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A nemlineáris inverz feladatot gyakran linearizáció alkalmazásával oldjuk meg. Az objektív 
függvény így hatékonyan minimalizálható, de igen nagy a kockázata, hogy nem globális, hanem 
lokális optimalizációt végzünk, azaz az eljárás a minimalizálandó függvény lokális minimumában 
reked meg.

A dolgozat egy globális optimalizációs módszer, a simulated annealing alkalmazását mutatja 
be szeizmikus refrakciós és egyenáramú geoelektromos adatrendszerek inverziójára.

A simulated annealing algoritmus által minimalizált objektív függvényt az eltérésvektor Lz-, 
illetve L\-normájóként vesszük fel. Az így definiált eljárást ismert modellre számított szintetikus 
adatokon, valamint in situ adatokon teszteljük és összehasonlítást teszünk a kétféle optimalizációs 
eredmény között. Bemutatjuk, hogy a különböző geofizikai adatok együttes inverziójának előnyei 
globális optimalizációs módszerek alkalmazása esetén is fennállnak.

M. Kis: Global inversion of geophysical data using simulated annealing

Non-linear inverse problems are often solved with linearized techniques. The objective function 
can be minimized efficiently in this way bút there is a high risk o f carrying out a local rather than 
a global optimization, so the procedure can be trapped in the local minima o f the optimised 
function.

This paper presents the use o fa  non-linear optimization scheme called simulated annealing to 
invert seismic refraction and DC geoelectric data sets.

The objective function minimized by the simulated annealing algorithm is defined as the Lz and 
L\ norm o f the prediction error vector. The procedure defined this way is tested on synthetic and 
field data and we make a comparison between the two types o f optimization results.

This article presents that the advantages o fjoint inversion o f different geophysical data sets 
are valid alsó in case o f performing non-linear optimization method.

1. Bevezetés

A geofizikai adatok invertálása során a mini
malizálandó hibafüggvény a globális minimum mel
lett általában nagyszámú lokális minimumhellyel is 
rendelkezik. A geofizikai inverziós eljárások egyik 
csoportja, amelybe a gyakrabban alkalmazott el
járások — a legkisebb négyzetek módszere (LSQ), 
az iteratív újrasúlyozás módszere (IRLS) stb. — 
tartoznak, a nemlineáris feladat megoldására lokális 
linearizációt alkalmaznak, vagyis a problémát ite
ratív úton visszavezetik lineáris inverz feladatra. 
Ezen eljárások alapvető problémája jól ismert. Mivel 
a megoldást rendszerint csupán az induló modell 
viszonylag szűk környezetében keresik, jó kezdeti 
becslést igényelnek. Ennek hiányában az eljárások a 
globális minimum helyett igen gyakran valamely 
lokális minimumhoz konvergálnak.

A globális minimum megtalálásához olyan mód
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szerek szükségesek, amelyek a minimalizálás során 
lehetővé teszik a lokális minimumokból való kisza
badulást is. Egy lehetőséget jelent az ún. enumeratív 
vagy felsorolási séma, ahol a nagy kiterjedésű mo- 
delltérben egy megfelelően meghatározott rácsot ve
szünk fel, amelynek minden pontját egymás után 
megvizsgálja az eljárás. Mivel a megvizsgálandó 
modelltérbeli rácspontok száma igen nagy, ez rend
kívül nagy számítási időt igénylő feladatot jelent. A 
kompromisszumot a linearizálás és az enumeratív 
keresés között azok a módszerek jelentik, amelyek 
véletlenszerű keresést és a paraméter változtatásra 
valószínűségi szabályt alkalmaznak. Ide tartozik a 
simulated annealing (SA) eljárás is, amely az in
verziós eljárások második csoportjába sorolható. A 
SA eljárást számos fizikai probléma megoldására 
alkalmazták. A geofizikában a módszert ROTHMAN 
[1985, 1986] és SEN, STOFFA [1991] statikus kor
rekciók kiszámításánál, SEN et al. [1993] pedig 
1-D-s párhuzamosan rétegzett szerkezeteken mért és 
számított fajlagos ellenállás adatok inverziójára al
kalmazták. D it t m e r  és Sz y m a n s k y  [1995] mágne
ses adatok és fajlagos ellenállás adatok inverzióját 
vizsgálta simulated annealing eljárást alkalmazva.
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2. A simulated annealing eljárás

A simulated annealing olyan Monte-Carlo opti
malizálási eljárás, mely a minimumhely keresés so
rán egy fizikai folyamatot, a fémolvadékok hűtési és 
hőkezelési folyamatát modellezi. Az analógia a kö
vetkező fizikai jelenségeken alapul:

A nagy energiával és termikus mobilitással ren
delkező atomokból álló olvadék hűtési folyamata 
során az atomok fokozatosan vesztenek energiájuk
ból és megindul a kristályosodás folyamata. Ha a 
hűtést megfelelő ütemben (nagyon lassan) végzik, az 
atomok a tökéletes kristályszerkezetet veszik fel, 
amelyben a rendszer energiája minimális.

Túl gyors hűtési ütem esetén a kristályosodó rend
szer nem a minimális energiaszintű tökéletes szer
kezetben fog kikristályosodni, hanem egy magasabb 
energiaszinten (a mi szemszögünkből lokális mini
mumban) fog tökéletlen rácsba fagyni. Mivel igen 
nagyszámú atomról van szó, ennek megfelelően igen 
sokféleképpen alakulhat ki tökéletlen rácsszerkezet, 
vagyis lokális minimum, míg globális minimum 
(hibátlan rács) csak egy van. A magasabb energia
szinten történő kristályosodás elkerülése érdekében 
alkalmaznak hőkezelési vagy annealing technoló
giát, amellyel a minimális energiaállapotú szerkezet 
elérése a cél.

A technológia lényeges eleme, hogy energianö
vekedés hatására az atomok kiszabadulhatnak a loká
lis minimumból (vagyis egy nem tökéletes, maga
sabb energiaszintű kristályszerkezetből), hogy ké
sőbb elérhessék (megfelelően lassú hűtéssel) a mini
mális energiaszintű állapotot. Ez megakadályozza, 
hogy a rendszer egy lokális minimumba fagyjon.

Ezen állapotok modellezésére METROPOLIS et al. 
[1953] eljárást dolgozott ki (Metropolis-algoritmus).

A szintén nagyszámú adatot tartalmazó sokis- 
meretlenes geofizikai inverz feladatok esetében ha
sonló probléma (egy abszolút minimum és nagyon 
sok lokális minimum) fordul elő. A SA geofizikai 
alkalmazása nagyon hasznos olyan problémáknál, 
ahol fennáll az a veszély, hogy a rendszer vagy 
eljárás egy lokális minimumban stabilizálódhat.

2.1. Optimalizálás SA eljárással

A SA módszer alkalmazása előtt tekintsük át az 
eljárás főbb sajátságait és az eredményességet be
folyásoló tényezőket.

2 . 1. 1. Az optimalizálandó függvény

Az inverz feladat megoldásához szükséges a meg
felelő objektív függvény definiálása, amelynek mini

malizálásával keressük a megoldást. A leggyakrab
ban ezt a számított és mért adatok négyzetes el
téréseként adjuk meg, melyet minden iterációban 
felírhatunk a következőképpen:

ahol N  az adatszámot, d ohs és d cal a mért, illetve 
számított adatrendszereket jelölik. Ez az L2-normát 
alkalmazó megközelítés abban az esetben ad op
timális eredményt, ha a mérési hibák Gauss-eloszlást 
követnek. A gyakorlati alkalmazások során előfor
duló kiugró adatok vagy outlierek miatt az előbbinél 
„szélesebb szárnyú” eloszlást kell feltételeznünk. 
Erre az egyik leggyakrabban feltételezett példa az 
egyszerű exponenciális eloszlás [MENKE 1984], 
amelynél az eltérésvektor Li-normájának megfelelő 
objektív függvény

minimalizálása vezet optimális becslésre.
Az E objektív függvényt a továbbiakban a SA 

elfogadott terminológiája szerint energiafüggvény
ként fogjuk említeni.

2.1.2. A változtatandó paraméterek definiálása

Minden inverziós problémához megadhatjuk a 
direkt feladatot meghatározó paramétereket, ame
lyeket az általánosan felírt

m =

paramétervektor tartalmaz, ahol M  a modellpara- 
méterek száma.

Ennek megfelelően az önálló refrakciós inverziós 
feladat paramétervektora horizontálisan rétegzett, 
rétegenként homogén földtani szerkezet esetén

fhs ={v1,...,v r ,/z1,.. .A _ 1} .

ahol r a rétegek száma, v a longitudinális hullám 
terjedési sebessége, h pedig a rétegvastagságokat 
jelöli. Az önálló geoelektromos inverziós probléma

fhg = A _j, P ! ,... ,p r}
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paramétervektorral rendelkezik, ahol p a rétegekre 
jellemző fajlagos ellenállás, míg az együttes inverzió 
egyesített paramétervektora a következő:

fh) = {v„ ...,v r,hl ,...,h r_x,p x,. . . ,p r}

Az alkalmazott paramétereket részletesen a szin
tetikus adatok előállításánál adjuk meg.

2.1.3. Paraméter változtatás

A SA eljárás a paramétertér elemeinek iterációról 
iterációra történő alkalmas változtatásán alapul. A 
modellparaméterek változtatására több módszer ala
kult ki.

A y'-ik paraméter megváltoztatását általánosan a 
következőképpen írhatjuk fel:

m f = m f  ± b ,

ahol b a paraméter változtatás mértéke.
Legegyszerűbben akkor járunk el, ha fix értékkel 

perturbáljuk minden iterációban a paramétert. Ekkor 
b egy általunk választott állandó. Nyilvánvaló, hogy 
ezzel a módszerrel a paraméterek „változékony
sága” erősen korlátozott, nem érheti el a kellő finom
ságot.

Ennél jobb megoldásnak bizonyult az a módszer, 
amelynek során b 0 és egy általunk megválasztott 
maximális érték (£max) között véletlenszerűen vál
tozik:

0 < b < bmsix-

Az optimalizálási eljárás tesztelése folyamán ki
alakult tapasztalatok szerint a legjobb eredményre az 
a paraméter változtatási módszer vezet, amelynek 
során bmax iterációnként változik:

bmax = bmax'£,

ahol e egy általunk választott, 0 és 1 közötti szám, 
mely bmax lépésenkénti csökkenését határozza meg.

2.1.4. Elfogadási kritérium

A simulated annealing eljárás, miközben az ak
tuális paramétervektor véletlenszerűen bebolyongja 
a modellteret, minden lépésnél vizsgálja az ener

giafüggvény változását az előző elfogadott lépéshez 
képest (AE).

Ha zLE<0, vagyis az új modellparaméterrel szá
mított adatok közelebb vannak a mért adatokhoz az 
A-dimenziós euklideszi térben, akkor mindig el
fogadjuk az új modellparamétert: P= 1, ahol P az új 
modellparaméter elfogadásának valószínűségét jelö
li. Ha csak ezt valósítaná meg az eljárás, akkor 
elkerülhetetlenek lennének a lokális minimumba zá
ródások. A lokális minimumokból való kiszabadulás 
képességét a következő tulajdonságnak köszönheti a 
módszer:

Ha AE>0, vagyis az új modellparaméterrel el
távolodtunk az adattérben, az energianövekmény 
mértékétől függően még mindig lehetséges a pa
raméter elfogadása. Az elfogadási valószínűséget a 
Metropolis-algoritmus alkalmazásával a

P(AE) = exp(-A£77) ,

formula szerint számítjuk ki, azaz az elfogadási 
valószínűség annál kisebb, minél nagyobb az ener
gianövekmény. A T paraméter az általánosított hő
mérséklet, amelyet a SA eljárás egymást követő 
iterációs lépéseiben állandóan (megfelelően lassan) 
csökkentünk. (E-nek itt nincsen valódi fizikai jelen
tése).

A gyakorlati megvalósítás során akkor fogadjuk 
el a paramétert, ha egy 0 és 1 közötti, egyenletes 
valószínűséggel generált szám (a) kisebb, mint a 
Metropolis-algoritmus által meghatározott érték: 
a<P(A£).

2.1.5. Tfolyamatszabályozó általánosított 
hőmérséklet, megfelelő hűtési módszer

Az inverzió konvergenciája nagyon érzékeny a 
hűtési ütemre. Ez nem lehet túl gyors, mert a rend
szer lokális minimumba záródhat, de nem jó a túl 
lassú ütem sem, hiszen nem eredményez jobb in
verziót, csak jóval hosszabb ideig tart megtalálni a 
megoldást.

ROTHMAN [1986] úgy találta, hogy az eljárás 
megtalálja a globális minimumot, ha a következő 
módon választjuk meg a hűtési ütemet. Az eljárás 
indításakor magas hőmérsékletet adunk meg, le
hetővé téve, hogy a paramétertérben megfelelően 
sok állapotot kipróbáljon a rendszer. Ezután gyors 
hűtés következik egy alacsonyabb hőmérsékletre, 
melyet később kritikus hőmérsékletnek neveztek el 
(Tc). Ezután a kritikus hőmérsékletről lassan csök
kentjük T-t, az ún. geometriai csillapodás módsze
rével [DlTTMER, SZYMANSKY 1995]:
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Ti =  Tc g ‘,

ahol g egy megfelelően választott, 0 és 1 közötti 
érték, amely a hűtési ütemet határozza meg az eljárás 
folyamán.

Tc helyes megválasztása döntő fontosságú. Elég 
magasnak kell lennie ahhoz, hogy az inverzió kisza
baduljon a lokális minimumból, és elég alacsonynak 
ahhoz, hogy amint lehetséges, megállapodjon a glo
bális minimumban.

Az 1. ábra jól illusztrálja, hogy a nem meg
felelően megválasztott kritikus hőmérséklet milyen 
hatással van az inverzió konvergenciájára. Látható, 
hogy a túlságosan magas hőmérsékletnek köszön
hetően minden felfelé változtatást elfogad az eljárás, 
és ennek megfelelően állandóan távolodik az eredeti 
problémától. Adott esetben nem kaptunk konvergens 
eredményt.

A kritikus hőmérséklet megválasztására BASU és 
FRAZER közölt eljárást [1990]. Ennek megfelelően 
az inverzió elindítása előtt kell meghatározni Tc

1. ábra. A nem megfelelő (túl nagy) kritikus hőmérséklet 
hatása az inverzió konvergenciájára

Fig. 1. The effect of applying inadequate (too high) critical 
temperature on the convergence of the inversion

értékét, mely minden inverziós problémára más és 
más. A módszer szerint rövid futtatást végzünk 
különböző T  értékeken, melyeket a 10~7 -tői 10-ig 
terjedő tartományból választunk. Az eljárás lépései:

a) Először egy fix T  értéken kiszámítjuk az ener
giafüggvények átlagát (hibaátlag) a futtatás 
során:

1.
n

í  « AI*
V*=i /

ahol Ek a £-ik elfogadott modellhez tartozó ener
giafüggvény és n az elfogadott modellek száma.
b) Megismételjük a fenti lépést a többi T értékre. T -1 

tipikusan 10-es faktorral változtatjuk a fent leírt 
tartományban.

c) log(7) függvényében ábrázoljuk a különböző T  
értékekhez kapott hibaátlagot (2. ábra).

d) A legkisebb hibaátlaghoz tartozó T  érték lesz a 
kritikus hőmérséklet az adott inverziós feladatra.

lóg (T)

2. ábra. A kritikus hőmérséklet meghatározása 
Fig. 2. Specification of the critical temperature

A 2. ábrán látható esetben Tc — 10'3.

Érdemes a 2. ábra alsó részében feltüntetett elfo
gadott változtatások számát összehasonlítani a külön
böző T értékeknél. Túl alacsony hőmérséklet esetén 
igen kevés paraméter változtatást fogadott el az 
eljárás, ezek is inkább lefelé változtatások. A felfelé
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változtatások hiánya ilyenkor megnöveli a lokális 
minimumokba záródás veszélyét. A túl magas hő- 
mérsékleti értékeknél pedig megfigyelhető, hogy a 
legtöbb, ill. T= 1-től az összes változtatási kísérlet 
elfogadásra kerül. Ilyenkor a teljes rendezetlenség 
jellemzi az eljárást, melynek során állandóan tá
volodhatunk az eredeti problémától, ahogy ezt az 
ábra felső részében ábrázolt hibaátlag értékek is 
mutatják.

2.2. Folyamatábra

A 3. ábrán láthatjuk a SA előző pontoknak meg
felelő folyamatábráját. A bemeneti adatokat a mérési 
adatok, a becsült induló modell paraméterek és az 
eljárást befolyásoló folyamatjellemző beállítások ké
pezik.

Az eljárás során az algoritmus kiválaszt egy pa
ramétert és az aktuális paraméter változtatás mér
tékének (b , ld. 2.1.3. pont) megfelelően megvál
toztatja. Ezután következik az így kapott új pa
raméter érték elfogadásának vizsgálata, mellyel 
részletesen foglalkoztunk a 2.1.4. pontban.

Ezt egy belső ciklusban a megkísérelt változ
tatások maximális számának eléréséig végeztetjük 
(MV), majd ennek túllépésével következhet a hő
mérséklet csökkentése az általunk választott hűtési 
módszer (ld. 2.1.5. pont) szerint. Ha az eljárás elérte 
a maximális lépésszámot, vagy az előző ciklus során 
nem volt elfogadott, sikeres változtatás, akkor a 
folyamat leáll.

3. ábra. A SA algoritmus folyamatábrája 
Fig. 3. Flow diagram of the SA algorithm
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3. Numerikus eredmények

A SA eljárás tesztelésére elsőként ismert modellen 
generált szintetikus adatrendszert használunk.

A paraméterbecslés jóságának jellemzésére az 
adattérbeli távolságot — vagyis a számított adatok 
( dcal) távolságát a mérési adatoktól ( dobs) :

í  jobs _  jcal
a i a >

d\obs

1. 2. 3. 4. 5.

D(ind)r%i 0 . 0 0 34,31 40.23 60.53 72.00
vi rm/sl 700 500 400 400 1000

V2  [m/sl 1500 1300 1800 2000 2200
vt, Tm/sl 2300 2000 2700 3000 3200
hí [ml 3 5 4 6 6

h2  [ml 6 7 5 10 12

és a modelltávolságot, a becsült és az egzakt modell 
távolságát alkalmazhatjuk

1 M f  m f z'^  
m

-  m
___ j _

egzakt

közelített V

3.1. Tesztelés ismert modellre számított adatokon

1. táblázat. Az alkalmazott induló modellek paraméterei és 
távolságuk az egzakt modelltől

Table 1. Parameters of the applied startmodels and the 
model distances between the different startmodels and the 

exact model

1 - 2. 3. 4. 5.
D 0,69% 0,67% 0 ,6 8 % 0,67% 0,67%

Mint minden inverziós eljárásnál, a SA módszer
nél is igen fontos annak ismerete, hogy az eredmény 
milyen mértékben függ attól, hogy az iterációt a 
paramétertér mely pontjából indítjuk, azaz hogyan 
választjuk meg az induló modellt (startmodellt).

Hasonlóan fontos annak vizsgálata is, hogy az 
eljárás mennyire érzékeny az adatrendszer által hor
dozott zaj nagyságára, illetve a kiugró hibákkal 
rendelkező adatokra. Ezeket a kérdéseket legegysze
rűbben szintetikus adatrendszerek segítségével ele
mezhetjük.

Startmodell függetlenségi vizsgálatok

A linearizált inverziós eljárásokkal szemben — 
ahogy a bevezetésben is említettük — a SA a globális 
minimum meghatározására törekszik, függetlenül 
attól, hogy a modelltérben honnan indítottuk az 
eljárást. Annak érdekében, hogy megmutassuk, a SA 
módszer eredménye nagy mértékben független az 
induló modell megválasztásától, az 1. táblázatban 
látható startmodellek alkalmazásával teszteltük az 
algoritmust. Mivel a vizsgált tulajdonság a refrak
ciós, illetve geoelektromos (független) inverzió ese
tén hasonlóan jellemezhető, a tesztvizsgálatokat csak 
az önálló refrakciós inverzió esetében végeztük el.

A felvett 5 startmodell távolsága az egzakt mo
delltől széles tartományt fog át, a 0%-os modell- 
távolságtól az igen távoli, 72%-os modelltávolságig 
változik.

Az 1%-os véletlenszerű Gauss-eloszlású zajjal 
terhelt adatok különböző startmodellekről indított 
inverziós tesztelései eredményeit a 2. táblázat tartal-

2. táblázat. Az eredménymodellek távolsága az egzakt 
modelltől

Table 2. The model distances between the models resulted 
by the inversion and the exact model

mázzá. Az eredményül kapott modellek távolsága az 
egzakt modelltől 0,67%—0,69% tartományon belül 
van, tehát mondhatjuk, hogy az eljárás a különböző 
induló modellek esetén ugyanazt az eredményt szol
gáltatta, a lényegtelen különbségeket figyelmen kí
vül hagyva. Elegendő tehát egy startmodellre vo
natkozóan vizsgálni az inverziós eredményeket. A 
további tesztelések során az 1. táblázatbeli, 2. számú 
startmodellből indultunk azért, hogy a linearizált és 
a SA inverziós módszerek összehasonlítása lehet
séges legyen egy korábbi [KIS, A m r a n  1995] dol
gozatban közölt eredménnyel is, amikor is szerzőtár
sammal ugyanezt a startmodellt és induló modellt 
alkalmaztuk.

Adatok előállítása

Az eljárás tesztelése a 3.a táblázatban látható 
3-réteges modellen történt.

A VESZ elméleti adatokat Schlumberger-elren- 
dezés szerint 27, logaritmikusán egyenközű pontban 
állítottuk elő, míg a refrakciós futási időket 50 pont
ban, 5 m-es geofontávolsággal számítottuk, ahol az 
első geofon távolsága a forrástól 5 m volt.

A mérési adatok szimulálása érdekében 3 típusú, 
egyre növekvő zajjal terhelt adatrendszereket hoz
tunk létre. Először 1%-os véletlenszerű Gauss-el-
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oszlású zajjal terheltük az adatrendszereket (a továb
biakban (A)-típusú adatrendszerek). A méréseknél 
előforduló, az adatrendszerhez nem illeszkedő, ún. 
kiugró adatok modellezése céljából olyan adatrend
szereket is létrehoztunk, melyekben az adatok vé
letlenszerűen kiválasztott 25%-ához további, az 
alapzaj 20-szorosának megfelelő zajt adtunk. Ennek 
megfelelően (fi) esetben az 1%-os Gauss-zajjal ter
helt adatrendszer 1/4-éhez további 25 % zajt kevertünk. 
A (Q  típus esetében az adatrendszer 5%-os zajt hor
doz, és az adatok 1/4-e 100% extra zajt kapott.

Az inverziós eljárásokat a 3b. táblázatban látható 
startmodellről indítottuk.

rétegvastagság Vp fajlagos ellenállás
[ml Tm/sl ÍQml
3,0 700,0 10,0
6,0 1500,0 50,0

féltér 2300,0 100,0
3a. táblázat. Az egzakt modell 

Table 3a. The exact model

rétegvastagság Vp fajlagos ellenállás
[m] Tm/sl [Qml
5,0 500,0 15,0

7,0 1300.0 40,0
féltér 2000,0 105,0

3b. táblázat. A startmodell 
Table 3b. The startmodel

3.1.1. Az (A) adatrendszeren végrehajtott inverzió 
eredményei

A viszonylag kis hibával terhelt adatok inverziója 
esetén kapott eredményeket a 4. táblázatban láthatjuk.

A táblázat első sorában található modellhiba ér
tékek mutatják, hogy a geoelektromos önálló inver
zió paraméterbecslése sokkal rosszabb, mint az 
önálló refrakciós vagy az együttes inverzió 
modelltávolsága, adattérben azonban mindhárom in
verzió visszaadja a várt 1% körüli értéket. Ez azt 
jelenti, hogy a geoelektromos inverzió ekvivalens 
modellre talált, ami igen gyakori, különösen a VESZ 
adatok inverziója során.

Az ekvivalencia problémáját nyilvánvalóan a glo
bális optimalizációs módszerek sem tudják kikü
szöbölni, hiszen véletlenszerű, hogy két vagy akár 
több ugyanolyan minimum közül melyiket választja 
ki az eljárás. Az önálló — egy módszeren alapuló —

inverziónál fellépő ekvivalencia probléma kezelé
sére eredményesen alkalmazható az együttes inver
zió, amely fizikailag független, különböző geofizikai 
módszerekből származó adatrendszereket egyesít az 
inverzió során [V o z o f f , Jupp 1975, D o b r ó k a  et 
al. 1991],

A közvetlen összehasonlíthatóság kedvéért elkü
lönítettük az együttes inverzió eredménymodelljében 
a refrakciós és a geoelektromos paraméterekre vo
natkozó modelltávolságot (Dr és De). Mindkettőnél 
javulás figyelhető meg az önálló inverziós ered
ményekhez képest: a refrakciós paraméterek becslési 
hibája 0,56%-ról 0,41 %-ra, a geoelektromos pa
ramétereké 4,86%-ról 0,62%-ra csökkent.

Ha a globális inverziós módszerrel kapott ered
ményeket összehasonlítjuk egy linearizált inverzió, 
pl. a legkisebb négyzetek elve (LSQ) által szolgálta
tott értékekkel, melyek egy korábban közölt [Kis, 
AMRAN 1995] cikkből származnak, láthatjuk, hogy 
a globális módszer alkalmazásával csökkentek a 
modellhibák. Ez különösen a geoelektromos önálló 
inverziónál figyelhető meg, ahol 4-szeres javulást ért 
el a SA, 16,5 %-ról 4 ,8%-ra csökkent a modellhiba. 
De mindkét esetben megfigyelhetjük az együttes 
inverzió jobb paraméterbecslését is.

3.1.2. A (B) adatrendszeren végrehajtott inverzió 
eredményei

Ennél a vizsgálatnál az adatrendszerek már kiugró 
hibákat is tartalmaznak, így lehetőségünk nyílik az 
L\- és Z,2-normán alapuló energiafüggvény mini
malizálásával kapott paraméterbecslés összehason
lítására. Az eredményeket a 4. ábra és az 5. táblázat 
tartalmazza.

Az ábrán a modelltávolságok láthatók az iterá
ciószám függvényében, mind az Lj, mind az L\ 
energiafüggvény alkalmazása esetén. Az ábra bal 
felében, az alacsony iterációszámoknál megfigyel
hetjük, hogy nagyon sok állapotot kipróbál a SA 
eljárás a modell- és adattérben, amíg a magas ite
rációszámoknál — az ábra jobb fele — megállapodik 
a megoldásnál.

Ha az Z-2 energiafüggvényen alapuló eredménye
ket nézzük először, látjuk, hogy a kiugró adatok 
szerepeltetése jelentős romlást okozott az előző pont
ban bemutatott eredményekhez képest. Az ábrán jól 
látható, hogy L\ alkalmazása esetén kedvezőbb meg
oldást kaptunk. Az önálló refrakciós inverziónál 
például 7,03 %-ról 1,45 %-ra csökkent a modellhiba, 
amikor L2 helyett L\ energiafüggvényt alkalmaz
tunk. A másik két esetben is (önálló geoelektromos, 
ill. együttes inverzió) hasonló — négy- vagy ötszörös 
— javulást figyelhettünk meg.
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refrakciós geoelektromos együttes

SA Modelltávolság
D[%1

0,56
4,86

0,50 Dr—0,41 
De=0,62

Adattérbeli eltérés
a  r%i

0 , 8 8 1,04 0,92

LSQ p  f%i 0,73 16,56 0,60

a  r%i 0 , 8 8 1 , 2 2 0,92

4. táblázat. Az 1%-os Gauss-hibával terhelt adatok inverziójának eredményei. A simulated annealing (SA), ill. egy linearizált 
inverzió, a legkisebb négyzetek módszere (LSQ) által kapott eredményeket tartalmazza a táblázat

Table 4. The results of the inversion of data sets containing 1% Gaussian nőise. The table contains the results obtained by 
simulated annealing (SA) and the linearized Least Squares (LSQ) inversion

refrakciós geoelektromos együttes

SA
(L2)

Modelltávolság
r%i

7,03
16,89

5,71 Dr=4,51
De=6,46

Adattérbeli eltérés 
Í%1

5,21 5,47 5,26

SA
(Li)

Modelltávolság
r%i

1,45
4,42

1,34 Dr=0,72  
De = l,63

Adattérbeli eltérés
r%i

5,5 6,02 5,68

5. táblázat. Az 1%-os Gauss-hibával és kiugró adatokkal terhelt adatrendszerek inverziójának eredményei, L i, ill. L\
energiafüggvény alkalmazása esetén

Table 5. The results of inversion of data sets containing 1 % Gaussian nőise and outliers, in case of applying Lz and L\ energy
functions

I t e r á c i ó k

Emellett mindkét energiafüggvény esetén megint 
csak az együttes inverzió alkalmazásával kaptunk 
pontosabb eredménymodellt. Például L\ alkalma
zásakor a geoelektromos paraméterekre 4,42% he
lyett 1,63 %-ra csökkent a meghatározandó modell- 
paraméterek hibája.

4. ábra. Az 1%-os Gauss-hibával és kiugró adatokkal terhelt 
adatok inverziójának eredményei. Refrakciós (négyszögek), 

geoelektromos (háromszögek) és az együttes inverzió 
(rombuszok) által szolgáltatott modelltávolságok Li (kitöltött 
szimbólumok) és L\ (üres szimbólumok) norma alkalmazása 

esetén
Fig. 4. The results of inversion of data containing 1 % 

Gaussian nőise and outliers. Model distances of independent 
refraction (squares), geoelectric (triangles), and joint 

inversion (rhombuses) in every íteration steps, in case of 
applying Lz norm (filled symbols) and L\ norm 

(empty-centred symbols)
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3.1.3. A (C) adatrendszeren végrehajtott inverzió 

eredményei

Az igen durva hibával terhelt adatrendszerek in
verziójának eredményeit az 5. ábrán és a 6. táblázat
ban találjuk. Az ábrán hiába keressük az Lj ener

giafüggvényen alapuló önálló geoelektromos inver
zió eredményeit, ugyanis ez esetben nem kaptunk 
elfogadható eredményt, eltévedt az eljárás. Nagyon 
szép példát láthatunk viszont arra, hogy az együttes 
inverzió a refrakciós paraméterekkel közös rétegvas-

refrakciós geoelektromos együttes

SA
(Li)

Modelltávolság
[ % 1

10,73 elszállt,
2000

7,82 Dr=6,0  
De = 10,0

Adattérbeli eltérés
r%i

20,39 20,76 19,05

SA
(Li)

Modelltávolság
Í%1

2,41
32,62

2,98 Dr = l,28  
De=4,98

Adattérbeli eltérés 
[%]

21,20 20,46 19,73

6. táblázat. Az 5%-os Gauss-hibával és kiugró adatokkal terhelt adatrendszerek inverziójának eredményei, L i. ill. L\
energiafiiggvény alkalmazása esetén

Table 6. The results of inversion of data sets containing 5% Gaussian nőise and outliers, in case of applying Lz and L\ energy
functions

5. ábra. Az 5%-os Gauss-hibával és kiugró adatokkal terhelt 
adatok inverziójának eredményei. Refrakciós (négyszögek), 

geoelektromos (háromszögek) és együttes inverzió 
(rombuszok) által szolgáltatott modelltávolságok Lz (kitöltött 
szimbólumok) és L\ (üres szimbólumok) norma alkalmazása 

esetén
Fig. 5. The results of inversion of data containing 5 % 

Gaussian nőise and outliers. Model distances of independent 
refraction (squares), geoelectric (triangles), and joínt 

inversion (rhombuses) in every iteration steps, in case of 
applying L i norm (filled symbols) and L\ norm 

(empty-centred symbols)

tagságokon keresztül megfogta a geoelektromos pa
ramétereket, nem engedte azokat eltávolodni.

Az Z>2 helyett az L\ energiafüggvény alkalma
zásával a paramétertérben ismét ötszörös javulást 
értünk el, és még az önálló geoelektromos inverzi
ónál is kaptunk eredményt, igaz, hogy nem olyan 
pontosat, mint szeretnénk. Az együttes inverzió és 
az L \-norma segítségével viszont az igen durva 
hibájú adatrendszereknél is viszonylag jó becslést 
kaptunk, refrakciós paraméterekre 1,28%-os, 
geoelektromos paraméterekre 4,98 %-os paraméter- 
becslési hibával.

3.2. Tesztelés geoelektromos VESZ terepi ada
tokon

Miután az ismert modellre számított adatrendszerek 
segítségével meggyőződtünk a módszer hatékonysá
gáról, terepi adatsoron folytathatjuk a tesztelést.

Az általam használt terepi adatsort, amely a 6. áb
rán látható, SEN et al. [1993] közölte a Geophysics- 
ben. A szerzők az adatokat Schlumberger-elektród- 
elrendezéssel gyűjtötték üledékes területen, ahol ho
mok, agyag, kőzetlisztes rétegek találhatók, me
lyeket vékony alluviális üledékréteg borít. A mérési 
területre vonatkozó előzetes geológiai modellt Bh a t - 
t a c h a r y a , P a t t r a  [1968] alapján a 7. ábrán mu
tatjuk be. A szerzők által megadott, az adatsorra 
vonatkozó paramétereket is feltüntettem a 6. ábrán,
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6. ábra. A felhasznált VESZ terepi adatsor, és a megadott 
paraméterek [Sen et al. 1993]

Fig. 6. Field data fór vertical electrical sounding, which 
have been used fór the SA inversion [Sen et al. 1993]

LEGENO

section along PQ prepared from the information given in A. Key: 1 = alluvium 
(3-5 Hm); 2 = plastic clay (1-2 fim); 3 = silt and sand (3-4 Hm); 4 — salt 

water bearing fine sand (< 1 fim); 5 = médium clay sand (8-12 fim).

7. ábra. A mérési területre vonatkozó geológiai modell 
[Bhattacharya, Pattra 1968, p. 125]

Fig. 7. Geological section concerning the measured area 
[Bhattacharya, Pattra 1968, p. 125]

ezekhez tudjuk később viszonyítani a kapott ered
ményeket.

Nagyon távoli startmodellt választva indítottuk a 
SA inverziót. A 8. ábrán az induló modell adatsora 
és a SA által szolgáltatott eredmény látható a terepi 
adatsor mellett. A távolról indított inverzió által 
szolgáltatott eredmény adatsora láthatóan jó egyezés
ben van a terepi, mért adatsorral. A kapott para
métereket a 7. táblázatban tüntettem fel, a Sen et al. 
[1993] által megadott és a startmodell paraméterek 
mellett. Az eredmény tökéletesen visszaadta a meg
adott paraméterértékeket.

Terepi adatrendszereknél előfordulhat, hogy az 
egyik mérési adatot valamilyen okból nagyobb hi
bával vagy zajjal mértük meg. Tegyük fel, hogy az 
egyik adatot valamilyen okból itt is pontatlanabbul 
kaptuk meg. Egy adat elrontásával a 9. ábrán látható 
görbét kaptuk. Az adat eredeti helye csillaggal van 
jelölve az ábrán. A hibás adatot vizuálisan nem lehet 
kiszűrni. Ha az első típusú energiafüggvényt alkal
mazzuk, vagyis az eltérés L2-normáját minimalizálja 
az SA algoritmus, a 8. táblázati, oszlopában látható 
eredményt kapjuk.

Az egyetlen nagyobb hibával rendelkező adat 
elrontotta az eredményt, a második réteg vastag

ságára 22 m helyett 14,5 m-t 
kaptunk. Ilyen kismélységű 
kutatásnál, 26 méteres mély
ségnél 8 méteres tévedés je
lentős hibának számít. Emel
lett a második réteg fajlagos 
ellenállására sem a megfe
lelő eredm ényt kaptuk, 
2,5 Qm helyett 1,7 Qm-t 
kaptunk.

Ugyanezen adatsoron a má
sodik típusú energiafüggvényt, 
vagyis az eltérés Lj-normáját 
a lkalm azva, a m ásodik 
oszlopban láthatjuk a kapott 
param étereket. Az ered
mény így már a valóságot 
tükrözi, a második réteg vas
tagságára 22,25 m-t, faj
lagos ellenállására 1,5 Qm-t 
kaptunk.

Ez a példa is alátámasztja 
a szintetikus adatokkal iga
zolt megállapítást az L;-nor
ma lokális vagy globális mi
nimalizálásának kiugró ada
tokkal szembeni nagyobb re
zisztenciájára.
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8. ábra. A terepi adatsor inverziójának eredménye. A 
startmodellhez tartozó adatsor (négyszögek), és a terepi 

adatok (körök) ill. a becsült modell adatsorának 
(háromszögek) összehasonlítása

Fig. 8. Inversion of three layer field data. The data 
concerning the start model (squares), and comparison 

between field data (circles) and theoretically computed data 
(triangles)

Célmodell Startmodell SA

hl [m] 4±0,13 15 4,11
h2 [m] 20±1,13 200 21,87

Pl fQml 32,2±0,93 40 32.32
P2 rüml 2,6±0,43 0,5 2,51
P3 fíhnl 13,4±1,13 30 14,79

7. táblázat. A Sen et al. által megadott paraméterek 
(1. oszlop), a SA inverziós eljárás induló modellje (2. 

oszlop) és a kapott modellparaméterek (3. oszlop)
Table 7. The model parameters by Sen et al. (1. column), 
the start model (2. column) and the model obtained by the 

means of SA inversion method

4. Összefoglalás

A simulated annealing (SA) egy globális opti- 
malizációs módszer, és mint ilyen, általában nem 
igényel jó kezdeti modellbecslést. Eme tulajdonságát 
az önálló refrakciós inverzió esetében vizsgáltam, 
ahol bemutattam, hogy a SA módszer még abban az 
esetben is megtalálta a keresett szerkezetet vagy 
modellt, amikor igen távoli startmodellről indítottam 
az eljárást.

9. ábra. A terepi adatok közül egynek az elrontásával kapott 
„mérési” görbe

Fig. 9. The ‘field’ curve, when one of the field data is 
damaged

Célmodell l 2 Li
hl [m] 4,11 4,3 4,0
h2 [m] 21,87 14,7 22,2

Pl [Qm] 32,32 32,0 33,2

P2 [Qm] 2,51 1,7 2,5
P3 [Í2ml 14,79 14,6 14,9

8. táblázat. A célmodell paraméterei és az L i. illetve az Li 
energiafüggvény alkalmazásával kapott eredmények

Table 8. Parameters of the target model and the results of 
applying L i and L\ energy functions

Önálló geoelektromos inverzió alkalmazásánál ál
talában nagyobb annak a veszélye, hogy ekvivalens, 
vagy közel ekvivalens modellre találnak az inverziós 
eljárások. Mivel ilyenkor az optimalizálandó függ
vény értékei a különböző minimumokban jó kö
zelítéssel megegyeznek, véletlenszerű, hogy melyik 
minimumot találja meg az inverziós eljárás. E tekin
tetben nincs különbség aközött, hogy lokális (li- 
nearizált) vagy globális inverziót végzünk, hiszen 
jellegénél fogva egyik módszer sem képes megoldani 
az ekvivalencia problémát, vagy úgy is mondhat
nánk, hogy éppen olyan eredményes a linearizált 
inverzió, mint a globális.
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Ezen vizsgálatokban bemutattam, hogy az ekviva
lencia probléma kiküszöbölésére nemcsak a linea- 
rizált, de a globális optimalizációs módszereknél is 
az együttes inverzió alkalmazása szükséges, mely 
eredményesen választja ki a közel ekvivalens vagy 
ekvivalens modellek közül a keresett szerkezetet.

A kiugró adatokat is tartalmazó adatrendszerekkel 
kapcsolatban kétféle normán alapuló objektív függ
vény alkalmazását vizsgáltam a simulated annealing 
inverziós módszerrel. Mint tudjuk, a linearizált eljá
rásoknál az L2-normán alapuló legkisebb négyzetek 
elve (LSQ) kitüntetett helyzetben van, mivel bármely 
más norma alkalmazásakor nemlineáris egyenlet
rendszer megoldásával kapcsolatos numerikus prob
lémákkal kell szembenéznünk. A globális optima
lizációs módszerek, így a simulated annealing alkal
mazásakor nem lép fel ilyen probléma, ekkor az L2 
mellett számos norma alkalmazását lehet ugyanolyan 
körülmények (számítási módszer, gépidő stb.) között 
vizsgálni. Jelen dolgozatban az L2- és az Li-normán 
alapuló objektív függvényt (SA esetében energiafügg
vényt) alkalmaztam és megállapítottam, hogy L\- 
normát minimalizálva kiugró adatokat tartalmazó 
adatrendszer esetén is visszakapjuk a helyes meg
oldást, amikor az Z/2-normán alapuló inverzió meg
oldással nem tud szolgálni.
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