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Bevezetés
Az OTKA keretében folyó kutatásnak az 1994-1997. 

évek közötti időszakban három fo célja volt.
1. Létrehozni a Pannon-medence litoszféra-szerkezetének 

háromdimenziós, derékszögű térfogatelemekkel meg
határozott modelljét a sűrűségeloszlás leírására.

2. Előállítani a geoid helyi (magyarországi) felületdarabját 
olyan módon, hogy a lokális unduláció hozzájárulások 
kizárólag a Pannon-medence sűrűségeloszlásának mo
delljéből legyenek kiszámítva.

3. A modell alapján fizikailag értelmezni a geoid undulá- 
ciókat és megállapítani a szerkezeti elemek dominanci
áját a hozzájárulások spektrális vizsgálatával.

A kutatás módszerei és eredményei
A célok megvalósításához elsősorban létre kellett hozni 

a Pannon-medence litoszféra-szerkezetének háromdimen
ziós (3-D) modelljét olyan formában, hogy az lehetőséget 
adjon a modell által keltett tömegvonzási potenciál analiti
kus meghatározására. A munka adatok gyűjtésével kezdő
dött, ami javarészt a medence szerkezetére vonatkozó tér
képek és információs anyagok beszerzéséből állt. A térké
peken ábrázolt geológiai-geofizikai határfelületek digitali
zálásával adatbázist hoztunk létre MicroStation GIS kör
nyezetben, melyből egyenközű rácshálókat vezettünk le az 
egyes szerkezeti egységekre vonatkozóan. A harmadkor 
előtti (pre-Tertiary) medencealjzat esetén fúrólyuk adatok 
alapján a rácsmodell átlagos megbízhatóságát ±370 m-nek 
becsültük száz mintából [Kalmár et al. 1995].

A derékszögű hasáb mint térfogatelem egyszerűsége mi
att (és mert « т е к  az elemnek zárt, analitikus formában 
adható meg a tömegvonzási potenciálja, ill. annak első- és 
magasabb rendű parciális deriváltjai) a rácshálókból válto
zó méretű, derékszögű hasábokon alapuló térfogatmodelle- 
ket hoztunk létre. Ehhez egy megfelelő algoritmust dol
goztunk ki, amely egy előre megadott tolerancia értéken 
belül automatikusan veszi figyelembe a határfelületek vál
tozékonyságát, és ahol szükséges, ott egyre kisebb méretű 
hasábokat alkalmaz a tér kitöltésére. Ugyanakkor, ahol a 
generalizálást a geometria engedi, ott nagyméretű hasábok 
jönnek létre. Ily módon a térfogatelemek számát a legtöbb 
esetben jelentősen tudtuk csökkenteni (akár 90%-kal is) 
anélkül, hogy az lényeges információvesztéssel járt volna 
az elemi rácsháló reprezentációhoz viszonyítva (ld. ugyan
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ott). A térfogatelem-modell jelenleg négy fontos szerkezeti 
egységet tartalmaz:
1. A felszíni topográfia modellje, amely a magyarországi 

500 m x 500 m felbontású digitális domborzatmodellből 
lett levezetve. A térfogatelemek sűrűsége homogén, 
2670 kg/m3. A domborzatmodellt az MH Térképészeti 
Intézetének Kartográfiai Üzeme bocsátotta rendelkezé
sünkre. A kb. 800 000 rácspontból 125 000 térfogatelem 
készült.

2. A neogén negyedkori üledékösszlet modellje, amely a 
harmadkor előtti medencealjzat 2 km x 2 km felbontású 
digitális mélységmodellje alapján készült. Az üledék 
kompakciója a Bielik-féle [Bielik 1991] sűrűség
mélység függvény szerint került figyelembe vételre. A 
kb. 30 000 rácspont helyett 7 703 db derékszögű hasáb 
írja le a sűrűségeloszlást a mélység függvényében. A tér
fogatelemek sűrűsége negatív a kéreg átlagos 2 750 kg/m3 
sűrűségéhez viszonyítva.

3. Az alsó kéreg modellje, amelyet az üledékösszlet és a 
felső köpeny tömegvonzási hatásaival korrigált, majd 
aluláteresztő szűrővel ( 4 ^ =  50 km) megszűrt Bouguer
nehézségi rendellenességek „trial and error” 3-D inver
ziójával hoztunk létre [Papp 1996a]. Az inverzióban 
kényszerként alkalmaztuk azt az információt, mely sze
rint a felső és alsó kéreg közötti határfelület átlagos 
mélysége a vizsgált területen 10-12 km. A hasábok 
száma mindössze 78 db, sűrűségük +300 kg/m3.

4. A Mohoroviéic-felület által definiált felső köpeny mo
dellje különböző publikált térképek alapján készült. A 
10 km x 10 km-es rácshálóra leképezett mélységadatok
ból 1 703 térfogatelem készült, amelyeknek sűrűsége 
egyenként +500 kg/m3. A modell horizontális kiterjedé
se 950 km x 750 km.
A litoszféra szerkezeti egységeinek V} tömegvonzási 

potenciálját egyenként kiszámítva és a potenciált potenciál- 
zavarnak (T=V) tekintve, a Bruns-egyenlet segítségével 
meghatároztuk a szerkezeti egységek Nt unduláció hozzájá
rulásait:

------

/ 47.5

ahol у  47 5 a nehézségi gyorsulás normálértéke a vizsgált

terület közepes földrajzi szélességén, / = 1,4 a megfelelő 
egységek indexe. Az unduláció hozzájárulások összegzésé
vel megkaptuk a geoid hullámok helyi összetevőit. Az 
értelmezhető kép kialakításához azonban el kellett távolíta
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ni azokat a „mesterséges” hatásokat, melyek az előremo- 
dellezés velejárói (peremhatás és abszolút jellegű, a mo
dellek teljes tömegéből származó, a gömbi harmonikusok 
terminológiája szerinti „alacsony fokszámú összetevők”). 
Az eltávolítandó összetevők meghatározásához és eltávo
lításához a geodéziában szokásos vonatkoztatási elv sze
rinti módszert dolgoztunk ki. Ezt a rövidség kedvéért „fizi
kai szűrésnek” neveztük el [Papp 1996b], érzékeltetve, 
hogy a szűrési folyamatban egy fizikai (tömeg)modell, a 
részletes modell erősen egyszerűsített, Bouguer-lemez- 
szerű változata szolgáltatja a spektrumnak azt a részét, 
amelyet nem kívánunk értelmezni, ill. felhasználni a továb
bi számításokban. így a szűrés a tér tartományban egyszerű 
kivonássá válik és a maradék tömegvonzási potenciált 
valóban a helyi tömeg-rendellenességeket reprezentáló 
(lokális) potenciálzavamak tekinthetjük. Az eljárással ja
víthatók az adatok jellemzői a spektrális technikák torzí
tásmentes alkalmazásának tekintetében is és a kapott 
undulációk nagyságrendje megegyezik a nehézségi rendel
lenességekből meghatározható hozzájárulás nagyságrend
jével. A fizikai szűrés alkalmazásával egyértelműen növek
szik a modellezésből kapott adatok értelmezhetősége is,

azaz a szűrés utáni kép és a geológiai szerkezet közötti 
korreláció növekedik.

A kiszámított unduláció hozzájárulások előkészítése 
után módszert dolgoztunk ki a helyi hatások és a globális 
hozzájárulások torzításmentes összegzésére. Mivel a szá
mításokat az ún. sík-közelítésben (flat-Earth approxima
tion) végeztük el, kézenfekvő volt, hogy az unduláció hoz
zájárulások egzakt szétválasztására a digitális szűrés tech
nikáját alkalmazzuk [Papp, Kalmár 1996].

Ezzel a kombinációs technikával különböző, ún. litosz
féra geoid variánsokat számítottunk ki, amelyeket összeha
sonlítottunk számos globális és lokális geoid megoldással 
(7. táblázat). A levezetett statisztikai adatok alapján úgy 
látszik, hogy
1) a helyi sűrűségeloszlásból számított geoid képek pontos

sága nem marad el az egyéb geoid megoldások egymás
hoz viszonyított pontosságától,

2) a topográfia hatása összességében alig kimutatható 
( 1-2 cm), de lokálisan igen jelentős lehet (0,5-0,8 m) a 
középhegységek területén,

3) helytelenül megválasztott szűrőparaméterek esetén a globá
lis és a lokális hatások összegzése torz eredményre vezet.

1. táblázat. Különböző litoszféra geoid (HLG94) variánsok és egyéb lokális (HGQ) és globális (OSU) geoid megoldások 
összehasonlításából kapott unduláció maradékok ( AN = N l - N 2) statisztikai adatai. DTM—Digitális Terepmodell

A kedvező statisztikák alapján megvizsgáltuk az 
unduláció hozzájárulások és a litoszféra szerkezetének kap
csolatát a frekvencia/hullámhossz tartományban is. A szer
kezeti egységek unduláció hozzájárulásait 10 km-es minta
vételezésű 128 x 128 pontból álló rácsokon számítottuk ki, 
majd meghatároztuk a hozzájárulások ún. radiális teljesít
mény spektrumait. Ezek a spektrumok lehetőséget adnak az 
undulációk amplitúdó négyzetei hullámhossz szerinti elosz
lásának vizsgálatára ill. a hozzájárulások mennyiségi össze
hasonlítására. Megállapítottuk, hogy az 500 km feletti hul
lámhossz tartományban a felső köpeny hatása a domináns, 
míg a topográfia hatása csak a 30 km alatti hullámhosszakon 
válik uralkodóvá. A köztes tartományban az alsó kéreg és az 1 táblázat. A litoszféra modell szerkezeti egységeinek unduláció 
üledékek adják a legnagyobb hozzájárulást. Az eredménye- hozzájárulásai az amplitúdó/hullámhossz függvényében
két táblázatban foglaltuk össze (2. táblázat).
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A geoid modellezés általunk kidolgozott eljárásának rö
vid ismertetését az MTA GGKI honlapján elektronikus 
formában is elérhetővé tettük az alábbi URL címen: 

www.ggki.hu/a/gravity/geoidl .html
A litoszféra modellt felhasználtuk annak vizsgálatára is, 

hogy az észlelt nehézségi rendellenesség adatokból (azaz a 
V potenciál első vertikális deriváltjaiból) vonható-e le 
kvantitatív következtetés az üledékek kompakciójának 
mértékére a Kisalföld-medence térségében. A vizsgálatokra 
alapozva a kompakció leírására matematikai modellt dol
goztunk ki [Papp, Kalmár 1995], melynek segítségével 
levezethető látszólagos sűrűség-mélység függvényt össze
vetettük az általánosan elfogadott kompakciós modellel. 
Kimutattuk, hogy az eltérés jól indikálja a Kisalföld
medence izosztatikusan kompenzált állapotát.

A sík közelítés alkalmazásának korlátái miatt a Finn 
Geodéziai Intézettel együttműködve vizsgáltuk a Newton
féle tömegvonzási integrál gömbi harmonikus sorfejtéssel 
való megoldásának lehetőségét a lokális erőtér modelle
zésben [Papp, Wang 1996]. A gömbi koordinátarendszer, 
azaz gömbi „derékszögű” térfogatelemek alkalmazása 
elvileg biztosítja a sűrűségmodellek kontinentá- 
lis/regionális, ill. globális kiterjesztését a Föld lapultságá
nak megfelelő nagyságrendű elhanyagolással («1/300). 
Azonban a sorfejtés kényszerű csonkítása miatt (általában 
Птах=360) nagy térbeli felbontással bíró sűrűségmodellek 
esetén a számítások információvesztéssel járnak. Ennek 
mértékét, ill. a harmonikus sorfejtés spektrális tulajdonsá
gait vizsgáltuk meg mind egyszerű geometriájú fiktív 
modellek, mind a Pannon-medence üledékösszletének 
modelljéből készített gömbi modell segítségével. Külön
böző fokszámú sorfejtésekre számításokkal meghatároz
tuk a gömbi harmonikusok spektrális átviteli függvényeit 
a derékszögű hasáb integráláshoz viszonyítva. Ezek alap
ján kvantitatív módon állapítottuk meg, hogy a csonkítás

következtében a csonkításnak megfelelő hullámhossz 
környezetében a csillapítás a csonkítási hullámhossztól 
függően túlságosan széles sávban megy végbe nagy haté
konyságú, meredek levágással bíró digitális aluláteresztő 
szűrőkhöz viszonyítva. Azt is megállapítottuk, hogy a 
gömbi harmonikus sorfejtés viszonylag nagy zajszintet 
(0,1 mm-1 mm) hoz létre az elméletileg „tiltott” hullám
hossz sávban (null space), aminek következtében a csilla
pítás itt csak 40 dB-50 dB.
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