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Tenger alatti mangán-konkréciók akusztikus 
válaszfiiggvényének modellezése 

síkhullám-közelítésben

K O V Á C S  B A R N A B Á S *

Bevezetés

A mélytengeri kutatás jelszava: akusztika. Az egyetlen hullám, amelyik jól terjed a vízben, az akusz
tikus hullám, így ez a feltárás és felfedezés egyetlen hatásos útja nagy távolságokban az óceán felszíne 
alatt. A dolgozat is ezzel a témakörrel foglalkozik az óceánfenéki mangán-konkréciók kutatása kapcsán. 
A mangán-konkréció: néhány cm átmérőjű, puha üledéken elhelyezkedő üreg, amely nagy tömegben 
fordul elő kb. 5000 m mélyen az óceán felszíne alatt. Geofizikai kutatása ugyanazt az alapproblémát veti 
fel, mint bármely nyersanyag kutatása. Vagyis keresnünk kell egy olyan mérhető fizikai paramétert, 
amelyik megváltozik aszerint, hogy a keresett objektum ott van-e vagy nincs.

A dolgozat első része általános kérdésekkel foglalkozik. A második részben egyedi konkréció akusz
tikus válaszfüggvénye kerül levezetésre. A kapott formulát, amely Legendre polinomokat, gömbi Bessel, 
Neumann függvényeket és azok deriváltjait tartalmazza, bizonyos gyakorlati megfontolások, matematikai 
trükkök segítségével sikerült annyira leegyszerűsíteni, hogy az COMMODORE 64 személyi számítógé
pen fel dóig ozhatóvá vált. Egy így kapott elméleti görbe is bemutatásra kerül, összehasonlítva szakirodalmi 
görbével. Végül a dolgozat javaslatot tesz a még teljesen megoldatlan konkrécióeloszlások modellezésének 
lehetséges útjára.

Лозунг глубоководной разведки: акустика. Единственной волной, хорошо распрост
раняющейся в воде, является акустическая волна, поэтому применение её служит единст
венным путем разведки на больших глубинах океана.

Этой темой занимается и эта статмя в связи с разведкой мангановых конкреции на 
дне океана. Мангановая конкреция: располагающиеся в мягких осадочных породах пустоты 
диаметром в несколько см, встречающиеся в больших количествах на дне океана на 5000 
метровых глубинах. Перед геофизической разведкой мангановых конкреций встает тот же 
вопрос, как и перед разведкой любых других полезных ископаемых. Надо найти такой регист
рируемый физический параметр, который изменяется в зависимости от присутствия или 
отсутствия искомого объекта.

Первая часть статьи занимается общими вопросами. Во второй части выводится 
формула акустической реакции конкреций. Полученную формулу, которая содержит поли
номы Лежандра, сферические зависимости Бесселя и Ньюмана и их производные, с помощью 
математический трюков и некоторых практических предположений удалось настолько 
упростить, что её можно обрабатывать на персональном компыоторе С О М М О Д О Р Е -64. 
Представлена полученная таким образом кривая и дано сравнение её с известными в литера
туре кривыми. В статье предлагается возможный путь почти ещё на решенного модели
рования распределения конкреций.

The slogan of the deep-see exploration is : acoustics. The acoustic wave is the only well propaga
ting wave in the water, so this is the most effective way of the exploration of the bottom of the ocean.

The paper deals with this topic in connection with search for ocean-bottom manganese nodules. The 
definition of the manganese nodule is : a big number of holes having a diameter of some centimentres 
sitting on the soft sediment on the bottom of the ocean as deep as about 5000 meters below the see-level. 
Its geophysical exploration has the general basic problem. We have to find a physical parameter which 
is sensitive for the presence or absence of the nodules.

The first part of the paper dicusses general questions, the acoustic response function of a single 
nodule is derived in the second part. We succeeded in simplifying this formula which consists of Legendre
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polinomials, spherical Bessel and Neumann functions so it became computable even on a Commodore 64 
machine. This theoretical curve is shown and compared with the curve given by other authors.

Finally a proposal is given for a possible way of the modelling of those nodule-distributions which 
are still unaccomplished.

Bevezetés

Az óceán az emberiség kiapadhatatlan élelmiszer- és nyersanyagforrása. 
Napjainkban a világ figyelme egyre gyakrabban fordul felé. Ebben nincs semmi 
különös — az ember igyekszik megismerni a természetet és felhasználni azt szük
ségleteinek kielégítésére. Felismerték az óceánok mérhetetlen gazdagságát, kör
vonalazták a kitermelés útját. Az emberiség igyekszik mind szélesebb körben fel
használni — nemcsak mint élelmiszerforrást, hanem energia- és nyersanyag- 
készletét is. Jelenleg a tengerekből kitermelt biológiai anyag mennyisége eléri az 
évi 800 millió tonnát. A világ olajtermelésének 20%-a tengeri lelőhelyekről szár
mazik, és a konyhasó 25%-át is a tengerek adják. Az óntermelés több mint 10%-аь 
szintén tengeri. És mindez még csak a kezdet e hatalmas vagyon birtokba vételé
nek útján. A kutatás nagy erőkkel folyik. A kontinentális self felderített olaj
készletét 30 milliárd tonnára becsülik. Nagyobb mélységekben az óceáni aljzat 
különböző fémes kifejlődéseket, vas-mangán konkréciókat rejt. Ezeknek a konk- 
récióknak az együttes mennyisége a becslések szerint 1500 milliárd tonna, ame
lyek tartalmaznak mangánt, vasat, rezet, kobaltot, nikkelt, magnéziumot, alu
míniumot, molibdént, vanádiumot. A mangántartalmuk elérheti az 50%-ot 
(átlagosan 26%).

Az óceán birtokba vétele mégis rendkívül lassan halad. Hogy melyek azok az 
okok amelyek miatt ma még csak álom az óceán meghódítása? Alapvetően két 
ilyen tényező van. Az első nyilvánvalóan a víz óriási hidrosztatikus nyomása, 
amely megnehezíti az ember és a technikai berendezések nagy mélységbe történő 
behatolását. A másik ok pedig az, hogy lehetetlen használni a megszokott híradás- 
technikai eszközöket. A hagyományos módszerrel nem érkeznek be információk, 
tudniillik a sós tengervíz és a benne levő élő szervezetek rendkívüli módon gyen
gítik, esetleg el is nyelik az elektromos mágneses hullámokat. Ez okozza, hogy 
még nagyon erős megvilágítás mellett is csak néhány tíz méterre vagyunk ké
pesek látni az óceánban. Radar és rádiókapcsolatot létesíteni a víz alatt pedig 
gyakorlatilag lehetetlen. Az ember olyan vak a vízben mint a denevér. Márpedig 
mi látni szeretnénk, hogy mi van az óceánfelszín alatt. Hogyan lehet ezt megol
dani? Pontosan úgy mint a denevér. Hiszen a denevérek repülnek, kapcsolatban 
vannak egymással, látják a zsákmányt és a környező tárgyakat. Mégpedig az 
akusztikus helymeghatározás segítségével. Rendelkeznek egy magas frekvenciás 
adóval, hangolt vevővel és egy bonyolult rendszerű hangfeldolgozással. Mindez 
hasonló elven — csak sokkal tökéletesebben — működik, mint a gyalogjáró vakok 
kopogtató botocskája.

A hang ez a feltárás és felfedezés egyetlen hatásos útja nagy távolságokban, 
az óceán felszíne alatt. Az egyetlen hullám, amelyik jól terjed a vízben — sőt 
jobban, mint levegőben — az akusztikus hullám. Sajnos az akusztikus hullámok 
terjedési törvényei az óceánban nagyon összetettek. Az óceán nem homogén kö
zeg, hanem vertikálisan rétegzett, azaz első közelítésben felfogható horizontálisan 
homogén vízrétegeknek, amelyekben a hangsebesség rétegről rétegre változik. 
Az esetek többségében a terjedés körülményei meghatározott mélységben létre
hozzák az ún. vízalatti hangcsatornát, amelyik hasonlít az üreges vezetőhöz, benne 
koncentráltan terjed az akusztikus energia. Ennek a csatornának a jelenléte nagy
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távolságú hangterjedést biztosít. A hangterjedést az óceánban komplikálják az 
egyenetlen határok is — a felszín és a tengerfenék, amelyek szétszórják és vissza
verik a rájuk eső akusztikus energiát. Befolyásolják a hangterjedést a tengeri 
szervezetek is, úgynevezett hangszóró rétegeket hozva létre. Az óceán akusztikus 
mezői függnek a hang törési együtthatójának ingadozásától is, amely alapvetően 
hőmérsékleti változásokhoz kötött. A gyenge jelek vételét megnehezíti a háttér
zaj is. Ez több dolgot foglal magába: a szél által keltett hullámok zaját, biológiai 
zajokat, szeizmikus zörejeket, szállítási zajokat stb.

Még a hangterjedést jelentősen befolyásoló tényezők rövid felsorolása is 
mutatja a folyamat összetettségét. Az óceán akusztikus mezőinek tanulmányo
zása azonban csak az egyik oldala az akusztikus kutatás problémájának. A másik 
oldal az, hogy az akusztikus jelekből hogyan kaphatunk információt magára az 
óceánra vonatkozóan? A terjedés milyensége, a visszaverődés, a rétegek közötti 
hangszóródás, a szóró és visszaverő objektumok azonosítása mit is jelent szá
munkra? Mindezek egy fiatal tudomány ág tisztázandó feladatai, amely az 
óceánok akusztikája (Acoustical Oceanography) nevet kapta.

Egyedi konkréció akusztikus válaszfüggvénye

A mélytengeri kutatás jelszava tehát: akusztika. Ebben a dolgozatban is 
ezzel a témakörrel foglalkozunk, az óceánfenék! mangán-konkréciók kutatása 
kapcsán. A mangán-konkréciók geofizikai kutatása ugyanazt az alapproblémát 
veti fel, mint bármely más nyersanyag kutatása. Vagyis keresnünk kell egy olyan 
mérhető fizikai paramétert, amelyik megváltozik aszerint, hogy a keresett ob
jektum ott van-e vagy nincs. Ami számunkra ez a paraméter a reflexiós koeffi
ciens. Értéke erősen — akár négyszeresére is — megváltozik tengeri mangán
lelőhelyek fölött. Persze ehhez még az is kell, hogy a visszavert energia zajszint 
fölé essen, hiszen csak akkor kezd el élni a módszer, ha már tudjuk mérni. Ezek 
után vizsgáljuk meg egy egyedi konkréció válaszát!

Tekintsünk egy tetszőleges, időben harmonikus síkhullámot és engedjük azt 
egy önálló konkrécióra. A probléma leírására a gömbi koordináta-rendszer a leg
alkalmasabb. A konkréciót a sugarú izotróp, rugalmas gömbbel közelítjük. A gömb
ben keletkező longitudinális és transzverzális hullám sebességét jelöljük q, illetve 
c2-vel. A gömbön kívül végtelen kiterjedésű folyadék van g sűrűséggel és ,,c” 
hangterjedési sebességgel. Ebben a közegben terjed a pontforrásból származó 
hullám. A forrás helye a z tengely mentén az r = rx pont. (1. ábra)
Egy tetszőleges síkhullám akusztikus nyomása

Pt =  P0 exp (ikz) (1)
ahol к =  wjc a hullámszám. Az összefüggésben el van rejtve az exp (-iwt) időfüg
gés.

Esetünkben a pontforrásból keltett hullám felírható a következő formában 
(Hickling, 1962):

P { — P 0 exp (ikD)jD

Pt =  ikP0 2  (2 n ^ l) ( -l )nPn(coa0)jn(kr)hn(kro) (0< r < r 0) (2)
n—0
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1. ábra. Gömbi koordinátarendszer a probléma megoldásához 

Puc. 1. Сферическая система координат 
Fig. 1. Spherical coordinate system for the solution of the problem

D értékét a geometriából írhatjuk fel:
D2 = r2 + r2 — 2r0r cos (180 — 0)

cos (180 — 0) =  —cos 0  (3)
D =  (r2 4- r2 + 2r0 r cos 0 )1/2

Az összefüggésben Pn a Legendre polinom, j n és hn a megfelelő gömbi Bessel- 
függvények. Síkhullám beesést akkor kapunk, ha r0 oo . Ebben az esetben a Bes- 
sel-féle gömbfüggvények asszimptotikus sorba fejtéséből a különböző rendű 
gömbfüggvények közötti összefüggések segítségével levezethető [12], hogy

An(^roW~(n+1>exp(ifo-0)/(^o) (4)
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(4)-t beírva (2)-ba, az exp (ikr0)/r0 faktort kiküszöbölve kapjuk a következő ösz- 
szefüggést:

p i = P 02  (2re + (5)

П= 0

A gömbre beeső hullám P f eredményeként egy Ps szórt hullám indul útnak a fo
lyadékban, amely a következő formában írható:

p s =  P of(ka> 0 )- exP (ikr)!r (6)

ahol f(ka> 0) a komplex szóródásfüggvény, a a gumó sugara, r a szóródási közép
pont távolsága a vizsgált pontig. A komplex szóródásfüggvény kifejezhető

f(ka, в) =  If(ka, 0)\ exp (гФ) (7)
alakban, ahol Ф a fázisszög. A szóródás amplitúdóját a következőképp definiál
juk [2]:

R@ =  2|f(ka, 0)\/a (8)
Kifejezve a szóródást (6)-ból, használva (8)-t

Ps = P0aRe exp (г(кг + Ф))1(2г) (9)
aminek az abszolút értéke

\PS\ = P 0aRe/(2r) (10)
A szakirodalomban általában a (10) kifejezést használják a szóródás kifejezésére. 
Itt azonban egy pillanatra meg kell állnunk. Az eddig kapott eredményeink első 
pillantásra fölöttébb elszomorítóak. Hiszen (6) —(9) —10) egyenletek a szóródó 
hullám gömbszerű terjedését mutatják. Ez pedig a következőket jelenti.

Az energiatételből következik, hogy a hullám intezitása arányos az adott 
pontbeli amplitúdónégyzettel [7]:

J ^ A 2 (11)

Ha az origóban levő hullámforrás által időegység alatt kibocsátott energia — 
vagyis a hullámforrás teljesítménye — Р л, akkor időegység alatt ugyanakkora 
energiának kell áthaladnia bármely r sugarú, q =  4 nr2 nagyságú gömbfelületen.

p  =  e/q; PA =  J(4jzr*) J ^ l /r 2 (12)

A (12)-t (ll)-gyel összehasonlítva következik, hogy míg síkhullám intenzitása a 
térben állandó, gömbhullám intenzitása a távolság négyzetével, amplitúdója pe
dig a távolsággal fordítottan arányos. Ez azt jelenti számunkra, hogy a tipikus 
5000 m-es kutatási mélységből érkező válasz túl gyenge, nem észleljük. Szeren
csére a dolog nem így áll. Amikor ugyanis összeadjuk az aljzat összes konkréciójá- 
nak válaszát, az olyan mintha síkhullám érkezne. Ezt érzékelni is lehet, ha elkép
zeljük ezeket a lelőhelyeket. Az egész olyan mintha végtelen sok gömb válaszát 
szummáznánk. így már nem is olyan meglepő, hogy ekkora kutatási mélységből 
is érkezik be válasz. Megnyugodva léphetünk tehát tovább.

A szórt hullám nyomásának (Ps) ki kel] elégítenie a skaláris Helmholtz-egyen- 
Jetet [18]:

1 ( V 2 + F ) P S =  0 (13)
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A belső hullám kifejezhető gömbi koordinátákkal (l)-ből
P{ =  P 0 exp (гJer cos 0) (14)

A beeső hullám formuláját már levezettük (5). A szórt hullám nyomását is kifejez
hetjük hasonló formában:



A jelölések:
q — a konkréciót körülvevő folyékony közeg sűrűsége

— a konkréció akusztikus sűrűsége
c — a folyékony közegben a hang terjedési sebessége 
cx — a longitudinális hullám terjedési sebessége a gumóban 
c2 — a transzverzális hullám terjedési sebessége a gumóban 
к — a folyékony közegben a hullámszám, к — wjc 
w — a körfrekvencia

— w/Ci
k2 -  w/c2
j n — az elsőfajú gömbi Bessel-függvény
jn — j n első deriváltja
jn “  Ín második deriváltja
Tjn — a Neumann-féle gömbfüggvény
v)'n — rjn első deriváltja .
hn — a másodfokú Hankel-féle gömbfüggvény
P0 — a hullám kezdeti amplitúdója
a — elméleti faktor, értéke 1/3
a — a gumó sugara
r0 — a pontforrás és a gumó távolsága
A függvények argumentumaira vonatkozó formulák:

x — ka \ xx =  k̂ a\ x2 =  &2a



A tengeri mangán-konkréciók kutatásánál az akusztikus jel merőlegesen tér visz- 
sza a hajóhoz, A tipikus 5000 m-es kutatási mélység biztosítja ezt. Tehát 0  = 0 
(vagy 180 °, a koordinátatengelyek irányától függően). Ez azonban azt jelenti, 
hogy a Legendre polinom argumentuma cos 0  = 1, tehát a polinom értéke is i. 
Mivel az összefüggésben szorzó tagként szerepel, a vele történő számolástól el
tekinthetünk.

Egy jp(x) Bessel-függvény akkor és csak akkor állítható elő elemi függvé
nyekkel, ha az index p =  (2n+  l)/2 alakú, ahol n egész szám. Ebben az esetben 
[9]:

De nekünk éppen ez kell, hiszen az elsőfajú Bessel-féle gömbfüggvény értelmezése
[11]:

jn(x) =  iW ' (28)
I L X  n +  —

S mivel mi az egész indexű Bessel-gömbfüggvényekkel szeretnénk számolni, ép
pen kapóra jönnek az elemi függvényekkel kifejezhető Bessel-féle hengerfüggvé
nyekTehát:

Ha wn_xés wn_2 két ismert első (másod, harmad. . .) fajú Bessel-féle gömbfügg
vény, akkor ezekből wn rekurziós formulával előállítható:

2 n — 1
WÁX) =  ----------- (3°)

X

Vagyis
1 sin a: cosjl(x) = ------------------------ . (31)
X X  X
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Továbblépési lehetőségek

Rendelkezésünkre áll tehát egy magányos mangán-konkréció akusztikus vá
laszfüggvénye. Azonban — szerencsére — ezek a konkréciók nem egyedül árvál
kodnak az óceáni aljzaton. De még mennyire nem! Szárazföldi ás vány telepekhez 
szokott agyunk nehezen tud elképzelni egy-egy ilyen lelőhelyet. Kb. úgy nézhet 
ki egy ilyen mangán telep, mintha az egész Dunántúlt beterítenénk burgonyávak 
Ebben a részben az egyedi konkréció válaszfüggvényéből kiindulva közelítjük.
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Geo 8 7 / 1 -2

2. ábra. Csendes-óceáni konkréció válaszfüggvénye (Szóródási amplitúdó (R@) a frekvencia függ
vényében (ka))

Puc. 2. Кривая от конкреции в Тихом Океане (Амплитуда рассеяния (R©) в зависимости от
частоты (ка)

Fig. 2. Scattering amplitude (R e) versus dimensionless frequency (ka) for a Pacific-Ocean nodule

3. ábra. A COMMODORE 64 segítségével számolt elméleti görbe
Рис. 3. Расчетная кривая, полученная на ПК СОММОДОРЕ-6 4 .

Fig. 3. The scattering amplitude (R@) as a function of frequency (ka) computed on COMMODORE 64

a krumplimező válaszát. Az egyszerűbb esetet — egyenletes eloszlást feltételez
ve — részletesebben megvizsgáljuk, a bonyolultabb véletlen eloszlású konkréciók 
számítására javaslatot teszünk.
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Egyenletes eloszlású konkréciók
Tételezzük fel az óceáni aljzatot mint egy végtelen kiterjedésű felületet. 

Valamint azt is, hogy a konkréciók azonos méretűek, összetételük és alakjuk is 
azonos és hogy egységesen leírhatók egy konkréciósűrűséggel, a fenék egységnyi 
területére viszonyítva. A probléma geometriáját henger, koordináta-rendszerrel 
írjuk le. Az akusztikus megfigyelő a ,,z”  tengelyen mozog, az aljzatot az r, z, a 
koordinátákkal írjuk le. A^-ik konkréció akusztikus válasza ((6) szerint):

PSj =  P0f(ka, 0 j)eikRjlRj, (35)

Rj =  Yrf + z2.

A teljes válasz N db konkréció esetén:

P s t  =  2  ^ * s j  =  ® j ) e l k R * I R у  (36)
7 =  1 7=1

Végtelen kiterjedésű sík esetén a gumók száma is végtelen.
Tekintsük az aljzat egy elemi darabját (dA).

dA =  r dr den (37)

ahol

(38)

(39)

0  = sin Х(г/Д); R = Yr2 + z2.

A szórt hullám összegének 0  = 0-nál (kr =  kz) ki kell elégítenie a következő 
egyenlőséget:

PST =  P0O**. (40)
Ck az aljzat ekvivalens visszaverő képessége a konkréciók jelenlé te következtében. 
Az ekvivalens visszaverő képesség kiértékelése az előbbi integrál segítségével le
hetséges. A megoldás útja lehet pl. az állandó fázisok módszere [18].
Az integrál értékére a következőt kapjuk:

PST =  -2 л ÍQnP0f(ka, 0)e~ikz\k. (41)
A szóródási függvény 0  — 0 (teljes visszaverődés) esetén:

f(ka, 0) =  f BS (42)
A hullámszám helyére 2jr/A-t beírva:

P st  =  LqnP оf  b s ^ e ikz (4:3 )
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Az eredményt összevetve az integrállal azt kapjuk, hogy a visszaverődési koeffi
ciens nagysága:

=  Qn \f bs  I  ̂ (44)
Természetesen a kapott eredmény erősen frekvenciafüggő, a teljes visszaverődés 
függvény (f BS) és a hullámhossz miatt.

Az aljzat háttér visszaverő képessége

Az óceáni aljzat — amelyen a konkréciók elhelyezkednek — szintén hozzá
járul a visszaverő képességhez. Merőleges beesésű síkhullán esetén az üledékes 
aljzat reflexiós koefficiense a következő módon számítható:

Mélységi turbiditekre például (HAMILTON):

(45)

gs = 1,3q0; Cs C0 ^  1500 m/s (46)
Tehát a reflexiós koefficiens értéke:

CR =  0,13 (47)

Ez az alacsony érték jellemző a Csendes-óceán középső részén, ahol nincsenek 
konkréciók. Az in situ mérések ezt nagyobb eltérésekkel igazolták. A Csendes
óceán legmagasabb visszaverőképesség-értékét a Blake-Platón mérték:

Cs =  3500 m/s; qsIq0 = 2 CR — 0,65 (48)
Ez az érték már olyan nagy, hogy teljesen eltakarhatná a konkréciók visszaverő 
képességét. Szerencsére ez csak látszólagos probléma. Az aljzat visszaverő képes
sége ugyanis 1 — 1000 KHz tartományban független a frekvenciától [18]. Tehát 
a háttér — vagy frekvenciafüggetlen — visszaverő képességet levonhatjuk az 
összegből. Például a következő módon.

Tételezzük fel, hogy az aljzat és a konkréciók visszaverő képessége szétvá
lasztható

(Cfl)tot- =  (^ я )в +  (Cfl)N. (49)

Legyenek három különböző frekvencián mért visszaverő képesség értékei CR1; 
CR2; CRS. A minimális visszaverő képességet fogadjuk el háttérnek, vagyis

(Cr)b — Min[C7Ä1; CR2; CR3\ = (CR)mjn. (50)

Tehát a konkréciók visszaverő képessége:

№r)n =  (^tf)tot-— (Ĉ )min- (51)
Ez a feltevés — hogy az egyik frekvencián a konkréciók válasza zérus — a gya
korlati tapasztalatok szerint megfelelően pontos közelítése a valóságnak.
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Véletlen eloszlású konkréciók
A véletlen eloszlású konkréciók válaszának matematikai modellezése igen 

bonyolult feladat. Eddig még senkinek sem sikerült megoldania. A problémát 
vizsgálva, úgy tűnik nem is oldható meg egzakt módon. Valószínűleg inkább nu
merikus úton érdemes közelíteni hozzá. Matematikus szemmel elemezve a fel
adatot, egyik lehetséges megoldás lehet pl. a Monte Carlo módszerekkel történő 
modellezés. A probléma ugyanis annyira összetett, hogy a matematikai analízis, 
mint módszer szóba sem jöhet. De természetesen más módon is el lehet indulni. 
Itt csak egy lehetséges utat említünk meg azzal a megjegyzéssel, hogy a feladat 
megoldása sokkal-sokkal mélyebb elemzést igényel, s még az sem bizonyított, 
hogy az általunk javasolt út elvezet a megoldáshoz.

A Monte Carlo módszer megalkotásának lényege olyan feladat felállítása, 
amelyben várható értéket kell számolni. Vagyis: ahhoz, hogy valamilyen a ska- 
lár mennyiséget közelítőleg meghatározzunk, találnunk kell egy olyan | való
színűségi változót, hogy annak várható értéke a legyen; ekkor |-reN  számú füg
getlen megfigyelést végezve igaz, hogy

(I1 +  I2 + • • - + I n)- (52)N

Persze végtelen sok olyan valószínűségi változó létezik, amelynek várható értéke 
a. A Monte Carlo módszerek elméletének tehát két kérdésre kell választ adnia:

— Hogyan válasszuk ki a megfelelő f valószínűségi változót ?
— Hogyan állítsuk elő egy tetszőleges f  valószínűségi változó |l5; |2; £3; 

|4. . .  értékeit?
Tekintsünk valamely természeti folyamatot, amelynek lefolyását különböző 

véletlen tényezők befolyásolják. A valószínűségi változók értékeit előállítva, a 
természeti folyamat véletlen tényezőinek konkrét értékeit szimulálva, meghatá
rozhatjuk a folyamatnak egy konkrét véletlen realizációját.

Csupán az a bökkenő, hogy nem ismerjük az eloszlásfüggvényt, pedig arra 
feltétlenül szükség lenne.

$ Most pedig vizsgáljuk meg közelebbről az ún. Rayleigh eloszlást. A probléma 
a következő: mi történik, ha nagyon sok (N ) véletlen szinuszhullámot össze
adunk?

A nagyságuk csak jAV-szeresére nő. Tekintsünk n db véletlen irányú egy
ségvektort. Nézzük meg az eredő értéket. Végezzük el V-szer a kísérletet. (4. 
ábra)
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Hány esetben lesz az eredmény a dxdy négyzetben?

Nf(n, x, у ) dx dy (53)
f(n, x, y)-t kellene meghatározni. Hogyan változik f(n, x, y,), ha még egyet hozzá 
veszünk? Ha (?i+ l) lépés után jutunk el a négyzetbe, akkor előtte egységnyi 
távolságra voltunk tőle:

2я
f (n + l ,  x, y) = ff(n, x', y ') -^ -  

0
x' — x — cos Ф (54)
y' — у — sin Ф

x'-t, y'-t behelyettesítve az előző összefüggésbe, Ф szerinti sorfejtés után egy hő- 
vezetési egyenletet kapunk. Ezt megoldva juthatunk el a Rayleigh eloszláshoz. 
Ugyanezt a gondolatmenetet kiterjeszthetjük a mangán-konkréciókra is. A konk- 
réció egy rácspontjából kiindulva, mindig a következő rácspontba lépve, leírhat
juk a konkréció növekedését. Az előzőek analógiájára azt mondhatjuk tehát, hogy 
a növekedést jól leírja a Rayleigh-eloszlás, hiszen Rayleigh levezetése nem hasz
nálta fel (pontosabban nem nagyon), hogy nem tetszőleges pontból lépett.

Még egyszer hangsúlyozni szeretnénk, hogy mindez még nem bizonyított. 
Ennek ellenére a megoldáshoz vezető egyik út lehet.

Összefoglalás

Sajnos Magyarország tengerekben, óceánokban meglehetősen szegény, ezért 
az óceánkutatás nem kiemelt feladata hazánk geofizikájának. Mindezeket figye
lembe véve először néhány általános kérdést vizsgáltunk meg. Ezután került 
levezetésre az egyedi konkréció akusztikus válaszfüggvénye. A levezetésnél sík
hullám besugárzást használtunk, a konkréciókat pedig rugalmas gömböknek kép
zeltük el azzal a megjegyzéssel, hogy egy levezetésnél bármilyen modellt hasz
nálhatunk, ha ismerjük annak gyengeségeit, szem előtt tartjuk korlátáit. Tehát a 
rugalmas modell használata mellett sem felejtjük el, hogy a konkréciók porozi- 
tása disszipatív modell alkalmazását követelné meg. A kapott értékek a frek
vencia és a gumósugár függvényei. Görbéket készíthetünk tehát, amelyek a konk
réció válaszát mutatják ezen paraméterek függvényében. A feladat számítógépes 
megoldását is bemutatjuk. Az alkalmazott összefüggések gömbi függvényeket 
(Bessel, Neumann) és azok deriváltjait tartalmazzák. Ezen függvények sorokkal 
történő előállítása nehézkes, magas indexű tagoknál nem is vihető végbe. Ezért 
a sorelőállítás helyett — a függvények bizonyos matematikai sajátságait kihasz
nálva — egyszerűbben számítottuk őket. Az elméleti görbék után a továbblépés 
lehetséges útjairól esik szó. Megvizsgáljuk a mangánlelőhely akusztikus válaszát 
egyenletes eloszlású konkréciók esetén, és javaslatot teszünk véletlen eloszlású 
konkréciók válaszainak modellezésére.

Ezúton szeretnék köszönetét mondani dr. Korvin Gábornak, akinek önzetlen 
segítsége nélkül nem születhetett volna meg ez a dolgozat.
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