
A geofizikai inverzióról — általában

A gradiensmódszer

A geofizikai kutatás során nem közvetlenül vizsgáljuk a
földtani környezetet, hanem a mérési adatokból megpróbál-
juk meghatározni azokat a tényezőket, amelyek a mérésein-
ket leginkább befolyásolják. Mivel a valóság megismeré-
sében korlátozottak a lehetőségeink, ezért leegyszerűsített
modellekben vagyunk kénytelenek gondolkodni. A gyakor-
latban ez legtöbbször horizontális rétegmodellek, 2 vagy 3
dimenziós rácsmodellek használatát jelenti. A geofizikai
mérések során vizsgált fizikai terek viselkedését ilyen
egyszerű modellek esetén nagyon pontosan meg tudjuk
határozni. Ezt az eljárást előremodellezésnek vagy direkt
feladatmegoldásnak nevezzük. A mi feladatunk viszont
éppen ennek a fordítottja: meg kell keresnünk azt a modellt,
amelyből az előremodellezés során mérési adatainkat kellő
pontossággal tudjuk reprodukálni. Ez a geofizikai inverzió.

Minden esetben meg tudjuk határozni a mért és a feltételezett
modellből származtatott adatok közti eltérés mértékét. A cél
a modell szisztematikus változtatásával ennek az eltérésnek
a minimalizálása. Matematikai szempontból optimalizációs
eljárásról van szó, amely során a hiba értékét (célfüggvény)
minimalizáljuk. Számos optimalizációs módszer létezik. Az
üveghutai geofizikai mérések feldolgozása során a
Marquardt-féle inverziós eljárást használtuk, ezért ennek a
működését vizsgáljuk meg.

Az 1. ábra egy tranziens elektromágneses szondázás in-
verziós feldolgozásának eredményét mutatja. Tételezzük
fel, hogy ismerjük a felső és alsó réteg elektromos ellen-
állását, valamint az aljzat mélységét. Keressük a középső
réteg elektromos ellenállását és vastagságát, vagyis két
ismeretlenünk van. Különböző vastagság- és ellenállás-
értékek mellett a modellező program segítségével meg
tudjuk határozni az eltérést a mért és számolt adatok között.
Az eltérések — vagyis a célfüggvény — értékei egy két-
dimenziós felületet rajzolnak ki. A keresett modell vár-
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Kivonat

A bátaapáti mérési területen 1997 és 2005 között több száz tranziens elektromágneses mérés, VESZ-mérés és számos multielektródás
egyenáramú mérés történt. Ezek célja a lösszel fedett gránitfelszín morfológiájának és a fedőrétegek belső szerkezetének vizsgálata volt. A mérések
feldolgozását egy újszerű eljárással végeztük, amely a felszíni és fúrási geofizikai adatok együttes inverziójával történt. Az eljárás alkalmazásával az
ekvivalenciából eredő bizonytalanságot sikerült lényegesen csökkenteni. A cikk röviden ismerteti a geofizikai inverzió módszerét, a vezetőképesség
ekvivalenciaproblémáját, és megmutatja, hogy a „fúrás–felszín optimalizációs” eljárással miként lehet növelni a modellparaméterek
megbízhatóságát. Az eredmények bemutatásával áttekintést adunk a terület általános felépítéséről, a geoelektromos aljzatként viselkedő gránit
felszínéről és a fedőrétegek vízzáró képességével szoros kapcsolatban álló elektromos ellenállás térbeli eloszlásáról. A több mint 800 szondázásból
kapott rétegvastagság- és ellenállásadatok elegendőek a gránitfelszín feletti térrész 3D leképezéséhez.



hatóan az, amely a felület minimumpontjához tartozik. Az
optimalizációs eljárás feladata, hogy egy kiindulási mo-
dellből fokozatos közelítéssel megtalálja a felület mini-
mumpontját 2. ábra. Ez ritkán sikerül elsőre, általában iterá-
cióval kapjuk meg a megoldást. A kiindulási pontban a
program először meghatározza a felület gradiensét, majd a
legnagyobb lejtés irányába elmozdul. Ezt újra és újra meg-
ismétli, ameddig az adott pontbeli függvényérték egy rög-
zített küszöb alá nem esik, vagy a ciklus el nem éri a maxi-
mális iterációszámot. A minimumpontban a p1 és p2 para-
méter szolgáltatja a második réteg vastagságát és ellen-
állását. A gyakorlatban persze az ismeretlenek száma jóval
nagyobb, vagyis a célfüggvényt leíró hiperfelület nem
kétdimenziós. 2D vagy 3D inverzió esetén az ismeretlenek
száma több száz vagy akár több tízezer is lehet, de a
megoldás alapelve ugyanaz.

Az ekvivalencia

A ekvivalencia mint a geofizikusok számításainak meg-
bízhatóságát sajnálatosan befolyásoló tényező a felhasz-
nálók körében hírből ismert. Nézzük meg, mi rejlik e
fogalom mögött! Ha az előző példában bemutatott felület
minimumpontján áthaladó, egy adott vastagsághoz tartozó
metszetet vizsgáljuk, egy parabolaszerű görbét kapunk.
Ezen ránézésre könnyű kijelölni a minimumot, vagyis az
inverzió egyértelmű megoldása nem tűnik nehéz feladatnak
(3. ábra). Ám a probléma az, hogy a mérési adatokat
kikerülhetetlenül valamekkora hiba terheli. Ha a mérést és az
inverziót többször megismételjük, minden esetben kicsit
más görbét, és kicsit más minimumpontot kapunk. Be kell
látnunk, hogy az elfogadható hibaszintet produkáló szám-
talan megoldás közül nem tudjuk kiválasztani az igazit. Az
összes ilyen megoldás ekvivalens. Az ekvivalencia tarto-
mánya a hibafüggvény alakjától függ. Ha a felület hegyes
minimummal rendelkezik, akkor a tartomány keskeny, a
megoldás az adott paraméterre érzékeny. Ha a minimum-
pontban a felület lapos, akkor a tartomány széles, a megoldás
a paraméterre nézve érzéketlen, az ekvivalenciatartomány
széles. A mintapéldában az ekvivalencia tartomány kb. 10 és
15 ohmm között helyezkedik el.

A paraméterérzékenység vizsgálata a modellek megbíz-
hatóságának szempontjából igen fontos. A bemutatott
inverziós módszer a célfüggvény gradiensének számításával
épp erre vonatkozóan szolgáltat hasznos információkat. Ha
visszatérünk a kétdimenziós felülethez, az ábrán nagyjából
izometrikus minimumzónát látunk. A valóságban gyako-
ribb, hogy a minimumzónák elnyúlt sávokat alkotnak. Ilyen-
kor a vastagság- és ellenállás-paraméterek célszerű, együt-
tes változtatásával, a „völgy tengelyében” mozogva, tökéle-
tes megoldások sokaságát kapjuk. Egy vékony, viszonylag
mélyen fekvő rétegnél a vastagság változásával kompen-
zálni tudjuk az ellenállás kisebb változásait anélkül, hogy az
áramtér jelentősen megváltozna.

További problémát okoz, hogy a célfüggvény nem fel-
tétlenül egyetlen minimummal rendelkezik. A gradiens-
módszerek hátránya, hogy mindig a legközelebbi lokális

minimumban találják meg a megoldást. Ennek a problé-
mának a kezelésére szolgálnak a globális optimalizációs
eljárások, ám ezek tárgyalása kívül esik e cikk körén.

Csak a geofizikában?

Az ekvivalencia problémája természetesen nem elszige-
telt geofizikai jelenség, hanem a természeti környezetünkbe
ágyazott határozatlansági elvek egyik megnyilvánulása. Az
a kijelentés pl., hogy egy réteg elektromos ellenállása és
vastagsága külön-külön csak egy bizonyos pontosságig
határozható meg, erősen rímel arra, hogy egy mikroré-
szecske helye és sebessége egyszerre csak bizonyos hibával
határozható meg. A geofizikában persze nem a Heisenberg-
féle határozatlansági reláció dolgozik a háttérben, hanem az
a tény, hogy a vezetőképesség és a vastagság az elektro-
mágneses téregyenletekben bizonyos mértékig felcserél-
hető, valójában a szorzatuk határozható meg pontosan.
Hogy nem csak a geofizikusokat sújtja ez a jelenség, arra a
következő gondolatkísérlet mutat rá: A jól ismert Vertikális
Elektromos Szondázás (VESZ) mintájára képzeljünk el egy
különleges mérési módszert, a Vertikális Hidrogeológiai
Szondázást (4. ábra). 

A mérés során az „A” pontban egy fúrólyukba vizet
sajtolunk. A „B” pontban ugyanezt a vízmennyiséget
kiszivattyúzzuk. (Feltételezzük, hogy a mérés környezete
vízszintesen rétegzett féltér, elszivárgás nincs, és a pénz
nem számít.) Az elrendezés közepén megmérjük az „M”
és „N” pontok között a vízszintkülönbséget. A mérést
egyre nagyobb A–B távolsággal újra és újra megis-
mételjük. Ily módon egy szondázási görbét kapunk, amely
hűen tükrözi a vízáramlás által bejárt térrész vízvezető
képességét. Jól ismert a hidraulikus és elektromos áram-
lási terek közötti erős analógia. Mérési adatainkat bármely
VESZ kiértékelő programmal feldolgozva megkapnánk a
felszín alatti rétegek vízvezető képességének modelljét
(csak kalibrálnunk kellene a kapott mennyiségeket).
Ráadásul az elektromos vezetéshez és vízvezetéshez kap-
csolódó kőzetfizikai paraméterek között is erős kapcsolat
létezik bizonyos kőzettípusok esetén. Semmi okunk
feltételezni, hogy hasonló, háromréteges hidrogeológiai
modell ne ugyanolyan ekvivalencia jelenségeket mutatna,
mint amilyet az előző elektromágneses példában láttunk.
A vízvezető képesség és a rétegvastagság következetes
változtatásával tökéletes illeszkedés mellett is ekvivalens
modellek serege állna elő.

Az ekvivalenciatartomány csökkentésének legbiztosabb
módszere a megoldandó matematikai feladat túlhatáro-
zottságának biztosítása. Ez elérhető a mérési adatok mennyi-
ségének, a mérési elrendezések számának és a vizsgálatokba
bevont fizikai paraméterek számának növelésével. A
viszonylag olcsón kivitelezhető felszíni geofizikai módsze-
reknél erre van mód, bár korántsem mondhatjuk, hogy a
lehetőségeket valóban kihasználjuk. A hidrogeológia ebből
a szempontból nehezebb helyzetben van. A modellpara-
méterek száma és a gazdaságosan mérhető adatok mennyi-
sége összességében sokkal rosszabb kondíciókat eredmé-
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nyez. Nem véletlen, hogy hidrogeológiai inverziókról kevés
szó esik. 

Az üveghutai mérések területén kapott geoelektromos
adatok feldolgozásakor különös figyelmet fordítottunk az
ekvivalencia problémájának kezelésére. A gránitmélység
meghatározásának pontosságát nagymértékben befolyá-
solta a felette elhelyezkedő agyagos réteg ekvivalenciája.
Ennek csökkentésére megpróbáltunk az inverzió folyama-
tába minél több rendelkezésre álló geofizikai és egyéb
földtani adatot bevonni.

A felszíni adatrendszer feldolgozásának

módszertani áttekintése 

A feldolgozási stratégia

Az üveghutai felszíni geoelektromos adatrendszer
komplex értelmezése jól meghatározott feldolgozási és
értelmezési stratégián alapult. Ennek a stratégiának fontos
eleme volt a geoelektromos modell, amely a felszíni és
mélyfúrás-geofizikai mérések tapasztalataira és geológiai
ismeretekre épült. A 2003-ban felállított geoelektromos
modell pontosítását egy 2006-ban bevezetett módszer
(fúrás–felszín-modell optimalizációja, SŐRÉS 2006) alapján
végeztük el.

A fúrás–felszín-modell optimalizációja kvantitatív mó-
don összekapcsolja a felszíni elektromos és elektromág-
neses, valamint a mélyfúrás-geofizikai mérések adatait a
rendelkezésre álló földtani információkkal. Az egymáshoz
közel eső felszíni mérések és mélyfúrás-geofizikai adatok
alapján pontosított rétegmodell-paramétereket interpoláció
segítségével kiterjesztettük a fúrások közötti térrészekre. A
felszíni adatokból kapható képet közelítettük a fúrásokban
tapasztaltakhoz azzal, hogy a geofizikai inverziókat rög-
zített geometriai paraméterekkel végeztük el. Kiindulásként
a korábban kapott gránitfelszínt (SŐRÉS 2003) használtuk.
Ennek meghatározása szintén 1D inverzióval történt. Kény-
szerítő feltételként a fúrási gránitmélység-adatokat (ZILAHI-
SEBESS 2005) és kibúváspontokat használtunk, valamint
igyekeztünk minél simább felületet létrehozni. Az elsőd-
leges gránitfelszínre építettük fel a módosított modellből
kapott vastagságokat. A gránitmélység változtatására csak
akkor került sor, ha a modell következetes alkalmazásával
gyenge illeszkedést vagy a fúrásokban megismert képhez
képest eltérő rétegkonfigurációkat kaptunk. 

A bizonytalanságok további csökkentése érdekében
együttes (joint inversion) és kapcsolt inverziókat hajtottunk
végre. Kapcsolt inverziónak nevezzük azt az eljárást, amikor
az egyik módszerből kapott eredményt a másik módszer
adatainak kiértékeléséhez utólag használjuk fel. Ezekkel a
módszerekkel kiszűrhetjük az ellentmondásokat tartalmazó
megoldásokat, és bizonyíthatóan csökken a paraméterek
becslési hibája. 

Az együttes inverziók tapasztalatai alapján megálla-
pítható volt, hogy a gerinceken a tranziens és VESZ-mérések
teljesen megegyező eredményt szolgáltatnak. S az egymás-

tól nagy távolságban mért VESZ-pontok nem jelentettek
számottevő adatbővülést, a feldolgozás egyszerűsítése érde-
kében csak a hálózatos tranziens mérések adatait építettük
be a végső modellbe. A völgytalpakon és a vékony fedővel
takart részeken a VESZ-mérésből kapott eredmények mód-
szertani okok miatt pontosabbak, így itt ezek adatait hasz-
náltuk. 

Az 1D inverzióval kapott eredmények minősítéséhez hi-
babecslést végeztünk, és bevezettük a stresszfaktor fogal-
mát. Ez megmutatja, hogy a rögzített paraméterű feldolgo-
zással kapott adathiba mennyire tér el a rögzítések nélkül
adódó, matematikai szempontból „optimális” megoldással
kapott hibától. (Ez az eltérés a reálisnak tekintett megoldás
és a matematikai optimum között lévő feszültségként értel-
mezhető, innen az elnevezés.) Megállapítható, hogy a meg-
határozott gránitfelszín által reprezentált megoldás — né-
hány pontot leszámítva — nem tartalmaz jelentős, szisz-
tematikusnak ítélhető eltérést a nem korlátozott inverzióhoz
képest. Az is látható, hogy ha csökkentjük a stresszfaktort,
akkor a modellhibák felerősödhetnek. A gerinceken kisebb,
a völgyekben nagyobb fedővastagságokat kapnánk, ha nem
ragaszkodnánk a fúrási adatokból származtatott modellhez.
Ennek oka véleményünk szerint a méréseket terhelő topográ-
fiai hatásban van. Azokon a pontokon, ahol a stresszfaktor
túl nagynak adódott, engedtünk a csábításnak, és oldottunk a
rögzítéseken. Erre főleg a völgytalpak közelében volt szük-
ség, ahol a modellperemi helyzet indokolta a beavatkozást.

A völgyoldalakban és völgytalpakon végzett sokelektró-
dás mérések igen részletes képet adtak a gránit feletti vékony
fedőről, de ugyanolyan mértékű ekvivalenciával terheltek,
mint a tranziens vagy a VESZ-mérések. A tranziens–sok-
elektródás kapcsolt inverzióval sikerült olyan megoldásokat
találnunk, amelyek a korábbi látszólagos ellentmondásokat
feloldják, és közel azonos eredményt adnak. A sokelektródás
méréseknek fontos szerepe volt a gránitkibúvások geofizikai
lehatárolásában. A fedővastagság-térkép előállításánál a
kapcsolt inverzióval kapott szelvényeken bejelöltük azokat a
helyeket, amelyek kibúvásnak tekinthetők (ahol a fedő
vastagsága 2 m-nél kisebb). Ezeket a pontokat az inter-
polációban kényszerítő pontokként használtuk. A feldol-
gozás menete vázlatosan az alábbi pontokban adható meg:

1. A kiindulási gránitfelszín meghatározása a meglévő
modell alapján.

2. A modell pontosítása „fúrás–felszín-modell optima-
lizációjával” a kontrolladatok helyén.

3. A modell kiterjesztése interpoláció segítségével.
4. Inverziók futtatása rögzített vastagság- és ellenállás-

paraméterekkel.
5. Gyenge illeszkedés vagy ellentmondás esetén modell-

korrekció, újrafuttatás.
6. Stresszfaktor meghatározása.
7. Magas stresszérték esetén modellkorrekció, újrafut-

tatás.
8. Sokelektródás szelvények kapcsolt 2D inverziója.
9. Kényszerpontok meghatározása az interpolációhoz.
10. Eredménytérképek szerkesztése.
11. Paraméterhibák becslése.
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A geoelektromos modell

A mélyfúrás-geofizikai mérések szerint a lösz átlagos
ellenállása víztelítettségétől, agyagtartalmától függően né-
hányszor 10 ohmm-től 100 ohmm-es nagyságrendig terjed.
A mélyfúrás-geofizikai mérések alapján az általános víznívó
fölött települő üledékes összletben az ellenállás ciklikus
változásai egy lefelé monoton csökkenő görbemeneten
ülnek. Ez a monoton csökkenés abból adódik, hogy lösz
felső része a kapilláris emelési szint felett kisebb tapadóvíz-
telítettségű, mint az alsó része. Ezt a hatást növeli, hogy a
lösz alsó része nagyobb agyagtartalmú, valamint a nagyobb
fokú diagenezis miatt rosszabb permeabilitású és emiatt
nagyobb tapadóvíz-tartalmú (VÉRTESY et al. 2003). A mély-
fúrás-geofizikai mérések alapján az A+B periódus átlag-
ellenállása közelítőleg kétszerese a C+D+E periódusok
átlagellenállásának (5. ábra). 

A gránitfelszínt (GI) mindegyik elektromos módszer
egyértelműen jelzi (nagy fajlagos felületváltozás, jelentős
ellenálláskontraszt). 

Munkálataink során módosítottuk a korábban meghatá-
rozott (SŐRÉS 2003, VÉRTESY et al. 2003) geoelektromos
modellt. A módosított geoelektromos modellben a geo-
elektromos rétegek és a mélyfúrás-geofizikai zonáció egy-
máshoz viszonyított helyzete a korábbihoz képest válto-
zatlan. Mind a régi, mind a módosított modell alapvetően
három réteget tartalmaz. Ezek nagyjából egybeesnek a fiatal
lösz, az idős (mállottabb, agyagosabb) lösz és a Tengelici
Vösösagyag Formáció, valamint gránit földtani egysé-
gekkel. A mélyfúrás-geofizikai elektromos görbék alapján a
két felső réteg tovább bontható két-két alrétegre, illetve
zónára. Végeredményben tehát a modell ötréteges. 

A korábbi jelölés szerint a modell az 1a, 1b, 2a, 2b és 3
számú helyettesítő rétegekből állt. A réteghatárok kijelölése
itt szubjektív módon, a nagy behatolású elektromos (E40)
mélyfúrás-geofizikai görbék alapján történt. 

A mélyfúrás-geofizikai adatokból és a felszíni méré-
sekből kapható modellek paramétertérbeli távolságának
minimalizálásával egzakt és reprodukálható módon megad-
ható a fenti rétegekkel analóg rétegek vastagsága és a hoz-
zájuk tartozó helyettesítő ellenállás (analóg rétegmodell).
Az így kapott paraméterek közvetlenül összevethetők a

felszíni mérések eredményeivel, ily módon egy jól kézben
tartható kvantitatív modell alapján történhet a kiértékelés.
Az így létrehozott módosított modell rétegeit a különbség
hangsúlyozása céljából rendre a következőképpen jelöljük:
11, 12, 21, 22, 3. A rétegek egyértelműen kapcsolatban
vannak a mélyfúrás-geofizikai (szedimentológiai) zonáció-
val (5. ábra). 

A geoelektromos modell paramétereit az 1. táblázatban
adjuk meg. Az ellenállásértékek a mérések inverziói alapján
kapott több száz adat mediánjai. Mivel az erózió miatt a
fedőrétegek helyenként teljesen hiányoznak, jellemző vas-
tagságként maximumokat adtunk meg. 

Az általánosan érvényes kapcsolatot az 1. és a 2. táblázat
szemlélteti, amelyből kiolvasható, hogy egy-egy geo-
elektromos réteg felszíne melyik mélyfúrás-geofizikai zó-
nának feleltethető meg.

Az összefüggés a telephely környezetében általánosan
érvényes, azzal a megjegyzéssel, hogy a geoelektromos
réteghatárok közelébe eső A2 és C1 zóna határa néha
átkerülhet az 12-es rétegbe. A 22-es jól vezető réteg az E zóna
(Tengelici Vörösagyag) fölött tartalmazza a D zóna alsó
részébe sorolt paleotalaj nagy és kis lösztartalmú részét is.

A módosított geoelektromos modell egyes rétegeit a 3.
táblázat segítségével kapcsolhatjuk a dombtetők alatti

SŐRÉS LÁSZLÓ et al.198

1. táblázat. A módosított geoelektromos modell jellemző paraméterei

2. táblázat. A felszíni geoelektromos és a mélyfúrás-
geofizikai tagolás kapcsolata

3. táblázat. A dombtetői negyedidőszaki üledékek geofizikai és földtani szintjeinek összevetése (MARSI et al. 2004 után kiegészítve)

L1–L2 = löszhorizont, MF = Mende Felső Talajhorizont, BA = Basaharci Alsó Talajhorizont, MB = Mende Bázis Talajhorizont, PH1 = Paksi Homokos
Talaj 1 Alhorizont, PH2 = Paksi Homokos Talaj 2 Alhorizont, PD = Paksi Dupla Talajhorizont



negyedidőszaki üledékek szedimentológiai zonációjához és
földtani tagolásához MARSI et al. (2004) adatainak felhasz-
nálásával.

A modell illesztése a fúrási adatokhoz (a

fúrás–felszín-modell optimalizációja) 

A mélyfúrás-geofizikai görbék a fedőrétegek tartomá-
nyában erős korrelációt mutatnak (ZILAHI-SEBESS, SZON-
GOTH 1997, ZILAHI-SEBESS et al. 2000a). A gránitra települő
rétegek finom ellenállás-változásai igen jól követhetők és
azonosíthatók, viszonylag nagy távolságra eső fúrások ese-
tében is (6. ábra). Ezt a korrelációt mégsem lehet könnyen
átvinni a felszíni geofizikai adatok feldolgozásába, mivel a
domborzat, illetve az eróziós lepusztulás változékonysága
miatt a rétegösszlet felülről nézve pontról pontra más és más.
Viszont, ha már van egy kiindulási gránitfelszínünk, akkor
alulról felépíthetjük a modellt, amelynek jól korreláló réte-
geit a fúrásokból határozhatjuk meg. A gránit mélységének
és a felszín magasságának ismeretében minden ponton
előállíthatunk egy startmodellt, amely teljes mértékben
tükrözi a fúrásokból kapható képet. Az inverzió segítségével
pontosíthatjuk az ellenállásokat, és ezzel egyszerre teszünk
eleget a rétegzettségre vonatkozó elvárásainknak és az
adatainkat leíró egyenleteknek.

A mélyfúrás-geofizikai adatok alapján joggal mondhat-
juk, hogy a gránitot fedő összlet ellenállása a mélységgel
folyamatosan változik, vagyis a hagyományos értelemben vett
geoelektromos rétegekről nem beszélhetünk. A feldolgozás
során mégis rétegeket kell meghatároznunk, ami nem ellent-
mondás, pusztán absztrakció. Ha a réteget úgy definiáljuk,
hogy egy adott intervallumhoz hozzárendelünk egy interval-
lumellenállást, és megköveteljük, hogy ugyanebben a tarto-
mányban a mélyfúrás-geofizikai ellenállások átlaga ezzel
azonos legyen, akkor egzakt rétegmeghatározást végzünk. Az
intervallumokat viszont tetszés szerint felvehetjük, és így
számtalan analóg megoldást kapunk. Ez egy bizonyos fajta
ekvivalencia. A cél az, hogy a rétegkijelölés lehetőleg hason-
lítson arra, amit a mélyfúrás-geofizikai görbék alapján ösztö-
nösen megtennénk. Ha a réteghatár fogalmát úgy értelmez-
zük, hogy ott a környezetéhez képest viszonylag hirtelen
megváltoznak a viszonyok, akkor a következő algoritmussal
egyszerű és pontos réteghatár-kijelölést végezhetünk:

1. Felülvágó szűréssel megsimítjuk a mélyfúrás-geofi-
zikai ellenállás görbét. 

2. Kijelöljük azokat a pontokat, ahol a simított görbe
elmetszi az eredetit

3. Összevonjuk a túl vékony rétegeket. 
A 7. ábra a fenti módon kapott rétegeket ábrázolja. A

rétegek összevonásánál még mindig van némi bizonyta-
lanság, de ez már kezelhető. A lényeg az, hogy minden
fúrásnál következetesen ugyanúgy járjunk el.

A fúrásban kijelölt rétegek helyettesítő ellenállását meg-
kapjuk, ha az adott tartományban kiszámítjuk az elemi réte-
gek átlagos ellenállását. A gyakorlatban a felszíni mérések-
kel való jobb összevethetőség kedvéért célszerű az összeg-

zett vezetőképességből származtatott ellenállást meghatá-
rozni, mert a mérésekből kapott paraméter ehhez áll közel.
Az így kapott rétegsor a mélyfúrás-geofizikai adatok spe-
ciális reprezentációja (analóg rétegmodell), ami közvetlenül
összevethető a felszíni mérések eredményével. 

Úgy kell elvégezni a felszíni adatok inverzióját, hogy az
analóg rétegmodellhez minél közelebb eső megoldást
kapjunk. Az inverziós gyakorlatban használt „modelltávol-
ság” mintájára definiáltuk a fúrás–felszín modelltávolságot
(Dff), ami akkor kicsi, ha a felszíni adatrendszerből kapott
eredmény hasonlít az analóg modellhez. A modelltávolság
(D1) az egymásnak megfelelő modellparaméterek relatív
különbségének RMS-átlaga. A fúrás–felszín modelltávol-
ság meghatározásánál a rétegparaméterek eltérése mellett a
rétegellenállások aránya is számít. Az ezt leíró hibatagot
(D2) a log-log skálán ábrázolt rétegmodell „lépcsőfokait”
összekötő egyenesek dőlésszögei adják meg. A D1 és D2
eltűnik, ha az egymásnak megfelelő modellparaméterek
megegyeznek. A D2 akkor is eltűnik, ha a két modell
ellenállásmenete egy konstans szorzó erejéig megegyező. A
fúrás–felszín-modell optimalizációja során a Dff -et, azaz a
D1 és D2 összegét minimalizáljuk.

A rétegvastagságok rögzítésével inverziósorozatot haj-
tunk végre, és kiválasztjuk azt a megoldást, ami a legkisebb

modelltávolságot eredményezi. A Marquardt-inverzió korre-
lációs mátrixából megállapítható, hogy a rétegellenállások
egymástól való függése igen erős, ezért elegendő egyetlen
paraméter (a legkarakteresebb ro22) függvényében vizsgálni
a Dff változását. A minimális fúrás–felszín modelltávolságot
adó ro22 és az analóg modell geometriája határozza meg az
adott pontban alkalmazandó geoelektromos modellt. A ro22-
t ezért kontrollparaméternek nevezzük. 

Az 8. ábra a láthatóság kedvéért nem lépcsőfüggvények-
kel, hanem a „lépcsőfokokat” összekötő vonalakkal ábrá-
zolja a modellt. (A beillesztett rajz hagyományos ábrázo-
lásban mutatja az optimális rétegmodellt.) Jól látható, hogy
ha az alsó jól vezető réteg ellenállását különböző értéken
rögzítjük, a szabadon hagyott rétegek ellenállása ingadozni
kezd. A minimális Dff-fel jellemezhető modell hasonlít
leginkább a fúrásból kapott analóg rétegmodellhez. Az is
megállapítható, hogy helytelenül megválasztott kontroll-
paraméter mellett az inverzió során fellépő kompenzációs
belengés elfogadhatatlan rétegkonfigurációkat produkál,
bár az illeszkedés jó. A fúrásoktól távol eső térrészekben az
ilyen eredmények felhívják a figyelmet a kiterjesztett modell
korrekciójának szükségességére. 

Az analóg rétegmodell, illetve a kontrollparaméter meg-
határozását a telephely közelében mélyült összes használ-
hatónak ítélt fúrásra elvégeztük (4. táblázat). Ily módon
fúrásonként három vastagság (d22, d21, d12) és egy
ellenállás (ro22)-adatot kaptunk. Ezekből a paraméterekből
területi interpolációval határoztuk meg a teljes mérési
területre a kiterjesztett geoelektromos modellt. A
modellparamétereket leíró felületeket Surfer-gridekben
tároltuk. A 4 paraméter birtokában az inverziós startmodell a
kiindulási gránitmélység és a felszíni magasság ismeretében
bármely mérési pontra megadható. E paraméterek rögzítése
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teszi lehetővé, hogy az inverziók közben a fúrásokból
meghatározott információ ne vesszen el.

Mivel a teljes adatrendszer közel 900 szondázási görbé-
ből állt, a feladatot automatizálni kellett. A feldolgozáshoz
készített unix shell script ezeket a számításokat a gridekből
és korábbi feldolgozások eredményeiből határozza meg. A
script megállapítja a rétegszámot, felépíti a modellt, majd
futtatja az inverziókat. 

Az automatikus feldolgozás eredményének ellenőrzé-
sére É–D-i és K–Ny-i irányú szelvénysorozatokat és para-
métertérképeket készítettünk. A 20 m-t meghaladó fedő-
vastagsággal jellemezhető területeken a módszer kiválóan
működött. A völgyekben a kiterjesztett modell — részben a
domborzat hatása, részben az áthalmozott lejtőtörmelék
miatt — nem adott elfogadható eredményt. Ezeken a terüle-
teken kézi beavatkozásra volt szükség, illetve változtatás
nélkül átvettük a korábbi feldolgozás eredményeit. Az
átmeneti tartományban a kontrollparaméter megváltoztatása
és a manuális kiértékelés (interaktív módon futtatott
inverzió) sok helyen szükségesnek bizonyult.

Az inverziós eredmények minősítése és a

modellparaméterek becslés hibája

Az inverziós eredmények minősítése 

a stresszfaktor alapján 

A fúrás–felszín-modell optimalizációja során egyes
paraméterek rögzítése mellett végezzük az inverziót. Az így
kapott eredmények magukba foglalják a területről rendel-

kezésre álló információk egy részét. Ezek a megoldások
azonban nem a legjobban illeszkedő modelleket adják ered-
ményül. A rögzített és nem rögzített inverziók illeszkedési
hibájának (a számított és mért adatok eltérésének)
különbségét értelmezhetjük úgy, mint egy mutatószámot,
amely arányos a „kényszerített” és korlátozásmentes meg-
oldások közti feszültséggel. Ha az inverzióban a korláto-
zásokat feloldjuk, a feszültségek eltűnnek, és megkapjuk a
feladat matematikailag optimális megoldását, ami — az
adat- és modellhibák miatt — nem feltétlenül esik egybe a
földtani szempontból reális megoldással. A kétféle inver-
zióból kapott illeszkedési hiba különbségére bevezettük a
„stresszfaktor” elnevezést. A stresszfaktor megadja, hogy
mekkora az ellentmondás az adatainknak megfelelő
matematikai optimum és a kényszerített megoldás között. 

A 9. ábra 892 mérési ponton (az 1997 óta a területen mért
összes adaton) végrehajtott inverzióra mutatja az illesz-
kedési hibák előfordulási valószínűségét. A rögzített para-
méterekkel futtatott inverziók nagyobb hibát produkálnak.

A mediánok a következők: 0,0327 és 0,0253 (3,27% és
2,53%). A kettő közötti különbség, az átlagos stresszfaktor:
0,0074 (0,74%). Ez az illeszkedési hibanövekmény az ára
annak, hogy megköveteljük a fúrási adatokkal mutatott
hasonlóságot.

Azokon a pontokon, ahol a stresszfaktor értéke túl
nagynak bizonyult — néhány pont kivételével, ahol ezt nem
tartottuk indokoltnak —, modellkorrekcióra került sor. Az
Üh–42 fúrástól 150 m-re délre húzódó, K–Ny-i irányú
bemélyedés ily módon került a végleges gránitfelszín-válto-
zatba. A területi értékeléshez a stresszfaktor (SF) nagysága
alapján a következő minőségi kategóriákat vezettünk be: 
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4. táblázat. Fúrás–felszín optimalizációval kapott modellparaméterek a telephely közelében mélyült fúrások és a
tranziens mérések alapján

roX – az X. réteg ellenállása (ohmm), dX – az X. réteg vastagsága (m)



— 0,01 (1%) alatt kicsi SF,
— 0,01-től 0,02-ig (1–2%) közepes SF,
— 0,02-től 0,03-ig (2–3%) magas SF,
— 0,03 (3%) fölött igen magas SF.
A stresszfaktor területi eloszlását a 10. ábra mutatja be.

Megállapítható, hogy a stresszfaktor értéke mindenütt ala-
csony, 0,01 (1%) körüli. Csak néhány kisebb folt esetében
haladja meg a 0,02-t (2%-ot). Ezek a területek jórészt mere-
dek és erősen tagolt domborzattal jellemezhetők, és a stressz-
faktor magas értéke nagy valószínűséggel 3D hatásokkal ma-
gyarázható. Lapos domborzat mellett adódó magas stressz-
érték arra utalhat, hogy a paraméterrögzítésekhez hibás
modellt használunk, vagy mérési hibával állunk szemben.

A kétféle kiértékeléshez értelemszerűen kétféle aljzat-
mélységtérkép rendelhető. A gerinceken a kontrollálatlan
inverzió kissé magasabbra, a völgyekben alacsonyabbra
helyezi az aljzatot. A két felület különbségében egyér-
telműen felismerhető a domborzat jellege. Ennek okát a
domborzat 3D hatásában látjuk. Az éles gerinceken a
feltételezett végtelen kiterjedésű horizontális réteg jó része a
domborzat miatt hiányzik, ezért a valóságosnál kisebb
vastagságot mérünk. A völgyekben épp ellenkezőleg, a réteg
felett is található jól vezető anyag, ezért a látszólagos
fedővastagság nagyobb lesz. A fúrás–felszín-modell opti-
malizációja ezt a hibát az illeszkedési hiba (következésképp
a stresszfaktor) növelésének árán eltünteti. 

Az aljzatmélységnek és a fedő

modellparamétereinek becslési hibája

A mérési adatok hibája az inverzió során kapott para-
méterek becslési hibájával jól meghatározott kapcsolatban
van. Gauss-típusú hibaeloszlás esetén a kovarianciamátrixból
a paraméterek becslési hibája meghatározható. Az üveghutai
mérések adataival végzett hibaanalízis kimutatta, hogy a
tranziens mérési csatornákat terhelő zaj eloszlása nem Gauss-
típusú, ezért a szokásos eljárás elvileg nem alkalmazható. A
hibák meghatározásához ezért szimulációs vizsgálatot végez-
tünk. A terepi mérésekből meghatározott, csatornánként
változó zajeloszlások ismeretében szintetikus görbesorozatot
állítottunk elő. A rétegparamétereket az Üh–3 fúráson kapott
modellből vettük át. 100 kvázi-valós hibával terhelt szinte-
tikus mérést a gyakorlatban is használt módon invertáltunk, és
megvizsgáltuk a kapott paraméterek eloszlását. 

A 11. ábra a nem rögzített paraméterekre kapott becs-
lések előfordulási valószínűségét mutatja be. A 100 inverzió
eredményének eloszlása már jó közelítéssel Gauss-típu-
súnak mondható (az eredmények átlaga, módusza és medi-
ánja közel egybeesik). Az egyes paraméterek szórását az 5.
táblázatban láthatjuk. Az Üh–3 fúrásra eső tranziens mérés
alapján a gránitmélység (dGr) meghatározásának a mérési
zajból adódó hibája ±4,1%. A fúrás–felszín-modell opti-
malizációja nélkül végrehajtott inverzióval ugyanez az érték
±6,9%-nak adódik. Ezek szerint a fúrási információk
bevitele az inverziós feldolgozásba javítja a megoldás
stabilitását, vagyis növeli az aljzat meghatározásának pon-
tosságát. A fedőösszlet ellenállásának meghatározása ha-

sonló mértékű hibával terhelt. Legstabilabb a ro21 (ha a ro22
rögzített paraméter). A felső két réteg ellenállása egyforma
szórást mutat. E paraméterek meghatározásának nagyobb
bizonytalansága a tranziens módszernek a rossz vezetőkkel
szembeni viszonylagos érzéketlenségéből adódik. 

Az előző részben említettük, hogy a rögzítések feloldá-
sával futtatott inverziók a gránitfelszín mélységét meg-
változtatják. A becslési pontosság megítéléséhez további
adalékot nyújt a stresszfaktorhoz kapcsolódó mélység-
korrekció eloszlásfüggvénye (12. ábra).

A mélységkorrekció mediánja 2,4 m. Az eloszlás csú-
csosságára jellemző, hogy a mérési pontok 50%-ánál (inter-
kvartilis terjedelem) a korrekció –0,3 és 5,3 m közé esik,
–5,0 és 5,0 m között pedig az adatok 70%-a található. A
korábbi, a jelenleginél durvább eljárással szerkesztett
gránitfelszín és az azóta kapott kontrolladatok eltérése ezen
a határon belül maradt.

Eredmények

A gránitfelszín

A rendelkezésre álló adatokból elkészítettük a geoelekt-
romos aljzat felszínének térképét. Az adatrendszer 841 db
tranziens szondázás, 51 db VESZ-mérés, 62 fúrás, és 17
kényszerítő pont által meghatározott mélységadat felhasz-
nálásával készült. A kényszerítő pontok terepen azonosított,
illetve a sokelektródás mérések alapján kijelölt kibúváshatárt
jelentenek. A geoelektromos aljzat a fedőhöz viszonyított
nagy ellenálláskontraszt miatt valójában a gránit murva felső
határát jelenti. Ez a geoelektromos mérésekből meghatá-
rozható gránitfelszín (13. ábra). Domborzata bemeneti adat-
ként szolgált a 3D szeizmikus tomográfia, az magneto-
tellurikus mérések és a vízföldtani modellezés számára. 

A gránitfelszín É–ÉNy-i irányban laposan dőlő sima
lefutású felület, melynek átlagos lejtése kb. 7%. A gránit-
felszín a terület déli részén a legmagasabb, itt a 250 m körüli
szinten található. A terület középső részén 220–230 m
magasan majdnem vízszintes platót alkot, majd északon
orrszerű felületet formálva tovább lejt. A mélyen bevágódó
völgyek tengelyéhez közeledve jóval kisebb változásokkal,
de követi a felszíni változásokat. A völgyekben a felszínre
bukkan. A völgyek részben belevágódnak a gerincek alatti
sima lefutású gránitfelszínbe. 

A fedőüledékek

A felszíni geoelektromos adatok inverziójával a telep-
hely környezetére előállítottuk a fedőösszlet 3D ellenállás-
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eloszlás modelljét. A térmodell felülnézeti képét a 14. ábra
mutatja.

Az egymás felett elhelyezkedő rétegek takarják egymást.
Ha a modellt felülről nézzük, a domborzattal elmetszett
„kilógó” rétegek geológiai térképhez hasonlóan sávokban
jelennek meg. A fedőben lévő rétegek felszínéről és ellen-
állás-eloszlásáról egy térképsorozat készült. Meghatároztuk
az egyes rétegek ellenállásának átlagát és statisztikus inga-
dozásait (6. táblázat).

Az eloszlási valószínűségeket a 15. ábra mutatja be. Az
ellenállásokat logaritmikus léptékben ábrázoltuk, mivel az
eloszlások lognormálishoz közelítenek. Átlagszámítás he-
lyett a robusztusabb becslést adó mediánképzést használtuk.
A rétegek ellenállásának mediánjai a 6. táblázatban tekint-
hetők át. Összehasonlításul a fúrásokon végzett modell-
optimalizációs eredményekre is közöljük ugyanezeket az
adatokat. 

Az egyezés megnyugtató, és azt bizonyítja, hogy a
felszíni mérési anyag kiértékelésekor sikerült fenntartani a
fúrási adatokkal való korrelációt. Az inverziós adatok tehát
összhangban vannak a mélyfúrás-geofizikai mérések ta-
pasztalataival. Az inverziós eredmények statisztikai vizsgá-
lata alátámasztotta azt a mélyfúrás-geofizikai eredmé-
nyeken alapuló korábbi megállapítást, hogy a legfelső réteg
(ro11) erősen inhomogénnek mondható. A ro11-hisztogram
erős oldalszárnyai ezt bizonyítják. A 11-es réteg szintjébe
eső A1 mélyfúrás-geofizikai zóna ellenállás-eloszlásában
mutatkozó kettős csúcs a felszíni mérések statisztikájában
szintén megjelenik (VÉRTESY et al. 2003, III. függelék, 1.
ábra). A ro12 és ro21 egymáshoz hasonló eloszlást mutat, a
ro12 kissé magasabb mediánnal és a nagyobb ellenállások

felé erősebb szárnnyal jelentkezik. A ro22 markánsan kisebb
értéket mutat. Kettős csúcsa igen jellegzetes. Az 5-6 ohmm
körüli kisebb maximum jelentkezése a főgerinctől keletre
eső suvadásos terület eltérő viselkedéséből adódik. 

A fedőrétegek területi elterjedése és ellenállás-

eloszlása

A gránit fölött megjelenő — nagyobbrészt a Tengelici
Vörösagyaggal és kisebb részben a D zóna alsó (sok paleo-
talaj-réteget és kevés löszt tartalmazó) részével azonosítható
— jól vezető 22-es réteg, ellenállás-eloszlását a 16. ábra
mutatja be. A réteg lehatárolását a fedővastagság-térkép 4
m-es kontúrjával végeztük. Az átlagos 12–14 ohmm körüli
értéktől jelentős eltérés csak a terület keleti részén található.
Ez adja a 15. ábra hisztogramjának baloldali, kisebb csúcsát.
Itt a fedőellenállások rendellenesnek mondhatók. A nyu-
gatról a gerinc által ívesen lehatárolt területen a gránitot
közvetlenül borító réteg ellenállása rendkívül alacsony (5–8
ohmm). Ha e réteg ellenállását megpróbáljuk az átlagos
érték közelében tartani, elfogadhatatlanul nagy aljzat-
mélység adódik. Az Üh–36 és Üh–4 fúrásban mérhető
aljzatszint megtartása csak anomálisan alacsony réteg-
ellenállással lehetséges. 

A völgyek peremén látható nagyobb ellenállású foltok
arra utalnak, hogy ezeken a helyeken a 22-es réteg a
feltételezettnél valamivel jobban elvékonyodik, és a felette
lévő lejtőtörmelékkel együtt kissé magasabb ellenállással
jelentkezik (12–15 helyett 18–20 ohmm). Ez a jelenség a
sokelektródás szelvényeken is megfigyelhető. 

A 21-es, 12-es és 11-es réteg kombinált (ellenállás-
rétegfelszín) térképét a 17–19. ábra mutatja be. A rétegek
lehatárolása az interpolált felület és a domborzat met-
szésével történt. (Az izovonalak találkozása a domborzat és a
geofizikai felületek eltérő rácsmérete miatt pontatlan.)
Megállapítható, hogy a gerincek alatt a rétegek homogének,
komolyabb változások inkább a domboldalakon láthatók. A
12-es réteg térképein a terület nyugati és északi részén
tendenciózusan magasabb ellenállások láthatók. A legfelső,
11-es réteg a terület nyugati szélén rendellenesen kis
ellenállással jelentkezik, ami egy vékony, jól vezető réteg
jelenlétére utal. 
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