
A mágneses komponensek közötti koherenciák súlyozás hatására szintén 
megváltoznak. Olyan egyértelmű tendencia azonban nem mutatkozik, mint 
E és H közötti koherenciáknál. A vizsgált adatrendszereknél Cohv(i/x, H )-hoz 
képest ColiM(Hx,Hy) csökkenése és növekedése egyaránt előfordult. Kieső pontok 
esetén a változás, hasonlóan E és M  közötti koherenciákhoz, nagyobb mértékű
nek adódott, mint más esetekben.

3.3. A kiegyenlítés hibájának változása kieső pontok esetén
Ismét tekintsük az 1. ábrát, ahol a V szerinti kiegyenlítés szórása (a) és az 

M  szerinti kiegyenlítés hibáját jellemző érték (e0) is fel van tüntetve. Látható, 
hogy kieső pontok esetén e0 lényegesen kisebb cr-nál. Különbségüket a kieső 
pontok száma és az eltérések nagysága határozza meg. Ha kieső pont nincs, 
akkor Gq a komponensek valószínűségeloszlásától függően kisebb vagy nagyobb 
cr-nál.

3.4. Következtetések
A vizsgált adatrendszerek alapján az M  szerinti kiegyenlítéssel nyert ered

ményekre a következő megállapítások tehetők;
1. Az elektromos és mágneses komponensek közötti elméleti összefüggést azok 

a felületek teljesítik leginkább, melyek a leggyakoribb értékű felület közelében 
legjobban tömörülnek. A kieső pontok a kiegyenlítés és így a végeredmény 
szempontjából is figyelmen kívül maradnak.

2. Az elektromos és mágneses komponensek közötti koherencia a vizsgált esetek 
95%-ban súlyozás után növekedett. így a koherenciák növekedése eredmé
nyeink megbízhatóságának növekedését jelenti.

3. Kieső pontok esetében az M  szerinti kiegyenlítés hibájára jellemző e0 lénye
gesen kisebb a V szerinti kiegyenlítés szórásánál, cr-nál.
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