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A maximum entrópia módszer (MÉM) 
alkalmazása geomágneses idősorokra
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Geomágneses obszervatóriumi vagy terepi magnetotellurikus adatok feldolgozásakor gyakori mű
velet az adatok spektrumának meghatározása. Mindkét esetben felvetődik az a probléma, hogy viszony
lag rövid (kisszámú teljes hullámot tartalmazó) regisztrátumoknál kivánunk minél jobb spektrumot 
előállítani. E feladat megoldására dolgozták ki a maximális entrópiájú spektrumok becslését. Jelen 
cikk a M ÉM  spektrumbecslés hatásosságát vizsgálja. A szerzők megállapítják, hogy a M ÉM  haszná
lata akkor előnyös, ha több azonos időben jelentkező periódus létezését akarjuk kimutatni, az egyes 
összetevők teljesítményének arányára azonban nem ad pontos tájékoztatást.

При обработке геомагнитных обсерваторских или магне то теллурических данных часто 
требуется вычисление спектра данных. В обоих случаях возникает проблема< как производить 
по возможности лучший спектр из срвнителъно кратких (содержшощих мало волн) данных 
наблюдения. К решению этой задачи обработали оценку спектров максимальной энтропии. 
Настоящая статья исследует эффективность оценки спектров МЭМ. Авторы устанавли
вают, что пользование М ЭМ  в том случае выгодное, если надо показывать существование 
больших одновременных частот, но что касается отношения мощности разных компонентов, 
не получаем точной информации.

In the reduction of geomagnetic observatory or magnetotelluric field data determination of data 
spectrum is a frequent process. In both cases there is a problem in computing a good quality spectrum 
from relatively short recordings (thai contains few complete wave). To solve this problem estimation of 
maximum entropy spectrum was developed. The paper describes the effectivity of M EM  spectrum est
imation. According to conclusion the use of M EM  is favourable if we want to show the presence of se
veral periods in a given time. The method does not give precise information about the power ratio 
of certain components.

Geomágneses obszervatóriumi vagy terepi (magnetotellurikus) adatok 
feldolgozása során nagyon gyakran van szükség spektrumok meghatározására. 
Példaként megemlíthetjük obszervatóriumi adatsorok folyamatos dinamikus 
spektrumának meghatározását, vagy magnetotellurikus terepmérések anyagából 
az impedanciatenzor elemeinek meghatározását. Mindkét esetben felvetődik 
az a probléma, hogy viszonylag rövid (kisszámú teljes hullámot tartalmazó) 
regisztrátumból kívánunk minél „jobb” spektrumot meghatározni. A jo b b  
spektrum az adott esetben bizonyos stabilitást jelent, olyan értelemben, hogy a 
rövidebb időközből meghatározott spektrumtól azt kívánjuk meg, hogy minél 
jobban hasonlítson a hosszú idősorból meghatározható spektrumhoz.

A Nagycenk melletti geomágneses obszervatórium rövidesen meginduló 
digitális regisztrálási módjával kapcsolatosan került sor bizonyos kísérletekre, 
amelyek alapján éppen arra vártunk választ, hogy a hagyományos Fourier- 
transzformációval, illetve a Maximum Entrópia Módszerrel (MÉM)  milyen 
eredményeket lehet elérni ezen a területen. A geomágneses térben vannak olyan 
események is, amelyek nemcsak azért tartalmaznak kisszámú hullámot (akár 
csak egy-kettőt is), mert lezajlásuk alatt több spektrumot szeretnénk meghatá
rozni, hanem esetleg az esemény maga sem áll egy-kettőnél több hullámból.

♦MTA Geodéziai és Geofizikai Kutató Intézete, Sopron
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Ilyenek pl. a 20 — 60 perc periódussal jelentkező substorm (öbölháborgás), 
vagy a tipikusan 1 perc körüli periódusú, erősen csillapított pi2 , amely ennek 
ellenére biztosan (magnetohidrodinamikus) hullámeredetű. Tehát mind az ese
mények jellege, mind az elérni kívánt nagy időbeli (vagy frekvenciabeli) 
felbontás megkívánja spektrumok számítását viszonylag kisszámú adatból.

A probléma szemléltetésére szolgáljon a következő példa. Tételezzük fel, 
hogy az a folyamat, amelynek spektrumára van szükség, a következő függvény
nyel írható le:

F ( t )  =  cos 2 ^ L e 
20

ami egy 20 egység (digitális érték) periódusú, egy teljes periódus alatt kb. felére 
csökkenő amplitúdójú folyamatot jelent. Az 1. ábrán ennek a jelnek a spektrumát 
látjuk — 5 — f-5 ,-1 0  — +10, . . . —50 — +50  digitális érték hosszúságú 
tartományra vonatkozóan. Az első, —5 — + 5  közötti szakaszból számított

Spektrum esetén (ez voltaképpen egy félhullámot jelent), a 20 hosszúságú 
periódusnál még semmiféle csúcs nem látható, a spektrum laposan emelkedik a 
hosszabb periódusok irányában. A — 10 — + 10 közötti szakaszból számított 
spektrumon 17 — 18 hosszúságú periódusnál már megjelenik egy csúcs, de a 
csökkenés a hosszabb periódusok felé nagyon lassú. A csúcs helyzetének elto
lódása feltehetőleg onnan ered, hogy ebben az esetben a jel alakja a legtorzultabb 
(az adatsor végén a jelnek minimuma van, utána következnek a feltételezett 
nullák, vagyis az adatsor végén —0,65-ről 0-ra történő ugrás van). Az adatsor 
hosszabbodásával azután fokozatosan kialakul a 20-as periódusnál várt csúcs, 
és egyre meredekebb lesz a nagyobb periódusok felé a spektrum, egyre kisebb 
amplitúdójúak a kis periódusú másodlagos maximumok és minimumok. Általában 
nagyobb elcsúszások vannak a 2n • 5 adatig terjedő adatsorokból számított spekt
rum csúcsánál, ami az említett ugrás következménye, míg a (2n + l ) - 5  adatig 
terjedő adatsorokból számított spektrumok csúcsa közelebb esik a várthoz.

Az adott csillapodás esetén mintegy 3 — 4 teljes hullámra van szükség ahhoz, 
hogy a reálist megközelítő spektrumot kapjunk. Mivel ezt a felsorolt esetekben
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nem tudjuk biztosítani, a Fourier-transzformáció nem adja vissza az elméleti 
spektrumot.

A maximum entrópia-módszer esetén úgy is megfogalmazható az eltérés 
a hagyományos Fourier-transzformációtól, hogy a vizsgált szakasz határán 
az autokorrelációs függvényben nem 0-ra való ugrást, hanem olyan folytatást 
tételezünk fel, ami nem jelent új információt az előző szakaszhoz képest. Emiatt 
természetesen iterációs úton valósítható meg ez a módszer. Lényegében az tör
ténik, hogy az első meghatározott spektrum alapján ,,folytatjuk” az auto
korrelációs függvényt, az így folytatott függvényből újabb spektrumot számí
tunk stb. A módszer problémája éppen az, hogy hány iterációs lépés után álljunk 
le a számítással, mert az iterációs lépések száma az eredményt erősen befolyásolja.

A MÉM  első, Burg által megadott formájában voltaképpen nem is volt mód 
az iterációs lépések helyes számának meghatározására, ezt legfeljebb kísérletekkel 
lehetett minden egyes esetben meghatározni. Emiatt a spektrum számításához 
szükséges idő roppant nagy mértékben nőtt, egyrészt az iterációs megoldás maga 
is növelte a szükséges gépidőt, emellett még a keresgélés külön többletet jelentett. 
Több próbálkozás volt a helyes iterációs szám meghatározására, vagy megkerü
lésére (így pl. Sutcliffe nem a maximum értékét, hanem egy bizonyos sáv terü
letét vette figyelembe, és ez alig változik az iterációk során). Ma legjobbnak 
az előző dolgozatban ismertetett Akaiké megoldást tartják, amely a kiszámított 
predikciós szűrő szolgáltatta adatsorhoz képest a valóságos folyamat eltéréseinek 
minimumát keresi, és a minimum helyén állítja le az iterációt. Ez az eljárás sem 
képes azonban a helyes iterációszám egyértelmű meghatározására, amint ez a 
következőkből is kitűnik.

A'MEM-mel végzett első kísérletünkben egy 5,88 és egy 6,25 hosszúságú 
periódus azonos amplitúdójú szuperpozícióját vizsgáltuk. Ez a két hullám egy 
100 hosszúságú alapperiódus 16jés 17. felharmonikusa. Az idősor adathosszúságát 
50 és 800 adat között változtattuk. Három sorozatunk esetében az első zajmentes 
volt, a másodikhoz 0,1 szórású, a harmadikhoz 1 szórású zajt kevertünk (vélet- 
lenszám-generátor felhasználásával). A 2. ábra mutatja az adott sorozatok 100 
hosszúságú részének Fourier-transzformáltjait. A zajmentes sorozat esetén a
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kis amplitúdójú zaj a jelen nem lévő periódusoknál kerekítésekből származik; 
a két csúcs szétválasztására természetesen az adott paraméterek esetén nincs 
lehetőség. A szétválasztás kritériuma: l / ( / i —/ 2) hosszúságú adatsor, l / ( / i ~ /2)^  
^pJA} ahol:

ih = V/1
P2 =  i / / 2 =  1 / M i  +  zJ).

A zaj a véletlenszámokból alakított sorozat miatt fehér jellegű, vagyis a megfelelő 
átlagszint körül a spektrum keveset ingadozik.

A három sorozat egy-egy szakaszát mutatja a 3. ábra. A burkológörbe 
periódusa 16X17 = 272 adat. A 0,1-es zajszint esetében még alig torzul el a 
jelalak, az í-es zajszint esetén viszont már a jel periódusának felismerése is 
nehézségbe ütközik.

Vizsgáljuk meg a MÉM által szolgáltatott spektrumokat néhány tipikus 
esetben.

A 4. ábrán 50 adat hosszúságú szakaszra, 5 iterációval mutatjuk be a zaj
mentes (1 )  és a 0,1 zajszintű (2 )  sorozat spektrumát. A zajmentes sorozatot jól 
fel tudja bontani a MÉM (itt a felbontásra nem érvényes az l / ( / i —/ 2) összefüggés 
a szükséges adatsor hosszára; a Fourier-transzformáció esetén még 100 adatos 
sorozatnál sincs a két csúcs szétválasztására lehetőség!), csak a csúcsok helyzete 
tolódik el (5,88-ról 5,82, illetve 6,25j?ől 6,2-re, vagyis kb. 1%-kal térnek el a 
számított periódusok a ténylegesektől. A zajos sorozat esetén már nem lehet az 
adott paraméterekkel a két csúcsot elkülöníteni, egyetlen csúcs jelentkezik 
6,08-as periódusnál.

Az egyéb paramétereket változatlanul tartva, de az iterációk számát 10-re 
emelve kapjuk az 5. ábrán szereplő spekt rumok at. Jól látható ezen a MÉM  
veszélye túlságosan sok iteráció esetén: a két csúcs helyett 4 jelentkezik, közülük 
2 reális helyen; sőt látható a további felhasadás első nyoma is. A zajos adatsor
(2) esetén felhasadás még nem jelentkezik, de a két csúcsot nem lehet elkülöníteni 
itt sem.
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5. ábra. Рис. 5. Fig. 5.

A 6. ábrán több spektrumot mutatunk be együtt. Az első 3 görbénél (1 — 3) 
az iterációk száma 20, a negyediknél 40. A zajmentes görbe (1 )  spektrumában 
20 iterációnál folytatódik a már 10 iterációnál megkezdődött felhasadás, 5 
csúcsot találunk, az újabb csúcsok mind a rövidebb periódusok irányában jelen
nek meg. A 0,1 zajszintű adatsor (2) esetén a 20 iteráció megfelelő eredményt 
ad, két csúcs jelenik meg, de kb. 0,5%-kai eltolva a periódusban. Az 2-es zaj
szintű sorozat (3) felbontására 20 iteráció még nem képes, de 40 iteráció esetén 
(4) itt is sikerül a felbontás, igaz, hogy periódusban 2 — 3%-kal eltol tan jelennek 
meg a csúcsok.
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На az adatszámot növeljük, az eredményekben elég jelentős változások 
tapasztalhatók. (A csúcsokhoz tartozó amplitúdók változnak, a felhasadás más 
iterációszámnál lép fel stb.)

Némileg meglepő eredményt adott a 800 adat hosszúságú sorozatok vizs
gálata. A 7. ábrán a zajmentes (1) és a 0,1 zajszintű (2) sorozat látható 20 iterá
cióval. A vonalak felhasadása még a zajmentes sorozatnál is alig észrevehető, 
csakhogy a nagyobb perióduséi q s ú c s  abszolút-értékben is jóval magasabb, az 
alatta levő terület is nagyobb mind a két esetben. A zajos sorozat spektrumának 
szintje jóval magasabb mindkét esetben.
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A bemutatott ábrasorozatok szemléltetik, hogy a zajszint és az adatszám 
függvényében minden egyes sorozatra van egy „ideális” iterációszám (a predik- 
tív szűrő hossza), amely az elméleti spektrumot elég jól megközelíti. Külön 
említésre méltó, hogy az adatszám függvényében is változik ez az iterációszám. 
A csúcsok magassága viszont még ebben az ideális tartományban is meglehetősen 
változékony, valódi amplitúdó becslésére alig alkalmas.

A 8. ábrán az 1-es zajszintű, 200 adatból álló sorozat spektrumait hasonlít juk 
össze 20(1), 40(2), 60(3) és 80(4) iterációszám esetén. Itjt a spektrumok szintje 
viszonylag keveset változik, a csúcsok helyzete is közelebb van a várthoz (az 
eltérések 0,5% körüliek), de 60 iterációtól a csúcsoktól meglehetősen messze 
már kisebb, felhasadásnak alig nevezhető maximumok jelennek meg.

8. ábra. Puc. S. Fig. 8.

Az elmondottakat összefoglalva azt állapíthatjuk meg, hogy a MÉM  nagyon 
kényes az iterációszám helyes megválasztására, s még az Akaiké-féle kritérium 
sem oldhat meg ezen a területen minden problémát. Az egyes spektrumvonalak 
abszolút magasságának eldöntésére a módszer alig alkalmas. Ha mintegy 10 
hullámhosszúságú szakasz rendelkezésre áll, egymástól periódusban 10%-ra
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különböző csúcsok periódusa már meghatározható 1 — 2%  pontossággal, nem 
túlságosan nagy zaj jelenléte esetén is. A zajszint változása az iterációk számának 
változtatásával jól ellensúlyozható, tehát még akkor is szétbonthatok az említett 
paraméterű csúcsok, ha a zajteljesítmény a jel teljesítményének közelében van. 
Teljesen zajmentes sorozatoknál a legnagyobb a felhasadás veszélye, vagyis 
ilyen esetekben szabad a legkisebb iterációszámot használni.

Az Akaiké-féle kritérium használhatóságának vizsgálatára az eddig vizs
gált sorozatokban megvizsgáltuk az A kaike-Ше FPE (M )  mennyiség változását 
az iterációszám függvényében. Néhány esetet mutat ebből a 9. ábra. Jól látszik, 
hogy a függvény vagy nagyon lapos, vagy szabálytalan, még az sem biztos, 
hogy a 100 iterációig számított minimum a tényleges-e. Az optimális iteráció
számok (1. táblázat) eléggé rendszertelenül váltakoznak. Az Akaiké-függvény 
tipikus pontjai nincsenek kapcsolatban a spektrum alakulásával (pl. felhasadás
sal). Meg kell figyelni azt, hogy pl. Капе (1979) kb. az adathossz fele hosszúságá
ig terjedő szűrőhosszt ajánl, sőt hosszabb (az adatsor 2/5-nél hosszabb) perió
dusok esetén akár 90% -ig is mehet ez. Ez különben elég jól beválik a 100 hosszú
ságú, 0,1 zajszintű sorozatnál: itt 18 — 56 hosszúságú szűrő ad jó eredményt 
(az Akaiké-kritérium 69-et adna), de a határok elég tágak.

1. táblázat. — Таблица — Table

Végezetül egy magnetotellurikus terepmérésből származó regisztrátumot 
vizsgáltunk (10. ábra). Az elektromos komponens adatsora 2,5 s-onként volt

10. ábra. Puc. 10. Fig. 10.

30



digitalizálva, spektrumának csúcsa 22 s-nál volt (11. ábra), A teljes hossz kb. 
100s. Ehhez az adatsorhoz kevertünk hozzá monoharmonikus 32, illetve 27 
periódusú jelet, úgy, hogy a két amplitúdó egymáshoz közel legyen. Mindkét 
sorozat esetén az iterációszámot változtattuk, 5 —100 határok között.

11. ábra. Рис. 11. Fig. 11.

A 32 s-os jel hozzákeverésével kapott sorozat spektruma 20 iteráció után 
látható. A 12. ábrán már két csúcs jelenik meg, egy nagyobb a monoharmonikus 
jel helyéhez közel, egy pedig az eredeti spektrumcsúcs közelében. Érdekes, és 
némileg megmagyarázhatatlan, hogy 30 iteráció esetében ez a szétválás újra 
megszűnik. Az iterációszám további növelésével a szétválás egyre határozottabb 
lesz, és a monoharmonikus jel amplitúdója viszonylag nő. Felhasadás nyoma 
még 100 iterációnál sem mutatható ki.

12. ábra. Рис. 12. Fig. 12.

A 27 s-os, tehát az eredeti spektrum csúcsához közelebb álló monoharmo
nikus jel hozzákeverése révén kapott sorozatunk spektruma 20 iterációnál 
mutatja a csúcs szétválásának első jelét, a maximumzóna meg vastagodása
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útján; 40 iterációnál a szétválás már nagyon határozott. A spektrumok csúcsai
nak helyzetét összefoglalóan mutatja a 13. ábra az iterációszám függvényében. 
Ennek alapján két fontos következtetést lehet levonni, olyan következtetést, 
amely az előző vizsgálatokból nyert megállapításokkal is összhangban van: 
először, a két csúcs, az eredeti és a monoharmonikus jelnek megfelelő maximum 
annál később válik szét, minél közelebb van egymáshoz a két megfelelő perió
dusérték. 22 és 32 s esetén az átmeneti zóna 20, 22 és 27 s esetén 25 iterációnál 
kezdődik. Ahhoz viszont, hogy mindkét csúcshoz a periódus 1% körüli pontosság
gal legyen becsülhető, nagyon nagy iterációszámra van szükség (100 körül).

A második megállapítás, hogy a geomágneses adatsorok nem tisztán harmoniku
sok, ennek megfelelően a spektrumcsúcsok felhasadásától kevésbé kell tartani, 
elég nagy tartományon belül ilyen felhasadásnak nyomát sem lehet találni. 
Ezekkel az előnyökkel szemben újra azt kell megállapítani, hogy az egyes csúcsok 
abszolút magasságának alig lehet jelentőséget tulajdonítani, azok még nagy 
iterációszámnál is elég jelentékeny mértékben változnak. Sőt, az egyes csúcsok 
nagyságának viszonylagos magassága sem változatlan.

Mindezek alapján, legalábbis geomágneses idősorok elemzésében úgy véljük, 
hogy a Maximum Entrópia Módszernek csak olyan esetben van nagyobb jelentő
sége, ha egy-egy sorozaton belül több egyidőben jelentkező periódus fellépését 
akarjuk kimutatni, de még ebben az esetben sem várhatjuk, hogy az egyes 
spektrumcsúcsok környezetében jelentkező teljesítmények arányára pontos 
felvilágosítást kapjunk.
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