
Frekvenciaszondázások méréstervezése, az egyenáramú 
szondázás és a frekvenciaszondázás komplex kiértékelése

PÁNCSICS ZOLTÁN1

Az elektromos és elektromágneses módszerek közül a vertikális elektromos szondázás (VÉS) és 
az elektromágneses frekvenciaszondázás (FRS) módszereivel kapcsolatban felmerült mérésterve
zési és kiértékelési kérdéskörrel foglalkozik a cikk A frekvenciaszondázás méréstervezésének 
feladata, hogy a vizsgált vertikális dipólus forrás mellett (1) a szóba jöhető térjellemzők közül 
melyeket és (2) milyen adó-vevő távolságoknál és milyen frekvenciatartományokban érdemes 
felvenni, hogy az adott rétegzett modellre vonatkozó legpontosabb fajlagos ellenállás és rétegvas
tagság becslést érhessük el a feltételezhető mérési hibák és modell zajok mellett. Gyakran nehéz
ségekbe ütközik egyfajta módszer használata esetén a réteg fajlagos ellenállásának és rétegvastag
ságának kívánt pontosságú becslése. A két módszer együttes használatával a rétegzett modell 
paramétereinek meghatározhatóságát javíthatjuk.

Problems arising in the planning of measurements and interpretation of resistivity andfrequency 
sounding are investigated Vertical electric sounding (VES) as a direct current method and 
frequency sounding (FRS) using a vertical magnetic dipole source as an electromagnetic method 
are used in the analyses. The problems in planning frequency sounding measurements are: ( l ) which 
one of the electromagnetic field quantities should be measured;(2) which set o f transmitter-receiver 
distance andfrequencies to obtain the best resolve for the layer resistivities and thicknesses for the 
assumed measuring and model errors. Using only one method it is often difficult to obtain good 
estimation for some layer parameters. The joint use of the two methods (VES and FRS) improves 
the efficiency of interpretation.

Bevezetés

Az elektromos és elektomágneses módszerek kö
zül a vertikális elektromos szondázás (VES) és az 
elektromágneses frekvenciaszondázás (FRS) mód
szereivel kapcsolatban felmerült méréstervezési és 
kiértékelési kérdéskörrel foglalkozik a cikk. Egydi
menziós, azaz közel horizontálisan rétegzett szerke
zeteket vizsgálok, hiszen ezen szerkezetek ténylege
sen léteznek az üledékes medencékben, azonkívül ez 
kiindulása lehet további bonyolultabb (két-, három- 
dimenziós ) szerkezetek kutatásának. A mérésterve
zés feladata, hogy adott típusú megismerendő szer
kezet esetén milyen mérési eszközt (eszközöket), 
azok milyen kombinációt milyen mérési koordináták 
mellett kell használni a kutatott földtani struktúra 
minél pontosabb megismerése érdekében.

A frekvenciaszondázás méréstervezésének fel
adata, hogy a vizsgált harmonikus gerjesztésű verti
kális mágneses dipólus (VMD) forrás mellett (1) a 
szóba jöhető térjellemzők (a mágneses indukció ver
tikális komponense, fázisa, a mágneses idukció ho
rizontális komponense, fázisa, a mágneses indukció 
két komponensének aránya és a két fázis különbsége) 
közül, melyeket és (2) milyen adó-vevő távolságok
nál és milyen frekvencia-tartományokban érdemes 
megmérni, hogy az adott rétegzett modellre vonatko
zó legpontosabb réteg fajlagos ellenállás és rétegvas
tagság becslést érhessük el a feltételezhető mérési és 
egyéb modell zajok mellet. Jelen pillanatban a MA- 
XI-PROBE terepi műszerrel csak a mágneses induk
ció két komponensének hányadosát és a két fázis
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különbségét mérik, azaz ezzel a vizsgálattal műszer
fejlesztési irányt jelölhetünk ki. Azonkívül különbö
ző típusú hatókhoz más-más típusú mérés szükséges, 
célorientáltnak kell lennie a rendszernek, azaz külön
böző targethez mindig meg kell határozni az optimá
lis mérendő térjellemzőt (térjellemzőket) és mérési 
koordinátákat. Ezek meghatározására alkalmasak a 
statisztikus kiértékelési módszerek.

Gyakran nehézségekbe ütközik egyfajta módszer 
használata esetén a réteg fajlagos ellenállásának és 
rétegvastagságának kívánt pontosságú meghatározá
sa, becslése. A VES módszerrel meghatározhatjuk az 
egyes rétegek fajlagos ellenállását és vastagságát, de 
ha valamely réteg vékony, akkor ezen paraméterek 
kellően pontos felbecslése nehézségekbe ütközik. Az 
FRS módszerrel jól meghatározhatjuk a jólvezető 
réteg paramétereit. A két módszer együttes haszná
latával a rétegzett modell paramétereinek meghatá
rozását javíthatjuk.

Paraméterek minőségi kontrollja

A VES és az RFS kísérleti anyag matematikai 
modelljét az additív valószínűségi modellel írhatjuk 
le [ZVEREZ (1974, 1979), GOLCMAN (1971), SALÁT  
et al. (1982), HONG (1987)]:

U k = f k ( p )  +  n k (1)

А к  index a mérési koordinátákat jelöli, amelyet a 
geofizikus szabadon állíthat be a kutatás során. Ide 
tartoznak a mérések hely és idő koordinátái, a VES- 
nél a tápáramforrás erőssége (I), a gerjesztő és ész
lelő távolsága (r=AO). FRS-nél a gerjesztési frek-
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vencia (со), és az adó-vevő tekercs távolsága. A p  
vektor a modellobjektum ismeretlen paramétereit je 
lenti. A kiértékelés becsértékeként adódó eredményt 
p-pal felöljük. Az f^p )  pedig a p  paramétervektorral 
jellemzett hatóhoz tartozó elméleti értéket jelenti.

Az uk térjellemző értékei a mérési környezetnek az 
aktuális к koordinátaegyüttes melletti gerjesztésre 
adott észlelhető válasza. A VES-nél a pk látszólagos 
fajlagos ellenállás adatok. FRS-esetén, VMD ger
jesztés esetén a vevő tekercs által mérhető az M0 
momentumé vertikális harmonikus mágneses dipó
lus mágneses terének radiális komponense Bf[ a ver
tikális komponense vagy a kettő hányadosa 
( Bz/B r) ff. Ezenkívül mérhető a phase5$, a gerjesz
tett hullám horizontális komponensének és a gerjesz
tő harmonikus hullámnak a fáziskülönbsége, pha
s e ^  , a gerjesztett hullám vertikális komponensének 
és a gerjesztő harmonikus hullámnak a fáziskülönb
sége, valamint (phasefiz-phaseBr)^ a kettő fáziskü
lönbsége.

Az nk azon zajforrásokat tükrözi, hogy sem a mé
rés, sem a ható nem olyan ideális a valóságban, mint 
azt feltételezik. A gerjesztés névleges jellemzői nem 
egyeznek a tényleges értékekkel, és a p  paraméter
vektor sem egyezik meg a p(x,y,z) valódi ellenállás
eloszlással. Jellemzésére a statisztikában használatos 
hibamértékek alkalmasak. Mivel a kísérleti és elmé
leti terek eltérésének konkrét realizációja ismeretlen 
az nk eltérést véletlenszerűnek kell tekinteni és való
színűségi leírással lehet modellezni.

Az egyenáramú szondázások és a frekvenciaszon
dázások kiértékelésére a statisztikus becslési eljárá
sok alkalmasak [H ON G 1987, PÁNCSICS1991]. Nor
mális eloszlású additív valószínűségi kísérleti mo
dell esetén, közel optimális becslést szolgáltató kiér
tékelési eljárásnak elvileg a maximum likelihood 
becslés bizonyul, illetve adott feltételek mellett (ad
ditív valószínűségi modell, az nk véletlen eltérésre 
érvényes a normális eloszlás) ezzel ekvivalens a 
súlyozott legkisebb négyzetek módszere [HONG
1987].

A becsült értékek minősítése a klasszikus matema
tikai statisztika segítségével végezhető el. A Fischer- 
féle információs-mennyiség valószínűségi jellegű 
additív kísérleti anyag modell esetén, ha a véletlen 
eltérés eloszlása normális (ez a logaritmus VÉS és 
FRS adatokra feltételezhető). Az információs mátrix 
i j  elemének alakja:

(2)

ahol R(n) az n eltérések kovariancia mátrixa. Ha a 
véletlen eltérések R(n) hibamátrixa diagonális és fő
átlójában azonos diszperziójú elemek állnak, akkor 
R (n) = <j§ /  aholoo az egységsúlyú mérés szórása.

A következtetések hibái analitikus formulákkal 
felbecsülhetőek. A p  becslés bizonytalanságát a 
D (p) kovariancia mátrix írja le:

(3)

A főátlóban a paraméterek szórásnégyzetei állnak, 
nem diagonális elemei a p x éspj becslések közötti 
korrelációs kapcsolatot jellemzik. A D  (p) kovarian
cia mátrixot a Fischer-féle információs mátrix inverz 
szolgáltatja:

D (p) = I ul (p) (4)

Experimentális modellezés

A minőségi mutatók meghatározása a szintetikus 
modellezések és a kísérleti tesztelések együttes al
kalmazásával végezhető el. Teszt területen reális mé
résekkel felveszik az uk kísérleti anyagot, amelyek 
az előzőleg más mérésekből (pl. fúrásokban végzett 
karotázs mérésekből) ismeretes p  értékekhez tartoz
nak, és a kiértékelés feladata a számára ismeretlen 
megoldások megkeresése. Másik oldalról a konkrét 
p  modellobjektumhoz a kísérleti anyag modell alap
ján ki lehet számolni a különféle uk szintetikus mérési 
adat realizációkat. Az így kapott uk adathalmazt az 
inverz feladat megoldó eljárással kell kiértékelni. A 
szintetikus mérési anyagot úgy kell generálni, hogy 
az n véletlen eltérés felvett statisztikai jellemzői 
nagyjából megyegyezzenek a terepi experimentális 
tesztelés szolgáltatta statisztikus jellemzőkkel.

A VÉS és FRS módszer terepi tesztelését egyéb 
mérésekből (mélyfúrás) geológiailag jól ismert terü
leten hajtottam végre. A választott terület viszonylag 
egyszerű felépítésű, nagy vastagságú rétegekből álló 
földtani struktúra. A teszt-terület a Csordakút-Mány 
térségében található tükröspusztai terület volt. Itt 
több szelvény mentén történt már VÉS és FRS mérés. 
A kutatási területen több 100-120 m mélységű fúrást 
mélyítettek, amelyek alapján pontosan ismertté vált 
az üledékes rétesor [HEGEDŰS 1989]. A terület geo- 
elektromos modelljét a fúrási adatok és a VÉS méré
sek segítségével állítottam fel.

Az inverz feladat megoldó algoritmussal a para
méterek becslésével együtt az n véletlen komponens 
analízise is elvégezhető, mert előzetesen nem isme
retes a teljes R(n) bemeneti hibamátrix. A reziduálok 
alapján lehet megbecsülni az egységsúlyú mérés szó
rását. A reziduálok a mért értékek és a becsült p 
parméterekhez tartozó elméleti értékek különbségét 
jelenti. A VÉS mérések esetén a cf0 egységsúlyú 
mérés szórására irodalmi tapasztalatok alapján, Ra - 
ICHE et al. [1985], H O N G  [1987] közöltek szerint és 
az általam vizsgált terepi VÉS mérésekre 5-7% 
nagyságú a 0 véletlen eltérést igazolnak a mérési és 
modell hibára. A frekvenciaszondázások esetén ezen 
a tükröspusztai teszt-területen a (Bz/B r)M ( cobr* ) tér
jellemzőre vonatkozó mérési adatok álltak rendelke
zésemre, amely mérési anyagot a MAXI-PROBE 
műszerrel vettek fel. Az FRS mérések esetén a a 0 
egységsúlyú mérés szórására az általam vizsgált te
repi eredmények [PÁNCSICS 1991] 10-15 % szórású 
véletlen eltérést igazolnak, azaz feltehetően 
°0Bz88 ° 0Br = 5-7%. Irodalmi tapasztalatok alapján 
GLENN , WARD [1976] cikke szerint, a o0Bz, a0Brmé
rési hibára 1 % tételezhető fel. Figyelembe véve a 
modell hibát is, ami a mérési hiba 3-4-szereséí jelen
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ti, а0Ву = o0Br = 4-5% nagyságú hiba adódik; a fázis 
mérése esetén a mérési hibára l°-ot tételeztek fel, 
tehát figyelembe véve a modell hibát is
Opphase Bz ~  ®OphaseBr ~ 3—4 és ĜphaseBz - phase В r ~ 6 vé
letlen eltérések állnak fenn a mérési és modell hibára. 
Csak akkor lehet a szimulációs vizsgálatokat elvé
gezni, ha előtte a terepi tesztelést elvégeztük, az 
összes további szintetikus modellezésnek ez az alap
ja.

4. Elektromágnesen szondázások
statisztikus vizsgálata szintetikus mérési 

anyag segítségével

A szimulációs vizsgálatok nagy lehetősége, hogy 
segítségükkel a terepen majd mérhető térjellemzők 
közül, illetve a mérési koordináták, azaz az r, adó
vevő távolság és az adó tekercs соу gerjesztő frekven
ciája közül ki lehet választani azon értékeket, illetve 
azon tartományokat, amelyek legjobban biztosítják 
az ismeretlen rétegsor paramétereinek megtalálását.

A szimuláció lényege, hogy a kiválasztott p  réteg
paraméterekhez a megadott rh соу mérési koordináta 
együttesnél ki lehet számolni az FRS direkt feladat 
megoldását a különböző térjellemzőkre. Majd az nk 
véletlen eltérések realizációit hozzá kell adni az 
adott, éppen vizsgált térjellemzők elméleti értékei
hez. így adódnak a szintetikus FRS mérési adatok.

A szimuláció során a reális geológia viszonyok 
esetén fellépő geológiai és fizikai modell hibákat és 
mérés hibákat is számításba vevő véletlen eltérések 
feltételezésével végeztük el a vizsgálatokat. A vizs
gált modell a H-típusú modell, melynek paraméterei:

p, = 80 Cím -  20 m
p2 = 10 Cím d2 = 80 m
p3 = 2000 Cím

A vizsgált frekvenciatartomány 7,9 Hz-től 60092 Hz-ig 
tart, és összesen 14 különböző frekvenicát tartalmaz. Va
gyis: 7.9, 15.8, 31.3, 62.3, 123.8, 246.2, 489.5,
973.2, 1934.8, 3846.5, 7647.3, 15203.5, 30226.1, 
60092. Ez a frekvenciatartom ány a M AXI-PRO- 
BE terepi m űszer frekvenciatartományával megegye
ző.

A vizsgálat során 6 térjellemzőt hasonlítottunk 
össze, a mágneses indukció vertikális komponensét 
— Bz —, ezen komponenshez tartozó fázist — 
phaseBz — , a mágneses indukció radiális komponen
sét — Br —, és ezen komponenshez tartozó fázist — 
phaseßr —, valamint az előző két komponens hánya
dosát — ( Bz/B r) — és a két komponenshez tartozó 
fázis különbségét — phaseR2 -  phaseZ?r —. Ezekre a 
reális viszonyoknak megfelelő különböző nagyságú 
véletlen eltérést tételeztünk fel :

° 0absBz =  a 0abs5 r =  5  %

^OphaseBz ~  ^OphaseÄr ~  3  

^Oabs(Bz/Br) ~  Ю %

^OphaseBz -  phaseßr ^

A közvetítések kovariancia mátrixa a becsült pa
ramétereknek a főátlóból származó szórásaival és a 
becsült értékek közötti korrelációs mátrixszal írható 
le. Egy-egy mérési koordinátájú szimulációs vizsgá
latban több szimuláció eredményeiből számított át
lagértékeket használtunk fel az adott paraméter mi
nőségi jellemzésére. A szimulációs vizsgálatot 
Glenn W.E. és Ward S.H. [G LEN N , W A R D  1976] 
cikkében leírtakhoz hasonlóan végeztük el [PÁN- 
CSICS 1991].

Először a paraméter szondázást vizsgáltuk, ahol 
egy meghatározott adó-yevő távolságnál egy bizo
nyos frekvenciatartományban történik a mérés. A 7 
különböző távolságnál számított frekvencia szondá
zás eredményeként kapott paraméterhibákat hasonlí
tottunk össze. A paraméterek meghatározási hibája 
631 m-nél és 798 m-nél a legkisebb, de nagyobb 
adó-vevő távolság esetén feltehetőleg a mérési hiba 
és a geológiai zaj is nagy, ezért ebből a R=631 m-es 
távolságot tartottuk a legjobb mérési koordinátának.

A következő vizsgálat során a frekvenciatarto
mányt felosztottuk két részre, az alsó tartomány 11 
frekvenciaértéket tartalmaz 7,9 Hz-től 7646,3 Hz-ig, 
a felső tartomány 10 frekvenciaértéket tartalmaz 
123,8 Hz-től 60092,5 Hz-ig. Megállapítható, hogy a 
frekvenciatartomány felső része domináns a paramé
termeghatározás szempontjából, de nagyobb a para
méterek szórása 10 frekvenciaértéket tartalmazó tar
tományban, mint a 14 frekvenciát tartalmazó eset
ben. Ez a kevesebb mérési adatnak köszönhető.

A geometriai szondázás során, egy meghatározott 
frekvencián, a VÉS méréshez hasonlóan, csak az 
adó-vevő távolságot változtatva veszik fel a mérési 
anyagot. Megállapítható, hogy a frekvencia szondá
zás kisebb paraméterszórásokat eredményez, mint a 
geometriai szondázás, ezenkívül terepi mérések al
kalmával is egyszerűbb kivitelezni a nagyobb frek
venciatartományú méréseket, mint a geometria szon
dázásokat.

Eddig külön vizsgáltuk a frekvenciaszondázást és 
külön a geometriai szondázást, de lehetőség nyílik a 
két szondázás kombinációjára is. Az a kombinált 
szondázás adta a legjobb paramétermeghatározást, 
ami magában foglalja a legjobb paraméterszondázást 
adó frekvenciatartományt.

Lehetőség van még egy másik fajta szimulációs 
vizsgálatra a kombinált szondázás esetén, ahol a 
különböző adó-vevő távolságnál, az egyes mérések 
során nem ugyanazt a frekvenciatartományt használ
ja fel, hanem azt vizsgálná, hogy a kisebb adó-vevő 
távolságokon, az előző szimulációs lépésekben opti
malizált magasabb frekvenciatartományt, és na
gyobb adó-vevő távolságok esetén alacsonyabb frek
venciatartományú mérés jobb paramétermeghatáro
zást bizosít-e.

Eddig eltekintettünk egy másik fontos paraméter 
minőségét jelző mutatótól, a korrelációs mátrixtól. 
Nézzük, hogy alakul a korrelációs mátrix a fázis 
illetve a mágneses indukció abszolút értékének mé
résekor. A korrelációs mátrix értékei az l/а  táblázat
ban a Bz komponensre vonatkoztatva találhatóak, az 
1/b táblázatban pedig a phaseZ?^-phaseRr-re vonat
koztatva.
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Korrelációs mátrix értékei Br re 
Correlation matrix for Bz

l/а táblázat Table l/а

1/b táblázat Table 1/b
Korrelációs mátrix értékei phase#£-phase#r-re 

Correlation mátrix for phasef?2-phaseZ?r

A korrelációs mátrix szerint a Bz komponensre 
nézve több korrelációs koefficiens nagyobb, mint 
0,8. (p i-p 2, P r d u P rd 2, p2-d u dr d2\  s lzs lz ezen 
paraméterek nem határozhatóak meg külön-külön, 
csak ezen paraméterek kombinácáiói. A phase/?z - 
phase/?,, térjellemzőre csak a dj -  d2 korrelációja 
nagyobb, mint 0.8, de ezenkívül nagy a korrelációja 
a p2-d 2 paramétereknek. Vagyis a fázis mérése ese
tén a paraméterek közti korreláció sokkal kisebb, 
ezen térjellemző mérése esetén a paramétermeghatá
rozás kevésbe függ egy másik paraméter értékétől, 
mint a mágneses indukció vertikális komponensének 
mérésénél.

A szimulációs vizsgálat során általánosan megál
lapítható, hogy a fázis mérése esetén a korrelációs 
mátrix komponenseiből kisebb fokú korrelációt ka
punk a különböző paraméterek között, mint a mág
neses indukció amplitúdójának mérése esetén.

Tehát ezen Я -típusú modellre kapott szimulációs 
vizsgálat szerint az optimális mérési koordinátae
gyüttes a kutatandó mélység 6-8 -szorosa (/?=631.2 m 
és 798 m) az adó-ve vő távolság, és со = 124-60092 Hz 
az optimális frekvenciatartomány.

A térjellemzők közül a vizsgálat szerint a Bz/  Br 
hányados helyett érdemesebb volna a mágneses in
dukció vertikális és horizontális komponensét és fá
zisait is külön-külön megmérni, mert ezek általában 
pontosabb paraméter meghatározást tennének lehe
tővé. (Ezt felhasználom a komplex kiértékelés so
rán.) Ezen elemzés szerint, ami összhangban van 
G LEN N , WARD [1976] vizsgálataival, megállapítha
tó, hogy a paraméteres frekvenciaszondázás jobb 
minőségű mérést tesz lehetővé, mint a geometriai 
szondázás, azonkívül amely magába foglalja mind a 
paraméteres frekvenciaszondázást, mind a geomet
riai szondázást — azaz a kombinált szondázás — 
kínálja a legpontosabb paraméter meghatározást.

Gyakran nehézségekbe ütközik a rétegvastagsá
gok és réteg fajlagos ellenállások meghatározása 
egy-egy fajta kutatási módszer számára. Például a 
VÉS kutatási módszer képes meghatározni mind a 
nagy fajlagos ellenállású, mind a las fajlagos ellenál
lású réteg paramétereit, de ha ez a meghatározandó 
réteg vékony, akkor ezen réteg paramétereinek kü
lön-külön való meghatározása bizonytalanná válik. 
Az FRS kutatási módszer érzékenyebb a kisebb faj
lagos ellenállású rétegek meghatározására. Vizsgál
juk meg e két módszeregyüttes kiértékelését, érde
mes-e őket kombinálni, milyen módon hat a paramé
ter meghatározások pontosságára. A szakiro
dalomban több példa található a komplex kiértéke
lésre. [V o z o f f , Jupp 1975, G o m e z -T r e v i n o , E d 
w a r d s  1983, Jupp, V o z o f f  1975, R a i c h e  et al. 
1985].

Vizsgáljuk meg külön a VES-módszer segítségé
vel, külön az FRS módszert használva különböző 
szintetikus modellek esetén, milyen pontossággal és 
minőségi jellemzőkkel határozhatók meg az egyes 
paraméterek, azután a két módszer együttes haszná
lata esetén hogy alakul.

A kiértékelés során a másodrendű Marquardt-féle 
csillapított legkisebb négyzetek módszerét [RAICHE 
et al.1985] használom, amelyre Varga Mihály [V A R 
GA 1991,V a r g a , K a r d e v a n  1991] írta meg a szá
mítógépes programot. Ez az algoritmus tulajdonkép
pen az előző statisztikus kiértékelési algoritmussal 
megegyező, annak egy más megfogalmazása.

Tegyük fel, hogy Af mérési adatunk dlf d2, ... dM 
van, amely adatrendszer az N  paraméterű p b p2, ..., 
pfj modell felszínén lévő mérésekből származik. Ese
tünkben a di mérési paraméter a látszólagos fajlagos 
ellenállás, a pj paraméter pedig a réteg vastagság és 
réteg fajlagos ellenállás.

A linearizálás végett végezzük el a Taylor sorfej
tést és álljunk meg az elsőrendű parciálisoknál.

d = у + Jbp  (5)

Itt у egy M  dimenziós vektor, amely a kiindulási p 
paraméterű modellre számított elméleti látszólagos 
fajlagos ellenállás értékeket tartalmazza, öp  egy N  
dimenziós vektor, amely a paraméterkorrekciókat 
tartalmazza, amelyet az iteráció során számolunk ki. 
J  pedig az MxN-es Jacobi mátrix, amely elemei: 
Jy = ду/d p j . A Jacobi mátrix szerepe ugyanaz mint 
a (2)-es információs mátrixnak, a paraméterérzé
kenységet a Jacobi mátrixon keresztül határozhatjuk 
meg. Mivel a praméterek és a mérési adatok néhány 
nagyságrendet változhatnak, ezen adatok logarit
musait használjuk. így a fizikailag értelmes, a para
méterek pozitív értékeit meghatározó skálán marad
hatunk. Vagyis Д=1п dh Y r \n y iy P j-In /?. evvel defi
niáljuk újra a Jacobi mátrixot: Jy = dY/öPj. A hiba 
vektor így : e = Д- -  Yi = In (d /y ,). Ezzel az (5)-es:

K om plex kiértékelés

e=JbP (6)
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A J  mátrixot nem invertáljuk közvetlenül, hanem 
a saját érték dekompozíciót (S VD-singular value de
composition) használjuk fel:

(7)

Itt U egy MxN-es mátrix, amely a mért adatok 
sajátvektorait tartalmazza, V egy MxN-es mátrix, 
amely a paraméterek sajátvektorait tartalmazza, S 
egy diagonális NxN-es mátrix, amely Sj sajátértéke
ket tartalmazza.

Definiáljuk a saját paramétervektort Q-1 és a 
transzformált hiba vektort R-1.

q = v tp  ( 8)

R = UTz (9)
Ezzel a sajátparaméter korrekciós lépése így alakul:

bQ-S-'R (10)
vagy bQj = Rj S j1 . Probléma a kis s értékeknél lép fel, 
hisz a Q széles intervallumban oszcillálni fog az 
egyes iterációs lépésekben. Ez a Qj “nem lényeges” 
sajátparaméter, amely csak kis mértékben befolyá
solja a modell adatainak megváltozását. Ezen para
méterek kiküszöbölésére használjuk a csillapító kor
rekciós lépést [R a ic h e  et al. 1985]. Kezdetben csak 
a leglényegesebb sajátparaméterek változását enged
jük meg, és ahogy az illesztési hiba csökken, a ke
vésbé fontos sajátparamétereket is változtatjuk.

Az új paraméterek számíthatóak:

P {új) = P{régi) + VbQ (11)

Ezekkel az új parméterekkel számíthatók az új 
modellhez tartozó elméleti értékek és az új hiba vek
tor (6).

Az inverzió minőségének jellemzése szorosan 
hozzátartozik az interpretációhoz. A paraméterek 
konfidencia intervalluma a a  standard hibával szá
mítható:

ahol pj az alsó és felső határa a pj paraméter 95%-os 
megbízhatósági intervallumának.

E módszer leghasznosabb eszköze, hogy а V mát
rix segítségével vizsgálhatjuk a paraméterek megha
tározhatóságát. А V  mátrix a Q sajátparaméterek és 
a Pj fizikai paraméterek között teremt kapcsolatot:

P= VQ

Vij a Pt fizikai paraméter Q/-re vonatkozó mértéke, 
tehát а V mátrix oszlopai a Qj sajátparamétereknek 
felelnek meg, amelyek lineáris kapcsolatban állnak 
a Pj fizikai paraméterekkel. A Qrhez tartozó bármely 
P, kombinációk jól meghatározhatóak, ha a csillapí
tási tényező tj* 1. Ezek a kombinációk nem határoz
hatók meg megfelelően, ha tj « 1 .  Általánosan meg

állapítható, hogy ha például a VÉS mérések esetén a 
geológiai szerkezet egy jól vezető réteget tartalmaz, 
és ha a Q egy oszlopa tartalmazza az [ln(A)-ln(p)]-t, 
ahol h az adott réteg vastagsága, és p az adott réteg 
fajlagos ellenállása, akkor a h/p  hányadost jól meg 
lehet határozni a kiértékelés során. Ha a másik 
oszlopa tartalmazza az [ln(/z)+ln(p)]-t, azaz jól meg
határozható az adott rétegre vonatkozó h/p  és hp 
értékek, akkor ennek a rétegnek a vastagsága és 
fajlagos ellenállása külön-külön is meghatározható.

Négy különböző modellen vizsgálom meg a 
komplex kiértékelést, amely négy modell egy Hy Ky 
A és Q típusú modell:

A négy modell esetén egy-egy meghatározott 
helyről indítom a keresést. Ezek a kezdő paraméte
rek:

Nézzük meg a A'-típusú modellt (2. táblázat). A 
VES-re vonatkozó szintetikus modellezésnél az 
r=AO mérési koordináta 1-1000 m-ig változik, 
összesen 31 mérési ponton számítva az elméleti 
p l(p ,rk) látszólagos fajlagos ellenállást, amelyhez 
7%-nak megfelelő normális eloszlású véletlen elté
rés adunk.

Tehát а V mátrix oszlopai a sajátparamatéreknek 
(EP) felelnek meg, sorai pedig a fizikai paraméter 
logaritmusainak. A VÉS módszer a felső réteg para
métereit megtalálta, kis paraméter hibával. Ezen pa
raméterek közötti korreláció is kicsi, azonkívül а V 
mátrixban az EP 1-ből meghatározható dx/ p x (mert a 
csillapító tényező= 1), illetve EP2-ből dxpu azaz ezen 
paraméterek külön-külön is meghatározhatóak. A 
középső vékony rétegre viszont a korrelációs mátrix
ból is p2~d2 korrelációs koefficiense 0.99, és а V 
mátrixban is azon oszlopokból amelyekhez tartozó 
csillapítási tényező 1, csak a p2d2 szorzat határozható 
meg, a paraméterek külön-külön nem. A VÉS jól 
meghatározza a pb dx és p3 de a vékony, nagy fajla
gos ellenállású rétegnek csak a p2d2 paraméterek 
szorzatát tudja meghatározni.

FRS esetén 12 frekvencián 100 m-es adó-ve vő 
távolságnál történt a szintetikus modellezés. A 
(Bz/ B ry (p,(ohrk) térjellemzőt látszólagos fajlagos 
ellenállás értékre átszámítva, az elméleti értékhez

40 Magyar Geofizika XXXIII. évf., 1. szám



2  táblázat Table 2.
A АГ-típusú modellre kapott kiértékelési eredmények a VÉS mérési módszer, az FRS mérési módszer, illetve ezek együttes

kiértékelése esetén.

Results of the interpretation obtained for a /(Г-type geoelectric model using VES, FRS and joint datasets.

7%-os normális eloszlású hibát adva történt a kiérté
kelés. A p! és d{ meghatározására van lehetőség, 
elfogadható paraméterhibával, EP 1-ből meghatároz
ható d \/P i és EP2-ből p idszorzat, vagyis ezen 
paraméterek külön-külön is meghatározhatóak. A V 
mátrixból látható, hogy csak a p2d2 szorzat határoz
ható meg a középső réteg parmétereire vonatkozó
lag.

Nézzük meg mit ad a két előzőekben említett 
módszer együttes kiértékelése, javítja-e a középső 
réteg meghatározását, vagy nem ad az egyenáramú 
mérésnél jobb eredményt. Az elméleti értékekhez 
7%-os hibát adunk, amely értékeket 100 m-es adó
vevő távolságnál 11 frekvencián számítunk, illetve 
rk = АО  mérési koordináták 1-163 m-es tartomány
ban összesen 29 helyen számítva. A p, és megha-

Magyar Geofizika XXXIII. évf., 1. szám 41



Results of the interpretation obtained for a Я -type geoelectric model using VES, FRS and joint datasets.

3. táblázat Table 3.
A Я-típusú modellre kapott kiértékelési eredmények a VÉS mérési módszer, az FRS mérési módszer, illetve ezek együttes

kiértékelése esetén.

tározás pontos, kis paraméterhibával meghatározha
tó. A V mátrix vizsgálatából kitűnik, hogy EP 1-ből 
meghatározható </,/p, és EP2-ből p ezen paramé
terek külön is meghatározhatók. A p2 és d2 meghatá
rozása ezen komplex kiértékelés esetén a legponto

sabb, a megoldás kis paraméterhibával történik. A V 
mátrix szerint ЕРЗ-ból meghatározható p2d2 és EP4- 
ből p2/d 2 vagyis mindkét paraméter meghatározható 
külön-külön is! A p3 meghatározása is jó, kis para
méterhibával történik. Tehát az együttes kiértékelés
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Results o f the interpretation obtained for a А-type geoelectric model using VES, FRS and joint datasets.

4. táblázat Table 4.
A А-típusú modellre kapott kiértékelési eredmények a VÉS mérési módszer, az FRS mérési módszer, illetve ezek együttes

kiértékelése esetén.

feloldja a vékony rétegre vonatkozó ekvivalenciát, és 
ezen réteghez tartozó paraméterek egymástól függet
lenül meghatározhatóak.

A Я -típusü modellhez (3. ) a VES mód
szer jó  paramétermeghatározást biztosít. Az FRS 
szondázás esetén a középső réteg paraméterei nem
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Results o f the interpretation obtained for a CMype geoelectric model using VES, FRS and joint datasets.

5. táblázat Table 5.
A (Mípusú modellre kapott kiértékelési eredmények a VÉS mérési módszer, az FRS mérési módszer, illetve ezek együttes

kiértékelése esetén.

határozhatlak meg külön-külön, csak a d2/p 2 arány. 
A komplex kiértékelés adja a legjobb parmétermeg- 
határozást. (A V mátrix szerint a p3 meghatározása 
bizonytalan, csak kis értékek tartoznak logarit
musához.)

Az A típusú modell ( 4.táblázat) esetén a VES és 
FRS meghatározza a rétegek fajlagos ellenállásának 
növekedési trendjét, a Q típusú modell (5. táblázat) 
esetén csökkenési trendjét, meghatározza az első ré
teg vastagságát, de a második réteg vastagságának
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Results o f the interpretation obtained for a ЛГ-type geoelectric model using VES, FRS and joint datasets.

6. táblázat Table 6.
A ЛГ-típusú modellre kapott kiértékelési eredmények a VÉS mérési módszer, az FRS mérési módszer, illetve ezek együttes

kiértékelése esetén.

Tehát a szimulációs vizsgálatok azt mutatják, 
hogy e két módszer együttes használata javítja a 
párhuzamosan rétegzett modellek meghatározható-
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7. táblázni Table 7.
A Я -típusú modellre kapott kiértékelési eredmények a VÉS mérési módszer, az FRS mérési módszer, illetve ezek együttes

kiértékelése esetén.

Results of the interpretation obtained for a Я -type geoelectric model using VES, FRS and joint datasets.

ságát, különösen a vékony rétegre vonatkozóan. A A komplex kiértékelés egy másik lehetséges vál- 
geofizikai adatok komplex interpretációja tovább tozatát is megvizsgáltam, ahol az abs abs(Br), 
fejleszthető más mérési módszerek bekapcsolásával. phasefß,), phase(ßr) és a VES mérésekből adódó pL
Az adott módszerek, mérések egymáshoz viszonyt- térjellemzőket együttesen felhasználtam az interpre-
tott súlyának pontos meghatározásával. tációban. A vizsgált négy modell a H, A, Q típusú

46 Magyar Geofizika XXXIII. évf., 1. szám



Results of the interpretation obtained for a А -type geoelectric model using VES, FRS and joint datasets.

8. táblázat Table 8.
A А-típusú modellre kapott kiértékelési eredmények a VÉS mérési módszer, az FRS mérési módszer, illetve ezek együttes

kiértékelése esetén.

lodell. A szintetikus adatok a felső frekvenciatarto- esetén a kombinált frekvenciaszondázást 200 és 251
lányban (123,8-60092 Hz) és két adó-vevő távol- m-nél, a H típusú modell esetén 631 és 794 m-nél
ágnál kerültek felvételre. A K, A, Qtípusú modell végeztük. A VES-re vonatkozólag a mérési koordi-
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9. táblázat Table 9.
A ^-típusú modellre kapott kiértékelési eredmények a VÉS mérési módszer, az FRS mérési módszer, illetve ezek együttes

kiértékelése esetén.

Results of the interpretation obtained for a CMype geoelectric model using VES, FRS and joint datasets.

náták megegyeznek az előzőben említettel. A komp
lex kiértékelést az egyedi módszerek információs 
mátrixainak vizsgálatával végeztük, ennek segítsé
gével számoltuk a következtetések kovariancia mát
rixát.

A К  títpusü modell (6. táblázat) esettén a komplex 
kiértékelés során lehetővé válik a rétegvastagságok 
meghatározása kis hibával, és a középső réteg fajla
gos ellenállása is meghatározható, az egyedi módsze
rekhez viszonyítva. А Я  típusú modell (7. táblázat)
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esetén is a komplex kiértékelés adja a legkisebb 
parméterhibájú becslést. Az A (8. táblázat) és Q (9. 
táblázat) típusú modelleknél míg az egyedi módsze
rekkel csak nagy hibával határozhatóak meg a para
méterek, addig a komplex kiértékelés sokkal jobb 
parmétermeghatározást biztosít mint az egyes mód
szerek külön-külön való használata.

Tehát az előzőekben (a szimulációs vizsgálatok 
során) optimalizált adó-vevő távolságok és gerjesz
tési frekvenciák mellett az együttes kiértékelés ered
ményei nagyságrendekkel pontosabb meghatározást 
biztosítanak a külön-külön történő kiértékelésnél és 
a korrelációs együtthatók is jelentősen lecsökken
nek, úgy hogy gyakorlatilag megszűnik az ekviva
lencia.

Vizsgálatunk alapján nyilvánvaló, hogy ezeket a 
statisztikus vizsgálatokat mindig el kell végezni az 
optimális térjellemző és mérési koordináta együttes 
kiválasztása céljából, és a különböző térjellemzők 
mérése során kapott kísérleti anyagot együtt érdemes 
kiértékelni a lehető legpontosabb paramétermegha
tározás céljából.
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