszen fontos lenne egy, a valós köpenyt még jobban leíró modell létrehozása, melynek 

segítségével a köpenylavinák tulajdonságai tovább vizsgálhatók. Joggal merül fel igény a 

köpenylavinák és a földfelszín (litoszféra) kapcsolatát leíró modell megalkotására is. 

Hangsúlyozzuk, hogy noha köpenymodellünk viszonylag egyszerű, mégis felveti annak a 

lehetőségét, hogy a bioszféra szempontjából is kritikus geológiai folyamatok mögött egy közel 

periodikusan működő fizikai folyamat áll. Mindezen geodinamikai jelenségek működésének, 

egymáshoz való viszonyának pontos megértése még a jövő feladata. Mindazonáltal a bolygó 

belső dinamikájának megismerése — annak szépségén túl — mindenképpen elengedhetetlen, 

hiszen a felszínre, a földfelszínen zajló életre gyakorolt hatása ma már egyértelmű. 
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V. Melléklet 

 
Ra-Nu D H HGY (f) HGY (KMH) δD δH δHGYf δHGY_KMH 

104 4,885 2,310 3,536 6,495 0,014 0,166 0,000 0,000 

105 10,568 9,327 7,312 13,409 0,193 0,546 0,016 0,024 

106 22,062 20,728 13,428 25,872 0,238 0,734 0,342 1,414 

107 46,397 43,136 26,133 47,558 0,677 0,079 0,989 1,743 

Ra-vrms D H HGY  - δD δH δHGY - 

104 42,865 13,708 42,785 - 0,000 0,141 0,001 - 

105 193,197 101,982 172,952 - 0,227 2,794 0,278 - 

106 833,991 452,112 720,509 - 2,693 2,610 37,613 - 

107 3631,366 1841,036 2603,129 - 14,926 3,418 259,336 - 

 
1. táblázat. A kétdimenziós derékszögű (D), henger (H) és hengergyűrű (HGY) geometriák 

modellezési végeredményei. Egyéb rövidítések HGY (f) – Nu a felszínen hengergyűrű 
geometria esetén, HGY (KMH) – Nu a köpeny–mag határon hengergyűrű geometria 
esetén, a δ szimbólum mindenhol az időbeli szórásokat jelöli. 
 

Ra-Nu Derékszögű 3D Gömbhéj δDerékszögű 3D δGömbhéj 

104 4,509 4,768 0,000 0,027 

105 9,066 6,980 0,072 0,038 

106 19,412 13,780 0,323 1,271 

107 40,937 25,357 0,551 0,864 

Ra-vrms Derékszögű 3D Gömbhéj δDerékszögű 3D δGömbhéj 

104 71,350 41,915 0,000 0,215 

105 278,448 166,349 3,257 3,668 

106 1106,134 625,257 27,287 219,184 

107 4647,725 4637,762 141,945 442,078 

 
2.táblázat A háromdimenziós Derékszögű és gömbhéj számítások kvázistacionárius 

végeredményei. 

 

Ra-w660 γ=0 δ γ=-0,1 δ γ=-0,15 δ γ=-0,2 δ γ=-0,3 δ 

104 22,818 0,000 19,483 0,000 16,509 0,000 13.381 0,000 7,613 0,000 

2·104 36,573 0,000 30,407 0,000 25,103 0,000 19,226 0,000 7,514 0,008 

5·104 67,046 2,949 52,950 0,000 41,486 0,000 27,539 0,000 8,454 0,000 

105 107,981 15,674 83,194 8,284 58,875 2,631 38,049 10,362 6,936 0,003 

2·105 159,622 17,206 130,949 20,182 85,209 13,937 43,445 6,121 8,639 0,000 

5·105 286,498 34,846 274,829 3,463 117,873 51,467 87,922 38,244 22,276 6,549 

106 512,639 1,289 327,246 81,129 161,742 107,702 105,412 56,850 13,058 1,009 

2·106 794,535 4,712 409,053 206,158 256,293 129,468 110,217 90,638 14,860 2,072 

5·106 1424,223 17,768 696,902 400,631 405,731 298,090 44,874 8,752 14,726 1,676 
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107 2320,921 14,754 1006,909 718,018 254,962 304,237 27,618 1,629 11,495 6,667 

Ra-Nu γ=0 δ γ=-0,1 δ γ=-0,15 δ γ=-0,2 δ γ=-0,3 δ 

104 4,461 0,000 4,153 0,000 3,915 0,000 3,623 0,000 2,942 0,000 

2·104 5,387 0,000 4,999 0,000 4,676 0,000 4,228 0,000 2,935 0,003 

5·104 6,883 0,142 6,318 0,000 5,827 0,000 4,688 0,000 3,152 0,000 

105 8,531 0,355 7,795 0,166 6,884 0,077 5,407 0,279 2,999 0,000 

2·105 10,167 0,478 9,797 0,417 8,578 0,368 6,687 0,182 4,145 0,000 

5·105 13,674 0,837 14,898 0,054 10,031 1,058 9,645 0,573 6,205 0,340 

106 19,076 0,034 15,623 0,798 12,041 1,312 11,345 0,729 6,474 0,007 

2·106 23,745 0,040 17,231 1,749 15,397 1,166 12,459 0,678 8,131 0,231 

5·106 31,908 0,097 23,235 1,975 20,597 2,103 13,749 0,220 11,965 0,257 

107 44,465 0,043 29,7624 3,235 22,673 1,845 17,165 0,120 16,659 0,203 

Ra-vrms γ=0 δ γ=-0,1 δ γ=-0,15 δ γ=-0,2 δ γ=-0,3 δ 

104 47,812 0,000 41,806 0,000 37,970 0,000 33,886 0,000 26,268 0,000 

2·104 71,690 0,000 62,426 0,000 56,222 0,000 49,033 0,000 36,700 0,028 

5·104 120,372 3,608 103,030 0,000 91,212 0,000 82,083 0,000 56,052 0,000 

105 185,819 20,147 156,365 15,116 130,610 4,860 115,718 12,556 72,615 0,010 

2·105 274,536 26,708 244,171 35,262 203,417 25,130 199,047 9,131 107,010 0,000 

5·105 479,329 52,512 459,192 7,217 330,036 97,823 376,211 77,258 247,151 27,680 

106 777,534 3,157 672,135 137,219 498,304 205,775 526,108 128,983 290,691 4,620 

2·106 1202,584 8,041 896,558 305,038 911,469 264,998 725,189 222,954 459,536 26,651 

5·106 2155,248 13,719 1744,007 652,559 1551,540 644,385 983,616 55,318 820,848 50,055 

107 3544,494 16,635 2520,791 1313,882 1840,724 755,903 1326,660 51,879 1265,634 77,025 

Ra-wum γ=0 δ γ=-0,1 δ γ=-0,15 δ γ=-0,2 δ γ=-0,3 δ 

104 
12,359 0,000 9,407 0,000 7,845 0,000 6,209 0,000 3,225 0,000 

2·104 
19,945 0,000 14,720 0,000 11,930 0,000 8,883 0,000 2,989 0,001 

5·104 
37,095 1,641 25,888 0,000 19,812 0,000 12,809 0,000 3,180 0,000 

105 
60,762 8,662 41,756 3,986 28,504 1,215 18,899 5,380 3,779 0,001 

2·105 93,100 9,543 69,948 9,193 48,651 6,016 31,868 2,204 26,026 0,000 

5·105 173,558 19,625 148,368 1,277 81,464 20,579 70,715 12,556 47,234 4,392 

106 
308,822 0,671 194,055 35,733 124,413 40,834 101,199 17,150 65,810 0,585 

2·106 486,261 1,787 267,423 86,482 191,301 46,315 147,487 22,241 110,905 8,972 

5·106 884,006 9,273 452,319 166,448 327,942 103,454 233,849 10,608 232,666 10,488 

107 
1426,145 9,331 664,284 291,250 426,082 79,012 374,204 4,022 378,843 6,929 

Ra-wlm γ=0 δ γ=-0,1 δ γ=-0,15 δ γ=-0,2 δ γ=-0,3 δ 

104 
31,775 0,000 33,341 0,000 30,622 0,000 27,625 0,000 21,655 0,000 

2·104 
50,541 0,000 53,309 0,000 48,770 0,000 43,169 0,000 29,035 0,042 

5·104 
91,201 3,943 95,737 0,000 86,888 0,000 65,563 0,000 43,106 0,000 

105 
144,787 20,550 150,631 16,615 131,522 4,886 99,023 13,084 59,860 0,015 

2·105 208,253 22,997 232,538 37,567 193,777 27,111 124,931 15,668 133,783 0,000 

5·105 365,616 46,548 464,869 8,009 313,909 104,013 243,888 95,723 145,658 41,896 

106 
657,643 3,464 577,825 146,615 478,209 221,424 361,327 154,390 346,402 7,910 

2·106 1015,775 8,242 824,004 359,506 655,154 281,700 523,227 277,011 536,199 37,133 

5·106 1818,698 19,076 1415,023 760,613 1182,600 665,701 485,317 119,398 932,618 77,857 

107 
2981,916 15,623 2249,821 1316,297 1374,170 932,811 1009,078 88,210 1386,357 155,584 

 
3. táblázat A fázisátmenetet tartalmazó kétdimenziós modellezés kvázistacionárius 

végeredményei. 



126 

 

Modell γ P Ra Konvekciós típus 

1 0 0,0 104 1 

2 0 0,0 2·104 1 

3 0 0,0 5·104 1 

4 0 0,0 105 1 

5 0 0,0 2·105 1 

6 0 0,0 5·105 1 

7 0 0,0 106 1 

8 0 0,0 2·106 1 

9 0 0,0 5·106 1 

10 0 0,0 107 1 

11 -0,1 -0,1422 104 1 

12 -0,1 -0,1422 2·104 1 

13 -0,1 -0,1422 5·104 1 

14 -0,1 -0,1422 105 1 

15 -0,1 -0,1422 2·105 1 

16 -0,1 -0,1422 5·105 1 

17 -0,1 -0,1422 106 L 

18 -0,1 -0,1422 2·106 L 

19 -0,1 -0,1422 5·106 L 

20 -0,1 -0,1422 107 L 

21 -0,15 -0,2133 104 1 

22 -0,15 -0,2133 2·104 1 

23 -0,15 -0,2133 5·104 1 

24 -0,15 -0,2133 105 1 

25 -0,15 -0,2133 2·105 1 

26 -0,15 -0,2133 5·105 L 

27 -0,15 -0,2133 106 L 

28 -0,15 -0,2133 2·106 L 

29 -0,15 -0,2133 5·106 L 

30 -0,15 -0,2133 107 L 

31 -0,2 -0,2843 104 1 

32 -0,2 -0,2843 2·104 1 

33 -0,2 -0,2843 5·104 1 

34 -0,2 -0,2843 105 1 

35 -0,2 -0,2843 2·105 1 

36 -0,2 -0,2843 5·105 L 

37 -0,2 -0,2843 106 L 

38 -0,2 -0,2843 2·106 L 

39 -0,2 -0,2843 5·106 2 

40 -0,2 -0,2843 107 2 

41 -0,3 -0,4265 104 2 
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42 -0,3 -0,4265 2·104 2 

43 -0,3 -0,4265 5·104 2 

44 -0,3 -0,4265 105 2 

45 -0,3 -0,4265 2·105 2 

46 -0,3 -0,4265 5·105 2 

47 -0,3 -0,4265 106 2 

48 -0,3 -0,4265 2·106 2 

49 -0,3 -0,4265 5·106 2 

50 -0,3 -0,4265 107 2 

 

4. táblázat Fázisátmenetet tartalmazó kétdimenziós modellek tipizálása. 

1: egyrétegű, 2: kétrétegű, L: lavinajelenség. 
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Ra-w660 γ=0 δ γ=-0,033 δ γ=-0,05 δ γ=-0,066 δ γ=-0,1 δ γ=-0,15 δ γ=-0,2 δ γ=-0,3 δ 

104 
23,338 0,000 21,746 0,001 20,880 0,001 24,337 0,000 19,053 0,000 16,932 0,000 13,170 0,000 13,170 0,000 

3·104 
48,035 0,004 45,099 0,001 44,162 0,005 51,591 0,003 37,141 0,000 34,261 0,000 20,512 0,001 13,170 0,000 

105 
107,495 1,230 101,965 1,206 96,109 0,728 115,682 0,001 79,213 0,585 65,183 0,864 31,063 0,674 8,308 0,299 

3·105 224,309 5,080 215,174 3,446 208,069 4,148 237,427 1,106 175,295 3,938 152,493 0,000 66,366 3,626 11,981 0,903 

106 
496,189 13,226 480,157 13,005 453,353 12,969 429,803 9,930 334,959 22,419 184,674 13,357 158,182 10,568 13,797 0,513 

3·106 1014,141 26,738 955,825 23,716 904,651 23,632 819,083 30,089 560,710 55,868 395,970 28,274 244,507 51,153 14,212 0,370 

107 
2195,046 59,887 2099,569 57,111 1932,876 70,292 1301,875 132,122 1072,319 141,607 761,493 114,809 25,638 0,880 15,332 0,357 

3·107 4436,873 116,790 4141,659 97,611 2654,112 242,677 2484,657 379,664 2287,185 332,658 39,437 1,105 25,312 1,863 22,113 0,324 

Ra-Nu γ=0 δ γ=-0,033 δ γ=-0,05 δ γ=-0,066 δ γ=-0,1 δ γ=-0,15 δ γ=-0,2 δ γ=-0,3 δ 

104 
4,510 0,000 4,457 0,000 4,393 0,000 4,642 0,000 4,276 0,000 4,016 0,000 3,661 0,000 2,985 0,000 

3·104 
6,273 0,000 6,170 0,000 6,052 0,001 6,748 0,045 5,653 0,000 5,775 0,000 4,465 0,000 3,202 0,000 

105 
9,066 0,072 9,156 0,088 8,971 0,034 9,959 0,158 8,285 0,034 7,777 0,061 5,442 0,081 3,174 0,024 

3·105 13,006 0,196 13,380 0,163 13,304 0,168 14,115 0,169 12,569 0,124 13,189 0,000 7,799 0,103 5,259 0,064 

106 
19,412 0,323 19,910 0,329 19,703 0,281 19,434 0,237 17,679 0,414 13,397 0,222 11,894 0,157 7,899 0,074 

3·106 27,706 0,391 28,189 0,355 27,873 0,395 27,214 0,400 22,552 0,443 17,781 0,263 14,766 0,297 10,877 0,045 

107 
40,938 0,551 42,031 0,583 41,053 0,726 34,812 0,653 30,305 0,603 24,028 0,368 15,467 0,076 15,983 0,074 

3·107 58,023 0,708 58,892 0,592 50,062 0,722 44,826 0,926 43,971 0,790 21,721 0,104 21,922 0,099 21,707 0,124 

Ra-vrms γ=0 δ γ=-0,033 δ γ=-0,05 δ γ=-0,066 δ γ=-0,1 δ γ=-0,15 δ γ=-0,2 δ γ=-0,3 δ 

104 
71,350 0,000 70,918 0,001 69,181 0,001 58,005 0,001 65,017 0,000 48,870 0,000 53,837 0,000 53,837 0,000 

3·104 
139,763 0,000 139,252 0,000 133,403 0,022 120,367 0,013 123,483 0,001 98,786 0,000 94,102 0,005 53,837 0,000 

105 
278,449 3,257 281,706 3,262 276,017 1,934 264,024 0,008 251,537 1,657 216,530 0,282 150,114 2,496 117,764 1,237 

3·105 535,694 8,542 551,554 7,660 540,546 7,657 532,489 3,587 495,429 9,971 431,032 0,000 384,396 10,098 240,611 4,772 

106 
1106,134 27,287 1144,816 24,769 1113,274 24,167 1086,451 25,622 933,236 52,845 893,362 41,563 865,696 35,360 484,585 4,228 

3·106 2192,349 60,826 2217,228 58,933 2153,060 55,551 1911,939 75,130 1710,476 151,067 1741,165 93,028 1361,016 110,919 939,991 10,042 

107 
4647,725 141,945 4748,585 129,279 4310,548 139,361 3240,328 310,581 3664,991 383,162 3133,761 313,676 1763,443 20,368 1928,825 23,125 

3·107 9279,068 277,547 9097,009 291,915 6094,018 562,338 6697,211 914,676 7645,902 955,246 3208,306 31,124 3687,568 52,874 3380,171 61,348 

Ra-wum γ=0 δ γ=-0,033 δ γ=-0,05 δ γ=-0,066 δ γ=-0,1 δ γ=-0,15 δ γ=-0,2 δ γ=-0,3 δ 

104 
12,891 0,000 11,830 0,001 11,319 0,000 13,253 0,000 10,188 0,000 8,840 0,000 6,772 0,000 6,772 0,000 

3·104 
27,194 0,002 24,895 0,001 24,058 0,003 28,742 0,004 19,917 0,000 18,479 0,000 10,348 0,000 6,772 0,000 

105 
62,731 0,714 58,922 0,705 55,451 0,395 66,357 0,002 44,904 0,309 35,082 0,395 16,155 0,346 5,062 0,357 
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3·105 135,559 2,867 128,959 1,909 124,602 2,113 140,146 0,494 104,667 1,823 90,649 0,000 53,016 1,478 39,413 0,597 

106 
308,927 7,278 296,293 6,790 282,706 6,830 269,081 5,206 217,776 10,220 135,961 5,330 130,403 4,013 96,813 1,782 

3·106 639,077 15,196 603,882 13,030 577,434 12,917 536,062 14,995 380,272 24,710 279,469 10,773 235,432 13,779 201,053 1,195 

107 
1392,167 34,715 1333,506 33,531 1251,841 38,599 916,594 61,209 697,078 62,186 503,457 44,444 443,557 3,892 458,380 3,183 

3·107 2813,340 68,562 2643,636 54,891 1882,572 114,993 1639,913 179,975 1353,760 150,862 885,533 6,907 891,930 7,391 901,879 7,221 

Ra-wlm γ=0 δ γ=-0,033 δ γ=-0,05 δ γ=-0,066 δ γ=-0,1 δ γ=-0,15 δ γ=-0,2 δ γ=-0,3 δ 

104 
36,602 0,000 38,261 0,002 37,459 0,002 45,405 0,001 37,030 0,000 39,131 0,000 30,238 0,000 30,238 0,000 

3·104 
73,679 0,005 79,874 0,002 81,190 0,008 94,574 0,015 74,491 0,001 80,081 0,000 57,075 0,005 30,238 0,000 

105 
161,120 1,986 173,838 2,096 169,595 1,454 207,226 0,008 158,404 1,184 158,329 2,158 118,867 1,824 66,886 0,820 

3·105 327,782 7,947 359,023 6,153 358,302 7,629 417,134 2,292 343,674 7,489 362,865 0,000 194,054 5,584 148,064 6,345 

106 
718,080 20,427 791,351 22,611 770,246 23,637 759,974 19,205 684,808 42,292 466,951 33,111 398,614 18,414 335,360 18,374 

3·106 1470,784 41,220 1576,374 43,116 1543,116 43,056 1473,866 57,649 1231,606 116,389 897,382 66,493 723,731 97,007 694,310 14,811 

107 
3191,681 90,323 3484,862 97,814 3333,999 126,166 2639,220 249,164 2436,593 295,878 1889,235 235,178 1170,914 28,079 1693,166 

24,480 
 

3·107 6475,095 176,239 6938,465 177,650 5106,437 434,603 5173,021 696,842 5155,043 720,828 2167,217 38,935 3192,873 55,627 3073,141 70,333 

 

5. táblázat.  A fázisátmenetet tartalmazó háromdimenziós modellezés végeredményei és a paraméterek szórása. 
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Modell γ P Ra Konvekciós típus 

1 0 0,0 104 1 

2 0 0,0 3·104 1 

3 0 0,0 105 1 

4 0 0,0 3·105 1 

5 0 0,0 106 1 

6 0 0,0 3·106 1 

7 0 0,0 107 1 

8 0 0,0 3·107 1 

9 -0,033 -0,047389 104 1 

10 -0,033 -0,047389 3·104 1 

11 -0,033 -0,047389 105 1 

12 -0,033 -0,047389 3·105 1 

13 -0,033 -0,047389 106 1 

14 -0,033 -0,047389 3·106 1 

15 -0,033 -0,047389 107 1 

16 -0,033 -0,047389 3·107 1 

17 -0,05 -0,071084 104 1 

18 -0,05 -0,071084 3·104 1 

19 -0,05 -0,071084 105 1 

20 -0,05 -0,071084 3·105 1 

21 -0,05 -0,071084 106 1 

22 -0,05 -0,071084 3·106 1 

23 -0,05 -0,071084 107 1 

24 -0,05 -0,071084 3·107 á, L 

25 -0,066 -0,094778 104 1 

26 -0,066 -0,094778 3·104 1 

27 -0,066 -0,094778 105 1 

28 -0,066 -0,094778 3·105 1 

29 -0,066 -0,094778 106 1 

30 -0,066 -0,094778 3·106 1 

31 -0,066 -0,094778 107 á, L 

32 -0,066 -0,094778 3·107 á, L 

33 -0,1 -0,142168 104 1 

34 -0,1 -0,142168 3·104 1 

35 -0,1 -0,142168 105 1 

36 -0,1 -0,142168 3·105 1 

37 -0,1 -0,142168 106 á 

38 -0,1 -0,142168 3·106 á, L 

39 -0,1 -0,142168 107 á, L 

40 -0,1 -0,142168 3·107 á, L 

41 -0,15 -0,213251 104 1 
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42 -0,15 -0,213251 3·104 1 

43 -0,15 -0,213251 105 1 

44 -0,15 -0,213251 3·105 1 

45 -0,15 -0,213251 106 á 

46 -0,15 -0,213251 3·106 á, L 

47 -0,15 -0,213251 107 á, L 

48 -0,15 -0,213251 3·107 2 

49 -0,2 -0,2843 104 1 

50 -0,2 -0,2843 3·104 1 

51 -0,2 -0,2843 105 1 

52 -0,2 -0,2843 3·105 á 

53 -0,2 -0,2843 106 á 

54 -0,2 -0,2843 3·106 á, L 

55 -0,2 -0,2843 107 2 

56 -0,2 -0,2843 3·107 2 

57 -0,3 -0,4265 104 1 

58 -0,3 -0,4265 3·104 1 

59 -0,3 -0,4265 105 2 

60 -0,3 -0,4265 3·105 2 

61 -0,3 -0,4265 106 2 

62 -0,3 -0,4265 3·106 2 

63 -0,3 -0,4265 107 2 

64 -0,3 -0,4265 3·107 2 

 

6. táblázat Fázisátmenetet tartalmazó háromdimenziós modellek tipizálása. 

1: egyrétegű, 2: kétrétegű, á:– átmeneti, L: lavinajelenség. 
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VII. Összefoglaló 
 

A köpenykonvekció geometriai vizsgálata megmutatta, hogy a kialakuló köpenyáramlás nem 

független a numerikus modelltartomány alakjától. A mérhető paraméterek (felszíni hőáram, 

átlagos sebességek és hőmérséklet) nagyságára a geometria hatással van. A legszembetűnőbb 

hatás a henger geometriában tapasztalható nagyfokú aszimmetrikus átlaghőmérséklet-eloszlás. A 

köpeny átlaghőmérsékletét a lebukó hideg és felszálló meleg áramlási felületek aránya határozza 

meg. Mivel hengeralakú geomtria esetén a lebukó hideg áramlás jóval nagyobb felületű, a 

köpeny lehűl, átlaghőmérséklete 0,5 alá csökken. Hasonló folyamat figyelhető meg hengergyűrű, 

illetve gömbhéj alakú geometriákban is, ahol a földmag, illetve a földfelszín felületének aránya 

erősen befolyásolja az átlagos köpenyhőmérsékletet. Fontos különbség azonban, hogy ezekben a 

geometriákban az átlaghőmérséklet független a Rayleigh-számtól, míg henger geometria esetén a 

növekvő Rayleigh-számok, azaz hevesebb köpenykonvekció felé haladva egyre jobban hűl a 

konvekciós cella. Ennek oka az, hogy henger geometriában a termikus határrétegek 

elvékonyodnak, tehát a lebukó hideg áramlás felülete növekszik a Rayleigh-számmal, míg a 

feláramló meleg felülete csökken. Szimmetrikus geometriában (Derékszögű 2D, 3D) a 

hőmérsékletprofil is szimmetrikus: 0,5. Ugyanakkor fontos eredmény, hogy az összes geometria 

esetében univerzálisan teljesül a termikus határréteg elmélet (Turcotte és Oxburgh, 1967), tehát 

— az általunk használt egyszerű modell esetén — a legfontosabb konvekciós mennyiségek 

meghatározhatók egyetlen paraméter, a Rayleigh-szám ismeretében. A hőáram (Nu) a Rayleigh-

szám 1/3-dik, míg az áramlási sebességek (vrms) a Rayleigh-szám 2/3-dik hatványával arányosak. 

A másik nagy terület, ahol kutatásainkat végeztük a 660 km mélységben húzódó endoterm 

fázisátmenet és a köpenykonvekció kapcsolata volt. Az irodalomból már ismert eredmények — 

mint azon dinamikai jelenség, mely szerint növekvő Rayleigh-számmal a fázisátmenet áramlásra 

gyakorolt gátló hatása felerősödik — nagy pontossággal megerősítést nyertek. A 660 km-es 

fázishatáron átáramló tömegfluxus idősorainak szisztematikus vizsgálatával feltérképeztük az 

(Ra, γ) paramétertérben kialakuló konvekciós alaptípusokat. Ezek az egyrétegű, kétrétegű és 

átmeneti típusú konvekciók, melyekből megalkottuk a köpenykonvekció alaptípusainak 

paramétertérképét. Az egyes tartományok határa jól leírható hatványfüggvény segítségével, a 

Rayleigh-szám és a Clapeyron-görbe között kapcsolat teremthető. Egyértelműen 

bebizonyosodott, hogy a konvekciós típusok — egyrétegű, átmeneti, kétrétegű — egymástól jól 

elkülöníthetők elsősorban a hőmérsékletprofil, a vertikális tömegfluxus, illetve a hőmérséklettér 

változását mutató animációk alapján. Az elkülönítés a szakirodalommal egyező eredményt adott.  
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Az átmeneti konvekciós tartományban kialakuló köpenylavinákat új módszerrel (spektrális 

analízis) vizsgálva kiderült, hogy a lavinák periodikus természetűek. Az amplitúdó 

spektrumokból kapott karakterisztikus időkről elsőként mutattuk ki, hogy azokat a 

köpenydinamika legfontosabb dimenziótlan paramétere, a Rayleigh-szám határozza meg. 

Nagyobb Rayleigh-számok felé haladva a köpenylavinák periódusideje csökken.  

A lavinadinamika és a köpenydinamika kapcsolata leírható hatványfüggvény formájában, 

melyet derékszögű két és háromdimenziós modelltartományra vonatkozóan egyaránt elsőként 

adtunk meg. 

 Kiemelendő, hogy a valós köpenyt vélhetően legjobban közelítő modellek esetében 

(Ra~107, γ=-0,1 (-3 MPa/K)) háromdimenzióban a köpenylavinák karakterisztikus ideje mintegy 

55–100 millió év, mely jól összeegyeztethető a plató bazaltok létrejöttével. Elgondolásunk 

szerint a plató bazaltok keletkezéséhez szükséges hatalmas mennyiségű magmát a köpenylavinák 

szolgáltathatják, melyek tömegét és időbeliségét a 660 km mélységében lévő endoterm 

ásványtani fázisátmenet erőssége és a termikus köpenykonvekció hevessége együttesen 

befolyásolja. 
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VIII. Summary 

There has been a long history of the research of mantle convection. However there are many 

fundamental problems in mantle convection, which have not been solved up to this day. This 

thesis aims at contributing to a better understanding of the impact of the geometry and the 

endothermic phase transition on the mantle dynamics. To address these questions several 

numerical simulations were carried out. To analyse the influence of geometry, the Boussinesq 

approximation has been used. Governing equations were solved by a finite element method. The 

simulations have been carried out in 2D rectangular, cylindrical, in a cylindrical-shell domain 

and in 3D Cartesian domain as well as in spherical geometry. The Rayleigh number (Ra) varied 

in the range of 104–107. It was found that relationships between surface heat flow (Nu) and Ra 

(Nu~Ra1/3), and root-mean-square velocity (vrms) and Ra (vrms~Ra2/3), originally derived from the 

thermal boundary layer theory, are valid in all studied geometries. Obviously, for a given Ra, Nu, 

vrms and the mean temperature (Tav) of the convection cell depend on the geometry: the highest 

values were obtained in case of rectangular model domain, where the area of the hot bottom 

boundary of the model domain is equal to the top one. The significance of the cylindrical 

geometry is that for a given rms velocity the surface heat flow is the highest. In that sense the 

most effective heat transport occurs in cylindrical shape convection system. The Tav was 0.5 in 

the case of symmetric rectangular domain, and it was lower in cylindrical, in cylindrical shell 

and in spherical domains. The lower Tav derives from the asymmetry of the flow regimes 

determined by these geometries. In case of cylindrical convection the surface of the hot 

upwelling plume in the centre is smaller than the surface of the cold downwelling flow along the 

rim. In case of cylindrical-shell and spherical geometry the outer cold surface of the domain is 

larger than the inner heated surface resulting in low Tav. The other goal of the present study was 

to determine the transition between one-layered and two-layered convection and to analyse the 

dynamics of mantle avalanches using simple 2D and 3D numerical models. A series of numerical 

calculations have been carried out using different Rayleigh numbers (Ra) and Clapeyron slopes 

(γ). It has been established that the Rayleigh number effectively influences the dynamics of the 

phase transition. At higher Rayleigh numbers the hindering effect is stronger. Calculating the 

vertical mass flux at 660 km and analysing its time series three types of mantle flow were found. 

The first type is whole mantle convection, second one is the two-layered and the third one is the 

intermittently layered type. The boundary line between the different types of convection can be 

described well with power laws in the Ra-P domain. In the case of intermittently layered 

convection mantle avalanches have been detected by analysing the time series of mass flux. 
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Using Fourier analysis a new founding is that the nature of the avalanches is periodic. As a new 

result it was pointed out that the time period of avalanches (Tp) is dependent only on Ra. A new 

power law was proposed to describe the relationship between the Rayleigh number and the time 

period, Tp decreases with increasing Ra. For mantle like parameters (Ra~107, γd=-3 MPa/K) the 

time period of mantle avalanches is about 55-100 Myr, which can be compared to geological 

processes i.e. to the average time period of flood basalt activity, suggesting that the avalanches 

could be the generating mechanism of the flood basalts. 

 


