
Az 5., 6., 7. és 8. ábrán a spektrumtorzítások százalékban felvitt értékeiből 
készített hiba-térképeket látjuk. Az 5. ábrán a 20 — 80 Hz-ig terjedő sávkorláto
zott fehér spektrumra, a 6 ., 7. és 8 . ábrákon pedig egy 20 — 80 Hz-ig terjedő fehér
spektrum és egy 40 Hz várható értékű és 10 Hz szórású Gauss-görbe alakú spekt
rum azonos súlyú összegére vonatkozó spektrumtorzításokat rajzoltuk fel.

8. ábra. Fehér- és Gauss-spektrum ösz- 
szegére vonatkozó relatív spektrumtor
zítás az operátorparaméterek függvényé

ben. Operátor pontszáma 16

Фиг. 8. Зависимость относительного 
искажения спектра для сум м ы ] белого 
и Гауссова спектров от параметров 
оператора. Число п ун к т о в  оператора 

-  16
Fig. 8. Relative Spektrumverzerrung für 
die Summe eines weissen und Gaussischen 
Spektrums als Funktion der Operatorpa

rameter. Punktzahl des Operators: 16

Következtetések

Látható, hogy N = 8 esetére sikerült minimumot találni, azaz meg
határozni az optimális Gauss-csonkítás paramétereit: s2 =  3, sx =  0 , azaz 
о = 56,6 Hz, illetve f H = 250 Hz. Hosszabb operátorokkal további számításo
kat lehetne végezni; mivel azok minimumait nem határoltuk körül, léteznek 
további minimumok is.

Az N = 8-rdü kapott 0,17% körüli hiba kielégítő és, mint az ábrákból ki
tűnik, hosszabb operátorral nem lehet gazdaságosan csökkenteni a hibát.

A továbbiakban a vizsgálatokat kiterjesztjük az interpolációs hiba szórásá
nak meghatározására is különböző módszerek esetén. Vizsgálni kívánjuk a 
hiba-energiát modell csatornákon, valamint ezen hibák terjedését a feldolgozási 
fázisok során. Azonban már az eddigi számítások alapján is megállapíthattuk, 
hogy a gyakorlati feldolgozásban néhány adatos, Gauss-görbével csonkított 
sinc operátor elegendő pontosságot biztosít. Emiatt szeizmikus feldolgozó prog
ramjainkban az ilyen alakú operátorokat alkalmazzuk.
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