
zetalapú és függőleges oldalú derékszögű hasábokra bontjuk és a mért ano
máliákat e hasábok összetevődő hatásával igyekszünk megközelíteni. Kellően 
sűrű felbontással és a részhasábok sűrűségének, illetve mágnesezettségének 
alkalmas felvételével; majd szükség esetén ezek alkalmas és fokozatos változ
tatásával, végül derékszögű hasábok összetételével megközelített olyan ható
tömbhöz juthatunk, amelynek számított hatása a mért anomáliákkal már 
kielégítően megegyeziк.

Hasonlóképpen járhatunk el akkor is, ha a mért anomáliákat nem egy, 
hanem néhány egymással összefüggő vagy különálló hatótömb összetevődő 
hatása okozza.

Ha az eljárás alkalmazása során szerzett tapasztalatok és a gyakorlat 
révén kellő jártasságra teszünk szert a mért anomáliák értelmezésére alkalmas 
hatótest: hasáb vagy hasábok, illetve ilyenekből összetett tömb vagy tömbök 
helyzetének, méreteinek és sűrűségének vagy mágnesezettségének alkalmas fel
vételében, ezek alkalmas és fokozatos megváltoztatásában, akkor a mai nagy
teljesítményű számítógépek alkalmazásával aránylag könnyen és gyorsan el
juthatunk olyan derékszögű hasábalakú vagy ilyenekből összetevődő hatótesthez, 
vagy testekhez, amelynek, vagy amelyeknek számított gravitációs, illetve mág
neses hatása a mért anomáliákkal már kielégítően megegyezik.

Az így kialakított hatótestet vagy testeket tekinthetjük a mért anomáliák 
egyik lehetséges előidézőjének.

Természetesen, ha a mért anomáliák megközelítése így is csak hozzávető
legesen sikerül, akkor a kapott hatótesthez vagy testekhez fűződő következ
tetéseink is csak ugyanilyen hozzávetőlegességgel érvényesek.
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