
A földköpeny termikus konvekciójának szerkezete a 
numerikus modellszámítások eredményeinek tükrében1

CSEREPES LÁSZLÓ2

A földfelszín és a földbelső fejlődését meghatározó egyik legfontosabb geodinamikai folyam at 
a köpeny termikus konvekciója. Térbeli szerkezete máig sem ismert jól, ezért nagy jelentőségűek a 
legutóbbi évek háromdimenziós konvekciós modellszámításainak eredményei. E számítások azt 
jelzik, hogy a köpenyben lemezszerű lebukó áramlattal körbevett, belsejükben egy vagy több 
felszálló oszlopot tartalmazó konvektiv celláknak kell létezniük. A szubdukciós zónák jó l megfelel
tethetők az áramlás leszálló ágának, a fő  felszálló mozgást viszont az elméleti várakozás szerint a 
nagy hotspotok alatt kell megtalálnunk. Az óceáni hátságok divergens lemezszegélyeinél csak 
lokális, passzív feláramlásról lehet szó. A jelenlegi szubdukciós zónák három nagy köpenycellát 
zárnak körül.

L. Cserepes: Planform of the Thermal Convection in the Earth’s Mantle in the Light of 
Numerical Modelling

Mantle convection is one o f the most important geodynamic processes governing the evolution 
o f the Earth л* surface and interior. The fac t that its pattern is still poorly known highlights the 
recent results o f  three-dimensional numerical modelling o f the flow. The calculations show that the 
convective cells should be bordered by sheet-like descending currents, and one or more ascending 
cylindrical plumes are expected in their interior. Subduction zones o f  the Earth correspond very 
well to the descending limb o f the flow, whereas the main upwellings should be traced beneath big 
hotspots o f  the surface. The ascending flow  under the divergent plate boundaries o f  mid-ocean 
ridges is shown to be a passive, local process. The present-day subduction zones seem to indicate 
three mantle cells.

1. Bevezetés

A szilárd Föld felszínét alkotó litoszféralemezek 
egymáshoz képest észlelhető mozgásában a köpeny 
konvekciója nyilvánul meg. Óceáni területeken az 
óceánfenék tárja elénk a cirkuláció felszínét, konti
nentális területeken a kontinensblokkokat a környe
ző óceáni litoszférába fagyva szállítja magával a 
konvekció. A lemezek jelenlegi mozgását jól ismer
jük: ez az ismeretanyag nyújtja a legtöbb információt 
arról, hogy milyen lehet a köpenykonvekció mélybe
li szerkezete. Mégis az áramlás tényleges térbeli 
formája egyelőre kevéssé világos. A megfigyelések 
és az elmélet nem nyújtanak elég megszorítást arra, 
hogy a különböző alternatív konvekciómodellek va
lamelyikét nagy valószínűséggel helyesnek tekint
hessük. A konvekció térbeli szerkezetének megisme
rése sok szempontból lenne fontos — elsősorban 
maguknak a lemeztektonikai folyamatoknak megér
tése szempontjából. Hiszen még mindig keresett a 
válasz olyan alapvető kérdésekre, hogy hogyan, mi
től szakad ketté egy litoszféralemez új spreading- 
szegély mentén, hogyan, mitől jönnek létre új szub
dukciós zónák vagy hotspotok. De az áramlási szer
kezet pontosabb ismerete az egész köpeny, sőt az 
egész Föld fejlődésének, pl. kémiai differenciációjá- 
nak megértését is szolgálná, vagy említhetjük azt is,
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hogy nélküle a geoid alakját sem tudjuk megmagya
rázni.

A köpeny konvekciója termikus konvekció, azaz 
a hőmérsékleteloszlás egyenlőtlenségeiből, ill. a hő
tágulásból következő sűrűség-inhomogenitások fel
hajtóereje mozgatja. Táplálója az a hőmennyiség, 
amely a köpeny anyagát fűti. Elméleti vizsgálata a 
termikus konvekció egyenleteinek megoldásával, 
numerikus modellezéssel történik. Immár több mint 
két évtizedre visszanyúló kétdimenziós számítások 
után az utóbbi néhány évben megjelentek az első 
háromdimenziós konvekciós „numerikus kísérletek” 
eredményei, feltárva a sík végtelen folyadékréteg
ben, ill. gömbhéjban fellépő cirkuláció lehetséges 
térbeli formáit. Ugyanezek az évek a lemezmozgást 
illető geológiai és geofizikai megfigyelések terén is 
produkáltak kiemelkedő fontosságú újdonságokat, 
így most, röviddel a háromdimenziós numerikus 
modellkísérletek kezdetei után, a megfigyelések és 
modellek közös interpretálásával már mód nyílik új 
szemlélettel megközelíteni a köpenykonvekció tér
beli szerkezetének teóriáját. Cikkünk egy ilyen új 
megközelítés fő elemeit foglalja össze.

2. Fel- és leszálló mozgások a köpenyben

A köpenykonvekció szerkezetén, amit kvantitatí- 
ve az áramlási sebesség eloszlásának megadásával 
lehetne jellemezni, kvalitatíve és a fogalmat szűkítve 
a felszálló és leszálló áramágak térbeli elhelyezkedé
sét és formáját fogjuk érteni. A lemeztektonika alap
felismerései közé tartozik, hogy a mozgó lemezek 
akkréciós (divergens) szegélyei alatt a köpenyben
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felfelé, a szubdukciós (konvergens) szegélyek alatt 
lefelé irányuló áramlásnak kell lennie. Maga a szub- 
dukció nem más, mint lefelé áramlás. Mégsem 
mondhatjuk, hogy a lemezmozgás és a lemezszegé
lyek elhelyezkedésének ismeretében a konvekció fő 
szerkezetét is magunk elé tudjuk képzelni, hiszen 
egyrészt a lemeztektonika arról nem nyújt felvilágo
sítást, hogy az iménti fel- és leszálló áramlatok mi
lyen mélységig terjednek ki, másrészt azt sem mond
ja meg, hogy a konvekciónak csak ezek a fel- és 
leszálló ágai léteznek-e, vagy netán vannak mások, 
akár jelentősebbek is, amelyeket nem jelölnek olyan 
markáns geológiai formációk, mint a lemez- 
szegélyek.

Valóban, az elmúlt két évtizedben felmerültek 
olyan konvekciómodellek, amelyek fel- és leszálló 
ágakat kötnek más geológiai jelenségekhez és geofi
zikai megfigyelésekhez is. Ezek egyrészt a hotspotok 
a maguk vulkanizmusával és magas hőáramával, ami 
alá felszálló áramoszlop képzelhető, másrészt az 
óceáni területek bizonyos geoidundulációi az óceán
fenék topográfiájának velük társuló hullámzásával, 
amelyek váltakozó fel- és leszálló ágakat sejtetnek.

Az nem látszik kétségesnek, hogy a szubdukció- 
ban megjelenő konvektiv leszálló ág a konvekció fő 
leszálló ága, hiszen a Benioff-zónák mentén észlel
hető szeizmikus sebességanomáliákhoz („hideg” 
anomáliákhoz) mérhető erősségű más horizontális 
heterogenitások a köpenyben nem tapasztalhatók 
[MlTRONOVAS, ISACKS 1971]. A szubdukció fő kér
dése, hogy milyen mélységig hatol le. A ma ismert 
két alternatív válasz a konvekciós elmélet talán leg
nagyobb dilemmáját jelenti. A „választóvonal” köz
tük a 670 km mélységben ismeretes szeizmikus disz
kontinuitás, ill. annak természete: átengedi-e magán 
a cirkulációt avagy áthatolhatatlan akadályt képez. 
Az első esetben a lemezmozgást a felsőköpeny, a 
másodikban a teljes köpeny konvekciója produkálja. 
Mindkét lehetőség mellett érvek, megfigyelések so
rakoztathatok [Peltier, Jarvis 1982, Cserepes, 
Rabinowicz 1985, Silver et al. 1988]. A kérdést itt 
nem taglalhatjuk, mondandónk szempontjából a di
lemmára adandó válasz nem elengedhetetlenül lé
nyeges követelmény.

Az óceáni hátságok riftvölgyei alatt szükségszerű
en működő feláramlásnak ismét csak elsősorban a 
mélységi kiterjedése kérdéses, méghozzá sokkal in
kább, mint a szubdukcióé. Itt ugyanis meleg köpeny
anyag nyomul fölfelé, mélybeli földrengések mint 
nyomjelzők nincsenek és szóba se jöhetnek, ellentét
ben a Benioff-zónákkal. A meleganomáliával társuló 
negatív szeizmikus sebességanomáliák is kisebb 
mértékűek, mint a Benioff-zónák ellentett anomáliái. 
Ezért a szóban forgó felszálló mozgást csak viszony
lag sekély mélységekig (maximum 200-300 km) 
lehet méréssel nyomozni, s nem lehet tudni, végső 
soron milyen mélységből ered [WOODHOUSE, DZI- 
EWONSKI 1984, ZHANG, TaNIMOTO 1992].

A hotspotok legjellemzőbb ismérvei magas hőára
muk, vulkanizmusuk és viszonylag kis, foltszerű 
vagy szinte pontszerű kiterjedésük. A lemezmozgás
hoz való viszonyuk felismerése óta az is tudott dolog, 
hogy sokszor tízmillió éven át nagy állandósággal 
működő, lassan mozgó és a litoszféra alatt elhelyez
kedő hőforrás tartja fenn őket (gondoljunk csak a 
mintapéldául szolgáló Hawaii-Emperor óceáni vul

kánvonulatra). Utóbb azonban ismertté vált az is, 
hogy a hotspotok túlnyomó többsége széles kiemel
kedéseken, hátakon helyezkedik el. Ezeket különö
sen óceáni területeken lehet jól megfigyelni: általá
ban 1000-1500 km szélességűek, magasságuk 500- 
1200 m a környező óceánfenékhez képest, pozitív 
gravitációs és hőáramanomáliák kísérik őket 
[Crough  1983, Ca z e n a v e  et al. 1988]. A hotspo- 
tokat meghatározó jelenségkörben kétségkívül a ter
mikus jellemzők dominálnak, így kezdettől fogva 
termikus eredetűnek tartják őket. A hotspot-hátak 
létrejöttét illetően ugyan ettől eltérő nézetek is meg
fogalmazódtak, de ezek sosem voltak komolyan 
számbaveendő alternatívái annak a modellnek, mely 
szerint a litoszféra aljánál elhelyezkedő hőforrás fűti 
fel a litoszférát is, s végül annak hőtágulása hozza 
létre az óceánfenék kiemelkedését [CROUGH 1978, 
1983]. De ez a modell is csak akkor hozható össz
hangba a valóság kvantitatív jellemzőivel, ha e szub- 
litoszférikus hőforrást konvektiv feláramlásnak tu
lajdonítjuk. Ez magyarázza a litoszféra felmelegedé
sét, dinamikus nyomásával az óceánfenék kiemelke
désének megfigyelt mértékét s a gravitációs 
anomáliákat is [COURTNEY, WHITE 1986, ROBIN
SON et al. 1987, CEULENEER et al. 1988].

A feltételezés, hogy a hotspotokat a konvekció 
felszálló áramlata hozza létre, nem új keletű [MOR
GAN 1971], noha mindig is sok kritika és kétkedés 
kísérte. Mindenesetre a hotspotok pontszerűsége mi
att ennek az áramlatnak oszlopszerűen koncentrált
nak kell lennie (azaz nem lapszerűnek, mint a diver
gens lemezszegélyek alatt található felszálló ágnak). 
A hotspotok alatti felszálló oszlopokat közvetlen mé
réssel (pl. szeizmikus tomográfiával) kimutatni még 
nem sikerült, nyilván kis keresztmetszetük miatt. 
Eredetük mélységére sincs tehát közvetlen adat. Fent 
vázolt közvetett hatásaik nagysága azonban azt sej
teti, hogy a hotspotok alatti felszálló áramlatok nem 
csupán elhanyagolható perturbációi a köpenybeli 
cirkulációnak.

Az óceáni területeken észlelt, az óceánközépi hát
ságokhoz nem kapcsolódó gravitációs és geoidano- 
máliák, illetve az utóbbiakkal sokszor korrelációban 
lévő óceánfenék-topográfia (kiemelkedések és mé
lyedések) a köpenykonvekció további jelei lehetnek. 
Felszálló ág felett a topográfia kiemelkedése és egy
szerűbb esetekben a gravitációs térnek is pozitív 
anomáliája várható, leszálló ág felett az előjelek 
megfordulnak [McKENZIE 1977]. Ezek kimutatása 
szűrt térképek készítésével, a nagyon nagy hullám- 
hosszú változások elhagyásával történik. Feldolgo
zások egész sora [pl. MARSH, MARSH 1976, 
McKENZIE et al. 1980, WATTS et al. 1985] mutatta 
ki ily módon pozitív és negatív anomáliafoltok bizo
nyos szabályszerűséget sejtető váltakozását az óceá
nok területén, kb. 2 000-3000  km domináns hullám
hosszal. Ezt a nagy, lemezméretű konvekciós áram
lásra szuperponálódó kisebb léptékű konvekciós ör
vények fel- és leszálló ágai magyarázhatják. A kis
léptékű konvekciónak külön elmélete is született 
[Richter 1973, Richter, Parsons 1975]. Az óce
ánfenék topográfiájának és gravitációs anomáliáinak 
kritikus újrafeldolgozása azonban végül is nem iga
zolta a kisméretű konvektiv cellák létezését. Minde
nekelőtt kiderült, hogy a pozitív és negatív anomáli
afoltok jó részének helyzete erősen függ az adatok
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szűrésének módszerétől, azaz nem valóságos kép
ződmények; másrészt pedig azok a domináns foltok, 
amelyek módszertől függetlenül mindig észlelhetők, 
jól ismert hotspot-nyomokkal esnek egybe [SAND- 
WELL, Renkin 1988]. Azt mondhatjuk tehát, hogy 
az óceánfenék valószínűleg nem jelöl felszálló és 
leszálló konvekciós áramlatokat a hotspotokhoz, ill. 
a lemezszegélyekhez kapcsolódó cirkulációs ágakon 
kívül.

3. A konvekció numerikus modellezése

a köpeny saját, belső, radioaktív nyomelemeitől szár
mazó fűtése. A lényeget illetően mindkét fűtési mód 
ugyanazt produkálja: a rétegben lefelé menet egyre 
melegebb van, alsó határa melegebb, mint a felső. 
Legyen ennek a hőmérsékletkülönbségnek valami
lyen karakterisztikus mértéke AT

A tennikus konvekció kvalitatív és kvantitatív 
sajátságait meghatározó legfontosabb hidrodinami
kai paraméter a dimenziótlan Rayleigh-szám:

acl)PlgA TcP
Ra = —L— —---------* (4)

A köpenykonvekció szerkezetének megoldatlan 
problémáit végső soron a megfigyelés (pl. szeizmi
kus tomográfia) fogja egyszer tisztázni. Addig a kér
désről a legtöbbet az elméleti vizsgálatok, a numeri
kus modellezés eredményei tudják elmondani. Ez a 
modellezés a konvekció egyenleteinek megoldását 
jelenti. Ezek, nevezetesen a kontinuitási egyenlet, a 
Navier-Stokes- vagy mozgásegyenlet és a hőtransz
port egyenlete legtöbbször a klasszikus Boussinesq- 
approximációnak megfelelő alábbi alakban szerepei
nek [Chandrasekhar 1961, Tritton 1977]:

Ebben fáz idő, x={x,yyz) derékszögű koordináták, 
и, a sebességvektor, T a hőmérséklet, p a nyomás, 
Po a sűrűség a T0 referenciahőmérsékleten, a  a hő
tágulási együttható, g a nehézségi gyorsulás nagysá
ga, e, a nehézségi gyorsulás irányába mutató egység
vektor, r| a viszkozitás, cJ} a fajhő, К a hővezetési 
tényező, H a térfogati hőtermelés. Párosán előfor
duló azonos indexekre minden tagban összegezni 
kell az Einstein-féle jelölésmódnak megfelelően.

A Boussinesq-approximáció azt jelenti, hogy a 
sűrűségnek a nyomástól és a hőmérséklettől való 
függéséből — kompresszibilitás, hőtágulás — csak 
a dinamikailag igazán jelentős utóbbit tartjuk meg, 
azt is csak a mozgásegyenletben. Ebben az egyenlet
ben az inerciaerőket is elhagytuk, hiszen ezek a kö
penyanyag igen nagy viszkozitása miatt nagyon sok 
nagyságrenddel kisebbek a többinél.

A Föld köpenye gömbhéj alakú folyadékréteg, 
radiálisán befelé mutató, nagyjából állandó g nehéz
ségi gyorsulással. Ennek a szituációnak egy gyakori 
modellszerű idealizációja, ha véges d vastagságú, 
sík, vízszintes irányokban végtelen folyadékréteg 
termikus konvekcióját vizsgáljuk. A konvekció 
fenntartásához szükséges, hogy a folyadékba hőt táp
láljunk, pl. az alsó határán át. A Föld magjából biz
tosan nem jelentéktelen mennyiségű hő jut a köpeny
be. Valószínű azonban, hogy ennél nagyobb mértékű

Ebben d a folyadékréteg vastagsága, AT  az iménti 
hőmérsékletkülönbség, a többi mennyiség az (l)-(3) 
egyenletek koefficienseinek értékei, ha azok állan
dók - ill. valamilyen rájuk vonatkozó átlagok, ha 
egyébként nem állandók.

Fennmaradó (időben el nem tűnő) termikus kon
vekció akkor lehetséges, ha Ra meghalad egy kriti
kus Rakri{ szintet, melynek nagysága a legkülönbö
zőbb körülmények közt is 103 rendjébe esik. A (4)- 
ben szereplő adatok köpenyre vonatkozó értékei töb- 
bé-kevésbé jól ismertek, s így tudjuk, hogy a köpeny
re jellemző Rayleigh-szám 3-5 nagyságrenddel 
meghaladja Rakrit értékét. (Hogy pontosan mennyi
vel, az attól is függ, hogy az egész köpeny egy 
rétegként vesz részt a cirkulációban, vagy netán ele
gendő a felsőköpeny elkülönülő konvekcióját vizs
gálni.)

A numerikus modellezés végül is (l)-(3) paramé
tereinek, valamint a határ- és kezdőfeltételeknek az 
előírása után az egyenletek numerikus megoldásá
val, a konvekciót jellemző mennyiségek (elsősorban 
T és Uj) időbeli nyomonkövetésével történik. A cir
kuláció egy tranziens folyamat után (kisebb 
Rayleigh-számoknál) stacionárius vagy (nagyobb 
Rayleigh-számoknál) kvázistacionárius véghelyzet
be jut: ennek sajátságait kell megvizsgálnunk. A 
kvázistacionárius helyzet lehet szabályosan oszcillá
ló vagy kaotikus, ám benne minden mennyiség jel
lemző átlagok körül ingadozik. A véghelyzetet több
nyire nem befolyásolja érdemlegesen a kezdeti felté
telek kiválasztása.

Végtelen sík réteg stacionárius konvekciója cellás 
szerkezetű, azaz a réteget azonosan ismétlődő „elemi 
áramlási cellák” töltik ki. Nem stacionárius esetben 
is elhatárolhatók cellák, noha ezek nem lesznek sem 
egybevágóak, sem állandóak. A cellás szerkezet teszi 
lehetővé, hogy a numerikus modellezést a végtelen 
réteg egy véges (pl. téglatest alakú) darabján hajtsuk 
végre, s feltételezzük ennek periodikus ismétlődését 
minden irányban. Ha a folyadékréteg gömbhéj, ak
kor annak egészét célszerű a modellezésbe bevonni.

4. Konvektiv cellaszerkezetek

Kicsit részletesebben először a sík végtelen réteg 
lehetséges konvektiv szerkezeteit tekintjük át. Ezek 
kevesebb munkával vizsgálhatók és ezért sokkal job
ban ismertek, mint a teljes gömbhéj cirkulációs for
mái.

A legegyszerűbb esetek konvektiv szerkezeteit 
még korábbról, a háromdimenziós numerikus kísér
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letek megindulása előtti időben is szép számmal el
végzett laboratóriumi kísérletekből ismerjük 
[KRISHNAMURTI 1970a,b, BUSSE, WHITEHEAD 
1971, W h it e h e a d , P a r s o n s  1978]. Az alapszituá
cióban izotermikus és merev (mozdulatlan) vízszin
tes határok között helyezkedik el a folyadék, a két 
határ közt állandó AT hőmérsékletkülönbség van, 
belső fűtés nincs, a folyadék fizikai paraméterei (pl. 
hővezetőképesség, viszkozitás) állandóak. Ekkor 
közvetlenül Ra>Rakrir esetén az egyetlen stabil áram
lási forma „kétdimenziós”, azaz az egyik vízszintes 
irányban végtelen hosszú párhuzamos áramhenge
rekből áll (1. ábra), a mozgás mindenütt merőleges 
a hengerek hossztengelyére. Egy elemi cellát két 
szomszédos, ellentétesen forgó konvektiv örvény al
kot. Minden egyes félcella, azaz henger középpont
jára, pontosabban a középpontján át meghúzott 
hossztengelyére tükrösen szimmetrikus. Ez azt jelen
ti, hogy a fel- és leszálló ágak egymásnak tükörképei, 
bármely fizikai mennyiség (Г, ut) eloszlását tekintjük 
is. A fel- és leszálló ágak a szomszédos hengerek 
képzeletbeli válaszfalánál elhelyezkedő, végtelen 
hosszú, a Rayleigh-szám növekedésével egyre in
kább lapszerűen koncentrálódó struktúrák. A 2. ábra 
alul-fölül „szabad” határokkal határolt (relatíve kis 
viszkozitású külső közegekkel érintkező) folyadék
rétegre mutatja be a növekvő Ra-val fokozatosan 
kialakuló koncentrált határrétegeket a vízszintes 
határokon, ill. a fel- és leszálló ágak centrumában.

Az áramhengeres „kétdimenziós” cirkuláció az 
említett alapesetben szabad határok között nagyon 
nagy Ra értékekig stabil marad, merev határok között 
azonban már Ra* 13Rakrit fölött valódi háromdimen
ziós szerkezetnek adja át helyét. Ezt bimodális áram
lásnak nevezik, minthogy struktúrája úgy áll elő, 
hogy az 1. ábrán látható fő módusra, a periodikusan 
ismétlődő hengerekre hossztengelyük irányában is 
periodikus változás rakódik rá (hosszanti alapmó- 
dus). A hengeres és bimodális áramlások is stacioná- 
riusak. Ra~60Rakri[ fölött a bimodális cirkulációt sza
bálytalanul oszcilláló háromdimenziós szerkezet 
váltja fel („multimodális” konvekció). Mindezen 
struktúráknak azonban továbbra is alapjellemzője, 
hogy a fel- és leszálló ágak szerkezetileg, geometria
ilag egymás tükörképei.

Ez a fontos szimmetria a külső feltételek szimmet
riájának következménye. Az említett alapesetekben 
ugyanis mind az alsó, mind a felső határ izotermikus; 
mindkettőjük vagy merev, vagy szabad; a közeg

1. ábra. „Kétdimenziós” hengeres konvekció végtelen sík 
rétegben. A folytonos vonalak izotermákat, a pontozottak 

áramvonalakat jelképeznek

Fig. 1. ‘Two-dimensional' roll convection in an infinite plane 
layer. Isotherms and stream lines are indicated by solid and 

dotted lines, respectively

2. ábra. Határrétegek kialakulása nagy Ra értékeknél. Az 
ábrák sík végtelen rétegben kialakuló hengeres áramlás egy 
celláját mutatják be. Az izovonalak egyenközű izotermák. A 

vízszintes határokon állandó hőmérséklet van előírva

Fig. 2. Development of boundary layers at high Rayleigh 
numbers. The figures show the vertical cross-section of a roll 

cell in an infinite plane layer. The contours are isotherms 
drawn at equal intervals. The horizontal boundaries are 

isothermal

fizikai koefficiensei nem változnak. Összefoglalva 
úgy mondhatjuk, hogy a folyadékréteg minden jel
lemzőjét tekintve a középsíkjára nézve szim
metrikus, s ennek folyománya lesz az áramlás szim
metriája is.

A folyadékréteg fizikai jellemzőinek ez a szim
metriája azonban csak egy speciális esetnek tekint
hető, s nem várható, hogy általában vagy többnyire 
fennáll. Nem várhatjuk ezt a Föld köpenyére vonat
kozóan sem. Kisebb jelentőségű tényezőket nem em
lítve most csak három nagyon fontos körülményt 
említünk meg azok közül, amelyek következtében a 
Föld köpenyét (vagy akár csak felsőköpenyét) nem
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nevezhetjük középmélységére vonatkozóan szim
metrikus folyadékrendszernek.

Az egyik az a tény, hogy a köpenyt (vagy felsőkö
penyt) nem csupán az alsó határán belépő hőáram 
fűti, hanem jelentős, sőt esetleg döntő mértékben 
saját belső hőtermelése. Azaz a felső határán át na
gyobb hőfluxus lép ki belőle, mint amennyi az alsón 
át érkezik. A fent tárgyalt szimmetrikus alapesetben 
ez a két hőáram azonos volt.

A második fontos szimmetriasértő körülmény az, 
hogy a köpeny fizikai koefficienseinek többsége ha
tározott mélységfüggést mutat. Ezek közül egyet 
vizsgáltunk meg részletesen: a viszkozitást, melynek 
mélységgel való változásai több nagyságrendet is 
átfoghatnak. A nagy viszkozitású litoszféra alatt az 
asztenoszféra egy viszkozitásminimumot képvisel, 
ennek a minimumnak az értéke kb. 2 nagyságrenddel 
kisebb, mint az átlagos köpeny viszkozitás [CATHLES 
1975]. A köpeny térfogatának legnagyobb részében 
feltehető a viszkozitás lassú növekedése a mélység
gel. Ezt az általános trendet csak a vékony vízszintes 
határrétegek törik meg. Közülük a felszíni határréteg 
éppen a litoszférával esik egybe. Az alsó határréteg 
a konvektiv zóna alján helyezkedik el, ennek viszko
zitásáról — akárhol keresendő is, a felsőköpeny vagy 
a teljes köpeny alján — közvetlen adatunk nincs, de 
tudjuk, hogy erős hőmérsékletfüggéséből követke
zően a viszkozitásnak e vékony alsó határrétegben 
csökkennie kell. Az átlagos viszkozitás-mélység 
görbe tehát semmiképpen sem szimmetrikus a kon
vektiv zóna középmélységére nézve.

A harmadik fő szimmetriasértés végül abból fa
kad, hogy a köpeny nem sík réteg, hanem gömbhéj. 
Ez például azt jelenti, hogy belső határa kisebb fe
lületű, mint külső határa, így még ha feltételezhető 
lenne, hogy alsó határán ugyanannyi hő lép be, mint 
amennyi a felsőn távozik, az átlagos hőáram(sűrű- 
ség) akkor is különböző lenne e két felületen.

Az első két típusú szimmetriasértés már sík réteg
ben is ahhoz vezet, hogy a konvekció zárt poligonális 
cellákban szerveződik. Ha térben periodikus kezdő
feltételekből indulunk, akkor a megoldás is többnyire 
olyan, hogy szabályos sokszögcellák töltik ki az 
egész folyadékréteget. E sokszögek lehetnek hatszö
gek vagy négyzetek. Ha a kezdőfeltételek nem peri
odikusak térben, akkor véges idő alatt nemigen vár
ható szabályos sokszögek kialakulása, ilyenkor in
kább azt látjuk, hogy a folyadékréteg nem szabályos 
négy-, öt-, hatszögekből álló áramlási cellákra tago
lódik. Ezek lassan változtathatják alakjukat, egyesek 
kettéhasadnak, mások összeolvadnak.

Egy szabályos hatszögeket produkáló modellszá
mítás eredményeit mutatjuk be a 3. ábrán. Ebben a 
felszínen távozó összes hő 50%-át egyenletes belső 
fűtés, 50%-át az alsó határon belépő egyenletes hő
fluxus szolgáltatja. Viszkozitásmodellként az egy
szerűség kedvéért azt vettük fel, hogy a viszkozitás 
exponenciálisan növekszik a mélységgel, s növeke
dése a felső határtól az alsóig 1 nagyságrendnyi 
(10-szeres). A konvekció felszálló ága a cellák köze
pén helyezkedik el, ennek meleganomáliája oszlop- 
szerűen koncentrálódik. A leszálló áramlat a cella 
peremén körben egy egybefüggő leszálló „hideg füg
gönyt” alkot. A struktúra lényege — ami független 
attól, hogy a cella szabályos alakú-e vagy sem — a 
központi áramoszlop és a peremeken koncentrált

3. ábra. Hatszögcellás konvekció. Ra=2 x l0 6; a hatszögek 
oldalhosszúsága 1,33-szorosa a réteg vastagságának. A felső 
ábra vízszintes metszet a réteg felezősíkjában, az alsó ábra 

függőleges metszet a hatszögek középpontjain át. A két 
metszet kölcsönös helyzetét egy-egy nyíl jelöli rajtuk. A 

kontúrok izotermák, szabályos közönként rajzolva. A 
vízszintes metszeten a hatszögek középpontja meleg, kerülete 

hideg az átlaghoz képest

Fig. 3. Hexagonal convective cells at Ra=2 x l0 6. Side length 
of a hexagon is 1.33 times the layer depth. Upper figure: 

horizontal cross-section at mid-depth; lower figure: vertical 
cross-section across hexagon centres. Location of each section 

is indicated on the other by arrows. The contours are 
isotherms drawn at equal intervals. Centre of a hexagon is 

warmer, its periphery is colder than the average temperature at 
a given depth

áramlepel vagy áramfüggöny. Ezekben a mozgás 
vertikális irányú és egymáshoz képest ellentett értel
mű. A 3. ábráétól eltérő esetekben az is előfordul, 
hogy a központi oszlopban leszálló s akkor a pere
meken felszálló mozgás van. A sokszögcelláknak a 
két lehetséges fajtáját nevezhetjük pozitívnak (ha a 
központi oszlopban felszálló mozgás van), ill. nega
tívnak (ha a központi oszlopban leszálló mozgás 
van). A réteg tulajdonságainak vertikális aszimmet
riája vezet oda, hogy a fel- és leszálló áramlatok 
gyökeresen eltérő térbeli formájúak, ill. az aszim
metria "előjelei" határozzák meg, hogy pozitív vagy 
negatív típusú cellák jönnek-e létre.

A részletes numerikus kísérletek [CSEREPES 
1993] azt mutatják, hogy ha csak a fent felsorolt fő 
aszimmetriák első típusa valósul meg, azaz a sík 
rétegben jelentős (kb. 50%-nál nagyobb arányú) bel
ső fűtés van, de a viszkozitás és a többi közegjellem
ző állandó, akkor negatív sokszögcellákat kapunk. 
Ellenben a viszkozitásnak a köpenyt jellemző verti
kális változása, elsősorban a mélységgel növekvő 
értéke vagy az asztenoszférikus viszkozitásmini
mum jelenléte pozitív cellákra vezet — mégpedig a 
belső fűtés arányától függetlenül. Ez esetben a belső 
fűtés mennyisége csupán abban játszik szerepet,
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hogy a központi felszálló oszlop, amely az alsó ha
tárrétegből szállítja a felszínre a hőt, milyen erősen 
fejlett. Csökkenő arányú belső fűtés, azaz növekvő 
arányú belépő hőáram az alsó határon a központi 
felszálló oszlop növekvő nagyságú meleganomáliá
ját okozza.

Gömbhéjban kialakuló konvekció cellaszerkeze
tét a legrészletesebben BERCOVICI et al. [ 1989a,b,c] 
tanulmányai írják le. Ezeknek a lényege az, hogy 
önmagában a gömbi geometriában rejlő aszimmetria 
pozitív típusú sokszögcellák kialakulásához vezet. 
Ezek a cellák a gömbi görbülettől eltekintve minden
ben olyanok, mint például a 3. ábra cellái. A gömb
héjat latöltő cellák száma a gömbhéj relatív vastag
ságától (a vastagság/külső rádiusz hányadostól) 
függ. Ha a teljes köpenyt tekintjük konvektiv réteg
nek, szabályos körülmények között tetraéderesen 
elhelyezkedő 4, esetleg oktaéderesen elhelyezkedő 6 
cella kialakulása lenne várható [BERCOVICI et al. 
1989с]. Ha a numerikus kísérlet szabálytalan kezdő
feltételekből indul, BERCOVICI et al. [1989b] szerint 
időben változó számú, 2-5 darab pozitív sokszögcel
la tölti ki a gömbhéjat.

Olyan nagy Rayleigh-számoknál, amilyenek a kö
penyt jellemezhetik, a numerikus modellezés ered
ményei mindig időfüggőek. Az időfüggésnek csak 
egyik megnyilvánulása, hogy a cellák nem állandó
ak. Egy további nagyon fontos jelenség, hogy a na
gyobb méretű vagy éppen növekvő méretű cellákban 
nemcsak egy, hanem több központi áramoszlop is 
kifejlődhet. Tehát például pozitív típusú cellákban 
több felszálló oszlop lehet jelen egyszerre. Ezek ma
guk is keletkeznek és elhalnak. Keletkezésük az alsó 
határréteg instabilitására vezethető vissza [CSERE
PES 1990, C s e r e p e s , C h r is t e n s e n  1990]. Ennek 
egy lehetséges képsorát a 4. ábra mutatja be.

5. A köpenykonvekció szerkezetének vázlata

A sorra vett réteg-aszimmetriák mindegyike fon
tos jellemzője a köpeny konvektiv rétegének, így 
eredményeink feltehetőleg jól alkalmazhatók rá. 
Mint láttuk, ezek a körülmények pozitív típusú sok
szögcellákat hoznak létre. Igaz, hogy a belső fűtés — 
ha domináns szerepű — inkább negatív cellák létre
jöttét segítené elő, de a viszkozitásrétegződés és a 
gömbi geometria hatása ezt ellensúlyozza és ellenté
tesre billenti: azaz az elméleti várakozás szerint a 
köpenyben központi felszálló oszlopo(ka)t és lepel
szerű peremi leszálló áramlatot tartalmazó, pozitív 
típusú poligonális celláknak kell létezniük.

Ez a konklúzió a leszálló mozgás geometriáját 
tekintve tökéletesen megfelel a geológiai ismeretek
nek. A köpenykonvekció leszálló ágaként elismert 
szubdukció éppen olyan hosszan elnyúlt, lapszerű 
szerkezet, amilyen a pozitív sokszögcellák peremén 
húzódik. Ami a felszálló mozgást illeti, láttuk, hogy 
a közvetlen megfigyelések kétséget hagynak abban 
a kérdésben, hogy hol keressük a köpenykonvekció 
fő emelkedő ágait: az óceáni hátságok alatt, ahol 
lapszerű struktúrának kell lennie, vagy a hotspotok 
alatt, ahol koncentrált oszlopáramlat van — netán 
mindkét helyen? A modellszámítások konklúziója 
az, hogy a fő felszálló ágaknak oszlopszerűen kon
centráltnak kell lenniük. A konvekciónak a köpenyre

4. ábra. Új felszálló oszlop kialakulása. /ta=2,5xl07; a 
kontúrok izotermák vertikális metszetben. A legfelső ábrán 

egy nagyobb konvektiv cella belső része látható, az alsó 
határréteg instabil. Kis zavar megindítja az új felszálló 

áramlatot (második és harmadik fázis)

Fig. 4. Development of a new ascending jet. /to=2.5xl07; the 
contours are isotherms in a vertical cross-section. The 

uppermost figure shows the interior of a previously existing 
convective cell; the lower boundary layer is unstable. A small 

perturbation triggers the new upwelling (second and third 
stage)

alkalmazható, erős réteg-aszimmetriát tartalmazó 
modelljei között nem találtunk olyat, amelynek lap- 
szerűen koncentrált felszálló ága lenne, mint például 
a „kétdimenziós” áramhengeres megoldásnak. így 
áll elő fő következtetésünk: a köpenykonvekció fő  
felszálló ágainak oszlopszerüeknek kell lenniük, s 
hotspotok alatt kell keresnünk őket.
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Milyen szerep jut így az óceáni hátságok riftvöl- 
gyei alatt zajló hosszanti felszálló mozgásnak? Az 
említett szeizmológiai megfigyelések, melyek sze
rint ez a mozgás csak kis mélységekig hagy nyomot 
a mérhető mennyiségekben, ügy tűnik, valóban azt 
igazolják, hogy csak lokális, másodlagos folyamatról 
van szó. Kézenfekvő arra gondolni, hogy a riftvöl- 
gyek alatt csupán a széttartó lemezek közti űrt betöl
tő, passzív feláramlás zajlik.

Az a gondolat, hogy hotspotok alatt működő fel
szálló oszlopok jelentik a köpenykonvekció elsődle
ges emelkedő áramait, először MORGAN [1971] írá
sában fogalmazódott meg, mégpedig abban a formá
ban, hogy ezek az áramok a köpeny-mag határról 
érkeznek. Morgan megállapításait a hotspotok akkor 
már ismert fő jellemzőire, ill. a légköri konvekcióból 
vett bizonyos analógiákra alapozta. A hotspotok ere
dete azonban a legutóbbi időkig is vita tárgyát képez
te. Még azok a szerzők is, akik elfogadták a hotspo
tok alatt működő oszlopáramlások hipotézisét, azt a 
nézetet képviselték, hogy ez a mozgás csupán má
sodlagos jelenség, lokális instabilitás az óceáni hát
ságok és árkok közt húzódó elsődleges áramlási cel
lákhoz mérten [PARMENTIER et al. 1975, LOPER, 
STACEY 1983, D a v ie s  1988]. A  felszálló oszlopok 
elsődlegességét háromdimenziós numerikus modell
számítások eredményeire támaszkodva először BER- 
COVICI et al. [ 1989a,b], valamint CSEREPES és 
C h r is t e n s e n  [1990] erősítették meg. Az utóbbi 
szerzők kimutatták, hogy végkövetkeztetéseink ak
kor sem módosítandók, ha explicite figyelembe 
vesszük a felszíni litoszféralemezek merev egység
ként történő mozgását és — ennek megfelelően— az 
óceáni riftvölgyek mint lemezszegélyek szerepét 
[C s e r e p e s , C h r is t e n s e n  1990].

A köpeny konvektiv celláinak határait ezek sze
rint a szubdukciós zónáknak kell kijelölniük. Az 
óceáni hátságok nem jelölnek lényeges konvektiv 
struktúrát. A fő felszálló ágakat a cellák belsejében 
a nagy hotspotok alatt kell megtalálnunk. Nem ér
dektelen ugyanakkor felfigyelnünk arra, hogy a hot

spotok statisztikája azt mutatja: elhelyezkedésük 
nem véletlenszerű. Erős tendencia tapasztalható arra, 
hogy a hotspotok és az óceáni hátságok, azaz a kon- 
vekció aktív és passzív felszálló mozgásai egymás 
közelében legyenek. A hotspotok nagy része valóban 
közel van az óceáni hátságokhoz, sokuk egyenesen a 
hátságokon „ül” [WEINSTEIN, OLSON 1989]. Ezt a 
tendenciát CSEREPES és CHRISTENSEN [ 1990] nume
rikus kísérletei is igazolták. Emellett az óceáni rift
völgyek keletkezésére vonatkozó újabb geológiai 
megfigyelések is fontos tényre hívják fel a figyelmet: 
új divergens lemezszegély, rift és óceán létrejötte, 
másképpen egy litoszféralemez kettéhasadása — 
úgy tűnik — minden esetben egy új, aktív hotspot 
hatására, azaz felszálló köpenyáramlat fölött történik 
[W h it e , M c K e n z ie  1989, C a m p b e l l , G r if f it h s  
1990, H il l  1991, D u n c a n , R ic h a r d s  1991]. A 
Pangea kontinensekre hasadásának már csaknem 
minden fázisáról sikerült kimutatni, hogy egy-egy 
hatalmas hotspot működésének következménye: a 
Középső-Atlantikum valószínűleg a Cape Verde, a 
Déli-Atlantikum a Walvis (másképpen Tristan da 
Cunha), az Északi-Atlantikum az Izland hotspot ha
tására nyílt ki, India leválása Afrika darabjairól a 
Réunion hotspot működésével esik egybe, ma az 
Afar hotspot szakítja szét Afrikát és Arábiát [WHITE, 
MCKENZIE 1989]. Mindezek legfőbb bizonyítékai 
azok a riftszegélyekre kiömlött óriási bazalttakarók, 
amelyeknek kora jól egybeesik az üj lemezhatárok 
létrejöttének korával (Paraná, Dekkan, Etiópia stb.).

Az elmondottak leglényegesebb elemeit a 5. ábra 
fantáziarajza foglalja össze. A 6. ábra térképvázlata 
egy elképzelés a mai köpenykonvekció fő szerkezeti 
elemeiről. A szubdukciós zónák által körülhatároltan 
ma három nagy konvektiv cellának kell működnie a 
köpenyben. Ez a cellaszám megfelel annak, amit 
BERCOVICI et al. [1989b] gömbhéj konvekciójáról 
szóló numerikus modellkísérletei jósolnak. Mind
egyik cellában több nagy (és a térképen nem jelölten 
még több kis) hotspot, azaz felszálló oszlop található. 
Ezek nagy száma a köpenykonvekció magas Ra ér-

5. ábra. Vázlat a köpenykonvekció valószínű szerkezetéről 
F i 5. A view of the mantle: possible structure of its convection
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6. ábra. A köpenykonvekció gyanítható cellahatárai a Föld felszínére vetítve (szubdukciós zónák, dupla vonallal). A fekete 
pontok a geológiai közelmúltban nagy aktivitást mutató s így feltehetőleg a konvekció fő felszálló ágait reprezentáló hotspotok. 

A—Afar; В —Bermuda; C— Cape Verde (Zöldfoki-szk.); E—Húsvét-sz.; G—Galápagos; H—Hawaii; I— Izland;
M—Marquises; R—Reunion; S—Társaság-szk.; T—Tristan da Cunha; Z—Crozet

Fig. 6. Suspected cell boundaries of mantle convection, projected to the Earth's surface (subduction zones, with double lines). 
Black dots show the location of hotspots with high activity in recent geologic times: they may represent the main upwelling 
centres of the circulation. A—Afar; В—Bermuda; C— Cape Verde; E—Easter I.; G—Galápagos; H—Hawaii; I— Iceland;

M—Marquises; R—Réunion; S—Society Is.; T—Tristan da Cunha; Z—Crozet

tőkének, ill. az említett határréteg-instabilitásnak a 
következménye. A helyzet természetesen erősen idő
függő, ami a mai lemezhatárok gyors eltolódásában, 
átrendeződésében egészen nyilvánvalóan jelentke
zik. A déli kontinenseket magába foglaló cella fe
lülete például gyorsan növekszik, várható, hogy e- 
lőbb-utóbb új szubdukciós övezet mentén ketté fog 
hasadni. Az időbeli változások jele az is, hogy a 
szubdukciós övezet ma sem teljesen egybefüggő.
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