
vezetünk le, mely a vertikális prizma eredeti hatását kellő pontossággal 
közelíti.

A hajlásra tett feltevések (45°-nál kisebb) mellett a hatást a következő 
képlet fejezi ki:

U H ) . j 0 + f2(H) • J2+ / 4(Я ). j 4 + . . . .,
ahol J0, J2, J 4, . . . értékek, melyek csak az integrációs négyzettől függenek és 
a választott négyzethálóra előre megadhatók. Az f(H ) — függvények nem 
bonyolultak. A szokványos esetekben a tagok száma a kettőt nem haladja meg, 
a relatív pontosság pedig 4%, illetve 0,4%.
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Egyes szeizmikus feldolgozó 
algoritmusok kerekítésből származó

hibái
В A R D  A N  V. -  C A L O E N E S C  U С.

При решении некоторых проблем источником значительных погрешностей заключа
ется в том, что не все арифметические операции могут быть выполнены с максимальной 
точностью. Так напр. часто возникает необходимость округления величин. Округления 
величин делаются и за счет того, что для вычислительных машин применяются „слова” 
определенной длины. Отклонение заданного числа г от соответствующего ему машинного 
числа представляет собой погрешность, связанную с округлением.

В докладе рассматриваются закономерности возникновения погрешностей в процессе 
машинных операций, а также возрастания этих погрешностей в процессе вычислений. 
Основное внимание уделяется при этом формулам и приемам обработки геофизических 
данных (конволюция, цифровые фильтры и т .д .); рассматривается роль длины слов, 
характерной для ЭВМ . В заключение делается вывод о том, что хотя машины с короткими 
длинами слов также могут использоваться для обработки сейсмической информации, но 
для выполнения сложных вычислений желательно использовать ЭВМ, работающие с слова
ми длиной, превышающей 24 разряда.

Bei der numerischen Lösung gewisser Probleme kann die Tatsache als eine wesentliche Fehler 
quelle gelten, dass nicht alle arithmetische Berechnungen mit maximaler Genauigkeit ausgeführt 
werden können. So tritt bei der Ausführung der Operationen die Notwendigkeit einer Abrundung 
auf. Auch der Umstand, dass die Rechenmaschinen mit Worten von gegebener Länge (Maschinen
wort) arbeiten, bringt die Notwendigkeit der Rundung in sich. Die Differenz zwischen einer gegebenen 
Grösse z und dem dieser entsprechenden Maschinenwort ist der Rundungsfehler.

Im Aufsatz werden die Regelmässigkeiten des Fehlerauftretens im Laufe der Maschinenopera
tionen und der Fehlerfortpflanzung im Laufe der Berechnungen behandelt, und zwar mit Rücksicht 
auf die in den geophysikalischen Bearbeitungen auf tretenden Formel und Verfahren (Konvolution, 
numerische Filter usw.), die Rolle der Wortlänge der Rechenmaschine wird dargestellt und festgestellt, 
dass bei den seismischen Bearbeitungen zwar auch eine Maschine mit verhältnismässig kurzer Wort
länge brauchbar ist, im Falle von verwickelteren Aufgaben muss man aber eine Einrichtung anwenden, 
die über eine Wortlänge grösser als 24 Bit verfügt.

Egyes problémák numerikus megoldásánál lényeges hibák forrása lehet az 
a körülmény, hogy nem minden aritmetikai számítást tudunk maximális pon
tossággal végrehajtani. A műveletek végrehajtásánál így kerekítésekre van 
szükség. Ugyancsak kerekítést tesz szükségessé az a körülmény, hogy a számí
tógépek bizonyos hosszúságú ,,szavakkal” dolgoznak. Egy adott z szám és a 
neki megfelelő gépi szám közötti eltérés a kerekítési hiba.
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A dolgozat áttekinti a számítógép-műveletek során bekövetkező hiba
keletkezés és a számítások folyamán fellépő hibaterjedés törvényszerűségeit, 
kitérve a geofizikai feldolgozásoknál szereplő képletekre, eljárásokra (kon- 
volúció, numerikus szűrők stb.); tárgyalja a számítógép szóhosszúságának 
döntő szerepét és leszögezi, hogy rövid szóhosszúságú számítógépek is felhasz
nálhatók ugyan szeizmikus feldolgozásoknál, de a bonyolultabb számításokhoz 
lehetőleg 24 bitnél hosszabb gépi szavakkal működő berendezést ajánlatos 
alkalmazni.

L a p s z e m l e

A szintén gazdag hidrológiai program legkiemelkedőbb része a Nemzetközi Hidrológiai 
Decennium 1971— 1972. évi munkaterve.
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