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Kétdimenziós geológiai szerkezetek, közöttük dőlt síkréteges szerkezetek kutatását gyakran 
végzik úgy, hogy a VESZ pontokat dőlésirányban telepítik, az egyes VESZ méréseket csapásirány
ban végzik és lokálisan 1-D-s kiértékelést alkalmaznak. Ennek alapján a rétegek dőlésviszonyait 
és a mélység lokális változásait a mérés vonatkozási pontja alatti mélységadatok összekötésével 
határozzák meg, pedig amint azt a paraméter-érzékenység vizsgálatok mutatják, a lokális 
mélységekről és a rétegek dőléséről (irányáról és nagyságáról) közvetlen információkat tartal
maznak a szondázást adatok. A dolgozat bemutatja, hogy inverziós módszerrel 2-D-s analitikus 
előremodellezést alkalmazva meghatározhatók ezek a modellparaméterek. A vizsgálatokhoz szin
tetikus, zajjal terhelt, kvázi mérési adatokat használtunk fe l és megvizsgáltuk a paraméterbecslés 
pontosság-növelésének lehetőségét (és korlátáit) többféle mérési azimutban és mérési elrendezéssel 
nyert szondázási adatok szimultán inverziójával. A szimultán inverzión azonos fizikai „ természetű ” 
geofizikai mérési adatok együttes inverzióját értjük.

Á. Gyulai, T. Ormos: Simultaneous inversion of geoelectric data fór dipping beds based 
on analytical forward modelling

Fór the exploration o f 2-D conductivity structures including dipping beds VÉS methods are 
frequently used so that VÉS stations are situated along profiles perpendicular to the structural 
strike and each array belonging to the stations is parallel to the strike making 1-D interpretation 
locally possible. This procedure yields the dip o f layers and the changes o f depth through 
contouring. However, as it can be shown by paraméter sensitivity investigations, VÉS data directly 
provide information on the local depths and dips. The paper presents an inversion procedure 
making use o f 2-D analytical forward modelling fó r  the determination o f the modell charac- 
teristics. Synthetic geoelectric data with nőise are used in our research and the effect ofdijferent 
configurations with changing array directions is alsó investigated on the accuracy o f the solution 
by the simultaneous in version o f data. In this paper simultaneous inversion means the in version 
o f the data derived from  the same physical paraméter.

Bevezetés

A földtani-geofizikai kutatások gyakorlatában két
dimenziós szerkezeteknél gyakran alkalmazzák azt a 
kiértékelési módszert, hogy a szerkezeteket lokálisan 
egydimenziós problémák sorozatából közelítőleg ha
tározzák meg. Teszik ezt egyrészt azért, mert a „sík 
párhuzamos” (a felszínnel és egymással párhuzamos 
síkokkal határolt rétegek) modellekre az előremo- 
dellezés analitikus módszerekkel pontosan megol
dott és az inverz feladatra is sokféle gyors algorit
must dolgoztak ki [KOEFOED 1979], Másrészt egy
szerű és „lassan változó” kétdimenziós szerkezetek 
dőlésirányba telepített VESZ mérésekkel (Schlum- 
berger-elrendezéssel csapásirányban telepített elekt
ródokkal) elég pontosan kutathatók, amint az a
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geoelektromos gyakorlatban közismert. Schlumber- 
ger mérési elrendezéssel dőlésirányú terítésekkel 
végzett mérési adatokból is jól leképezhetők ve
tők, vertikális dejkek, prizmaszerű szerkezetek, 
amint azt BEARD és MORGAN [1991] bemutatta. A 
gyakorlat azonban azt is bizonyította, hogy összetett 
kétdimenziós szerkezetek, vagy „gyors változások” 
kutatásánál az előbbi egyszerűsítések megengedhe
tetlen pontatlanságokat eredményeznek. Ezért is for
dultak a kutatók kétdimenziós eloremodellezésen 
[Mufti 1980, Mundry 1984] alapuló interpretá
cióhoz [Schulz, Tezkan 1988], illetve inverzióhoz 
[SMITH, VOZOFF 1984, LlEBIG 1996].

A „sík párhuzamos” réteges esettől eltérő földtani 
szerkezetek geoelektromos kutatására is ismeretesek 
analitikus megoldások. Sokféle modellre történő szá
mításához közöltek egyenleteket és mutattak be el
méleti látszólagos fajlagos ellenállás görbesereket 
Alpin és szerzőtársai [1966], Dőlt réteges model
lekre közölt analitikus megoldást Chastenet de 
Gery és Kunetz [1956], Hmelevszkoj és Bon-
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darenko [1989]. Két-, három- és négyréteges dőlt 
szerkezetekre (modellekre) pole-pole, háromelekt- 
ródos (fél-Schlumberger), radiális (axiális) dipól- és 
Schlumberger-elrendezésre adta meg a látszólagos 
fajlagos ellenállás egyenleteket Gyulai [1995].

A különböző modellekre számított látszólagos faj
lagos ellenállás görbék azt mutatják, hogy lépcsős, 
vetős szerkezetek és a dőlt rétegek jelentős elté
réseket hoznak létre a látszólagos fajlagos ellenállás
ban a „sík párhuzamos” modellhez képest, amelyből 
a földtani szerkezetek alakja, helye, dőlése meg
határozható. Eddig azonban nem dolgoztak ki a 
szerkezetek jellemző paramétereinek meghatározá
sára alkalmas — analitikus előremodellezésen alapu
ló — inverziós eljárásokat, illetve nem terjedtek el 
ilyen módszerek.

A dolgozatban szintetikus adatokon végzett vizs
gálatokkal megmutatjuk, hogy egyenáramú szon
dázások mérési adataiból — analitikus előremodel- 
lezést alkalmazva — inverziós módszerrel (szimultán 
inverzióval) becsülhetők dőlt réteges szerkezetek 
modellparaméterei, közöttük a rétegek dőlésszöge, 
dőlésiránya (csapásiránya) és lokális mélysége.

Az inverziós vizsgálatokat a későbbiekben ki kí
vánjuk terjeszteni vízszintes és dőlt rétegek kom
binációjával közelíthető bonyolultabb földtani szer
kezetekre is analitikus előremodellezés alkalmazá
sával.

1. Előremodellezés

Kétréteges modellekre, sík felszín esetére, tet
szőleges fajlagos ellenállás kontraszt {kn), réteg
dőlés (ai) és mérési irány esetére CHASTENET de 
Gery és Kunetz [1956] megadták a potenciál szá
mításához szükséges formulákat. Megmutatták azt 
is, hogy az egyébként kettős integrálokat tartalmazó

formula jelentősen egyszerűsödik a , = ^  (ahol N

egész szám) dőlésszögek esetében, &i2=±l-nél, a 
modell dőlt szárnyán végzett felszíni méréseknél. 
Erre az egyszerűsített esetre vonatkozó formulák 
találhatók Koefoed [1979]-nél is. Alpin és szer
zőtársai [1966] többféle mérési elrendezésre 
(Schlumberger-, háromelektródos és ekvatoriális di
pól elrendezés), dőlés- és csapásirányú mérésekre 
mutattak be szondázási görbéket. HMELEVSZKOJ és 
BONDARENKO [1989] sokréteges modellre adta meg 
a modell dőlt szárnyára és a kibúvás oldalára vo
natkozó potenciál egyenleteket az 1. ábra szerinti 
modellekre. A szerzők azonban nem közöltek sok
réteges modellekre számított látszólagos fajlagos el

lenállás görbéket. SKABARNJA és SZEVOSZTJA- 
NENKO [1985] az előbbi egyenletek felhasználásával 
egy közelítő számítási módszert javasolt, azonban a 
szerzők ugyancsak nem közöltek látszólagos fajlagos 
ellenállás görbéket. Gyulai [1995] összehasonlí
totta a szerzők által bemutatott formulákat és algo
ritmust dolgozott ki pole-pole, háromelektródos, 
Schlumberger- és radiális elrendezésekre, tetsző
leges mérési azimutban végzett mérésekre két- és 
sokréteges modellekre a látszólagos fajlagos ellen
állások kiszámítására, adott lokális mélységhez tar
tozó szondázások esetében. Két-, három- és négy
réteges modellekre mutatott be látszólagos fajlagos 
ellenállás hossz-szelvényeket (pseudosection) és 
szondázási görbéket.

E dolgozatban a 2. és 3. ábrán példaként bemu
tatunk négyréteges modellre vonatkozó szondázási 
görbéket. Megadjuk a „sík párhuzamos” modell 
szondázási görbéit is. Az ábrák összehasonlítása azt 
mutatja, hogy a rétegdőlések jelentős hatással van
nak a látszólagos fajlagos ellenállásokra. Különösen 
szembeötlik a „dőlésben fel” és „dőlésben le” szon
dázási görbék eltérése. A „dőlésben fel” alatt olyan 
szondázást értünk, amelynél a rögzített vonatkozási 
ponttól az R elektród-távolságot a „mozgó” elekt
ródokkal a kibúvás irányába, illetve „dőlésben le” 
mérésnél ellentétes irányban növeljük.

Dőlt réteges modellekre a különböző szondázási 
elméleti adatokat úgy generáljuk, mint

Pa = Pa (r’P’Pe) (1)

ahol r a mérési távolság, P a mérési irány azimutja 
(a szondázásnak az E-i iránnyal bezárt szöge), pe a 
modellparaméterek vektora.

Kétréteges esetben (ld. ábra) a modellparamé
terek vektora:

pe =(h],a],AZI,p],p2) (2)

ahol hí a dőlt réteg lokális mélysége a szondázások 
vonatkozási pontjánál. A vonatkozási pont pole-pole 
elrendezésnél az M  mérőelektródot, háromelektró
dos, Schlumberger- és radiális dipól elrendezésnél 
az MN  mérőelektród-távolság felezőpontját jelenti. 
(Xi a réteg dőlésszöge a vízszintes felszíntől 
számítva, ATI a rétegdőlés azimutja (a rétegdőlésnek 
az É-i iránnyal bezárt szöge), pi és p2 a rétegek 
valódi fajlagos ellenállása.

Sokréteges esetben (le. ábra) a modellparamé
terek vektora
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1. ábra. Dőlt réteges modellek 
Fig. 1. Models fór dipping beds

pe =(RKIB,av . .ai ,AZI,pl ...pi)T (3)

ahol RKIB a dőlt rétegek közös felszíni kibúvásának 
távolsága a szondázás közös vonatkozási pontjától, 
a többi jelölés rendre megfelel a kétréteges modellnél 
alkalmazott jelölésnek. Az egyes rétegek lokális 
mélységeit minden egyes rétegre azonos RKIB, va
lamint a változó a ,• értékeiből lehet meghatározni. 
(Az inverzióval meghatározandó paraméter tehát az 
RKIB és nem a lokális mélységek.)

2. Inverziós vizsgálatok dőlt réteges 
modellekre

A dőlt réteges modellek inverziójánál az felté
telezhető, hogy az inverzió stabilitása, valamint a 
paraméterbecslés megbízhatósága jelentősen rosszabb 
a „sík párhuzamos” esethez viszonyítva, mivel a 
rétegek dőlésszöge és a rétegdőlés azimutja újabb 
ismeretlenként jelenik meg a fajlagos ellenállások és 
rétegvastagságok mellett. Ismert, hogy „sík párhu
zamos” modelleknél jelentős lehet a rétegparaméterek 
közötti korreláció (ekvivalencia) és ezért az egyes 
paraméterek csak nagy hibával becsülhetők. Ezekben
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2. ábra. Szondázási görbék 4 réteges dőlt modellnél csapásirányban 
Fig. 2. Apparent resistivity sounding curves parallel to the strike over dipping beds with four layers

3. ábra. Szondázási görbék 4 réteges dőlt modellnél dőlésirányban 
Fig. 3. Apparent resistivity sounding curves perpendicular to the strike over dipping beds with four layers
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az esetekben a becslés megbízhatósága növelésének 
egyik eszköze a különböző elrendezésben mért szon- 
dázási görbék együttes vagy szimultán inverziója, 
amint azt HERING és szerzőtársai [1995], valamint 
Misiek és szerzőtársai [1996] bemutatták.

A szondázások paraméter-érzékenységi vizsgálata 
alapján azt várjuk, hogy dőlt réteges esetekben is 
érdemes megvalósítani a különböző elrendezésben 
végzett szondázások szimultán inverzióját a pon
tosabb paraméterbecslés érdekében. Mivel az azonos 
mérési elrendezésben, de különböző mérési azimut- 
ban még inkább különböznek a paraméter-érzékeny
ségek, érdemes a szondázási adatokat több azimut- 
ban megmérni és közös inverziós eljárásban kiér
tékelni.

2.1. A szimultán inverziós algoritmus

A modellparaméterek meghatározásánál a DOB- 
r ó k a  és szerzőtársai [1991], illetve a H e r in g  és 
szerzőtársai [1995]-ben leírt utat követjük, amely 
végül is

GrGx = Gry (6)

alakú egyenlet megoldásához vezet, ahol

Gv = XJ ( dY™1\
y C C l l l J (7)

amely a modell paraméter-érzékenységeit jelenti. A 
(6) megoldására a Levenberg-Marquardt-algorit- 
must alkalmazzuk.

A szimultán inverziós algoritmusban Schlumber- 
ger-, háromelektródos, radiális dipól és pole-pole 
mérési elrendezésben és több azimutban gyűjtött 
adatokat egyetlen közös inverziós eljárásban fogjuk 
össze.

A dolgozatban a Dobróka és szerzőtársainál 
[1991] alkalmazott jelöléseket alkalmazzuk. A szi-

2.2. Paraméter-érzékenységek

Az inverziós algoritmusban dőlt, kétréteges mo
delleknél az előbbiekben általános Gy-vei jelölt para
méter-érzékenységeket alkalmazzuk. Használjuk a 
továbbiakban a paraméter-érzékenységek jelölésére 
a GYULAI [1995]-nél bevezetett jelöléseket:

múltán inverziós probléma paramétervektorát X -lal
jelöljük. Az X csupán DC-mérésekre való tekintettel 
kétréteges modelleknél megfelel a (2)-vel jelölt mo- 
dellparaméter vektornak, többréteges esetben pedig 
a (3)-mal jelölt modellparaméter vektornak. A lát
szólagos fajlagos ellenállás elméleti értékei:

Y if = Y[X,Pk,rik) (4)

ahol fik a &-ik azimutot, az r,k pedig a k-ik azimuthoz 
tartozó i-ik szondázási távolságot jelenti. Jelöljük a 
mért adatokat I^fo-val, akkor a szimultán inverziót

% = LL2.. -2L (g)

cp, = ^  • —  (9)

Y(X, p t l rtt),12?■obs
pis)(pe.3 t. 'i t) .

(S)
P dk> i = l . . . N u

•4"11

<=> ■P(a \ P e ^ k ^ ik\ p a ? . i = A, + 1 ,...n2, k = Ll +1 ...l2 (5)
P lD>(Pe’Pk'nk)' p íS?. i = n2 + 1 ,...n3, k = I2 “i" 1...

Pia )( P e ^ k ’rik)’ PÍ2. i = n3 + l,.. .N ,

4+11

- Ö P lL . h _

' 8 h ,  ' P a

Ó P a Pl

d p i P a

d p q O j_

3 a , - P a

d p a P l

d f i t P a

a h o l  ' F ,

szerint valósítjuk meg, ahol /i2=M +N2, 
«3=«2+A/3, N = nj+ N 4 és Ni, N2, N3, N4 a Schlum- 
berger- (5), háromelektródos (H), axiális dipól (D), 
pole-pole (P) elrendezés szondázás adatainak száma 
a &-ik mérési azimutnál, továbbá I2 —L 1+L2, 
h = h  +L3, L —l3+L4 és L \ ,L 2,L s, L4 az egyes mérési 
elrendezésekhez tartozó mérési azimutok száma.

0 . .P± (IQ)

(11)

mélységér- 
^  zékenységet, cp, a fajlagos 

ellenállás-érzékenységet, 
0, a dőlésszög-érzékenysé- 
get és 5, az azimutér- 
zékenységet jelenti.

Három- vagy többréteges modellekre (közös kibú
vással) a 'í’i és 0; helyett újabb paraméter-érzékeny
ségeket kell definiálni, mivel ezeknél az a, 
dőlésszög megváltoztatásával együttjár a lokális 
mélység megváltozása a közös kibúvási pont (vonal) 
miatt.
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¥6,. = . f£i
3a t Pa

8r Pa

( 1 2 )

(13)

ahol r a mérőpont (MN középpont) távolsága a 
rétegkibúvástól.

A 4̂ 0, a módosított szögérzékenységet (ún. mély- 
ségszög-érzékenységet, ld. [GYULAI 1995]), az e 
pedig az összesített mélységérzékenységet jelenti. 
Az s a legalsó réteg mélységére vonatkozó pa
raméter-érzékenység, amely a felette levő összes 
rétegnek az a, szögek megtartása mellett történő 
arányos vastagságváltozásaiból adódik össze. (Víz
szintes modellnél s határesetként a összegét je
lenti.)

2.3. Az inverziós vizsgálatok eredménye

I te r á c ió k  szám a

Numerikus vizsgálatokat pole-pole (kételektró- 
dos), háromelektródos és radiális (axiális) dipól 
szondázások adataival végeztünk, vízszintes felszín 
esetére, a dőlt szárnyon telepített mérésekre (a ki
búváson túli adatok nélkül). A vizsgálatokhoz vá
lasztott modelleken szintetikus adatokat generáltunk, 
amelyeket zajjal terhelve kvázi mért adatrendszere
ket állítottunk elő. A zaj („mért adatok hibája”) 
normál eloszlású, a — 1% és a =5% volt.

Inverziós vizsgálatokat kétréteges p2=°°, kétré- 
teges p2*co, háromréteges és négyréteges (p4=oo) 
esetekre végeztünk, m elyek eredm ényét az 
7 .-5 .  táblázatokban és a 4., 5. ábrákon mutatjuk 
be. Az eredmények minősítésére a HERING és szer
zőtársainál [1995] definiált D  relatív adattávolságot, 
a d  relatív modelltávolságot, a cov mátrixot és az 
abból kapható, a paraméterekre vonatkozó op

értékeket, illetve a cr = 1 £
M 2 /

7=1
pj

1/2

átlagértéket

(M: ismeretlenek száma), továbbá a corr korrelációs 
mátrixot [Salát és szerzőtársai 1982], illetve az 
ebből számított S korrelációs skalár értékét használ
tuk fel. A táblázatokban láthatók az elméleti modell 
paraméterei, a becsült modellparaméterek és az in
verzió megbízhatóságát jellemző a , ap, d, S értékek. 
A 4. ábra a p2*<» kétréteges modellre (lásd még 2. 
táblázat), az 5. ábra háromréteges modellre (lásd 
még 3. táblázat) mutatja az inverziós eljárásban a 
relatív eltéréseket (modelltávolság, adattávolság, pa
raméter korrekció) az iteráció során. Az ábrákon 
látható, hogy a paraméter korrekció csökkenésével

4. ábra. A relatív modelltérbeli eltérés, a modellkorrekció és 
az adattérbeli eltérés értékei a kétréteges modell esetén a 

szimultán inverzió során
Fig. 4. Mean relatíve model distances, paraméter correction 
and data distances at various iteration steps of simultaneous 

inversion. Two layer case

(az iteráció számának növekedésével) a relatív mo
delltávolság egy állandó értékhez tart. Azt a modellt 
fogadjuk el az inverzió megoldásának, amelynél 
mindkét érték állandósul, illetve a paraméter korrek
ció 0-hoz tart. Kétréteges esetben a direkt feladat 
megoldásából adódóan a  értéke csak meghatározott 
értékeket vehet fel, ezért lehetséges, hogy a pa
raméter korrekció értéke nem csökken O-ra. A start- 
modelleket úgy választottuk meg, hogy a célmodell- 
hez viszonyított eltérésük minimum 20% legyen.

Numerikus vizsgálataink eredményét röviden a 
következők szerint foglalhatjuk össze:

— Dőlt síkréteges modelleknél egyetlen szon- 
dázási görbe inverziójával már a legegysze
rűbb kétréteges modellre (p2=°o) sem kapunk 
stabil eredményt, amennyiben a h\, a i ,  pi,
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5. ábra. A relatív modelltérbeli eltérés, a modellkorrekció és 
az adattérbeli eltérés értékei a háromréteges modell esetén a 

szimultán inverzió során
Fig. 5. Mean relatíve model distances, the paraméter 

correction and data distances at various iteration steps of 
simultaneous inversion. Three layer case

AZI paraméterek mindegyikét kívánjuk becsülni 
(1. táblázat). Az AZI paraméter ismeretében 
azonban (bár erre nem mutatunk példát) ered
ményes lehet egyetlen szondázási görbe in
verziója.

— Egyetlen mérési elrendezés „dőlésben fel” és 
„dőlésben le” szondázások adatainak együttes 
inverziója nem ad stabil megoldást még két- 
réteges esetben sem (1. táblázat).

— Kétréteges modellre (p2=°°) három azimut- 
ban mért szondázási adatokból nagyon jó becslés 
adható a paraméterekre (1. táblázat, 
d= 0,22%), amely becslés megbízhatósága ja
vítható egy másik mérési elrendezés adatainak 
az inverzióba történő bevonásával (1. táblá

zat, d= 0,17%), további mérési adatok azon
ban már alig adnak javulást (1. táblázat 
<f=0,15%).

— Kétréteges modellre p2*o° esetben is jó a 
becslés eredménye, ha egyetlen elrendezés
ben, de három azimutban mért szondázási 
adatokat invertálunk a pole-pole elrendezés 
kivételével (2. táblázat d=  10% és d= 8%, 
gp =6,9% és 0)7 = 8,1 % ). Azonban ebben az 
esetben is érdemes még legalább egy másik 
mérési elrendezés adatait bevonni az inver
zióba, mert az javítja a becslés pontosságát (2. 
táblázat d= 4,5%, 0)7=4,5% ).

— Háromréteges modell paramétereire jó becs
lés adható kis dőlésszögek (a i= 3  fok, 
a2 = 10 fok) esetén is több mérési elrende
zéssel és több azimutbeli méréssel nyerhető 
adatrendszer együttes inverziójával 
(3. táblázat d=  1,12%, ap = 18%).

— Háromréteges modellre elfogadható mértékű 
a paraméterek közötti korreláció több azimut
beli és több mérési módszer együttes inverzi
ójánál. A p2-re adódó 0,9-es érték, „sík pár
huzamos” modellnél is hasonló nagyságú 
(4. táblázat).

— Négyréteges modell (p4=°°, lásd még 2., 3. 
ábra) paramétereinek becslése jelentősen ja
vítható az együttes inverzióval, azonban vagy 
a p2-t vagy a i-t ismerni kell ahhoz, hogy az 
inverzió során stabil eredményt kapjunk 
(5. táblázat d - 14%, 0 ) 7  = 13,2%).

Összefoglalásul megállapíthatjuk, hogy dőlt sík
réteges földtani szerkezetekre szondázási adat- 
rendszerek együttes inverziójával kielégítő pontos
ságú becslés adható a rétegek fajlagos ellenál
lására, a lokális mélységekre, és a dőlésviszonyok
ra: az a, dőlésszögekre és az AZI dőlés azimutra 
szimultán inverzió alkalmazásával. A becslés meg
bízhatóságát elsősorban több azimutban mért adat- 
rendszerek együttes inverziójával lehet javítani. Eh
hez képest kisebb javulást eredményez a különböző 
mérési elrendezésben mért adatoknak az együttes 
inverzióba történő bevonása. Több azimutbeli geo- 
elektromos mérés és többféle mérési elrendezés ada
tainak szimultán inverziójával azonban csak bizo
nyos határig javítható a becslés megbízhatósága, 
további javulást más, nem geoelektromos mérési 
adatok bevonásával, joint inverzióval érhetünk el.
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(kétréteges, g? = ooj

Elméleti modell

Dőlt réteges modell

A,
(m) (fok)

e.
(ílm)

ei
(fim)

AZI
(fok)

II  40 10 10 00 180

Az inverzió eredménye (az adatok 1 %-os hibával terheltek)

I A,
(m)

“ í
(fok)

Pi
(Ont)

ez
(Om)

AZI
(fok)

d
(%)

S

|| Háromelektródos "fel” instabil fix

Háromelektródos "fel" + " le" instabil fix

Háromelektródos "fel" + "csapás" 39,7 (2 %) 9,83 (3 %) 9,98 (1 %) fix 179,2 (1 %) 0,91 0,68

Háromelektródos "fel” + "le" + "csapás" 40,0 (1 %) 9,97 (1 %) 10,01 (1 %) fix 179,4 (1 %) 0,22 0,48

Háromelektródos+ kételektródos 
"fel" + "le” + "csapás" 40,0(1 %) 10,00 (1 %) 10,02 (1 %) fix 179,5 (1 %) 0,17 0,47

Háromelektródos+ kételektródos+dipól 
|| "fel" + "le" + "csapás" 40,0 (1 %) 10,01 (1 %) 9,99 (1 %) fix 179,5 (1 %) 0,15 0,51

1. táblázat

Dőlt réteges modell

(kétréteges) 

Elméleti modell

hi
(m)

Öl
(fok)

Pl
(Om)

Pi
(Om)

AZI
(fok)

40 10 10 20 180

Az inverzió eredménye (az adatok 5 %-os hibával terheltek)

A,
(m)

öl
(fok)

e.
(0m)

Gi
(Om)

AZI
(fok)

d
(%) ( i )

S

pole-pole 45,8 (17 %) 17,5 (35 %) 10,19 (3 %) 21,13 (6 %) 135 (15 %) 35,7 18,9 0,55

háromelektródos 43,1 (7 %) 11,9(12 %) 10,09 (1 %) 19,77 (4 %) 194 (5 %) 10,0 6,9 0,34

dipól 43,5 (6 %) 8,9(12 %) 9,92 (1 %) 21,95 (10 %) 173 (7 %) 8,0 8,1 0,34
pole-pole+háromelektródos 43,2 (6 %) 11,1 (10 %) 10,13 (1 %) 20,13 (2 %) 191 (4 %) 9,8 5,6 0,38
pole-pole -t-dipól 40,9 (5 %) 9,5 (10 %) 9,95 (1 %) 20,30 (2 %) 164 (7 %) 4,7 6,0 0,33
háromelektródos+dipól 43,1 (4 %) 10,4 (9 %) 9,99 (1 %) 20,05 (1 %) 188 (2'%) 4,5 4,5 0,33
pole-pole -t-háromelektródos -t-dipól 42,4 (4 %) 10,2 (8 %) 10,01 (1 %) 20,30 (2 %) 183 (4 %) 3.1 4,5 0,33

dipól 3-szoros adatszámmal (adatsűrűséggel) 40.2 (4 %) 9.2 (9 %) 9.89 (1 %) 22.36 (7 %) 157 (5 %) 8.6 5.9 0.34

2. táblázat
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(,háromréteges)

Dőlt réteges modell

Elméleti modell

h\
(m)

h2
(m)

Eh
(m) (fok)

« 2
(fok)

Pl
(Om)

02
(Om)

0j
(Om)

AZ1
(fok)

5,2 12,4 17,6 3 10 10 20 10 180

Az inverzió eredménye (az adatok 1 %-os normál hibával terheltek, az adatok mérésenként három azimutban)

A,
(m)

>h
(m)

Ui
(m)

« i
(fok)

«2
(fok)

Q\
(O m )

02
(O m )

03

(O m )

AZI
(fok)

d
(%)

" ,
(%>

S

pole-pole 4,9 14,0 18,9 (2 %) 2,7 (10 %) 10,4 (12 %) 10,0 (1 %) 18,7 (8 %) 10,0(1 %) 184 (3 %) 5,0 6,8 0,45
pole-pole-fhá- 
romelektródos .

5,2 12,6 17,8 (1 %) 2,9 (4 %) 9,9 (5 %) 10,0(1 %) 19,8 (4 %) 10,0(1 %) 179(1 %) 1,35 2,9 0,45

pole-pole+há- 
romelektródos+ dipól

5,2 12,0 17,2 (1 %) 3,0 (2 %) 9,7 (3 %) 10,0(1 %) 20,2 (3 %) 10,0(1 %) 180(1 %) 1,12 1,8 0,45

3. táblázat

Korrelációs mátrix háromréteges modellre, pok'-pole t háromelektródás t dipól 
szondázások joint inverziójára 

(A becsült paraméterek a 3. táblázatban)

<*1 «2 0, 02 03 AZI Lh

1,0 -0,8 0,1 0,9 0,4 -0,4 -0,5

a2 -0,8 1,0 0 -0,9 -0,6 0,2 0,2

Q\ 0,1 0 1,0 0 0 0 0,1

Qi 0,9 -0,9 0 1,0 0,5 -0,3 -0,4

03 0,4 -0,6 0 0,5 1,0 0,1 0

AZI -0,4 0,2 0 -0,3 0,1 1.0 0,5

Eh -0,5 0,2 0,1 -0,4 0 0,5 1,0

4. táblázat
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(négyréteges. e<=oo)

Dőlt réteges modell

Elméleti modell

A,
(m)

h>
(m)

h,
(m)

Eh
(m) (fok)

<*2
(fok)

“3
(fok)

6\
(Om)

Hl
(Om)

e 3
(Om)

Q*
(Om)

AZI
(fok)

5,24 3,51 8,88 17,63 3 5 10 10 20 5 00 180

Az inverzió eredménye (az adatok I %-os normál hibával terheltek, az adatok mérésenként három azimutban)

Mérés A,
(m) (m)

h j 
(m) I 

s a,
(fok) “j

(fok)
Otj

(fok)
Oi

(fim)
Ci

(Om) fc(Om)
Oa

(fim)
AZI
(fok)

d
(%) <%) S

Háromelektródos 
"fel"+ *le' +'csapás' 4,47 1,60 18,31 24,38 (1 %) 2.6 (24 %) 3,5 (39 %) 13,8 (11 %) 10,0 (1 %) 20

fix 9,2 (19 %) fix 180(1 %) 37,1 19,2 0,63

Háromelektródos + 
+pole-pole 5,19 2,88 12,45 20,52 (1 %) 3,0 (11 %) 4,6 (25 *) 11,6(21 %) 10,0 (1 %) 20

fix 6,8 (45 %) OO
fix 180 (1 %) 15,4 21.4 0,552

Háromelektródos + 
+pole-pole+dipól 5,01 2,86 12,18 20,05 (1 %) 2,9 (7 %) 45 (15 %) 11,4 (13 %) 10,0(1 %) 20

fix 6,6 (28 %) ao
fix 180 (1 %) 14,0 13,2 0,54
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