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Nem eléggé közismertek a többféle geofizikai eljárás által szolgáltatott adatrendszerek szi
multán inverziójában rejlő lehetőségek, pl. hogy két módszer együttes interpretációja egyértelmű 
megoldásra vezethet akkor is, ha a módszerek külön-külön csak végtelen sok (és egymástól 
szignifikánsan különböző) paraméterhalmazt tudnak csak megadni (amelyek mindegyike megfelelő 
pontossággal adja persze vissza a saját mérési eredményeit). Rövidebben fogalmazva: ha a 
módszerek mérési eredményrendszereinek egyike sem szolgáltat még közelítő megoldást sem, 
együttes inverziójuk egyértelmű eredményre vezethet. A szimultán értelmezés fontosságára való 
tekintettel javasolja a szerző (részleteiben a gravitációs esettel foglalkozva), hogy olyan inter
pretáció-fejlesztések, amelyek távolabbi célokat tűznek maguk elé, tartsák szem előtt azt a 
szempontot is, hogy az egyes geofizikai módszerek eredményrendszerei egy későbbi fázisban minél 
könnyebben épülhessenek be egy szimultán inverziós algoritmusba. A  gravitációt illetően ezen a 
téren egyrészt a laterálisán érzéketlen szűrők kifejlesztése már megtörtént, másrészt célszerűnek 
mutatkozik az elemi hasábokra bontás módszerét alapul vevő gravitációs inverziós algoritmusokat 
több variánsban is kifejleszteni.

F. STEINER: Enormous advantages of the joint inversion. Consequences to the proper 
ways by the development of various kinds of inversion technics, especially of the gravimetric 
one

The surprisingly great possibilities lying in the joint inversion technics are unfortunately nőt 
widely enough known among geophysicists. Therefore the essence is shown on a simple example, 
on one hand, and on the other hand, consequences are drown from this fact fó r the appropriate 
research directions, especially what the development o f the gravity inversion belongs.

A geofizika hazai irodalmában régebben „direkt 
feladat” és „fordított feladat” között volt szokás 
különbséget tenni. Az utóbbit megvalósító módszer 
alatt azt értették, amit ma (magyarul is) inverziónak 
nevezünk: eljárást olyan paraméterhalmaz kiszámí
tására, amely a lehető legjobb közelítéssel adja vissza 
(a „direkt feladat” megoldásával) a mérési adat- 
rendszert. Akit az „inverzió” szó idegen eredete 
irritálna, annak a számára szinonimaként az „értel
mezés” (vagy az ennek megfelelő, de a magyar 
nyelvben már régebben meghonosodott „interpre
táció”) kifejezés alkalmazását ajánlhatjuk. Noha az 
interpretáció alatt gyakran mást is értünk: nevezete
sen geofizikai adatrendszereink földtani értelmezé
sét, a szövegkörnyezet mindig egyértelművé teszi, 
hogy a két jelentés közül melyikről van szó. Ha a 
„fordított feladat” kérdéskomplexumához tartozó
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problémát taglalunk, semmi akadálya sincs tehát az 
„inverzió-értelmezés-interpretáció ” kifejezés-hár
mas szinonima-választékként való elfogadásának, 
sőt (a német „Auswertung” mintájára, ld. pl. a Ju n g  
[1961] összefoglaló munkában,) a „kiértékelés”, 
mint negyedik szinonima-variáns alkalmazását sem 
zárhatjuk ki. Lehet, hogy a „joint inverzió” kifejezés 
használatának (a magyar nyelvi tisztaság megőr
zésének tiszteletre méltó célját követő) jelenlegi el
lenzői a „szimultán kiértékelés”, vagy éppen az 
„együttes kiértékelés” kifejezés alkalmazását is mér
legelni fogják.

Az utóbbi eljárás — amit legszívesebben szi
multán interpretációnak nevezek, — az elmúlt két 
évtizedben látványos fejlődést mutatott fel és több 
téren is meggyőző eredményeket ért el: ekkor értek 
be ugyanis az alapgondolat megvalósításának szá
mítástechnikai feltételei. A Miskolci Egyetem Geo
fizikai Tanszékének oktatói-kutatói közül az elmúlt 
évek során D o b r ó k a  Mihály, G y u l a i Ákos és 
ORMOS Tamás ért el (külön-külön, valamint team
munkában) nemzetközileg is elismert eredményeket,
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sőt, a témakörben legfrissebben napvilágot látott 
cikk [Kis, Amran 1995] a doktoranduszokkal ki
bővült team két tagjának a munkája.

Vessünk egy pillantást a kezdetekre is: VOZOFF, 
Jupp [1975] cikkére szokás a leggyakrabban hi
vatkozni (szinte mint ősforrásra), de a jelen sorok 
írójának a dolgozata sem sokkal később jelent meg 
[Steiner 1977], amely utóbbiban látványosan pon
tosabban kaptuk vissza egy (kétdimenziós) térrész 
mágnesezettség-vektorainak az eloszlását kétféle jel
legű geofizikai mérési adatrendszer egyetlen prog
rammal megoldott inverziójával (ld. az 1. ábrát), 
mint amikor csak a Z-profil (a függőleges mágneses 
térkomponens-szelvény) adataiból történt az értel
mezés (ld. a 2. ábrát). A homogén mágnesezettsé- 
gűnek feltételezett ható helyes mágnesezettség-irá- 
nyait az 1. és 2. ábrán négyzet keresztmetszetű) 
elemi hasábokra bontott esetben 45°-os, azonos 
nagyságú nyilak reprezentálják (természetesen a ha
tón belül, azon kívül zérusnak tételeztük fel a mágne- 
sezettséget); az 1. ábra (szemben a 2. ábrával) 
kielégítő, sőt, akár jónak is minősíthető közelítését 
adja tehát a valóságos viszonyoknak. Még egy meg
jegyzés: a ható körül, tehát a valóságban már zérus 
mágnesezettségű tartományban megjelenő, túlnyo
móan kisméretű nyilak az alkalmazott regularizáló 
feltétel következtében jelentek meg mind a két ábra 
esetében, így ezek a szimultán értelmezés esetén
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1. ábra. Szimultán inverzió eredmény rendszere [Steiner 
1977 nyomán]

Fig. 1. Results obtained by joint inversion [after Steiner 
1977]
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2. ábra. Kizárólag Z-adatokból kiinduló inverzió 
eredményrendszere [Steiner 1977 nyomán]

Fig. 2. Inversion results using only Z-values [after Steiner 
1977]

(1. ábra) hasonlóan jelentkeztek, mint a közönséges 
inverziónál (2. ábra). A dolgozat példát mutatott be 
gravitációs és mágneses adatrendszerek szimultán 
interpretációjára is.

(Talán nem felesleges megjegyezni a következőt, 
már csak kuriózum kedvéért is: idézett cikkem gon
dolatmenete annál kevésbé támaszkodhatott a koráb
ban megjelent VOZOFF, J u p p  [1975]-cikkre, mivel 
kéziratomat 1974. február 14-én nyújtottam be, a 
másik dolgozat kéziratát pedig csak ezt követően: 
1974. szeptember 26-án adták le. — Azt hiszem, az 
idősebb geofizikus nemzedék tudja csak igazán ér
tékelni a Magyar Geofizika gyakran csak néhány 
hónapos átfutási időit, mivel régebben, legalábbis 
hazánkban, nem egyszer több éves átfutási időket 
kellett elszenvednie a geofizikusnak dolgozatainak 
publikálásakor, könyv megjelentetéskor pedig akár 
egy évtizedet is.)

A fenti két cikk már megvalósított szimultán in
terpretációkat mutatott be. A jelen sorok szerzője 
azonban egy csaknem pontosan negyed évszázaddal 
ezelőtt (1971. szeptember 6-án) publikálásra leadott 
cikkében [Steiner 1972] hívta fel a figyelmet a 
szimultán értelmezésben rejlő, meglepően nagymér
vű minőségi előnyökre. Az egyetlen programban 
való realizálás akkor még számítástechnikailag elér
hetetlen volt számomra, de az alapgondolat előnyeit 
világosan be lehetett mutatni. Legyen szabad rövi
den összefoglalni (az előzményekkel együtt) azt a 
gyakorlatból vett példát, amelyet az idézett cikk 
részletesen taglal.

Dr. Egerszegi Pál kollégámmal együtt (akire 
olvasóim közül bizonyára nem kevesen emlékeznek 
vissza ugyanolyan szeretettel és tisztelettel, mélyen 
sajnálva korai távozását, mint jómagam) 1959 nya
rán többféle geofizikai mérést hajtottunk végre 
Oroszlány—Pusztavám—Bököd térségében. Későb
bi elméleti vizsgálatokhoz szinte ideális 2-D-szer- 
kezet: a bokodi árok egyik oldala fölött, csapásvo
nalra merőleges szelvény mentén potenciálgradiens 
méréseket végeztünk úgy, hogy a tápelektródákat a 
bemért szakaszhoz viszonyítva gyakorlatilag vég
telennek tekinthető távolságban helyeztük el. Egy 
konstans távolságú mérőelektródapárral kapott fe
szültségkülönbségeket a 3. ábra (a [Steiner 1972]
2. ábrája) folytonos szakaszokból álló törtvonalú 
„görbével” mutatja be; az ennek ingadozásait ki
szűrve kapott szaggatott vonalú görbét már joggal 
tulajdoníthattuk az árok hatásának.

Az előzetes ismeretek szerint a véges fajlagos 
ellenállású laza üledékek alatti mészkő fajlagos el
lenállása végtelennek volt vehető (és egyben egyedül 
ennél a kontaktfelületnél lépett fel szignifikáns sű-
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3. ábra. Kétdimenziós szerkezet felett mért potenciálgradiens 
szelvény [Steiner 1972 nyomán]

Fig. 3. Profilé o f horizontal potential gradients measured 
above a 2D structure [after Steiner 1972]

rűségugrásis). A fizikából jól ismerten az azonos 
potenciálú felületekre, pontosabban (a kétdimen- 
ziósság miatt ezeket egy szelvényen egyértelműen 
megadó) görbékre az áramvonalak merőlegesek, így 
az áram- és potenciálvonalak hálója a terepszint és a 
mészkő felszíne közötti térrészben csak olyan lehet, 
amelyek elemei derékszögű parallelogrammákat kö
zelítenek (ld. 4. ábra; a [Steiner 1972] 1. ábrája). 
Ezek oldalhossz-arányát C-vei jelölve, valamint ter
mészetesen a felszínen mért értékeket figyelembe 
véve, hagyományos kiegyenlítéssel meghatározha
tók a háló sarokpontjainak koordinátái. (A háló 
sűrűségét persze nagymértékben határozták meg az 
akkor rendelkezésemre álló számítástechnikai le

tt

zt

4. ábra. Az ekvipotenciális felületeknek megfelelő vonalak 
merőlegesek lévén az elektromos áramvonalakra, 
egymáshoz hasonló (azonos C oldalhossz-arányú) 

téglalapokat közelítenek az áramvonal-potenciálvonal háló 
elemei [Steiner 1972 nyomán]

Fig. 4. Apices o f the elementary ‘rectangle’ o f the lattice 
defined by the electric current lines and the equipotential 

ones [after Steiner 1972]

hetőségek; hogy a program utolsó lépését 66-is- 
meretlenes egyenletrendszer megoldása jelentette, 
az egyértelmű azzal, hogy a háló sűrűsége még éppen 
elegendő volt elfogadható (x,z) értékpárok (met
széspont koordináták) meghatározására, amelyek 
közül persze csak a háló alsó szélét, azaz a mész
kőfelszín lefutását definiáló értékek bírtak számunk
ra jelentőséggel.

A közelítés vázolt fokán, az önkényesen választott 
C különböző értékeihez természetesen szignifikán
san különböző eredmények adódtak, amelyek közül 
négyet az 5. ábra mutat be. Persze e számítási 
eredmények nélkül is kézenfekvő, hogy végtelen sok 
mészkőfelszín hozhatja létre ugyanazt a (3. ábrán 
bemutatott) potenciálgradiens-görbét, akár nagyság
ren d é i mélységkülönbségekkel, így azt a követ-

0

5. ábra. Négy példa azon végtelen számú 
mészkőfelszín-szelvény közül, amelyek mindegyike a 3. ábra 

potenciálgradiens-értékrendszerét eredményezi [Steiner 
1972 nyomán]

Fig. 5. Four examples from the profiles o f infinite number 
each representing a possible inversion result to the measured 

values already shown in Fig. 3 [after Steiner 1972]

keztetést kényszerülünk levonni, hogy potenciálgra
diens mérésünk eredményeit nem tudjuk invertálni, 
pl. a mélységekről semmit sem tudtunk meg.

Ugyanerre a végkövetkeztetésre jutnánk, ha az 
ugyanazon szelvényre rendelkezésre álló gravitációs 
adatrendszer inverzióját szeparáltan kísérelnénk 
meg. Mivel azonban (amint arról már szó esett,) 
mind a fajlagos ellenállásnak, mind a sűrűségnek 
ugyanazon a felületen van ugrásszerű értékválto
zása, a jelen esetben adott a szimultán értelmezés 
alapfeltétele. Ezt akkoriban egyetlen program kere
tében még nem állt módomban kivitelezni, de erre 
nem is volt szükség: a sokféle C-értékre kapott 
szelvény mindegyikére elvégezhető volt a g-szelvény 
kiszámítása, és ezek közül nyilván azt választottuk 
ki, amelynek változásai azonosak voltak a mért
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szelvény változásaival. így két, külön-külön végtelen 
sok inverziós eredményt megengedő módszer szi
multán interpretációja egyetlen, jól definiált kont
rasztfelület meghatározásához vezetett. Hogy ezt 
valószínűleg egyúttal reálisnak is ítélhetjük (a be
csült hibakorlátokon belül), arra vonatkozóan tekint
sük a 6. ábrát, amely a szimultán értelmezéssel 
kapott, folytonos vonallal rajzolt szelvényt a földtani 
korokat feltüntető, szaggatott vonalú szelvénnyel 
együtt ábrázolja. (Ez utóbbi, geológiai szelvényt 
szeizmikus mérések és fúrási eredmények alapján 
szerkesztették; utóbbiakból ismeretes az is, hogy a 
felülről harmadik réteg anyaga mészkő.)

OLIGOCÉN

6. ábra. A (3. ábrán bemutatott) geoelektromos és a 
gravitációs mérési adatok szimultán értelmezésével kapott 

mészkőfelszín-szelvény összehasonlítása a geológiai 
szelvénnyel [Steiner 1972 nyomán]

Fig. 6. Profilé o f the surface of limestone obtained by the 
simultaneous interpretation o f geoelectric (see Fig. 3) and 

gravimetric data. The geological section is alsó given [after 
Steiner 1972]

Mindezeket a vizsgálatokat még akkor végeztem, 
amikor érdeklődésem középpontjában kizárólag a 
gravitáció állt. Immár igazolva látva a STEINER 
[1972]-ben már példával is igazolt, de már a Steiner 
[1969]-ben is biztosra vett és aligha túlértékelhető 
minőségi többletet, amit az együttes értelmezés a 
geofizika egésze számára jelent, világos volt, hogy 
már ennek konzekvenciáit levonva kell a gravitációs 
inverzió célszerű fejlesztési irányait kijelölni. Mel
lesleg: a szimultán interpretáció fogalma már a STEI
NER [1969]-ben is ezzel a kifejezéssel szerepelt, 
mindenesetre — nyilván a számítástechnika lehe
tőségeire gondolva — úgy, mint aminek a gyakorlati 
megvalósítása később fog csak aktuálissá válni, Id. 
a cikk 14. oldalát. Ezek a korai, az 1969-es cikkben 
csoportelméleti meggondolásokkal induló meggon
dolások és utalások a szimultán interpretációra mind 
azt célozták, hogy meggyőzzék az olvasót arról, 
hogy a gravitációs inverzió távolabbi célokat kitűző,

tehát tudományos fejlesztése a lehető legnagyobb 
általánosságra kell, hogy törekedjék, hogy a későb
biekben precíz fogaskerékként illeszkedhessék a szi
multán inverzió óraművébe. Hogy még az ezen a 
téren írt legfrissebb dolgozatok zöme sem tűzi ki 
célul az általánosságnak ezt a fokát, azt legyen 
szabad egy tavalyi, Elsevier kiadású folyóiratból vett 
ábrával alátámasztanom (ld. a 7. ábrát, amelyet a 
NAZARINHA Rao et al. [ 1995]-cikk nyomán közlök,) 
— de ez bizonyos szempontból érthető: szükség van 
a gravitációs inverzió-fejlesztés tudományos távla
tokban gondolkodó (és majdan a szimultán értel
mezésbe is egyre gyakrabban becsatlakozó) varián
sára ugyanúgy, mint a napi feladatokat ellátó válto-

A
o  2 4 6 8 10 12 14 16 18 ( k m )

7. ábra. Példa gravitációs adatok inverziójára [Nazarinha 
Rao et al. 1995 nyomán]

Fig. 7. Example of a practical gravity inversion [after 
N azarinha Rao et al. 1995]

zatra (egy pillantás a 7. ábrára meggyőz bennünket 
arról, hogy az imént idézett munka a másodikként 
említett vonulatba tartozik).

A szimultán értelmezés alkalmazhatóságának 
nemcsak az a feltétele, hogy két- vagy többféle 
geofizikai mérési adatrendszert létrehozó kőzetpa- 
raméter-eloszlások között jól definiált kapcsolat áll
jon fenn (a legegyszerűbb esetben pl. hogy a kőzet- 
paraméter-értékek ugrásszerű változása ugyanazon 
réteghatárnál következzék be), hanem általános eset
ben az is, hogy a mért adatokra (mélységi és ol
dalirányú értelemben egyaránt) lehetőleg minél in
kább megegyező térfogatban elhelyezkedő kőzetek 
paraméterei legyenek hatással. (Ezért szerepel Stei
ner [1972]-ben a g vízszintes deriváltja, STEINER 
[1977]-ben pedig a g z szerinti második parciális 
deriváltja a gravitációs adatokat is alkalmazó szi
multán interpretációban, hogy ez a feltétel lényege
sen jobban teljesüljön, mint amennyire az a primer 
g-adatokra teljesül. A Steiner, Zilahi-Sebess 
[1988]-könyv egészén végighúzódik e szempont fi
gyelembevétele, hiszen éppen a gravitációs adat- 
rendszerek tartalmaznak elsősorban nem kívánt 
mélységekből és/vagy laterálisán nagy távolságok
ból származó, messze nem elhanyagolható hatá-
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sokat, és hogy ezeket egyrészt jellemezni, másrészt 
kezelni tudjuk, a súllyal tértartománybeli tárgyalás- 
mód elengedhetetlen volt (amiért egy-két recenzens 
— nem véve figyelembe távolabbi céljainkat — kellő 
megrovásban is részesítette a szerzőket; megnyug
tatásunkra ez a kritikusok elenyésző kisebbségét 
jelentette csak). A „Dirac-8 mínusz regionális szű
rő” szerint definiált (egyébként leggyakrabban alkal
mazott) reziduális szűrők frekvenciatartományban 
aligha definiálható behatolási mélységeit az idézett 
könyv a 184. oldaltól kezdődően tárgyalja, kimu
tatva a behatolási mélységnek (azonos szűrőtípuson 
belül) a szűrőmérettel való arányosságát és (a 190. 
oldalon) táblázatban megadva ötféle szűrőre az ará
nyossági tényezőt is (korábban persze pontosan meg
adva azt, hogy az egyes szűrőfajták eseteiben mit kell 
szűrőméret alatt értenünk. STEINER, Z il a h i-Seb ess  
[1988] a w(x,y,z) függvényt mint a a  térbeli sű
rűségeloszlás és az r(x,y)-nal jelölt (térképszerűen is 
elképzelhető) szűrt gravitációs értékrendszer között 
a

qo oo oo
r(x,y)= J  J  Ja(x ,y ,z)w (x-x ,y-y ,z)d*dydz (1)

-00 -oo 0
formula szerint közvetlen kapcsolatot teremtő függ
vényt vezeti be és alkalmazza a definíciók és meg
gondolások zöménél. Ha a sűrűségeloszlás zo mély
ségű a ’(x,y) felületi sűrűséggel közelíthető, a (p,q) 
térfrekvencia-tartományon nyilván (a kétváltozós 
Fourier-transzformáltakat a megfelelő nagybetűkkel 
jelölve)

*  = X  ' -W (2)

írja le a sűrűségeloszlás kapcsolatát a szűrt adat- 
rendszerrel. Könnyen belátható, hogy ha T(p) -pal 
jelöljük az alkalmazott t(x,y) gravitációs szűrőnk 
átviteli függvényét (ahol p = J p 2 +q2 ), a zo-ra vo
natkozó W(p) -ot konst.e~z°í>,T(p) -ként írhatjuk fel. 
Egyetlen zo mélységű ponttömeg esetén, amikor 
tehát o ’(x,y)=8(x,y), azaz a zo mélységű felületi 
sűrűségeloszlás azonos a kétváltozós Dirac-8-val, a 
jól ismert ?{8(x ,y)}sl miatt R egyenlő W-vel, 
vagyis a w(x,y,zo)-t szemléletesen indokolt a zo mély
ségű egységnyi tömegponthoz tartozó r(x,y) szűrt 
gravitációs függvénnyel azonosnak tekinteni (ha a 
dimenzióbeli különbségektől eltekintünk).

A gravitációnak a szimultán értelmezésben tehát 
annál több esetben és annál nagyobb lehet a sze
repe, ha a valamely t szűrővel nyert r(x,y) adat- 
rendszer minél kevésbé függ laterálisán távoli 
sűrűség-inhomogenitásoktól, azaz (bevezetve az

x = -Jx2 + y2 jelölést), ha a |w(x,z0)| abszolútérté
kek összességükben is elhanyagolhatóan kicsinyek 
egy nem túl nagy piát sugarú körön túl a w(x,z0) ab
szolútértékeinek az egész zo síkra vett integráljához 
viszonyítva. A laterális érzéketlenségről tehát az 
alábbiakban 7-vel jelölt

Piai
|i-|w (x),z0|dí

Kp iá,) = ^ ----------------- ioo (3)
Ji'|vt'(x),z0|dx
o

(%-okban megadott) hányados olyan értelemben in
formál bennünket, hogy két, mondjuk, egyébként 
azonos felbontóképességű szűrő összehasonlításakor 
nyilván azt tekintjük joggal laterálisán érzéketle
nebbnek, amelynél kisebb piát érték tartozik azonos 
/-értékhez. (A p/arot s egységben szokás megadni, 
ahol s a graviméteres mérési háló elemi négyzetének 
az oldalhossza.) Az összehasonlítás persze a transz- 
formálatlan g értékrendszerrel is végrehajtható (ek
kor t(x,y)=8(x,y)), sőt, most esetleg ez célszerű is 
annak a hangsúlyozására, hogy a transzformálatlan 
g adatsorral, szimultán értelmezés esetén, legfeljebb 
csak laterálisán hasonlóan szuperérzékeny geofizikai 
módszerek adatrendszerei párosíthatok (kivéve per
sze azt a szerencsés, ámbár bizonyára ritkán előfor
duló esetet, amikor a legközelebbi, az inverzió szem
szögéből már közömbös gravitációs ható is csak igen 
nagy x, távolságban található).

A r- (x) -pal jelölt gravitációs szűrő a zo mély
ségű síkon a

w- Zq (i) = konst.(\ -  x 2 / 4y ).exp(i2 / 4y) (4)

alakú w(x)-ot valósítja meg, azaz növekvő x -pal 
gyors a w csökkenése (ld. a fentiekben már idézett 
gravitációs könyv 210-211. oldalait). Ugyanitt el
lenőrizhetjük azt, hogy ha a szűrést a tértartomány
ban óhajtjuk végrehajtani, a szűrőmátrix elemeit

oo

W * 0') = exP(-  ̂p2 + Zqp) M*P)dp (5)
o

szerint számítjuk (frekvenciatartományban a

rfiZÓ (/>,?) = C P2 ■ exp(-y p2:+ z0p) (6)
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függvénnyel szorzunk). A szűrőmátrixok szokásos 

(utólagos) normálása a ^T /2* = 1 feltételt valósítja
i,k

meg egyetlen konstanssal történő beszorzással, — 
hogy a szűrt érték hibája azonos legyen a g adatok 
hibájával — így a c/2n faktor akár el is hagyható az 
(5) egyenlet integrálja elől. Könnyen ellenőrizhető,

co oo

hogy |  Jí-^(x,y)dxdy = 0 , azaz 7^o(0,0) = 0 ami
—oo —oo

a szűrőtípus mélyen fekvő hatók hatásait elnyomó, 
azaz reziduális jellegét jelenti. Ennek a gravitációs 
inverzió szempontjából külön is örülünk, de most 
inkább azt hangsúlyozzuk, hogy egy szimultán in- 
verziós algoritmusba való beépülés esélyei ezzel 
természetesen szignifikáns mértékben lesznek na
gyobbak. (Egy, a térbeli szűrések végrehajtására 
vonatkozó, nemcsak számítástechnikai vonatkozású 
megjegyzés: a t- -szűrők mérete az esetek több
ségében meglepően kicsiny, ld. St e in e r , Z il a h i- 
Seb ess  [1988] 327-335 oldalait.)

A laterális érzékenység zo mélységtől független, 
csak a y -tói függő piai sugarait a r- -szűrő külön

böző y paraméter értékeihez és háromféle I  szinthez 
(90%, 99% és 99,9%) az I. táblázat tartalmazza. 
(Összehasonlításul: a transzformálatlan g-re  a 
Zo= 6 j  mélységben az előbbi három I  szinthez a

lentkező) hatók hatása jelentkezni kezdene: az l 
szelvény középső szakasza tehát alkalmas arra, hogy 
szimultán értelmezés egy komponenseként szere
peljen. Távolról sem mondható ez el az eredeti g 
szelvénynek ugyanerről a szakaszáról, hiszen a g 
szelvényen a három ható hatása teljesen egybe
mosódik.

A két vagy több geofizikai módszer lehetőleg 
azonos tértartományra való érzékenysége mellett az 
elemi hasábokra bontás (mind 2-D, mind 3-D esetek
ben) szintén olyan módszer, amely a gravitációban 
önmagában is hasznos ugyan, de most inkább azt 
hangsúlyozzuk, hogy egyben a szimultán értelmezés 
valamely variánsába való későbbi illeszkedést talán 
a leginkább ezzel segítjük elő.

Az első lépés tehát a szóban forgó mélységtar
tomány kellő sűrűségűnek ítélt felosztása, amely 
mostani 2-D esetünkben (ld. 8. ábra) 100 m magas 
és 200 m széles keresztmetszetű véges, valamint a 
széleken 100 m magas félvégtelen hasábokból áll. 
Ezek gravitációs hatásai a felszín (szintén 200 m-

P

I. Táblázat

y

A laterális érzékenység q^  sugarai z0 mélységben, 
különböző /  szintekhez

/= 9 0  % 1 = 99 % 1 = 9 9 ,9  %

20 18.0 23.0 28.0
16.2 16.0 21.0 25.0
12.8 14.3 19.0 22.0
9.8 12.6 17.0 19.0
7.2 10.7 14.0 17.0

6.05 9.8 12.9 15.0
5.0 8.9 11.7 13.5

4.05 8.0 10.5 12.4
3.2 7.2 9.4 11.0

2.45 6.3 8.2 9.7
2.1125 5.8 7.6 9.0

1.8 5.4 7.0 8.3
1.5125 4.9 6.4 7.6

1.25 4.5 5.8 6.9

60 s, 600 5 és a 6166 5 piat értékek tartoznak).
Megjegyzés: a kis laterális érzékeny fontosságát 

egy kétdimenziós modellre a 15. ábra szelvénypárja 
mutatja be, St e in e r , Z il a h i-Seb e ss  [1988] 227. 
oldali alsó ábrája nyomán. A középső hatóra vo
natkozó szűrt (r-rel jelölt) értékek szelvénye mindkét 
irányban zérusra csökken, mielőtt a szomszédos 
(ráadásul többszörös gravitációs maximumokkal je-

8. ábra. A kutatási mélységtartomány véges és félvégtelen 
keresztmetszetű kétdimenziós elemi hasábokra való felosztása
Fig. 8. Division of the prospected depth rangé intő finite and 

semi-infinite 2D elementary prisms

énként) felvett pontjaira egyszer s mindenkorra meg
határozhatók (célszerűen az 1 t/m3-es sűrűségre hatá
rozzuk meg ezeket a wyj-val jelölt mennyiségeket), 
s így az elemi hasábokból összetett bármely ható- 
modell g szelvényének minden pontja egyszerű 
összeadás és az aktuális sűrűségkülönbséggel való 
szorzás eredményeként adódik. Ha pl. a 9. ábra 
modelljét vesszük fel, azonnal kezünkben annak a 
10. ábrán látható g szelvénye is.

A 9. ábra két nullkörrel jelöli azt, hogy nemcsak 
a bal és jobb oldalakon, hanem az invertálandó 
tartomány két pontjában is ismertek előzetesen is a 
mélységadatok (pl. mélyfúrások alapján). Persze 
ezek ismeretében talán annál is inkább hajlamosak 
lennénk a szaggatott vonalú ferde vető behúzására, 
mivel a 10. ábra g szelvénye monoton növekedést 
mutat. Persze ez az utóbbi jelleg a g szelvények
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9. ábra. Inverziós vizsgálatokhoz elfogadott 2-D modell 
[Steiner, Takács 1985 nyomán]

Fig. 9. The accepted 2 -D  model fór inversion investigations 
[after Steiner, Takács 1985]
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10. ábra. A 9. ábra modelljének megfelelő g szelvény 
[Steiner, Takács 1985 nyomán]

Fig. 10. Gravimetric profile belonging to the model given in 
Fig. 9. [after Steiner, Takács 1985]

gyenge felbontóképessége miatt nem utal a valós 
viszonyok lényegesen bonyolultabb voltára, amelyet 
viszont a C s e r n y á k , STEINER [1981] szerinti, start- 
modelltől független inverzióval akkor is kellő pon
tossággal kapunk vissza, ha kiindulásként 4 század 
mGalnyi szórást (pontosabban: 0,04 mGal szórású, 
Gauss típusú véletlen számokat) szuperponálunk a 
10. ábrán szemléltetett, hibamentes g értékekre. Az 
inverzió eredményét a 11. ábra erősen nagyítva 
mutatja be, mert a helyes mélységadatokból való 
minimális eltérést a 9. ábra léptékében aligha lehetne 
bemutatni. (Figyelemre méltó, hogy az inverzió 
eredménye akkor is kielégítőnek minősíthető, ha az 
inverzió nem használja fel ismert adatokként a két 
közbülső, egyébként valójában ismert mélységada
tot, ld. a 12. ábrát.)

11. ábra. A 0,04 mGal-nyi szórással szuperponált 10. 
ábrabeli g szelvény alapján elvégzett inverzió eredményei. 

Léptéknövelés volt szükséges a valóságos mélység-értékektől 
való (csaknem elhanyagolható) eltérések jobb szemléltetése 

érdekében [Steiner, Takács 1985 nyomán]
Fig. 11. Inversion results obtained on ground of the 

gravimetric profilé given in Fig. 10 bút with superimposed 
errors of 0.04 mGal. Enlarged scale was used to show better 
the (nearly neglibigle) deviations from the right depth-values 

[after Steiner, Takács 1985]

1.6 -J 
km ' 20 ' 1 ' 1 n .....................................30 '

12. ábra. A l l .  ábrán bemutatotthoz hasonló inverzió 
eredménye, csak itt két a priori ismert (a 9. ábrán 
nullkörökkel jelölt) mélységadatot is ismeretlennek 

tekintettünk
Fig. 12. Inversion results analogous to Fig. 11 bút two a 
priori known depth-values (see the little circles in Fig. 9) 

were nőt taken intő account

Minél finomabb hasábfelosztással dolgozunk, an
nál jogosabban tehetjük fel általános esetben (amikor 
tehát nincsenek előzetes ismereteink az invertálandó 
térrészre vonatkozóan) azt, hogy valamely hasáb 
sűrűsége a két szomszédos hasábsűrűség átlaga, akár 
a két vízszintes szomszédot, akár a felső és alsó 
érintkező hasábot vesszük is figyelembe. Ezt (vagy 
egyéb regularizáló feltevést) persze mindenképpen
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13. ábra. Sűrűségmodell és g szelvénye [Steiner , Csókás 1979 nyomán]
Fig. 13. 2D-modeI with its gravimetric profile [after Steiner , Csókás

1979]

14. ábra. A 13. ábrabeli g szelvény inverziójának eredménye. A csatlakozó 
tértartományok kivételével minden elemi hasáb sűrűségét ismeretlennek 
tekintettük. Regularizációs célból feltettük, hogy minden hasáb sűrűsége 

azonos a szomszédos hasábok sűrűségének átlagával (mind vízszintes, mind 
függőleges irányban). Az eredmény közelítőleg, elsimítva adja vissza a 

13. ábra sűrűségeloszlását. Jó lenne olyan „partner” eljárást találni, 
amellyel szimultán értelmezés lenne végrehajtható, hogy ne kizárólag a g 

értékek alapján kelljen invertálnunk
Fig. 14. Inversion of the g-profile given in Fig. 13. Besides sourroundings 

the density of each elementary prism was supposed to be unknown. Fór 
regularization purposes the constraint was used that the density of every 
prism is equal to the average density value of the neighbouring ones (in 

both directions). The result shows an approximate (smoothed) character; it 
would be appropriate to fmd a ‘partner’ to make joint inversion and nőt to 

work exclusively on ground of the g-values

tennünk kell, hiszen most a gravitációs 
szelvény lényegesen kevesebb adatot 
tartalmaz, mint ahány elemi hasáb is
meretlennek tekintett sűrűségeit meg
határozni kívánjuk. A fent megfogal
mazott feltevés az esetek túlnyomó 
többségében összhangban van a 
geológiai realitásokkal; ugyanez a 
feltevés segített a megoldáshoz a már 
idézett St e in e r  [1977]-ben is, amely
ből az 1. és 2. ábrát átvettük.

Annak a megbízási szerződésként 
végzett munkának a keretében, amely
ről St e in e r , C só k á s  [1979] számol 
be, az ELTE két gravitációs szakem
berének kifejezett kérésére a 13. ábrán 
látható sűrűségeloszlás szintén ott be
mutatott g szelvénye alapján végeztük 
el a fentiekben ismertetett regularizáló 
feltétellel az inverziót, amely persze 
alapvetően folytonos sűrűségeloszlásra 
vezet, s így a sűrűségugrások kont
rasztfelületeinek csak elmosódott képét 
várhatjuk. Az inverzió eredményét be
mutató 14. ábra egyrészt elvárásaink
nál jobban adta vissza a 13. ábrán 
látható valódi sűrűségeloszlást, más
részt teljesen nyilvánvaló, hogy ilyen 
esetekben volna indokolt az inverziót a 
g adatoknak valamely más fizikai tör
vényszerűséget alkalmazó geofizikai 
módszer mérési adatrendszerével 
együttesen, szimultán módon elvégez
ni.

Az inverziós eljárások magva az y,
(szelvény menti, síkbeli vagy térbeli) 
pontban mért fe j és valamely (egysze
rű formulával adott, de akár bonyolult 
iterációs eljárást jelentő), formálisan 
m y i )  -sal számított értékek xí-^ í 
különbségeinek, azaz az Xi-vel jelölt 
eltérésrendszernek valamely statiszti
kai elv szerint az Xi-k összességére 
vonatkozóan elvégzett minimalizálása, 
azaz annak a paramétervektornak (paraméterértékek 
halmazának) a meghatározása, amelynél az elv szer
inti extrémumfeltétel teljesül.

Az esetek túlnyomó többségében még ma is a több 
mint két évszázados „legkisebb négyzetek elve” sze
rinti

n
y  Xj = minimum (7)
í=i

követelést teljesítő paraméterértékeket fogadják el a 
legmegbízhatóbbnak, holott egyetlen pillantás a bal 
oldali kifejezésre meggyőz bennünket arról, hogy az 
összesen n darab xi közül néhány (vagy akárcsak 
egyetlenegy) durva hibával terhelt mérési adat (ún. 
outlier) teljesen eltorzíthatja az összeg, és ezen ke
resztül a végeredmények értékét, amit úgy szoktunk 
megfogalmazni, hogy a „least squares”-elvből le
vezetett eljárások nem rezisztensek. Még nagyobb
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9. ábra. Inverziós vizsgálatokhoz elfogadott 2-D modell 
[Steiner, Takács 1985 nyomán]

Fig. 9. The accepted 2-D model fór inversion investigations 
[affér Steiner, Takács 1985]
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10. ábra. A 9. ábra modelljének megfelelő g szelvény 
[Steiner, Takács 1985 nyomán]

Fig. 10. Gravimetric profile belonging to the model given in 
Fig. 9. [after Steiner, Takács 1985]

gyenge felbontóképessége miatt nem utal a valós 
viszonyok lényegesen bonyolultabb voltára, amelyet 
viszont a C s e r n y á k , St e in e r  [1981] szerinti, start- 
modelltől független inverzióval akkor is kellő pon
tossággal kapunk vissza, ha kiindulásként 4 század 
mGalnyi szórást (pontosabban: 0,04 mGal szórású, 
Gauss típusú véletlen számokat) szuperponálunk a 
10. ábrán szemléltetett, hibamentes g értékekre. Az 
inverzió eredményét a 11. ábra erősen nagyítva 
mutatja be, mert a helyes mélységadatokból való 
minimális eltérést a 9. ábra léptékében aligha lehetne 
bemutatni. (Figyelemre méltó, hogy az inverzió 
eredménye akkor is kielégítőnek minősíthető, ha az 
inverzió nem használja fel ismert adatokként a két 
közbülső, egyébként valójában ismert mélységada
tot, ld. a 12. ábrát.)

1.6 J 
km is 20

11. ábra. A 0,04 mGal-nyi szórással szuperponált 10. 
ábrabeli g szelvény alapján elvégzett inverzió eredményei. 

Léptéknövelés volt szükséges a valóságos mélység-értékektől 
való (csaknem elhanyagolható) eltérések jobb szemléltetése 

érdekében [Steiner, Takács 1985 nyomán]
Fig. 11. Inversion results obtained on ground of the 

gravimetric profile given in Fig. 10 bút with superimposed 
errors of 0.04 mGal. Enlarged scale was used to show better 
the (nearly neglibigle) deviations from the right depth-values 

[after Steiner, Takács 1985]

is 20 ' 7S '

12. ábra. A l l .  ábrán bemutatotthoz hasonló inverzió 
eredménye, csak itt két a priori ismert (a 9. ábrán 
nullkörökkel jelölt) mélységadatot is ismeretlennek 

tekintettünk
Fig. 12. Inversion results analogous to Fig. 11 bút two a 
priori known depth-values (see the little circles in Fig. 9) 

were nőt taken intő account

Minél finomabb hasábfelosztással dolgozunk, an
nál jogosabban tehetjük fel általános esetben (amikor 
tehát nincsenek előzetes ismereteink az invertálandó 
térrészre vonatkozóan) azt, hogy valamely hasáb 
sűrűsége a két szomszédos hasábsűrűség átlaga, akár 
a két vízszintes szomszédot, akár a felső és alsó 
érintkező hasábot vesszük is figyelembe. Ezt (vagy 
egyéb regularizáló feltevést) persze mindenképpen
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13. ábra. Sűrűségmodell és g szelvénye [Steiner, Csókás 1979 nyomán]

Fig. 13. 2D-model with its gravimetric profile [after Steiner, Csókás
1979]

14. ábra. A 13. ábrabeli g szelvény inverziójának eredménye. A csatlakozó 
tértartományok kivételével minden elemi hasáb sűrűségét ismeretlennek 
tekintettük. Regularizációs célból feltettük, hogy minden hasáb sűrűsége 

azonos a szomszédos hasábok sűrűségének átlagával (mind vízszintes, mind 
függőleges irányban). Az eredmény közelítőleg, elsimítva adja vissza a 

13. ábra sűrűségeloszlását. Jó lenne olyan „partner” eljárást találni, 
amellyel szimultán értelmezés lenne végrehajtható, hogy ne kizárólag a g 

értékek alapján kelljen invertálnunk
Fig. 14. Inversion of the g-profile given in Fig. 13. Besides sourroundings 

the density of each elementary prism was supposed to be unknown. Fór 
regularization purposes the constraint was used that the density of every 
prism is equal to the average density value of the neighbouring ones (in 

both directions). The result shows an approximate (smoothed) character; it 
would be appropriate to fmd a ‘partner’ to make joint inversion and nőt to 

work exclusively on ground of the g-values

tennünk kell, hiszen most a gravitációs 
szelvény lényegesen kevesebb adatot 
tartalmaz, mint ahány elemi hasáb is
meretlennek tekintett sűrűségeit meg
határozni kívánjuk. A fent megfogal
mazott feltevés az esetek túlnyomó 
többségében összhangban van a 
geológiai realitásokkal; ugyanez a 
feltevés segített a megoldáshoz a már 
idézett St e in e r  [1977]-ben is, amely
ből az 1. és 2. ábrát átvettük.

Annak a megbízási szerződésként 
végzett munkának a keretében, amely
ről Steiner, Csókás [1979] számol 
be, az ELTE két gravitációs szakem
berének kifejezett kérésére a 13. ábrán 
látható sűrűségeloszlás szintén ott be
mutatott g szelvénye alapján végeztük 
el a fentiekben ismertetett regularizáló 
feltétellel az inverziót, amely persze 
alapvetően folytonos sűrűségeloszlásra 
vezet, s így a sűrűségugrások kont
rasztfelületeinek csak elmosódott képét 
várhatjuk. Az inverzió eredményét be
mutató 14. ábra egyrészt elvárásaink
nál jobban adta vissza a 13. ábrán 
látható valódi sűrűségeloszlást, más
részt teljesen nyilvánvaló, hogy ilyen 
esetekben volna indokolt az inverziót a 
g adatoknak valamely más fizikai tör
vényszerűséget alkalmazó geofizikai 
módszer mérési adatrendszerével 
együttesen, szimultán módon elvégez
ni.

Az inverziós eljárások magva az y(
(szelvény menti, síkbeli vagy térbeli) 
pontban mért (xi) és valamely (egysze
rű formulával adott, de akár bonyolult 
iterációs eljárást jelentő), formálisan 
í,(p;yi) -sál számított értékek xí-^ í 
különbségeinek, azaz az Xi-vel jelölt 
eltérésrendszernek valamely statiszti
kai elv szerint az Xi-k összességére 
vonatkozóan elvégzett minimalizálása, 
azaz annak a paramétervektornak (paraméterértékek 
halmazának) a meghatározása, amelynél az elv szer
inti extrémumfeltétel teljesül.

Az esetek túlnyomó többségében még ma is a több 
mint két évszázados „legkisebb négyzetek elve” sze
rinti

n
Xf = minimum (7)

í=i

követelést teljesítő paraméterértékeket fogadják el a 
legmegbízhatóbbnak, holott egyetlen pillantás a bal 
oldali kifejezésre meggyőz bennünket arról, hogy az 
összesen n darab x, közül néhány (vagy akárcsak 
egyetlenegy) durva hibával terhelt mérési adat (ún. 
outlier) teljesen eltorzíthatja az összeg, és ezen ke
resztül a végeredmények értékét, amit úgy szoktunk 
megfogalmazni, hogy a „least squares”-elvből le
vezetett eljárások nem rezisztensek. Még nagyobb
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hiányosság azonban az, hogy (még outlier-mentes 
esetet feltételezve is,) az eredmények pontossága 
csak a mérési hibák Gauss-típusa (normáleloszlása) 
esetén optimális, ettől a típustól távolodva, azaz a D 
növekedésével a statisztikai hatásfok azonban ro
hamosan csökken (ld. a St e in e r  et al. [1995] dol
gozat 2. ábráján azZ,2-vel jelölt görbét), azaz a „least 
squares”-elv nem robusztus (pontosabban elhanya
golhatóan kis robusztusságú) eljárásokra vezet ál
talános esetben.

E sorok írója (Steiner [1965]-ben) mondta ki „a 
legnagyobb reciprokok” elvét, amely (a legegysze
rűbb alakjában) a

I _ J ___
S2 + x 2

= maximum (8)

extrémumkövetelésnek megfelelő paraméterértéke
ket javasolja elfogadni. Hogy ez az elv rezisztens 
(azaz outlier-érzéketlen), az azonnal látható: az out- 
lierekhez tartozó extrém nagy Xi-k gyakorlatilag nem 
befolyásolják az összeg értékét. Másrészt az elv 
törekszik arra, hogy minél nagyobb számban le
gyenek nagyon kicsiny Xi eltérések, mintegy minél 
jobb közelítését adva az ideális Xt=0 követelés (í-től 
független) teljesítésének, amely követelés persze a 
mérési hibák és a modellnek a valóságtól minden 
esetben fennálló (akár csak minimális) eltérései miatt 
szigorúan sohasem teljesíthető. Ezt az ideális, de 
egzakt módon megvalósíthatatlan követelést jól kö
zelítjük akkor is, ha a

(S2 + X2) = minimum (9)
í=i

feltételt (ha tetszik, a „legkisebb szorzatok elvét”) 
fogadjuk el statisztikai módszereink levezetésekor 
[STEINER 1988], Mindkét esetben tehát a leszár
maztatott módszerek többismeretlenes esetre is meg
valósítják azt a leggyakoribb érték (most frequent 
yalue: MFV) számításánál heurisztikusán megismert 
sajátságot (ld. St e in e r  [1985], 24-26), hogy ti. a 
legegyszerűbb esetre (amikor tehát az x,-k direkt 
mérések eredményeit jelentik egyetlen ismeretlenre) 
a kapott eredmény az x,-k legjobban tömörödő ré
szére esik, — csak az általános esetben (8) és (9) 
teljesülése a x,-knek a $,(/?,y) hiperfelület körüli tö- 
mörödését valósítja meg. Indokolt tehát mind „a 
legnagyobb reciprokok”, mind a „legkisebb szor
zatok” elvéből származtatott eljárásokat MFV- 
módszereknek nevezni, hiszen a leggyakoribb érték

számítás alapgondolatának (ha tetszik, filozófiájá
nak) felelnek meg.

Az utóbbi két elvben szereplő, skálaparaméter 
jellegű S-ek értékei aszerint választandók az

egyenletet (azaz a H a ja g o s , Steiner [1993] 111. 
oldalán levő, zérusra redukált alakban felírt for
mulát) kielégítő e-ok, az ún. dihéziók k-szorosaiként 
a „legkisebb szorzatok” elvének kifejezésében, vagy 
k ■ J3 -szorosaiként „a legnagyobb reciprokok” el
vében, hogy a hibaeloszlás típust a II. táblázatban 
szereplők közül melyikhez várjuk közel állónak.

II. Táblázat

A hibaeloszlástípus 1

neve

sűrűségfüggvényének képlete 
standard esetben (ld. a Steiner ed. 

(1991) könyv végén levő nagy 
táblázat 1. sz. oszlopát)

Az alkalmazandó |*j 

szorzótényező értéke

Jeffreys-típus / « -  35 3
3 2 . 1 / r ^ f

geostatisztikus /„(;r) -  3

4 . [ / n ? r
2

|  Cauchy-típus / c W ^ T ~ 2 1

1 extrém súlyos szárnyú 
1 Qong-tailed) típusok

m -  r(ű/2>
A r.r[< a-1 )/2 ].[V/ Í 7 r r]

ahol 2 > a > 1

'A

Nem hagyható megemlítés nélkül, hogy a kétféle 
modern elv négyféle k-val való megvalósítása 8-féle 
MFV-lehetőséget jelent, amelyekhez az „eltérés
norma” egyszerű analitikus kifejezéseit a H a ja g o s , 
STEINER [1993] dolgozat 144. oldali táblázatában 
részletesen felírva találjuk meg. Hogy az elvekben 
szereplő kifejezések valóban az Xi eltérések összes
ségét egyetlen adattal jellemző normák lehessenek, 
amelyeknek azután a minimumhelye szolgáltatja ke
resett ismeretleneinket, bizonyos átalakításokra volt 
szükség, olyanokra persze, amelyek érintetlenül 
hagyják az eredeti megfogalmazásból következő pa
ramétervektort. A „legkisebb szorzatok elvének” 
megfelelő normákat (az elv produktum kifejezésére 
emlékeztető betűvel: P-vel jelöljük, a másik modern 
alapelvnek megfelelő normákat P -gal (a rendkívül 
hasonló viselkedés miatt). Az indexek arra utalnak, 
hogy a norma milyen hibaeloszlás típusnál működik 
optimálisan (Pj, Pc, Pu, ill. Pj*, Pc és P*u a k= 3, 
1 és 1/2 értékekre); az index hiánya k=2-nél (P ill. 
P ) arra utal, hogy ha semmit nem tudunk előre a
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15. ábra. Laterálisán érzéketlen szűrők alkalmazásával 
szeparáltan kezelhetővé (pl. invertálhatóvá) válhat egy olyan 

ható hatása is, amelynek g-hatására egyébként 
szeparálhatatlanul szuperponálódnak a szomszédos hatók 

gravitációs hatásai [Steiner ed. 1991 p. 227 nyomán]

Fig. 15. If the gravitational filter is laterally insensitive, the 
filtered profilé can show clear and separated such structures 

which g-profile is heavily distorted by the g-effects o f the 
neighbouring structures [after STEINER ed. 1991 p. 227]

hibaeloszlás típusáról, ezeknek a normáknak az al
kalmazását ajánljuk. A fentiekben idézett táblázat 
tartalmazza a legkisebb négyzetek elvének megfelelő

Z,2-norma kifejezését, valamint az Li-nek

nevezett, legegyszerűbb alakú -J\XÁ  normát is. A
n

10-féle norma közül 6-nak a viselkedését, a St e in e r  
et al. [1995] nyomán közölt 16. ábrán, a Gauss- 
típustól mért D típustávolság függvényében, a külön
böző normákhoz tartozó statisztikai hatásfok-görbék 
alapján tanulmányozhatjuk, ill. hasonlíthatjuk össze. 
A legkisebb négyzetek elvének megfelelő £ 2-norma 
hatásfoka a D=0-nál (azaz a Gauss-típusnál) 100%- 
os ugyan, de megdöbbentő gyorsasággal csökken 
zérusra a D növekedésével, (azaz a Gauss-típustól 
távolodva), jelezve a klasszikus statisztika messze 
nem kielégítő voltát. Az £i-norma görbéjét azért 
érdemes szemügyre vennünk, mert ezt a normát — 
mint legegyszerűbb alternatívát — a geofizikai gya
korlat már évek óta kezdi sikerrel alkalmazni: az L\ 
és Li jelű görbék összehasonlítása után igazán nem 
meglepő, hogy a publikációk [Kis, A m r a n  1995] az 
Li alkalmazásának előnyeit tapasztalják az Z,2-vel 
összehasonlítva. Az Li görbe maximuma azonban 
alig több 80%-nál, és a hatásfok zérusra csökken 
£>->0,25 esetén, amikor tehát extrém súlyú szárnyak 
jelentkeznek a hibaeloszlás sűrűségfüggvényében. A 
„legkisebb szorzatok” elvének megfelelő többi négy

D: típustivolsig a Gauss-féle eloszlástól

16. ábra. Hatféle norma statisztikai hatásfokgörbéje a 
hibaeloszlás típusának a Gauss-típustól mért D 

típustávolságának a függvényében. A hagyományos ‘least 
squares’ elvnek megfelelő Í 2-norma robusztusság 

szempontjából katasztrofálisan viselkedik. A „legkisebb 
szorzatok” modern elvéből származtatott (és az 

MFV-eljárásokra vezető) Pj, P, Pc és Pu normák hatásfoka 
D—>0,25, azaz extrém súlyos szárnyak esetén sem tart a 

zérus érték felé, mind a négy hatásfokgörbe eléri a 100%-ot 
és végül az átlagos hatásfokok értéke is szignifikánsan 

nagyobb 50%-nál (a Pc hatásfoka pl. sehol sem csökken 
kereken 74% alá). Mindezek nem mondhatók el az 

Ll-normával kapcsolatban, ilyen értelemben azLi közbülső 
helyet foglal el a modern normák és a hagyományos 

L2-norma között
Fig. 16. Curves of statistical efficiencies of six norms versus 
the type-distance (D ) of the type of the error-distribution in 
question from the Gaussian. The 7,2-norm (corresponding to 

the classical principle of ‘least squares’) behaves 
catastrophically in point of view of the robustness. The 

efficiency curves of four norms Pj, P, Pc and Pu 
(corresponding to the modern principle of ‘least products’), 

from which MFV-procedures can be derived, reach the 
e=  100% value, in case of D->0,25 (i.e., if the flanks are 
very heavy) the efficiencies tend to acceptable finite values 

and the average efficiency fór the whole type-range is 
significantly higher than 50% (the efficiency of Pc  is never 
less than round 74%). Such statements can nőt be made fór 
the Li-norm and in this point of view Li lies between the 

modern norms and the conventional Z.2-norm

norma hatásfokgörbéje sohasem csökken zérusra, 
mindegyik eléri a 100%-os hatásfokot és mind a négy 
esetben szignifikánsan nagyobb a görbe alatti terület, 
— amely az általános robusztusság mérőszámaként 
fogadható el, — mint az £i-normára meghatározott 
érték.
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A STEINER [1965] a „legnagyobb reciprokok” 
elvének a (8) egyenletnél bonyolultabb (különböző 
mértékű hibákat is figyelembe vevő) alakját is közli, 
amit — némi átértelmezés után — így írhatunk fel:

t t si + x Í

"2►I-;=1 1
= maximum ÓD

ha az 1 és 2 indexekkel két eltérő geofizikai eljárást 
különböztetünk meg, amelyek £i, ill. t,2 függvénye
ire n \ , ill. n2 db x\i, ill. X2i mérési eredményünk van, 
és az S\, ill. S2 skálaparamétereket az Xu , ill. X2i 
eltérésekből a (10) szerint meghatározott sí, ill. e2 
dihéziók szerint számítottuk. Ha H-féle geofizikai 
mérésünk van ugyanarra a területre, a (ll)-nél ál
talánosabb alakot kell persze felírnunk:

H n„

II
h=l i=l si + x.■hl

= m axim um  . ( 12)

A fenti feltételek (a ph val jelölt paraméterhalma
zok, elsősorban a geometriai jellegűekre vonatkozó 
részhalmazok szükséges mértékű egybeesése esetén) 
nyilván együttes inverziót definiálnak, de — az 
immár gazdaságosan alkalmazható globális optima
lizáló módszerek birtokában (ld. pl. Szűcs [1995] 
folyamatábrát is megadó ismertetését) — nemcsak 
elvi szinten: (11), ill. (12) közvetlenül a szimultán 
interpretáció egy lehetséges algoritmusát szolgál
tatja. A tomografikus inverzióknál szokásos tér- 
felosztásokra gondolva, a fentiek alátámasztják azt, 
hogy helyes a gravitációs inverzió távolabbi célokat 
kitűző fejlesztésének lehetőségeit kutatva a továb
biakban is elemi térfelosztásokból kiindulni, amint 
azt a 8.—14. ábrákkal illusztrált esetekben is már 
megtettük.
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