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A dolgozat 2-D és 3-D geológiai struktúrák meghatározására szolgáló új inverziós eljárás alapjait mutatja be. 
A módszernek az a lényege, hogy a geológiai szerkezet rétegvastagságainak és fajlagos ellenállásainak horizontá
lis változásait különböző irányokban egyváltozós függvényekkel írjuk le, majd a VESZ görbékből együttes L2- 
inverzióval meghatározott függvényegyütthatók segítségével pontról pontra meghatározzuk a szelvény mentén a lo
kális rétegparamétereket. Az inverzióban a modell bonyolultságának megfelelően 1-D, 2-D, vagy pedig 3-D előre- 
modellezést alkalmazunk A 3-D szerkezetek meghatározását a különböző irányú szelvények keresztezőpontjaira 
felírt, a modellparaméterek megegyezésén alapuló regularizációs egyenletek alkalmazásával valósítjuk meg.

Á. Gyulai: New geoelectrical inversion process for the determination of geological structures: combined 
2-D and 3-D function inversion

This paper presents the basics o f the new inversion algorithm for the determination o f 2-D and 3-D geological 
structures. The basic idea o f this method says that horizontal changes in the layer thickness and resistivities in the 
different directions can be described by functions o f one variable. The coefficients o f the functions are determined 
from the VES data by L2 inversion technique. The local thickness and resistivities o f the geological structure are 
calculated from the coefficients from point to point along the profile. According to the complication o f the model in 
the inversion 1-D, 2-D or 3-D forward modelling is applied. 3-D structures can be determined with the application 
o f regularisation equation based on the identity o f the model parameters for the crossing points o f the cross- 
sections in different directions.

Bevezetés
A geoelektromos mérések (szondázások) gyakorlatában 

általában kétféle mérési-kiértékelési módszert alkalmaznak. 
Az egyik módszer az ún. „hagyományos” VESZ mérés, 
amelynél viszonylag ritka állomáspontokban (50-200 m) 
meghatározott látszólagos fajlagos ellenállás adatokból 
(szondázási görbe) egyedi inverziós módszerekkel becsülik a 
lokális rétegparamétereket [Koefoed 1979]. A modell felte
vésnél 1-D közelítést alkalmaznak. Azért, hogy ez a közelí
tés minél jobban teljesüljön, a méréseket csapásirányban 
telepítik. Az alkalmazás feltétele, hogy a modell horizontáli
san csak „lassan” változzon. A lokális rétegparaméterekből 
szerkesztéssel (interpolációval) határozzák meg a geológiai 
szerkezetet. A három- vagy többréteges modelleknél jelent
kező ekvivalencia azonban az egyedi inverziónál sok esetben 
a gyakorlat számára nem elfogadható nagy hibákat eredmé
nyez a paraméterbecslésben. Ez a probléma jelentősen csök
kenthető együttes inverziós módszerek alkalmazásával 
[Hering et al. 1995, M isiek et al. 1997].

A hagyományos VESZ mérések kiértékelésére új inver
ziós eljárást dolgoztunk ki, amelyet 1.5-D inverziónak 
neveztünk el. Ennél az eljárásnál a kutatási szelvény összes 
VESZ állomásának minden mérési adatát (csapásirányban 
mérve) egyetlen együttes inverzióban kapcsoljuk össze 
[Gy u la i, Ormos 1997, Gy u la i, Ormos 1998, Gy u la i, 
O rmos 1999a]. Ezzel az eljárással a paraméterbecslés 
megbízhatósága jelentősen megjavul az egyedi inverziós 
becsléshez képest, amint azt a szintetikus és terepi példá
kon végzett vizsgálatok mutatják.
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„Gyorsan” változó, azaz tipikus 2-D és 3-D struktúrák 
kutatására a hagyományos VESZ-től eltérő módszereket 
dolgoztak ki. Ennek lényeges eleme, hogy a méréseket a 
horizontális szelvényezés és a vertikális szondázás kombi
nációjaként végzik és a mérési adatokból — az elrendezés
nek megfelelő vonatkozási pontokban ábrázolt látszólagos 
fajlagos ellenállás értékek alapján — látszólagos fajlagos 
ellenállás szelvényeket (pseudosections) szerkesztenek, 
amelyek a kiértékelési módszerek alapjául szolgálnak. A 
mérési szelvényeket a hagyományos VESZ-től eltérően — 
a struktúrák jobb kimutathatósága érdekében —  dőlésirá
nyú mérésekből szerkesztik. A méréseket általában előre 
telepített, egyenközű sokelektródos, a központból vezérelt 
mérőrendszerrel valósítják meg. A korábbi időszakban az 
elektródokat mechanikus kapcsolórendszerrel aktivizálták 
egy törzskábelen keresztül [CSÓKÁS et al. 1974]. Ezt a 
módszert rétegszelvényezésnek nevezték el. Újabban eze
ket a sokelektródos (multielektródos) méréseket számító- 
gépes vezérléssel valósítják meg. A leggyakrabban a 
Wenner- és az axiális dipól elrendezést alkalmazzák, bár az 
utóbbi időben a kételektródos, ún. pole-pole elrendezést is 
használják.

A mérési adatok (szelvények) kiértékelésére, ill. inter
pretálására sokféle módszert alkalmaznak, melyekről jó 
áttekintést ad Gy u l a i, O rmos [1999a]. Ezek közül a mód
szerek közül egyre nagyobb szerepet játszanak az olyan 
inverziós módszerek, amelyek 2-D és 3-D geoelektromos 
struktúrák kiértékelésére is alkalmasak [Lo k e , B arker 
1996]. Ezen inverziós módszerek alkalmazásában problé
mát jelenthet a becslés megbízhatóságának gyengesége, 
amely általában a sok ismeretlenből származik. Ezt legin
kább a korrelációs mátrixszal lehetne jellemezni [Sa lát  et 
al. 1982]. A 2-D és 3-D sokparaméteres becslés megbíz
hatóságának problémáját ahhoz lehetne hasonlítani, mint
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amit a sekélyszondázások (VESZ) 1-D inverziójában okoz
hat a 8-10 réteges modellek felvétele. Ezért úgy gondoljuk, 
hogy a többdimenziós inverziós módszerek kiválasztásánál 
a számítógépi időigény mellett a becslés megbízhatóságára 
is figyelemmel kell lenni.

A megbízhatóság növelésének módja az együttes inver
ziós módszerek alkalmazása, vagy a becsült modellpara- 
méterek számának csökkentése. Ez utóbbinak viszont két
ségtelenül határt szab a modell bonyolultsága. Elég nehéz 
megválaszolni azt a kérdést, hogy meddig lehetséges, vagy 
inkább szükséges a modellparaméterek számát csökkenteni 
az optimális becslés érdekében. A modellparaméterek szá
mának egyik csökkentési módja a modell geometriai és 
fizikai jellemzőinek függvényekkel történő leírása a mérési 
szelvény mentén [Gy u la i, Ormos 1999a]. A most bemu
tatott új inverziós módszer, a kombinált függvény inverziós 
eljárás összekapcsolja az együttes inverzió előnyeit a pa
raméterek számának csökkenéséből származó előnyökkel. 
A geoelektromos szerkezetek meghatározására szolgáló 
kombinált 2-D  függvényinverziós eljárásban alkalmazott, a 
paraméterek függvénnyel történő leírási módszere és annak 
egy szeizmikus inverzióban történő alkalmazása DOBRÓKA 
[1994]-nál és D o bró k a  et al. [1995]-nél látható első alka
lommal az alkalmazott geofizika területén.

1. A kombinált függvényinverziós módszer
Amint az a bevezetésben is szerepelt, a hagyományos 

VESZ mérések kiértékelésére dolgoztuk ki az 1.5-D inver
ziós módszert. A módszer lényege, hogy az inverzióban 
1-D direkt feladat megoldást alkalmazunk, viszont 2-D 
geológiai szerkezet jellemzőit becsüljük meg (ezért az
1.5-D elnevezés). A kezdeti geoelektromos vizsgálati 
eredmények azt mutatták [Gy u la i, O rmos 1997, Gy u la i, 
Orm o s, 1998, Gy u l a i, Orm os, 1999a, Kis et al. 1998], 
hogy a módszernek olyan előnyei vannak, amelyek miatt 
indokolt a módszer általánosításával foglalkozni és különö
sen az ekvivalencia probléma megoldására gyakorolt hatá
sát részletesen is vizsgálni [Kis 1998].

Felvetődött az is, hogy a módszer olyan mértékben 
megnöveli a 2-D modell paraméterbecslés megbízhatóságát 
más 2-D inverziós módszerekhez képest, amely bizonyos 
határig ellensúlyozni képes az 1-D közelítés által okozott 
durva hibákat és ezért „gyorsan” változó 2-D modelleknél, 
dőlésirányú mérések esetében is alkalmazható [Gy u la i, 
Ormos 1999b, O rm os et al. 1999]. Az alkalmazás 
korlátainak körülhatárolására további vizsgálatok szüksé
gesek. Ennek során egyrészt a modell bonyolultságának 
hatását, másrészt mérési elrendezések „leképezési” tulaj
donságait érdemes vizsgálni.

A kombinált függvényinverziós eljárás egy kétlépcsős 
inverzió, amelyben az inverzió kezdetén a gyorsabb, de 
pontatlanabb 1-D direkt feladatmegoldást (az 1.5-D inver
ziós módszert), majd az inverzió folytatásakor a lassúbb, de 
pontosabb 2-D, ill. 3-D direkt feladat megoldást (a véges 
differencia módszert) alkalmazzuk. Az első lépcsőben a 
megoldáshoz közeli startmodellt állítjuk elő, amely alapján 
a diszkretizálást (a rácskiosztást) a várható modellhez tud
juk hozzáigazítani.

A 2-D függvényinverziós eljárásban a geológiai szerke
zet rétegvastagságait és fajlagos ellenállásának horizontális 
változásait sorba fejtve, szelvényenként egyváltozós függ

vényekkel íijuk le, és a szelvény menti VESZ görbékből 
együttes inverzióval (L^-norma minimalizálásával) meg
határozott függvényegyütthatók segítségével meghatároz
zuk a szelvény mentén a 2-D modell paramétereit. A para
méterek leírására sokféle függvényt választhatunk.

A függvények megválasztásáról praktikusan a feltétele
zett modell alapján dönthetünk. Általánosan használható
nak véljük (ha a szelvényben legalább 8-10 VESZ pont 
található) a modellparaméterek leírását a Fourier-sorba 
fejtéssel [Gy u l a i, O rm os 1999a]:

ahol n = 1,...,V — 1

A p n függvény az n-ik réteg fajlagos ellenállása, a hn 

függvény az л-ik réteg vastagsága, , d\k, сЛ/, сщ a függ
vényegyütthatókat jelentik. N  a rétegek száma, 5 pedig a 
VESZ pontok távolsága az S összhosszúságú szelvény 
mentén. А К  és L maximális értékeit a VESZ pontok alap
ján lehet meghatározni a Gy u l a i, O rm os [1999a]-nál leírt 
módon. E periódus függvényekkel (már a 4.-5. felharmo
nikussal) a modell viszonylag „gyors” változásai mellett 
elég jól leírhatók a lassú változások is. Ugyanakkor 20-30 
VESZ pontnál — amelyek megengedik magas sorszámú 
felharmonikusok alkalmazását — igen stabil az inverziós 
eljárás.

A 3-D szerkezetek meghatározása az 1. ábrán bemuta
tott szelvénykombinációval lehetséges. Az ábra szerint a 
szerkezetet kétirányú szelvény együttessel fedjük le, majd 
az ábrán bemutatott módon, az 1-2-3-6-5-4-7-8-9-6-3-2-5- 
8-7-4-1 szakaszok által folytonosan meghatározott „egyet
len” szelvényre, illetve annak adataival — a szelvények 
találkozási pontjaiban a modellparaméterek egyenlősége 
alapján meghatározott regularizációs egyenletek bevonásá
val — végezzük el az inverziót.

X szelvény menti távrtság (m)

1. ábra. 3-D inverzió szel vény vonala

Fig. 1. The cross-section of 3-D inversion

Az 1. ábrán bemutatott mérési elrendezésre felírhatok az 
alábbi egyenletek:
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Ehhez hasonló regularizációs segédegyenletek bevoná
sával oldottuk meg a közös inverziót különböző geofizikai 
módszerekkel egymástól eltérő réteghatárok esetében 
[Gy u l a i, Orm o s, 1 9 9 9 c]. E segédegyenletek és 3-D direkt 
feladat megoldás alkalmazásával — például véges diffe
rencia módszerrel [S pitzer 1995] — az inverzió befejezté
vel közvetlenül előállíthatok, illetve előállítódnak a kívánt 
eredményszelvények.

2. Numerikus vizsgálatok
A 2-9. ábrákon egy egyszerű 2-D modellel kapcsolatos 

vizsgálat eredményét mutatjuk be.
4. ábra. Schlumberger látszólagos fajlagos ellenállás szelvény 2-D 

ható felett
Fig. 4. Schlumberger apparent resistivity section above 2-D 

structure

Szelvénym enti távolság (m)

75 100 125 150 175 200 ohmm

5. ábra. 2-D inverzió módszer eredményszelvénye 
Fig. 5. The result-section of the 2-D inversion method

A modell egy téglalap keresztmetszetű (20x100 m), 
p  = 500 fim fajlagos ellenállású 2-D ható, amely 100 Om- 
es ágyazó közegben helyezkedik el 25 m mélységben. Az 
ábrák alapján összehasonlíthatók a modellre vonatkozó 
látszólagos fajlagos ellenállás szelvények (pseudosections), 
továbbá 1.5-D inverzióval, ill. egy széles körben alkalma
zott 2-D inverziós módszerrel kapott, majd az általunk 
javasolt kombinált függvény inverzióval becsült modellpa- 
raméterek.

A 2-4. ábrákon látszólagos fajlagos ellenállás szelvé
nyek láthatók Wenner-, pole-pole- és Schlumberger- 
elrendezésre. Megállapítható, hogy a különböző mérési 
módszereknél mind az anomáliák alakja, mind pedig ma
ximális értéke jelentősen eltér egymástól, és a 
Schlumberger-elrendezés esetében a ható alatt jelentős
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statikus eltolódás jelentkezik a látszólagos fajlagos ellen
állásokban. Ez utóbbi megnehezítheti a ható mélységi le
határolását.

[_  I Г
75 100 125 150 175 200 оЬиШП

6. ábra. Wenner látszólagos fajlagos ellenállás szelvény 1.5-D 
inverziójának eredménye

Fig. 6. The result of the 1.5-D inversion for Wenner apparent 
resisitivity section

Schlumberger-elrendezésre kapott eredményszelvény is. 
Az előbbieknél lényegesen jobb a pole-pole-elrendezésre
1.5-D inverziós módszerrel kapott modellbecslés, pedig 
közismert az a vélekedés, hogy a pole-pole-elrendezés 
„eredményei” a másik két elrendezéssel összevetésben 
általában gyengébbek.

Szelvénymenti távolság (m)

Fig. 8. The result of the 1.5-D inversion for Schlumberger appar
ent resisitivity

75 100 125 150 175 200 225 250 ohmra

7. ábra. Pole-pole látszólagos fajlagos ellenállás szelvény 1.5-D 
inverziójának eredménye

Fig. 7. The result of the 1.5-D inversion for pole-pole apparent 
resisitivity section

A látszólagos fajlagos ellenállás adatokat a S pitzer 
[1995] által készített, véges differenciák elvén működő 
programmal számítottuk. Azért ezt a 2-D modellt (para
métereket is) választottuk, mert erre a modellre ismertünk 
2-D inverziós eredményeket Wenner-elrendezésre [Lo ke , 
Barker  1996]. Ennek az eredmény modellnek egy általunk 
átszerkesztett változatát (az összehasonlíthatóság érdeké
ben) mutatja be az 5. ábra. Látható, hogy a ható horizontá
lisan és vertikálisan szétterülve jelentkezik és a fajlagos 
ellenállás becsült értéke elég távol van a modell valódi 
értékétől. A 6-8. ábrák az 1.5-D inverziós módszerrel 
kapott becslési eredményt mutatják. A Wenner- 
elrendezésre kapott eredmény nem rosszabb, mint a 2-D 
inverzió eredménye, lényegében ennek felel meg a

9. ábra. Schlumberger látszólagos fajlagos ellenállás szelvény 
2-D kombinált függvény inverziójának eredménye

Fig. 9. The result of the combined 2-D function-inversion for 
Schlumberger apparent resisitivity section

A 9. ábra mutatja be az általunk javasolt új kombinált 
2-D függvényinverziós módszer eredményét. A módszer 
leképezési tulajdonsága az alakhüség és a fajlagos ellenál
lás vonatkozásában is jónak mondható. Az inverziónál 
Fourier-sorfejtést alkalmaztunk, az első és harmadik réteg 
fajlagos ellenállás, valamint az első réteg vastagság laterá
lis változását nem engedtük meg az inverzióban, a második 
réteg vastagsága leírásához az alapharmonikus, fajlagos 
ellenállásának leírásához a negyedik felharmonikusig al
kalmaztuk a Fourier-sorfejtést. Az inverzió befejeztével
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kapott er = 1,7 %-os adatillesztési hiba megfelel a véges 
differencia módszer számítási hibájának. A korrelációs 
norma [Gyulai, Ormos 1999a] 0,217-es értéke nagyon 
jónak mondható és megfelel annak a várakozásnak, hogy a 
mindösszesen 10 ismeretlen a 360-as adatszám mellett az 
együttes inverzióban nagyon jó megbízhatóságot eredmé
nyezhet.

Összefoglalásul megállapíthatjuk, hogy az új kombinált 
függvényinverziós eljárás már a kezdeti vizsgálatok alapján 
ígéretesnek látszik többdimenziós geoelektromos struktú
rák meghatározására. Célszerű további vizsgálatokat vé
gezni bonyolultabb modellekre, a különböző mérési elren
dezésekre, más függvénytípusokra és ellenőrzött terepi 
modellekre. Ez utóbbi vizsgálatokat az inverziós eljárás 
részét képező 1.5-D inverziós módszerre már sok terepi 
példán elvégeztük (legalább 300 VESZ pontra), a 2-D 
inverzió terepi alkalmazására még nem tudunk példát be
mutatni.

Köszönetnyilvánítás
Felszín közeli geoelektromos struktúrák vizsgálatára vo

natkozó kutatásainkat egyrészt az MTA-DFG „Határfelü
letek meghatározásának problematikája különböző geofizi
kai módszerekkel” c. projekt keretében, másrészt az Okta
tási Minisztérium FKFP 0914/1997. sz. projekt keretében 
végeztük. Ezen intézményeket köszönet illeti a támogatá
sukért.

HIVATKOZÁSOK

Csókás J., Gyulai Á., Lénárd M. 1974: Mémökgeofizika az 
építőiparban. Alapozásra kedvezőtlen feltöltéses, üreges talaj 
kimutatása és lehatárolása geofizikai mérésekkel. Építőanyag 
XXVI, 1,13-17

Dobróka M., FancsikT., Amran A. 1995: On the in-seam seis
mic invers problem. 57th EAEG Meeting, Glasgow, 29 May -  
2 June

Dobróka M. 1994: Változó rétegvastagságú inhomogén szeizmi
kus hullámvezetőben terjedő Love-típusú hullámok diszperziós 
relációja; Az abszorpciós-diszperziós jellemzők inverziója. 
Akadémiai doktori értekezés. Miskolc-Budapest

Gyulai Á., Ormos T. 1999a: A new procedure for the interpreta
tion of VES data: 1.5-D simultaneous inversion method. Jour
nal of Applied Geophysics 41,1-17

Gyulai Á., Ormos Т. 1999b: Hohlraumortung mit geo- 
elektrischen und Oberflächenseismischen Methoden. 59. DGG 
Tagung, Braunschweig, 1999. március 8-12. PGT05, 116. о.

Gyulai Á., Ormos T. 1999c: Új típusú együttes inverziós mód
szer 2-D szerkezetek meghatározására eltérő réteghatárok és 
fizikai jellemzők esetében. Kézirat. Kutatási jelentés: Határ
felületek meghatározásának problematikája különböző geofizi
kai módszerekkel. Miskolci Egyetem, Miskolc

Gyulai Á., Ormos T. 1998: Újabb eredmények a VESZ adatok
1.5-D inverziós kiértékelésében. Magyar Geofizika 38, 257-264

Gyulai Á., Ormos T. 1997: Vertikális elektromos szondázások 
kiértékelése 1.5-D inverziós módszerrel. Magyar Geofizika 38, 
25-36

Hering A., Misiek R., Gyulai Á., Ormos T., Dobróka M., 
Dresen L. 1995: A joint inversion algorithm to process geo
electric and surface wave seismic data: Part I. Basic ideas. 
Geophysical Prospecting 43,135-156

Kis M. 1998: Felszín közeli szerkezetek vizsgálata szeizmikus és 
egyenáramú geoelektromos adatok együttes inverziójával. PhD 
doktori értekezés, Miskolci Egyetem, Miskolc

Kis M., Gyulai Á., Ormos T., Dobróka M., Dresen L. 1998: A 
new approach for the investigation of 2-D structures — method 
development and case-history. 60th EAGE Meeting, Leipzig, 
8-12 June

Koefoed O. 1979: Geosounding principles, resistivity sounding 
measurements. Amsterdam

Loke M. H., Barker R. D. 1996: Rapid least-squares inversion of 
apparent resistivity pseudosections by a quasi-Newton method. 
Geophysical Prospecting 44, 131-152

Misiek R., Liebig A., Gyulai Á., Ormos Т., Dobróka М., 
Dresen L. 1997: A joint inversion algorithm to process geoe
lectric and surface seismic data: Part II. Application. Geophysi
cal Prospecting 45, 65-85

Ormos T., Gyulai Á., Nyári Zs . 1999: Cavity detection with 
resistivity and shallow seismic methods. 5th EEGS-ES Meeting, 
September 6-9, 1999. Budapest, Proceedings, P2

Salát P., Tárcsái Gy ., Cserepes L., Vermes M., D rahos D. 
1982: A geofizikai interpretáció információs-statisztikus mód
szerei (szerkesztette: Salát P.). Tankönyvkiadó

Spitzer К. 1995: A 3-D finite difference algorithm for DC resis
tivity modelling using conjugate gradient methods. Geophysical 
Journal International 123, 902-914

98 Magyar Geofizika 40. évf. 4. szám


