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1. fejezet

Bevezetés

A Föld belső szerkezetének megismerésében meghatározó szerepet játszanak a szeiz-
mológiai kutatások. Ugyanis csak a kéreg felső, közelítőleg 10 km-es részéből vagyunk
képesek kőzetmintákat venni, néhányszor 10 km-es mélységből pedig a vulkanikus te-
vékenység által felszínre hozott anyag jelent kézzelfogható információt. Ennél nagyobb
mélységekből a Föld felépítésére vonatkozó ismereteket azonban alapvetően csak a szeiz-
mológia szolgáltat. Ezen túlmenően a geodinamikai folyamatok megértéséhez is jelen-
tősen hozzájárul, mivel többek között lehetővé teszi a tektonikus lemezek, kőzetblokkok
lehatárolását, a feszültségtér megismerését, a P- és S-hullám-sebességeken keresztül pe-
dig a kőzet�zikai paraméterek becslését és a köpenybeli folyamatok leírását.

A szeizmológiai kutatások túlnyomó többsége földrengések regisztrátumait hasz-
nálja. A földrengések térbeli és időbeli eloszlása azonban nem egyenletes, forrásaik el-
sősorban szeizmogén zónákhoz, lemezhatárokhoz köthetők. A szerkezetkutatások során
elérhető felbontást nagyban behatárolja a földrengések eloszlása, száma és nagysága. Az
alacsony szeizmicitású vagy aszeizmikus területek tanulmányozása a távoli, teleszeizmi-
kus rengések használatával lehetséges. A jó felbontás eléréséhez azonban jó azimut lefe-
dettség szükséges, amelyet minden irányból beérkező teleszeizmikus hullámok felhasz-
nálásával érhetünk el. Az elegendően nagy magnitúdójú rengések azonban többnyire
ritkán és lokalizáltan fordulnak elő, melynek eredménye, hogy a felhasználható rengé-
sek gyakran egy irányban orientáltak, a jó azimut lefedettség csak hosszú idejű (több
éves, vagy akár évtizedes) regisztrálással érhető csak el.

A szeizmológiai állomások nagy száma és a mára már lényegében kizárólagossá
vált digitális regisztrálás lehetővé teszi a sebességtér háromdimenziós képét szolgálta-
tó tomográ�ai módszerek alkalmazását. A legelső tomográ�ai eljárások a földrengések
P- és S-hullámainak beérkezési idő adataira támaszkodtak. A P-hullámok első beérke-
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1. fejezet

zésének kijelölése a regisztrátumokon viszonylag egyszerű, azonban az S-hullámok a P-
hullámok hullámvonulataira szuperponálódnak, ezért a beérkezési idejük gyakran egy-
általán nem vagy csak pontatlanul olvasható le. Ennek következménye, hogy ugyanazo-
kat a forrásokat és állomásokat használva az S-hullám-menetidőtomográ�a sugárlefe-
dettsége rosszabb, mint a P-hullám menetidőtomográ�áé, ezért a kapott sebességeloszlás
is kevésbé megbízható.

A különböző lokális tomográ�ai módszerek a vizsgált területen és közvetlen kör-
nyezetében kipattant földrengések adatainak feldolgozásával adnak képet a kéreg és a
felső köpeny szerkezetéről ; az elérhető felbontást alapvetően a lokális szeizmicitás tu-
lajdonságai (gyakoriság, eloszlás, magnitúdók) és az állomáshálózat geometriája szabja
meg. A gyakran alkalmazott teleszeizmikus tomográ�a jellemzője, hogy a nagy epicent-
rális távolság miatt a térhullámok a hullámút nagy részét a köpenyben teszik meg, így
elsősorban a köpeny szerkezetéről adnak információt, a tomográ�a horizontális felbon-
tását pedig az állomáshálózat geometriája mellett a távoli események eloszlása határozza
meg.

A kéreg és a felső köpeny kutatásában hagyományosan jelentős szerepet töltenek
be a földrengések felületi hullámai. A csoportsebesség értékek meghatározása a perió-
dusidő függvényében, nevezetesen a diszperziós görbék előállítása már az analóg regiszt-
rálás korában is lehetséges volt. Ezek geo�zikai inverziójával a rengésfészek és az állo-
más vagy két állomás közötti térrészre vonatkozó átlagos S-hullám-sebességszerkezet is
megismerhetővé vált. Az állomások számának növekedése ebben az esetben is lehető-
vé tette a tomogra�kus módszer alkalmazását. Ellentétben a menetidő-tomográ�ával, a
felületihullám-tomográ�a eredménye nem közvetlenül a sebességszerkezet, hanem a kü-
lönböző periódusidőkhöz tartozó fázis- illetve csoportsebesség-eloszlás, melynek mély-
séginverziójával ismerhetők meg az S-hullám-sebességek.

A különböző periódusidejű felületi hullámok más-más mélységtartományra érzéke-
nyek; általánosságban kijelenthetjük, hogy minél nagyobb a periódusidő, annál nagyobb
mélységből nyerhetünk információt. A kéreg és legfelső köpeny kutatásának szempont-
jából a 40–50 s-nál rövidebb periódusú hullámoknak van nagy jelentősége. Aszeizmikus
területeken csak távoli rengések használhatók, ekkor a regisztrátumok rövid periódu-
sú felületi hullámokat már nem tartalmaznak, így a kéreg részletes kutatása ezeken a
területeken nem lehetséges felületi hullámokon alapuló módszerekkel.

A 2000-es évek elejének jelentős felfedezése (pl. Shapiro és Campillo, 2004), hogy
diszperziós görbe meghatározása nem csak földrengések felületi hullámainak felhasz-
nálásával lehetséges, hanem két szeizmológiai állomáson egyidejűleg regisztrált szeiz-

2



Bevezetés

mikus zaj keresztkorrelációjaként kapott függvényből is. A szeizmikus interferometria
módszer a szeizmikus jelek interferenciájának tanulmányozását, nevezetesen a regisztrá-
tumok keresztkorrelációját és a kapott keresztkorrelációs függvények összegzését jelenti
(Curtis et al., 2006).

A keresztkorrelációs függvényből származtatható a két állomás közti impulzus vá-
laszfüggvény, más néven Green-függvény (Sabra et al., 2005a). A keresztkorrelációs
függvényt és a Green-függvényt a felületi hullámok dominálják, amelyek alkalmasak
diszperziós görbe meghatározására.

A keresztkorrelációs függvény vagy a Green-függvény frekvencia-idő analízisével
(lásd 4. fejezet) határozhatók meg a csoportsebességek. A felületi hullám fundamentá-
lis módusának diszperziós görbéje a periódusidő-csoportsebesség diagramon jelölhető
ki. A kapott diszperziós görbék jelentik a tomográ�a bemeneti adatait, azaz az egyes
periódusidőkhöz tartozó csoportsebesség értékeket, melyekből számíthatjuk a menet-
időket az állomástávolság ismeretében. Ettől a lépéstől kezdve a mikroszeizmikus zaj
és a földrengés alapú felületi hullám tomográ�ai feldolgozás megegyezik. A tomográ�a
eredményeként csoportsebesség-eloszlás térképeket kapunk különböző periódusidők-
re. A csoportsebesség térképek alapján, tetszőleges koordinátájú pontra megadhatjuk a
csoportsebesség értékeket a periódusidő függvényében, ezzel ún. virtuális diszperziós
görbét állíthatunk elő. Ennek inverziójával egydimenziós S-hullám-sebességpro�lt ha-
tározhatunk meg. Számos pontra elvégezve a virtuális diszperziós görbék inverzióját,
megkapjuk a keresett háromdimenziós sebességeloszlást.

A szeizmikus zaj feldolgozásán alapuló tomográ�ai módszer (zajtomográ�a) jelen-
tősége elsősorban abban rejlik, hogy alkalmazásához nincs szükség földrengésekre vagy
robbantásokra, azaz aktív források nélkül használható. Az elérhető horizontális felbon-
tást alapvetően a szeizmológiai állomáshálózat paraméterei szabják meg, a sugárlefedett-
ség a szeizmogén zónák elhelyezkedésétől nem függ. A mikroszeizmikus zaj frekvencia-
spektruma széles, a rövid periódusú jeleknek köszönhetően a kéregben is jó a vertikális
felbontóképesség, ugyanakkor a néhányszor 10 s vagy akár 100 s periódusidejű összete-
vők nagyobb mélységek kutatására is alkalmassá teszik az eljárást.

A mikroszeizmikus zaj egyaránt alkalmazható kontinentális (pl. Yang et al., 2007;
Bensen et al., 2008, 2009; Stehly et al., 2009), regionális (pl. Sabra et al., 2005a; Shapiro
et al., 2005; Yao et al., 2006; Brenguier et al., 2007; Cho et al., 2007; Lin et al., 2007; Mos-
chetti et al., 2007; Villaseñor et al., 2007; Szanyi et al., 2013) és lokális (pl. Boaga et al.,
2010; Picozzi et al., 2009; Pilz et al., 2014; Szanyi et al., 2016) léptékű kutatásokban.
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1. fejezet

1.1. Az S-hullám-sebesség vizsgálatának jelentősége

A hullámterjedési sebességeket – az őket meghatározó rugalmassági paramétereken ke-
resztül – nagy mértékben befolyásolják a hőmérsékleti- és nyomásviszonyok (Goes et al.,
2000; Artemieva, 2011). A hőmérséklet- és nyomásnövekedés ellentétesen hat a sebes-
ségekre, a nyomás növekedésével a sebességek nőnek, a hőmérséklet emelkedésével vi-
szont csökkennek. Az olvadék nélküli, viszonylag alacsony hőmérsékletű litoszférában a
nyomásnövekedés okozta sebességnövekedést kiegyenlíti a hőmérsékletnövekedés mi-
atti sebességcsökkenés, ezért a Poisson-hányados értékét alapvetően az összetétel ha-
tározza meg, nem pedig a hőmérséklet- és nyomásváltozás (Artemieva, 2011). Nagyobb
mélységekben azonban az S-hullám-sebesség érzékenyebb a hőmérsékletváltozásokra,
mint a P-hullám-sebesség. Goes et al. (2000) a rugalmassági paraméterek vizsgálata
alapján hőmérsékletmodellt alkotott az európai kontinens alatti 50 és 200 km közötti
mélységtartományra és megállapította, hogy 100 ℃ hőmérsékletnövekedés a P-hullám-
sebesség mintegy 0,5-2%-os, az S-hullám-sebesség 0,7-4,5%-os csökkenését eredménye-
zi. Parciális olvadás hatására is nagyobb mértékben változik a nyíróhullámok sebessége,
mint a longitudinális hullámoké (Goes et al., 2000). Az S-hullám-sebesség ismerete tehát
segíthet a köpenybeli hőmérsékletanomáliák térképezésében, ennek révén pedig hozzá-
járulhat a geodinamikai folyamatok jobb megismeréséhez.

Az S-hullám-sebességek vizsgálatának jelentőségét növeli, hogy bizonyos esetek-
ben sokkal nagyobb felbontás érhető el transzverzális hullámok használatával, mint lon-
gitudinális hullámokkal. A VP/VS arány kemény kőzetekben kb.

√
3, de a felszínközeli,

konszolidálatlan üledékekben ez az érték meghaladhatja a 20-at is (Barton, 2007), azaz
laza üledékek esetén az S-hullámok terjedési sebessége jóval kisebb, mint a P-hullámoké,
tehát hullámhosszuk is kisebb ugyanannál a periódusidőnél. Ez számottevően jobb fel-
bontóképességet eredményez annak ellenére, hogy a P-hullámok domináns frekvencia-
tartalma általában magasabb, mint az S-hullámoké.

Mérnökszeizmológiai kutatásokban gyakran vizsgálják a felszínközeli laza üledé-
kek S-hullám-sebességét. Földrengés esetén ugyanis a legnagyobb épületkárokat a nyí-
róhullámok okozzák, melyek amplitúdóspektrumát a felszíni üledékek nagyban módo-
síthatják. Ez az ún. helyi hatás, mely nagy mértékben befolyásolja egy földrengés adott
helyen tapasztalt intenzitását és a keletkező épületkárokat. Az S-hullám-sebesség isme-
rete elengedhetetlen az altalaj módosító hatásának meghatározásához, amit a földrengés-
veszélyeztetettség számítások során �gyelembe kell venni. A Magyarországon is beveze-
tett EUROCODE8 szabvány – az építmények földrengés elleni méretezésének szabványa
– a talajokat a VS30 érték (a legfelső 30 m-es rétegösszlet átlagos S-hullám-sebessége)
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Bevezetés

alapján sorolja különböző osztályokba. Minden talajosztályhoz tartozik egy korrekci-
ós tényező, amit �gyelembe kell venni a földrengésre méretezés során. Az S-hullám-
sebességek meghatározása ezért a mérnökszeizmológiai vizsgálatokban is rendkívül fon-
tos.

1.2. A kutatás célkitűzése

A Pannon-medence sebességszerkezetét számos kutatás vizsgálta már az elmúlt évti-
zedekben. A litoszférakutató mélyszeizmikus mérések (pl. Posgay et al., 1986; Guterch
et al., 2000, 2003; Grad et al., 2006; Środa et al., 2006; Janik et al., 2011; Brückl et al.,
2003) és a tomográ�ai vizsgálatok (pl. Bus, 2001; Wéber, 2002; Dando, 2010) nagymérték-
ben hozzájárultak a P-hullám-sebességszerkezet megismeréséhez. S-hullám menetidő-
tomográ�ai számításokat Dando et al. (2011) végeztek, eredményeik 75–600 km mély-
ségre adják meg a Pannon-medence alatti felső köpeny sebességszerkezetét. A Pannon-
medencére vonatkozó kis mélységű, elsősorban a kéregre és a köpeny legfelső részére
fókuszáló felületi hullám tomográ�át először jelen dolgozat szerzője (Szanyi et al., 2013),
majd Ren et al. (2013) végeztek.

Kutatásom megkezdését az motiválta, hogy alkalmazzam a hazai szerkezetkutatás-
ban a nemzetközileg már elterjedt mikroszeizmikus zaj alapú tomográ�ai kutatómód-
szert. Fő célkitűzésem ezért a Pannon-medence, ezen belül elsősorban hazánk terüle-
tén a kéregbeli S-hullám-sebességszerkezet meghatározása volt. Ehhez a magyarországi
permanens szeizmológiai hálózat, továbbá a környező országok állomásainak (2.2. ábra)
adatait használtam fel.

A szeizmikus interferometria a szeizmológia rendkívül intenzíven fejlődő kutatási
ága. Lehetséges felhasználási területei fokozatos bővülése mellett a feldolgozási eljárás
fejlesztése sem állt meg. Ezért további célként jelöltem meg az egyes módszerek összeha-
sonlítását, azok közül a dolgozatomban megfogalmazott feladat megoldásához leginkább
alkalmas eljárás kiválasztását. A zajtomográ�a hazai újszerűsége és a rá épülő további
lehetséges kutatási területek miatt további célom volt a módszer alkalmazása regionális
léptékű kutatások mellett lokális problémák vizsgálatában is.

Céljaim között szerepelt még a zajforrások eloszlásának tanulmányozása a kereszt-
korrelációs függvények jel/zaj aránya alapján, továbbá a kéregre és legfelső köpenyre
jellemző azimutális anizotrópia meghatározása a diszperziós görbék felhasználásával.

Az értekezés két nagy részre tagolódik. A bevezetést követően a 4 fejezetből álló
I. részben ismertetem a zajtomográ�a elméleti alapjait. A dolgozat 2. fejezetében rö-
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1. fejezet

viden összefoglalom a mikroszeizmikus zaj legalapvetőbb tulajdonságait, bemutatom a
hazai zajviszonyokat. A szeizmikus interferometria elméleti hátterének rövid összefog-
lalását és a megvalósításához szükséges feldolgozási lépéseket a 3. fejezet tartalmazza.
A 4. fejezetben a diszperziós görbék meghatározására alkalmazott eljárást ismertetem.
Az 5. fejezet témája a geo�zikai inverzió, valamint a dolgozatban alkalmazott inverziós
módszerek és szoftverek bemutatása.

A dolgozat 5 fejezetből álló II. része tartalmazza a módszer gyakorlati alkalmazása-
it. A 6. fejezet célja a keresztkorrelációs függvény leghatékonyabb előállítási módjának
kiválasztása a különböző lehetséges feldolgozási eljárások eredményeinek összehason-
lításával. A Pannon-medencére végzett tomográ�ai számításaimat és azok értelmezését
a 7. fejezetben foglalom össze. A 8. fejezetben a keresztkorrelációs függvények és disz-
perziós görbék alapján vizsgálom a mikroszeizmikus zaj forrásainak irányát és a kéreg
és legfelső köpenybeli anizotrópiát. A 9. fejezetben a zajtomográ�a lokális felhasználá-
sára mutatok be egy esettanulmányt. A dolgozat eredményeit a 10. fejezetben foglalom
össze.
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Elméleti áttekintés





2. fejezet

A mikroszeizmikus zaj

2.1. A mikroszeizmikus zaj jellemzése

A szeizmológiában a szeizmikus zaj de�níciója nem egyértelmű. Zajként jelenik meg
ugyanis minden olyan talajmozgás, amit az adott kutatás szempontjából nem tekintünk
jelnek. Például ugyanaz a hullámfázis (pl. P-hullám) a kutatás módszerétől függően lehet
akár jel vagy akár zaj is. A mindennapi gyakorlatban azonban általában a nem földren-
gések által keltett talajmozgást tekintjük szeizmikus zajnak. Ez számos forrás összeg-
ződéseként áll elő. A szél, az óceáni hullámzás, az emberi tevékenység, valamint a hő-
mérséklet és légköri nyomás változása egyaránt rugalmas hullámokat keltenek, amik
tovaterjednek, folyamatos rezgésben tartva a felszínt.

A mikroszeizmikus zaj alapvetően felületi hullámokból áll, ugyanakkor az általáno-
san elterjedt nézettel ellentétben nem bizonyítható, hogy a zaj energiájának túlnyomó
többségét a Rayleigh-hullám fundamentális módusa szállítaná (Bonnefoy-Claudet et al.,
2006). A mikroszeizmikus zaj összetételét vizsgálva Koper et al. (2010) arra a megálla-
pításra jutottak, hogy a rövid periódusidejű (0,25 < T < 2,5 s) zajok közel fele adódik
Love-hullámokból, míg jelentős része, kb. 28%-a P-hullámokból tevődik össze, ami jelen-
tősebb hozzájárulás, mint a Rayleigh-hullámoké. Bonnefoy-Claudet et al. (2006) szerint
az egyes hullámtípusok aránya azonban közelítőleg sem állandó érték, azt a zajforrások
és a vizsgált terület tulajdonságai határozzák meg.

A szeizmológiai állomásokon regisztrált zajt általában a spektrális teljesítmény sű-
rűséggel jellemezzük (továbbiakban zajspektrum). Peterson (1993) alapvető munkájában
a világ számos szeizmológiai állomásának zajspektrumát vizsgálta. Ezeket együtt áb-
rázolva, a burkolók kirajzolnak egy magas és egy alacsony zajszintet (New High Noise

Model és New Low Noise Model), amelyek a mai szeizmológiai gyakorlatban már bevett
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referenciaként szolgálnak, egy állomás zajszintjét jellemzően ezekhez a görbékhez vi-
szonyítva adjuk meg (pl. 2.1. ábra).

A Peterson (1993) által összegyűjtött spektrumok alapján elmondhatjuk, hogy az
egész Földön a szeizmikus zaj igen hasonló jellegzetességeket mutat. A zajspektrum a
periódusidők szerint alapvetően két részre bontható, 1 s alatti és 1 s fölötti összetevők-
re. Az 1 s alatti, magas frekvenciás zajok helyi forrásokhoz köthetők és ezért jelentős
változékonyságot mutatnak, dinamikatartományuk 50–70 dB-re tehető. 1–20 s között a
zaj már csak kb. 20–40 dB dinamikatartományú, tehát a változékonysága jelentősen ki-
sebb, a magas és az alacsony szint között mindössze kb. 100-szoros amplitúdókülönbség
tapasztalható. Ezen zajok jellemzően távoli forrásokból származnak.

A spektrumon 10–20 s közötti periódusidőnél lokális csúcs �gyelhető meg. Ez az
ún. elsődleges óceáni eredetű mikroszeizmikus zaj. Létrejötte az óceáni hullámzás és a
sekély aljzat topográ�ájának közvetlen kölcsönhatásával magyarázható (Hasselmann,
1963).

Az 5–10 s közötti periódusidőknél az elsődleges mikroszeizmikus zajt jellemző
csúcsnál nagyobb amplitúdójú lokális csúcs jelenik meg a spektrumon, ami az ún. má-
sodlagos óceáni eredetű mikroszeizmikus zajt tükrözi. Kialakulását az azonos periódus-
idejű, de ellentétes irányban terjedő óceáni hullámok szuperpozíciójával magyarázzák
(Longuet-Higgins, 1950; Chevrot et al., 2007), melynek eredményeként állóhullámok jön-
nek létre. Ezek az állóhullámok az óceáni aljzaton nyomásváltozást hoznak létre, ami szá-
mottevő gyengülés nélkül terjed tovább. Az ellentétes irányú hullámterjedés lehet példá-
ul a partokról visszaverődött hullámok vagy a nyílt tengereken a ciklonok mozgásának
következménye. Utóbbi esetben a ciklon egyik oldalán a szél által létrehozott hullámok a
ciklon haladása miatt interferálnak a ciklon másik oldalán kialakult hullámokkal. Ugyan
a tengeri viharok kiterjedése nagy, a másodlagos mikroszeizmikus zaj keletkezése kis
területekre koncentrálódik (Chevrot et al., 2007). Érdekes meg�gyelés, hogy a partvonal
alakja az öblökben létrejövő rezonancia miatt befolyásolhatja a zaj spektrumát egészen
olyan mértékig, hogy akár azonosíthatóvá válnak a hullámzást létrehozó partszakaszok
is (Friedrich et al., 1998).

A 0,02 s és 2 s közötti, rövid periódusú zaj lehet egyaránt természetes vagy mester-
séges eredetű. Ezen periódusidő tartományban jellemző a szél által keltett zaj (Bormann,
2014), de természetes zajforrásnak számítanak a vízfolyások is. Ugyanakkor a magasabb
frekvenciatartományban megjelenik az emberi tevékenységgel összefüggő ún. kultúrzaj
is (Bonnefoy-Claudet et al., 2006). Az ezt létrehozó zajforrások egy része térben állan-
dó, más része azonban változó. Az előbbiekhez tartoznak például az ipari létesítmények,
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míg utóbbiakhoz a közlekedés. A spektrumokon időnként határozottan elkülöníthető
a nappali és éjszakai zaj, mely elsősorban az emberi tevékenységhez kötődik, de lehet
természetes eredetű is, például a nappal felerősödő szél miatt.

A 20 s-nál nagyobb periódusidejű zaj általában légköri nyomásváltozás következ-
ménye. A leghosszabb periódusú zajokat, melyek periódusideje meghaladja a 100 s-ot
a Föld „hümmögésének” (earth „hum”) is nevezzük. Ezek forrása egyes szerzők szerint
a légkör–óceán–óceáni aljzat kölcsönhatásaként létrejövő óceáni hullámzáshoz köthető
(pl. Rhie és Romanowicz, 2004), azonban Ardhuin et al. (2015) szerint a kontinentális
lejtőn terjedő óceáni hullámok is képesek létrehozni a 13 és 300 s közötti periódusidejű
mikroszeizmikus zajokat.
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2.1. ábra.A 2015-ben regisztrált mikroszeizmikus zaj spektruma a PSZ szeizmo-
lógiai állomáson. A színskála az egyes spektrumértékek előfordulási gyakorisá-
got mutatja. Az amplitúdóskála az 1 (m/s2)2/Hz-es szinthez képesti amplitúdót
jelenti. A szürke vonalak a Peterson (1993) által szerkesztett magas és alacsony
zajszintet. A lokális csúcsok az elsődleges és a másodlagos mikroszeizmikus zaj
spektrumbeli megjelenését mutatják

A rengéshullámok regisztrálásához a lehetőségekhez képest a mikroszeizmikus hát-
térzaj minél alacsonyabb szintjére van szükség. Az 1–2 s-nál nagyobb periódusidejű mik-
roszeizmikus zaj mértékét alapvetően távoli források szabják meg, így egy kisebb terüle-
ten belül adottnak tekinthetők, de a lokális források (pl. közlekedés, gyárak, vízfolyások,
szél) nagyban meghatározzák az 1 s periódusidő alatti zajok mértékét.

A lokális forrásokon túl alapvetően a helyi geológiai rétegösszlet hatása határoz-
za meg a tapasztalt magas frekvenciás mikroszeizmikus zaj mértékét. A laza üledékek
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felerősítik a szeizmikus zaj amplitúdóját, ezért a hegységekre, kőzetkibúvásokra alacso-
nyabb zajszint jellemző, mint az üledékes összletekre.

Stehly et al. (2006) szeizmológiai állomások regisztrátumait vizsgálva megállapítot-
ták, hogy a másodlagos mikroszeizmikus zaj forrásai évszaktól függetlenek és alapvető-
en a közeli óceánpartokhoz köthetők. Ezzel ellentétben az elsődleges mikroszeizmikus
zaj iránya az évszakokkal együtt változik, és a forrásai nem feltétlenül a közeli partok
környezetében helyezkednek el. Yang és Ritzwoller (2008) is vizsgálták a zajforrások
szezonális változásait. Eredményeik megerősítették Stehly et al. (2006) elsődleges mik-
roszeizmikus zajra vonatkozó megállapítását, ugyanakkor Yang és Ritzwoller (2008) a
másodlagos zaj erős szezonális változását mutatta ki. A nagyobb periódusidejű zajok
(T > 20 s) forrásainak eloszlása már Yang és Ritzwoller (2008) kutatásában is csak el-
enyésző mértékben mutatott évszakfüggést.

2.2. A közép-európai mikroszeizmikus zajok forrásai

A rövid periódusú zajok mindig lokálisan keletkeznek, a hosszabb periódusú, elsődleges
és másodlagos mikroszeizmikus zaj erősségét azonban az óceánok és tengerek távolsága
határozza meg.

Friedrich et al. (1998) a németországi Erlangenben található GRF szeizmológiai állo-
máshálózat és a norvégiai NORSAR hálózat regisztrátumai alapján a norvégiai selfeket
azonosították az elsődleges mikroszeizmikus zaj forrásaként. A másodlagos mikroszeiz-
mikus zaj keletkezése sokkal kisebb területre koncentrálódott, mintegy 150 km-re észak-
ra Norvégia északi partjaitól, bár mind az elsődleges, mind a másodlagos zaj forrásának
hibaellipszise tartalmazza Norvégia északi kontinentális területét is. A szerzőknek nem
sikerült meg�gyelniük a másodlagos zaj forrásának a ciklonokkal együtt történő mozgá-
sát, ezért azt nem közvetlenül az óceáni viharzónában valószínűsítik, hanem feltevésük
szerint az óceáni hullámok és a parti geometria alakítja ki azokat az állóhullámokat,
melyek a zaj forrásai.

Koper et al. (2010) az ukrajnai AKASG szeizmológiai állomáshálózat alapján a mik-
roszeizmikus zajbeli Love-hullámok forrásaként Norvégia és a Fekete-tenger partjait je-
lölte meg, míg a zajbeli P-hullámok forrásaként az Észak-Atlantikumot (é.sz. 51°, ny.h.
43° térsége), valamint a Dél-Amerika és az Antarktisz közötti Drake-átjárót (d.sz. 55°,
ny.h. 105°) azonosította.

Ezek a tanulmányok azt mutatják, hogy Közép-Európában az elsődleges és másodla-
gos mikroszeizmikus zaj felületi hullámainak forrása valószínűleg Norvégia partjaira és
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selfterületeire, valamint a Fekete-tenger parti régióira tehető, míg a zajbeli P-hullámok
egyéb globális forrásokból származhatnak.

2.3. A felhasznált szeizmológiai állomások zajviszo-
nyai

A Kárpát-medence változatos topográ�ával rendelkezik, mély medencék és magas hegy-
ségek egyaránt előfordulnak, ami alapvetően befolyásolja az egyes állomásokra jellemző
zajspektrumok képét. A topográ�a jellegzetességeiből adódó természetes és épített kör-
nyezet, így például az erdőségek és pusztaságok, a lakott és lakatlan területek elhelyez-
kedése meghatározza a lokális zajforrások jellegét is.
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2.2. ábra. A kutatás során használt szeizmológiai állomások elhelyezkedése

Esettanulmányként a Magyarországon működő permanens szeizmológiai hálózat
14 tagjából két jelentősen eltérő geológiai környezetben található állomás zajviszonyait
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(a) AMBH (b) MORH

2.3. ábra. Az AMBH és a MORH állomások 2015. augusztus 11-re vonatkozó regisztrátumának
vertikális komponense. Mindkét ábra 24 órás intervallumot mutat, éjféltől-éjfélig, UTC időben.
Minden kék, illetve piros sor 30 percnyi szeizmogramot jelöl

ismertetem részletesen. Az egyik az Alföld délo részén, Ambrózfalván található (AMBH),
a másik a Mórágyi-rög területén (MORH) helyezkedik el. A két állomás egy napi (2015.
augusztus 11.) szeizmogramját rendre a 2.3a és 2.3b ábra mutatja.

Mindkét szeizmogram felüláteresztő szűrő használatával készült, ezért legnagyobb
mértékben a magas frekvenciás, lokális zajok dominálnak. A mórágyi regisztrátumon
meg�gyelhető néhány teleszeizmikus esemény: például egy mb=5,3-as magnitúdójú, Pá-
pua Új-Guinea térségében kipattant rengés hullámai 0:12-kor érkeznek be (kipattaná-
si idő: 2015.08.10 23:53), hasonlóan 13:55-kor a Kermadec-szigeteknél (mb=5,4 ; 13 :35),
14 :08-kor Fiji térségében a Tonga-árokban (Mw=5,4 ; 13:49), 19 :23-kor egy Tibetben
(mb=4,9 ; 19 :13) keletkezett rengés hullámai láthatók. Ezek a rengések azonban az amb-
rózfalvai állomás regisztrátumán a nagy amplitúdójú lokális zaj miatt nem azonosítha-
tók. Megállapítható, hogy a mórágyi állomáson a zajszint napszaktól függő változása
nem szembeötlő, míg az ambrózfalvai állomáson az átlagos zajszint éjszaka sokkal ki-
sebb, mint nappal. Ennek oka, hogy az üledékes környezetben az emberi tevékenység ál-
tal kiváltott zajokhoz kapcsolódó rövidperiódusú hullámok sokkal kevésbé csillapodnak,
mint kőzeten. Egyúttal meg�gyelhető, hogy az ambrózfalvai regisztrátumon az éjszakai
nyugodtabb periódusban is időről időre nagy amplitúdójú tranziens zajok jelennek meg,
ami a mórágyi regisztrátumra nem jellemző.

A 2.4. ábra bal oldalán az ambrózfalvai állomás 2015-ös év adatai alapján számí-
tott zajspektruma látható. A felső ábra az egész napos regisztrátum alapján készült, a
középső a nappali órák, míg az alsó az éjszakai órák zajspektrumát mutatja. Jól látható,
hogy 1 s-nál kisebb periódusidőkön a zaj mértéke az éjszakai órákban többször, nappal
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2.4. ábra. A mikroszeizmikus zaj spektruma a 2015-ös évre vonatkozóan az
ambrózfalvai (AMBH) és a mórágyi (MORH) állomásokon. Az ábrák jobb felső
sarkában feltüntetett intervallumok a spektrum számításához használt idősza-
kokat jelölik közép-európai idő szerint

pedig általában meghaladja a magas zajszintet jelző vonal szintjét is, ugyanakkor 1–2 s
fölött már inkább az alacsony zajszintet jelző görbét közelíti. A 2.4. ábra jobb oldalán lé-
vő spektrumok a mórágyi állomás zajviszonyait mutatják, hasonlóan az AMBH állomás
spektrumaihoz. A MORH állomás egy gránitba vájt pincében található. Jelentősen, akár
40 dB-lel alacsonyabb az 1–2 s-nál rövidebb periódusidejű zajok szintje, mint Ambróz-
falván, a teljes napra, a nappali és éjszakai időszakra egyaránt.

A zajspektrumok alapján azonban azt is megállapíthatjuk, hogy kb. 2 s-nál nagyobb
periódusidőknél mindkét állomás viszonylag alacsony zajszinttel rendelkezik, az amb-
rózfalvai még valamivel kevésbé is zajos, mint a mórágyi állomás. Mindkét állomás ese-
tén meg�gyelhető 4-6 s környékén a zajgörbe „kettéágazása”, ami a távoli, óceáni forrá-
sok időszakos felerősödésével és gyengülésével magyarázható.
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2.5. ábra. A keresztkorrelációs számításokhoz használt, a) magyarországi és b) külföldi szeizmo-
lógiai állomások átlagos spektrumai

A Magyar Nemzeti Szeizmológiai Hálózat 14 permanens állomásából (lásd 2.2. áb-
ra és 7.2. táblázat) mindössze 4 helyezkedik el üledékes környezetben: AMBH, BEHE,
BSZH, LTVH. Az előzőekben már meg�gyeltük, hogy az 1–2 s-nál hosszabb periódusidő-
höz tartozó zajspektrumot már nem befolyásolja jelentős mértékben az alapkőzet típusa.
Ennek megfelelően a permanens hálózat összes állomásának felhasználásával készült di-
agramon (2.5a ábra) 3 és 20 s között mindössze kb. 10–15 dB különbség tapasztalható a
legcsendesebb és legzajosabb állomások zajgörbéi között, 20 s-nál nagyobb periódus-
időknél azonban már kb. 30 dB-es a különbség közöttük. Ez a kiszélesedés egyébként
meg�gyelhető az alacsony és magas zajszintet jelző görbék lefutásában is. Az összes ál-
lomás spektrumgörbéje az alacsony és magas zajszintet jelző görbe között helyezkedik
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el, kivéve az üledékes környezetbe telepített TENK ideiglenes állomásé, ami 1 s-nál ki-
sebb periódusidők esetén meghaladja a magas zajszintet jelző görbét.

A keresztkorrelációs függvények számításához használt külföldi állomások átlagos
zajspektrumait a 2.5b ábra mutatja. A spektrumok túlnyomó többsége végig a magas zaj-
szintet jelző görbe alatt halad. Kis periódusidőknél a BANR és a ZAG állomások spektru-
mai közelítik meg a magas zajszintet, míg 20 s-nál nagyobb periódusidő esetén a BANR-
hoz tartozó görbe meg is haladja azt.
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3. fejezet

A szeizmikus interferometria
módszer

3.1. Elméleti összefoglaló

A két szeizmológiai állomáson egyidejűleg regisztrált mikroszeizmikus zaj keresztkorre-
lációján alapuló szeizmikus interferometria módszer elméleti alapjait Aki (1957) és Claer-
bout (1968) fektették le. A gyakorlatban először a helioszeizmológia területén alkalmaz-
ták (Duvall et al., 1993; Rickett és Claerbout, 1999, 2000). A szeizmológiában az áttörést
Campillo és Paul (2003); Shapiro és Campillo (2004), valamint Sabra et al. (2005a) munkái
jelentették.

Weaver és Lobkis (2001); Lobkis és Weaver (2001); Derode et al. (2003), valamint La-
rose (2004) laboratóriumi mérésekkel bizonyították, hogy a keresztkorrelációs függvény
szoros kapcsolatban van a közeg impulzusra adott válaszát leíró Green-függvénnyel. A
méréseket követően különböző közegekre és határfeltételekre matematikailag is bizo-
nyítást nyert a fenti állítás (Wapenaar, 2004; Snieder, 2004; Roux et al., 2005; van Manen
et al., 2005, 2006; Wapenaar és Fokkema, 2006).

A korai szeizmológiai alkalmazások során di�úz hullámtér esetén tekintették a
módszert megbízhatónak. A szeizmikus hullámtér viszont eredendően nem tekinthető
di�úznak, mert a zajforrások nem egyenletes eloszlásúak. Azonban a szeizmikus hullá-
mok terjedésük során szóródnak, így hoznak létre egy olyan összetett hullámteret, amely
a gyakorlati alkalmazásban már jó közelítése a di�úz hullámtérnek. Snieder (2004) bizo-
nyította, hogy a két állomás regisztrátumának keresztkorrelációjából előállított Green-
függvényhez döntő mértékben a két állomást összekötő főkör mentén elhelyezkedő for-
rások járulnak hozzá, az ezen kívül elhelyezkedők hatásai kiátlagolódnak. Ha számos
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zajforrás helyezkedik el egy kis területen (klaszterben) úgy, hogy kívül esnek a két ál-
lomást összekötő főkörön, a keresztkorrelációs függvényhez hozzáadódhat a hatásuk. A
két állomás közti beérkezési idő különbség kisebb lesz, mintha ugyanezen források az
állomások vonalában helyezkedtek volna el, és a keresztkorrelációs függvényen olyan
jel keletkezik, mely megelőzi a Rayleigh-hullám fundamentális módusát, megnehezítve
ezzel a diszperziós görbe meghatározását.

Yang és Ritzwoller (2008) az energiaterjedés irányának vizsgálata alapján arra a
megállapításra jutottak, hogy a Green-függvény akkor is megbízhatóan meghatározha-
tó, ha valamilyen irányban csoportosulnak az erős zajforrások, feltéve, hogy minden
irányban vannak kisebb energiájú zajforrások.

Az A és B állomáson regisztrált SA és SB idősorok CCFAB(t) keresztkorrelációja
az alábbiak szerint számítható:

CCFAB(t) =

T∫
0

SA(τ)SB(t+ τ)dτ (3.1)

ahol T a meg�gyelés időtartama. Lobkis és Weaver (2001); Roux et al. (2005); Snieder
(2004) és Sabra et al. (2005a) munkái bizonyították, hogy homogén forráseloszlást fel-
tételezve az A és B állomás idősorából számított keresztkorrelációs függvény és a G(t)

empirikus Green-függvény közötti kapcsolat kifejezhető az alábbiak szerint :

dCCFAB(t)

dt = −GAB(t) +GBA(−t) és −∞ ≤ t <∞ (3.2)

Ez megegyezik a következőkkel

GAB(t) = −dCCFAB(t)

dt és 0 ≤ t <∞ (3.3)

GBA(t) = −dCCFAB(−t)
dt és 0 ≤ t <∞. (3.4)

és az alábbi alakra hozható:

GAB(t) = − d
dt

(
CCFAB(t) + CCFAB(−t)

2

)
és 0 ≤ t <∞ (3.5)

A deriválás nem befolyásolja a csoportsebesség értékét (Lin et al., 2008), ezért a Green-
függvény közelíthető közvetlenül a keresztkorrelációs függvénnyel is (Sabra et al.,
2005a). Az idő szerinti deriválás miatt azonban π/2 fáziskülönbség van a keresztkor-
relációs függvény és a Green-függvény között (Sabra et al., 2005a; Tsai, 2009), amelyet a
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fázissebesség meghatározásakor �gyelembe kell venni (Lin et al., 2008).

A kapott keresztkorrelációs függvény egy pozitív és egy negatív oldalból tevődik
össze. Ha az A pontban regisztrált idősort korreláljuk a B pontban regisztrált idősorral,
akkor a keresztkorrelációs függvény pozitív fele úgy értelmezhető, mint az A állomás fe-
lől B állomás fele haladó jel, míg a negatív fele ezzel ellentétes irányt mutat. Kihasználva
a keresztkorrelációs függvény elméleti szimmetriáját, számos szerző összegzi a negatív
és pozitív részeket (Bensen et al., 2007; Yang et al., 2007; Lin et al., 2008), ezzel is javítva
a jel/zaj arányt.

3.2. A szeizmikus interferometria módszer megvalósí-
tása

Az S-hullám-sebesség felületi hullámokon alapuló meghatározása alapvetően négy fá-
zisból áll. Először a számításokhoz megfelelő felületi hullámokat kell összegyűjtenünk
vagy előállítanunk. Ezt követi a diszperziós görbék meghatározása, majd a tomográ�-
ai számítások elvégzése. A kapott csoport- ill. fázissebesség térképekből virtuális disz-
perziós görbéket készíthetünk, melyek mélységinverziójával kapjuk meg az S-hullám-
sebességteret.

A mikroszeizmikus zaj alapú felületihullám-tomográ�a abban különbözik a hagyo-
mányos eljárásoktól, hogy a diszperziós görbék meghatározásához nem földrengések
felületi hullámait használjuk fel, hanem az állomáspárok szeizmogramjai közti kereszt-
korrelációs függvényt vagy az ebből származtatható Green-függvényt.

A keresztkorrelációs függvény számításának lépéseit Bensen et al. (2007) foglalták
össze. Az általuk tett ajánlások mára a rutinszerű feldolgozás részévé váltak, erről tanús-
kodik a munkájukra kapott több száz hivatkozás is.

A keresztkorrelációs függvény számításának egyik legfontosabb kérdése, hogy mi-
lyen hosszú regisztrátum szükséges a keresztkorrelációs függvény megbízható megha-
tározásához. A tapasztalatok szerint minél nagyobb az állomástávolság, annál hosszabb
időtartam regisztrátumait kell felhasználnunk (Sabra et al., 2005b; Gouedard et al., 2008).
A szeizmológiai adatgyűjtés jellege miatt az adatfájlok jellemzően napi szeizmogramo-
kat tartalmaznak. Emellett a műszerek időnkénti meghibásodása adathiányhoz vezet,
ezért ritka a teljesen folytonos regisztrátum. Utóbbi következménye, hogy nem tudunk
egy teljes évre vonatkozó idősorokat korrelálni. A keresztkorreláció matematikai tulaj-
donsága azonban, hogy lineáris összegzés esetén a rövidebb idősorok keresztkorrelációs
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függvényeinek összege megegyezik a teljes hosszúságú idősor keresztkorrelációs függ-
vényével. Ezért a gyakorlatban a diszperziós görbék meghatározásához használt kereszt-
korrelációs függvényt több rövidebb keresztkorrelációs függvény összegzésével állítjuk
elő. Korrelálhatjuk például a napi szeizmogramokat (Ren et al., 2013), vagy rövidebb,
akár 1 órás szakaszokat is (Cho et al., 2011; Seats et al., 2012; Szanyi et al., 2013). Lokális
kutatás esetén (pl. Picozzi et al., 2009; Boaga et al., 2010; Renalier et al., 2010; Pilz et al.,
2014; Szanyi et al., 2016) ennél rövidebb időtartamokra végezzük a keresztkorrelációt.

A keresztkorrelációs függvény aszimmetrikus volta a zajforrások nem egyenletes
eloszlását jelzi. Az elsődleges és másodlagos mikroszeizmikus zaj forrása egyaránt lehet
az óceánok nyílt vizén vagy a parti régiókban, jellemzően azonban jól körülhatárolható
területeken alakulnak ki. A forrásoktól más-más irányokban és távolságokban helyez-
kednek el a különböző kontinentális területek, ezért az egyenletes zajforrás eloszlás ritka,
ami a keresztkorrelációs függvény aszimmetriájában meg is jelenik. Ez az aszimmetria
pedig felhasználható a zaj forrásának felderítésére (pl. Shapiro et al., 2006).

3.2.1. Adatelőkészítés

Az adatelőkészítés célja a regisztrátumok adatrendszerének homogenizálása. Ennek első
lépése az egyes állomásokra vonatkozó korrekciók elvégzése, ide értve a műszerkorrek-
ciót, az átlag és trend eltávolítását, a sávszűrést, szükség esetén a regisztrátum átminta-
vételezését is.

3.2.2. Időbeli normalizációs eljárások

Az időbeli normalizációs eljárások célja a földrengések, a műszer okozta zajok, és az
állomás közelében található változó zajforrások keresztkorrelációs függvényre gyako-
rolt hatásainak csökkentése (Bensen et al., 2007). Ezek közül a keresztkorrelációs függ-
vény megbízhatóságának szempontjából a legnagyobb jelentősége a földrengéseknek
van. Azok a földrengéshullámok, melyeket nem tudunk az időbeli normalizáció során
kiszűrni és nem esnek a két állomást összekötő főkörre, a keresztkorrelációs függvényen
nagy amplitúdójú jelet hozhatnak létre. Ez megelőzi a vizsgálni kívánt felületi hullámot
(Yanovskaya és Koroleva, 2011) és megnehezíti a diszperziós görbe megbízható megha-
tározását.

A leggyakrabban használt normalizációs eljárásokat – az amplitúdó csonkítást, az
egy-bites normalizációt (Shapiro és Campillo, 2004), az automatikus eseménymeghatá-
rozáson alapuló normalizációt és a futóátlag számítással végzett normalizációt – Bensen
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et al. (2007) hasonlították össze.

Az amplitúdó csonkítás alkalmazásakor az adott nap zajszintjének négyzetes kö-
zép (rms) amplitúdójánál nagyobb amplitúdójú jeleket előjelhelyesen az rms szintjére
csökkentjük (Sabra et al., 2005a), mint például a 3.1b ábrán látható esetben is történt.

Az egy-bites normalizáció lényege, hogy a szeizmogramon minden pozitív amplitú-
dót +1, és minden negatív amplitúdót−1 értékkel helyettesítünk (3.1c ábra). A módszer
bizonyítottan javítja a jel/zaj arányt (Larose, 2004), és számos tanulmányban alkalmaz-
ták (pl. Campillo és Paul, 2003; Shapiro és Campillo, 2004; Shapiro et al., 2005; Yao et al.,
2006). Hátránya, hogy nagyfrekvenciás zajt okoz és módosítja a mikroszeizmikus zaj
spektrumát (Campillo és Paul, 2003), de ennek ellenére napjainkban ez az egyik legelter-
jedtebb időbeli normalizációs eljárás.

3.1. ábra. Néhány példa az időbeli normalizációs eljárásokra: a) eredeti szeiz-
mogram b) amplitúdócsonkítás hatása c) egy-bites normalizáció eredménye d)
futóátlag számítás eredménye

Az automatikus eseménymeghatározás alkalmazása során a detektált földrengés-
hez tartozó első beérkezést követő tetszőleges időtartamon (lehet ez néhány perc vagy
néhányszor tíz perc is) a szeizmogramot „elnémítjuk”, azaz az amplitúdókat 0-val helyet-
tesítjük.

A futóátlag számítás során egy megadott hosszúságú időablakra kiszámítjuk az
amplitúdók abszolút értékének átlagát, majd az átlag reciprokával súlyozzuk az időab-
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lak középpontjában lévő jel amplitúdóját. Az idősor elemeinek abszolútértékeinek (|dj|)
felhasználásával n. mintánál a normalizációhoz használt súly a következőképpen szá-
mítható (Bensen et al., 2007) :

ωn =
1

2N + 1

n+N∑
j=n−N

|dj| (3.6)

A normalizációs ablak hossza (2N + 1) határozza meg, hogy mennyi információ őrződik
meg az amplitúdóról. Ha az időablak csak egyetlen mintát tartalmaz (N = 0), akkor
az egy-bites normalizációs eljárást kapjuk vissza, míg egy nagyon hosszú ablak esetén
(N → ∞) az eredeti jelalakot kisebb amplitúdóval. A módszerre a 3.1d ábra mutat egy
példát. A módszer hibái közé tartozik, hogy nem távolítja el az adatokban szereplő rövid
ideig tartó, nagy amplitúdójú impulzusokat („tüskéket”).

Bensen et al. (2007) 20 és 100 s között sávszűrt jeleken végzett vizsgálatai alapján
megállapították, hogy az automatikus eseménymeghatározás és az amplitúdó csonkítás
nem alkalmas a földrengések hatásainak eltávolítására és a keresztkorrelációs függvény
megbízható előállítására. A szerzők a futóátlag számítást ajánlják, ugyanakkor az egy-
bites normalizáció is közel hasonló jel/zaj arányt eredményezett tesztjeik során. Annak
ellenére, hogy a legjobb eredmény a futóátlag számítás alkalmazásával érhető el, annak
nagy számításigénye miatt a sokkal egyszerűbb és gyorsabb egy-bites normalizáció hasz-
nálata is igen elterjedt (pl. Ren et al., 2013; Acarel et al., 2014; Nicolson et al., 2014; Dias
et al., 2015).

3.2.3. Spektrális normalizáció

A spektrális normalizáció célja a keresztkorrelációs függvény spektrumának szélesítése ;
egyúttal az esetlegesen jelen lévő, hosszú időtartamú monokromatikus jelek hatásának
csökkentése (Bensen et al., 2007). A mikroszeizmikus zaj nem tekinthető fehér zajnak,
azaz a spektrális amplitúdó erősen függ a frekvenciától. A frekvenciaspektrumban, mint
láttuk, az elsődleges és másodlagos mikroszeizmikus zajhoz tartozó jelek dominálnak, de
rövid és egészen hosszú, néhányszor 10 s periódusidejű zajok is megtalálhatók benne.
A spektrális normalizáció során a komplex spektrumot súlyozzuk a simított amplitú-
dóspektrum inverzével. A spektrum változását a spektrális normalizáció hatására a 3.2.
ábra mutatja.

24



A szeizmikus interferometria módszer

3.2. ábra. Spektrális normalizáció hatása. a) Eredeti zajregisztrátum és b) spekt-
ruma. c) A zajregisztrátum a spektrális normalizáció után és d) spektruma

3.2.4. Keresztkorreláció és összegzés

Hagyományos keresztkorreláció

A keresztkorrelációs függvény az eltolás függvényében megmutatja, hogy két idősor
mennyire hasonlít egymásra. A hagyományos keresztkorreláció az amplitúdók hason-
lóságát vizsgálja. Két szeizmikus jel keresztkorrelációját a 3.1 egyenletnek megfelelően
számíthatjuk.

A pillanatnyi fázison alapuló keresztkorreláció

Két szeizmogram keresztkorrelációjának számítása során általában a két idősor amplitú-
dóértékeit vesszük �gyelembe. Ezzel szemben a fáziskorreláció a két jel pillanatnyi fázi-
sának összehasonlításán alapul. A módszert a továbbiakban Schimmel (1999) és Schim-
mel et al. (2011) munkája alapján tárgyalom.

Az S(t) analitikus jelet a következő formában írhatjuk fel :

S(t) = s(t) + iH[s(t)] = A(t)eiΦ(t) (3.7)
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ahol s(t) a valós jel, H[s(t)] a szeizmogram Hilbert-transzformáltja, A(t) a pillanatnyi
amplitúdó és Φ(t) a pillanatnyi fázis.

Az analitikus jel a komplex számokhoz hasonlóan egy Descartes–
koordinátarendszerbeli vektorként ábrázolható. A koordinátarendszer x tengelyén
a valós rész, y tengelyén a képzetes rész szerepel. A vektor hossza jelenti a pillanatnyi
amplitúdót, míg az x tengellyel bezárt szöge a pillanatnyi fázist.

N darab amplitúdónormalizált eiΦj(t) analitikus jel cps(t) fázisösszege az alábbiak
szerint állítható elő :

cps(t) =
1

N

∣∣∣∣∣
N∑
j=1

eiΦj(t)

∣∣∣∣∣ (3.8)

Az így kapott összeg az eredeti jelek amplitúdóitól nem függ, lehetséges értéke pedig
0 és 1 között változik. Akkor éri el legnagyobb értékét, amikor minden egyes fázisér-
ték megegyezik. Ezt legkönnyebben úgy láthatjuk be, ha az egyes normalizált analitikus
jeleket felrajzoljuk a komplex síkon. Minden egyes jel abszolút értéke a hosszával egye-
zik meg, ami jelen esetben a normalizálás miatt 1. Ha a vektorösszegzés szabályainak
megfelelően összeadunk N darab jelet, akkor a leghosszabb vektort úgy kaphatjuk, ha
azonos fázisú jeleket összegeztünk, így a cps fázisösszeg is ekkor veszi fel a lehetséges
legnagyobb értékét, azaz az N-nel való osztás miatt 1-et. Ha a fázisok eltérnek egymástól,
akkor az összeg 1-nél kisebb lesz. Zérus érték azt jelenti, hogy a hullámfázisok destruk-
tívan összegződnek.

A fenti fázisösszeget használhatjuk a koherencia mértékének
(
c(t)
)

megállapítására
is, ha két szeizmogramot hasonlítunk össze.

c(t) =
1

2N

τ0+T∑
τ=τ0

∣∣eiΦ(t+τ) + eiΨ(τ)
∣∣ (3.9)

ahol eiΦ(t+τ) és eiΨ(τ) amplitúdó normalizált analitikus jelek, N pedig a T időablakon
belüli minták száma.

A fenti összegzés felveti az antikorreláló jelek problémáját. Az antikorreláló hul-
lámok nem tekinthetők egymástól függetlennek, így azok felismerése fontos, mivel a
további feldolgozásban használhatók. Antikorreláló jelek esetén a fázisösszeg 0 lesz, ami
az eddigiek szerint azt jelentené, hogy nincs koherencia a két jel között. Ennek az ellent-
mondásnak feloldására kibővíthetjük a 3.9 egyenletet a következőképpen:

cPCC(t) =
1

2N

τ0+T∑
τ=τ0

{
∣∣eiΦ(t+τ) + eiΨ(τ)

∣∣− ∣∣eiΦ(t+τ) − eiΨ(τ)
∣∣} (3.10)
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ahol cPCC(t) a koherencia mértéke az idő függvényében, lényegében a fáziskorreláció
de�níciójának tekinthető.

Schimmel et al. (2011) a fáziskorreláció érzékenységének szabályozására bevezették
a ν hatványkitevőt. Ha ν>1, akkor az azonos fázisú jelek összege lineárisnál gyorsabban
növekszik. A 3.10 egyenlet a hatványkitevőt �gyelembe véve a következő alakra hozha-
tó:

cPCC(t) =
1

N

τ0+T∑
τ=τ0

{∣∣∣∣cos
(
Φ(t+ τ)− Ψ(τ)

2

)∣∣∣∣ν − ∣∣∣∣sin
(
Φ(t+ τ)− Ψ(τ)

2

)∣∣∣∣ν} (3.11)

A fenti egyenlet akkor éri el maximális értékét, ha a két szög Φ és Ψ értéke meg-
egyezik. Értéke 0, ha a két jel fázisa közötti különbség 90°. Két jel antikorrelál, ha fázisuk
180°-ban tér el egymástól. Ez esetben a 3.11 egyenlet értéke -1.

A gyakorlatban a keresztkorrelációs függvény számítás során a 3.11. egyenlet jól
használható. Mivel a fáziskorreláció nem a jelek amplitúdóját, hanem fázisát vizsgálja,
ezért a 3.2.2. pontban tárgyalt időbeli, azaz amplitúdó normalizációra nincs szükség.

Az összegzés hatása a keresztkorrelációs függvényre

Az összegzés, vagy stacking célja a keresztkorrelációs függvény jel/zaj arányának javí-
tása. Az összegzés leggyakrabban lineáris összegzést jelent. Schimmel és Paulssen (1997)
bevezették a fázis alapú összegzést, ami a fáziskorrelációhoz hasonló elven valósítható
meg. Az utóbbi módszer lényege, hogy a 3.8. egyenletben de�niált fázisösszeget a lineáris
összegzés időfüggő súlyfaktoraként használjuk:

cPWS(t) =
1

N

N∑
j=1

sj(t)

∣∣∣∣∣ 1

N

N∑
k=1

eiΦk(t)

∣∣∣∣∣
ν

(3.12)

ahol a ν paraméterrel szabályozható, hogy milyen fázisösszeget tekintünk a hasonlóság
és különbözőség határának. Így a lineáris összeg helyett egy fázissúlyozott összeget ka-
punk (PWS: phase-weighted stack), a lineáris összeg minden egyes pontját a pillanatnyi
fázisok koherenciájával súlyozzuk. Ennek eredménye, hogy a kis amplitúdójú, de kohe-
rens jelek felerősödnek. Ha ν=0, akkor a lineáris összegzést kapjuk vissza.
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Jel/zaj arány

A keresztkorrelációs függvény minősége a jel/zaj aránnyal (SNR: signal-to-noise ratio)
jellemezhető. A jel/zaj arányt a zajtomográ�ai számítások során leggyakrabban a Ben-
sen et al. (2007) által leírt módon számolják, azaz a csoportsebesség becsült minimális és
maximális értéke alapján meghatározott, felületi hullámot tartalmazó időablakban (jel-
ablak) lévő abszolút értelemben vett legnagyobb amplitúdó és a jelablak utáni zajregiszt-
rátumban lévő amplitúdók alapján határozzák meg. Utóbbit általában nem közvetlenül a
jelablak után jelölik ki, hanem meghatározott idővel később. A zaj mértékének az amp-
litúdók négyzetes közepét (rms) tekintik (pl. Bensen et al., 2007; Lin et al., 2007).

Az így kapott jel/zaj arányok alapján lehetséges a keresztkorrelációs függvények
minőségi válogatása. A különböző szerzők jellemzően más-más jel/zaj arány küszöbér-
téket határoznak meg. Néhány példát a 3.1. táblázat tartalmaz, az itt megadott értékeknél
nagyobb jel/zaj arány esetén használták fel a keresztkorrelációs függvényt vagy a Green-
függvényt a diszperziós görbe meghatározásához.

3.1. táblázat. A keresztkorrelációs- vagy a Green-függvény kritikus jel/zaj ará-
nya különböző szerzőknél

szerzők SNR>

Bensen et al. (2007) 10
Lin et al. (2007) 15
Yang et al. (2007) 7
Luo et al. (2012, 2015) 10
Cheng et al. (2013) 5
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A diszperziós görbe meghatározása

4.1. Felületi hullámok

A felületi hullámok két alapvető típusát különböztethetjük meg, a Rayleigh- és a Love-
hullámokat. A Rayleigh-hullámok a regisztrátum vertikális és radiális komponensén lát-
hatók, míg a Love-hullámok csak a transzverzális komponensen jelennek meg.

A felületi hullámok egyik legfontosabb tulajdonsága, hogy nem homogén közegben
a különböző periódusidejű hullámkomponensek más-más c(ω) fázissebességgel terjed-
nek.

c(ω) =
ω

k(ω)
(4.1)

ahol ω = 2π/T a körfrekvencia és k = 2π/λ a hullámszám, λ pedig a hullámhossz.
Általában a nagyobb periódusidejű összetevők nagyobb sebességgel terjednek, ezt nor-
mál diszperziónak nevezzük. A felületi hullámok terjedését az energiaterjedés sebességét
megadó csoportsebességgel U(k) is jellemezhetjük.

U(k) =
dω(k)

dk
(4.2)

Adott frekvenciára a csoport- és fázissebesség között az alábbi összefüggés áll fenn:

U(ω) =
c

1− ω
c
dc
dω

(4.3)

A csoport- vagy fázissebesség értékeket a periódusidő függvényében ábrázolva kapjuk a
diszperziós görbét. Általánosságban igaz, hogy tetszőleges periódusidő esetén a csoport-
sebesség alacsonyabb a fázissebességnél (Romanowicz, 2011). A diszperzió következté-
ben a különböző periódusidejű hullámok hullámcsomagokban terjednek. A hullámcso-
mag burkolójának terjedési sebessége a csoportsebesség, míg a fázissebesség a hullám-
csomagon belüli egyes hullámcsúcsok terjedési sebességeként értelmezhető.
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Dolgozatomban a felületihullám-tomográ�ai számításaimhoz csak a csoportsebes-
ség diszperziós görbéket használtam fel, ezért a továbbiakban ezek meghatározását mu-
tatom be.

4.2. Frekvencia-idő analízis

A digitális regisztrálás lehetővé tette a diszperziós görbék többszörös szűréses eljárással
történő meghatározását (Dziewonski et al., 1969; Herrmann, 1973). Ennek során fc kö-
zépponti frekvencia körül megszűrjük a szeizmogramot, melynek eredményeként meg-
kapjuk az fc központi frekvenciájú hullámcsomagot. Meghatározzuk a hullámcsomag
burkolóját, majd az állomástávolság ismeretében az ehhez tartozó csoportsebességet. Ez-
után megismételjük az eljárást egy másik középponti frekvenciára. A hullámcsomag izo-
lációja a középponti frekvencia körül általában exp(−α(f −fc)2/f 2

c ) alakú Gauss-szűrő
alkalmazásával történik (Herrmann, 1973; Herrmann és Ammon, 2002). A 4.1. ábra az
α=10 szélességű Gauss-szűrőt mutatja különböző középponti frekvenciákra. A 4.2. ábra
az MPLH-AMBH állomáspárra számított keresztkorrelációs függvényt mutatja különbö-
ző periódusidőkre centrált Gauss-szűrők alkalmazását követően. Az ábra jól szemlélteti,
hogy a nagyobb periódusidejű összetevők korábban érkeznek be, mint a kisebb perió-
dusidejűek, azaz terjedési sebességük nagyobb.
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frekvencia (Hz)

4.1. ábra. Az α=10 szélességű Gauss-szűrő különböző középponti frekvenciák
esetén. A nagyobb frekvenciák felé haladva a szűrő egyre szélesebbé válik

A diszperziós görbék meghatározását Herrmann (2013) do_mft programjával vé-
geztem, ezért a többszörös szűréses eljárás további ismertetéséhez ezen szoftver által
készített ábrákat használok fel. A többszörös szűrés eredményét a program színes ábrán
jeleníti meg, melyen a feldolgozó manuálisan jelöli ki az általa megbízhatónak tartott
diszperziós görbét. A színezés esetünkben a keresztkorrelációs függvény spektrális amp-
litúdóit mutatja, a meleg színek nagyobb amplitúdókat jelölnek (pl. 4.3. ábra). A piros
területen lévő négyzetek jelölik a legnagyobb amplitúdókat az egyes periódusidőknél,
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4.2. ábra.Az MPLH-AMBH állomáspárra számított keresztkorrelációs függvény és a jobb oldalon
jelölt periódusidőre centrált Gauss-szűrővel előállított összetevők. A burkolók maximumának
menetidejéből határozható meg a csoportsebesség az adott periódusidőre. A keresztkorrelációs
függvényen is meg�gyelhető, de a szűrés utáni idősorokból egyértelműen látszik, hogy az egyre
nagyobb periódusidejű összetevők egyre kisebb időknél érkeznek be, ami a normális diszperzió
jellemzője

egyúttal kirajzolják a diszperziós görbét. Az egyéb jelek a lokális maximumokat mutat-
ják.

A diszperziós görbék kijelölése során több szempontot is �gyelembe kell venni.
Csak olyan diszperziós görbe fogadható el, amely nagy spektrális amplitúdókkal jel-
lemezhető és a görbe ugrásoktól mentes, folytonos változást mutat. Egy jól kijelölhető
diszperziós görbére látható példa a 4.3. ábrán, nevezetesen a KOVH-EGYH állomáspár
esetében bemutatott, α = 10 értékkel előállított görbe.

A Gauss-szűrő szélességét az α paraméterrel szabályozhatjuk, ezzel meghatározva
az időbeli és frekvenciabeli felbontást. Haα értéke nagyobb, akkor javul a frekvenciabeli,
ugyanakkor romlik az időbeli felbontás (Levshin et al., 1989). Az ideális Gauss-szűrő szé-
lesség úgy választható ki, hogy a fundamentális módushoz tartozó terület a frekvencia-
idő analízis ábrán minimális legyen. A 4.3. ábra néhány példán keresztül bemutatja a
Gauss-szűrő szélességét meghatározó különböző α értékek hatását. A jelölt α értékek
közül α = 10 választása az optimális, e mellett történik a diszperziós görbe kijelölése.
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4.3. ábra. A Gauss-szűrő szélességét szabályozó α paraméter változtatásának hatása. Mind a
négy ábra a KOVH-EGYH állomáspárra számolt keresztkorrelációs függvénynek többszörös szű-
réses feldolgozását mutatja különböző α paraméterek mellett
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4.4. ábra. Két példa arra az esetre, amikor a diszperziós görbe nem jelölhető ki a többszörös
szűréses eljárással

32



A diszperziós görbe meghatározása

A többszörös szűréses eljárással azonban nem mindig kapunk jó minőségű disz-
perziós görbéket. A 4.4. ábra két olyan esetet mutat, melynél nem tudjuk megbízhatóan
kijelölni a diszperziós görbét. Az első esetben nem egyértelmű a spektrális amplitúdó
egyes periódusidőkhöz tartozó maximuma, míg a második esetben a diszperziós görbé-
ben jelentős ugrás tapasztalható, a görbe nem folytonos.

Azt a legnagyobb periódusidőt (Tmax), ameddig megbízatónak tekinthető a diszper-
ziós görbe, az állomáspárok közötti távolság (∆) határozza meg. A gyakorlatban legel-
terjedtebb a 3λ kritérium alkalmazása. Ekkor az állomástávolságnak nagyobbnak kell
lennie a hullámhossz (λ) háromszorosánál : ∆ > 3λ = 3cT (Bensen et al., 2007), ahol c
a fázissebesség. Ennek megfelelően Tmax = ∆

3c
.

Luo et al. (2015) azonban különböző módszerekkel előállított diszperziós görbék
elemzésével megmutatta, hogy már az is elegendő, ha az állomástávolság meghaladja
az egy hullámhossz értékét. Ez lényegében azt jelenti, hogy ugyanazon állomástávolság
esetén háromszor nagyobb periódusidőig tekinthető megbízhatónak a diszperziós görbe.
Ez a fajta megközelítés egyre inkább elterjedőben van, ezt a kritériumot használta pél-
dául Zigone et al. (2015) és Jiang et al. (2016) is. Az ő kutatásukhoz hasonlóan munkám
során én is az 1λ kritériumot alkalmaztam.

Gráczer és Wéber (2012) Pannon-medencére vonatkozó sebességmodellje alapján
meghatározott fázissebesség értékek 10–30 s periódusidő között 3,1 km/s-ról 3,9 km/s-
ra nőnek. Tmax meghatározása során egy átlagos, 3,5 km/s-os fázissebesség értékkel dol-
goztam.
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Felületihullám-tomográ�a és
mélységinverzió

A szeizmikus tomográ�a célja a hullámterjedési sebességek két- vagy háromdimenziós
eloszlásának meghatározása. Két jelentős ága fejlődött ki : a menetidőtomográ�a és a
felületihullám-tomográ�a.

Bár mindkettőre a tomográ�a kifejezést használjuk, a menetidő-tomográ�a és a
felületihullám-tomográ�a alapvetően különböznek egymástól. A menetidőtomográ�a
beérkezési idő adatokból közvetlenül P- vagy S-hullám-sebesség eloszlást állít elő. Ezzel
szemben a felületihullám-tomográ�a során az egyes sugárutakhoz tartozó diszperziós
görbékből periódusidőtől függő kétdimenziós csoport- vagy fázissebesség-eloszlást ka-
punk. A két módszer között tehát nemcsak a bemeneti adatokban van lényeges eltérés,
hanem a közvetlenül meghatározható paraméterekben is.

Ha felületi hullám adatokból a sebességek térbeli eloszlását szeretnénk meghatároz-
ni, akkor az egyes periódusidőkre számított csoport- vagy fázissebesség térképek alapján
egy adott földrajzi koordinátájú pontra vonatkozó virtuális diszperziós görbét állítha-
tunk elő, melynek mélységinverziójával kapjuk meg az adott pont alatti egydimenziós
sebességpro�lt. Ezeknek az összessége adja a háromdimenziós sebességeloszlást. Ahhoz
tehát, hogy a felületi hullámok diszperziós görbéiből nyíróhullám sebességeloszlást kap-
junk, lényegében két különböző geo�zikai inverziót kell végrehajtanunk, először felületi
hullám tomográ�át, majd az ebből meghatározott virtuális diszperziós görbék mélység-
inverzióját.

5.1. Geo�zikai inverzió

A geo�zika egyik legalapvetőbb feladata a vizsgált terület �zikai tulajdonságait jól leíró
modell előállítása releváns mérések felhasználásával. Ilyen probléma például a felszínen
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mért nehézségi gyorsulás értékek alapján a sűrűségeloszlás, a földmágneses tér kom-
ponensei alapján a mágneses hatók vagy a földrengéshullámok beérkezési idői alapján
a hullámterjedési sebességek meghatározása. Azt az eljárást, amelynek során a mérési
adatokból előállítjuk a �zikai modellt, inverziónak nevezzük.

Tételezzük fel, hogyN darab mérési adat áll rendelkezésünkre, ebből szeretnénkM
modellparamétert meghatározni. Az egyszerűség kedvéért rendezzük mind az adatokat
(d), mind a modellparamétereket (m) egy N , illetve M elemű vektorba.

d = [d1, d2, ..., dN ]T (5.1)

m = [m1,m2, ...,mM ]T (5.2)

Az inverz probléma megoldása során feltételezzük, hogy a mért adatokat a felállítani kí-
vánt modellel valamilyen matematikai formában jól megfogalmazható g �zikai kapcsolat
köti össze. Tegyük fel azt is, hogy ez a kapcsolat felírható explicit formában:

g(m) = d (5.3)

Általánosságban elmondható, hogy a g függvény bonyolult, nemlineáris alakot ölthet
még az egyszerű feladatok esetén is.

Figyelembe kell azonban venni azt is, hogy a modell nem tökéletes és a mérések
minden esetben hibát is tartalmaznak. Ennek megfelelően a fenti egyenlet a következő-
képp módosul :

g(m) + e = d (5.4)

ahol e tartalmazza a modellhibát és a mérési hibákat.

Direkt feladatnak nevezzük, amikor egy tetszőlegesen kiválasztott m modellre ha-
tározzuk meg a g függvény segítségével dsyn szintetikus adatrendszert :

dsyn = g(m) (5.5)

Ezzel szemben az inverz feladat megoldása során a célunk az, hogy olyan modellt talál-
junk, melyre minimális az eltérés a meg�gyelt és a szintetikus adatok között :

e = d− dsyn = min. (5.6)

A probléma matematikai megfogalmazása során �gyelembe kell venni, hogy minden
egyes mérési adat esetében más és más lehet a mérés hibája. Ezenkívül az is előfordulhat,
hogy a mérések egy része nem független egymástól. Ezek a tulajdonságok a Cd adat
kovariancia mátrix segítségével írhatók le.
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Gauss-eloszlású mérési hibákat feltételezve, az adatok együttes valószínűségelosz-
lása

(
p(d)

)
az alábbiak szerint írható fel (pl. Sen és Sto�a, 2013) :

p(d) ∝ exp
(
− 1

2

(
d− g(m)

)T
C−1
d

(
d− g(m)

))
(5.7)

Az inverz feladat megoldásakor azt az m modellt keressük, amely a p(d) valószínű-
ségeloszlást maximalizálja. p(d) értéke akkor lesz maximális, ha az exponenciális függ-
vény értéke a legnagyobb értékét veszi fel. A negatív hatványkitevő miatt az inverz fel-
adat megoldásához tehát az

S(m) =
(
d− g(m)

)T
C−1
d

(
d− g(m)

)
(5.8)

függvényt kell minimalizálni.

Az inverziós probléma megoldása nagyon sokszor nem egyértelmű, ezért a feladat
egyszerűsítése érdekében jellemzően olyan megoldást keresünk, amely nem tér el jelen-
tősen a kiinduló (a priori) modelltől. Ez egy új tag hozzáadásával biztosítható:

S(m) =
(
d− g(m)

)T
C−1
d

(
d− g(m)

)
+ ε(m−m0)TC−1

m (m−m0) (5.9)

ahol ε a csillapítási (damping) paraméter, m0 a kiinduló modell, Cm pedig a modell ko-
variancia mátrix.

Sok esetben olyan modellt kell keresnünk, amely kellően „sima” valamilyen érte-
lemben. Ez például a sebességszerkezet meghatározása során azt jelenti, hogy a szomszé-
dos koordinátájú pontok sebességértékei nem különbözhetnek számottevően egymástól.
A megoldás simasága egy újabb tag hozzáadásán keresztül szabályozható:

S(m) =
(
d− g(m)

)T
C−1
d

(
d− g(m)

)
+

+ ε(m−m0)TC−1
m (m−m0) + ηmTDTDm. (5.10)

Itt η a simítási (smoothing) paraméter, D pedig pl. egy másodrendű simító operátor (lásd
pl. Rawlinson és Sambridge, 2003). A simító tag hozzáadása csak abban az esetben szük-
séges, ha valóban sima megoldást keresünk. Ha például egy vetőhöz kapcsolódó sebes-
ségváltozásra vagyunk kíváncsiak, akkor simítást nem alkalmazunk, mivel általában hir-
telen sebességváltozást feltételezünk.

Az 5.10. egyenlet minimumának keresése számos módszerrel elvégezhető. Ezek kö-
zül csak a dolgozatom szempontjából legfontosabb módszereket ismertetem, de előtte
térjünk vissza az 5.3. egyenlethez és nézzük meg, hogyan oldható meg a legegyszerűbb
nemlineáris inverziós probléma.
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Mint említettem, a gyakorlatban előforduló inverziós problémák túlnyomó része
nemlineáris. Tegyük fel azonban, hogy a mérési adatok előállíthatók egy m0 referencia-
modell kis perturbációjával felírt direkt feladat eredményeként :

d = g(m0 + ∆m) (5.11)

és legyen
d0 = g(m0) (5.12)

Az 5.11. egyenletet m0 körül az elsőrendű tagig Taylor-sorba fejtve :

g(m0 + ∆m) = g(m0) +
∂g(m0)

∂m

∣∣∣∣
m=m0

∆m (5.13)

Legyen

G =
∂g(m0)

∂m

∣∣∣∣
m=m0

(5.14)

Ekkor
d− d0 = ∆d = G∆m (5.15)

ahol G egyN×M -es mátrix, amely az m0 referenciamodell környezetében lineáris kap-
csolatot teremt az adatvektor és a modellvektor kis perturbációi között. Az egyenletek
leegyszerűsítése érdekében a ∆-kat sokszor elhagyják a linearizált összefüggés felírása-
kor, a továbbiakban én is ezt fogom követni.

Nézzük meg, hogyan minimalizálható az 5.8. egyenlet legegyszerűbb formája. Téte-
lezzük fel, hogy g(m)-t linearizáltuk m0 környezetében, valamint hogy az adatok füg-
getlenek egymástól és a mérési hibák ugyanakkorák. Ekkor az 5.8. egyenlet a következő
alakot ölti :

S(m) = (d−Gm)T (d−Gm) (5.16)

Írjuk fel az egyenletet indexes jelölésmóddal :

S =
n∑
i=1

(
di −

m∑
j=1

Gijmj

)2

(5.17)

Az inverz feladat megoldásához továbbra is S(m) minimumát keressük, amit ott vesz
fel, ahol a deriváltja zérus, azaz

∂S

∂mk

= 0 (5.18)

A deriválás és megfelelő átalakítás után az ún. legkisebb négyzetes megoldás az alábbi
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formában írható fel (pl. Menke, 1989) :

mL2 =
(
GTG

)−1
GTd (5.19)

Vezessük be az általánosított inverz mátrix fogalmát :

G−g = (GTG)−1GT (5.20)

Ekkor a megoldás az alábbi egyszerű alakban is megadható:

mL2 = G−gd (5.21)

Az általánosított inverz mátrix ebben a formájában jellemzően nem használható a
gyakorlatban előforduló inverziós feladatok megoldására. Ha az adatok nem biztosítanak
elegendő információt a modellparaméterek meghatározásához (N<M), alulhatározott a
probléma. Ebben az esetben a (GTG)−1 mátrix szingulárissá válik, így nem lehet a leg-
kisebb négyzetes megoldást kiszámítani (Menke, 1989). Ha több a rendelkezésre álló mé-
rési adat, mint modellparaméterek száma (N>M), akkor túlhatározott a feladat. Ebben az
esetben az általánosított inverzet használó megoldás a legkisebb hibájú megoldást szol-
gáltatja. A tomográ�ai gyakorlatban jellemzően kevert meghatározottságú problémák
fordulnak elő, vagyis a modellparaméterek egy része túl-, míg másik része alulhatározott.
Kevert meghatározottságú problémák esetén az 5.20 egyenletben szereplő általánosított
inverz nem nyújt megfelelő megoldást. Ebben az esetben ugyanis az alulhatározott pa-
raméterek értékét az elkerülhetetlenül jelen lévő zaj nagymértékben befolyásolja, ennek
következtében pedig a kiinduló modelltől akár jelentősen eltérő, �zikailag nem reális
megoldáshoz jutunk. A problémát az 5.9 egyenletben bevezetett csillapítási paraméter
orvosolhatja. Ennek használatával megszabhatjuk, hogy az e hibavektor normájának és
a modellperturbáció normájának milyen kombinációját minimalizáljuk. Ha ε = 0, akkor
visszakapjuk az eredeti legkisebb négyzetes megoldást, míg ha ε→∞, akkor a megoldás
azonos lesz a kiinduló m0 modellel.

Tekintsük most azt az egyszerű esetet, amikor a modell kovariancia mátrix az egy-
ségmátrixszal egyenlő. Ekkor a minimalizálandó kifejezés az

S(m) = (d−Gm)T (d−Gm) + εmTm (5.22)

alakot ölti (a ∆ jelölést elhagytuk a második tagból is), melynek minimalizálásával a
következő megoldást kapjuk (pl. Menke, 1989) :

m = (GTG + εI)−1GTd (5.23)
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Ezt a regularizált legkisebb négyzetes megoldásnak nevezzük. Ennek felhasználásával a
kevert határozottságú tomográ�ai probléma az alábbi iterációs módszerrel oldható meg.

Első lépésként felveszünk egym0 kiinduló modellt, ami az a priori ismeretek alapján
közel áll a feladat várt megoldásához. Ezt felhasználva megoldjuk a direkt feladatot, meg-
határozva d0-t. Ez alapján számítani tudjuk ∆d-t, ebből pedig a regularizált legkisebb
négyzetes módszerrel meghatározhatjuk ∆m-et. ∆m-et hozzáadjuk a kiinduló modell-
hez, ezzel új becslést kapunk m-re. Az iterációt addig folytatjuk, amíg ∆d normája már
nem csökken számottevően.

Fontos kérdés, hogy milyen ε értéket célszerű használni az inverzió során. Ennek
meghatározása az ún. trade-o� görbe segítségével történhet. Ehhez egy gra�konon ábrá-
zoljuk egy vagy több iterációs lépés lefuttatása után az adatvektor varianciáját a modell-
vektor varianciájának függvényében különböző ε paraméterek mellett. Azt az ε értéket
fogadjuk el az inverzió végrehajtásához, amely esetén az adatvariancia csökkenése nem
okozza a modellvariancia aránytalan növekedését.

5.1.1. Globális optimalizációs eljárások

A gyakorlatban sokszor előfordul, hogy az a priori ismeretek alapján nem tudunk meg-
adni egy jól de�niálható kiinduló modellt, így az előbbiekben bemutatott inverziós el-
járások nem használhatók. Ebben az esetben eredményesen alkalmazhatók a globális
optimalizációs eljárások, amik a teljes paraméterteret átvizsgálva találják meg a hiba-
függvény minimumát. Előnyük, hogy képesek nagy méretű modelltér vizsgálatára anél-
kül, hogy kezdeti modellt kellene választanunk vagy a problémát linearizálnánk (Saygin
és Kennett, 2012). Ezen módszerek közé tartozik például a szimulált hűtés (pl. Tarantola,
1987; Sen és Sto�a, 1991), a genetikus algoritmus (pl. Lomax és Snieder, 1994) és a ne-
ighbourhood algoritmus (pl. Sambridge, 1999a,b; Wathelet et al., 2004; Wathelet, 2008).

Kutatásaim során a diszperziós görbék mélységinverzióját neighbourhood algorit-
must (NA) alkalmazó szoftverrel (Wathelet, 2008) végeztem, ezért a továbbiakban ezt az
eljárást ismertetem részletesebben.

Az NA olyan sztochasztikus direkt keresési eljárás, ami egy többdimenziós para-
métertérben keresi az elfogadható illeszkedésű megoldásokat (Sambridge, 1999a,b). A
modellparaméterek választása véletlenszerűen zajlik, de az NA irányított keresést hajt
végre, ahol az egyes lépésekben a vizsgált modellekhez tartozó hibafüggvényt �gyelem-
be véve választja ki a következő iterációs lépésben vizsgálandó modelleket. Kezdetben
az algoritmus véletlenszerűen mintákat vesz a modelltérből, létrehozva ezzel a minták
egy halmazát (n0 darabszámú kezdeti modell). Egy minta, azaz egy modell, a diszper-
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ziós görbék inverziója esetén egyetlen rétegmodellhez tartozó paraméterek összességét
(sebességek, sűrűségek, rétegvastagságok) jelenti. Az algoritmus minden egyes modellre
megoldja a direkt feladatot, kiszámítja a szintetikus diszperziós görbéket és az illeszke-
dési hibát. Az irányított keresés Voronoi-cellák (Voronoï, 1908) alkalmazásával történik a
korábbi modellek hibái alapján. Ennek során az algoritmus a modellteret a minták körül
cellákra osztja. Egy adott cella belső pontjai minden esetben közelebb vannak a cellán
belüli mintához, mint bármely más mintához. A mintákra megoldja a direkt feladatot,
majd a következő iterációs lépésben az alacsony hibaértékkel bíró nr darab cellához tar-
tozó modelltérből véletlenszerűen kiválaszt összesen ns darab modellt és meghatározza
a hozzájuk tartozó Voronoi-cellákat, amelyeket a továbbiakban vizsgál. A Voronoi-cellák
lehetővé teszik, hogy a lokális minimumokból a keresési algoritmus kijusson és a globális
minimumhoz konvergáljon.

Az eredeti NA algoritmust Wathelet et al. (2004) és Wathelet (2008) több ponton mó-
dosították. Algoritmusuk lehetővé teszi az egyes paraméterek kapcsolt vagy független
meghatározását. Például a diszperziós görbék invertálása során előírhatjuk, hogy VP és
VS értékét egymástól függetlenül keressük, vagy a Poisson-hányadoson keresztül egy-
mással összefüggő paraméterekként.

A direkt feladat megoldása során előfordulhat, hogy a diszperziós görbe számítá-
sa nehézségekbe ütközik (például csökkent sebességű zóna esetén), és nem adható meg
a hiba értéke. Ezt a problémát Wathelet (2008) algoritmusa úgy kezeli, hogy az éppen
vizsgált modellt �gyelmen kívül hagyja és helyette véletlenszerűen egy másik modellt
választ ugyanabból a Voronoi-cellából. Ezt mindaddig folytatja, amíg meg nem tudja ha-
tározni a hiba értékét vagy a sikertelen próbálkozások száma el nem ér egy küszöbszintet.
Utóbbi esetben egy másik Voronoi-cellában folytatja a keresést.

A különböző paraméterekre nem egyformán érzékeny a diszperziós görbe. Alak-
ját elsősorban az S-hullám-sebességek határozzák meg, másodsorban a rétegvastagsá-
gok, ennél kisebb mértékben befolyásolja a P-hullám-sebesség és elenyésző mértékben
a sűrűség (Wathelet, 2008). Hasonló problémák esetén, amikor az egyes paraméterek
érzékenysége jelentősen eltér, annak érdekében, hogy a paramétertér számunkra érde-
kes részét vizsgáljuk, Wathelet (2008) bevezette a paramétertér dinamikus skálázását. Az
inverzió során így azon paramétereket vizsgáljuk nagyobb felbontásban, melyek jelentő-
sebb mértékben befolyásolják a direkt feladat megoldását, míg azokat a paramétereket,
amelyektől kevéssé függ a megoldásunk, csak kisebb felbontással vesszük �gyelembe.

Az NA Wathelet et al. (2004) és Wathelet (2008) által továbbfejlesztett változatát
számos esetben sikeresen alkalmazták diszperziós görbék invertálására (pl. Saygin és
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Kennett, 2012; Kao et al., 2013; Molinari et al., 2015), ezért számításaimhoz én is Wathelet
(2008) Dinver (http://www.geopsy.org) szoftvercsomagját használtam.

5.2. A tomográ�ai szoftverek ismertetése

Lokális tomográ�ai számításaimhoz Gráczer Zoltán által írt swtomo szoftvert használ-
tam, mely a linearizált inverz feladat legkisebb négyzetes megoldását valósítja meg egye-
nes sugárutakat feltételezve.

A Pannon-medencére vonatkozó tomográ�ai számításaim során Nicholas Rawlin-
son FMST (Fast Marching Surface Tomography Package) szoftvercsomagját használtam
(Rawlinson, 2005), mely a direkt feladat megoldását a fast marching módszerrel végzi,
míg az inverz feladatot az altér inverzió (subspace inversion) módszerrel oldja meg, ezért
a továbbiakban ezeket mutatom be.

5.2.1. Fast marching módszer

A tomográ�ai számításokban kulcskérdés a sugárkövetés elvégzésének módja, mely so-
rán a forrás és észlelés helyének ismeretében meghatározzuk a sugárutakat és a hoz-
zájuk tartozó menetidőket. A geometriai sugárkövetés két legelterjedtebb módszere a
shooting és a bending eljárás (pl. Moser et al., 1992). A shooting technika alkalmazása
során az egyik végpontból sugárutakat indítunk, és a kiindulási irányt egészen addig
változtatjuk, amíg a sugár egy előre meghatározott távolságon belül meg nem közelíti
a másik végpontot. Ezzel szemben a bending módszer alkalmazásakor a két végpontot
összekötjük egy kiindulási sugárral, majd ezt a sugarat addig módosítjuk, amíg az egyes
lépések közötti sugarakhoz tartozó menetidők különbsége egy előre megadott érték alá
nem csökken. A geometriai sugárkövetés hátránya, hogy akár kis sebességperturbáció
esetén is előfordul, hogy sem a shooting, sem a bending módszer nem találja meg a legrö-
videbb menetidőhöz tartozó sugárutat. Nagy számú forrás és észlelés esetén a geometriai
sugárkövetés nagyon idő- és számításigényes feladattá is válhat, ráadásul esetenként a
megoldások sem egyértelműek (Rawlinson és Sambridge, 2005).

A fast marching módszer egy olyan számítási eljárás, mely a sebességteret repre-
zentáló rácson egy folytonosan előre haladó határfelületet képez le. Használatával az
eikonál egyenlet véges di�erenciás megoldása igen gyorsan számítható (Sethian, 1996).
Előnye, hogy stabilabb, mint a geometriai sugárkövetés, és árnyékzónákban is képes
meghatározni az első beérkezéseket, még a di�raktált hullámokét is. Igaz, hogy ezzel
a módszerrel csak az első beérkezések határozhatók meg, de a teljes menetidőtér (tra-
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veltime �eld) igen gyorsan számítható, ami lehetővé teszi a két pont közötti menetidő,
sugárút és hullámfront geometria egyszerű meghatározását (Rawlinson és Sambridge,
2005).

5.2.2. Altér inverzió

Az FMST szoftvercsomag az inverzió során az altér módszert (Kennett et al., 1988) alkal-
mazza, ami egy gradiens alapú eljárás és olyan inverziós problémáknál jelent hatékony
megoldást, ahol a modelltér több paraméter típusból épül fel. Az S(m) függvény mini-
malizálása egy altérben történik, lehetővé téve az egyszerre több irányban zajló keresést.
Az altér bázisvektorait a hibafüggvény gradiensének iránya szabja meg, �gyelembe véve
minden modellparaméter típust. A módszer minden iterációs lépés során a hibafüggvény
minimalizálását az altérre korlátozza, és a modellperturbációt is ebben az altérben hatá-
rozza meg.

5.3. Az eredmények megbízhatóságának ellenőrzése

Minden geo�zikai inverziót követően fontos a kapott eredmények megbízhatóságának
meghatározása. Matematikai értelemben a kovariancia mátrix írja le a modellhibát. To-
mográ�ai számítások során azonban szemléletesebben is vizsgálható a felbontás szinte-
tikus adatok felhasználásával. A továbbiakban két ilyen módszert ismertetek.

5.3.1. Sakktáblateszt

A tomográ�ai számításokban az eredmények felbontóképességének vizsgálatára leg-
gyakrabban használt módszer az ún. sakktáblateszt (pl. Rawlinson és Sambridge, 2004;
Rawlinson et al., 2008; Nicolson et al., 2014). A módszer lényege, hogy sakktáblaszerűen
változó sebességperturbációkat veszünk fel, majd megoldjuk a direkt feladatot a valós
adatrendszer alapját képező sugárutakra. Az így előállított, szintetikus adatokat inver-
táljuk, hogy megvizsgáljuk milyen a relatív felbontás a terület egyes részein. Ahol az
eredeti sakktábla mintázatot visszakapjuk, ott azt mondhatjuk, hogy a vizsgált méretű
sebességanomáliák visszaállíthatók. Lévêque et al. (1993) megmutatta, hogy a kis kiter-
jedésű anomáliák megbízható visszaállításából nem következik a nagyobb kiterjedésű
sebességanomáliák visszaállíthatósága, ezért a sakktáblateszteket fontos több, különbö-
ző méretű anomáliákat tartalmazó sakktáblára elvégezni.
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5.3.2. Bootstrap analízis

A bootstrap analízis (Efron, 1979; Tichelaar és Ru�, 1989) során az eredetiN darab mérési
adatunkat újramintavételezzük úgy, hogy véletlenszerűen, egymástól függetlenül kivá-
lasztunk közülük N darabot (ennek eredménye, hogy egy bizonyos adat akár többször is
szerepelhet az új adatrendszerünkben), majd az így kapott adatrendszert invertáljuk. Ezt
a folyamatot sokszor, akár több ezerszer megismételjük. Az adatok szórását a bootstrap
minták összességének standard hibájaként becsülhetjük.

Bootstrap analízist a dolgozatomban a 8.2. alfejezetben az egyes periódusidőkre vo-
natkozó anizotrópiát leíró paraméterek szórásainak meghatározására alkalmaztam. A
zajtomográ�a lokális skálájú alkalmazásához kapcsolódóan a 9.7. alfejezetben is boot-
strap analízissel határoztam meg a felületihullám-tomográ�a eredményeként kapott
csoportsebesség értékek szórását.
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Gyakorlati alkalmazások





6. fejezet

A számítási paraméterek vizsgálata

6.1. Keresztkorreláció és összegzés

A diszperziós görbék megbízható meghatározásához nagy jel/zaj aránnyal rendelkező
keresztkorrelációs függvényekre van szükség. A 3.2. alfejezetben ismertetett adatfeldol-
gozási lépések célja ezért nem csupán a keresztkorrelációs függvény előállítása, hanem
lehetőség szerint a jel/zaj arány növelése is. Az adatfeldolgozás során alkalmazott ke-
resztkorrelációs és összegzési eljárás nagyban befolyásolja a kapott keresztkorrelációs
függvény minőségét, ezért dolgozatomban összehasonlítom a különböző módszereket.

Bensen et al. (2007) alapvető fontosságú összefoglaló munkája óta a kutatások je-
lentős részében egy-bites normalizációt és spektrális normalizációt alkalmaznak, melyet
hagyományos keresztkorreláció követ lineáris összegzéssel. Az irodalomban az egyéb
feldolgozási módszerek hatékonyságát is általában ehhez hasonlítják, ezért dolgozatom-
ban én is ezen módszerrel kapott keresztkorrelációs függvényeket tekintettem viszonyí-
tási alapnak.

A pillanatnyi fázis hasonlóságán alapuló számítások használata egyre elterjedtebb.
Egyes szerzők, például Ren et al. (2013) és Dias et al. (2015), lineáris összegzés helyett
fázissúlyozott összegzést alkalmaznak. Schimmel et al. (2011) összehasonlító analízisük-
ben úgy találták, hogy a fentieknél nagyobb jel/zaj arányú keresztkorrelációs függvény
állítható elő időbeli és spektrális normalizáció nélkül, fáziskorreláció és fázissúlyozott
összegzés alkalmazásával. Hogy megtaláljam a jelen kutatás szempontjából leghatéko-
nyabb eljárást, mindegyik fent említett módszert megvizsgáltam.

A fáziskorreláció számítása során kizárólag a jelek pillanatnyi fázisát vesszük �gye-
lembe, amplitúdójukat nem, ezért fáziskorreláció alkalmazása előtt időbeli normalizációt
végezni felesleges (Schimmel, 1999). A spektrális normalizáció hatása viszont kérdéses.
Annak ellenére, hogy Schimmel et al. (2011) szerint a spektrális normalizáció alkalmazá-
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6.1. táblázat. A vizsgált módszerkombinációk és egy-egy példa az adott kombinációt használó
publikációkra

ID időbeli
normalizáció

spektrális
normalizáció

kereszt-
korreláció

összegzés publikációk

(1) 1VHL egy-bites van hagyományos lineáris Bensen et al. (2007)
(2) 1VHF egy-bites van hagyományos fázis Ren et al. (2013)
(3) NNFF nincs nincs fázis fázis Schimmel et al. (2011)
(4) NVFF nincs van fázis fázis –

sa rontja a jel/zaj arányt a spektrális normalizáció nélküli fáziskorreláció és fázis alapú
összegzéshez képest, érdemesnek tartottam megvizsgálni mindkét feldolgozási folyama-
tot.

A 6.1. táblázat összefoglalja az általam vizsgált módszerkombinációkat, egy-egy pél-
dát adva az adott kombináció felhasználásával készült kutatásokra. A táblázatban szerep-
lő, azonosításra szolgáló ID egy sorszámból és egy 4 karakterből álló betűkombinációból
tevődik össze. Minden karakter két-két értéket vehet fel. Az 1. karakter azt mutatja, hogy
történt-e időbeli normalizáció és ha igen, akkor mi volt annak a típusa, a 2. karakter jelzi,
hogy volt-e spektrális normalizáció, míg a 3. és 4. karakter a korreláció (hagyományos
vagy fáziskorreláció) és az összegzés (lineáris vagy fázis alapú összegzés) típusát mutatja.

A keresztkorrelációt 1 Hz-es mintavételezésű regisztrátumok vertikális komponen-
sén végeztem. Az átlag és trend eltávolítása után 0,1 Hz sarokfrekvenciájú, zérus fázis-
tolású Butterworth felüláteresztő szűrést alkalmaztam. A fáziskorreláció során a 3.11.
egyenletben szereplő ν értékét 1-nek választottam, míg a fázis alapú összegzés során
(3.12. egyenlet) ν = 2-vel számoltam. A keresztkorrelációs ablakok hossza 500 s volt.

A jel/zaj arány alakulását néhány magyarországi állomáspár keresztkorrelációs
függvényét elemezve vizsgáltam. Különböző távolságú állomáspárokat választottam, mi-
vel elméletileg a megbízható keresztkorrelációs függvény előállításához szükséges re-
gisztrálási idő az állomástávolsággal nő (Sabra et al., 2005b; Gouedard et al., 2008). Az
állomások között egyaránt volt kőzetkibúváson (BUD, PSZ, SOP, TRPA) illetve üledékes
területen telepített állomás (BSZH) is. Végül a következő három állomáspárra végez-
tem a fenti eljárások összehasonlítását : PSZ-BSZH (∆=74 km), BUD-SOP (∆=187 km) és
SOP-TRPA (∆=450 km).

Mivel az irodalomban jellemzően legalább egy évnyi regisztrátumot használnak a
keresztkorrelációs függvény számításához, ezért megvizsgáltam, hogy egy év alatt ho-
gyan változik a keresztkorrelációs függvény jel/zaj aránya a felhasznált adatmennyiség
függvényében. Az egyszerűség kedvéért a vizsgált módszerkombinációkat a továbbiak-
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6.1. ábra. A PSZ-BSZH, BUD-SOP és SOP-TRPA állomáspárokra számított keresztkorrelációs
függvények jel/zaj arányának alakulása a feldolgozott adatmennyiség függvényében a 6.1. táb-
lázatban felsorolt módszerkombinációkra

ban a 6.1 táblázatban szereplő azonosító (ID) számaikkal jelölöm.

A keresztkorrelációs függények jel/zaj arányának meghatározása a 3.2.4. pontban
leírtaknak megfelelően történt. A jelablakot az 1,5 és 4 km/s közötti minimális és ma-
ximális becsült Rayleigh-hullám csoportsebesség értékeknek megfelelően, az állomástá-
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volság ismeretében jelöltem ki. A zajszintet a keresztkorrelációs függvény utolsó 50 s-a
alapján határoztam meg.

Az összehasonlításban résztvevő állomáspárok esetén a keresztkorrelációs függ-
vény jel/zaj aránya viszonylag rövid idő, mindössze nagyságrendileg 30 nap alatt megkö-
zelítette az egy évnyi adat felhasználásával számított SNR értéket, a feldolgozás módjától
függetlenül (6.1. ábra). Az elméleti feltevéssel összhangban a legkisebb állomástávolságú
PSZ-BSZH pár esetén nő leggyorsabban a jel/zaj arány. A vizsgált módszerkombináci-
ók közül az általánosan elterjedt (1)-es verzióra jellemző a legkisebb SNR, egy teljes év
után is 20 alatt marad minden állomástávolságra. Ezzel szemben a Ren et al. (2013) által
is használt (2)-es kombináció, valamint a Schimmel et al. (2011) által alkalmazott (3)-as
kombináció már egy nagyságrenddel nagyobb, azaz több százszoros jel/zaj arányt ered-
ményez. A (4)-es kombináció esetén a jel/zaj arány még az előbbieknél is egy nagyság-
renddel nagyobb, azaz több ezerszeres.

A keresztkorrelációs függvény jel/zaj arányának vizsgálata alapján megállapítha-
tó, hogy az adott távolságok és helyi zajviszonyok mellett a vizsgált kombinációk közül
a keresztkorrelációs függvény leghatékonyabb számítási módja a (4)-es, azaz az időbeli
normalizáció nélküli, spektrális normalizációt alkalmazó, fáziskorrelációval és fázis ala-
pú összegzéssel történő számítás.

6.2. A földrengések regisztrátumainak összehasonlítá-
sa az empirikus Green-függvénnyel

A helyi idő szerint 2013. április 23-án 0 óra 28 perckor kipattant, 4,8-as magnitúdójú
tenki (Heves megye) földrengés után a Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervató-
rium munkatársai egy ideiglenes szeizmológiai állomást telepítettek Tenk községben,
mely 3 hónapig működött és számos utórengést detektált (Gráczer et al., 2014). A tar-
pai TRPA állomás közelében, Beregsurány (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) térségében
2006. november 23-án keletkezett egy 4,5-ös magnitúdójú földrengés. Ez a két esemény
lehetőséget nyújtott arra, hogy összehasonlítsam az empirikus Green-függvényeket a
földrengés-regisztrátumokkal.

Első lépésként megvizsgáltam, hogy a 6.1 táblázatban szereplő módszerkombináci-
ók közül melyik ad a földrengés-regisztrátumhoz leginkább hasonló Green-függvényt.
A Green-függvényt a felületi hullámok dominálják, melyek kialakulásához előnyösebb
a nagyobb epicentrális távolság, ezért a földrengés fészkétől távolabb eső magyarországi
állomásokra végeztem az összehasonlítást.
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6.2. ábra. A tenki földrengés regisztrátuma és a különböző módszerekkel a TENK-SOP állomás-
párra számított Green-függvények. Bal oldalon az eredeti regisztrátum és a keresztkorrelációs
függvények szerepelnek, míg a jobb oldalon a 0,1 Hz sarokfrekvenciájú aluláteresztő szűrés utá-
ni jelek láthatók.

A 6.2. ábra bal oldala a tenki földrengés soproni regisztrátumát és a különböző
módszerekkel számított keresztkorrelációs függvényeket mutatja. A lokális földrengések
magas frekvenciájú összetevőket is tartalmaznak, amelyek sok esetben az alacsonyabb
frekvenciájú felületi hullámokat elfedik. A 6.2. ábra jobb oszlopában láthatók ugyan-
ezen regisztrátumok 0,1 Hz sarokfrekvenciájú aluláteresztő szűrő alkalmazása után. Míg
a szűretlen regisztrátum és keresztkorrelációs függvények alapján hasonlóság nehezen
kivehető, addig a szűrt jeleket mutató ábrán már egyértelmű. Mindegyik feldolgozási
módszerrel sikerült visszanyerni a felületi hullám alakját, azonban az (1)-es módszer
nagyon zajos, kis jel/zaj arányú eredményt szolgáltatott. A (3)-as Green-függvénynél
a regisztrátumon nem jelentkező prekurzor jel �gyelhető meg. A (2)-es és a (4)-es eljá-
rással előállított Green-függvény nagyon hasonlít egymásra és ezek állnak legközelebb
a regisztrátumhoz is. A (2)-es esetében viszont a szűretlen Green-függvényen nagyfrek-
venciás zajok jelennek meg, amik a (4)-es módszer alkalmazásakor nem láthatók.
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6.3. ábra.A 2013. április 23-án kipattant tenki és a 2006. november 23-án keletkezett beregsurányi
földrengéshez tartozó regisztrátumok az egyes állomásokon és az állomáspárokhoz tartozó, (4)-es
módszerrel számított Green-függvények 0,1 Hz sarokfrekvenciájú aluláteresztő szűrő alkalmazá-
sa után. A térképeken a háromszögek az állomásokat jelölik, a kör pedig a rengés epicentrumát
mutatja

Az előző fejezetben tárgyalt jel/zaj arány vizsgálat és a fenti összehasonlítás alapján
elmondható, hogy a (4)-es eljárás tűnik legalkalmasabbnak a Green-függvény meghatá-
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rozására.

A 6.3. ábra a tenki és a beregsurányi földrengés regisztrátumait és a (4)-es kombiná-
cióval számolt Green-függvényeket mutatja be néhány állomás esetében. Hasonlóan az
előző ábrához, az idősorokon 0,1 Hz sarokfrekvenciájú aluláteresztő szűrőt alkalmaztam.

Bár a regisztrátumok és az empirikus Green-függvények alapvetően jó egyezést mu-
tatnak, de különbségek is meg�gyelhetők. Ez több tényezőre vezethető vissza. Közülük
a legfontosabb, hogy a földrengés forrásfüggvénye nem impulzusjel és fészekmecha-
nizmusa is kihat az egyes hullámfázisok amplitúdóspektrumára, így nem várható teljes
egyezés a földrengés regisztrátumok és az empirikus Green-függvények között. Továbbá
az epicentrum nem egyezik meg az állomás helyével, ami a sugárutak kis különbségében
jelentkezik. A regisztrátum természetesen mikroszeizmikus zajt is tartalmaz, ami tovább
növeli az eltérést a Green-függvényhez képest.

6.3. A földrengések és a keresztkorrelációs függvény
diszperziós görbéinek összehasonlítása

A földrengésregisztrátumok és az empirikus Green-függvények hasonlósága mellett fon-
tos megvizsgálnunk azt is, hogy a fentiekből származtatott, a Rayleigh-hullám funda-
mentális módusához tartozó diszperziós görbék is hasonlóak-e.

A 6.1. és a 6.2. alfejezetben bemutatott vizsgálatok alapján a 6.1. táblázatban szerep-
lő (4)-es kombináció adja a legjobb jel/zaj arányú keresztkorrelációs függvényt, és az így
előállított empirikus Green-függvény alakja hasonlít legjobban a földrengés regisztrátu-
mára. A továbbiakban ezért a szélesebb körben elfogadott (1)-es eljárással és az előzőek-
ben legjobbnak bizonyult (4)-es eljárással számítom a keresztkorrelációs függvényeket,
és az ezekből, valamint a földrengésekből kapott diszperziós görbéket hasonlítom össze.

A TENK-BEHE állomáspárra meghatározott diszperziós görbék (6.4.a ábra) 25 s-
os periódusidőig viszonylag jó egyezést mutatnak. A földrengés diszperziós görbéjéhez
képest mindkét keresztkorrelációs függvényből számolt diszperziós görbe 10% alatti se-
bességeltérést mutat. Azt is megállapíthatjuk, hogy a keresztkorrelációs függvényekből
származtatott diszperziós görbék jobban hasonlítanak egymásra, mint a földrengésből
meghatározott görbére.

A TENK-SOP állomáspárra előállított diszperziós görbék (6.4.b ábra) lefutása ha-
sonló, a csoportsebesség értékek közötti legnagyobb eltérés 10% alatt marad. Az (1)-es
módszerrel számolt diszperziós görbe helyenként jobban megközelíti a földrengésada-
tokból számolt görbét, mint a (4)-es módszerrel előállított, de utóbbi esetben a diszperziós
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6.4. ábra. A 2013. április 23-i tenki földrengés regisztrátumából, valamint a keresztkorrelációs
függvények alapján meghatározott diszperziós görbék a TENK-BEHE és TENK-SOP állomáspár
esetén

görbe nagyobb periódusidőkig határozható meg, mint az (1)-es módszer esetén.

Ugyanilyen összehasonlítást végeztem a 2006-os beregsurányi földrengés regisztrá-
tumaiból meghatározott diszperziós görbékre is. Példámban a TRPA-BUD és TRPA-SOP
állomáspárra számított görbéket mutatom be (6.5. ábra). Mindkét esetben viszonylag jó
egyezés látszik a rengés diszperziós görbéi és a keresztkorrelációs függvényekből számí-
tott görbék között. Valamivel jobb egyezést adott a (4)-es kombinációval számolt disz-
perziós görbe, mint az (1)-essel, de a különbség nem számottevő.
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6.5. ábra. A 2006. november 23-i beregsurányi földrengés regisztrátumából, valamint a kereszt-
korrelációs függvények alapján meghatározott diszperziós görbék a TRPA-BUD és TRPA-SOP
állomáspár esetén

A földrengés regisztrátumokból, illetve az empirikus Green-függvényekből szár-
mazó diszperziós görbék összehasonlításával Bao et al. (2014) is foglalkoztak. Kutatásuk
során egy 4,8-as magnitúdójú, kb. 2 km-es mélységben kipattant földrengés epicentru-
mába helyeztek el egy szeizmométert, mely 15 hónapig regisztrált. A földrengés regiszt-
rátumait összehasonlították a Bensen et al. (2007) által leírtaknak megfelelően számított
keresztkorrelációs függvényekkel. Az 1000 km-es epicentrális távolságnál távolabb lévő
állomásokra igen jó egyezést kaptak, a keresztkorrelációs függvényből és a rengés re-
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gisztrátumából meghatározott diszperziós görbe többnyire 1% alatti eltérést mutatott. A
300 km és 1000 km közötti állomástávolságokra valamivel rosszabb volt az egyezés, 3–
6%-os csoportsebesség érték különbségeket �gyeltek meg, ennél kisebb állomástávolsá-
gokat azonban nem vizsgáltak. Összehasonlításuk során megállapították, hogy az 500 km
alatti távolságoknál számottevő eltérések tapasztalhatók.

Fontos megvizsgálni, hogy különböző földrengések adataiból ugyanarra a sugárút-
ra meghatározott diszperziós görbék mennyire hasonlítanak egymásra. Yudistira (2015)
távoli földrengések felületi hullámait felhasználva kétállomásos módszerrel határozott
meg diszperziós görbéket. A két vizsgált állomás kb. 200 km-es távolságban volt egymás-
tól. A kapott diszperziós görbék tendenciájukban jó egyezést mutattak a mikroszeizmi-
kus zaj keresztkorrelációjából származtatott diszperziós görbékkel, ugyanakkor két disz-
perziós görbe által adott csoportsebesség értékek között 0,5 km/s-os sebességkülönbség
is előfordult.

Bao et al. (2014) és Yudistira (2015) kutatásai alapján elmondhatjuk, hogy 1000 km-
nél nagyobb távolságokra igen jó egyezés várható a földrengések regisztrátumából meg-
határozott diszperziós görbe és a zajból nyert diszperziós görbe között, ugyanakkor mi-
nél kisebb az állomástávolság, annál nagyobb eltérés lehet a meghatározott csoportse-
besség értékek között.

Az általam vizsgált állomáspárok távolsága TENK-SOP esetén kb. 280 km, míg
TENK-BEHE esetén közelítőleg 300 km volt. Így a földrengés regisztrátumból és a szeiz-
mikus interferometria módszeren alapuló diszperziós görbék különbsége megfelel az
egyéb kutatások során tapasztalt eltéréseknek. Hasonlóan igaz ez a TRPA-BUD (273 km)
és TRPA-SOP (450 km) állomáspárok esetén is.

6.4. A jelalak és a diszperziós görbe stabilitásának vizs-
gálata

A keresztkorrelációs függvény jel/zaj arányán túl fontos megvizsgálnunk a jelalak sta-
bilitását is a felhasznált adatmennyiség függvényében. Az előző fejezethez hasonlóan itt
is csak az (1)-es és (4)-es kombinációval számított keresztkorrelációs függvényeket és
az azokból származó diszperziós görbéket hasonlítom össze. Az egyes keresztkorreláci-
ós függvényeket 1-1 hónappal növelt adatmennyiség alapján számítottam, az első görbe
1 hónap regisztrátuma alapján készült, míg az utolsó közelítőleg 1 év regisztrátuma alap-
ján, így mindegyik ábrán összesen 12-12 keresztkorrelációs függvényt ábrázoltam (6.6.
ábra).
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Amint az a 6.6. ábrán látható, a keresztkorrelációs függvények mindkét módszer
esetén alapvetően jó egyezést mutatnak. Az (1)-es és a (4)-es kombinációval számolt ke-
resztkorrelációs függvények alakja között látszólag kevés egyezés van, de a szaggatott
vonalak mutatják, hogy a felületi hullámokhoz tartozó legnagyobb csúcsok helye meg-
egyezik.

A 6.6. ábrán bemutatott keresztkorrelációs függvényekből meghatároztam a disz-
perziós görbéket, de a jobb áttekinthetőség kedvéért a lehetséges 12-ből csak néhányat
ábrázoltam a 6.7. ábrán. A 6.3. fejezetben tapasztaltakhoz hasonlóan, a két módszerrel
meghatározott görbék között bizonyos esetekben határozott különbség látható, ugyan-
akkor egy adott módszerre vonatkozóan hasonló a diszperziós görbe. Megállapítható,
hogy a nagyobb állomástávolságú BUD-SOP és SOP-TRPA állomáspárok esetén fontos,
hogy az (1)-es módszerrel minél hosszabb időtartam adatai alapján számítsuk a kereszt-
korrelációs függvényeket, mert ez szükséges ahhoz, hogy nagyobb periódusidőkre is
meghatározható legyen a diszperziós görbe. Ennek oka meg�gyelhető a 6.6. ábrán is.
A BUD-SOP és a SOP-TRPA állomáspárok esetén kicsi, de észrevehető különbség jelenik
meg a keresztkorrelációs függvényeken, ami az egymásra rajzolt vonalak „kivastagodá-
sában” jelentkezik és ez adott esetben a diszperziós görbék különbségét is okozhatja,
hiszen nagyobb periódusok tartományában kisebb az összetevők amplitúdója (lásd 4.2.
ábra). Ezzel szemben a (4)-es kombinációval számolt keresztkorrelációs függvényekből
minden vizsgált időtartamra igen hasonló diszperziós görbét kaptam. Ez a jel/zaj arány
vizsgálatának eredményéhez hasonlóan szintén azt támasztja alá, hogy a (4)-es mód-
szerrel történő keresztkorrelációs függvény számítás esetén elegendő néhány hónapnyi
regisztrátumot felhasználni a diszperziós görbe megbízható meghatározásához.

6.5. Diszkusszió

A szeizmikus interferometria célja diszperziós görbék meghatározására alkalmas ke-
resztkorrelációs függvények előállítása. Az optimális keresztkorrelációs eljárás keresése
során a keresztkorrelációs függvényeket négy különböző módon állítottam elő, elsősor-
ban a fáziskorreláció és fázis alapú összegzés hatását vizsgáltam az amplitúdók hason-
lóságán alapuló hagyományos keresztkorrelációval, és a lineáris összegzéssel szemben.
A 6.1. táblázat foglalja össze a vizsgált módszerkombinációkat.

A keresztkorrelációs függvények minőségének jellemzésére általában a jel/zaj
arányt használják, gyakran ez alapján történik a megbízható keresztkorrelációs függ-
vények kiválasztása is. A kritikus SNR érték általában 10-es nagyságrendbe esik (lásd
3.1. táblázat). Ezért először az egyes módszerekkel kapott keresztkorrelációs függvények
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jel/zaj arányát hasonlítottam össze. Vizsgáltam továbbá ezen arányok változását a fel-
használt adatmennyiség függvényében. Az általánosan elterjedt (1)-es eljárásra jellemző
a legkisebb SNR, a többi módszer ennél nagyságrendekkel nagyobb jel/zaj arányú ke-
resztkorrelációs függvényt eredményezett. A legnagyobb (több ezerszeres) SNR a (4)-es
módszerrel előállított keresztkorrelációs függvényeket jellemezte. Az SNR érték az adat-
mennyiség növelésével párhuzamosan mindegyik módszer esetében hasonló ütemben
közelítette a módszerhez tartozó maximális SNR értéket.

Ezt követően összehasonlítottam két hazai földrengés regisztrátumait az empirikus
Green-függvényekkel. Mindegyik feldolgozási módszerrel sikerült visszanyerni a felü-
leti hullám alakját. A regisztrátumhoz leginkább (2)-es és a (4)-es eljárással előállított
Green-függvény hasonlított. Mivel a (2)-es esetén a szűretlen Green-függvényen nagy-
frekvenciás zajok jelentek meg, amelyek a (4)-es módszer alkalmazásakor nem láthatók,
ezért véleményem szerint a (4)-es módszerrel előállított Green-függvény közelíti meg
legjobban a földrengések regisztrátumait.

A rendkívül magas jel/zaj arány, valamint a Green-függvények és földrengés-
regisztrátumok hasonlósága alapján a továbbiakban már csak a (4)-es módszer egyéb
tulajdonságait vizsgáltam a hagyományos, (1)-es módszeréhez képest.

Két hazai földrengés felületi hullámaiból és a keresztkorrelációs függvényekből elő-
állított diszperziós görbéket összehasonlítva megállapítható, hogy az (1)-es és a (4)-es
módszer esetén is hasonló mértékű az eltérés a földrengés adatokból számolt diszperzi-
ós görbéhez képest.

Vizsgáltam továbbá a keresztkorrelációs függvény jelalakjának és a diszperziós gör-
béknek a stabilitását a felhasznált adatmennyiség függvényében. A keresztkorrelációs
függvény alakja mindkét esetben stabilnak minősíthető. Azonban míg az (1)-es mód-
szer esetében nagyobb állomástávolság esetén fontos, hogy minél hosszabb időtartam
alapján számítsuk a keresztkorrelációs függvényeket, mert ez szükséges ahhoz, hogy
nagyobb periódusidőkre is meghatározható legyen a diszperziós görbe, addig a (4)-es
kombinációval számolt keresztkorrelációs függvényekből nagyságrendileg már két hó-
napnyi regisztrátumból is meghatározható a diszperziós görbe nagyobb periódusidőkre
is.

Összegzésül elmondható, hogy a (4)-es feldolgozási eljárással a keresztkorrelációs
függvényt igen magas jel/zaj arány jellemzi, továbbá az általánosan elfogadott, legalább
egy éves regisztrálási időnél rövidebb időszak feldolgozása esetén is megbízható ered-
ményt ad, ezért a tomográ�ai számításaimhoz ezt a módszert választottam.
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A Pannon-medence
S-hullám-sebességterének
meghatározása

7.1. A Pannon-medence kialakulása és tektonikai szer-
kezete

A Pannon-medence kialakulását és a jelenkori geodinamikai folyamatait az afrikai és
európai litoszféralemezek konvergenciája, és a területen zajló szubdukciós és kollíziós
folyamatok határozzák meg.

A mai értelemben vett Pannon-medence a kora miocén végétől kezdődően jött létre.
Az alpi hegységképződést kísérő gravitációs kollapszus és az Adriai-mikrolemez északi
irányú mozgása következtében az alpi orogénből kipréselődő ALCAPA egység (Royden
et al., 1982; Ratschbacher et al., 1991; Horváth, 1993; Horváth és Cloetingh, 1996; Hor-
váth, 2007) a késő paleogén és a kora miocén idején az óramutató járásával ellentétes, míg
a Tisza-Dácia tömb azzal megegyező irányú forgást végzett (Márton és Márton, 1989),
és mindkettő kelet-északkeleti irányban mozgott. A Pannon-medence helyén a Magura-
óceán helyezkedett el, melynek aljzata szubdukálódott az ALCAPA és Tisza-Dácia egy-
ségek alatt. A szubdukciós ív keleti irányú hátragördülése (pl. Horváth, 1993; Bada et al.,
2001; Horváth et al., 2006) segítette az ALCAPA és Tisza-Dácia blokkok mozgását. Az
ALCAPA jelenlegi helyzetét a késő miocénben, míg a Tisza-Dácia a pliocénben érte el
(Bada et al., 1999). A két egység a Közép-magyarországi nyírási öv mentén találkozik.

A kéregblokkok a kipréselődés során erősen megnyúltak és extenziósan feldarabo-
lódtak (Horváth, 2007). A kora miocénben (ottnangi) megjelenő riolittufa szintek jelzik a
terület riftesedését, mely a középső miocénben is folytatódott. Ebben az időszakban in-
tenzív süllyedés és üledékfelhalmozódás jellemezte a területet (Horváth, 1995). A folya-
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matos tágulás következtében széthúzásos (pull-apart) medencék jöttek létre a Pannon-
medence peremterületein, ilyen például a Bécsi-, Gráci-, Dráva-, Száva-, Békési-medence,
Makói-árok és a Felső-Tisza-síkság (ld. 7.1. ábra).
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7.1. ábra. A tájegységek elhelyezkedése és a dolgozatban szereplő elnevezéseik

A középső miocén végén (bádeni) jelentős tengerszint emelkedés következett be,
amit több km vastag tengeri üledék felhalmozódása kísért. A savanyú vulkanizmust jel-
ző utolsó, a Pannon-medencében általánosan előforduló riolittufa szint a középső báde-
niben képződött (Horváth, 1995).

Az extenzió következtében a középső miocénben a kéreg csak mérsékelten, a kö-
penylitoszféra azonban jelentősen kivékonyodott (Horváth, 2007), amit az asztenoszféra
felboltozódása kísért. A legjelentősebb kivékonyodás a Pannon-medence központi részét
érte, nagy mértékű volt a Kisalföldön, míg az Erdélyi-medence területén kisebb extenzió
ment végbe.

A posztrift fázis kezdetén az üledéklerakódási környezet jelentősen megváltozott.
A szarmata végén a világtengerek szintje lecsökkent, egyúttal megszűnt a Pannon-
medence közvetlen tengeri összeköttetése. A késő miocén (szarmata) kompressziós ese-
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mény, valamint a vízszint csökkenése a medencekitöltő üledékek szárazra kerülését és
erőteljes lepusztulását okozta (Horváth, 1995).

Az asztenoszféra felboltozódás hűlésének következtében a pannonban a meden-
ce süllyedése következett be és a teljes belső-kárpáti régiót víz borította el, létrejött a
Pannon-tó (Kázmér, 1990). A Kárpátokból érkező folyók azonban gyorsan feltöltötték
a medencét, a pannon végére a vízszint erősen lecsökkent és nagy vastagságú üledék
halmozódott fel (Horváth és Cloetingh, 1996; Horváth, 2007). A vízszintcsökkenést lassú
emelkedés, egyúttal további üledékképződés követte. A termális eredetű, medencelépté-
kű süllyedés sebessége és az üledékképződési ráta több millió éven keresztül egyensúly-
ban volt, melynek következtében egyes területeken több mint 1 km vastagságú üledék
képződött (Horváth, 1995).

Az általános tágulás a pliocénben befejeződött és a délnyugat felől ható nyomóerők
váltak dominánssá (Bada et al., 2001, 2007). Napjainkban a terület inverziója zajlik, mely
litoszféra léptékű gyűrődésben nyilvánul meg (Horváth és Cloetingh, 1996).

A Pannon-medence területét Horváth et al. (2015) a 30 km-es Moho mélységnek
megfelelő szintvonallal de�niálja. Ez kelet-nyugati irányban kb. 650 km széles, észak-déli
irányban pedig maximum 560 km kiterjedésű, a Keleti-Alpok, a Kárpátok és a Dinaridák
hegyvonulatai által övezett terület.

7.2. ábra. A Pannon-medence és környezete kéregvastagsága Horváth et al. (2015) nyomán
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A Pannon-medence jelentős részére 25–30 km-es kéregvastagság jellemző (7.2. áb-
ra). Ennél vastagabb kéreg csak a Dunántúli-középhegység alatt található. A Moho az
Alföld túlnyomó részén és a Dél-Dunántúlon valamivel kisebb, mint 25 km-es mélység-
ben található, a Tiszántúl egy részén ennél is sekélyebben, kevesebb mint 22,5 km-es
mélységben húzódik (Horváth et al., 2015). A medence peremi részein többnyire a Moho
fokozatos mélyülése �gyelhető meg, ez alól csak az Északkeleti-Kárpátok kivétel, ahol
igen gyorsan mélyül, a kéregvastagság helyenként meghaladja az 55 km-t is. Az Erdélyi-
középhegység területén, kb. 35–37,5 km a kéreg vastagsága, de az Erdélyi-medence alatt
valamelyest kivékonyodik.

A litoszféra vastagsága a Pannon-medence egész területén legfeljebb kb. 100 km,
ennél jóval vékonyabb az Alföld és a Dunántúli-dombság déli részén, valamint a
Dráva-medence alatt, ahol kevesebb mint 60 km-es mélységben található a litoszféra-
asztenoszféra határ (Horváth et al., 2006).

A kivékonyodott kéreg és litoszféra miatt a terület magas felszíni hőárammal is
rendelkezik (pl. Dövényi et al., 1983; Dövényi és Horváth, 1988; Lenkey et al., 2002).
A kontinentális területeken az átlagos felszíni hőáram 65 mW/m2 (Pollack et al., 1993),
ezzel szemben a Pannon-medence területén 80–100 mW/m2 (Lenkey et al., 2002).

7.2. A Pannon-medencét érintő korábbi S-hullám-
sebesség vizsgálatok

Az S-hullám-sebességtér tanulmányozására az elmúlt évtizedekben a szeizmológiában
többféle módszert is kidolgoztak. Ezek egy része az állomás alatti sebességpro�l megha-
tározását teszi lehetővé, ilyen eljárás például a vevőfüggvény analízis. Más módszerek
alkalmazásával, mint például a bevezetőben már említett menetidő- és felületihullám-
tomográ�a, a két- illetve háromdimenziós sebességszerkezet is kutathatóvá válik.

A Pannon-medence nyíróhullám sebességterének vizsgálatával először Bondár et al.
(1996) foglalkoztak. Regionális rengések diszperziós görbéinek inverziójával a sugár-
utakra vonatkozó egydimenziós sebességpro�lokat állítottak elő. Később Bus (2003) ve-
vőfüggvény analízissel meghatározta a Mátra alatti S-hullám-sebességpro�lt is. 2007-ben
Hetényi és Bus (2007) négy magyar szeizmológiai állomás regisztrátumait felhasználva
végeztek vevőfüggvény vizsgálatokat.

Yang et al. (2007) egész Európára kiterjedő, így a Pannon-medencét is magában
foglaló 1°×1°-os rácshálóra mikroszeizmikus zaj alapú tomográ�ai számításokat végez-
tek, melynek eredményeként meghatározták a kontinensre vonatkozó csoportsebesség-
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eloszlás térképeket különböző periódusidők esetében. A kis felbontás miatt azonban ezen
kutatás viszonylag kevés információt adott az általam vizsgált területről. 16 s-os perió-
dusidőnél átlagosan 2,5–2,7 km/s Rayleigh-hullám csoportsebesség érték volt jellemző,
míg 35 s-nál 3,4–3,6 km/s.

Dando (2010) és Dando et al. (2011) S-hullám-menetidőtomográ�ával meghatároz-
ták a felső köpenybeli sebességeloszlást 75–600 km-es mélységben, de munkájuk a ké-
regbeli nyíróhullám sebességek meghatározására nem terjedt ki.

Legendre et al. (2012) felületi és nyíróhullámok hullámforma inverziójával vizsgál-
ták az Európa alatti köpeny S-hullám-sebességterét. A Pannon-medence alatt 80 km-es
mélységben alacsony nyíróhullám sebességeket találtak, amit sekély asztenoszféra mély-
séggel magyaráztak.

Schae�er és Lebedev (2013) tomográ�ai modellje szerint a Pannon-medence terüle-
tén a globális átlaghoz (4,46 km/s) viszonyítva negatív sebességanomáliát találunk, mely
36 km-től egészen 200 km-es mélységig követhető.

Doktori kutatásom témájának azért választottam a Pannon-medence területén a ké-
regre és a legfelső köpenyre vonatkozó S-hullám-sebességszerkezet részletes vizsgálatát,
mert korábban ilyen kutatás még nem történt. A magyarországi és a környező orszá-
gokbeli szeizmológiai állomások adatainak felhasználásával meghatározott csoportse-
besség térképeket 2013-ban publikáltam (Szanyi et al., 2013). Ezt követően jelent meg
Ren et al. (2013) tanulmánya, ami a nyilvános permanens hálózatok adatain túl a Car-
pathian Basin Project (Houseman et al., 2007) és South Carpathian Project (ezek ke-
retében a Pannon-medence területén ideiglenes szeizmológiai hálózatokat telepítettek)
regisztrátumainak felhasználásával készült, és szintén mikroszeizmikus zajon alapuló
felületihullám-tomográ�ai kutatást mutat be. A két kutatásban azonban a kiindulási ada-
tokon túl a feldolgozási módszerek és az alkalmazott szoftverek is jellemzően eltérnek
egymástól. A feldolgozási folyamat összehasonlítását a 7.1. táblázat tartalmazza.

Ren et al. (2013) a Fresnel-zónák nagyságát és ezáltal az elméleti felbontóképességet
�gyelembe vevő, simításnak megfelelő térbeli Gauss-szűrést alkalmaztak a meghatáro-
zott S-hullám sebességeken. Ennek következménye, hogy a szelvényeknél a mélység nö-
vekedésével a Ren et al. (2013) által meghatározott nyíróhullám-sebesség eloszlása egyre
kevésbé lesz részletgazdag. Meg kell azonban jegyezni, hogy ez a mélységfüggő szűrés
a tomográ�ai gyakorlatban nem elterjedt eljárás és számításaim során én sem alkalmaz-
tam.
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7.1. táblázat. Ren et al. (2013) tanulmányában, valamint jelen dolgozatban szereplő feldolgozási
folyamat összehasonlítása

feldolgozási folyamat Ren et al. (2013) jelen dolgozat

állomások száma 207 37
keresztkorrelációs fv. számítása1 (2) 1VHF (4) NVFF
diszperziós görbe meghatározása többszörös szűréses eljárás

Tmax
2 3λ 1λ

tomográ�a Rawlinson (2005) : FMST
inverzió Herrmann és Ammon (2004) : surf96 Wathelet (2008) : Dinver

1A rövidítés a 6.1. táblázatban szereplő ID-vel egyezik meg
2A legnagyobb felhasználható periódusidő meghatározási módja (ld. 4.2. alfejezet)

7.3. Tomográ�ai számítások

Munkám során célom a Pannon-medence, azon belül is elsősorban hazánk területének
vizsgálata volt, ezért a Magyar Nemzeti Szeizmológiai Hálózat és a környező országok-
beli állomások adatait használtam fel. Ezek elhelyezkedését a 2.2. ábra mutatja, legfon-
tosabb paramétereit a 7.2. táblázat ismerteti.

A magyarországi permanens hálózat az utóbbi években folyamatosan bővült. Míg
2012-ben csak 8 szélessávú állomást üzemeltetett az MTA CSFK GGI Kövesligethy Radó
Szeizmológiai Obszervatórium, addig 2015 elején már 13-at. A minél nagyobb sugárle-
fedettség érdekében tehát a 2015-ös év regisztrátumait használtam. Ettől csak technikai
okok miatt tértem el (pl. műszermeghibásodás, hosszabb ideig tartó leállás okozta adat-
hiány, időszakos telepítés stb.). A TENK állomás 2013. április 24. és szeptember 11. között
üzemelt, a csókakői CSKK állomás pedig csak 2016 januárjától működik szélessávú állo-
másként. Előbbi esetben ezért 2013-as adatokból, utóbbi esetben pedig 2016 eleji, mint-
egy 3 hónapnyi regisztrátumból határoztam meg a keresztkorrelációs függvényeket.

A keresztkorreláció a 6. fejezetben bemutatott vizsgálatok alapján a 6.1. táblázat
(4)-es módszerével, a vertikális komponensek felhasználásával történt. Az adatok elő-
készítése során az átlag és trend eltávolítása után tehát nem végeztem időbeli norma-
lizációt, de spektrális normalizációt igen. Egy órás regisztrátumok keresztkorrelációját
számoltam fáziskorrelációval, a diszperziós görbék meghatározására alkalmas összegzett
keresztkorrelációs függvényt pedig fázis alapú összegzéssel számítottam.

A Rayleigh-hullám fundamentális módusához tartozó diszperziós görbéket a 4.2.
alfejezetben bemutatott többszörös szűréses eljárással határoztam meg. A 7.3. ábra a to-
mográ�ai számítások során felhasznált, az egyes állomáspárokhoz tartozó csoportsebes-
ség értékek számát mutatja. A 7.4. ábra az állomáspárokat jeleníti meg 7, 15 és 26 s-os
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7.2. táblázat. A tomográ�ai számításokhoz felhasznált állomások legfontosabb
paraméterei

Állomás Szélesség (° É) Hosszúság (° K) Szeizmométer1 Hálózat2

AMBH 46.3501 20.7258 CMG-3T HU
ARSA 47.2505 15.5232 STS-2 OE
BANR 45.3828 21.137 KS2000 RO
BEHE 46.4702 16.7755 STS-2 HU
BLY 44.7488 17.1839 STS-2 MN
BMR 47.6728 23.4969 CMG40T RO
BSZH 47.2996 20.2670 CMG-3T HU
BUD 47.4836 19.0239 STS-2 HU
BZS 45.6188 21.6401 CMG40T RO

CONA 47.9282 15.8618 STS-2 OE
CRES 45.8260 15.4569 STS-2 SL
CRVS 48.9022 21.4614 STS-2 SK
CSKK 47.3633 18.2607 CMG-3T HU
DRGR 46.7917 22.7111 KS2000 RO
EGYH 47.4162 17.3318 CMG-3T HU
FRGS 45.1573 19.8098 STS-2 SJ
JAVC 48.8591 17.6707 STS-2 CZ
KOGS 46.4481 16.2503 CMG3ESP120 SL
KOLS 48.9333 22.2731 STS-2 SK
KOVH 46.0883 18.0999 STS-2.5 HU
KRUC 49.0619 16.3952 STS-2 CZ
KWP 49.6305 22.7078 STS-2 PL
LTVH 47.3849 21.9007 CMG-3T HU
MODS 48.3730 17.2770 STS-2 SK
MORH 46.2149 18.6435 STS-2 HU
MPLH 47.1712 17.5348 STS-2.5 HU

NIE 49.4189 20.3131 STS-2 PL
PSZ 47.9184 19.8944 STS-2 GE/HU
PTJ 45.9073 15.9682 CMG40T HR
SIRR 46.2653 21.663 CMG40T RO
SOP 47.6833 16.5583 STS-2 HU

TENK 47.6542 20.3483 STS-2.5 HU
TIH 46.9001 17.8878 CMG-3T HU

TRPA 48.1304 22.5391 STS-2 HU
VRAC 49.3084 16.5933 STS-2 CZ
VYHS 48.4940 18.8361 STS-2 SK
ZAG 45.8268 15.9868 CMG40T HR

1Szeizmométerek:
CMG-3T, CMG40T, CMG3ESP120 – szélessávú Güralp szeizmométerek
KS2000 – szélessávú Geotech Instruments szeizmométer
STS-2, STS-2.5 – szélessávú Streckeisen szeizmométerek

2Hálózatok:
Nemzeti szeizmológiai hálózatok: CR–horvát, CZ–cseh, HU–magyar, OE–osztrák,
PL–lengyel, RO–román, SJ–szerb, SK–szlovák, SL–szlovén
Nemzetközi szeizmológiai hálózatok: GE–GEOFON, MN–MedNet

periódusidőnél. A lehetséges 666 állomáspárból 406 esetben sikerült diszperziós görbét
előállítanom. Ezek képezték a tomográ�ai számítások alapját. A felhasználható legna-
gyobb periódusidőt az 1λ kritérium (ld. 4.2. alfejezet) szerint szabtam meg.
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7.3. ábra. A tomográ�ai számításokhoz felhasznált, az egyes állomáspárokhoz
tartozó csoportsebesség értékek száma a periódusidő függvényében
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7.4. ábra. A tomográ�ai számítások során felhasznált állomáspárok néhány kiválasztott perió-
dusidő esetén
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Az állomáspárok száma 8 és 27 s között meghaladja a 250-et, 9 és 24 s között pedig
a 300-at is. A legtöbb adat a 10 és 20 s közötti tartományban áll rendelkezésünkre, ennél
kisebb és nagyobb periódusidőknél egyaránt gyorsan csökken a felhasználható állomás-
párok száma.

A tomográ�ai számításokat az 5. fejezetben bemutatott FMST szoftvercsomaggal
(Rawlinson, 2005) végeztem. A sebességteret a rendelkezésre álló sugárlefedettség alap-
ján 0,25°-os rácshálóban de�niáltam. A diszperziós görbékből számított, az adott peri-
ódusidőhöz tartozó átlagos csoportsebesség érték adta a kiinduló homogén sebességtér
értékét.

Az optimális csillapítási (ε) és simítási (η) paramétereket keresve megvizsgáltam kü-
lönböző periódusidőkre az adatvektor varianciáját a modell varianciájának függvényé-
ben. A trade-o� görbék (ld. 5.1. alfejezet) alapján a csillapítási paramétert 25-nek, míg
a simítási paramétert 50-nek választottam minden periódusidőre. A sebességeloszlást öt
iterációs lépés eredményeként állítottam elő.

A csoportsebesség-eloszlás térképeket 5–30 s közötti periódusidőkre készítettem el,
a felbontóképességet sakktáblatesztekkel vizsgáltam.

7.3.1. Sakktáblateszt

A felbontás vizsgálatának egyik legelterjedtebb módszere az 5.3. alfejezetben bemutatott
sakktáblateszt. A felbontást elsősorban a sugárlefedettség határozza meg. A felhasznál-
ható állomáspárok kon�gurációja általában periódusidőnként kis mértékben változik,
ezért nincs két olyan periódusidő, melyre a felbontóképesség egyforma volna. Ennek
ellenére a szomszédos periódusidőkhöz tartozó felbontás nagymértékben hasonló.

A számítások során mind a sakktáblateszteknél, mind a valós adatok inverziójá-
nál ugyanazt a rácshálót, valamint csillapítási és simítási paramétereket alkalmaztam.
A sakktábla mintázatot 2,5 km/s ±10%-os sebességperturbációval de�niáltam. Az egyes
anomáliákat a sebességtér n×n rácspontja alkotta, az anomáliaértékek a szomszédos
rácspontcsoportokban ellentétes polaritásúak voltak.

A tesztek során 0,75°×0,75°-ostól kezdve 2,5°×2,5°-os anomáliaméretig 0,25°-onként
növeltem a sebességanomáliák kiterjedését. Dolgozatomban az áttekinthetőség kedvé-
ért csak 3 kiválasztott periódusidőhöz (7, 15, 26 s) tartozó sakktáblateszteket mutatok
be, ahol az anomáliák mérete rendre 0,75°×0,75°, 1,25°×1,25°, valamint 2°×2° (ld. 7.5. áb-
ra bal oldala). Kelet-nyugati irányban 1° közelítőleg 76 km a 47. szélességi körön, míg
észak-déli meridiánok mentén 1°≈111 km. Ezért a km-ben vett felbontást a továbbiak-
ban a sebességanomália területével megegyező területű négyzet oldalának méretével,
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kerekítve adom meg. A vizsgált sakktáblaminták így rendre 70 km, 115 km és 185 km-es
felbontást tükröznek.

A három kiválasztott sakktáblateszt-sorozat közül az első a 7 s periódusidőhöz tarto-
zik, ugyanis ez a legkisebb periódusidő, melyre a sakktáblateszt alapján érdemes tomog-
rá�ai számításokat végezni (7.5. ábra). A második a 15 s-os, mivel ott a felhasználható
állomáspárok száma közel maximális, és ez a teszt jól tükrözi a 10–20 s között elérhe-
tő felbontást (7.6. ábra) is. Az állomáspárok számának gyors csökkenése miatt (ld. 7.3.
ábra), a tomográ�ai számítások felbontása 26 s-ig kielégítő, így a harmadik bemutatott
tesztsorozat ehhez a periódusidőhöz tartozik (7.6. ábra).

A vizsgált legnagyobb, 0,75°×0,75°-os felbontás csak a kutatási terület nyugati felén,
elsősorban a Dunántúlon érhető el 7 s-os periódusidő esetén (7.5. ábra jobb oldala). Az
ország teljes területén felismerhető az eredeti sakktábla mintázat, de jelentősen torzul
a visszaállított anomáliák alakja. Az 1,25°×1,25°-os, azaz kb. 115 km-es felbontás az Al-
föld déli részétől eltekintve az ország teljes területén elérhető, ugyanígy a 2°×2°-os, kb.
185 km-es átmérőjű sebességanomáliák is térképezhetők. Az országhatáron túl, az állo-
mások által kijelölt terület északi és déli határánál nem kielégítő a felbontás, a mintázat
formája jelentősen torzul. Ugyanakkor keleti és nyugati irányban sikerült visszaállítani
az 1,25°×1,25°-os és az ennél nagyobb anomáliákat, így ezen a területen a felbontóképes-
ség jónak mondható.

A 15 s-os periódusidőnél (7.6. ábra) kb. 70 km-es anomáliákat tudunk visszaállítani
az ország szinte egész területén, a legjobb felbontás az Észak-Dunántúlon tapasztalható,
az ország északkeleti részén azonban már kissé torzul az anomáliák formája. Az ország-
határon túl keleti és nyugati irányban, valamint a Bécsi-medence és a Kis-Kárpátok te-
rületén még jó a felbontás, de a terület északi és déli határához közeledve már nem meg-
bízható a tomográ�a eredménye. Hasonló felbontóképesség jellemző a teljes 10–20 s-os
periódustartományra is.

A 20 s-nál nagyobb periódusokra a felbontóképesség csökken. 26 s-nál az ország
egész területére elérhető még a kb. 70 km-es felbontás, kivéve az északkeleti országrészt.
A kb. 115 és 185 km-es anomáliák hasonló mértékben állíthatók vissza, mint 15 s-os
periódusidő esetében. Ennél nagyobb periódusidőkre, 27–30 s-ra már csak a legalább
2°×2°-os anomáliák térképezhetők megbízhatóan.

A rekonstruált anomáliák amplitúdója általában különbözik az eredeti sebességper-
turbáció mértékétől. Míg 7 s-os periódusidőnél a kb. 70 km-es anomáliák amplitúdóját
általában kissé alulbecsli az inverzió, addig a nagyobb anomáliaméreteknél már legtöbb-
ször számottevő az eltérés a kiinduló és visszaállított anomáliák amplitúdója között. Leg-
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erősebb túlbecslést a nagy periódusidőknél és a legnagyobb anomáliáknál tapasztalunk.

A térképeken fehér vonallal jelöltem azt a területet, ahol a sakktáblatesztek alapján
legalább 1,25°×1,25° méretű anomáliák visszaállíthatók a legtöbb periódusidőre. Általá-
ban azonban ennél jobb felbontás is elérhető legalább a vizsgált terület nyugati felében.
A későbbiekben ezen vonalon belüli eredményeket tekintem megbízhatónak és az S-
hullám-sebességek meghatározását is erre a területre végeztem.

7.3.2. Érzékenységi görbe
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7.7. ábra. A Rayleigh-hullám fun-
damentális módusához tartozó érzé-
kenységi görbék a Pannon-medencére
meghatározott egydimenziós S-hullám-
sebességmodell alapján

Az érzékenységi görbe megadja a csoportse-
bességek és a sebességszerkezet közötti kap-
csolatot. Mivel a csoportsebességet legnagyobb
mértékben az S-hullám-sebességek határozzák
meg, ezért a csoportsebesség-eloszlás térképek
értelmezésekor leggyakrabban a ∂U(T )/∂VS

összefüggés szerint számított érzékenységi gör-
bét használják. Az érzékenységi görbe alapján
megadható, hogy milyen mélységtartománybe-
li nyíróhullám sebességek befolyásolják legna-
gyobb mértékben az adott periódusidőhöz tar-
tozó csoportsebesség értékeket.

A következő pontban bemutatandó
csoportsebesség-eloszlás térképek értelmezésé-
hez előállítottam a különböző periódusidőkhöz
tartozó érzékenységi görbéket (7.7. ábra). Ehhez
a Pannon-medencére meghatározott átlagos
S-hullám-sebességpro�lt használtam fel (ld.
7.5.1. pont).

Az érzékenységi görbe alapján a 7 s-hoz
tartozó csoportsebesség térképeket elsősorban a legfelső 2–8 km-beli nyíróhullám se-
bességek határozzák meg. A 15 s-hoz tartozó eloszlást a 7–14 km mélyen, a 25–30 s-hoz
tartozó eloszlást pedig a 17 km-nél nagyobb mélységben jellemző sebességek befolyá-
solják.
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7.5. ábra. A sakktáblatesztek során vizsgált anomáliaméretek. Bal oldalon az eredeti sakktábla,
jobb oldalon pedig a 7 s-os periódusidőnél visszaállított mintázat látható 0,75°×0,75°, 1,25°×1,25°és
2°×2° anomáliaméretek esetén
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7.6. ábra. A sakktáblatesztek során vizsgált anomáliaméretek. Bal oldalon a 15 s-os periódus-
időnél, jobb oldalon pedig a 26 s-os periódusidőnél visszaállított mintázat látható 0,75°×0,75°,
1,25°×1,25°és 2°×2° anomáliaméretek esetén
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7.4. A Rayleigh-hullám csoportsebesség-eloszlás

A csoportsebesség-eloszlás térképek meghatározását a 7.3. alfejezetben bemutatott el-
járással végeztem. A számítások eredményeképpen a csoportsebesség értékekből és az
állomástávolságokból számított menetidők reziduáljainak átlagnégyzetes eltérése 25–
56%-kal csökkent az 5–30 s közötti periódustartományban. Egy jellemző példát mutat
be a 7.8. ábra, amely a 15 s-os periódusidőhöz tartozó kiinduló és végső reziduáleloszlást
szemlélteti.
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7.8. ábra. A 15 s-os periódusidőre végzett tomográ�ai számítás kiinduló (bal oldal) és az ered-
ményhez tartozó (jobb oldal) reziduál hisztogramja

7.3. táblázat. A tomográ�ai számítások kiinduló és végső rms reziduáljai a periódusidő függvé-
nyében

periódusidő (T) kiinduló rms (s) végső rms (s) csökkenés (%)

5 7,12 3,67 48
10 7,69 3,41 56
15 7,11 3,57 50
20 7,96 4,60 42
25 7,96 5,42 32
30 6,68 4,98 25

A számítások eredményeként meghatározott csoportsebesség-eloszlás térképeket
néhány kiválasztott periódusidőre a 7.9. ábra mutatja be. A sakktábla tesztek alapján jó
felbontásúnak tekintett területet fehér vonal jelöli. A térképek értelmezése során fontos
szem előtt tartanunk, hogy a sebességanomáliák csak ezen körvonalon belül megbíz-
hatóak, a felbontóképesség általában közelítőleg 70 km-es, de biztosan nem rosszabb
1,25°×1,25°-nál.
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Rövid periódusidőknél, különösen 7 s-nál a csoportsebesség térképek jó egyezést
mutatnak a felszínközeli geológiai szerkezetekkel. Az üledékes medencéknél alacsony
csoportsebesség értékeket látunk. Az Alföld szinte teljes egészében negatív sebesség-
anomáliával jellemezhető, a legkisebb sebességek Szeged-Makó-Szentes környékén, a
Makói-ároktól kissé nyugatra fordulnak elő. Alacsony sebességű zónaként jelenik meg a
Kisalföld, valamint az Alsó-Morva-medence is. A hegységi területeken nagyobb csoport-
sebesség értékek jellemzők, a legnagyobb sebességeket a Nyugati-Kárpátok belső vonu-
latainál, valamint a Gráci-medence környezetében találjuk. Kis mértékű pozitív sebes-
séganomáliát látunk a Dunától nyugatra a Dunántúli-középhegység keleti végétől egé-
szen a Dunántúli-dombság délnyugati részéig.

A 10 s-os periódusidőhöz tartozó csoportsebesség eloszlás a 7-s-oshoz igen hason-
ló képet mutat. Az alföldi igen alacsony sebességű anomáliák kiterjedése valamelyest
csökken, de továbbra is ez dominálja a képet. Az ország középső területén, a Mezőföl-
dön és a Duna-Tisza-köze északnyugati részén kis pozitív sebességanomáliát látunk. A
Dunántúli-középhegység területén nincsenek jelentős anomáliák, a középhegységet az
átlagsebességhez közeli csoportsebesség értékek jellemzik.

A 15 s-os periódusidőnél az alföldi területeken tovább csökken a nagyon ala-
csony csoportsebességgel jellemezhető terület mérete. A legszembetűnőbb változás az
ország délnyugati részén egyre erőteljesebbé váló pozitív anomália, valamint az Északi-
középhegység keleti elvégződésénél felerősödő nagy sebességű anomália.

20 s-os periódusidőnél továbbra is jelentős negatív sebességanomáliát �gyelhetünk
meg az Alföld délkeleti részén, továbbá a Bánság területén. A Nyugati-Kárpátokban
a pozitív sebességanomália területe jelentősen csökken. A Dunántúli- és az Északi-
középhegység területén kis mértékű negatív sebességanomáliák láthatók. Megmaradnak
az alacsony sebességek a Kisalföld és az Alsó-Morva-medence alatt is. A vizsgált terület
délnyugati részén az átlagosnál magasabb csoportsebesség értékek jellemzők.

26 s-nál az Alföld délkeleti részén, a Makói-árok környezetében továbbra is erőteljes
negatív anomália látható. Hozzávetőlegesen a Közép-magyarországi vonal térségében
az átlagosnál nagyobb sebességeket találunk, a legnagyobb sebességek a Zalai-dombság
területén fordulnak elő. A vizsgált terület délnyugati részén alapvetően nagyobb sebes-
ségek jellemzők, kivéve a Mecsek területét, ahol az átlagoshoz közeli csoportsebesség
értékek �gyelhetők meg.
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7.9. ábra. A mikroszeizmikus zaj alapú tomográ�ai számításokkal meghatározott
csoportsebesség-eloszlás térképek különböző periódusidőkre. Az egyre nagyobb periódusidők
egyre mélyebb térrészbeli sebességeket tükröznek. Az ábrák bal felső sarkában a periódusidő,
jobb alsó sarkában pedig a fekete vonallal határolt területen belüli átlagos csoportsebesség érték
látható. A csoportsebesség értékeket jelölő színskála minden térképre különbözik

76



A Pannon-medence S-hullám-sebességterének meghatározása

7.5. Mélységinverzió

A Rayleigh-hullám csoportsebesség térképekből a virtuális diszperziós görbék (ld. 5.
fejezet) inverziójával egydimenziós S-hullám-sebességpro�lokat határozhatunk meg. A
mélységinverziót a sakktáblatesztek alapján jó felbontással (legalább 1,25°×1,25°) jelle-
mezhető területre végeztem el. A virtuális diszperziós görbéket 5–28 s közötti perió-
dusidők alapján állítottam elő. A kis periódusidők használatát az tette lehetővé, hogy az
5–6 s-os csoportsebesség-eloszlás térképek is jól tükrözték a felszínközeli geológiai szer-
kezeteket, így bár felbontóképességük hiányos, az eredmények alapján mégis érdemes
bevonni őket a virtuális diszperziós görbék előállításába. Annak ellenére, hogy a tomog-
rá�a felbontása 26 s fölött már csak kb. 185 km-re tehető, egészen 28 s-os periódusidőig
felhasználtam a csoportsebesség-eloszlás térképeket, mivel csak így volt biztosított, hogy
a Moho mélységét is térképezni tudjam. Az eredmények értelmezése során ezért �gye-
lembe kell venni, hogy a nagyobb mélységekre a számítások már kevésbé megbízhatók.

A görbéket ugyanazokra a rácspontokra állítottam elő, amelyeket a tomográ�ai szá-
mítások során a sebességtér reprezentációjánál is alkalmaztam. A diszperziós görbéket
Wathelet (2008) módszerével (ld. az 5.1.1. pont) invertáltam. A számítások során a se-
bességértékek meghatározása mellett elsősorban az üledékes medencék mélységét, az
alsó és felső kéreg határát, valamint a Moho mélységét kívántam meghatározni, ezért a
robosztusabb eredmény elérése érdekében a számításokhoz négyréteges modellt hasz-
náltam.

7.5.1. Átlagos sebességmodell

A sakktáblatesztek alapján meghatározott megbízható terület és Horváth et al. (2015)
által megadott 30 km-es Moho szintvonal közös metszete által határolt területre – az-
az a Pannon-medence azon részére, melyet a sakktáblatesztek alapján jó felbontással
jellemezhetünk – elkészítettem az átlagos, egydimenziós S-hullám-sebességpro�lt (7.10.
ábra).

A számításokhoz a területre vonatkozó virtuális diszperziós görbék átlagát használ-
tam. Az inverzió elvégzése előtt az a priori ismereteket felhasználva de�niálható az el-
fogadható modellek tartománya. Ezzel elkerülhető, hogy geo�zikailag értelmetlen ered-
ményt kapjunk, másrészt a futási idő is rövidíthető. Az inverzió során a rétegbeli P-
hullám-sebesség a Poisson-hányadoson keresztül kapcsolódott az S-hullám-sebességhez.
A réteghatárok mélysége, a rétegbeli S-hullám-sebesség és a Poisson-hányados is szere-
pelt a modellparaméterek között. A sűrűség Wathelet et al. (2004) szerint csak kevéssé
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befolyásolja a diszperziós görbe alakját, ezért az inverzió során gyakran konstans érté-
keket alkalmaznak. Ezt az eljárást követve a sűrűséget minden rétegben különbözőnek,
de állandónak tekintettem. Értékeit Ádám és Bielik (1998); Sza�án és Horváth (2006);
Tašárová et al. (2009) és Grinč et al. (2013) tanulmányában szereplő, a Pannon-medencére
vonatkozó sűrűségértékek alapján választottam. A Poisson-hányados mind a négy réteg-
ben 0,18–0,308 között változhatott, amely tartományt Artemieva (2011) által a kéregre
és a felső köpenyre közölt VP /VS értékek alapján határoztam meg.

a b

7.10. ábra. a) A Pannon-medencére vonatkozó átlagos virtuális diszperziós görbe inverziója so-
rán Wathelet (2008) módszerével számított modellek. A száz legjobb megoldás átlagát fekete vo-
nal jelöli. b)A modellekhez tartozó diszperziós görbék. A fekete vonal az átlagos virtuális diszper-
ziós görbét jelöli. A modelleket és a hozzájuk tartozó diszperziós görbéket az illeszkedési hibának
megfelelően színeztem

Az átlagos sebességpro�l számítása során a paraméterteret csak kevéssé korlátoz-
tam (A 7.4. táblázat). A kivételt a legfelső köpenybeli P-hullám-sebesség jelentette, ame-
lyet korábbi kutatásokból viszonylag jól ismerünk (pl. Wéber, 2002; Janik et al., 2011;
Gráczer és Wéber, 2012), így itt szűkebb tartományt adtam meg. A kezdeti modellek szá-
ma n0=50 volt, majd a 200 iterációs lépés mindegyike során az nr=100 legjobb modell
alapján került kijelölésre az ns=100 új modell. Így összesen 20050 modellt vizsgáltam.
Az átlagos sebességpro�l a 100 legjobb illeszkedésű modell átlagaként állt elő.
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7.4. táblázat. Az egydimenziós sebességmodell előállításához választott paramétertartományok

réteg az alsó réteghatár
mélysége (km)

VP (km/s) VS (km/s) sűrűség (g/cm3)

1 1–5 2,5–5,0 2,0–5,0 2,6
2 5–20 2,0–7,0 2,0–5,0 2,8
3 20–32 3,0–7,0 2,0–5,0 2,9
4 féltér 7,7–8,3 3,0–5,0 3,2

Az eredményül kapott egydimenziós sebességpro�l szerint a réteghatárok közelí-
tőleg 3, 11 és 27 km-es mélységben helyezkednek el, a legfelső rétegben 2,34 km/s, a
középsőben 3,10 km/s, az alsóban 3,53 km/s, az alatta lévő féltérben pedig 4,16 km/s az
S-hullám terjedési sebessége.
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7.11. ábra. A Pannon-medencére megha-
tározott átlagos egydimenziós sebesség-
modell és az ak135 (Kennett et al., 1995)
globális földmodellben szereplő S-hullám-
sebességpro�l

Érdemes összehasonlítani a kapott egydi-
menziós sebességpro�lt az ak135 (Kennett et al.,
1995) globális földmodellben szereplő S-hullám-
sebesség értékekkel. Az ak135 két, a felső és
az alsó kéregnek megfelelő homogén réteget
de�niál. Az általam meghatározott modell eze-
ken túl tartalmaz egy felszínközeli alacsony se-
bességű réteget is. A Pannon-medencére vonat-
kozó átlagos Moho mintegy 7–8 km-rel seké-
lyebben helyezkedik el, mint az ak135 eseté-
ben. A medencebeli alsó és felső kéregbeli se-
bességek alacsonyabbak, mint a globális átlag,
azonban a kéreg és a köpeny határát mindkét
esetben közelítőleg 0,6–0,7 km/s-os S-hullám-
sebességnövekedés jelöli ki. A legalsó rétegben,
azaz a legfelső köpenyben a nyíróhullám sebes-
ség 4,16 km/s-nak adódott. Ez alatta marad a
globális földmodellekben szereplő értékeknek,
ugyanakkor megerősítik többek között Legend-

re et al. (2012) és Schae�er és Lebedev (2013) korábbi meg�gyeléseit, miszerint a Pannon-
medence területén a felső köpenybeli S-hullám-sebesség alacsonyabb, mint a globális
átlag.
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7.5.2. A Pannon-medence S-hullám-sebességtere

A Pannon-medence háromdimenziós sebességterének meghatározásakor a jó felbontású
terület belsejébe eső virtuális diszperziós görbéket egyesével invertáltam. A paraméter-
tér határainak beállítása az átlagos egydimenziós sebességpro�lt �gyelembe véve tör-
tént, mind a réteghatárok mélysége, mind az előforduló sebességek esetében. A Poisson-
hányados továbbra is 0,18–0,308 között változhatott és ugyanazokat a sűrűségértékeket
használtam, mint az átlagos sebességpro�l meghatározásakor. A legfelső réteg egyaránt
jelölhet üledékes és hegységi területeket is, ezért ebben a rétegben igen széles tartomány-
ban engedtem változni a nyíróhullám sebességének értékét. A mélység növekedésével
a megengedett sebességértékek tartománya egyre csökkent. A 7.5. táblázat mutatja be
részletesen, hogy az egyes paraméterek milyen értékhatárok között változhattak.

A virtuális diszperziós görbék inverziója során a kezdeti modellek száma 50 volt,
majd az 50 iterációs lépés mindegyike során az 50 legjobb modell alapján került kijelö-
lésre az 50 új modell. Így összesen 2550 modellt vizsgáltam minden rácspont esetében.
Ezek közül a 100 legjobb illeszkedésű modell átlaga adta meg az adott pontra vonatko-
zó sebességpro�lt. A megbízhatóbb eredmény elérése érdekében a Köhler et al. (2012)
által végzett számításokhoz hasonlóan öt futtatás átlagaként állítottam elő a továbbiak-
ban bemutatásra kerülő, háromdimenziós sebességteret. Így végeredményben minden
rácspont esetében több mint 12000 modellszámítás történt.

7.5. táblázat. A háromdimenziós sebességtér meghatározásához a mélységinverzió során hasz-
nált paramétertartományok

réteg az alsó réteghatár
mélysége (km)

VP (km/s) VS (km/s) sűrűség (g/cm3)

1 1–7 2,8–6,5 1,8–3,4 2,6
2 2-20 4,2–6,5 2,6–3,4 2,8
3 22–34 5,0–7,2 3,2–3,8 2,9
4 féltér 7,6–8,3 3,8–4,5 3,2

A 7.3.1. pontban bemutatott sakktáblatesztek alapján az elérhető legnagyobb hori-
zontális felbontás a legalább 70 km-es átmérőjű szerkezetek térképezését teszi lehetővé.
Az eredményül kapott S-hullám-sebességeloszlás térképek értelmezése során ezt nem
szabad �gyelmen kívül hagynunk.

A 7.12. ábra a meghatározott sebességtér alapján készült mélységszelvényeket mu-
tatja be. Az 5 km-es mélységet mutató szelvényen az alacsony S-hullám-sebességek
jól kijelölik a mély, üledékes medencéket elsősorban az Alföldön és a Kisalföldön, va-
lamint az Alsó-Morva-medence térségében. A Nyugati-Kárpátok, az Alpok, valamint
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a Dunántúli-dombság területén pozitív sebességanomáliát tapasztalunk. A Dunántúli-
középhegységet átlagoshoz közeli nyíróhullám sebességek jellemzik.

A 10 km-es mélységszelvényen az Alföld alatt továbbra is jelentős negatív sebesség-
anomáliát látunk. Az ország középső részén, a Mezőföld alatt az átlagosnál nagyobb se-
bességek jellemzők ebben a mélységben. A Nyugati-Kárpátok, az Alpok és a Dunántúli-
dombság nyugati részén továbbra is pozitív sebességanomáliák láthatók, abszolút érte-
lemben véve nincs számottevő sebességváltozás az 5 km-es mélységhez képest.

A 15 km és 20 km-es mélységszelvény lényegében megegyezik egymással, azaz eb-
ben a mélységtartományban a négyréteges modellel végzett inverzió nem mutatott ki
réteghatárt. A szelvényeken a legszembetűnőbb az ország középső részén DNy-ÉK irány-
ban húzódó pozitív sebességanomália.

A 25 km-es mélységszelvényen nagy sebességek rajzolják ki a Közép-magyarországi
vonal térségét. Ettől eltekintve a terület jelentős részén a sebességek csak kis mértékben
változnak.

A 30 km-es mélységszelvényen már összetettebb kép �gyelhető meg. A Nyugati-
Kárpátok, az Alpok és a Dunántúli-középhegység területe alatti alacsony sebességek a
hegységek alatti megvastagodott kéregre utalnak. Ezzel szemben a Maros-Körös-közén
alacsony sebességek fordulnak elő. Ebben a mélységben már pozitív sebességanomáliát
találunk a Bécsi-medence környezetében, a Dunántúli-dombság jelentős részén, vala-
mint a Tiszántúl északi felén.
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7.12. ábra. Az S-hullám-sebesség eloszlása különböző mélységekben. A vonatkozó mélységeket
a bal felső sarokban tüntettem fel. Az ábrák színskálája különbözik
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A fentiekben bemutatott mélységszelvényeken túl a jellegzetes tektonikai szerkeze-
tek sebességterének szemléltetésére vertikális keresztszelvényeket is készítettem (7.13.
ábra). A négyréteges modellből származó Moho mélységet folytonos vonal jelöli.

Az Alsó-Morva-medencét, a Kisalföldet, a Dunántúli-középhegységet és a
Dunántúli-dombságot metsző AA’ szelvényen a Kisalföld alatti több km vastag üledék-
hez (Kilényi és Rumpler, 1984) kapcsolódó, mintegy 8 km vastagságú rétegben előforduló
alacsony sebességek szembeötlőek. A Dunántúli-középhegyég és a Dunántúli-dombság
területe alatt ilyen alacsony sebességeket a várakozásoknak megfelelően nem tapaszta-
lunk. A bemutatott szelvény mentén a Moho mintegy 27 km-es mélységben húzódik. A
Dunántúli-középhegység alatt kissé kivastagodik a kéreg, míg a Közép-magyarországi
vonal (Csontos és Nagymarosy, 1998) környezetében kivékonyodik.

A BB’ szelvény a Nyugati-Kárpátokat köti össze a Makói-árok és a Bánság térségé-
vel. A Nyugati-Kárpátok alatt alacsony sebesség nem látható, itt a kéreg teljes vastagsá-
gában egyetlen, közel azonos sebességű rétegből áll. A Moho kb. 32 km-es mélységben
húzódik. Délkelet felé haladva az alacsony sebességű zóna fokozatosan jelenik meg és
kivastagodik, legnagyobb vastagsága megközelíti a 15 km-t a Makói-árok térségében.
A Közép-magyarországi vonal közelítőleg a szelvény felénél helyezkedik el. A területet
kis mélységben megjelenő viszonylag nagy sebességek jellemzik, a Moho kb. 23 km-es
mélységben húzódik. A Makói-árok területén a Moho 30 km alatti mélységben �gyel-
hető meg, ami jelentősen eltér a korábbi geo�zikai vizsgálatok (pl. Posgay et al., 1995;
Janik et al., 2011) eredményétől.

A Keleti-Alpokból induló CC’ szelvény egészen a Nyugati-Kárpátokig tart. A hegy-
vidéki területeken nem látunk alacsony sebességű zónát, de a Kisalföld határánál hirte-
len, nagy vastagságban (7–8 km) jelentkezik. A Moho mélysége a Keleti-Alpok alatt a
legnagyobb, kb. 33 km, míg a Kisalföld alatt ez lecsökken 26-27 km-re.

A leghosszabb, DD’ jelű szelvény, a Közép-magyarországi vonal térségében húzó-
dik. A Dunántúli-dombságtól a szelvény mentén északkelet felé haladva egyre kivasta-
godó, alacsony sebességű felszínközeli réteget látunk, legnagyobb vastagságát az Alföld
területén éri el. A korábbi szelvényekkel ellentétben a kéreg középső részén nagyobb S-
hullám-sebesség értékek fordulnak elő. A Moho átlagosan 25 km-es mélységben jelenik
meg, ennél valamivel nagyobb mélységben találjuk a Mezőföld alatt, azonban a kimé-
lyülés karakterisztikus mérete kisebb, mint az eredmények valószínűsíthető felbontása.
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7.13. ábra. A térképen feltüntetett vonalakhoz tartozó keresztszelvények. KMV : Közép-
magyarországi vonal
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7.6. Diszkusszió

Mikroszeizmikus zaj alapú felületihullám-tomográ�ai számításokból előállított virtuá-
lis diszperziós görbék alapján meghatároztam a Pannon-medence háromdimenziós S-
hullám-sebességterét közelítőleg 35 km-es mélységig. Az eredmények jó egyezést mu-
tatnak az ismert nagy léptékű geológiai szerkezetekkel. Az üledékes medencék területén
alacsony sebességek jellemzik a kéreg legfelső részét. A hegységek alatt nagy vastagság-
ban nem változnak a sebességek, ami viszonylag homogén felépítésre utal. Bár a felületi
hullámok diszperziója nem a gyors sebességváltozásokra érzékeny, hanem az átlagos S-
hullám-sebességekre (pl. Julià et al., 2000), ennek ellenére sikerült bizonyos esetekben
jól leképezni a Moho mélységét (pl. a Kisalföld, a Dunántúli-középhegység, az Alpok és
a Nyugati-Kárpátok alatt).

A nyíróhullám sebességek alapján két területet kell külön is kiemelnünk. Az első a
Közép-magyarországi vonal térsége, ahol viszonylag kis, 10–20 km-es mélységben is az
átlagosnál nagyobb S-hullám-sebességeket találunk, ami a vizsgált terület többi részén
nem jellemző. Itt a Moho is kis mélységben képeződött le.

A másik terület a Maros-Körös-köze, ahol a Békési-medence és Makói-árok is talál-
ható. Itt az átlagosnál alacsonyabb S-hullám-sebesség értékek jellemzők a teljes kéreg-
ben. A felszínközeli alacsony sebességek egyértelműen a mély, üledékes medencékhez
köthetők. Ugyanakkor a kivékonyodott kéreg (pl. Posgay et al., 1995; Janik et al., 2011)
ellenére az általam számított Moho nagyobb, mintegy 30 km-es mélységben helyezke-
dik el, ami ellentmond a korábbi vizsgálatoknak, jelezve ezzel a felületi hullám alapú
inverziós módszer Moho meghatározására vonatkozó korlátait.

A vizsgálataim alapján valószínűsíthető, hogy a Moho mélységének pontosabb
megismeréséhez nagyobb periódusidejű felületi hullámok bevonására is szükség van.
Ezt elsősorban az állomástávolságok növelésével, azaz a vizsgált terület tágabb környe-
zetében elhelyezkedő állomások bevonásával lehet megvalósítani.

Az AlpArray projekt keretén belül 2016 elejére közelítőleg 50 km-es átlagos állo-
mástávolságú szeizmológiai hálózat jött létre a Dunántúl területén. A hálózat szolgáltatta
mérések, kiegészítve a Carpathian Basin Project már szabadon elérhető mérési adatai-
val, lehetővé teszik a kéreg S-hullám-sebességterének eddigieknél nagyobb felbontású
megismerését a Pannon-medence nyugati részén.

A vevőfüggvény analízis és a felületihullám-tomográ�a eredményének együttes in-
verziójával pedig nemcsak az S-hullám sebességek, de a Moho mélysége is pontosabban
meghatározhatóvá válik.
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A keresztkorrelációs függvényekből
és a diszperziós görbékből levonható
további következtetések

8.1. A zajforrások eloszlásának vizsgálata

A szeizmikus interferometria egyik alapfeltevése, hogy a zajforrások véletlenszerűen,
minden irányban egyenletesen oszlanak el (pl. Lobkis és Weaver, 2001). Yang és Ritz-
woller (2008) azonban megmutatta, hogy akkor is megbízhatóan meghatározható a ke-
resztkorrelációs függvény, ha a zajforrások többsége klaszterekbe tömörül, feltéve, hogy
minden irányban találhatók kisebb energiájú források.

A zajforrások nem egyenletes eloszlása esetén a keresztkorrelációs függvény ál-
talában nem szimmetrikus. A keresztkorrelációs függvény aszimmetriáját felhasználva
meghatározható a felületi hullámok által hordozott energia terjedési iránya (pl. Lin et al.,
2007; Yang és Ritzwoller, 2008), ami egyúttal megadja a zajforrások irányát is (8.1. ábra).

zajforrás

energiaterjedés
iránya

zajforrás
iránya

A B

8.1. ábra. Az energiaterjedés és a zajforrások irányának összefüggése

A keresztkorrelációs függvény jel/zaj aránya az állomáspár által de�niált főkörhöz
közel elhelyezkedő zajforrások irányától, távolságától és energiájától, valamint a kelet-
kező zaj időbeli eloszlásától függ (Yang és Ritzwoller, 2008). A keresztkorrelációs függ-
vény két oldalának jel/zaj arányának relatív nagysága alapján egyértelműen kijelölhető
az energiaterjedés domináns iránya. A jelentős zajforrások elhelyezkedése az energiater-
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jedés fő irányával ellentétes (ld. 8.1. ábra). Számításaim során az SNR értéke a 6. fejezet-
ben bemutatottnak megfelelően sokszor ezres vagy tízezres nagyságrendű volt, ezért az
energiaterjedést az SNR logaritmusával arányos hosszúságú vonalakkal jelöltem a 8.2–
8.3. ábrákon.
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8.2. ábra. Az energiaterjedési irányok a keresztkorrelációs függvények azon
oldala alapján, melyeket diszperziós görbék meghatározására használtam. Az
egyes vonalak hossza arányos az SNR logaritmusával, azimutja pedig megegye-
zik a két állomást összekötő vonal azimutjával. A jobb alsó sarokban az adatok
összessége látható, a körök kívülről befelé haladva a 105, 104, ..., 101 SNR érté-
keket jelölik

A diszperziós görbék meghatározásához általában csak a keresztkorrelációs függ-
vény egyik oldalát használtam fel, a 8.2. ábra ezek jel/zaj arányai alapján készült.
Amennyiben a két oldal átlagát, azaz a szimmetrikus jelet használtam, mindkét oldal
jel/zaj arányát ábrázoltam.

Az állomásoktól kiinduló vonalak az energiaterjedés irányát jelölik, a zajforrások
ezekkel ellentétes irányban helyezkednek el. Az ábra jobb alsó sarkában az egyes állomá-
sok adatainak összessége látható, mely így a Pannon-medencéhez viszonyítva adja meg
az energiaterjedés irányait. Szembetűnő, hogy közelítőleg 280–360° azimutirányok felé
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csak elvétve látunk energiaterjedést, ami az ezzel ellentétes irányú térnegyedbeli zaj-
források hiányára utal. Közelítőleg 70° és 210° között az SNR gyakran meghaladja a 104

értéket, ennél legalább egy nagyságrenddel kisebb a 0°–70°, valamint 210°–280° közötti
jel/zaj arány.

Ha az eddig elmondottakat az energiaterjedés iránya helyett a zajforrás irányok
szempontjából értelmezzük, akkor a 8.2. ábra alapján megállapítható, hogy a keresztkor-
relációs függvény diszperziós görbe meghatározására alkalmas része alapvetően a tőlünk
északnyugatra elhelyezkedő zajforrásokból származik, és a hazánkhoz képest közelítőleg
100°–180° azimutú irányokban elhelyezkedő zajforrások hatása elhanyagolható.
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8.3. ábra. Az energiaterjedés iránya a keresztkorrelációs függvény mindkét ol-
dalának jel/zaj aránya alapján. Az ábrán alkalmazott jelölések megegyeznek
a 8.2. ábra jelöléseivel

A 8.3. ábrán már a keresztkorrelációs függvény minkét oldalához tartozó SNR érté-
ket feltüntettem. Ezeket az állomáspárok mindkét tagjánál két-két vonal jelöl. Az irányok
összessége az előző ábrához hasonlóan a jobb alsó sarokban látható. Yang és Ritzwoller
(2008) szerint a keresztkorrelációs függvény megbízható meghatározásához nem szüksé-
ges egyenletes zajforrás eloszlás, elegendő, ha minden irányban vannak zajforrások, azok
erősségétől függetlenül. A 8.3. ábrán az energiaterjedés minden irányban meg�gyelhe-
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tő, azaz minden irányban helyezkednek el zajforrások is, így teljesül Yang és Ritzwoller
(2008) azimutlefedettségre vonatkozó kritériuma, ennek megfelelően a keresztkorreláci-
ós függvények megbízhatónak tekinthetők.

Érdemes megvizsgálni, hogy a különböző periódusidejű zajok forrásai azonos irá-
nyokban találhatóak-e. Az egyes periódusidőkhöz tartozó irányok az előzőekben bemu-
tatotthoz hasonló módszerrel, a sávszűrt keresztkorrelációs függvény jel/zaj arányából
határozhatók meg. Az elsődleges mikroszeizmikus zaj legnagyobb amplitúdóval 14±2 s-
nál, míg a másodlagos mikroszeizmikus zaj 6±2 s-os periódusidőnél jelenik meg a zaj-
spektrumon (Bormann és Wielandt, 2013). Kialakulásuk óceáni területekhez köthető (ld.
2.1. alfejezet). A nagyobb periódusidejű zajok is globális forrásokból származnak, ezek
elvileg függetlenek az elsődleges és másodlagos mikroszeizmikus zaj forrásaitól. Vizs-
gálatomat négy periódusidőre végeztem: a 6, 14, 20 és 30 s környezetében sávszűrt ke-
resztkorrelációs függvények SNR értékeit ábrázoltam az azimut függvényében (8.4. áb-
ra). Fontos különbség az előző ábrákhoz képest, hogy a vonalak ezúttal közvetlenül a
zajforrások irányába mutatnak. Mivel ezek az irányok csak a vizsgált területhez, azaz a
Pannon-medencéhez képest értelmezhetők, ezért az összesítő diagramot Európa térké-
pére helyeztem, így láthatóvá válik, hogy mely földrajzi régiók irányában találhatók a
legjelentősebb zajforrások.

A másodlagos mikroszeizmikus zaj esetében kb. 240°–30° azimut között, míg az el-
sődleges mikroszeizmikus zajnál kb. 280° és 360° között helyezkednek el a források, az-
az az Atlanti-óceán irányából jelentősen nagyobb mennyiségű zaj érkezik a Pannon-
medence területére, mint a Földközi- és a Fekete-tenger irányából. Az elsődleges mik-
roszeizmikus zaj esetén valamivel jelentősebb a hazánkhoz képest ÉK-DNY-i tengelyen
elhelyezkedő zajforrások hatása, de még ez is elhanyagolható az északnyugati zajforrá-
sok erősségéhez képest.

A 20 és 30 s-os periódusidőnél a zajforrások azimutális eloszlása többé-kevésbé
egyenletesnek tekinthető.

Az egyes periódusidők között a keresztkorrelációs függvény jel/zaj arányának érté-
kében számottevő különbség látszik. A legnagyobb SNR az elsődleges mikroszeizmikus
zajból származik, valamivel kisebb a másodlagosból, azonban 20 és 30 s esetén már nagy-
ságrendekkel csökken a jel/zaj arány.

Yang és Ritzwoller (2008) Európára vonatkozó hasonló kutatása során az elsődleges
és másodlagos mikroszeizmikus zajra vonatkozóan kimutatta, hogy az energia nagy ré-
sze az északnyugati térnegyed irányából érkezik. Nagyobb periódusidőkre, például 25 s-
ra már kisebb SNR értékeket kaptak, a legnagyobb energia ezen periódusidők esetén már
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6 s 14 s

20 s 30 s

8.4. ábra. A zajforrások irányainak eloszlása 6, 14, 20 és 30 s-os periódusidőkre. A vonalak hossza
a jel/zaj arány logaritmusával arányos, irányuk a zajforrások irányába mutat. A körök kívülről
befelé haladva a 105, 104, ..., 101 SNR értékeket jelölik

északkeleti irányból érkezett.

Friedrich et al. (1998) kutatásai (ld. 2.2. alfejezet) német és norvég állomások re-
gisztrátumai alapján a norvégiai selfterületeket azonosították az elsődleges és másod-
lagos mikroszeizmikus zaj forrásaként. Koper et al. (2010) ukrajnai állomások adataiból
szintén Norvégia, valamint a Fekete-tenger partjait jelölte meg a Love-hullámok forrá-
saként.

A különböző periódusidőkre általam meghatározott irányok Yang és Ritzwoller
(2008) eredményeivel igen jó egyezést mutatnak. A zajforrások ugyan nem lokalizál-
hatók, de �gyelembe véve Friedrich et al. (1998) és Koper et al. (2010) eredményeit arra
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következtethetünk, hogy a hazánk területén mérhető elsődleges és másodlagos mikro-
szeizmikus zaj forrása Európa északi és északnyugati tengerpartjainak közelébe tehető,
a nagyobb periódusidejű zajok pedig egyéb globális forrásokból származnak.

8.2. Azimutális anizotrópia vizsgálata

A szeizmológiában anizotrópiáról akkor beszélünk, ha a közeget jellemző rugalmassá-
gi tenzor kettőnél több független paraméterrel írható csak le (Babuška és Cara, 1991).
A gyakorlatban ez a hullámterjedési sebességek irányfüggését jelenti. Anizotróp közeg-
ben a P- és S-hullámok terjedését leíró mozgásegyenletek csatoltak, a létrejövő longitu-
dinális hullámban a részecskepolarizáció iránya csak közelítőleg esik egybe a terjedés
irányával, a keletkező hullám kvázi-P-hullám. Az anizotróp közegben terjedő transzver-
zális hullámok polarizációja is csak közelítőleg merőleges a terjedési irányra, így ezeket a
hullámokat kvázi-S-hullámoknak nevezzük (Aki és Richards, 2002). Anizotrópia esetén a
részecskemozgás irányától függően megkülönböztetünk gyors és lassú polarizációs irá-
nyokat. A gyors irányban polarizált részecskemozgás esetén a hullámterjedési sebesség
maximális, a lassú irányban történő részecskemozgás esetén a minimális értéket vesz fel.

A szeizmológiai kutatásokban leggyakrabban hexagonális anizotrópiát feltétele-
zünk, ekkor a rugalmassági tenzor 5 független paraméterrel írható le (Babuška és Ca-
ra, 1991). A hexagonális anizotrópia két típusát különböztetjük meg, a transzverzális
izotrópiát (más néven radiális anizotrópiát) és az azimutális anizotrópiát. A transzver-
zális izotrópia legegyszerűbben úgy jön létre, hogy egymásra izotróp rétegek rakódnak.
Ebben az esetben a szimmetriatengely merőleges az egyes rétegekre, a terjedési sebes-
ségek a beesési szögtől függenek, de az azimuttól nem. Azimutális anizotrópia esetén a
szimmetriatengely a vízszintes síkban van, a terjedési sebességek a horizontális irány-
tól függően változnak. A számunkra érdekes kéreg és felső köpeny esetében jellemzően
gyenge, néhány %-os anizotrópia �gyelhető meg (pl. Hess, 1964; Thomsen, 1986; Babuš-
ka és Cara, 1991; Shapiro és Ritzwoller, 2002). A csoportsebesség (U ) változása az azimut
függvényében gyenge azimutális anizotrópia esetén az alábbiak szerint közelíthető (Bac-
kus, 1965; Smith és Dahlen, 1973) :

U(ψ) = u0 + A · cos(2(ψ − ϕ2)) +B · cos(4(ψ − ϕ4)) (8.1)

ahol u0 az átlagos csoportsebesség, ψ az azimut, A és B a 2ψ és 4ψ-s tagok amplitúdója,
ϕ2 és ϕ4 pedig rendre a 2ψ és 4ψ szerinti anizotrópia gyors tengelyének irányai.

A felső kéregben a fennálló feszültségtér által előidézett irányított repedések okoz-
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nak anizotrópiát (pl. Babuška és Pros, 1984), melynek mértékét módosíthatja az egyes
repedések folyadék-kitöltöttsége (Hudson, 1981), továbbá meghatározó az üledékréteg-
zettség is (Backus, 1962). Az alsó kéregben és a köpeny legfelső részében a folyadékkal
vagy olvadékkal kitöltött repedések jelenthetik az anizotrópia elsődleges forrását (Ar-
temieva, 2011). A köpeny felső részében, ahol már sem repedések, sem zárványok nem
fordulnak elő, az LPO (lattice-preferred orientation – kristálytani orientáció) tekinthető
az anizotrópia okának (Babuška és Cara, 1991). A legtöbb ásvány önmagában is ani-
zotróp, a különböző kristálytengelyeik mentén más-más a hullámterjedési sebesség. Ide
sorolható például a köpenyt felépítő olivin és ortopiroxén is. Az LPO szerkezet létrejöt-
tekor az egyes ásványok azonos irányba rendeződése a felső köpenyben valószínűleg
diszlokációs csúszással történik (Zhang és Karato, 1995), mely a köpenybeli áramlások
irányával hozható összefüggésbe. Összegzésként elmondható, hogy az anizotrópia vizs-
gálatok számottevő információt szolgáltathatnak a felső kéregben a szedimentációról és
a feszültségtér irányáról, az alsó kéregben az olvadékok jelenlétéről, míg a köpenyben a
konvekciós áramlások irányáról.

A köpenybeli anizotrópia többféle szeizmológiai módszerrel is tanulmányozható. A
köpeny anizotróp részében terjedő S-hullámok két kvázi-S-hullámra hasadnak, melyek
terjedési sebessége különbözik, ezért beérkezési idő különbség alakul ki köztük. Az S-
hullámok köpenybeli felhasadását használó SKS splitting módszer segítségével becslés
adható a köpenybeli anizotrópiára (Aki és Richards, 2002). Előnyei közé sorolható, hogy
egyértelműen csak anizotróp réteg hatásaként jöhet létre az SKS hullámoknál tapasztalt
1-2 s-os beérkezési idő különbség és hogy akár egyetlen regisztrátum alapján is kimu-
tatható a köpenybeli anizotrópia. A módszer hátránya azonban, hogy vagy az anizotróp
réteg vastagságára vagy az anizotrópia mértékére kell becsléseket adnunk, ezeket az SKS
vagy SKKS hullámok felhasadásából nem lehetséges egyszerre meghatározni.

A Pannon-medence anizotrópia viszonyait alapvetően SKS anizotrópia vizsgálatok-
ból (Kovács et al., 2012) és köpenyzárvány-elemzésekből (Kovács et al., 2012; Klébesz
et al., 2015) ismerjük. SKS adatok nagy mennyiségben a Dunántúlra vonatkozóan áll-
nak rendelkezésre, itt Ny-ÉNy–K-DK irányú polarizáció jellemző (Kovács et al., 2012). A
módszer jellegéből adódóan ez a felső köpenybeli anizotrópia átlagos irányát jelenti.

A köpenyzárványok kisebb mélységből, jellemzően a köpenylitoszféra felső részé-
ből származnak. A mintavétel természeténél fogva az anizotrópia abszolút iránya nem
határozható meg belőlük, de az ásványszintű anizotrópia mértéke igen. A Kisalföld és
a Dunántúli-dombság területéről származó xenolitokat vizsgálva Kovács et al. (2012) a
sekély, közelítőleg 30 km-es mélységből származó minták alapján 3,94%-os S-hullám ani-
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zotrópiát határoztak meg, a 45-55 km-es mélységből származó ásványok 6,54%-os ani-
zotrópiát mutattak. Klébesz et al. (2015) a Nógrád-Gömör vulkanikus terület 30-50 km-es
mélységből származó xenolitjait tanulmányozva 3,74%-os maximális S-hullám anizotró-
piát mutattak ki.

A köpenybeli anizotrópia mélység szerinti eloszlását P-vevőfüggvények harmoni-
kus analízisével is vizsgálhatjuk (pl. Girardin és Farra, 1998; Farra és Vinnik, 2000). A
módszer előnye, hogy képes különböző mélységben elhelyezkedő, akár eltérő irányí-
tottságú anizotróp rétegek kimutatására, egyúttal a rétegdőlés és az anizotrópia közötti
különbségtételre. Hazánk területére vonatkozóan csak a Nógrád-Gömör vulkanikus te-
rület vizsgálatához kapcsolódóan zajlottak ilyen kutatások (Klébesz et al., 2014), melyek
80-160 km-es mélységben lévő anizotróp rétegeket határoztak meg.

Az azimutális anizotrópia vizsgálható felületi hullámok diszperziós görbéi alapján
is, mivel a csoportsebesség értékek azimutfüggő változása anizotrópia jelenlétére utal. A
különböző periódusidők más-más mélységtartományra vonatkoznak, így az anizotrópia
a mélység függvényében tanulmányozhatóvá válik. A módszer használható lokális ská-
lán (pl. Picozzi et al., 2009), a kéregre vonatkozóan (pl. Zigone et al., 2015), vagy akár a
köpenybeli anizotrópia tanulmányozására is.

A Pannon-medence vizsgálata során felhasznált állomáspárok száma és térbeli elhe-
lyezkedése lehetővé tette az azimutális anizotrópia vizsgálatát. Ehhez az egyes periódus-
időkhöz tartozó csoportsebesség értékeket az állomáspárt összekötő vonal azimutjának
függvényében ábrázoltam (8.5. és 8.6. ábra). MindenA-B állomáspárhoz két pont tartozik,
az A-ból B felé és B-ből A felé mutató irányok azimutjainál is ugyanaz a csoportsebesség
érték szerepel. A különböző periódusidőkhöz tartozó adatokból meghatároztam a 8.1.
egyenlet paramétereit. A 4ψ szerinti tag kis amplitúdójú volt, és paramétereit csak nagy
bizonytalansággal lehetett számítani, ezért a továbbiakban – Ritzwoller et al. (2011) ta-
nulmányához hasonlóan – a gyors tengely irányának meghatározása során csak a 2ψ
szerinti tagot vizsgáltam és az egyenlet alábbi, egyszerűsített alakját használtam:

U(ψ) = u0 + A · cos
(
2(ψ − ϕ2)

)
(8.2)

Az átlagsebességnek, a gyors tengely irányának és a koszinusz függvény együtthatójá-
nak szórását 50000 ismétléses bootstrap analízissel becsültem.

A 8.5. ábra a 20 s-os csoportsebesség értékeket és az illesztett függvényt, valamint
a bootstrap analízis eredményeinek hisztogramjait mutatja. A csoportsebesség értékek
egyértelmű irányfüggést mutatnak, a gyors tengely azimutja 39°±2°, ami közelítőleg
északkelet-délnyugati irányt jelöl.
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8.5. ábra. a) Csoportsebességek az azimut függvényében 20 s-os periódusidő esetén, valamint az
illesztett görbével. b-d) A 8.2. egyenlet meghatározott együtthatói és azok bootstrap analízissel
előállított hisztogramjai

A 10, 15, 25 és 30 s-os periódusidőkre vonatkozó csoportsebességeket és az illesztett
görbéket a 8.6. ábra mutatja, a görbék paramétereit és azok szórásait a 8.1. táblázatban
foglaltam össze. A gyors tengely azimutja 10 s-nál még 29°±4°, 30 s-os periódusidőre
azonban már 47°±4°. A meghatározás bizonytalansága 20 s-os periódusidőre a legkisebb.
Az anizotrópia irányának változását és az irányok szórásait a 8.7. ábra szemlélteti. Az
elfordulás mértéke hibahatáron kívül esik, tehát a növekvő periódusidővel ténylegesen
változik a gyors tengely tényleges irányváltozása valószínűsíthető.

8.1. táblázat. A 8.2. egyenlet együtthatói a vizsgált periódusidőknél és az ebből meghatározható
anizotrópia nagysága

T u0 (km/s) ϕ2(°) A (km/s) anizotrópia (%)

10 2,58±0,01 29±4 0,08±0,01 6,2
15 2,64±0,01 31±3 0,10±0,01 7,6
20 2,75±0,01 39±2 0,13±0,01 9,5
25 2,92±0,01 42±3 0,14±0,01 9,6
30 3,14±0,01 47±4 0,10±0,01 6,4
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A 8.2. egyenlet paraméterei alapján az alábbiak szerint becsülhető az anizotrópia
mértéke:

Anizotrópia% =
vmax − vmin

vátlag
· 100 =

2A

u0

· 100 (8.3)

A meghatározott értékeket a 8.1. táblázat tartalmazza. 10 s-nál az anizotrópia nagysága
6,2%, 15 s-nál már 7,6%. Nagyobb periódusidőkre, 20 és 25 s-ra közel azonos az anizotró-
pia mértéke 9,5–9,6%. 30 s-os periódusidőre azonban lecsökken 6,4%-ra.

Felmerülhet a kérdés, hogy az anizotrópián kívül esetleg más tényező okozhatja-e
a csoportsebesség értékek azimutfüggő változását. Az egyik lehetséges válasz a zajfor-
rások nem egyenletes eloszlása. Az előző fejezetben megmutattuk, hogy a zajforrások
6–14 s szűk szögtartományban összpontosulnak, de ennél nagyobb periódusidő esetén
eloszlásuk jelentősen megváltozik. Az azimut-csoportsebesség adatrendszer (ld. 8.6. áb-
ra) a periódusidő függvényében azonban nem tükrözi a zajforrás irányokban bekövet-
kező drasztikus változást.

Felmerülhet még a Közép-magyarországi vonal környezetében azonosított pozitív
sebességanomália hatása is. Ennek iránya ugyanis jól egyezik az általam kimutatott
gyors tengely iránnyal, és a 7.4. alfejezetben bemutatott csoportsebesség-eloszlás sze-
rint nagy sebességgel jellemezhető ez a terület. A Közép-magyarországi vonal térsége a
20 s-nál nagyobb periódusidőkhöz tartozozó csoportsebesség-eloszlás térképeken rajzo-
lódik ki. Ezzel szemben az anizotrópia már a 10 s-os csoportsebesség értékek alapján is
kimutatható.

Afentiek alapján, véleményem szerint kizárható, hogy az irányított zajforrás-
eloszlás vagy a Közép-magyarországi vonal menti sebességanomália hozza létre a
csoportsebesség értékek azimutfüggő változását.

Az érzékenységi görbe (7.7. ábra) alapján a 10 s-os periódusidejű hullámok a felső
kéregről, a 20 s-os pedig az alsó kéregről nyújtanak információt. A 30 s-os periódus-
időnél tapasztalt anizotrópiát az alsó kéreg és a legfelső köpeny anizotróp tulajdonságai
együttesen alakítják ki.

Mint láttuk, a kéregbeli azimutális anizotrópia gyors tengelyének irányát alapve-
tően a feszültségtér határozza meg. A repedések a horizontális főfeszültség irányával
párhuzamosan alakulnak ki (Artemieva, 2011), ami a hullámterjedési sebességek irány-
függését eredményezi. Az irányított repedések síkjára merőlegesen lesz a legkisebb a
hullámterjedési sebesség, azokkal párhuzamosan pedig a legnagyobb. Ennek értelmé-
ben a horizontális főfeszültség iránya megegyezik a gyors tengely irányával.

Mélyfúrások faldeformációja és földrengések fészekmechanizmusai alapján a
Pannon-medencebeli horizontális főfeszültség domináns iránya ÉK-DNy és ÉÉK-DDNy
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között változik (Bada et al., 1999, 2007). Ezen irányok alapvetően jó egyezést mutatnak az
általam kimutatott gyors tengely irányokkal. Valószínűsíthető, hogy a 10 s-os periódus-
idejű felületi hullámok csoportsebesség értékeiből meghatározott kéregbeli anizotrópia
a feszültségtér hatására létrejött irányított mikrorepedések következménye.

Ennél nagyobb periódusidőkre az anizotrópia gyors tengelyének iránya egyre kele-
tiesebb lesz. Minél nagyobb periódusidőt nézünk azonban, annál szélesebb mélységtar-
tományból átlagolódnak a csoportsebesség értékek, egyúttal az anizotrópiára vonatkozó
információk is. Valószínű ezért, hogy a 20–30 s közötti periódusidők esetén kimutatott
gyors tengely irány és az anizotrópia mértéke már a kéreg és a legfelső köpeny anizot-
rópiájának együttes hatásából származik.
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A mikroszeizmikus zaj alapú
tomográ�a alkalmazása lokális
skálán

A mikroszeizmikus zaj alapú tomográ�a magyarországi meghonosításának fontos eleme
a módszer kis léptékű, lokális kutatásokban való alkalmazása. Mivel a zajtomográ�ával
előállított csoport- vagy fázissebesség térképek inverziójával S-hullám sebességeket ha-
tározhatunk meg, ezért kiemelten fontos lehet a mérnökszeizmológiai vizsgálatokban.

Az MTA CSFK Geodéziai és Geo�zikai Intézet munkatársai 2007 óta követik �gye-
lemmel a dunaszekcsői magaspart rogyásos-suvadásos mozgásait. A területen zajló ku-
tatás részeként 2014-ben mikroszeizmikus zaj mérések történtek a Várhegyen. A mérés
tervezése során feltételeztük, hogy a suvadáshoz kapcsolódó rogyási síkok és felszíni
repedések lokálisan megváltoztatják a szeizmikus sebességeket, ami kimutatható lehet
zajtomográ�a segítségével. A mérési elrendezést ezért úgy alakítottuk ki, hogy többek
között alkalmasak legyenek zaj alapú tomográ�ai számítások elvégzésére.

9.1. Dunaszekcsői magaspart bemutatása

A Duna jobb partján, Budapesttől délre a folyó magyarországi szakaszán összesen hat
olyan magaspart található, ahol földcsuszamlások fordulnak elő (Kovács et al., 2015).

Hazánk területén a legdélebbi dunai magaspart Dunaszekcsőnél található. Mintegy
15 km-es hosszúságban húzódik Báta és Mohács között, a Duna szintje fölött átlagosan 40
m-es magasságban. A part mentén váltakoznak a mozgásveszélyes és már stabilizálódott
szakaszok. A partfal legmagasabb szakasza, a vízszint fölött kb. 50 m-rel elhelyezkedő
dunaszekcsői Várhegy és környéke tekinthető a leginkább mozgásveszélyes területnek
(Moyzes és Scheuer, 1978). Ezen a folyószakaszon hiányzik az ártér, a part mentén 10-20
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m magas függőleges löszfalak alakultak ki, melyek anyagát a Duna folyamatosan alá-
mossa (Moyzes és Scheuer, 1978), ezért itt rendszeresek a kisebb-nagyobb mozgások. Az
utóbbi másfél évtizedben jelentős aktivitást mutat a terület, folyamatos az egyes blokkok
leszakadása (rogyásos suvadásos folyamat1) (pl. Újvári et al., 2009; Kraft, 2011; Bányai
et al., 2014). A mozgások tanulmányozásának érdekében a partfal geodéziai monitoro-
zása zajlik, a területen rendszeres precíziós szintezést végeznek, és dőlésmérő működik
2007 októbere óta.

Az egykori Római Birodalom keleti határa hazánkban a Duna mentén húzódott. A
határ védelmére erődítményeket és őrtornyokat emeltek (Visy, 2003). A történelmi tér-
képek és az erődítmények rekonstruált alaprajzai arra engednek következtetni, hogy az
erődítmények egy részét földcsuszamlások pusztították el. Az ehhez kapcsolódó régésze-
ti bizonyítékok alapján évszázadonként 1–2 m-re tehető a partvonal hátrálása (Kovács
et al., 2015). Ez az aktív alávágódási szakaszokban gyorsabban is történhetett (100 éven-
te 2–10 m), sőt, az utóbbi 100 évben, amikor az emberi tevékenység jelentősen megnőtt,
már 10 m felett is lehetett (Lóczy et al., 1989).

A jelenkori földcsuszamlások elsősorban a Duna magas vízállására, megnövekedett
csapadékmennyiségre és antropogén hatásokra vezethetők vissza (Juhász, 1999; Szabó,
2003). Az árvízi szabályozás előtt a Duna rendszeresen elhordta a korábbi földcsuszam-
lások maradványait, így új instabilitást hozott létre. Az egyes helyeken megépített part-
védőművek megakadályozzák a Duna további alávágását, így jelenleg a partfalomlást
elsősorban a talajvíz viszonyok befolyásolják (Lóczy et al., 1989).

A magaspart omlások több kisebb-nagyobb csuszamlásból tevődnek össze, több lé-
pésből álló rogyásos-suvadásos folyamat megy végbe. A dunaszekcsői magaspart leg-
utóbbi jelentős omlása 2008-ban következett be (Újvári et al., 2009; Bugya et al., 2011),
azóta pedig a mozgások fokozatosan dél felé helyeződtek át (Mentes et al., 2012; Bányai
et al., 2014). 2011 áprilisában újabb vetőfelszín képződött, melynek mentén azóta foko-
zatos a terület suvadása.

1 A lösz tönkremenetelének több formája is ismert : suvadás, illetve rogyás. Suvadásnak nevezzük
a lejtőben végződő kőzettömeg egy részének lecsúszását, melynek eredményeként a megsüllyedt
térszín alsó része kitüremkedik. Ennek lösztalajra vonatkozó formája a tömbös vagy szeletes su-
vadás, melyet Dunaszekcsőn is tapasztalhatunk. A löszösszletbe települt agyagrétegeknek kiemelt
szerepe van a suvadások létrejöttében, akár 1-2 cm-es ferde agyagsáv elegendő ahhoz, hogy a lösz
megcsúszását okozza. Rogyásnak nevezzük, amikor a kőzettömeg oldalirányú elmozdulás nélkül,
hirtelen, nagy mértékben tömörödik.
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9.1.1. A zajtomográ�ai módszerrel vizsgált terület

A vizsgált terület a Várhegy déli részén helyezkedik el. A zajmérések a Várhegy tetején,
a 9.1a ábrán fekete téglalappal jelölt, kb. 100 m×80 m nagyságú területen történtek. Az
aktív csúszási felület felszíni metszésvonala közelítőleg észak-déli irányban szeli ketté a
vizsgált területet (9.1b-c fényképek). A töréslépcsőtől keletre geoelektromos mérésekkel
(Szalai et al., 2014b) és szúrópróbával (Szalai et al., 2014a) potenciális jövőbeli repedés-
rendszert térképeztek. A Várhegyen és északi szomszédján, a Szent János-hegyen a fel-
színi mozgások geodéziai monitorozása GPS mérésekkel történik, míg a deformációkat
dőlésmérőkkel vizsgálják (Mentes et al., 2012; Bányai et al., 2014).
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9.1. ábra. A vizsgált terület a dunaszekcsői Vár-hegyen.

A dunaszekcsői partszakaszon kis mélységben, kevesebb, mint 100 m-rel a felszín
alatt kimutathatók a triász és jura alaphegységi kőzetek, melyekre pannóniai képződ-
mények települnek (Szederkényi, 1964; Moyzes és Scheuer, 1978). A pannon rétegekre
60-80 m vastag pleisztocén löszösszlet rakódott, amit fúrásokból és a magaspartoknál
kialakult természetes feltárásokból is ismerhetünk. A típusos lösz mellett homokos lösz,
áthalmozott lösz, agyagos lösz, delle-kitöltés, mocsári rétegek, valamint barna, vörös-
barna, vörös fosszilis talajok fordulnak elő (Moyzes és Scheuer, 1978). A magaspartok
lábánál az omlásból származó anyag keveredik a Duna által lerakott hordalékkal.
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A Várhegyen folytatott vizsgálatok eredményeinek értelmezésekor nem szabad elfe-
ledkeznünk arról, hogy a hegy tetején állt Castellum Lugio. Az 1. században épült erődít-
mény a római táborépítészet sajátosságai és az 500 fős gyalogos csapat helyigénye alap-
ján észak-déli irányban kb. 150 m-es, kelet-nyugati irányban pedig 180 m-es kiterjedésű
lehetett (Visy, személyes közlés, 2015). A 20. század elején még álló falak helyét megörö-
kítő alaprajz azonban nem felel meg mindenben az 1. századi várépítészeti szokásoknak.
Mivel a hegyen egy 1975-ös hitelesítő ásatáson kívül régészeti feltárás nem történt, az
egykori várfalak elhelyezkedését csak történelmi feljegyzések és a már említett alaprajz
segítségével rekonstruálhatjuk. Elképzelhető, hogy a 4. században még a rómaiak épí-
tették át az eredeti várat, ugyanakkor az sem zárható ki, hogy a török megszállás alatt a
törökök folytattak jelentős építkezéseket. Ismert ugyanis, hogy még a 16-17. században
is vár állt ezen a területen (Visy, személyes közlés, 2015). Az ismétlődő földcsuszamlások
miatt a vár területének keleti része folyamatosan pusztul, jelenleg kb. 81 m széles te-
rület maradt meg a korábbi erődítmény helyén. A vár köveit a lakosság építkezésekhez
felhasználta, falmaradványok nem láthatók a területen. Ugyanakkor lehetséges, hogy
az egykori várfalakból származó eltemetett kőzettörmelék és egyéb épületmaradványok
befolyásolják a területen végzett geo�zikai mérések eredményeit.

A Várhegy legmagasabb pontja kb. 60 m-rel fekszik a Duna átlagos vízszintje fölött.
A hegy teteje viszonylag lapos, a Duna irányába enyhén lejt. A Várhegyet keletről a Duna
határolja, délről és nyugatról Dunaszekcső épületei veszik körül (9.1. ábra). A területtől
északra a település területén kívül a Szent János-hegy húzódik.

9.2. Mikroszeizmikus zajmérések

A dunaszekcsői Várhegyen a mikroszeizmikus zaj mérések 2014 októberében kezdődtek
Győri Erzsébet vezetésével. Három rövid periódusú Lennartz LE-3D/5s szeizmométerrel
és Güralp CMG-DM24S3EAM digitalizálókkal történt a regisztrálás. A mérési elrendezés
úgy lett kialakítva, hogy többféle zajalapú módszer is alkalmazható legyen, így lehető-
ség nyílt H/V (Nakamura, 2000) és Microseismic Sounding Method (MSM) (Gorbatikov
et al., 2004) számítások, valamint zajtomográ�a elvégzésére is. A területen 31 mérési
pontot jelöltünk ki a Dunára merőlegesen, 5 sorban a 9.2. ábra szerinti elrendezésben.
Az MSM módszer alkalmazása során szükséges egy bázisállomás kialakítása, amely a
terület közepére került és a mérés teljes ideje alatt regisztrált. A mérés során a pontok
távolságai 11 m és 89 m között változtak. A műszer és talaj közti csatolás javítása érde-
kében gránitlapokra helyeztük a műszereket. Az egyes mérések kb. 45 percig tartottak
és 100 Hz-es mintavételezést használtunk. A mérési pontok koordinátáit Real Time Ki-
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nematics (RTK) technológiával határoztuk meg, mely cm-es pontosságot tesz lehetővé
(Hofmann-Wellenhof et al., 2001).
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9.2. ábra. A dunaszekcsői zajmérések mérési pontjai lokális koordinátarend-
szerben. A koordinátarendszer origója az EOV rendszer 627850 m és 82620 m
pontja. A fekete háromszögek a mérési pontok elhelyezkedését mutatják. Az el-
ső terepi méréssorozatból származó állomáspárokat folytonos vonal, míg a má-
sodik méréssorozathoz tartozó állomáspárokat szaggatott vonal jelöli

A 2014 októberi méréseket felhasználva zajkorreláción alapuló diszperziós görbé-
ket határoztam meg a területre, melyekkel tomográ�ai számításokat végeztem. Ezekből
kiderült, hogy lehetséges keresztkorreláción alapuló zajtomográ�ai kutatást végezni a
területen, az eredmények határozott csoportsebesség-anomáliákat mutattak.

A második fázisban a korábbi mérési pontok felhasználásával kiegészítő mérése-
ket végeztünk, melyek célja a tomográ�ai felbontás és a sugárlefedettség növelése volt.
2015 júliusában a zajmérések során öt darab Lennartz LE-3D/5s típusú szeizmométerhez
három Güralp CMG-DM24S3EAM és két GAIA Vistec digitalizálót használtunk. A leg-
nagyobb alkalmazott állomástávolság 101 m volt. A mintavételi frekvencia és mérési idő
megegyezett az első méréssorozat során alkalmazottal.

A két méréssorozat között jelentős idő telt el. Ezalatt az aktív törésvonaltól keletre
lévő, leszakadó blokk kb. 1 m-rel lejjebb csúszott, ezért a diszperziós görbék stabilitá-
sának vizsgálatára ellenőrző mérést végeztünk. Mivel két különböző típusú digitalizálót
használtunk, ezért azt is ellenőriztük, hogy a különböző műszerpárokra számított disz-
perziós görbék a – várakozásoknak megfelelően – megegyeznek-e egymással.

Az első méréssorozat feldolgozása során egy állomáspárra viszonylag magas
csoportsebesség értékek voltak jellemzők, ezért az ellenőrző mérések célja volt a ma-
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gas csoportsebesség értékek alátámasztása is.

A fenti három szempontnak megfelelő ellenőrző mérést a magas csoportsebességű
vonal végpontjain elhelyezett szeizmométerekkel végeztük. Az első méréssorozatban is
használt két műszert ugyanazokra a pontokra helyeztük el, mint korábban, míg a két
GAIA Vistec digitalizálóval ellátott szeizmométer közvetlenül ezen mérési vonal mellett,
azzal párhuzamosan mért.

Az ellenőrző mérésből számított diszperziós görbéket összehasonlítottam az első
méréssorozatból származó görbékkel. Az 1 m-es függőleges elmozdulás ellenére a régi és
új diszperziós görbék jó egyezést mutattak, tehát a magas csoportsebesség értékek meg-
bízhatónak tekinthetők és a két méréssorozat együttesen feldolgozható. A különböző
műszerkombinációkkal (Güralp-Güralp, Güralp-GAIA, GAIA-GAIA digitalizáló párok)
előállított diszperziós görbék is megegyeztek, ezért minden lehetséges állomáspár kon-
�gurációból származó diszperziós görbét felhasználtam a tomográ�ai számításokhoz.

9.3. Keresztkorrelációs függvények meghatározása
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9.3. ábra. A Bensen et al. (2007) által leírt, mára rutin-
ná vált feldolgozási eljárással kapott keresztkorreláci-
ós függvény (szürke vonal) összehasonlítása a spektrá-
lis normalizáció, fáziskorreláció és fázis alapú összeg-
zés használatával előállított keresztkorrelációs függ-
vénnyel (fekete vonal)

A keresztkorrelációs függvény meg-
határozását a 6. fejezetben bemuta-
tott paraméterteszt eredményét fel-
használva végeztem. Az adatelőké-
szítést követően nem alkalmaztam
időbeli normalizációt, de spektrális
normalizációt igen, majd fáziskor-
relációval számítottam 45 s-os sza-
kaszokra a vertikális komponensen
alapuló keresztkorrelációs függvé-
nyeket, melyek jel/zaj arányát fázis
alapú összegzéssel növeltem (a 6.1.
táblázatban a (4)-es jelű módszer-
kombináció). A viszonylag rövid,
mindössze 45 perces mérés ellenére
diszperziós görbék előállítására alkalmas keresztkorrelációs függvényeket kaptam (pl.
9.3. és 9.4. ábra), amiket összehasonlítottam a legelterjedtebb feldolgozási eljárással (ld.
3.2 alfejezet) előállítottakkal (9.3. ábra). Azt tapasztaltam, hogy a (4)-es módszer ezeset-
ben is jobb jel/zaj arányokat eredményez, mint az (1)-es eljárás.
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A keresztkorrelációs függvények jellemzően nem voltak szimmetrikusak, ami a zaj-
források nem egyenletes eloszlására utal, ezért megvizsgáltam az energiaterjedés irányí-
tottságát.
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9.4. ábra. Két példa a keresztkorrelációs függvényekre. A bal felső sarokban az állomáspár, jobb
felső sarokban a diszperziós görbe látszik.

9.4. Zajforrások eloszlásának vizsgálata

A 8. fejezetben bemutatott irányítottság vizsgálatot a dunaszekcsői zajmérések esetében
is elvégeztem. A keresztkorrelációs függvény pozitív és negatív oldalának jel/zaj aránya
és az állomástávolság négyzetgyökének szorzata (a geometriai szóródás kompenzálásá-
ra) adta a távolsággal korrigált SNR értékeket, amelyeket minden állomáspár esetén két,
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ellentétes irányú vonal jelöl a 9.5. ábrán. A vonalak hossza a fenti SNR értékkel arányos,
azimutja pedig megegyezik az állomáspárokat összekötő vonal azimutjával. Az egyes ál-
lomásokból kiinduló vonalak az energiaterjedés irányát mutatják. Minél hosszabb egy
vonal, annál nagyobb az energia�uxus az adott irányban. Az adatok összegzése az ábra
jobb felső sarkában látható.
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9.5. ábra. Az energiaterjedés irányának vizsgálata

Az energiaterjedés irányítottságának vizsgálata alapján elmondhatjuk, hogy a mé-
rések során zajforrások minden irányban elhelyezkedtek, de a legnagyobb energia�uxus
délről és nyugatról érkezett. A helyszínrajz (9.1. ábra) alapján tehát a keresztkorrelációs
függvényen megjelenő jelhez legnagyobb mértékben Dunaszekcső lakott területe járul
hozzá. Mivel a vizsgált terület a Várhegyen, kb. 60 m-rel a Duna szintje felett helyez-
kedik el, ezért a vizsgált felületi hullámok forrása nem lehet a Duna. Az irányítottság
vizsgálata is erre enged következtetni.

A diszperziós görbék megbízható meghatározásának feltétele, hogy minden irány-
ból legalább kis energiájú koherens zaj érkezzen (Yang és Ritzwoller, 2008). Bár a tomog-
rá�ai számítások során viszonylag kevés, mindössze 62 keresztkorrelációs függvényt
tudtam felhasználni, eredményeim szerint ezek is megfelelő azimutlefedettségek bizto-
sítottak a vizsgálat elvégzéséhez. A 9.5. ábra jobb felső diagramja jól mutatja, hogy kis
energiájú zajforrások minden irányban találhatók. Ez alapján a keresztkorrelációs függ-
vények alkalmasnak tekinthetők diszperziós görbe meghatározására.

A tomográ�ai számítások eredményeként kapott csoportsebesség anomáliák (ld.
9.10. ábra) amplitúdója az átlagsebességhez képest néhányszor 10%, ami jelentősen több,
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mint az a hiba ami a nem egyenletes zajforrás-eloszlásból származhat (Tsai, 2009). Ez
alapján a meghatározott csoportsebesség-eloszlás megbízhatónak tekinthető.

9.5. Csoportsebesség értékek meghatározása

A csoportsebességek számítását a 4. fejezetben leírtaknak megfelelően végeztem el. A
többszörös szűréses eljárás során a szűrő szélességét α = 1 értéknek választottam. A
136 keresztkorrelációs függvényből 62 diszperziós görbét tudtam meghatározni. A disz-
perziós görbék általában nem vagy csak nagyon kis mértékben mutattak diszperziót a
0,05-0,2 s közötti periódustartományban (9.6 ábra). Ezért tomográ�ai számításokat csak
a 0,1 s-os periódusidőre végeztem.

9.6. ábra. a-b) Két példa a többszörös szűréses eljárás során előállított diagramra a kis térképen
jelölt mérési vonalak esetén. c) Az összes meghatározott diszperziós görbe

9.5.1. A csoportsebesség értékek irányfüggése

A vizsgált területen a mérések során a felszínen több 10 cm-es szélességű repedések for-
dultak elő. Mivel a repedések a sebességek anizotrópiáját okozhatják, ezért a számított
csoportsebességek irányfüggését valószínűsíthetjük. A jelenség vizsgálatára ezért meg-
határoztam a csoportsebességeket az azimut függvényében, illetve a csoportsebességek-
ből a mérési pontok távolságának ismeretében számított beérkezési időket a távolság és
az azimut függvényében (9.7. ábra).

A 9.7.a ábra szerint a csoportsebesség értékek nem mutatnak azimuttól függő szisz-
tematikus változást. A 9.7.b ábra alapján a menetidők legnagyobb mértékben a távolság-
tól függenek, itt sem látunk egyértelmű azimutfüggést.

A fenti elemzés segítségével tehát nem sikerült anizotrópia jelenlétét igazolni. Vé-
leményem szerint ez azzal magyarázható, hogy az anizotrópia hatásának megjelenésére
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9.7. ábra. a) A csoportsebességek az azimut függvényében. b) A menetidők a
mérési pontok távolságának és az őket összekötő vonal azimutjának függvényé-
ben

leginkább a töréslépcső északi felénél számíthatunk. Ezt a területet azonban viszonylag
kevés sugárút keresztezi, így az anizotrópia hatása nem jelenik meg a 9.7. ábrán.

9.6. Tomográ�a

A meghatározott csoportsebesség értékek alapján a tomográ�ai számításokat Gráczer
Zoltán által írt swtomo szoftverrel végeztem, amely a linearizált inverz feladat legkisebb
négyzetes megoldását adja egyenes sugárutak feltételezése mellett.

Mivel a vizsgált frekvenciatartományban nem volt jellemző a diszperzió, ezért mély-
séginverziót nem végeztem. A kutatási mélységet a 0,1 s-os periódusidőre vonatkozó
érzékenységi görbe segítségével állapítottam meg.

A felszínközeli lösz képződményekre jellemző Poisson-hányados közelítőleg 0,25
és 0,38 között változik (pl. Danneels et al., 2008; Wang et al., 2012). A Rayleigh-hullám
sebessége csak kissé marad el a nyíróhullám sebességektől a fenti Poisson-hányados
tartományban (VRayleigh = 0,92− 0,94VS). Az érzékenységi görbe számításához a 0,1 s-
os periódusidőhöz tartozó csoportsebesség értékek átlagát vettem �gyelembe (167 m/s),
a Rayleigh-hullám sebességet az S-hullám sebesség 93%-ának tekintettem, a Poisson-
hányadost 0,315-nek vettem és 1,6 g/cm3-es sűrűséggel (Danneels et al., 2008; Gergova
et al., 1995) számoltam. A becslések alapján meghatározott érzékenységi görbe a 9.8.

108



A mikroszeizmikus zaj alapú tomográ�a alkalmazása lokális skálán

ábrán látható. Az eredmények alapján a 0,1 s-os periódusidejű hullámok legnagyobb
mértékben a felső 4 m-beli S-hullám sebességekre érzékenyek.
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9.8. ábra. A 0,1 s-os periódusidőre
számított érzékenységi görbe

A vizsgált területen alapvetően nincs jelentős
szintkülönbség, kivéve a 2015 júniusi állapot szerin-
ti, kb. 1,6 m magasságú tereplépcsőt. A sebességtér
pontos reprezentációjának a topográ�a sajátosságait
is tükröznie kellene. Azonban Pilz et al. (2014) szerint
a magasságkülönbségtől eltekinthetünk, ha az kicsi a
számítások során használt hullámhosszakhoz képest.
Ez a feltétel a dunaszekcsői mérések esetén teljesül,
hiszen a hullámhosszak kb. 8 és 24 m között változnak.
Ennek megfelelően a sebességtér reprezentációja so-
rán a tereplépcsőt nem vettem �gyelembe. A sebessé-
geket derékszögű koordinátarendszerbeli rácspontok-
ra adtam meg. A rácstávolság 10 m volt, a rácspontok
között bilineáris interpolációt alkalmaztam.

A tomográ�ai probléma bemeneti paramétereit a csoportsebességekből a mérési
pontok távolságának ismeretében meghatározott menetidők, valamint a mérési pontok
koordinátái jelentették. A tomográ�ai egyenlet megoldása során alkalmazott csillapítási
paramétert a modell és adat variancia közti trade-o� görbe alapján ε = 2-nek választot-
tam. A kiinduló sebességmodell homogén sebességtér volt, a kiinduló sebességértéket a
csoportsebességek átlagaként számított 167 m/s-nak vettem. A menetidőreziduálok kez-
deti rms értéke 0,065 s volt, ami 4 iterációs lépés után csökkent 0,031 s-ra, ekkor az utolsó
két iterációs lépés közötti különbség kevesebb volt, mint a kiinduló rms 5%-a.

A tomográ�ai eredmények értelmezése előtt fontos megvizsgálnunk a mérési elren-
dezés felbontóképességét. Ennek érdekében sakktáblateszteket végeztem. A sakktáblát
szomszédos rácspontok csoportjaival de�niáltam, ahol a szomszédos csoportok között
az átlagsebességhez képest ±10% sebességeltérés volt. A sakktáblatesztek során az ano-
máliák mérete 10×10 m-estől 40×40 m-esig terjedt. A 10×10 m-es sakktábla alapján
megállapíthatjuk, hogy az ilyen kis méretű anomáliák az adott sugárlefedettség mellett
nem vizsgálhatók. A 20×20–40×40 m-es anomáliaméreteket bemutató sakktáblatesztek
a 9.9. ábrán láthatók.

A sakktáblatesztek mellett a tomográ�ai számításokkal meghatározott csoportse-
besség értékek hibáit bootstrap módszerrel (ld. 5.3 alfejezet) határoztam meg (9.10b ábra).
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9.9. ábra. A felbontás vizsgálata sakktáblateszttel. Bal oldalon az eredeti sakktábla, jobb oldalon
a visszaállított kép. Az egyes sakktáblák színskálája különbözik. Az aktív vető felszíni vonalát
minden ábrán piros vonal jelöli. A mérési pontokat összekötő vonalak a felhasznált sugárutakat
mutatják

9.7. Eredmények

A sakktáblatesztek azt mutatták, hogy a terület jelentős részén a legalább 20 m× 20 m-es
kiterjedésű sebességanomáliák jól térképezhetők (9.9. ábra). A felbontás a vető közvetlen
közelében kielégítőnek mondható, de az anomáliák alakja helyenként torzult. A vizsgált
terület szélein a sugárlefedettség alacsony, így a felbontás is kevésbé jó, amit az eredmé-
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nyek értelmezése során �gyelembe kell venni. A sakktáblatesztek alapján elmondhatjuk,
hogy a sebességanomáliák nagysága nem tükrözi pontosan a valós sebességeltéréseket,
helyenként alulbecsli, máshol túlbecsli (ld. 9.9d ábra egyes negatív anomáliái) azokat.
Ennek ellenére az anomáliák előjelét meg tudjuk határozni, ami kvalitatív következteté-
sek levonására nyújt lehetőséget.

A bootstrap analízis alapján (9.10b ábra) a vizsgált terület nagy részén a sebességér-
tékek hibája 20 m/s-nál kisebb (a medián érték 15 m/s). A legnagyobb értékek (30–40 m/s)
a vető északi részén, egy alacsony sebességű anomáliánál jelentkeztek, azonban a hiba
mértéke még itt is kisebb, mint az anomália amplitúdója. Azokon a területeken, ahol
nincs sugárlefedettség, a szórás értéke 0, mivel a bizonytalanság csak ott értelmezhető,
ahol rendelkezésre áll mérési adat. A fenti hibaértékek alátámasztják a Rayleigh-hullám
csoportsebesség eloszlás kvalitatív megbízhatóságát.

A vizsgált területen 0,1 s-os periódusidőnél az átlagos csoportsebesség érték
171 m/s-nak bizonyult. A korábban említett homogén féltér közelítés alkalmazása esetén
a Rayleigh-hullám sebesség 6–8%-kal kisebb, mint az S-hullám sebesség. Így elmondható,
hogy az átlagos csoportsebesség összhangban van a felszínközeli löszösszletekre jellem-
ző nyíróhullám sebességekkel (pl. Vs=192±37 m/s (Gomberg et al., 2003)).

A csoportsebesség-eloszlás (9.10a ábra) alapján a terület két részre osztható. Az
északkeleti rész viszonylag alacsonyabb, míg a délnyugati nagyobb sebességekkel jel-
lemezhető. A töréslépcső mentén alapvetően negatív anomáliák jelennek meg. A törés
északi végén az anomália szélessége eléri a 30–40 m-t. Érdemes megjegyeznünk, hogy a
negatív anomália tengelye nem esik egybe a töréslépcső vonalával. A sakktábla tesztek
szerint a mintázat itt torzul, azaz az anomália alakja nem állítható vissza maradéktalanul,
ezért nem zárható ki, hogy a meg�gyelt sebességanomália formája valójában a felbon-
tás hiányosságaiból ered. A töréslépcső déli részén a negatív sebességanomália sokkal
keskenyebb területen �gyelhető meg, és amplitúdója is kisebb, mint az északi részen. A
törésvonal legészakibb részén egy pozitív anomália látható, de ez már a vizsgált terület
széléhez közel helyezkedik el, ahol az eredmények kevésbé megbízhatók és az anomália
mérete nem éri el a sakktáblateszttel meghatározott legkisebb visszaállítható anomália
méretét.

A terület keleti részén, a lokális koordinátarendszer kb. x=90 m és y=20 m pontján,
egy lakatlan épület található. Lehetséges, hogy az itt meg�gyelt kis, pozitív anomália az
épület alapozásának hatását tükrözi, de ennek mérete sem éri el a legkisebb visszaállít-
ható anomália méretét.

A terület északnyugati részén egy kis kiterjedésű, alacsony sebességű anomália lát-
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b

a

9.10. ábra. a) A tomográ�ai számítások eredményeként kapott
csoportsebesség-eloszlás térkép 0,1 s-os periódusidőre. b) A bootstrap
analízis eredménye

ható, amely eddig ismeretlen, fellazult területet jelölhet.

A vizsgált terület délnyugati részén az átlagosnál nagyobb csoportsebességek �-
gyelhetők meg. A legnagyobb sebességértékek előfordulása többé-kevésbé egybeesik a
római kori vár feltételezett maradványainak helyével. Elképzelhető, hogy a nagyobb se-
bességek az eltemetett falmaradványok, illetve az ostromok, esetleg bontási folyamat
során keletkezett kőzettörmelék jelenléte miatt alakultak ki. A bemutatott tomográ�ai
térkép felbontása jóval kisebb, mint a várfalak vastagsága, ezért a sebességeloszlás értel-
mezéséhez szükséges lenne egy részletes régészeti geo�zikai vizsgálat a vár területén.

Feltételezhető, hogy a térképezett alacsony sebességek tenziós törésekhez kapcso-
lódnak, mivel a geotechnikai és geomorfológiai vizsgálatok alapján (pl. Moyzes és Sche-
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uer, 1978), a Várhegyen a felső néhányszor 10 m-es löszösszlet vertikálisan és laterálisan
is homogénnek tekinthető mind az alkalmazott rácstávolsághoz, mind az előforduló hul-
lámhosszakhoz képest. A legkisebb sebességek egy erősen repedezett részen fordulnak
elő, ahol a felszínen is 20–40 cm széles repedések láthatók.

Az itt bemutatott kutatás alapján elmondható, hogy a mikroszeizmikus zaj alapú
felületihullám-tomográ�a alkalmas földcsuszamlásos területek vizsgálatára. A meg�-
gyelt alacsony csoportsebességű területek részben magyarázhatók már ismert, felszínkö-
zeli jelenségekkel, ami arra utal, hogy a módszer felhasználható a repedésekkel szabdalt
területek kutatására. A tomográ�a eredményeként korábban nem ismert, alacsony se-
bességű zónát is sikerült azonosítanom a terület északnyugati részén. Az eredményeim
alapján feltételezhető, hogy a módszer más, omlásveszélyes magaspartokon is alkalmaz-
ható lehet.
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Összefoglalás

A mikroszeizmikus zaj alapú kutatások új fejezetet nyitottak a szeizmológia történeté-
ben. A korábban csak zavaró tényezőként számon tartott zaj mára számos kutatás alapját
képezi.

Dolgozatomban a Pannon-medence S-hullám-sebességterét vizsgáltam. Magyaror-
szágon először alkalmaztam a zajtomográ�a módszerét mind regionális, mind lokális
kutatásban.

A zajtomográ�a a szeizmikus interferometrián, azaz a szeizmológiai regisztrátu-
mok keresztkorrelációján és a kapott keresztkorrelációs függvények összegzésén alapul.
Diszperziós görbe meghatározása ugyanis nem csak földrengések felületi hullámainak
felhasználásával lehetséges, hanem két szeizmológiai állomáson egyidejűleg regisztrált
szeizmikus zaj keresztkorrelációjaként kapott függvényből is. A keresztkorrelációs függ-
vényből származtatható a két állomás közti impulzus válaszfüggvény, más néven Green-
függvény. Mind a keresztkorrelációs függvényt, mind az empirikus Green-függvényt a
felületi hullámok dominálják, melyek frekvencia-idő analízisével számíthatók a diszper-
ziós görbék. A mikroszeizmikus zaj alapú és a földrengés alapú felületihullám-tomográ�a
feldolgozási eljárása ettől a ponttól kezdve megegyezik. A diszperziós görbék tomográ-
�ai feldolgozásának eredményeként csoportsebesség-eloszlás térképeket kapunk külön-
böző periódusidőkre, melyekből virtuális diszperziós görbék állíthatók elő. A háromdi-
menziós S-hullám-sebességeloszlás ezek inverziójával határozható meg.

Dolgozatomban összevetettem a keresztkorrelációs függvény négy különböző elő-
állítási módját. Megvizsgáltam az egyes módszerekkel kapott keresztkorrelációs függ-
vények jel/zaj arányát. Összehasonlítottam két földrengés regisztrátumait a meghatáro-
zott empirikus Green-függvényekkel, valamint a földrengések felületi hullámaiból és a
keresztkorrelációs függvényekből előállított diszperziós görbéket. Vizsgáltam továbbá a
keresztkorrelációs függvény jelalakjának és a diszperziós görbéknek a stabilitását a fel-
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használt adatmennyiség függvényében. A fenti elemzés alapján megállapítottam, hogy a
vizsgált módszerek közül kutatásaimhoz legmegfelelőbb az időbeli normalizáció nélküli,
spektrális normalizációt alkalmazó, fáziskorrelációval és fázis alapú összegzéssel történő
számítás. Ezzel a feldolgozási eljárással a keresztkorrelációs függvényt igen magas jel/zaj
arány jellemzi, továbbá az általánosan elfogadott, legalább egy éves regisztrálási időnél
rövidebb időszak feldolgozása esetén is megbízható eredményt ad. Ennek ismeretében
egy kisebb terület vizsgálata során elegendő lehet csupán néhány hónapos mérési kam-
pány a megbízható keresztkorrelációs függvények és diszperziós görbék előállításához.

A mikroszeizmikus zaj alapú felületihullám-tomográ�ai számításaim eredménye-
ként a Pannon-medencére vonatkozó Rayleigh-hullám csoportsebesség-eloszlás térké-
peket készítettem. Felbontóképességüket sakktáblatesztekkel vizsgáltam. A magyaror-
szági permanens szeizmológiai hálózat, valamint a környező országok összesen 37 ál-
lomásának felhasználásával sikerült 7–26 s közötti periódusidőkre közelítőleg 70 km-es
horizontális felbontást elérnem Magyarország szinte teljes területére.

A csoportsebesség térképekből előállított virtuális diszperziós görbék átlagá-
nak inverziójával a Pannon-medence egészére vonatkozó egydimenziós S-hullám-
sebességpro�lt határoztam meg. Eszerint a réteghatárok, melyek rendre az üledékréteg,
a felső kéreg és az alsó kéreg alsó határát jelölik, közelítőleg 3, 11 és 27 km-es mély-
ségben helyezkednek el. A legfelső rétegben 2,34 km/s, középsőben 3,10 km/s, az alsó-
ban 3,53 km/s, a legfelső köpenynek megfelelő féltérben pedig 4,16 km/s az S-hullám
terjedési sebessége.

Az egyes virtuális diszperziós görbék inverziója alapján meghatároztam a Pannon-
medence háromdimenziós S-hullám-sebességterét közelítőleg 35 km-es mélységig. A
csoportsebesség térképek és az S-hullám-sebességszerkezet jól visszatükrözi az ismert,
nagy léptékű geológiai szerkezeteket. Az üledékes medencék területén alacsony sebes-
ségek jellemzik a kéreg legfelső részét. A hegységek alatt nagy vastagságban csak kis
mértékben változnak a sebességek, ami viszonylag homogén felépítésre utal. Bár a felü-
leti hullámok diszperziója nem a gyors sebességváltozásokra érzékeny, hanem az átlagos
S-hullám-sebességekre, ennek ellenére sikerült bizonyos esetekben jól leképezni a Moho
mélységét (pl. a Kisalföld, a Dunántúli-középhegység, az Alpok és a Nyugati-Kárpátok
alatt).

Amennyiben a mostaninál nagyobb mélységtartományokat kívánunk tanulmá-
nyozni, szükséges az állomástávolságok növelése, azaz a vizsgált terület kiterjesztése.
A horizontális felbontás jelentősen javítható lesz az ideiglenes állomáshálózatok, mint
például a Carpathian Basin Project, South Carpathian Project vagy az AlpArray során
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telepített állomások adatainak kutatásba történő bevonásával.

A keresztkorrelációs függvény két oldalának jel/zaj arányának relatív nagysága
alapján meghatároztam a felületi hullámok által hordozott energia terjedési irányát, ami
megadta a zajforrások irányát is. Elemzésem alapján elmondható, hogy a hazánk te-
rületén mérhető elsődleges és másodlagos mikroszeizmikus zaj forrása Európa északi
és északnyugati tengerpartjainak közelébe tehető, a nagyobb periódusidejű zajok pedig
egyéb, globális forrásokból származnak.

A zajtomográ�ai számítások során előállított diszperziós görbék lehetőséget bizto-
sítottak az azimutális anizotrópia vizsgálatára is a csoportsebesség értékek azimutfüg-
gő változásán keresztül. Az anizotrópia gyors tengelyének irányának azimutja 10 s-nál
29°±4°-ra tehető. A növekvő periódusidővel egyre keletiesebb irányt vesz fel, 20 s-nál
39±2°, 30 s-os periódusidőre már 47°±4°. A csoportsebességek alapján meghatározott
anizotrópia mértéke 6,2–9,6% közé esik a 10–30 s-os periódusidő tartományban. Az át-
lagos S-hullám-sebességpro�l felhasználásával számított érzékenységi görbe alapján a
10–15 s-os periódusidő a felső kéregbeli, a 20–30 s-os periódusidő pedig az alsó kéreg és
a legfelső köpenybeli anizotrópiáról ad tájékoztatást.

A felső kéregbeli gyors tengely irányok jó egyezést mutattak a maximális horizon-
tális főfeszültség irányával, így valószínűsíthető, hogy a felső kéregbeli irányított repe-
dések felelősek az azimutális anizotrópia kialakulásáért. További vizsgálatokkal az ani-
zotrópiára jellemző gyors tengely irányok térbeli eloszlása is térképezhető lesz, nagyobb
állomástávolságok használata pedig a felső köpeny anizotrópia viszonyaiba adhat bete-
kintést.

A zajtomográ�a módszerét nemcsak regionális, hanem lokális léptékű kutatásban
is sikeresen alkalmaztam. A Duna menti magaspartok közül a dunaszekcsői Várhegy
és környéke tekinthető a leginkább mozgásveszélyes területnek, ahol napjainkban is
rogyásos-suvadásos folyamat zajlik. Mikroszeizmikus zaj méréseket végeztünk a Vár-
hegyen, amik lehetőséget biztosítottak zaj alapú tomográ�ai számítások elvégzésére.

A 0,1 s periódusidőhöz tartozó Rayleigh-hullám csoportsebesség-eloszlás térképen
az aktív csúszási felület alacsony sebességű zónaként jelentkezett. A tomográ�a ered-
ményeként korábban nem ismert, alacsony sebességű zónát is sikerült azonosítanom a
terület északnyugati részén, amely eddig ismeretlen, fellazult területet jelölhet. Eredmé-
nyeim megerősítik, hogy a zajtomográ�a alkalmas lokális léptékű kutatásokra is. Mivel a
zajmérések során nincs szükség aktív forrás használatára, így a zajtomográ�a alkalmaz-
ható omlásveszélyes területen vagy beépített, városi környezetben is. Optimális esetben
nemcsak a csoportsebességek, hanem az S-hullám-sebesség eloszlása is meghatározható.
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Összefoglalás
Doktori kutatásaim során mikroszeizmikus zaj alapú vizsgálatokat végeztem, mely-

nek keretében először csoportsebesség térképeket állítottam elő, majd ezek alapján meg-
határoztam a Pannon-medencebeli S-hullám-sebességteret.

A kutatás első lépéseként összevetettem a keresztkorrelációs függvény előállításá-
nak négy különböző módját és megállapítottam, hogy a Pannon-medence vizsgálatához
a legmegfelelőbb az időbeli normalizáció nélküli, spektrális normalizációt alkalmazó, fá-
ziskorrelációval és fázis alapú összegzéssel történő számítás. A diszperziós görbék meg-
határozásának alapjául szolgáló keresztkorrelációs függvényeket ezért ezzel a módszer-
rel állítottam elő.

A mikroszeizmikus zaj alapú felületihullám-tomográ�ai számításaim eredménye-
ként a Pannon-medencére vonatkozó, a Rayleigh-hullám fundamentális módusához tar-
tozó csoportsebesség-eloszlás térképeket készítettem. Felbontóképességüket sakktábla-
tesztekkel vizsgáltam. A magyarországi permanens szeizmológiai hálózat, valamint a
környező országok összesen 37 állomásának adatait felhasználva sikerült 7–26 s közötti
periódusidőkre közelítőleg 70 km-es horizontális felbontást elérnem Magyarország szin-
te teljes területére.

Előállítottam egy, a Pannon-medence területére vonatkozó átlagos, négyréteges S-
hullám-sebességpro�lt. Eszerint a réteghatárok, melyek rendre az üledékréteg, a felső ké-
reg és az alsó kéreg alsó határát jelölik, közelítőleg 3, 11 és 27 km-es mélységben helyez-
kednek el. A legfelső rétegben 2,34 km/s, a középsőben 3,10 km/s, az alsóban 3,53 km/s, a
legfelső köpenynek megfelelő féltérben pedig 4,16 km/s az S-hullám terjedési sebessége.

A csoportsebesség térképek által de�niált virtuális diszperziós görbék inverziójával
meghatároztam a Pannon-medence háromdimenziós S-hullám-sebességterét közelítőleg
35 km-es mélységig. Az eredmények jól tükrözik az ismert, nagy léptékű geológiai szer-
kezeteket. Ezen túlmenően számos területen (pl. a Kisalföld, a Dunántúli-középhegység,
az Alpok és a Nyugati-Kárpátok alatt) sikerült leképezni a Moho mélységét is.

A keresztkorrelációs függvény aszimmetriája alapján vizsgáltam a felületi hullá-
mok által hordozott energia terjedési irányát, ami egyúttal megadja a zajforrások irá-
nyát is. Elemzésem alapján elmondható, hogy a hazánk területén mérhető elsődleges és
másodlagos mikroszeizmikus zaj forrása Európa északi és északnyugati tengerpartjai-
nak közelébe tehető, a nagyobb periódusidejű zajok pedig egyéb, globális forrásokból
származnak.

A zajtomográ�ai számítások során előállított diszperziós görbéket felhasználva kü-
lönböző periódusidőkre meghatároztam az azimutális anizotrópia gyors tengelyének irá-
nyát és az anizotrópia nagyságát. A gyors tengely azimutja 10 s-nál 29°±4°-ra tehető.
A növekvő periódusidővel egyre keletiesebb irányt vesz fel, 30 s-os periódusidőre már
47°±4°. A csoportsebességek alapján meghatározott anizotrópia mértéke 6,2–9,6% közé
esik a 10–30 s-os periódusidő tartományban. Az átlagos S-hullám-sebességpro�l felhasz-
nálásával számított érzékenységi görbe alapján megállapítható, hogy ezen eredményeim
a kéreg és a legfelső köpeny anizotrópia viszonyait tükrözik.

A zajtomográ�a módszerét sikeresen alkalmaztam lokális léptékű kutatásban is. A
módszer segítségével kimutattam a dunaszekcsői Várhegyen az aktív töréslépcső vona-
lát, valamint egy korábban nem ismert, csökkent sebességekkel jellemezhető területet
is.



Summary

During my PhD research I have performed ambient noise based investigations for
the Pannonian basin. I computed fundamental mode Rayleigh wave group velocity maps
based on which the three dimensional S wave velocity model of the Pannonian basin was
constructed.

As a �rst step, I have compared four di�erent computational methods of cross-
correlation functions and selected the most appropriate procedure for my research. I
found that computation without time normalisation, followed by the combination of
spectral normalisation with phase correlation and phase weighted stacking gives the
best results. Therefore I used this method for the cross correlation procedure.

Fundamental mode Rayleigh wave group velocity maps were computed for the Pan-
nonian basin by ambient noise tomography using the data of the Hungarian National
Seismological Network and of the stations of the surrounding countries. The resolution
of the group velocity maps was estimated by checkerboard tests. A spatial resolution
of around 70 km was achieved for the periods 7–26 s for almost the whole territory of
Hungary.

I constructed a four-layer, average S wave velocity model for the Pannonian basin.
According to this model the lower boundaries of the layers representing sedimentary
basins, the upper and lower crust are located at depths 3, 11 and 27 km, respectively.
The average S wave velocity in the crustal layers are 2.34 km/s, 3.10 km/s and 3.53 km/s,
while in the uppermost mantle it can be estimated as 4.16 km/s.

I computed a three dimensional S wave velocity model for the Pannonian basin
down to the depth of around 35 km based on the group velocity maps. My results cor-
respond to the known, large-scale geological features of the basin. Furtheremore, the
Moho depth was well resolved at several areas (e.g. beneath the Little Hungarian Plain,
the Transdanubian Range, the Apls and the Western Carpathians).

Using the asymmetry of the cross-correlation functions I studied the direction of
the noise sources. Based on my analysis, the sources of the primary and secondary mic-
roseisms detected in Hungary can be located along the shores of north and northwestern
Europe. The longer period noise is generated by other, global sources.

Using the dispersion curves computed during ambient noise tomography I estima-
ted the average direction of the fast axis of the azimuthal anisotropy and the degree of
anisotropy. The azimuth of the fast axis at 10 s is 29°±4°. With the increasing period the
fast axis direction turns towards the east, at 30 s it is 47°±4°. The degree of anisotropy
based on the group velocities is in the range of 6.2–9.6 % between the periods 10 and
30 s. According to the sensitivity kernel which was computed based on the average S
wave pro�le these results re�ect the anisotropy of the crust and uppermost mantle.

I successfully applied the ambient noise tomography in local scale, at a loess high
bank at Dunaszekcső. I have identi�ed the active head scarp as a negative velocity ano-
maly and detected a zone of low velocity, which is probably a previously unknown wea-
kened area.
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