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A Föld árapályának kapcsolata bolygónk 
belső szerkezetével

elméleti és megfigyelési adatok alapján*
II. Rész

VARGA P É TE R **

Mivel ezeket az anomáliákat olyan egymástól független állomásokon mér
ték, amelyek műszerei egymás között távolról sem minden esetben mentek át 
összehasonlításon, feltétlenül érdekes az eltérések meghatározása olyan mű
szerrel, amely az előbbiekben ismertetett műszervizsgálatokon átesett. Az 
ELGI BN — 07 regisztráló gravi méterével Bonn, Tihany, Pecny és Obminszk 
állomásokon végzett megfigyelések (5. táblázat) eredményei a 4. táblázat alap
ján kimutatott anomália értékek objektivitását megerősítik annál is inkább, 
mert az 5. táblázat alapján megállapítható, hogy a regisztrált görbék minősége 
jó, a mérési hibák kicsik, a műszer különböző vizsgálataival az esetleges sziszte
matikus külső hatások mértékét kellő pontossággal megbecsültük.

5. táblázat — Таблица — Tabelle

Hullám Állomás BQ NN TIHANY PECNY OBMINSZK
_________________________________________________________________________
Ol ................ ......................  1,158 +  0,003 1,172+0,002 1,153 +  0,003 1,159 +  0,003

............................................ 1,149 +  0,002 1,144 +  0,001 1,130 +  0,002 1,147 +  0,002
N2 ............................................ 1,193 +  0,014 1,167 +  0,009 1,176 +  0,009 1,192 +  0,011
M2 ............................................ 1,197 +  0,003 1,187 +  0,002 1,183 +  0,002 1,185 +  0,002
S2 ........................................   1,212 +  0,006 1,186 +  0,004 1,195 +  0,004 1,191 +  0,005

H I B A ................................  2,31 /Ligtd 1,23 /ígal 1,84 fig&l 2,11 /ígal

SOROZAT HOSSZA
(NAP) ....................... . 90 40 115 110

Megjegyzések:

1. Obminszk eredményei előzetesek
2. Tihany esetében a 40 napig tartó megfigyelések időtartama nem elegendő az amplitúdó

hányadosok értékének pontos meghatározásához

így megalapozhatunk néhány további következtetést az európai álló más - 
hálózat adatait tartalmazó 4. táblázat alapján.

Ehhez azonban szükséges néhány kiegészítő információ a világtengerek 
árapályának jellegéről és arról, hogy körülbelül mennyire megbízhatók a koti- 
dális térképek. A szilárd Föld árapályával szemben, ahol a Newton által kidol
gozott sztatikus árapály-elmélet érvényesül, és ahol az egyes hullámok ampli
túdóinak aránya jó közelítéssel olyan, amint azt az égi mechanika alapján el

* Elhangzott: 1976. ápr. 15. I. rész X V II. évf. 6. sz.-ba.
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méletileg meghatároztuk, a tengerek árapályában a Laplace által kidolgozott 
dinamikus elmélet érvényesül, azaz a víz részecskék árapály-keltette mozgását, 
mint vertikális és horizontális'irányú hullámmozgást vizsgáljuk. Laplace diffe
renciálegyenleteinek numerikus megoldása a mareográfok által megfigyelt idő
sorok harmonikus analízisének eredményeibőli ndul ki, és igen összetett feladat.

Rengeteg körülményre kell figyelemmel lenni (a medence formája, a fenék 
morfológiája, a szilárd Föld árapálya, vertikális sűrűség-inhomogenitások, hol 
és hogyan játszódik le az energia disszipációja stb.). A különböző szerzők által 
végzett számítások alapján összeállított kotidális térképek, részben az adatok 
eltérő volta miatt, részben a figyelembe vett hatók eltérő száma miatt többé- 
kevésbé eltérőek (6). Legjobb a megegyezés az Atlanti óceán északi részében, 
míg a tengerek árapálya szempontjából a Csendes óceán déli része gyakorlatilag 
ismeretlen terület. Abban az egyes szerzők azonban teljes mértékben meg
egyeznek, hogy a tengerek árapályában az egésznapos hullámok amplitúdója 
igen kicsi a félnaposokhoz képest. így a Föld árapályában a legnagyobb hullá
mok közé tartozó K x és 0 г hullámok az óceánokban kis amplitúdóval bírnak. 
Legjelentősebb az M 2 félnajoos árapályhullám, melynek a földi árapályban is 
igen nagy az amplitúdója. Az óceáni árapály modelleken történő vizsgálata 
megmutatta, hogy a kotidális térképek erősen függenek a disszipáció értelmezé
sétől, a parti határfeltételek megfogalmazásától és mind nagyon érzékenyek 
a lokális perturbációkra, melyek a kontinentális talapzatból a mélytengerekbe 
való átmeneti felszíntől, a szigetek eloszlásából származnak. Ezek a perturbá
ciók lokálisan igen nagy szerephez juthatnak az árapály alakításában. A világ
óceánokban végbemenő nagy luniszoláris eredetű tömegátrendeződések, és a 
következtükben létrejövő deformációk erős hatást gyakorolnak még a konti
nensek belső részeiben is az amplitúdóhányadosok értékére. Fentiekből nyil
vánvaló, hogy ez a hatás elsősorban az M 2 hullám esetében nyilvánul meg. 
Rendkívül fontos a két árapály kapcsolatának vizsgálata. A tengerek hatását a 
Föld árapályára számos szerző vizsgálta, a legismertebbek Percev (17), (18) 
eredményei. Az utóbbi időben Groten és Brennecke (3) publikáltak ilyen szá
mítási eredményeket. A fordított irányú vizsgálat is érdekes. Az óceáni árapály 
okozta földi árapály-korrekciók ellenőrzése nagyobb területen eloszló mérések
kel értékes korrekciókat, feltételeket szolgálhat az óceáni árapály vizsgálatá
hoz. A Föld árapálya alapján területi átlagok meghatározása válik lehetővé, 
melyek mentesek azoktól a lokális hatásoktól, melyekre az óceáni árapály 
olyan érzékeny. így közelebb kerülhetünk annak megértéséhez, hogy az óceáni 
árapály disszipálódása hol és hogyan játszódik le. A disszipációs modellek vizs
gálata pedig igen fontos az általános geofizika számára, mert bolygónk történe
tének és szerkezetének vizsgálatához jelent fontos eszközt.

A tengeri és földi árapályok kölcsönhatását azon a 4. táblázatban ismer
tetett adatrendszeren vizsgáljuk, melynél a területi eloszlás egyes törvény- 
szerűségeit, mint már említettük, az ELGI árapái }̂ r égisz tráló gravi méretével 
1974— 1976-ban mért mérésekkel ellenőriztük.

Először vizsgáljuk meg a világóceánoknak a Föld árapályára gyakorolt 
hatását. A számítások megbízhatóságát a következőképpen ellenőrizhetjük: 
az M2 hullám amplitúdóhányadosának korrigált értékét összehasonlítjuk az 0 1 
hullám amplitúdóhányadosával. Ez utóbbi hullám ugyanis, mint már említet
tük, kicsi az óceánokban és ezért a földi árapályban megfigyelt Ox amplitúdó
hányados korrekciója kicsiny. A 4. táblázatban

&м2 ~  <5oi — 0,027 ,
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míg Percev korrekcióinak összege 0,039. Tehát a korrekciók elég nagyok. Az 
UGGI grenoblei kongresszusán tartott eló'adásában Percev újabb, pontosabb 
számításai eredményeit ismertette. Ezeket felhasználva a korrekciók összege 
0,031, azaz gyakorlatilag megegyezik az M2 és 0 г amplitudóhányadosok különb
ségének értékével. Ami Groten és Brennecke eredményeit illeti, (ezeket nem 
közlöm a 4. táblázatban), az általuk javasolt korrekciók valamelyest növelik 
дm2 átlagát (1,189-ről 1,195-re) ahelyett, hogy az az 0 ± hullám amplitúdóhánya
dosához közeledve csökkenne.

Azonban itt más zavaró tényezők is felmerülnek. Mint a 4. táblázatból 
látható:

<5m 2 ~  3m 2s2n2 •

Ha Percev korrekcióit alkalmazzuk M2-re és S2-re, a két hullám korrigált 
értéke jelentősen eltér, mivel a ds2 óceáni árapályból származó korrekciója ki
csiny. Fel kell tételeznünk, hogy a számítások alapjául szolgáló S2 árapálytér
képek teljesen rosszak. Ez elvileg elképzelhető, bár meg kell jegyezni, hogy 
Groten és Brennecke számításai alapján nem kell feltételeznünk, hogy az óceá
nok $ 2 amplitúdója a jelenleginél sokkal nagyobb. De az alapvető követel
mény, hogy a korrekciók után öol % 6m2 legyen, és ezt a feltételt csak Percev 
eredményeit teljesítik. Másik kérdés a már előbb említett дм2 anomáliák kér
dése. Erre Percev számításai alapján sem találunk magyarázatot. Mivel az 
átlagokból kapott jó egyezés 0 X és M 2 korrigált amplitúdóhányadosai között a 
a számítások megbízhatóságát támasztják alá, a németországi дм2 anomália és 
az Obminszkben kapott túl nagy anrplitúdóhányados-érték valószínűleg abból 
származhat, hogy az óceáni hatások számításánál nem vettek mindent figye
lembe [például a számításokból kihagyták az Északi tengert, ahol pedig jelentős 
M 2 amplitúdója (7)], és hogy az M 2 területi eloszlása valószínűleg nem teljesen 
olyan a világóceánokon, mint a térképek alapján várható.
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