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Statisztikus paraméter-meghatározási algoritmusok 
alkalmazása geoelektromos mérésekre*

C S E R E P E S  L Á S Z L Ó * *

Geofizikai mérések statisztikus módszerekkel történő interpretálására dolgoztunk ki számitógépes 
eljárásokat, amelyek az interpretáció alapjául szolgáló modell paramétereit becsük. Az algoritmusok alap
ja a Bayes-elv, amely a paraméterekre vonatkozó a priori ismeretek hiányában a maximum likelihood 
módszerre, még speciálisabban esetleg a legkisebb négyzetek elvére vezet. Illusztrációképpen magnetotellu- 
rikus és egyenáramú elektromos mérések feldolgozását mutatjuk be vízszintesen rétegzett közeg esetére.

Для интерпретации данных геофизических измерений при помощи статистических 
методов были разработаны методы обработки на ЭВМ, которые оценивают параметры 
модели, лежащей в основу интерпретации. Алгоритмы основаны на принципе Бейса, который 
при отсутствии априорных знаний приводит к методу максимального правдоподобия, или 
в более специальном случае, может быть, к принципу наименьших квадратов. В качестве 
иллюстрации приводятся результаты обработки магнитотеллурических и примоточных 
электрических измерений для случая горизонтально наслоенных сред.

Computerized procedures for the interpretation of geophysical measurements by means of statistical 
methods have been elaborated, through which the parameters of the model serving for base of the inter
pretation can be estimated. The basis of the algorithms is the Bayes-principle, leading to the maximum 
likelihood method in case of absence of a-priori informations relating to the parameters, and in special 
cases perhaps to the principle of least squares. For sake of illustration cases of processing of magnetotellu- 
ric and direct current electric measurements are shown for the case of horizontally layered mediums.

Geofizikai mérések statisztikus módszerekkel történő interpretálására dol
goztunk ki számítógépes algoritmusokat. Az interpretációnak, az adott mérési 
anyag feldolgozásának végcélja az, hogy a felderítendő földtani objektumról in
formációkat szerezzünk. Ennek az információszerzésnek elengedhetetlen és rég 
alkalmazott eszköze a modellezés (Halfin, 1958; Golcman, 1971; Salát, Dralios, 
1975): ennél meg kell mondanunk, hogy konkréten mire vonatkozó információt 
akarunk kapni. A modell felállításához tehát bizonyos a priori ismeretekre van 
szükségünk. Ezek többnyire rendelkezésünkre állnak a kutatandó területen vég
zett korábbi vizsgálatok nyomán. A felállított modell általában csak bizonyos 
fizikai mennyiségek, a p = (pl5 p2,. . ., pN) modellparaméterek értékeit hagyja 
meg változónak — az interpretációnak épp ezekre vonatkozóan kell információt 
adnia. (Elképzelhető persze az összetettebb eset is: a priori ismereteink alapján 
több, minőségileg is különböző modelltípust tudunk megalkotni. Ilyenkor nem
csak az egyes modellek p paramétervektoraira, hanem a legjobb modellre is kí
váncsiak vagyunk.)

Egy adott modell matematikai alakja valamilyen f(p) = (Л(р), / 2(р), • • •» 
f n(p)) függvény, amelynek n számú (az n darab mérési pontra számítható) értéke 
a mérési adatokkal egyezne — ha a modell tökéletesen írná le a valóságot. A 
g =  (gv, g2, - • -,  gn) mérési eredményekre valójában ez igaz:

g =f (p )  + n. (1)

3*

* Elhangzott 1977. V. 20-án az Ifjú Szakemberek Ankétján, Budapesten.
** ELTE G EOFIZIKAI TANSZÉK, Bp.
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Itt n a „zaj” , amely a mérési hibákon kívül tartalmaz minden olyan eltérést, 
amely a modell és a valóság különbségeiből fakad. A zaj véletlenszerűsége miatt 
g valószínűségi változó lesz, elvileg valamilyen valószínűségsűrűség adható meg 
rá. Ennek az a következménye, hogy amikor az interpretáció során g-ből p-re 
következtetünk, kijelentéseink csakis valószínűségi jellegűek lehetnek: a p para
métereket csak becsülni tudjuk. Az interpretáció statisztikus szemlélete tehát 
szükségszerű — de megvan az az előnye is, hogy nemcsak a p vektor p becslését 
adja meg, hanem adatokat kapunk e becslés minőségére is. Mindezeket a p-re 
felírható eloszlásfüggvény szolgáltatja (Golcman, 1971).

Az a feltételes valószínűségsűrűség, amely megadja egy p érték valószínű
ségét adott g mérés esetére (а-posteriori valószínűségsűrűség), Bayes tétele sze
rint így írható:

P(p/g) =  P(gp f (-g/P)- -  CP(p) Р Ш  • (2)
P(g)

Ebben csak p a változó, ezért vehetjük a C =  1/P(g) értéket konstansnak. A 
jobboldalon maradó két függvény a P(p) а-priori valószínűségsűrűség, ill. a 
P (g/p) likelihood-függvény. (2)-ben feltételeztük a legáltalánosabb esetet ami
kor p maga is valószínűségi változó.

A P(p) függvény а-priori, mérés előtti ismereteink összefoglalója, ebbe gyűjt
hetők össze a p vektor lehetséges értékeké fennálló fizikai, geológiai stb. korlá
tozások, leginkább pedig a kutatandó területen végzett korábbi mérésekből szár
mazó információk. Ha nincsenek ilyen а-priori adataink, minden p-t egyformán 
valószínűnek tartunk, P  (p) konstans. Ha vannak, akkor általában annyit tu-, 
dunk mondani, hogy a p egyes komponensei milyen intervallumokban fordulhat
nak elő, ezekben az intervallumokban azonban a P(p) csak nagyon lassan változó 
függvény vagy akár konstans. A gyakorlatban az а-priori valószínűségsűrűséget 
ilyenkor az adott tartományon konstans értékűnek, vagy az adott tartomány fe
lett tetőző lapos Gauss-görbének (ill. többdimenziós Gauss-eloszlásnak) szokás 
venni.

A P(g/p) likelihood-függ vény alakját elméleti meggondolások segítségével 
lehet megadni. Ehhez valamilyen ismeret feltételenül szükséges a g mérések hi
báiról, ill. általánosabban az n zajról, pontosabban szólva tudni kell valamit a 
P (g/p) második momentumairól. Enélkül a likelihood-függvény teljesen határo
zatlan, az interpretáció lehetetlenné válik (Halfin, 1958). Ha csak a g mérések, 
valamint a zaj R kovarianciamátrixa ismeretesek, P(g/p) még mindig sokféle 
lehet ugyan, de az összes így elképzelhető eloszlás közül kiválasztható a maxi
mális entrópiájú, amely az információelmélet szerint a leginkább feltevésmentes 
(Golcman, 1971). Ez a mondott esetben épj^en a Gaus-eloszlás:

Р ш =  W d e t R  exp{ - j t e - W K - t e - f f p » }  m

(Itt det R az R determinánsa, a T felső mdex transzponáltat jelöl.)
A gyakorlatban általában nem is tudunk többet, mint a g és az R kompo

nenseit, sőt sokszor az R komponenseit sem teljesen ismerjük. Az utóbbi esetben 
modellünk p paraméterei mellett még az R-t meghatározó bizonyos paraméterek 
becslését is megkívánjuk az interpretációtól. Példaképpen: ha a zaj komponensei 
nem korreláltak, sőt azonos, de ismeretlen diszperziójúak, R egy konstans érték
kel helyettesítendő — s ez a konstans az újabb meghatározandó paraméter.
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A felsorolt elvek alapján a (2) а-posteriori valószínűségi függvény felírható. 
Ezután a legkézenfekvőbb interpretációs módszer: megkeresni e függvény m axi- 
mumát a p-térben, s ezt nevezni el a paraméterek p becslésének. Ez a Bayes- 
módszer:

vagyis az а-posteriori valószínűségi sűrűség maximalizálása a likelihood-függ- 
vény maximalizálásával egyezik meg. Ez a maximum likelihood módszer. Ha 
speciálisan a likelihood-függvény (3) alakéi, a legkisebb négyzetek módszerének 
általánosabb formáját kapjuk vissza. Egészen speciálisan, ha még R = a2I, ahol 
I az egységmátrix, vagyis korrelálatlan és egyenlő súlyú hibákról van szó, a 
maximum likelihood módszer a közönséges legkisebb-négyzetes adatfeldolgo
zásra vezet.

A konkréten megvalósított számítógépes algoritmusunk legáltalánosabb 
alakjában a (4) Bayes-módszernek felel meg oly módon, hogy az a priori ismerete
ket Gauss-eloszlást leíró P(p) függvénnyel vesszük figyelembe, a likelihood-függ
vény pedig (3) alakú. Az algoritmus természetesen képes a felsorolt speciálisabb, 
egyszerűbb módszerek végrehajtására is. A zajt jellemző R kovarianciamátrixot 
3-féle alakban építettük be az eljárásba:

1. Korrelálatlan, egyenlő súlyú mérések:
R =  a*l.

A a diszperzió becsülhető is.
2. Korrelálatlan, eltérő súlyú mérések:

A ívt súlyok ismerendők, a becsülhető is.
3. Korrelált, egyenlő súlyú mérések — ha feltehető, hogy két ,,szomszédos 

pontban” végzett mérés korrelációja mindig ugyanaz a ß érték:

R = №*}, Bik = a2̂ \ .
A a és ß becsülhető. (,Szomszédos pont” lehet például egy mágneses szelvény
mérés során két ténylegesen szomszédos mérési pont, vertikális elektromos szon
dázás esetén két egymás után következő AB elektródatávolság stb.)

Az algoritmus magja (4)-nek megfelelően szélsőértékkeresés a p-vektorok 
terében. Többféle alkalmas numerikus módszert kínál erre a matematikai iro
dalom, programunk számára a konjugált gradiensek módszerét választottuk 
(Fletcher, Reeves, 1964). Ez iteratív eljárás, amely adott pontosságig folytatja 
a szélsőértékhety keresését. Szükséges hozzá a szélsőérték helyének egy kezdeti 
becslése.

Eredményként megkapjuk a keresett paramétereket, a p becslést, ezenkívül, 
ha a-1 és ß-t nem ismertük eleve, ezek becslését is. Az algoritmus megadja a 
becslés minőségének jellemzőit is a paraméterekre vonatkozó D kovarianciamát
rix formájában (Golcman, 1971; Salát, Drahos, 1975). Ennek diagonális elemei 
megadják a paraméterek szórásnégyzetét, a nemdiagonális elemekből pedig a
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paraméterek korrelációi számíthatók. Ezek az adatok éppen olyan fontos részei a 
végeredménynek, mint maga a p becslés. A kovarianciamátrix inverzének ele
mei:

Az algoritmus a leírt módon általános: tulajdonképp bármilyen — nemcsak 
geofizikai — mérések feldolgozására alkalmas, ha a modellválasztás és a mérések 
a fentebbi követelményeket kielégítik. Az algoritmus kipróbálásához és külön
féle vizsgálatokhoz az eljárás magában foglal egy rutint, amely szintetikus mérési 
eredményeket állíthat elő kívánt szórású és korrelációjú Gauss-eloszlású hibák
kal.

Az algoritmus segítségével nagyszámú geoelektromos, konkréten magnetotel- 
lurikus és egyenáramú dipól-ekvatoriális szondázási görbe paramétereit hatá
roztuk meg. A direkt feladat megoldásához, azaz f(p) számításához felhasznál
tuk a Drahos D. és Salát P. által leírt, a lineáris rendszerek elméletén alapuló 
gyors numerikus módszereket (lásd pl. Drahos, Salát, 1973). A választott modell 
a vízszintesen rétegzett közeg, m réteg esetén tehát a meghatározandó paramé
terek a qv q2, . . ., Qm fajlagos ellenállások és a dv d2 . . ., dm_1 réteg vast agágok. A 
paraméterbecslés eredményeire néhány illusztrációt mutatunk be.

Az 1. ábrán terepi magnetotellurikus mérési eredményeket láthatunk: a q 
látszólagos fajlagos ellenállást a T periódusidő függvényében. A jiontokra 4-ré- 
teges modellt illesztettünk, azaz/(p) szerepét a 4-réteges közegre számítható el
méleti látszólagos fajlagos ellenállás játssza. A priori ismereteket nem tételez
tünk fel, a méréseket egyenlő súlyúaknak és korrelálatlanoknak vettük. Az / .  
táblázat tünteti fel az interpretáció eredményeit: a becsült paramétereket, hibá
jukat és korrelációikat. Az algoritmus a rétegparaméterek logaritmusaival dol
gozik, következésképp a fajlagos ellenállások és rétegvastagságok hibája pozitív

1. ábra Magnetotellurikus mérési eredmények 
Fig. 1. Magnetotelluric measuring results 

Рис. 1. Результаты магнитотеллурических измерений
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I . táblázat -  таблица — Table I  

Az 1. ábra adatainak interpretációja 
Интерпретация данных рис 1.
Interpretation of data of Fig. 1.

A becsült paraméterek

értéke hibája korrelációi

Q i Q2 í?3 í?4 ^1 ^2 <*3

^  7,2 ßm  ± 0 ,6  1,0 0,92 0,70 0,26 0,96 -0 ,8 7  0,75

q2 16,5 fim +  2Ц 1,0 0,84 0,32 0,99 -0 ,9 8  0,89

q3 4,4 fim  ^  g 1,0 0,51 0,79 -0 ,9 4  0,99

Qi П 0  D m  +  1,0 0,30 -0 ,3 9  0,51

dj 404 m +  22® 1,0 -0 ,9 5  0,84

d„ 870 m +  1®2® 1,0 -0 ,9 6“ — 600

d3 1005 m + 2™  1,0

és negatív irányban eltérő. A görbeillesztés után a mérési pontok a diszperzió
jára 3,1% adódott, ami a magnetotellurikus kutatásban kis hibának számít, en
nek ellenére a paraméterhibák elég nagyok. Ez elsősorban a nagy korrelációs 
koefficiensek folyománya. A paraméterek közti nagy korreláció a geoelektro- 
mos kutatás gyakorlatában „ekvivalencia” néven ismeretes. A mérés helyének 
rétegszerkezetéről а-priori ismeretek nem álltak rendelkezésünkre, mégis elvé
geztük az interpretációt bizonyos, nem durva beavatkozásnak minősülő a priori 
feltevésekkel is. Ebből kiderült, hogy bár a paraméterek becsült értékét a kevés 
а-priori ismeret nem befolyásolja, a paraméterhibákat és korrelációikat még ak
kor is csökkentheti, azaz javíthat az interpretáció minőségén. Világos, hogy mi
nél pontosabb információink vannak még a mérés előtt, annál jobbak lehetnek 
a mérés interpretációjának eredményei is.

2. ábra. Magnetotellurikus szondázási görbék 
Fig. 2. Magnet о telluric sounding curves 

Рис. 2. Кривые магнитотеллурического зондирования
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A 2. ábra és II. táblázat egy mérési ponton egymásra merőleges irányokban 
végzett magnetotellurikus szondázások feldolgozásából mutat adatokat. A priori 
ismereteket itt sem vettünk figyelembe. A mérésekre 3-réteges modellt illesztet
tünk. A két görbe bizonyos szisztematikus eltérése azt jelzi, hogy a vízszintesen 
rétegzett, csak függőleges irányban változó tulajdonságú közeg modellje tényleg 
nem fedi tökéletesen a valóságot.

II . táblázat — таблица — Table 

A 2. ábra adatainak interpretációja 

Интерпретация данных рис. 2.
Interpretation of data of Fig. 2.

Az f.A ”  görbe A ,,B ” görbe
paraméterei paraméterei

=  11,1 Qm +  0,8 =  13,4 Qm +  0,4
о и r~) +22 ,5  n < л +76 ,5o2 =  3,1 Q m  _  3 2  <?2=  3,4 .Qm _  ^3

л on +  090 0 0 0 0  +  135g3 =  420 Qm _  2QQ g3 =  222 Qm _  g4

dx =  750 m +  ™ 0 dx =  1300 m +

, +5200 , .QA + 1 8  000d2 =  530 m _  480 d2 =  480 m _  ш

A S. ábra (és III.  táblázat) dipól-ekvatoriális szondázást mutat a megszokott 
logaritmikus ábrázolással. A pontok a 3. ábrán feltüntetett szerkezethez készí
tett, 2%-os diszperziójú szintetikus mérési adatokat jelölnek. A feldolgozás példá
ja az összetett, minőségi-mennyiségi interpretációnak: nemcsak a rétegparamé
tereket keressük, hanem a modell típusát is, azaz hogy hány réteges az a modell, 
amellyel a legtöbb információt lehet megszerezni a rétegsorról. Szemmel, a mérése
ket látva ugyanis 3-rétegesnek ítélnénk a rétegsort, viszont most tudjuk előre, 
hogy a valóságban 5-réteges. A 3. ábrán a folytonos vonal mutatja a 3-, 4- és

2 0

3. ábra. Szintetikus dipól-ekvatoriális szondázási görbe 
Fig. 3. Synthetical curve of a dipole-equatorial sounding

Puc. 3. Синтетическая кривая дипольно-экваториального зондирования



5-réteges illesztést, ezek szemmel nézve nem különülnek el. A III. táblázatban 
csak a becsült paramétereket és hibáikat tüntettük fel, ezekből is kiderül, hogy a 
3-réteges modell, amely több réteget egybefoglal, a kis paraméterhibák miatt 
nagyon jó, elfogadhatónak mondható még a 4-réteges is, az 5-réteges azonban már 
meglehetősen kevés információt nyújt, különösen a 3. és 4. rétegről. Általában azt 
tapasztaltuk a szintetikus mérési eredményekkel végzett numerikus „kísérlete
zés” során, hogy a meghatározandó paraméterek számának növelése, a modell 
bonyolítása — bár egyre tökéletesebb illeszkedést eredményez a mért adatok 
és az elméleti görbe közt — a paraméterhibákat elfogadhatatlanul naggyá, azaz 
a modellt semmitmondóvá teszi.

I I I .  táblázat — таблица — Table

A 3. ábra adatainak interpretációja 
Интерпретация данных рис. 3. 
Interpretation of data of Fig. 3.

3-réteges 4-réteges 5 -réteges
modell modell modell

19,9 Q m  +  0,2 19,8 Q m  + 0,1 19,8 í}m ±  0,1

q,, 11,4 fim  +  g’ j 10,1 fim ± 0 ,4  9,8 fim ±  0,5

í>3 oo 21,4 fim 62,9 fim

Qi oo 16,2 fim

<?5 00
7 1 /. 0 +11 1 ПО +11 1ПП + 1 2 1d* 163 m _r. 193 m 199 m ллл1 —10 —10 — 114

d„ 2300 m ± 6 0  950 m +^20 870 m -  270
7 Полл +210 пп +  750

d̂  2390 in 190 ^  ni g g

, ' 1 q кп +22504̂ 1850 m _1020

Hangsúlyozni kívánjuk, hogy a fentiekben röviden bemutatott interpre
tációs algoritmus néhány fontos előnnyel rendelkezik a széles körben alkalmazott 
görbesereges geoelektromos kiértékeléssel szemben. Legfőbb előnye, hogy az 
inferjiretációról minőségi jellemzést is ad a paraméterhibák és korrelációk révén. 
Világos, hogy gazdasági szempontból sem mindegy, hogy egy becsült rétegmély
ség hibája ± 5 %  vagy ±50%  vagy még több. Az algoritmus számítógép-igénye 
sem sok, az MTA CDC —3300 géjién egy görbeillesztés ideje 1 perc körüli. Azt 
talán fölösleges még egyszer említeni, hogy sokkal általánosabb az eljárás, mint
sem hogy csak a geoelektromos kutatásban lenne alkalmazható.

A geofizikai irodalom egyre több tanulmányt tartalmaz a hasonló jellegű 
interpretációs módszerek használatáról, elterjedéséről (Golcman, 1971; Poroho- 
va, 1975, 1976; Inman, 1975; Glenn, Ward, 1976; Ward etc. 1976; Salát, Drahos, 
1975, 1975a; ha csak a geoelektoromos kutatással kapcsolatos néhány legfonto
sabbat akarjuk kiemelni).

Meg kell említeni befejezésül, hogy a szerző a fenti vizsgálatokat az ELTE 
Geofizikai Tanszék egyik kutatási témájában végezte, s ebben közreműködött 
Salát Péter, Drahos Dezső és Tárcsái György. Ezt a közös munkát szeretné je
lölni a fenti többes számú szóhasználat.

21



IRODALOM

Drahos D . — Salát P ., 1973: Geoelektromos és karottázs szondázások indirekt és direkt interpretá
ciójának a lineáris rendszerek elméletén alapuló új, egyszerű, gyors módszere. Magyar Geo
fizika, X IV . köt. 1. sz., 6 —12.

Fletcher, R. — Reeves, С. M ., 1964: Function minimization by conjugate gradients. Computer Jour
nal, 7, No 2, 149-154.

Glenn, W . E . — Ward, S. H ., 1976: Statistical evaluation of electrical sounding methods. Part I: 
Experiment design. Geophysics, 41, 1207—1221.

Golcman, F . M ., 1971: Sztatiszticseszkije modeli interpretacii. Izd. Nauka, Moszkva.
Halfin, L . A ., 1958: Informacionnaja teorija interpretacii geofizicseszkih isszledovanyij. Doki. 

Akad. Nauk SZSZSZR, 122, No 6, 1007- 1010.
Inman, J. R., 1975: Resistivity inversion with ridge regression. Geophysics, 40, 798— 817.
Porohova, L . N.,| 1975: Szovmesztnaja interpretacija amplitudnih krivih magnyitotelluricseszkih 

zongyirovanyij sz celju opregyelenyija glubinnih parametrov Zemli. Fizika Zemli 1975, 
No 5, 47 — 55.

Porohova, L . N ., 1976: Application of statistical methods for solving one-dimensional inverse prob
lems of the magnetotelluric sounding for a spherical and flat Earth. Phys. Earth Planet. In
teriors, 12, 268 — 272.

Salát P . — Drahos D ., 1975: A felszíni és karotázs elektromágneses szondázások interpretációjának 
az információelméleten és a lineáris rendszerek elméletén alapuló stratégiája. Magyar Geofizi
ka, X V I. köt. 1. sz., 1 4 -2 6 .

Salát P . — Drahos D ., 1975a: Az információelmélet és a modellelmélet geofizikai alkalmazhatósá
gának perspektívái. X X . Geofizikai Szimpózium, Budapest —Szentendre.

Ward, S. H . — Smith, В. D . — Glenn, W . E . — Rijo, L . — Inman, J .R ., 1976: Statistical evaluation 
of electrical sounding methods. Part II: Applied electromagnetic depth sounding. Geophysics, 
41 ,12 2 2 -1 2 3 5 .

Egyesületi hírek
Az N D K  Geológiai Tudományok Társasága 24. évi közgyűlése Greifswaldban 1977. szeptember 

21-től október 1-ig.
A GGW (Gesellschaft für Geologische Wissenschaften der DDR) elnökségének meghívására a 

Magyar Geofizikusok Egyesülete delegációval vett részt a gyűlésen. Tekintettel arra, hogy a gyűlés
sel egyidőben a baráti szocialista államok geofizikai testületéinek elnöksége két tanácskozáson vett 
részt, a magyar delegációt Bese Vilmos, az MGE elnöke vezette. A tanácskozások tárgya és célja az 
volt, hogy a résztvevő egyesületek közötti együttműködés módjait, fejlesztési lehetőségeit megbe
szélve megállapodásokban rögzítsék a jövőben követendő eljárásokat. A tanácskozások eredményét 
jegyzőkönyvben foglalták össze.

Az előadó üléseken számos általános és alkalmazott geofizikai tárgyú előadás is elhangzott. A  
konferencia végén több tanulmányi kirándulást is rendeztek. A  tanácskozó ülések keretében mód 
nyílott arra, hogy a delegátusok ismertessék saját egyesületük munkásságát és szervezetét. Az MGE- 
re vonatkozóan ennek a feladatnak Deres János főtitkár tett eleget.

Magyar szempontból kiemelendő eseménye az ülésnek az, hogy az MGE elnökét, Bese Vilmost 
a GGW tiszteleti tagjává választották.

T. G.
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