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Bevezetés
A kutatási téma keretében a Geofizikai Tanszéken ki

fejlesztett, a sorfejtéses technikán alapuló együttes inverzi
ós módszerek továbbfejlesztése volt a kitűzött cél. Ennek 
keretében számos kérdés tisztázására, valamint új módsze
rek kifejlesztésére került sor. Ezek között új direktfeladat
megoldások, a bázisfüggvények típusának és a függvény
sorok hosszának meghatározása, további módszerkombiná
ciók kipróbálása, eltérő réteghatárok kezelése, a sorfejtéses 
technika „nem konvencionális” inverziós alkalmazása a 
GRM és IP módszerek területén, a leképezési pontosság 
javítása és a 3-D-re való kiterjesztés vizsgálata szerepelt.

Direkt feladatok
A valamennyi inverz feladat központi részét képező di

rektfeladat-megoldásokat fejlesztettük, alkalmaztuk, illetve 
e megoldásokat vizsgáltuk a sorfejtéses inverziós technika 
szemszögéből.
a) E területen előrelépést értünk el azzal, hogy az egyenára

mú 1-D direktfeladat-megoldást (1.5-D függvényinverzi- 
ós módszer) felváltottuk egy 3-D (véges differenciás) di
rektfeladat-megoldással egy és ugyanazon az inverziós 
algoritmuson belül. A 3-D direktfeladat-megoldás beépí
tése nemzetközi együttműködés eredménye (TU 
Freiberg, Németország). Az eljárást kombinált függvény - 
inverziós módszernek neveztük el, amellyel sokkal pon
tosabb és megbízhatóbb eredmények érhetők el.

b) Az elektromágneses módszerek inverziós algoritmusok
ba való bevonásának algoritmus szintű lehetősége adott, 
azonban többdimenziós esetben a direkt feladat meg
oldása mesterséges források alkalmazásakor jelentős 
gépidőt igényel. A síkhullámú gerjesztő tér esetétől el
tekintve a felszínközeli struktúrák kutatásakor a mérések 
zöme az átmeneti zónába esik. A felszínközeli struktú
rákra vonatkozó érzékenységi vizsgálatok mellett tér- és 
frekvenciatartomány-beli leképezésekre helyeztük a 
hangsúlyt.

c) A refrakciós direkt feladatok megoldása keretében a SH 
refraktált hullámok direkt feladatát (ray-tracing) is le
származtattuk a P-hullám megoldásból és az együttes 
inverziós algoritmusba illesztettük.
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d) Arra a sorfejtéses technikát alkalmazó inverziós módsze
reknél folyamatosan felmerülő kérdésre kerestünk vá
laszt, hogy hogyan válasszuk meg a bázisfüggvények tí
pusát, valamint arra, hogy a függvénysorokban hány 
elemet használjunk a fizikai, illetőleg geometriai para
méterek leírására.

e) Az inverziós algoritmusainkat úgy fejlesztettük tovább, 
hogy egyazon inverziós algoritmusba több különböző 
bázisfüggvény szerint sorba fejtett függvényt (hatvány- 
függvény és Fourier-sor) lehet alkalmazni. Tapasztalata
ink szerint a „nyugodtabb” lefutású — laterálisán kisebb 
térfrekvenciával változó — modellparaméterek esetén a 
kisebb elemszámú hatványsorok, míg a változékonyabb 
modellparaméterek esetében az ortogonális trigonomet
rikus — Fourier-sorok — alkalmazása célszerű. Ez 
utóbbiak kedvező tulajdonságai miatt hosszú függvény
sorok is alkalmazhatók, így akár a réteghatárok nagyobb 
„frekvenciájú” változásai is jobban közelíthetők. A 
függvénysorok hosszának azonban egyéb okok határt 
szabhatnak. Ilyenek a refraktált hullámok gyakorlatban 
tapasztalt sávkorlátozottsága miatti, a Fresnel-zóna mé
rete okozta korlátozott felbontás, valamint a 
geoelektromos véges differenciás direkt feladat alkalma
zása esetén a számítási idő jelentős hossza. Amennyiben 
a modellparaméterek értékeinek nagy a „dinamikája”, az 
inverzió stabilitásának érdekében a modellparaméterek 
logaritmusának sorba fejtésére is van lehetőség. (Ilyen 
függvények használatakor az együttes inverzió csak kor
látozottan valósítható meg.)
A SH refrakciós 2-D direkt feladat megoldását is felvet

tük az együttes inverziós módszer választékai közé. A 
horizontálisan poláros transzverzális refraktált (SH) hullá
mok direktfeladat-megoldó algoritmusát a már kipróbált 
P-hullám közelítő ray-tracing módszerre alapozva készítet
tük el. Ez a szeizmikus (rugalmas) paraméterek meghatáro
zásának lehetősége terén jelent előrelépést. A terepi adato
kon való parallel inverziós vizsgálatok is megtörténtek, 
amelyek eredményeként a tesztterületünkön longitudinális 
hullámokkal a talajvízszint felszínét, míg a transzverzális 
hullámokkal a mélyebben fekvő kőzethatárt sikerült ki
mutatni. Sikerült bebizonyítani, hogy mindkét sebességre 
szükség van a féltér pontos leírására. A sebességekből a 
felszínközeli geológiai szerkezetek rugalmas állandóit is 
sikerült meghatározni. Az együttes inverziós eredmények 
publikálását a közeljövőben tervezzük.
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Speciális inverz feladatok
A sorfejtéses technikát az eddigi „klasszikusan” alkal

mazott inverziós módszereken kívül más inverz feladatok 
megoldásában is felhasználhatjuk. E kutatómunka kereté
ben két ilyen területen is születtek eredmények.

A refrakciós idő adatok kiértékelésére széleskörűen al
kalmazott és kedvelt GRM „közvetlen inverziós” eljárás 
egyik, pontatlanságot okozó hiányosságának (amelynek 
oka az XY kilépési távolságok szelvény menti változatlan
sága) feloldására történtek fejlesztések. Ezen belül a lokális 
rétegdőlések hatásának korrigálásával, és a refrakciós 
„migrácó” alkalmazásával kapcsolatban is értünk el sikere
set. Ezen kívül az XY kilépési távolságokat a szelvény 
menti távolság folytonos függvényeként is értelmezhetjük, 
és ekkor az XY távolságok változását sorba fejtett függvé
nyekkel közelíthetjük. Ezzel a GRM közvetlen inverzió 
néhány lépéses iteratív inverz módszerré alakult. A kifej
lesztett eljárás algoritmusára program készült (MatLab). A 
fejlesztések eredményeit szintetikus és analóg szeizmikus 
modell adatokon vizsgáltuk — eredménnyel. Az indukált 
polarizáció (IP) a környezeti foltok, főként a hulladéklera
kók kimutatásának és jellemzésének az egyik igen haté
kony geofizikai módszere. A mérési adatok feldolgozásá
nak egyik fontos módszere a TAU-transzformáció, amely a 
ME Geofizikai Tanszékén került kifejlesztésre. Amennyi
ben az időállandó spektrumot folytonos függvénnyel köze
líthetjük, a TAU-transzformációt általánosíthatjuk azáltal, 
hogy a spektrumot sorba fejtett függvényekkel közelítjük, 
és a mért polarizációs adatokból a sorfejtési együtthatókat 
inverziós technikával becsüljük. Ezen új módszer megvaló
sítására algoritmust és számítógépi programot fejlesztet
tünk, egy másik OTKA kutatási témával együttműködés
ben. A kifejlesztett program a Csebisev- és intervallumon
ként konstans bázisfüggvények szerinti sorfejtést alkalmaz
za. A módszert sikerrel próbáltuk ki terepi mérési adato
kon.

Együttes inverz feladat elérő réteghatárokkal
Az eltérő réteghatárokat kezelni képes együttes inverzi

ók a felszínközeli struktúrák kutatásában nagyon fontos 
szerepet játszhatnak. E területen az együttes inverzió egy új 
módszerének algoritmizálása és programozása történt meg.

Ebben az esetben az együttes inverzió megvalósítható
ságának alapfeltétele az, hogy a különböző, az inverzióban 
részt vevő geofizikai módszerek modelljeiben legyen közös 
paraméter, azaz közös ismeretlen — jellemzően a réteg- 
vastagságok, illetve az azokat jellemző sorfejtési együtt
hatók. Korábbi vizsgálataink bebizonyították, hogy együt
tes inverzió eltérő réteghatárokkal úgy is megvalósítható, 
hogy a különböző geofizikai módszerek modelljeinek ré
teghatárai nem egyeznek meg. Ez úgy érhető el, hogy a 
réteghatárokat leíró, azonos bázisfüggvény szerinti függ
vénysorokat különböző hosszúságúra választjuk, azaz az 
ismeretlenek között nem mindegyik megegyező. E kutatás 
keretében kifejlesztett eljárás ezzel szemben nem a sor
fejtési együtthatók megegyezésére alapozza az együttes 
inverzió megvalósítását, hanem a modellparaméterek teré
ben ír elő — előzetes geológiai ismeretekből megszerezhe
tő — összefüggéseket a réteghatárok között (például réteg
határok egyezősége, párhuzamos eltolás stb.).

Ezen összefüggéseket a sorfejtési együtthatók terében 
egyenletek formájában írjuk le, amelyeket mint regu- 
larizációs egyenlőségeket az inverz probléma megoldásá
nak normálegyenletének kiszámítása során veszünk figye
lembe. Ezzel lehetőség nyílik arra, hogy különböző bázis
függvények szerinti sorfejtés alkalmazásával is megvaló
sítható legyen az eltérő réteghatárokat lehetővé tevő együt
tes inverzió. A regularizációs egyenleteket súlyozva vesz- 
szük figyelembe. Ezzel a geofizikai módszerek egymásra 
hatásának „erősségét” szabályozhatjuk. Kis súlyokat al
kalmazva a módszerek egymásra hatása kicsi lesz, gyakor
latilag két egymástól független szóló inverziót hajtunk 
végre egy inverziós számítási procedúrában. Nagy súlyok 
alkalmazásával az együttes inverziós algoritmus „szigorú
an” veszi figyelembe az előírt kapcsolatot.

A módszer és algoritmus lehetőséget teremt arra a speci
ális eset együttes inverzióként való megvalósítására is, 
amikor a priori tapasztalati összefüggések állnak rendelke
zésünkre a modellek fizikai paraméterei között is (pl. Fajla
gos ellenállás és sebesség).

3-D problémák megoldásának vizsgálata
A 3-D problémák megoldásának vizsgálatára kezdeti lé

péseket tettünk. Meggyőződésünk, hogy megbízható becs
lést felszínközeli geológiai szerkezetekre csak a 3-D inverz 
feladat megoldásával lehet adni. A ME Geofizikai Tanszé
kén folyó fejlesztések a sorfejtéses inverziós technika terén 
reményt nyújtanak arra, hogy az általában igen nagy mére
tű 3-D inverz feladatokat a gyakorlatban még elfogadható 
közelítések felhasználásával megbízhatóan és viszonylag 
gyorsan meg lehessen oldani.

Ennek keretében a már említett kombinált inverzióval 
szintetikus adatok segítségével sikerült olyan modell para
métereit megbecsülni, amely 2-D modellben az egyik „ré
tegnek” a harmadik dimenzió irányában is volt kiterjedése. 
Ez az eredmény ebben az irányban való továbbkutatásra 
ösztönöz.

A felületi hullámok diszperziós adatainak közelítő 3-D 
szimultán sorfejtéses inverz feladatát egy másik OTKA 
kutatási téma keretében oldották meg, amelyre algoritmus 
és program készült. A tomográfiái eljárások sajátságaiból 
adódóan azonban a kutatási területek szélein bizonytalanok 
a sorfejtési együtthatók becslései, és ezáltal a modellpara
méterek is pontatlanok, megbízhatatlanok. E probléma 
kiküszöbölésére a közelítő 3-D szimultán inverz feladatot 
együttes inverzióvá fejlesztettük, amely során a kutatási 
terület szélein telepített refrakciós mérések adatait „lokáli
san” 2-D direkt feladat megoldásával integráltuk az inver
zióba. Mind a felületi hullám módszerhez, mind a refrakci
ós módszerhez ugyanazon sorfejtési együtthatók tartoztak. 
A módszer helyes működéséről szintetikus adatokon való 
ellenőrző számításokkal győződtünk meg.

Köszönetnyilvánítás
A T 037842 számú OTKA kutatás 4 éves futamideje 

alatt az együttes inverzió számos részlet- és stratégiai kér
désével foglalkoztunk. Az elért eredményeket tudományos 
konferenciákon (EAGE, EEGS, EGU) a nemzetközi szak
mai közösség elé tártuk. E konferenciákon elhangzott ref
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lexiókat is figyelembe véve további folyóiratcikkek is ké
szültek, készülnek. A megkezdett munkát és az eddigi 
eredményeket — elsősorban a 3-D leképzést tekintve — 
más OTKA témák keretében folytatni fogjuk, és fel tudjuk 
használni.

Végezetül kutatótársaim és a közreműködő hallgatók 
nevében is köszönetét mondok a szíves támogatásért.
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