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A kiegyenlítés általánosabb 
értelmezése

S T E I N E R  F E R E N C

A legkisebb négyzetek elve szerinti kiegyenlítés nem ad minden esetben kielégítő eredményeket. 
Nehézségeink főleg akkor támadhatnak, ha a pontok többségéhez jól illeszkedő görbét vagy felületet 
keresünk kizárólag számítás útján, de a kiegyenlítendő ponthalmaz kieső pontokat is tartalmaz. 
Ekkor a legnagyobb reciprokok elve (l. [2]) ad jó  eredményt. E  szerint a kiegyenlítési kritérium sze
rint azonban időigényes a számítás, ha még nem ismerjük az eredmény egy jó  közelítését. A dolgozat 
iterációs algoritmust ad ilyen közelítés meghatározására (a legkisebb négyzetek elvének többszöri [3] 
súlyokkal történő alkalmazását javasolva) ,  mely kisebb pontossági követelmények esetén nemcsak 
előkészíti, hanem helyettesítheti is a legnagyobb reciprokok elvének közvetlen alkalmazását.

Выравнение по принципу наименьших квадратов не во всех случаях дает удовлетво
рительные результаты. Затруднения возникают главным образом в тех случаях, когда 
находится кривая или поверхность, хорошо прилегающая к большинству пунктов, но в то 
же время в множество выравниваемых пунктов входят и разбросанные пункты. В таких 
случаях хороший результат получается при использовании принципа наибольших обрат
ных величин (I . [2 ]). Однако, при применении такого критерия выравнения, вычислитель
ные работы требуют длительного времени, если не известно хорошее приближение полу
чаемого результата. В работе дается итерационный алгоритм для определения такого 
приближения ( причем предлагается повторное применение принципа наименьших квадра
тов со взвешанным величинами [3 ]), которое, при не слишком завышенных требованиях 
к точности, не только означает подготовку к непосредственному применению принципа 
наибольших обратных величин, но и может заменить его.

Das Ausgleichverfahren nach der Methode der kleinsten Quadrate liefert nicht in allen Fällen 
befriedigende Resultate. Schwierigkeiten entstehen besonders dann, wenn eine Kurve oder Fläche 
ausschliesslich durch Rechnung gesucht wird, die sich der Mehrzahl der gegebenen Punkte gut anschmiegt, 
wenn aber unter den Punkten auch solche vorhanden sind, die abseits fallen. In  solchen Fällen 
liefert das Prinzip der grössten Reziproke gute Erfolge. [7], [2]. Die Rechnung nach diesem Prinzip 
ist aber sehr zeitraubend, wenn nur nicht eine gute Annäherung des Resultats bekannt ist.

Im  Aufsatze wird ein Iterationsalgorithmus gegeben für die Bestimmung einer solche Näherung 
(indem die iterierte Anwendung des Prinzips der kleinsten Quadrate mit Gewichten vorgeschlagen 
wird [3 ]). Dieses Verfahren kann in Fällen von geringeren Genauigkeitsansprüchen nicht nur vor- 
bereiten, sondern auch ersetzen die unmittelbare Anwendung des Prinzips der grössten Reziproke.

1.

A geofizikában (valamint a mérnöki gyakorlat számos egyéb területén is) 
nem ritka az olyan típusú feladat, melynek megoldásakor adott ponthalmazt 
legjobban közelitő görbét vagy felületet kell keresnünk. Tegyük fel, hogy a 
görbe vagy felület analitikus alakja (fizikai meggondolásokból, vagy máshon
nan) ismert. Ekkor az adott ponthalmaznak leginkább megfelelő paraméter
értékek határozandók meg.

Az ak paraméterek száma legyen m, s a továbbiakban ezeket röviden jelöl
jük A -val (A = av . . ., ak, . . ., am). Jelöljük A-nel a pontok számát. A  füg
getlen változók száma legyen n , jelöljük Xj{; a második index itt a pont sor
számát jelenti. Hivatkozzunk a független változókra is rövidítve, a következők 
szerint:

xi =  (%> • • • , xni)

180



Az ismert analitikus alak jele legyen F, azaz
у =  F{x\A).

Ha n =  1, a pontok grafikus felhordásával lehetőség nyílik valamely A 
paramétersornak megfelelő görbe közelítési jóságának szemléletes megítélésére, 
vagy — egyszerűbb esetekben — akár A  grafikus meghatározására is. Álta
lános esetben azonban egyrészt ^4-t is számítással kell meghatároznunk, más
részt a kapott eredményt is számítással értékeljük.

A jelenlegi szóhasználat szerinti ,,kiegyenlítő számítás” az ^4-val definiált 
közelítés jóságát kizárólag a legkisebb négyzetek elve szerint ítéh meg, azaz a

N
2  [F{xi\A) — yi\2 =  minimum (1)
i= 1

feltétel teljesítésére törekszik.
Lehet azonban ettől eltérő kritérium szerint is kiegyenlíteni. Pl. [3] a leg

nagyobb reciprokok elvét mondja ki, mely a
N !
У ------------------------------ =  maximum (2 )

Ä № ; 4 ) - y f]2 +  e2

felt étel teljesüléséhez tartozó A A tekinti a legmegfelelőbbnek (itt e a mérési 
hibából következően már reális jelentéssel nem bíró legnagyobb Ay eltérés 
ő-szöröse). Ezt is tekinthetjük kiegyenlítési alapelvnek. A (2 ) feltétel is, akár
csak az (1 ), azonos j)ontossági követelményeket kielégítő pontok azonosan 
súlyozott halmazára vonatkozik. [A (2 )-t, (l)-hez hasonlóan, általánosabb 
alakban is felírhatnák, de az alábbiak ezt nem teszik szükségessé].

Az (1 ) feltétel teljesítése rövideh fogalmazva olyan görbének vagy felület
nek felel meg, melytől lehetőleg kevés pont esik távol s melyhez ezek a kieső 
pontok is lehetőleg közel helyezkednek el. A  (2 ) feltétel azt a görbét vagy 
felületet ítéh meg a legjobbnak, melynek közelében a legtöbb pont található. 
A kétféle kritérium által szolgáltatott eredményekben figyelembe veendő kü
lönbség mindaddig nem lesz, míg a pontok mindegyike nagyon jó közelítéssel 
van a görbén vagy felületen. Ekkor a kétféle kritérium közül számítástechnikai 
okok miatt a legkisebb négyzetek elve szerinti (l)-et fogjuk választani, mivel 
ez lényegesen könnyebben kezelhető, mint a legnagyobb reciprokok elvének 
megfelelő (2 ). Ha azonban kieső pontjaink is vannak, a kétféle kritérium által 
szolgáltatott A  jelentősen is eltérhet egymástól. Ezekben az esetekben el kell 
döntenünk, hogy az adott probléma természetének melyik kritérium felel meg 
jobban (vagy esetleg új kritérium megfogalmazása is szükségessé válhat).

A  két kritérium közül egyikre vagy másikra aszerint eshet a választás, 
hogy a problémák mennyire különböznek egymástól a kieső pontok fontossá
gának megítélésében. Ha a probléma természetéből fakadóan valóban az a 
fontos, hogy éppen a kieső pontoktól ne essék távol a görbe vagy felület, akkor 
természetesen a legkisebb négyzetek elvét, azaz (l)-et választjuk. (Az eltérések 
négyzeteinek szereplése miatt tudnak (1 ) alkalmazásakor a kieső pontok nagyobb 
jelentőséghez jutni.) Ha azonban azt a görbét vagy felületet akarjuk megha
tározni, melyre a legtöbb pont esik, azaz indokolt a kieső pontokat gyakorla
tilag figyelmen kívül hagyni, akkor nemcsak ajánlatos (2 ) alkalmazása, hanem 
kifejezetten félrevezető lehet az az eredményünk, melyet a kényelmesebben 
alkalmazható (l)-gyel nyerünk.
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Kétségtelen, hogy a legkisebb négyzetek elve szerint történő kiegyenlítés 
irodalmában találhatunk utalásokat arra vonatkozóan (1. pl. [1], 4. oldal, vagy 
[2], 17. oldal), hogy első lépésként el kell távolítanunk a durva hibával terhelt 
mérési eredményeknek megfelelő pontokat, ami végeredményben nemcsak a 
(2 ) szerinti elvhez való közeledést jelentheti, hanem adott esetben gyakorlatilag 
azonos eredményű is lehet azzal. Kérdés azonban, hogy minden feladat-típusnál 
nyilvánvaló-e, hogy milyen határon túl nevezhetjük durva hibával terheltnek 
a szóban forgó pontot. Geodéziai feladatoknál pl. ez teljesen egyértelműen meg
állapítható, következésképpen geodéziai feladatok nem is igényUk a kiegyen
lítés problémájának általánosabb kezelését. Lehet azonban, hogy a durva hibák 
tartományának ez a határa akár beható analízissel sem állapítható meg egy 
adott problémánál. Ha viszont önkényesen választott sávon belül elhelyezkedő 
pontokkal dolgozunk csak, önkényes beavatkozásunk az eredményt is torzít
hatja. Úgy tűnik, szükséges megkeresni a durva hibákat rejtő pontok kiküszö
bölésének algoritmus-megfelelőjét, egyrészt, hogy objektív eredményekhez 
jussunk, másrészt, hogy ezt a műveletet géppel is végeztethessük. Ez utóbbi 
azért is fontos, mert n ^  2 esetén már a grafikus szemléltetés sem áll rendelke
zésünkre, — igaz, hogy n = 1 esetén is szívesen nélkülözzük ezt az időigényes 
munkafázist, ha egy kizárólag számítási eljárás ezt nélkülözhetővé teszi. Az is 
lehetséges, hogy adataink számokként sincsenek kiíratva (mágneslemezen, 
mágnesszalagon, lyukszalagon stb. vannak), vagy olyan nagy az N  értéke, 
hogy kiírás esetén sem jöhetne gyakorlatilag szóba a durva hibák „kézi” sze
lektálása.

A  grafikus szemléltetés jelenleg még rajzológéppel is időigényes és körül
ményes lévén, gyakorlatilag nehezen realizálható az a korábban tett megálla
pításunk is, mely az (1 ) szerinti számolást ajánlotta számítástechnikai előnyei 
miatt arra az esetre, amikor a probléma természete a legnagyobb reciprokok 
elvének alkalmazását kívánja ugyan, de a pontok a felület vagy görbe közelé
ben helyezkednek el. Hogy azonban az utóbbi feltétel teljesül-e, azt pusztán 
számítással csak úgy tudjuk eldönteni (és ez is csak közelítés), ha (1 ) szerint 
végezzük el először a számítást és az eredményül kapott A 0 felhasználásával 
vizsgáltatjuk meg az |F(xi; A 0) — y{\ értékek nagyságát, természetesen szintén

géppel. Hanagy eltérések is előfordulnak, 
a legnagyobb reciprokok elvét kell alkal
mazni.

2.

A fenti meggondolásokban már kör
vonalazódnak a lehetőségek és az igények 
egy olyan számítási eljárást illetően, mely 
az (1 ) és (2 ) kritériumok elkülönültségét 
számítástechnikailag feloldva, eliminálni 
tudja a durva hibával rendelkező pontok 
hatásait, jó közelítését adja a (2 ) szerinti 
eredményeknek az (1 ) számítástechnikai 
előnyeinek kihasználása útján, s az ered
mény megbízhatóságára is szemléltetés 
nélkül ad könnyen kezelhető mérőszámot.

A  számítási eljárást az ábra igen egy
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szerű esetével kapcsolatban mutatjuk be; tetszőleges esetre változtatás nélkül 
alkalmazható (1. ábra).

Legyen ismert, hogy az ábra pontjai egy у =  ax egyenest közelítenek. 
Tegyük fel, hogy a konkrét probléma a legnagyobb reciprokok elvének alkal
mazását indokolja (pl. okunk van feltételezni néhány, előre nem ismert pontban 
szubjektív hibák jelentkezését, vagy: egy figyelembe nem vett paraméter a 
mérések egy részénél módosíthatta az eredményt, vagy: pontos a szükséges a 
nem kieső pontokra, míg utóbbiak esetében nem a;-ből határozzuk meg y -1  
stb.) Grafikusan biztosan az eredmény vonallal jelölt egyenest húznánk be; 
a legkisebb négyzetek elve a folytonos vonallal jelölt egyenest szolgáltatja 
eredményül. Hogy ez mennyire nem felel meg az eredmény vonallal húzott 
egyenes helyett, azonnal nyilvánvaló: pl. x-hö\ у-t meghatározva a pontok 
túlnyomó többsége esetében a helyes értéknél 15% -kai nagyobb y -1  kapunk. 
Az eltérés oka gyakorlatilag a felső két kieső pont, — pedig jelen követel
ményeink mellett felesleges a kiegyenlítő egyenest ezekhez közelíteni (mint 
ahogyan azt az (1 ) kritérium tette), mivel ezek a pontok mindenképpen olyan 
eseteknek felelnek meg, amikor úgysem várhatunk reális eredményt.

Ismételjük meg most már súlyozva a legkisebb négyzetek elve szerinti 
kiegyenlítő számítást. Az eltérés-négyzeteket pontonként az első lépésben 
nyert a = 0,771-nek megfelelő

(3a)

( F / X f  \ A j  —  P i  +  e 2

súlyokkal szorozzuk meg. így a-ra a 0,688-as értéket nyerjük, ami az ábrán a 
szaggatott egyenesnek felel meg. Újra a (3) szerint, de most már at a — 0,688- 
cal számított sr kkel súlyozva a =  0,665-et kapunk a legkisebb négyzetek 
elvének ismételt alkalmazásával. Ez az ábra eredmény-vonala, azaz a leg
nagyobb reciprokok elvének szemléletesen is megfelelő egyenes. (Valóban, a (2 ) 
kritériumban szereplő összeget a három egyenesre kiszámítva, növekvő érté
keket kapunk.) Pontossági igényeinktől függ, hogy már magával az iteráció 
eredményével is megelégszünk, vagy azt csak kiindulásként tekintjük a (2 ) 
elv közvetlen alkalmazásához.

Bármelyik utat választjuk is, eredményünk megbízhatóságáról szeretnénk 
szintén kizárólag számítás útján meggyőződni. Határozzuk meg e célból szá
mítással a görbére vagy felületre eső pontok számát.

Ha újra az ábrára pillantunk, megállapíthatjuk, hogy öt pont esik az 
eredmény vonalra. Azonban egyrészt, ha magukat a számértékeket nézzük, 
egyetlen pont sem esik pontosan az eredmény vonal-egyenesre, másrészt, 
tekintettel a hibára jellemző e értékére, nemcsak öt pont tekinthető gyakorla
tilag az egyenesen levőnek. Ezenkívül nyilván valamilyen folyamatos átmenetet 
kell biztosítani a távolabbi pontok kisebb súlyú figyelembevételére is. Kielé
gítjük ezeket a szempontokat, ha az egyenesre eső pontok P  számát

P =  e2 • Z P i  (4)
г = 1
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szerint számítjuk (p{ a (3) szerint definiált mennyiség), mivel az г-edik pont 
zérus eltérése esetén, p { =  1 / e2 lévén, ez a pont s2-pi =  1 értékkel szerepel az 
összegben. A  (3)-ból látható, hogy az olyan pontok is 2-tői csak kevéssé külön
böző értékkel járulnak a P  értékéhez, amelyekre nézve a görbétől vagy felület
től való eltérés (az F(x{; A) — y{ különbség) e-hoz viszonyítva kicsiny. Ha 
viszont nagy ez az eltérés, az illető pont gyakorlatilag nem szerepel a (4) ösz- 
szegében.

A  (4) szerint számolva természetesen törtszámokat kapunk. Pl. az ábra 
folytonos egyenesére 9,3, szaggatott egyenesére 12,5, az eredmény vonallal raj
zolt egyenesre P  =  12,9 pont esik. Amikor ezt a számot az eredmény megbíz
hatósági mérőszámaként használjuk, célszerű a pontok összes N  számához 
viszonyítanunk. Jelen esetben PjN  =  0,68, azaz a pontok több mint kéthar
mada esik az eredményként elfogadott egyenesre.

Az eljárás egyszerűsége megengedi, hogy összefoglalásként ne folyamat- 
ábrát rajzoljunk, hanem egyszerűen pontokba foglaljuk a tennivalókat arra 
az esetre, amikor az adott ponthalmazhoz olyan görbét vagy felületet keresünk, 
melyen a ponthalmaz legtöbb pontja fekszik.

2. Kiegyenlítünk a legkisebb négyzetek elve szerint a pontok azonos súlyá
val [1. (1 )].

2. A  kapott eredményből képezzük az egyes pontok eltéréseit (y irányban) 
és (3 ) szerint képezzük az egyes pontokhoz a p t súlyt. Ezekkel a súlyokkal 
szorozva az eltérésnégyzeteket, újból kiegyenlítünk a legkisebb négyzetek elve 
szerint.

3. a 2. munkafázist annyiszor ismételjük, míg a görbén (felületen) levő 
pontok számában egy iterációs menetben legfeljebb (előre megadott) jelenték
telen változás áll csak be.

4. Kisebb pontossági követelményeknél elfogadjuk a 3. szerint adódó ered
ményt végeredménynek. Ellenkező esetben (A kicsiny változtatásaival) ke-, 
ressük a (2 ) feltételnek, azaz a legnagyobb reciprokok elvének megfelelő A -1 .

Végül két megjegyzés: Sok meggondolásban és számításban szerepel (a 
fenti konkrét példán kívül is) a legkisebb négyzetek elve. Célszerű megvizs
gálni minden ilyen esetben, hogy a legkisebb négyzetek elve valóban a legjobb 
összhangban van-e a probléma természetével. Másrészt, általánosabban, 
felvethető az a gondolat is, hogy a geofizika számítási eljárásainak kidolgozása 
ne merüljön ki adott matematikai eredmények adaptálásában, hanem, ameny- 
nyiben szükséges, új eljárások kifejlesztése is történjék meg a geofizika speciális 
igényeinek megfelelően.
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