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A többlethiba-módszer alapelvét kimondó dolgozat egy 2-D-modellen mutatta be a módszer gyakorlati alkalma
zását és a modellparaméter-értékek meghatározásának hibáit gyökeresen csökkentő hatását. A jelen dolgozat 
ugyanezen alapelvet 3-D-modellen teszteli, 5 mivel célunk az volt, hogy az üregméreteket és a geometriai elhelyez
kedést graviméteres mérési adatrendszer alapján határozzuk meg, a dolgozat azt is bemutatja, hogy költségigényes, 
néhány pGal pontosságú mikro graviméter helyett jó  minőségű, kb. másfél század mGal pontosságot megvalósító 
„kommersz” kvarcgraviméter alkalmazása is eredményezheti a modellparaméterek azonos megbízhatóságú meg
határozását, ha az utóbbi esetben nemcsak egyetlen inverziós lépést hajtunk végre, hanem a többlethiba-módszert 
alkalmazzuk, mesterségesen létrehozott hibarendszereket elegendően sokszor szuperponálva a mérési adatrend
szerre.

B. Hajagos, F. Steiner: Test of the surplus error method using a simple 3-D model

The paper declaring the principle o f the surplus error method [ S t e in e r  2002a] demonstrated on the basis o f a 
2-D model that this method can radically diminish the errors o f the determined model parameter values. The pre
sent paper shows the application o f this principle in case o f a 3-D model. As the authors setted the aim to deter
mine the values o f the size- and localization-parameters o f a cavity, it turned out as a „side-issue” that to reach a 
given accuracy o f the model parameter values a fa r  and wide used quartz gravimeter (certainly characterized by a 
measuring error o f one and a half hundredth mGal-s) can be adequately used if  we calculate according to the sur
plus error-method superposing numerous enough artificially generated error-sets; if  only one step o f inversion is 
intended to carry out, for the measurements high-priced microgravimeter is necessary.

1. A módszer alapgondolata
A többlethiba-módszer alapgondolatát Steiner [2002a] 

a következőképpen fogalmazta meg:
„Kellően nagyszámú többlethiba-sorozatot szuper

ponálva a mérési adatrendszerre, az inverziók során 
kapott modellparaméter-adatok hiába nagyobb hi- 
bájúak az egyes esetekben, mint a szokásos inverzi
ónál, mediánjuk (vagy csoportok mediánjainak a 
mediánja) szignifikánsan pontosabb értéket szolgál
tathat a modellparaméterekre, mint az eredeti inver
zió. ”

Eddigi tesztjeink során a csoportok számát mindig azo
nosnak választottuk az azonos méretű csoportok adatszá
mával. Például az idézett cikk N  = 21x21 többlethiba- 
rendszert szuperponált, amikor a módszer hatásosságának 
vizsgálata a Steiner (Ed.) [1997] 254. oldalán ábrázolt 2- 
D-modellen (két végtelen vízszintes henger) történt, és 
azzal a meglepő eredménnyel járt, hogy a paraméterhiba 
csökkenése olyan nagymérvű lehet a modell mikrogravi- 
tációs méréseinek inverziójakor, amilyent egyetlen inverzi
ós lépésben a reálisan elérhető mérési hibának 1/5-ére való 
csökkenésekor érhetnénk csak el (azaz az irreálisan kicsiny, 
0,4—0,6 pGal mérési hiba esetén). A fentiekhez tartozó 
Steiner [2002a]-beli ábra mutatja, hogy N = 21x21 több- 
lethiba-rendszert alkalmazva, az eredmények eltérése a 
valódi hatótól grafikusan gyakorlatilag már ábrázolhatatlan 
(ld. a két vastag vonallal rajzolt kört az idézett cikk ábrá
ján), míg a primer mérési adatok egyetlen inverziójával 
teljesen irreális modell adódik eredményül (amelyet a vé
kony vonalú körök szemléltetnek).
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2. A többlethiba-módszer tesztjeinek gyakorlati 
végrehajtása

A szerzők mérési hibatípusra vonatkozó, több diszciplí
nára (pl. geodézia, csillagászat) is kiterjedő vizsgálatai 
szerint a keresett típus valószínűségsűrűség-függvénye 
leggyakrabban a következőképpen írható fel:

fst(x ) = 0,75 f i  + x2 f 5/2,(1)

amelyhez az

eloszlásfüggvény tartozik (jobb áttekinthetőség kedvéért 
írtuk fel mindkét függvényt a standard esetre vonatkozóan). 
Az „st” index utal arra, hogy célszerű ezt az eloszlástípust 
„statisztikus eloszlásnak” nevezni. (Korábbi, különösen a 
fent idézett típusvizsgálatainkat megelőző dolgozatainkban 
gyakran alkalmaztuk a „geostatisztikus” jelzőt, mivel 
D utter [1986/87] ezt az eloszlástípust a geostatisztikában 
gyakran előforduló hibatípusként mutatta be.)

Elméleti vizsgálatoknál adott a modell, tehát hatásait a 
mérés bármely pontjára (n db van ezekből) tetszőleges 
pontossággal számíthatjuk ki. A mérési adatok hibáit sta
tisztikus eloszlású véletlen számokként generáljuk (a (2) 
alapján, tehát igen egyszerű formulát használva) és adjuk 
hozzá a hatás-értékekhez, s ezzel jól szimuláljuk a mérési 
adatok véletlen ingadozásait. Steiner [2002a] példájában 
az S skálaparamétert 4-nek választottuk és az így adódó 
véletlen számot pGal egységben adtuk a hatás-értékekhez, 
mivel 2-3 pGal pontosságot megvalósító (egyébként igen 
drága: 50 millió forint körüli) mikrograviméter alkalmazá
sát feltételeztük (az idézett cikk részletezi, hogy ekkor
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miért kell S = 4-et alkalmaznunk). Mivel a P-norma (Id. a 
St e in e r  (Ed.) [1997] 20. oldalán levő táblázatot) mini
mumhelyét kerestük meg az első inverzió során, ezzel — 
mellékeredményként — az aktuális hibakonfiguráció e 
dihéziója is adott volt. Többlethibaként kézenfekvő ugyan
ilyen dihéziójú és szintén statisztikus eloszlású véletlen 
számokat a mérési adatrendszerre szuperponálni, mert 
ekkor — ahogyan azt St e in e r  [2002a] levezeti, —az e 
dihéziót a priori ismertnek vehetjük és így a

(3)

kifejezés minimumhelyét kell csak meghatároznunk ( g™cn
az i-ik pontban mért érték, de a természetes hiba itt már 
többlethibával van „súlyosbítva”)- — Kuriózumként meg
említhetjük, hogy a (3) minimumhelyének a megkeresése 
formailag megegyezik a Py-norma alkalmazásával (ld. újra 
a fentiekben már idézett táblázatot).

Legyen a változatlan mérési adatoknak felülvonás 
nélküli g tmert a jele. Az inverzió első lépése valamivel 
fáradságosabb, mint a többlethibás esetedé, mivel a már 
több ízben idézett táblázat szerint a

(4)

minimumhelye határozandó meg, de az e dihézió olyan 
értéke mellett, amely teljesíti az

(5)

feltételt (ahol az X { = gfmert -  g 8zamilolt jelölésegyszerűsí
téssel éltünk), így „kétágú” iterációs algoritmus alkalmazá
sára kényszerülünk.

Felmerül a kérdés, hogy nem ellentmondásos-e a több
lethibákat mindig statisztikus eloszlásúakként generálni, 
hiszen — hiába gyakori ennek előfordulása, — nem tud
juk, hogy a „természetes” mérési hibák egy konkrét eset
ben valóban ilyen eloszlástípusú valószínűségi változók
ból származnak-e. (Elvileg az aktuális hibatípus meghatá
rozására gondolhatnánk, de az n mérési adatszám általá
ban mindig sokkal kisebb annál, mint amennyit a típus
meghatározási algoritmusok igényelnek. Az igényelt 
adatszámra vonatkozóan Id. Steiner [1997] 51. oldalát.) 
A Steiner [2002a]-ban vizsgált modell esetére ezért 
Steiner [2002b] és Hajagos, Steiner [2003a] a statisz
tikustól merőben eltérő: Laplace- és Cauchy-eloszlású 
természetes hibákat is szimuláltak (100-100 esetre). Az 
eredmények alapján megnyugvással vehetjük tudomásul, 
hogy ezeknél is a modellparaméter-hibák ugyanolyan 
mérvű csökkenését eredményezi a többlethiba-módszer 
alkalmazása, mint statisztikus eloszlású természetes hibák 
esetén.

A még megválaszolatlan számos kérdés egyike, hogy a 
többlethibákat hányszor célszerű szuperponálni: mekkora 
legyen az N értéke? Hajagos, Steiner [2003b] rövid, 
szintén a kéthengeres modellre vonatkozó vizsgálatai sze

rint — kvalitatíve fogalmazva — bizony igen nagy N  ese
tén várhatjuk csak az inverzió eredményeként kapott para
méterhibák jelentős csökkenését; a viszonylag kicsiny N-eк 
tartományában meglepően lassú az inverzióeredmények 
pontosságának növekedése.

Kérdés persze az is, hogy akármilyen modellnél hatáso
san „működik-e” a többlethiba-módszer. A jelen dolgozat
ban ezért háromdimenziós modellre fognak vizsgálataink 
vonatkozni.

3. A 3-D sasbérc-modell hatásának a számítása
JUNG [1961] kétdimenziós, egyszerű sasbérc-modell 

esetére adja meg a hatás formuláját: a modell fedőlapja 
vízszintes síklemez, oldallapjai függőleges síklemezek 
(persze mindhárom esetben egyik irányban végtelen hosz- 
szúságúak). így azután a 2-D-sasbérc hatása megegyezik 
egy vízszintes, téglalap keresztmetszetű, egyik irányban 
végtelen hasáb hatásával, amelynek о sűrűsége megegye
zik a sasbérc-sűrűség és a környezet sűrűségének a kü
lönbségével.

Persze a sasbércek a valóságban mindig véges hosszúsá
gúak, — jelöljük ezt a hosszat a-val, — így a többlethiba- 
módszer tesztelésére aligha találunk egyszerűbb 3-D- 
modellt, mint amit a Jung-féle 2-D-sasbércmodellből úgy 
nyerünk, hogy abból kivágunk az elnyúltság irányára merő
leges függőleges síkokkal egy a hosszúságú szakaszt. Ha a 
téglalap keresztmetszet szélessége b volt, magassága c, 
középpontja pedig a felszíntől zo mélységben helyezkedett 
el, eredményű) téglatestet kapunk, amelyet hat modellpa- 
raméter: az a, b, c élhosszúságok és a középpont jc0,yo^o 
koordináta-hármasa definiál.

Talán nem közismert, hogy vízszintes fedőlapú tégla
test graviméteres hatásának a számítására három magyar 
geofizikus is vezetett le képletet: H a á z  István Béla 
[H a á z  1953], N a g y  Dezső [N a g y  1966] és Z il a h i- 
Se b e s s  László [Z il a h i-S e b e s s  1966]. Érdekes módon a 
három képlet merőben különbözik egymástól (de termé
szetesen azonos hatásokat szolgáltat). Idézettségben 
N a g y  Dezsőé messze az élen áll: nem csoda, hiszen 
eredményét a Geophysics-ben publikálta. Mi mégis in
kább H a á z  [1953] szerint számolunk — miért is? Kris
tálytiszta logikájú cikk ez, a nehézségi potenciál második 
deriváltjaira is ad formulákat, — és a szerzők választását 
(szubjektíve) az is befolyásolta, hogy H a á z  István Béla 
cikke pontosan egy fél évszázaddal e sorok írása előtt 
jelent meg, így választásunkat egy jelentős munkásságé 
magyar geofizikus emléke előtti tiszteletadásként is ér
telmezhetjük.

A téglatestet az 7. ábra szerint veszi fel Haáz  [1953] és 
az origóra vonatkozóan adja meg a hatás értékét a 8 csúcs
pontot jellem ző ap,bq,cr (p,q,r = 1 vagy 2) koordináta
hármasok, valamint a csúcspontokhoz az origóból húzott, 
rPA, r rel jelölt rádiuszvektorok hosszainak segítségével (az

u tóbb iak  ny ilvánvalóan  rpqr szerint szá

m íthatók). N yilvánvaló , hogy  álta lunk  a tég la tes t je lle m z é 
sére beveze te tt a, b és c é lhosszak  a = a2 -  Яь b = b2 -  b\ és 
c = c2- c j  szerin t, a középpon t jc0, Уо és Zo koo rd inátá i ped ig  
m ost xo = (a\ + a2)l2, y0 = (b{ + b2)/2 és zo = (c\+c2)/2 sze
rin t szám íthatók .
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ahol /  a Newton-féle általános tömegvonzási állandó (az 
angolszász szakirodalomban G-vel jelölik). — Noha /  
egyike a fizika univerzális állandóinak, mégpedig a legré
gebbi, mégis ezek közül a legkisebb pontossággal ismert 
(Id. Stein er  [1997] 369. oldalát). Az a három értékes jegy- 
nyi pontosság azonban, amellyel ismerjük, tökéletesen 
kielégíti a gyakorlati geofizika követelményeit. (Talán 
felesleges, de megemlítjük, hogy a számításaink alapjául 
választott (7) képletben szereplő csúcspont-koordináták a 
mi (a,b,c,x0,yo>Zo) modellparamétereinkből a következőkép
pen számíthatók (1. ábra): ax = xb -  a ll , a2 - x 0 + aí2, 
b i= y o -  b!2, b2 = y0 + bíl, C\ = zq — d l  és c2 = z0 + d l .)

4. A többlethiba-módszer alkalmazási eredményei 
a 3. pontbeli modellre

A módszer rengeteg számítást igényel; egyrészt azért, 
mivel a (7) jól láthatóan — de nem meglepő módon — 
lényegesen több művelet végrehajtását teszi szükségessé, 
mint az egyszerű 2-D-modellek képletei, másrészt pedig 
azért, mert a mérési adatok száma sokkal nagyobb. A kiin
dulás ugyanis terepi (célszerűen négyzethálós) mérés, 
amely a g™en értékek n számára nagyjából négyzetesen

nagyobb értéket eredményez, mint ami a 2-D esetekben 
igényelt szelvénymérések számára már elégséges. Éppen 
ezért úgy konkretizáljuk a graviméteres téglatest-inverzió 
feladatát a többlethiba-módszerrel történő vizsgálatára, 
hogy az eredményekből a mikrogravitációs méréstechnika 
számára is vonhassunk le következtetéseket. Célkitűzésünk 
tehát egy speciális, nem gyakran előforduló környezet- 
geofizikai feladat megoldása lesz, — persze melyikre állít
ható a végeláthatatlanul sokféle környezet-geofizikai fel- 
adattípus közül, hogy az gyakran előforduló, vagy pláne 
túlnyomó lenne? Választásunk azért esett az üregkutatási 
feladatcsoport „bunkerkutatás” részhalmazára, mert ezen 
belül a tégla-modell nem elhanyagolható részarányban 
alkalmazható. (Aki a bunkerkutatást, mint környezet- 
geofizikai feladatot erőltetettnek találná, annak legyen 
szabad az emlékezetébe idéznünk azt, hogy a berlini fal 
leomlása után magyar geofizikusok is részt vettek a Berlin 
környéki bunkerek felkutatásában.)

Műszertechnikai felkészültségünket átlagosnak feltéte
lezzük: nincs 2-3 pGal pontosságú, de méregdrága mikro- 
graviméterünk, csak egy „jó” kvarcgraviméterrel rendelke
zünk, amellyel kb. másfél század mGal-nyi pontosság érhe
tő el (egyes példányok ui. csak 0,02-0,03 mGal-nyi érték
kel jellemezhetők). Ez annyit jelent, hogy mind a természe
tes, mind a többlethibák generálásakor S -  1 skálaparamé
ter alkalmazandó (Id. a [STEINER 2002a] 67. oldalán talál
ható és az ottani körülmények között 5 = 4-re vezető meg
gondolást), ha a hibákat század mGal-ban akaijuk megkapni. 
(A hibák elméleti szórásértéke S = 1 esetén 0,01 -yfl mGal, 
azaz valóban másfél század mGal körüli.) Mivel azonban 
vagy mGal, vagy pGal a szokásosan alkalmazott egység, 
nyilván az utóbbit célszerű választani az esetleg hatóhatás
ként is túl kicsiny számértékek elkerülésére. Ha ezt tesszük 
(a század mGal és a pGal egy nagyságrendnyi különbsége 
miatt), S = 20 skálaparaméterrel fogjuk hibáinkat a (2) 
alapján generálni.

A tégla alakú bunker paraméterei az a = 14 m-nek, b = 8 in
nék és c = 5 m-nek felvett élhosszúságok és a középpont 
*0=y0=0 m és Zo=7,5 m koordinátái. A bunkert vízzel 
elárasztottak, a környezetét pedig 2 t/m3 sűrűségűnek 
feltételezve a (7)-ben szereplő a sűrűségkülönbség nyilván 
-1 t/m3 lesz. Az í  = 4 m állomástávolságú és 9x9-es mérési 
négyzetháló pontjaira ekkor a (7) szerint számolt hibátlan 
értékek (-l)-szereseit az I. táblázat tartalmazza pGal egy
ségben (a sarokpontokban még a középponti — a tégla 
középpontja feletti — érték 5%-a a hatás értéke, de esetle
ges oldalhatások elkerülése céljából nem növeltük na
gyobbra a mérés négyzethálóját).

A Steiner  [2002a] II. táblázatával teljesen analóg szerke
zetűek a II. és III. táblázataink, csak a (szintén 6 elemű) 
modellparaméter-vektort a következő p} paraméterek defini
álják: pi = x0, p2 = y0>Ръ -  £o, P4= a ,p 5 = b és p6=c. А  П.а. és
Il.b. táblázatok azt a „szabályos” esetet jellemzik, amikor az 
e dihéziót is ismeretlennek tekintjük az első inverzió során, 
ezért egy ek oszlopot is beiktattunk az első inverzió eredmé
nyeit bemutató, pjtk feliratú, valamint a p j k -sál jelölt, a

többlethiba-módszerrel kapott eredményeket megadó oszlo
pok közé. A gyors áttekintést elősegítendő, még két, modell- 
távolság értelmű oszlopot is csatoltunk a táblázat végére ő és 
8  feliratokkal; ezek a számítással kapott paramétervektorok 
eltérései a valóditól, elfogadva a következő definíciókat:
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/. táblázat. 9x9-es négyzetháló mentén s = 4 m pontsűrűséggel alapul vett modellünk hibamentes graviméteres hatásai
pGal-ban és (-l)-gyel szorozva

Table /. Error-free gravimetrical effects — given in pGal-s and multiplied by (-1) — of a rectangular parallelepiped in
points of a square grid characterized by s = 4 m

II.a. táblázat. Egyetlen inverzióval nyert pJ<k modellparaméterek, valamint a többlethiba-módszerrel N = 7x7 esetén adódók, 
P jk -val jelölve. А к sorszám-index jelöli, hogy az eredmények a természetes hiba milyen realizációjából származnak. Adot

tak a helyes pj modellparaméter-értékektöl való eltérések abszolút értékei, valamint ezek hányadosai is. Az utolsó oszlopok az 
egyetlen inverziós lépéssel kapott eredmények (8) szerinti ő, valamint a többlethiba-módszerrel kapottak (9) szerinti, 8  -sál 

jelölt modelltávolságait adják meg. A táblázat a fc-ik adatrendszert jellemző ek dihézió értékét is megadja
Table II.a. Model parameter values pjik and p j к resulted from single step inversion and from the surplus error method using 

N=1x7. The series number к defines which natural error realisation was the basis of the calculation. In the last two columns the 
model distances are given: for each к the ő (calculated according to Eq. (8)) and 8  (calculated according to Eq. (9)). There are 

given the ek dihesion values, too, which characterize the kth measured data system
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ILb. táblázat. Egyetlen inverzióval nyert pjik modellparaméterek, valamint a többlethiba-módszerrel N  = 15x15 esetén 
adódók, p j k -val jelölve. А к sorszám-index jelöli, hogy az eredmények a természetes hiba milyen realizációjából

származnak. Adottak a helyes p} modellparaméter-értékektől való eltérések abszolút értékei, valamint ezek hányadosai 
is. Az utolsó oszlopok az egyetlen inverziós lépéssel kapott eredmények (8) szerinti Ő, valamint a többlethiba-

módszerrel kapottak (9) szerinti, 8  -sál jelölt modelltávolságait adják meg. A táblázat a k-ik adatrendszert jellemző ek
dihézió értékét is megadja

Table ILb. Model parameter values pjtk and p ■ k resulted from single step inversion and from the surplus error method 

using N  = 15x15. The series number к defines which natural error-realization was the basis of the calculation. In the last 
two columns the model distances are given: for each к the S (calculated according to Eq. (8)) and 8  (calculated accord

ing to Eq. (9)). There are given the ek dihesion values, too, which characterize the kth measured data system

A Il.a. táblázat adatait N = 1 x 7, a ILb. táblázatéit pedig 
N = 15 x 15 töblethiba-rendszer szuperponálásával számí
tottuk.

Mivel a (4) szorzatok értékei a minimumhely elég tág 
környezetében csak lassú változású függést mutatnak a 
dihézió értékétől, felvetődik a kérdés, hogy műszerét 
régóta használó, ezért a vele elérhető pontosságot jól 
becsülni tudó észlelő-értékelő geofizikus ne alkalmaz
zon-e (4)-ben e-ként a priori ismert értéket (megtakarít
va ezzel az első inverzió kettős iterációjának a gépide
jét). A kérdést az ugyanúgy az N  = 7 x 7, ill. N -  15 x 15 
alkalmazásával számított, II.a. és Il.b-vel analóg IlI.a. és
III.b. táblázatok (amelyekből persze hiányoznak az £k - 
oszlopok) értékrendszerei, ill. ezek Il.a- és Il.b-beli

megfelelőikkel való összehasonlítása alapján válaszol
hatjuk meg. Az összehasonlítást megkönnyíti a 2. á b r a , 
amely az összes ő és 8  -értéket tartalmazza, akár „sza
bályosan”, akár a priori ismert dihézióval történt a P- 
norma alkalmazása, azaz a (4) szorzat minimumhelyé
nek a meghatározása. Noha sokkal több 8  -érték alapján 
biztosabb következtetést vonhatnánk le, talán így is 
megkockáztathatjuk azt a kijelentést, hogy kellő mérési 
tapasztalat birtokában az első kettős iteráció elhagyható, 
így gépidőt nyerhetünk az amúgy is gépidő-igényes 
többlethiba-módszer alkalmazásakor: a 2. ábra nem 
mutat szignifikáns különbséget az £k -val, ill. „a priori 
e”-nal jelzett értékcsoportok között.
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Illa . táblázat. Egyetlen inverzióval nyert pj<k modellparaméterek, valamint a többlethiba-módszerrel N  = 1x7 esetén 
adódók, p j  k -val jelölve. А к sorszám-index jelöli, hogy az eredmények a természetes hiba milyen realizációjából

származnak. Adottak a helyes pj modellparaméter-értékektől való eltérések abszolút értékei, valamint ezek hányadosai 
is. Az utolsó oszlopok az egyetlen inverziós lépéssel kapott eredmények (8) szerinti ő, valamint a többlethiba-

módszerrel kapottak (9) szerinti, 8  -sál jelölt modelltávolságait adják meg. A táblázat értékeit a priori ismert e dihézió-
értékkel számítottuk

Table Illa . Model parameter values pjtk and p j k resulted from single step inversion and from the surplus error method 

using N  = 7x7. The series number к defines which natural error-realization was the basis of the calculation. In the last
two columns the model distances are given: for each к the Ő (calculated according to Eq. (8)) and 8  (calculated accord

ing to Eq. (9)). All model parameter values were calculated using a priori known e dihesion

Akárhogyan számolunk is a kétféle alternatíva közül, 
egyes esetekben már egyetlen inverzió is kielégítő ered
ményt adhat, — de a műszernek mikrogravitációs szem
szögből nagy: másfél század mGal-os bizonytalanságai 
nehezen elfogadható torzulásokra vezethetnek. A
Il.b. táblázat к = 4 sorszámú eseténél S elég nagy, 8  vi
szont kisebb érték, ezért ezt választjuk grafikus ábrázolás

céljaira a 3a. ábrán (a 3b. ábra а к = 8 mérési adatrend
szerhez tartozik). A TV. táblázatban — egyidejűleg az
5. pontbeli meggondolásokat is előkészítve — bemutatjuk a 
választott к = 4-ik hibarealizációhoz tartozó g™Qn adatok 
-1 -szereseit. Hogy a még meglévő eltéréseket szükséges-e 
tovább csökkenteni, az szakmai megítélés kérdése; ha igen, 
a módszer N  » 15x15 esetére is végrehajtandó.
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IlI.b. táblázat. Egyetlen inverzióval nyert pjrk modellparaméterek, valamint a többlethiba-módszerrel N  = 15x15 esetén 
adódók, p j tJc -val jelölve. A k sorszám-index jelöli, hogy az eredmények a természetes hiba milyen realizációjából

származnak. Adottak a helyes pj modellparaméter-értékektől való eltérések abszolút értékei, valamint ezek hányadosai 
is. Az utolsó oszlopok az egyetlen inverziós lépéssel kapott eredmények (8) szerinti ő, valamint a többlethiba-

módszerrel kapottak (9) szerinti, 8  -sál jelölt modelltávolságait adják meg. A táblázat értékeit a priori ismert s dihézió-
értékkel számítottuk

Table IlI.b. Model parameter values pjtk and p j  k resulted from single step inversion and from the surplus error 

method using N=  15x15. The series number к defines which natural error realisation was the basis of the calculation. In 
the last two columns the model distances are given: for each к the S (calculated according to Eq. (8)) and 8  (calculated 

according to Eq. (9)). All model parameter values were calculated using a priori known e dihesion

A fentiek végül is azt jelentik, hogy a többlethiba- 
módszer alkalmazása az inverzió során meghatározott mo
dellparaméterek azonos pontosságát olcsóbb műszer, ke
vésbé költségigényes méréstechnika mellett is megvalósít

hatja, így e statisztikai elv alkalmazásának az értéke — 
adott feladatnál és pontossági követelményeknél — akár 
közvetlenül euróbán is kifejezhető lehet (jelen esetben 
10 000 EUR nagyságrendben).
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2. ábra. A (8) és (9) formula szerint számított ő és 8  modelltávolságok („átlagos” paraméterhibák). A 8  értékeket 
nemcsak az N=  15x15-os többlethiba szuperpozíció-számra, hanem A = 7x7-re is felhordtuk, hogy valami fogalmunk

legyen a módszer hatékonyságának nem túl nagy V-függésére, erre az N tartományra vonatkozóan. A ő és S  -értékeket 
a korrekt módon számított fo-val jelölt) eseteken kívül azokra is felhordtuk, amikor az e dihézió a priori ismertnek ve
hető. Az ábra „ránézésre” is feljogosít annak a megállapítására, hogy a többlethiba-módszer statisztikus értelemben nö

veli az inverzió eredményeinek a pontosságát alapul választott 3-D-modellünk esetén is

Fig. 2. Values of the global characteristics of the inversion accuracy Ö (Eq. (8)) and 8  (Eq. (9)), respectively. (The 
numerical values are already given in Tables II.a., Il.b., Ill.a. and Ш.Ь., this figure makes, however, qualitative com

parisons easier.) The 8 values are visualized not only for N -  15x15 but also for N = 7x7, to have a guess for the rather 

poor V-dependence of the 8  -s in this N interval. The S and 8  values are demonstrated separately for a priori known e
and for the correctly calculated („£*”) case. In the latter one the mean value of the 8  -s amounts 58% of the mean S 

value, even if N is only 7x7, demonstrating the effectiveness of the surplus error method also by the inversion of a 3-D-
model

5. A többlethiba-módszer hatásosságának bemuta
tása a virtuális mérési hiba csökkenéseként

A ILa., Il.b., IlI.a. és Ill.b. táblázatokból látható, hogy 
egyetlen inverzió maximális S modelltávolságot а к = 4 
hibarealizációnál eredményez. Erre vonatkozóan végzünk 
tehát analóg meggondolást ahhoz, amelyet Steiner  
[2002a] 73-ik oldalán már végrehajtottunk.

А к = 4-hez tartozó aktuális hibarendszert а IV. és I. táb
lázatból kivonással képezve és hr ve 1 jelölve az V. táblázat 
adatait kapjuk. Ezután c < 1-gyel c ht hibákat adunk az
I. táblázatban adott hibamentes értékekhez és egyetlen P- 
inverziót hajtunk végre. Meghatározzuk az eredményeink

hez tartozó őc-t (8) szerint, és megállapítjuk, hogy ez az 
érték nagyobb-e vagy kisebb az azonos k-hoz tartozó, (9) 
szerint számított 8  -nál. Ha nagyobb, addig csökkentjük c 
értékét, míg a 8c = 8  egyenlőségig el nem jutunk, az 
N =  15x15-ös esetet alapul véve.

Mivel a fenti eljárás c = 0,3-at, azaz kb. 4 pGal mérési 
pontosságot eredményezett, ez azt jelenti, hogy a többlet
hiba-módszer alkalmazásával ugyanolyan megbízhatósá
gú inverziós eredmény érhető el a vizsgált modell esetén 
kvarcgraviméterrel, mintha drága mikrogravimétert al
kalmaznánk, de egyetlen inverziós lépést hajtanánk csak 
végre.
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За. ábra. A valódi, az egylépéses inverzióval nyert és a többlethi- 
ba-módszerrel adódó ható felszíni vetületei a k = 4 mérési adat- 

rendszerre (folytonos, szaggatott és eredmény vonallal rajzolt 
téglalapok). Az egylépéses inverzió eredménye annyira torz (az 

üreg elnyújtottsági irányát is helytelenül mutatja), hogy a kicsiny, 
N=  15x15-ös ismétlési számmal a többlethiba-módszer sem tud a 
valódi vetülethez elfogadhatóan közeli téglalapot eredményezni 

(az elnyújtottság irányát mindenesetre már a valóságnak megfele
lően mutatja)

Fig. 3a. The surface projection of the true model (orthogonal 
parallelepiped), that offered by the one-step inversion and by the 
surplus error method (oblongs drawn by continuous, dotted and 
result lines). The one-step inversion oblong gives even not the 

direction of the stretch correctly. In this case the repetition num
ber N  = 15x15 is surely to small to apply the surplus error 

method; only the strech is converted into the correct direction

3b. ábra. Adottak az (x,z) síkmetszetek a valódi hatóra, valamint 
az egylépéses inverzió és a többlethiba-módszer eredményeire, 

kiindulva а к = 8 mérési adatrendszerből (folytonos vonalú, szag
gatott és eredményvonalú téglalapok). Az egylépéses inverzió 

után a modell alap- és fedőlapja egyaránt kb. 25%-kal sekélyebb
nek adódik a valóságosnál; ezt az eltérést 10% alá szorítja a több
lethiba-módszer, pedig csak N  = 15x15 volt a többlethibák szu

perpozíció-száma (a módszer „látványos” pontosságnövelő hatá
sához N  sok százas értékeire van szükség [H a ja g o s , S teiner  

2003b]. Habár az alkalmazott N  csak 15x15 volt, a többlethiba- 
módszer olyan kicsiny (8%-os és 4%-os) pontossággal szolgáltat
ta az alap- és fedőlapmélységeket, amelyet az egylépéses inverzió 

csak mikrograviméterrel mért, 3-4 pGal-os pontosságú mérési 
adatrendszer alapján tudna szolgáltatni

Fig. 3b. The figure shows the (x,z) plane sections for the true 
model, for the results of the one-step inversion and for that of the 
surplus error method (oblongs drawn by continuous, dotted and 

result lines). The one step inversion results in a more shallow base 
and cover plate of the model; these differences are in both cases 
about 25%. The surplus error method (using N  = 15x15) dimin
ishes these differences underneath 10%. Although A was small 

(only 15x15) the depths of the cover plate have only 8% and only 
4% error; such accuracy can be achieved using the one-step inver
sion only if the measuring error amounts only 3-4 pGal, i.e. only 

if high-priced microgravimeter is applied

IV. táblázat. A k = 4 sorszámú hibarealizációval adódó terepi mérési adatrendszer adatainak (-l)-szerese, pGal-ban, az
s = 4 m-rel jellemzett négyzetháló pontjaiban

Table TV. The measured gravimetric values (multiplied by (-1)) for the к = 4 case in pGal-s in just the same points for
which in Table I the error-free values are given
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V. táblázat. А к = 4 sorszámú hibarealizáció aktuális, hi -vei jelölt hibaértékei az egyes mérési pontokban, pGal-ban ki
fejezve. Valamely pontban a hx értékét az ugyanezen pontra vonatkozó I. táblázatbeli és а IV. táblázatbeli értékek kü

lönbségeként kapjuk

Table V. The error-matrix for the к = 4 measured data system (see Table IV). (Each error is to be calculated evidently as 
the difference of the values in Table I and Table IV respectively, given for the same measuring point)
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