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1. Bevezetés

A geoelektromos mérési és kiértékelési módszereket a mai napig intenzíven fejlesztik
elsősorban is a sekély és közepes mélységi kutatásokra. Annak ellenére, hogy a mérési
módszerek fejlesztése elsősorban is a multielektródás módszerek alkalmazására
történik, továbbra is alkalmazzák az ún. klasszikus VESZ méréseket. A mérési adatok
kiértékelése még mindig sokszor egyedi inverzióval (Koefoed, 1979), 1D közelítéssel és
a RES2DINV világszerte elterjedt szoftverrel történik.



A kapott eredmények jóságának ellenőrzése:
adattávolság d, model distance D, paraméter
becslési hibák σkm, átlagos becslési hiba F és
korrelációs norma S.
Modellalkotás Véges Differencia FD program
segítségével (Spitzer, 1995).

2. Alkalmazott inverziós módszerek a kiértékelésben



A sorfejtéses geoelektromos inverzióban a geológiai szerkezet fizikai (fajlagos ellenállás)
és geometriai (rétegvastagság) paramétereit a szelvény mentén ortogonális sorba fejtett
Fourier függvényekkel írjuk le. (Gyulai, Ormos 1999; Gyulai, Szabó, 2014; Gyulai et al.
2012, 2013 , 2014, 2017)
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n index jelenti a rétegek számát (N az összes figyelembe vett réteg száma),

ρn (s) az n-ik réteg fajlagos ellenállás függvénye,

hn (s) az n-ik réteg vastagságfüggvénye,

s az Sp hosszúságú szelvény mentén számított laterális koordináta,

Kn and Ln maximális értékeit a szelvény menti összes VESZ állomások jelentik,

dnk, dn∗ k, cnl, cnl
∗ sorfejtési együtthatók, melyek alapján lehet a modell paramétereket

kiszámíthatók.



Ugyanazon szelvények mentén különböző irányú mérések joint inverziója adja meg azt a
lehetőséget, hogy a 3D inverziós kiértékelést megfelelő pontossággal lehessen
elvégezni. Ebben az inverzióban a dőlés- és csapásirányú adatok információ tartalma (a
különböző információs mátrixa) „egyesül”). Mivel az egyes mérési irányokra vonatkozó
információs mátrix különbözik, az „egyesítés” joint inverziónak felel meg. A mérési
rendszer megfelel egy 3D inverzió azon követelményének, hogy a 3D szerkezet feletti
területet több szelvény mentén és lehetőleg több irányból lefedje. A 2,5D CGWI inverzió
újdonság tartalmát a Steiner féle (Steiner, 1988) súlyok alkalmazása jelenti. Menke
(1984) és Dobróka et al. (2016) szerint az inverzió egyenlete súlyozás esetén

GTWGp = GTWρ

G jelenti a Jacobi matrixot, W a súlymátrixot,
p jelenti (ismeretlen) model paraméter vektort és
ρ a mért adatok vektorát (bemenő adatok).



A súlymátrix elemei a leggyakoribb érték alkalmazásával lépésenként ,iterációs
módszerrel vannak definiálva (Most Frequent Value).
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ahol yj jelenti a j- edik residual értékét és
ε jelenti dihéziót, amely minden iterációs lépésben csökken
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Ahol az εokezdeti értéke az alábbi reláció szerint választható:
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(Gyulai et al., 2017)



3. Terepi szelvények kiértékelése













4. Összegzés
A méréseket és a kutató munkát a Miskolci Egyetem Geofizikai Tanszékének
alábbi oktatóival és Ph.D. hallgatójával végeztem: Dr. Gyulai Ákos prof. emeritus,
Dr. Turai Endre egy. Docens, int. igazgató, Nádasi Endre Kázmér Ph.D. hallgató.

Az előadásban bemutatásra került, hogy a sorfejtéses geoelektromos inverzió
fejlesztése a 1.5-D inverziós módszer, a 2-D CGWI inverziós módszer után a 2.5-D
CGWI inverzió kifejlesztésével eljutott olyan inverziós módszerekhez, amelyekkel
bonyolult (1-D, 2-D, 3-D modellek együtt) szerkezetek minősített becslése
megvalósítható.

A Geofizikai Tanszék fejlesztésében álló szoftverek mindegyikénél rendelkezésre
állnak az inverziót minősítő paraméterek, melyek segítéségével értékelhető a
becslés jósága, hihetősége.

A minősítő paraméterek sokszor csak korlátozott mértékben találhatók meg az
ipari szoftverek alkalmazásakor, így sokszor más féle fizikai elven működő
mérésekkel vagy fúrással csökkenthető az ekvivalencia probléma köre a
geoelektromos méréseknél.
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Köszönetnyilvánítás

A kutatómunka a Miskolci Egyetemen működő Alkalmazott Földtudományi Kutatóintézet

GINOP-2.3.2-15-2016-00010 jelű „Földi energiaforrások hasznosításához kapcsolódó

hatékonyság növelő mérnöki eljárások fejlesztése” projektjének részeként

– a Széchenyi 2020 program keretében –

az Európai Unió támogatásával, 

az Európai Strukturális és Beruházási Alapok társfinanszírozásával valósul meg.
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