
3.2 GEODINAMIKAI VIZSGÁLATOK*

1987-ben befejeződött az Intézet Askania típusú BN-07 jelű regisztráló gravi- 
méterének átépítése az ELGI és a Bonni Egyetem Elméleti Geodéziai Tanszékének 
együttműködése keretében, a Humboldt Alapítvány (NSZK) anyagi támogatásával. 
A fejlesztés két lényeges elemet foglalt magába:

— elektrosztatikus hitelesítő egységgel láttuk el a műszert a regisztrátum lépté
kének 0,1% pontossággal történő meghatározása érdekében. A műszer installálását 
követően meghatároztuk a kalibráló egység időállandóját (ez az érték 20 percnek 
bizonyult) és ennek megfelelően olyan hitelesítési eljárást alakítottunk ki, amely 
biztosítja a 0,05-0,10% belső pontosságot. Mintegy három hónapos tapasztalat 
alapján elmondható, hogy a regisztrátumok léptékében az említett megbízhatósági 
határok között nem mutatható ki jelentős változás. Valószínűnek látszik, hogy — a 
graviméteres regisztrátumok jel/zaj viszonya következtében — a hitelesítések belső 
pontossága nem javítható tovább, azaz 0,05 % értéknél kisebb nem lehet.

— a műszer termosztát rendszerének tökéletesítése érdekében a graviméter belső 
termosztátja termisztoros vezérlést kapott. Ezt az átalakítást a korábbi regisztrátu
mok maradék görbéinek harmonikus analíziséből nyert eredmények indokolják. 
Bebizonyosodott ugyanis, hogy a rezidual spektrumok külső termikus hatásokat is 
tükröznek. Ezek a szisztematikus, és a földárapály vizsgálata eredményeit torzító 
komponensek a korábbi igen/nem állapotú kettős termosztátrendszer korlátozott 
hőmérséklet stabilizáló képességéből származnak. Számításaink szerint az új ter
mosztátok ezt a nem kívánatos hőmérsékleti hatást jelentős mértékben csökkenteni 
tudják. Ezen fejlesztés sikeres voltáról véglegesen azonban csak az 1987-88. évi meg
figyelések eredményei alapján dönthetünk.

1988. folyamán kezdjük meg a megfigyelési adatok digitális regisztrálását hajlé
kony mágneslemezre. Az így nyert adatok számítógépi feldolgozása érdekében 
már 1987-ben programrendszer kidolgozását kezdtük meg, amely már jelenlegi álla
potában is lehetővé teszi az esetleges regisztrálási hibák kiszűrését, az analóg csatorna 
zéróeltolásának és a műszerjárás hatásának kompenzálását, valamint a feldolgozás 
végső célját jelentő harmonikus analízis elvégzését.

Az 1986-ban megkezdett elméleti vizsgálatainkat, amelynek célja a földárapály 
paraméterek földszerkezet okozta változásainak vizsgálata volt, két irányban foly
tattuk :

a) a korábban vizsgált h, k  és / Love-számokon, valamint a gravitációs árapály- 
(5 =  l+/j-3/2k) és a dőlést leíró y = l  + k-h  tényező elméleti meghatározásán túl
menően a következő további Love-szám kombinációkat határoztuk meg:
* Varga P.
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— függőleges extenzometrikus faktor

2j у — a-----f- 2 h
dr

— vízszintes területi deformációkat leíró faktor
2 Я =  2 h-6I

— dilatációs faktor

0  — Щу -f- — a---- j- 4h — 61\
dr

b) megvizsgáltuk a Földmag szerkezetének hatását a Love-számokra, illetve 
azok 5, у, 5V, és Ѳ típusú kombinációira.

Az a) pontban említett vizsgálatokat az a korábbi eredményünk indokolta [ELGI 
1986. évi jelentése pp. 157-162], amely szerint a legmegbízhatóbban regisztrálható 
gravitációs földárapály tényező esetében csak viszonylag kis variációkkal számolha
tunk (0,72%). Ebből következik, hogy ha a földárapály jelenségét a Föld belső szer
kezetének meghatározására akarjuk használni, vagy a gravitációs komponenst kell 
a mainál lényegesen pontosabban meghatároznunk (ez a törekvésünk tükröződik 
a már ismertetett műszerfejlesztési programban, hiszen a faktor pontosabb meghatá
rozásának legkomolyabb akadálya napjainkban a műszerhitelesítések nem megfe
lelő pontossága), vagy pedig meg kell vizsgálnunk a földárapály más, főként technikai 
okok miatt ritkábban megfigyelt összetevőinek információ tartalmát.

Először azt tisztáztuk, hogy milyen mértékben függnek a Love-számok és kom
binációik a longitudinális (a) és transzverzális (P) hullám sebesség, valamint az össze- 
nyomási (x) és nyírási (p) modulus földköpenybeli változásaitól. Ha a felszíntől a 
mag-köpeny határig a sebességértékeket ±  20 %-os határok között 5 %-os lépésekkel 
változtatjuk a PREM * *-hez viszonyítva, akkor a longitudinális hullámok esetében 
azt tapasztaljuk, hogy a variációk hatása alig tükröződik k, h 5 és у értékében, de 
jelentős mértékű az /, valamint a három deformációs tényező (2 K, és Ѳ) értékében. 
А XI. táblázatban a sebesség változtatás a = a o ( l+ e )  alakjának e értékei vannak 
feltüntetve (az e =  0 a PREM esetének felel meg).

XL táblázat. A Loveszámok és kombinációik PREM-hez viszonyított relatív válto
zásai %~ban, a longitudinális hullámok sebességváltozásainak hatására

* Preliminary Reference Earth Model
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На а köpenyben а transzverzális hullám sebességét változtatjuk ±20%-os hatá
rok között, akkor azt tapasztaljuk, hogy azok csak / értékének változásaiban tükrö
ződnek jelentősebb mértékben. А XII. táblázatban a sebességváltoztatás p =  po(l+ e) 
alakjának e értékei vannak feltüntetve (az e= 0  a PREM esetének felel meg). Említésre 
méltó, hogy az alkalmazott perturbációk a Love-számok és kombinációik nem lineá
ris és e=0-hoz viszonyított aszimmetrikus változásait okozzák.

XII. táblázat. A Loveszámok és kombinációik PREM-hez viszonyított relatív válto
zásai %-ban a nyíróhullámok sebességváltozásainak hatására

Modellszámításaink egy másik részével azt kívántuk tisztázni, hogy milyen mér
tékben függnek a Love-számok és kombinációik változásai a rugalmas paraméter 
anomáliák mélységétől. A vizsgálathoz egy 0,05 r/ű (a -  a Föld sugara, r -  a választott 
mélység) relatív vastagságú, esetenként más és más mélységben lévő gömbi rétegen 
belül 10%-kal növeltük meg az a és P sebességértéket. Longitudinális hullámok 
esetében a deformációs tényezőkre kaptuk a legszámottevőbb változásokat (XIII. 
táblázat). A héjak a földsugár 5%-át kitevő vastagságúak, felső határfelületük relatív 
mélysége (rup/a) látható az első oszlopban. A transzverzális hullámok sebességének 
10%-kal történő perturbálása esetén k , А, у és legnagyobb változásai a mag
köpeny határ környezetében adódtak. I v és Ѳ deformációs tényező ezzel szemben 
a felszín közelében a legérzékenyebb a sebességváltozásokra (XIV. táblázat). A héjak 
a földsugár 5 %-át kitevő vastagságúak és felső határfelületük relatív mélysége lát
ható az első oszlopban.

XIII. táblázat. Loveszámok és kombinációik variációi a PREM értékekhez viszo
nyítva, a longitudinális hullámok sebességanomáliája relatív mélysé
gének (rup/a) függvényében
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XIV. táblázat. Loveszámok és kombinációik variációi a PREM értékekhez viszo
nyítva, a nyiróhullámok sebességanomáliája relatív mélységének (rup/a) 
függvényében

Vizsgálataink során választ kerestünk arra a kérdésre is, hogy a földmag belső 
szerkezete milyen mértékben hathat a Love-számok, valamint 5 és у értékeire. Meg
állapítottuk, hogy a sűrűségeloszlás a magban gyakorlatilag nem befolyásolja ezen 
paraméterek értékét. Hasonlóan negatív eredményt kaptunk, mikor a mag-köpeny 
határon a sűrűség ugrást és a magban esetleg meglévő — 108 N/m2-nél mindenkép
pen kisebb — nyírási modulust változtattuk. Az egyetlen eset, amikor a Love-számok 
és kombinációik kisebb mértékű, de mégis említésre méltó kapcsolatot mutattak a 
mag felépítésével a mag-köpeny határ mélységének változtatása volt. A Föld belse
jének ezen legmarkánsabb felületének helyzetét 10 km-rel változtatva, a Love-szám 
értékeinek változásai a következőként adódtak: Ak=0,43%, AA=0,21 %, A/=0,10%, 
Ay=0,06% és Aö=0,04%.

Megállapítható tehát, hogy a felszíni földárapály mérések eredményei szinte 
kizárólag csak a köpeny szerkezetétől függnek. Elsősorban a deformációs tényezők 
lennének ígéretesek a földmodellek vizsgálatában, de ehhez lényeges mértékben ja
vítani kell ezek meghatározási pontosságát.
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