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Abstract 

The aim of this article is to review the main problems of uncertainty in the Earth's Sciences, 
particularly in geology and to propose methods for their handling. The term error is applied in this 
paper for quantified uncertainty. That is, the error is the difference between a true value and an 
estimate of that value. The error consists of the following main components: 

- The natural variability of geologic objects and processes. 
- The error of measurements, where measurement bias and random deviations should be 

distinguished. 
- The limited possibility to sample geologic objects in space and time. 

Mathematical methods are used to quantify uncertainty. Unfortunately, the theory of probability has 
certain limitations when applied to geological problems: 

- The additivity axiom does not allow gradual transitions from one population to the other. 
- Several statistical methods prescribe repeated experiments, impossible to perform in many 

geological investigations, e.g. repeated drilling of borehole sets with small changes of location. 
The statistical study of „closed systems" leads in several cases to spurious results. 

For the handling of uncertainties and error the authors suggest the application of some up to date 
mathematical methods, such as: 

- Geostatistics, that is the theory of regionalized variables. 
- Interval analysis. 
- Fuzzy set theory (see Figure 1). 
- Bootstrap methods. 
- Jacknife methods. 
- Cross validation. 

In the next section the authors review generalized steps of the geologic investigations respective to 
uncertainty and error. The following steps are discussed: 

- Representative sampling of geologic objects in space and time. 
- Measurements and observations on geologic objects. 
- Descriptive statistical evaluation of the data obtained. 
- Inferential evaluation and modelling. 
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- Predictions in space and time based on the models. 

Four tables were constructed containing the main subjects of the topics listed above, the reasons of 
uncertainty for each case and the suggested mathematical methods to solve the problems. The spatial, 
the temporal and the complex predictions are discussed separately and methods are suggested for the 
solution of each problem. The most difficult task is to perform predictions for complex systems, such 
as reserve estimations of mineral deposits, environmental impact statements for constructions in and 
on geologic objects, safety assessments for the disposal of toxic and radioactive waste etc. According 
to our knowledge, only traditional deterministic and stochastic methods were applied so far to handle 
the above listed tasks. 

Unfortunately, the meaning and role of uncertainty, error, random events and risk are often 
confounded in the articles dealing with these problems. Therefore, definitions and explanations of 
these notions are presented in this paper. 

The fuzzy methods are considered by the authors to be particularly efficient in solving the 
problems of uncertainty and error in geology. Four examples are presented to illustrate the 
application of the method: 

Differential thermogravimetry is suitable to detect the mineral composition of rock and soil 
samples. The MOM derivatograph with an attached computer measures the phase composition with 
an average ± 10% weight error. The limit of detection varies from 1 to 5%, depending on the chemical 
and mineral compositions of the sample. 36 rock samples, collected from the late Permian Boda 
Claystone Formation (southern Hungary) were measured and evaluated first by the traditional 
method, furnishing crisp values and in a second step by the fuzzy method. It is of top importance that 
the calculation of the fuzzy numbers occurred jointly by the thermoanalist, the geologist and the 
mathematician, thus assuring a maximum level of measurement and geologic experiences. The results 
of a selected sample are presented on Figure 2. The statistical evaluation of the fuzzy numbers of all 
samples opened the possibility to distinguish the natural variability of the formation from the errors 
of measurement. Ranking the minerals according to the amount of measurement error (expressed by 
the fuzzy numbers) furnished new information about the methodology of the measurements and the 
properties of the formation. The results of these evaluations will be published in a separate paper. 

A similar evaluation was carried out on 36 samples collected from the same formation, by using 
X-ray diffractometry and X-ray spectrometry. The average error of the phase analysis was ± 10% and 
the limit of detection varied from 0.5 to 5%. Figure 3 illustrates the crisp and fuzzy results of the phase 
analysis of one rock sample. Here again a statistical study of the crisp and fuzzy numbers was carried 
out. The results were correlated with different rock features. These results will also be published in a 
separate paper. 

The measurement of water transmissivity in fractured rocks is a particularly complex and difficult 
problem. 32 packer measurements from boreholes in the above mentioned Boda Claystone Formation 
were evaluated by traditional and fuzzy methods. Additionally 104 packer measurements from 
boreholes in the granite massif of Mórágy, southern Hungary, were also evaluated. The results of 
some measurements represented by fuzzy numbers are shown on Figures 4. 5. and 6. 

The identified mineral deposits are of particular geologic and economic interest. Experiences show 
that in many places the following basic mathematical rules are not observed when calculating ore 
reserves: 

- Ranges of influence are not calculated for the main parameters of the calculations. 
- Normality of the main features is not checked by corresponding normality-tests, however non 

normal, highly asimmetric distributions are frequent. In such cases robust M-estimators or non-
parametric methods should be applied. 

- The results of the reserve calculations are presented in the form of point-estimates, instead of 
interval estimates, referring to an adequately chosen level of confidence. 

In the above cases the ore reserves are significantly biased. Furthermore, the traditional methods 
do not allow sufficient insight into the uncertainties and errors of the calculations. To eliminate these 
shortcomings, a new methodology is presented by the authors, based on the fuzzy set theory: 

Determination of the area of the reserves. First the geologically most probable contours are 
constructed, taking into account all available geological and geophysical information about the 
deposit.The minimum area is then determined for the case when all features (circumstances) take 
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most unfavourable values. In a third step the maximum area is calculated for the most favourable 
values. Figure 7 represents an example of these extreme boundaries, taken from the Halimba bauxite 
deposit (Hungary). Finally a triangular fuzzy number is constructed by these three results. 

Determination of the average thickness. First normality tests are performed and the corresponding 
methods are applied to calculate the average thickness. The standard error of the mean is taken for 
the „core" of a trapezoidal fuzzy number. A confidence interval is calculated, using 95 % level of 
confidence. This interval corresponds to the „Support" of the fuzzy number, representing the average 
ore thickness. 

Determination of the average bulk density of the ore. First step is the determination of the 
analytical error of the bulk density determinations. Normality test for the distribution of analytical 
results follow. The standard error of the mean gives the core, the confidence interval at 95% level of 
confidence the support of the resulting trapezoidal fuzzy number. 

Calculation of the reserves. The three fuzzy numbers are multiplied following the rules of fuzzy 
arithmetic. The resulting fuzzy number represents the ore reserves (Figure 8). The minimum and 
maximum values of the support indicate only the two extreme situations, with the best and worst 
conditions. The real range of possibility is indicated by the core of the fuzzy number. 

Calculation of ore quality occurs in the same way as for the quantity of ore. 
Recoverable ore reserves can be also calculated when taking into account the planned mining 

losses and contaminations. The errors of these two parameters are included into the construction of 
the corresponding fuzzy number. 

Commercial reserves can be calculated by taking into account the corresponding technical and 
economic parameters. The errors of these parameters serve as input values for the construction of the 
corresponding fuzzy number. These fuzzy numbers allow the calculation of the probability and of the 
amount (consequences) of investement and mining risk. 

For the detection of undiscovered mineral deposits - in known districts - special probabilistic 
methods have been developed, such as the weights-of-evidence, the weighted logistic regression 
(ACTERBERG et al.1993) and the probabilistic neural networks methods (SINGER & KOUDA 1997,1999). 

Conclusion. A systematic study of uncertainty and error is suggested by the authors for all steps of 
geologic investigations. A great advantage of the fuzzy approach is the interdisciplinary cooperation 
of the geologist, the mathematician and the expert of the given field of study. The application of the 
above listed new mathematical methods should take place in as many fields of geology as possible. 

Összefoglalás 

A földtudományi kutatások során közismerten sok bizonytalansággal találkozunk. Ennek ellenére 
viszonylag kevés cikk foglalkozik ezzel a kérdéssel (KACEWICZ 1993; MANN 1993; PORTER & FIARTLEY 
1997; Proc. NEA Workshop 1987) és ezek a dolgozatok is csak egy-egy részterületet érintettek. Eddig 
egyetlen olyan cikkel sem találkoztunk, amely a bizonytalanságot a földtudományok egészében, 
átfogóan értékelné. A jelen tanulmány célja ezért a bizonytalanságok átfogó áttekintése, továbbá 
olyan módszerek bemutatása, amelyekkel csökkenteni lehet őket. Alapvetően a tágabb értelemben 
vett földtan tudományterületére összpontosítottuk figyelmünket, de egyes esetekben a geofizikai, 
földrajzi, bányászati, söt meteorológiai problémákra is kitekintettünk. 

Alapvető fogalmak 

A bizonytalanság földtudományi definícióját nem sikerült fellelnünk a hazai és 

a nemzetközi szakirodalomban. A legismertebb földtani értelmező szótár, az 

amerikai Glossary of Geology (1987), továbbá a francia Dictionnaire de géologie 

(1984) n e m tartalmazza a bizonytalanság címszót. A Îvlerriam-Webster 's 

Collegiate Dictionary (1997) szerint a bizonytalanság (uncertainty) annak tudata, 

hogy megfigyeléseink és méréseink a természeti valóságtól többé-kevésbé 

el térhetnek. A földtudományi szakirodalomban többször is keveredik a 
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bizonytalanság és a hiba fogalma, pedig a kettő nem ugyanaz. A fent említett 
Merr iam-Webs te r ' s Collegiate Dict ionary szerint a hiba (error) valamely 
megfigyelés vagy mérés eredményeinek eltérése a valóságtól. Ezért számunkra a 
hiba a számszerűsített , hibahatárok közé szorított bizonytalanság. A 
bizonytalanságnak és a hibának véleményünk szerint két összetevője van: 

Az első a földtudományi képződmények, jelenségek és folyamatok természetes 
változékonysága (variability) ( W H I T T E N 2 0 0 0 ) . Ezen belül a változékonyság 
mértéke igen különböző lehet a viszonylagos egyveretűségtől (homogenitástól) a 
nagyfokú változékonyságig. E mellett a változékonyság jellege is befolyásolja a 
bizonytalanságot . Tapasztalataink szerint a vá l tozékonyságnak szabályos 
(rendezett) és szabálytalan (rendezetlen) összetevői vannak. Rendezett összetevő 
pl. az üledékösszletekben gyakran megfigyelhető ciklusosság, vagy egy 
fokozatos változást jelző trendfelület. Ezeket megfelelő vizsgálatokkal fel lehet 
ismerni és szabályszerűségüket matematikailag is le lehet írni. A rendezetlen 
összetevőknél erre nincs mód. Ismereteink szerint a földtudományok területén 
nincs sem tökéletes rendezettség, sem rendezetlenség. Az utóbbit káosznak 
nevezik. A legutóbbi években a rendezettség és a káosz vizsgálata a légköri 
jelenségek megismerésében fontos új felismerésekhez vezetett ( G Ö T Z 1 9 9 8 ) . 

A földtudományi kutatások megismerési folyamatként is felfoghatók. Az 
ennek során végzett mérések és megfigyelések sohasem érhetnek el tökéletes 
pontosságot, mindig van kisebb, vagy nagyobb hibájuk. Ez is tényezője a 
bizonytalanságnak. A mérési hibák értékeléséhez és csökkentéséhez elenged
hetetlenül szükséges a véletlenszerű és a szisztematikus jellegű hibák meg
különböztetése. E kérdéskörnek elsősorban a kémiai analitikában van kiterjedt 
szakirodalma, amelynek fő megállapításai azonban a földtani tárgyú mérésekre is 
érvényesek ( D A Y & U N D E R W O O D 1 9 9 1 ) . További hibaforrás az, hogy nincs módunk 
a vizsgált földtani képződmény minden egyes pontjának megközelítésére és 
megvizsgálására. Közismert, hogy a felszíni feltárások, fúrások, aknák és a 
földalatti bányászat i lé tes í tmények többnyire csak az adott képződmény 
töredékének közvetlen megismerésére nyújtanak lehetőséget. Ezért is van nagy 
jelentősége a geofizikai méréseknek, mert olyan helyekről is információt 
szolgáltatnak, ahova egyébként nem tudnánk eljutni. Azt sem szabad viszont 
figyelmen kívül hagynunk, hogy maguknak a geofizikai méréseknek is van 
hibájuk. 

Hagyományos kiértékelési módszerekkel a természetes változékonyságot és a 
mérési hibákat nem lehet egyértelműen megkülönböztetni. Ez különösen akkor 
baj, ha a mérési hiba nagyobb a természetes változékonyságnál. A megismerési 
folyamat során egyre több adatra teszünk szert. Ezeket szakterületenként a 
legkülönbözőbb földtani, őslénytani, földrajzi, geofizikai stb. módszerekkel 
dolgozzák fel. Van azonban egy általánosan érvényes szempont is, nevezetesen 
az, hogy minél több adattal rendelkezünk, annál inkább nélkülözhetetlenek a 
feldolgozáshoz a matematikai módszerek! A bizonytalanságok és a hibák 
szemszögéből nézve a matematikai módszerek alkalmazásának kettős célja van: 

- A bizonytalanság felváltása számszerűsített hibahatárokkal. 
- A pontosság megnövelése a hibahatárok szűkítésével. 
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A bizonytalanság és hiba csökkentésére alkalmazható 
matematikai módszerek 

A földtudományokban eddig főként a hagyományos matematikai statisztika 
módszerei nyertek alkalmazást, beleértve ide a robusztus és nemparaméteres, az 
egy, két és sokváltozós módszereket. Ezek a módszerek olyannyira ismertekké 
váltak, hogy ismertetésüket itt feleslegesnek tartjuk. A hagyományos való
színűségelmélet azonban csak korlátozott mér tékben nyújt lehetőséget a 
bizonytalanságok kezelésére. Ennek oka a valószínűségelmélet alaptételeiben 
(axiómáiban) rejlik. K O L M O G O R O V ( 1 9 3 3 ) a valószínűségelmélet alábbi három 
axiómáját fogalmazta meg: 
1. Az adott eseménytér minden A eseményéhez tartozik egy P(A) szám, amely az 

A esemény valószínűségét fejezi ki, és amelyre teljesül, hogy 0 < P(A) < 1 
2 . A biztos esemény valószínűsége 1, azaz P( Q ) = 1 
3. Az egymást páronként kizáró események összegének valószínűsége az egyes 

események valószínűségének összegével egyenlő, azaz 
Р(А, + A2+ ... + A n ) = P(A,) + P(A 2 ) + .... + P ( A n ) 

A harmadik axiómát nevezik az additivitás törvényének és ez a valószínűség 
sztochasztikus meghatározásának legfontosabb alaptétele. E törvényből 
következik, hogy egy mérési pont vagy teljes mértékben az adott populációhoz 
tartozik, vagy egyáltalában nem tartozik hozzá. Márpedig tapasztalataink szerint 
a földtudományok területén többnyire nincsenek ilyen éles határok. így a 
földtani képződmények igen gyakran fokozatosan mennek át egymásba. Pl. 
üledékfáciesek, magmás képződmények kőzetfajtái, vagy a metamorf fáciesek. 
Az á tmenet i zónában a mérési pontok mindkét szomszédos populáció 
tulajdonságait magukba foglalják kisebb, vagy nagyobb mértékben. Mivel ez a 
jelenség az additivitás törvénye alapján nem írható le valósághű módon, éles 
mesterséges határok felvételéhez vezetett. Ugyanezen okból a egyes mérési 
b izonytalanságokat sem lehet a valószínűségelmélet alapján megfelelően 
jellemezni. 

Számos statisztikai becsléshez megismételt mintavételre van szükség. A 
földtani kutatás során azonban erre többnyire nincs lehetőség. Vegyük például 
egy ásványi nyersanyagtelep kutatását, ahol szabályos hálózatban 1 0 0 fúrást 
mélyítettek le. A megismételt mintavétel ebben az esetben azt jelentené, hogy a 
hálózat lefúrását némi eltolással és forgatással legalább harmincszor meg kellene 
ismételni. Nyilvánvaló, hogy ez teljesíthetetlen követelmény, ami egyszerűen 
nem valósítható meg. Ekkor viszont a becslés hibáját nem lehet kiszámítani. 

További korlátozást jelentenek az ún. zárt rendszerek, melyek összege egy 
előre meghatározott fix szám. Ilyen rendszert képeznek például a kőzetek 
százalékban megadott vegyelemzései és ásványfázis-elemzései. Elméletileg 
kimutatták, hogy a zárt rendszereken végzett egyes statisztikai számítások, pl. 
korrelációvizsgálatok többé-kevésbé hibás eredményekhez vezetnek ( C H A Y E S 
1 9 6 0 ) . 

A matemat ikai statisztika alkalmazását végül egy bizonyos minimális 
mintaszám is korlátozza. Gyakorlati statisztikusok tapasztalatai szerint kb. 3 0 az 
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a minimális mintaszám, amely mellett a statisztikai számítások eredményeit még 
szavahihetőknek tekinthetjük ( T U K E Y 1 9 7 7 ) . Sajnos a földtani kutatások során 
gyakran előfordul, hogy ennél kevesebb mintára tudunk szert tenni, ami 
korlátozza a hagyományos statisztikai módszerek alkalmazhatóságát. 

Az utóbbi évtizedekben több olyan új matematikai elméletet dolgoztak ki, 
melyek módszerei a hagyományosaknál sokoldalúbban és teljesebben képesek a 
bizonytalanság és a hiba kezelésére ill. kisebb mintaszám esetén is megbízható 
e redményeke t szolgáltatnak. Közülük tanu lmányunk elkészí téséhez az 
alábbiakat vizsgáltuk meg: 

A geostatisztika, pontosabban a regionalizált térbeli valószínűségi változók 
elmélete ( M A T H E R O N 1 9 7 1 ) , amely világszerte széleskörű alkalmazást nyert, sőt 
több mint két évtizede hazánkban is bevezetésre került a bauxit és az uránérc 
kutatásban( B Á R D O S S Y 1 9 9 2 ) . Úgy érezzük ezért, hogy a geostatisztikai módszerek 
ismertetése itt nem szükséges. Csupán arra utalunk, hogy a geostatisztika évről-
évre új módszerekkel és alkalmazásokkal bővül. 

A bizonytalanságok feloldása szempontjából a legfontosabb esemény a fuzzy 
halmazok elméletének megalkotása volt, amely Z A D E H ( 1 9 6 5 , 1 9 7 8 ) nevéhez 
fűződik. Alapgondolata az, hogy a mindennapi életben fellépő bizonytalanságot, 
pontat lanságot korrekt matemat ikai eszközökkel kezelhetővé tegye. A 
bizonytalanság itt abban áll, hogy nem csak igaz-hamis, fekete-fehér, igen-nem 
típusú állításokkal kell szembenéznünk, hanem bizonyos fokig, bizonyos 
mértékig igaz kijelentésekkel is. Ha a bizonytalanság fokát számszerűsíteni 
tudjuk, akkor megfelelő matematikai eszközökkel kezelni is tudjuk azt. 

Mára a fuzzy halmazok elméletének módszereit egyre szélesebb körben 
alkalmazzák a gazdasági élet, az ipar, a közlekedés és a vízgazdálkodás számos 
területén ( Z I M M E R M A N N 1 9 9 1 ; F O D O R & R O U B E N S 1 9 9 4 ) . A legutóbbi időkben 

néhány földtudományi alkalmazásra is sor került. Véleményünk szerint ez az 
elmélet nyújtja a legszélesebb körű lehetőségeket a földtudományokban 
je lentkező bizonytalanságok számszerűsí tésére és csökkentésére . Ezért a 
módszer alapelveit az alábbiakban röviden ismertetjük. 

Fuzzy (bizonytalan) halmaz alatt dolgok olyan összességét értjük, amelynek 
nincsenek éles határai és pontosan meghatározott tulajdonságai. A fuzzy 
halmazokat ún. tagságfüggvények (membership functions) segítségével 
számszerűsítjük. Adott A fuzzy halmaz esetén egy x dologhoz rendelt 
tagságérték (membership value) egy 0 és 1 közötti szám, amely „hovatartozást" 
(membership) fejez ki. Minél közelebb van a tagságérték az l-hez, x annál inkább 
az adott A összességhez tartozik, minél inkább a 0 közelében van, annál kevésbé. 
A legjobb ezt egy példán megvilágítani. 

írjuk le tagságfüggvény segítségével a „fiatal személyek" összességét. Tudjuk, 
hogy nem vonható éles határ a „fiatal" és a „középkorú" személyek halmazai 
közé. Ezért csak azt mondhatjuk biztonsággal, hogy a 2 5 évnél fiatalabbak 
egyértelműen fiataloknak tekinthetők, a 4 0 évnél idősebbek pedig időseknek. E 
kettő között átmeneti sáv van, ahol a személyeket részben fiataloknak és részben 
középkorúaknak lehet tekinteni. E szóban leírtakat tagságfüggvénnyel is 
ábrázolni lehet (2 . ábra). Természetesen ez az értékelés csak egy adott országra és 
egy adott időpontra vonatkozik, hiszen a fiatal kor megítélése országonként és 
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koronként is igen eltérő lehet. Ezért is beszélünk ebben az esetben bizonytalan 
halmazról. 

Fuzzy számok (fuzzy numbers) alatt olyan speciális fuzzy halmazokat értünk, 
amelyek tagságfüggvényei a valós számok valamely részhalmazán vannak 
értelmezve. Tulajdonképen a konvencionális valós számok (crisp numbers) 
ál talánosításának felelnek meg, és alkalmasak arra, hogy egy-egy mérés 
bizonytatanságát írják le. Adott fuzzy szám esetén a pozitív tagságértékkel 
rendelkező valós számok összességét a szóban forgó fuzzy szám tartójának 
nevezzük. Azon valós számok összességét, amelyek tagságértéke 1, a fuzzy szám 
magjának hívjuk. 

Fuzzy számokra az alábbi két tulajdonság teljesülését követeljük meg: 
Normáltság: van legalább egy olyan pont, amely tagságértéke 1 (vagyis egy 

fuzzy szám magja nem üres) 
Konvexitás: egy fuzzy szám tagságfüggvénye egy monoton növekvő (felszálló 

ág), utána egy konstans, majd egy monoton csökkenő (leszálló ág) szakaszból áll. 
A fuzzy számok többek között háromszög, négyszög és trapéz alakúak 

lehetnek, szimmetrikusak és aszimmetrikusak egyaránt. A kiterjesztési elv 
alkalmazása révén fuzzy számokkal ugyanazok az aritmetikai művele tek 
elvégezhetők, mint a valós számokkal (összeadás, kivonás, szorzás, osztás, stb). 
Speciális indexek segítségével a fuzzy számok nagyság szerinti sorrendbe 
rendezhetők. Kiszámítható továbbá két fuzzy szám távolsága is, valamint több 
fuzzy szám átlaga, szórása stb. Ezen felül minden egyes fuzzy szám saját átlagát 
és mediánját is ki lehet számítani. Végül a fuzzy számítások végeredményét valós 
(crisp) számokká lehet visszaalakítani. Ezt nevezik defuzzifikálásnak. 

A fuzzy halmazok elmélete sikeres földtudományi alkalmazásának kulcs
kérdése a tagságfüggvény helyes felvétele, hiszen az elmélet megengedi a 
személyes szakmai tapasztalatok figyelembe vételét. Célszerű először az 1 
tagságértékű, legelfogadhatóbb pontot vagy szakaszt (vagyis a fuzzy szám 
magját) kijelölni, majd a mérés alapján szóba jöhető legkisebb és legnagyobb 
értéket. Ezeken a pontokon éri el a tagságfüggvény a nulla értéket, és a köztük 
lévő szakasz a fuzzy szám tartója. 

Tapasztalataink szerint célszerű, ha ezt az értékelést az érintett földtudományi 
szakemberrel együtt egy a fuzzy halmazok alkalmazásában járatos matematikus 
végzi el. Az így felvett tagságfüggvényekbe mintegy beépülnek e két szakember 
szakmai tapasztalatai. 

Hadd emlékeztessünk itt arra, hogy a valószínűségelméletben is előfordul a 
szubjektív szakismeret beépítése (a priori valószínűség) a számítások menetébe, 
mégpedig a Bayes módszerek alkalmazásakor. E kétségtelenül hasznos 
megközelítés azonban igen körülményes számításokat igényel ( R E I M A N N & T Ó T H 
1985). 

Sok a látszólagos hasonlóság a valószínűségelmélet sűrűségfüggvényei, 
valamint a fuzzy ha lmazok tagságfüggvényei között , de ez csak formai 
hasonlóság. A döntő különbség egyrészt az, hogy a tagságértékek valószínűségek 
helyett a hovatartozás ill. a bizonytalanság mértékét fejezik ki, másrészt, hogy a 
valószínűségelmélet legfontosabb axiómája, az additivitás itt nem érvényes. Ez a 
körülmény különösen a földtudományi alkalmazások szempontjából fontos. 
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HAGYOMÁNYOS MÓDON 

FUZZY TAGSÁGFÜGGVÉNYEKKEL 

1. ábra. Az életkor-csoportok elválasztása hagyományos módon és fuzzy tagságfüggvények 
segítségével 

Fig. 1 Distinction of age groups by crisp and fuzzy sets 

Végül, mint az jól ismert, a sűrűségfüggvények alatti terület egységnyi, azaz 
területegységre normáltak. Ezzel szemben a tagságfüggvények területe 
különböző lehet, viszont maximális tagságértékként kötelezően az 1 értéket 
veszik fel, azaz maximális értékre normáltak. Fontos tudnivaló még, hogy a 
sűrűségfüggvények átakíthatók fuzzy tagságfüggvényekké ( B Á R D O S S Y & 
D U C K S T E I N 1 9 9 5 ) . 

Mit nyújt tehát a földtudományok számára a bizonytalan halmazok elmélete? 
- A bizonytalanság mértéke számszerűsíthető. 
- A természetes változékonyság és a mérések hibái szétválaszthatok. 
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- Valósághűen lehet leírni a földtani átmeneteket. 
- A statisztikai számításokat fuzzy számokkal is el lehet végezni. 
- Az adott szakember tapasztalatait be lehet építeni a tagságfüggvényekbe. 

A trapéz alakú fuzzy számok a valós intervallumok általánosításaként is 
felfoghatók. Ez utóbbiakkal az intervallum-analízis foglalkozik, amely a 
bizonytalanságot úgy veszi figyelembe, hogy pontszerű értékek helyett inter
val lumokkal számol ( M O O R E 1 9 6 6 ) . Ez kétségkívül alkalmasabbá teszi a 
bizonytalanság számszerűsítésére, de a módszer változatlanul a valószínűség
elmélet alapján áll annak összes fent említett korlátozásával egyetemben. Ezért 
elsősorban közelítő megoldásként jöhet szóba. 

A bootstrap eljárás olyan, számítógépes szimuláción alapuló statisztikai 
módszer, amely kis számú ( 1 0 - 3 0 ) rendelkezésre álló adat esetén alkalmazható a 
klasszikus statisztikai módszerek megbízhatóságának ellenőrzésére ( E F R O N & 
T I B S H I R A N I 1 9 9 3 ; D A V I S O N & H I N K L E Y 1 9 9 7 ) . Ha valamely n elemű statisztikai 

mintából számított statisztikával becsül jük az ismeret len eloszlás egy 
paraméterét, akkor ritkán állnak rendelkezésre olyan formulák, amelyekkel 
ennek standard hibája, vagy adott megbízhatósági szintű konfidencia 
interval luma kiszámítható. A bootstrap módszerrel a meglevő mintából 
visszatevéssel újra veszünk n elemű mintát, amelyből szintén elvégezhetjük a 
paraméterbecslést. Ezt sokszor megismételve az eredeti becslés К darab utánzatát 
kapjuk. Ezen értékek empirikus szórása jól közelíti a becslés standard hibáját. Az 
empirikus kvantilisek segítségével szerkesztett konfidencia intervallum pedig jó 
közelítése az elméleti konfidencia intervallumnak. A számítógép segítségével 
rövid idő alatt akár 1 0 0 0 ilyen szimulációt is előállíthatunk. A program 
továbbfejlesztésével olyan fontos statisztikai mutatók kiszámítását is pontosítani 
lehet mint a ferdeség és a lapultság. 

A jacknife módszer elvét és rendeltetését tekintve a bootstrap-pel rokon 
statisztikai módszer ( R O C K 1 9 8 8 ) . Segítségével szintén a kis statisztikai mintaszám 
esetén fennálló bizonytalanságokat lehet kiküszöbölni. A jacknife módszer 
alkalmazásakor is egy meglevő statisztikai mintából indulunk ki, ezúttal azonban 
úgy nyerünk új mintákat , hogy az eredetiből mindig el távol í tunk egy 
mintaelemet . A fennmaradó n -1 adatból rendre kiszámítjuk a kérdéses 
paramétereket. így az eredeti becslés n darab jacknife utánzatát nyerjük. Ezekből 
az adatokból a bootstrap módszer elvéhez hasonlóan lehet a standard hiba 
közelí tését , valamint pontosabb konfidencia interval lumokat megadni . A 
módszer egyik általánosítása az ún. d-delete jacknife, amikor az eredeti mintából 
minden lehetséges módon meghatározott d számú adatot távolítunk el. 

A cross-validation (kereszt megerősítés) módszerével a térbeli modellek 
bizonytalanságát számszerűsíthetjük. Legyen n számú térbeli adatunk, pl. 
feltárások, fúrások, melyeken valamely térbeli előrejelző módszerrel , pl. 
krigeléssel térmodell t alkottunk. Kíváncsiak vagyunk model lünk bizony
talanságára. Kihagyunk egyet térbeli adataink közül és a többi adatból pont-
krigelés segítségével kiszámítjuk a kihagyott pont legvalószínűbb értékét. Ezután 
képezzük a tényleges és a számított érték különbségét. Ez lesz a modell hibája az 
adott pontban. Ezt a számítást az n tagú sokaság minden egyes térbeli adatára 
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elvégezzük, majd kiszámítjuk az n darab különbség átlagát és szórását. Ezekkel 
jel lemezhető az adott térmodell pontossága, hiszen minél nagyobb az átlagos 
különbség és a szórás, annál pontatlanabb, hibásabb az adott modell. A kereszt
megerősítést főként geostatisztikai térmodellek ellenőrzésére szokták használni, 
de más térmodellek ellenőrzésére is alkalmas. 

A megismerési folyamat vizsgálata a bizonytalanság oldaláról 

A következőkben röviden áttekintjük a földtani kutatás fő lépéseit és 
megvizsgáljuk, hogy hol és milyen mértékű bizonytalansággal kell számolnunk. 
A megismerés folyamata a földtudományon belül tudományáganként és 
szakterületenként igen eltérő lehet, véleményünk szerint mégis fel lehet állítani 
egy általános sorrendet: 
1. Munkahipotézis készítése a tulajdonképpeni kutatás megkezdése előtt, a 

meglevő ismeretekre alapozva. 
2. A reprezentatív mintavétel térben és időben. 
3. A megfigyelések és mérések a mintákon. 
4. A mérési eredmények feldolgozása. 
5. A számítási eredmények kiterjesztése és modellalkotás. 
6. Az előrejelzések (térbeli, időbeli, komplex) készítése a modellek alapján. 

E lépések jobb áttekintése céljából táblázatokat készítettünk, amelyekben 
egységes formában felsoroltuk a fontosabb vizsgálatokat, majd a hozzájuk 
tartozó bizonytalanság okait, végül pedig azokat a módszereket, amelyekkel a 
bizonytalanságot csökkenteni lehet. Ezek a táblázatok feleslegessé teszik az egyes 
kutatási lépések részletes ismertetését, helyette csak egy-egy kiemelten fontos 
kérdést vitatunk meg. 

A bizonytalanság szempontjából rendkívül fontos az, hogy kutatásunkat 
milyen léptékben végezzük. Vizsgálódhatunk mikroméretekben, pl. mikro
szkóppal, vagy elektronmikroszondával, tanulmányozhatunk egy vagy több 
felszíni feltárást, egy földtani képződmény egészét, egy számos képződményt 
tartalmazó ősföldrajzi, vagy nagytektonikai egységet, vagy akár az egész 
földkérget. A kutatás léptékétől függően más és más lesz a vizsgált objektum 
változékonysága, valamint a megismerési folyamat bizonytalansága. Ezeket az 
érdemi különbségeket fejezi ki a lépték-tényező (scaling factor). 

A reprezentatív mintavétel bizonytalansága (I. táblázat) 

A földtani kutatás egyik legjelentősebb bizonytalansági tényezője, hogy a 
vizsgálat tárgyát szinte sohasem láthatjuk át teljes egészében, hanem csak 
költséges kutatási létesítmények és mérések alkalmazásával, néhány kiválasztott 
helyen és időpontban mintavétellel tudjuk vizsgálni. Itt kell megemlíteni, hogy 
statisztikai értelemben nemcsak a fúrómagok, kőzetdarabok, ősmaradványok és 
vízminták jelentenek mintát, hanem minden megfigyelés és mérés, amit a 
képződményen végzünk, a statisztikai minta része. 
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A reprezentatív mintavétel bizonytalansága 
Uncertainly of representative sampling 

1. táblázat - Table I 

A vizsgálat tárgya A bizonytalanság oka Javasolt módszerek 1 
Mintavétel sűrűsége változékonyság, 

hatástávolság 
leíró statisztika ~~* j 
variogram számítás | 

mintavétel rendszere térbeli helyzet, alak térmodellek figyelembe 
vétele j 

minták mérete túl kevés mintaanyag 
tökéletlen homogenizálás 

leíró statisztika 
mérési metodikák 
fejlesztése | 

mintaszám túl kevés minta bootstrap, j acknife 1 
intervallum analízis | 

A mintavétel akkor reprezentatív, ha valósághűen jellemzi az adott képződ
ményt. A reprezentatív mintavétel módszereinek bőséges nemzetközi irodalma 
van. Ebből itt csak annyit említünk meg, hogy minél sűrűbben helyezkednek el a 
mintavételi pontok, annál kisebb a bizonytalanság. A minimális megengedhető 
mintavételi sűrűséget variogramok segítségével lehet meghatározni, de persze 
ennek az eljárásnak is megvan a saját belső hibája, amit jó ha előre meghatá
rozunk. Sajnos még ma is gyakran előfordul, hogy két szomszédos mintavételi 
pont között automatikusan interpolálnak anélkül, hogy a hatástávolságokat 
ismernék. Pedig a hatástávolságot meghaladó interpolálás nem egyébb üres 
formalizmusnál és csak a bizonytalanságot növeli. 

A megfigyelések és mérések bizonytalansága (II. táblázat) 

A képződményeken végzett helyszíni megfigyelések többnyire kvalitatív, vagy 
félkvantitatív jellegűek. Ezzel szemben a laboratóriumi mérések túlnyomóan 
kvantitatív és félkvantitatív eredményeket szolgáltatnak. E mérések megismétel
hetősége lehetővé teszi a bizonytalanság számszerűsítését, azaz hibahatárok 
felvételét. Sajnos a hazai gyakorlatban ezeket gyakran nem adják meg, ezáltal 
lényegesen megnövelve a kiértékelés bizonytalanságát. A mérések bizonytalan
ságát alapvetően befolyásolja az adott műszer pontossága. A földtani gyakor
latban gyakran előfordul, hogy ágyúval lőnek verébre, azaz igen költséges 
műszerek és módszerek alkalmazásával próbálják növelni a pontosságot, holott 
a modellalkotás során meglevő bizonytalanság ennél nagyságrendekkel nagyobb 
hibát eredményezhet . 

A földtani kutatásban gyakoriak az olyan megfigyelések, amelyeket csak 
kvalitatíve tudnak leírni, jelzők segítségével: pl. igen ritka, ritka, gyakori, igen 
gyakori. A fuzzy set elmélet módszereinek segítségével ezeket az eredményeket 
is számszerűsíteni lehet és alkalmassá tehetők az együttes kiértékelésre a 
bizonytalanság egyidejű figyelembe vételével. A viszonylag nagy hibákat tartal
mazó félkvantitatív vizsgálati módszerek pl. ásványtani fázisanalízis esetében is, 
tapasztalataink szerint, érdemes a hagyományos statisztika helyett a fuzzy set 
elméletet alkalmazni. Míg a hagyományos statisztika alkalmazásával csak az 
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A mérések és megfigyelések bizonytalansága 
Uncertainity of measurements and observations 

11. táblázat - Table 11 

A vizsgálat tárgya A bizonytalanság oka Javasolt módszerek 
kvantitatív mérések 
(néhány % hiba) 

mérési módszerek hibái, 
műszer pontatlansága, 
vegyelemzések analitikai 
hibája! 

megismételt mérések, 
leíró statisztika, 
geostatisztika 

félkvantitatív mérések és 
megfigyelések (>10 % hiba) 

mérési módszer hibái, 
műszer pontatlansága 

nemparaméteres statisztika, 
intervallum analízis,fuzzy 
módszerek 

kvalitatív megfigyelések 
(„igen kevés, kevés, 
közepes, sok, igen sok") 

megfigyelés módszere, 
a leírás módja 

fuzzy módszerek (első 
lehetőség a számszerű 
kiértékelésre) 

egész adathalmazra vonatkozó hibahatárokat lehet megadni, addig a fuzzy 
tagságfüggvényekkel mintánként lehet a bizonytalanságot jellemezni. Erre a 
későbbiekben néhány konkrét példát mutatunk be. 

Egy másik lehetőség az ilyen bizonytalan, félkvantitatív adathalmazok 
sorrendi feldolgozása. Ilyenkor az eredeti mérési eredmények helyett azok 
nagyságrendi sorrendjét határozzuk meg, majd ezekkel számolunk. A mate
matikai szakirodalom számos módszert ismertet a sorrendi adathalmazok 
feldolgozására. Nagy adathalmazok esetében óriási könyebbséget jelent, hogy 
számítógépes programok vannak az adathalmazok ilyenirányú átalakítására 
(ranking). 

A mérési eredmények kiértékelésének bizonytalansága (III. táblázat) 

Itt csupa olyan számítás szerepel, amely a hagyományos statisztika mód
szereivel elvégezhető. Különösen fontos az ún. kiugró értékek megfelelő 
kezelése, mert ennek mellőzése komoly hibaforrás lehet. Hasonlóan súlyos 
hibaforrás lehet a normalitás vizsgálatok mellőzése, tekintettel arra, hogy a 
földtanban igen gyakoriak a normálistól eltérő eloszlású tulajdonságok. E két 
kérdéssel a közelmúltban részletesebben foglalkoztunk ( B A R D O S S Y 1997). A mérési 
eredmények elsődleges feldolgozása során a bizonytalanság oldaláról tehát nem 
lépnek fel nehezen megoldható problémák. A baj inkább az, hogy az itt ajánlott, 
ismert módszereket többnyire nem veszik igénybe a kutatók és ezáltal léphetnek 
fel érdemi hibák. 

A számítási eredmények kiterjesztése és a modellalkotás bizonytalansága(lV. táblázat) 

Az elsődleges adatfeldolgozás e redménye inek kiterjesztése a vizsgált 
képződmény, vagy folyamat egészére az eddigi pontbecslések helyett inter
vallumbecslést tesz szükségessé. 

A probléma itt az, hogy a konfidencia szint kiválasztásakor a becslés pontos
sága és megbízhatósága között kell a helyes egyensúlyt megtalálni ( B A R D O S S Y 
1997). 
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Az eredmények statisztikai feldolgozásának bizonytalansága 
Uncertainly of the statistical evaluation 

III. táblázat - Table III 

A vizsgálat tárgya A bizonytalanság oka Javasolt módeszrek 
adatsokaság rendszerezése kiugró értékek doboz diagramok 
tulajdonság átlagok 
kiszámítása 

normálistól eltérő eloszlás robusztus és nemparaméteres 
módszerek 

változékonyság leírása u. a. normalitás vizsgálatok, 
nemparaméteres módszerek 

tulajdonságok összefüggése linearitás hiánya korreláció és regresszió 
elemzés nemparaméteres 
módszerei 

összehasonlítás más 
képződmény ékkel 

normalitás hiánya homogenitás vizsgálatok 

csoportok kialakítása téves csoportbesorolások cluster-, diszkriminancia 
elemzés, nem lineáris 
síkravetítés 

A földtani kutatás egyik legnehezebb és legtöbb bizonytalansággal járó 
feladatköre a helyes modellalkotás. Mint ismeretes, természettudományos érte
lemben a modell a természeti valóság leegyszerűsített, az emberi elme számára 
áttekinthető és matematikailag is leírható leképezése. A földtanban K R U M B E I N & 
G R A Y B I L L ( 1 9 6 5 ) nyomán ábrázolási (scale models), tulajdonság (feature models) 
és folyamat (conceptual models) modelleket szoktak megkülönböztetni . A 
model lek matemat ikai leírására eddig determinisztikus és sztochasztikus 
módszereket használtak. Véleményünk szerint számos esetben a fuzzy modellek 
alkalmazása a legeredményesebb. A determinisztikus model lek alkalmaz-

A kiterjesztés és modellalkotás bizonytalansága 
Uncertainity of extension and modelling 

IV. táblázat - Table IV 

1 A vizsgálat tárgya A bizonytalanság oka Javasolt módszerek 
tulajdonságok kiterjesztése 
képződményre 

megismételt mintavétel 
hiánya, konfidencia szint 
helytelen megválasztása 

intervallumanalízis, 
bootstrap, 
fuzzy módszerek 

ásványvagyon becslések 
(szilárd, folyadék, gáz) 

1 teleptani modelljei 

hiányos kutatási adatok, 
módszertani hibák 

hagyományos módszerek, 
krigelés, fuzzy módszerek, 
kereszt megerősítés 

2 D , 3 D ábrázolási-, 
tulajdonság, folyamat és 

1 genetikai modellek 

a képződmény ill. folyamat 
nem kellő ismerete 

szimulációs ellenőrzés, 
kereszt megerősítés, 
kiegészítő kutatás 
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hatósága véleményünk szerint korlátozott, hiszen igen ritkán ismerjük egy-egy 
földtani folyamat összes hatótényezőjét ill. ezek mennyiségi arányát. Az 
ábrázolási és tulajdonságmodellek bizonytalanságának megjelenítésére kiválóan 
alkalmasak a krigelési szórástérképek, magát a modellt a kereszt megerősítés 
módszerével lehet ellenőrizni, ül. hibájának nagyságát számszerűsíteni. 

Napjaink földtani kutatásainak egyik legsúlyosabb problémája, hogy miként 
ismerhetők fel a téves, hibás genetikai modellek és miként csökkenthető a 
modellalkotás bizonytalansága. 

Gyakran tapasztalható, hogy egyes genetikai kérdésekben nemzetközi hírű 
kutatók egymástól alapvetően eltérő nézeteket vallanak. Egyértelmű, hogy 
ilyenkor a javasolt genetikai modellek valamelyike (esetleg mindkettő) téves. Itt 
csupán a tudomány haladásában reménykedhetünk, ami előbb-utóbb feloldja az 
ellentmondást. Mindenesetre ez jelenleg a bizonytalanság témakörének leg
nehezebb, legmegoldatlanabb pontja. 

A modellek alapján készített előrejelzések bizonytalansága 

Térbeli előrejelzések bizonytalansága 

A földtani kutatások során a vizsgálandó képződmény t csak néhány 
kiválasztott helyen (feltárások, fúrások, vágatok stb.) lehet közvetlenül meg
ismerni, ugyanakkor természetes hogy a köztük levő térrészeket is értékelni 
akarjuk. Hagyományosan erre szolgál az ismert pontok körül az extrapoláció, ill. 
két ismert pont között az interpoláció. Ezek alapján készülnek a földtani 
szelvények, izovonalas térképek és a három dimenziós térmodellek. Mindez 
közismert. Arról azonban kevés szó esik, hogy mekkora ezeknek a térbeli 
előrejelzéseknek a bizonytalansága. 

E probléma megoldásához a matematikai megalapozást M A T H E R O N (1971) 
elméleti munkássága szolgáltatta. Felismerte hogy bizonyos távolságon belül -
amit hatástávolságnak nevezett el - az egyes pontok tulajdonságai össze
függenek egymással, matematikai nyelven autokorreláltak. Kidolgozta továbbá a 
variogram-számítás módszerét, amelynek segítségével a hatástávolság és az 
autokorreláció mértéke kiszámítható. (A variogram-számítás bizonytalanságáról 
a korábbiakban már szóltunk). Krigelés néven olyan számítási módszert is 
kidolgozott, melynek segítségével lineáris egyenletrendszerek megoldásával a tér 
bármely pontjára - természetesen a hatástávolságon belül - mennyiségi előre
jelzést lehet készíteni. Ez a módszer a gyakorlatban (pl. bányászat, hidrológia) 
fényesen bevált, ma már számos változata ismeretes. Témánk szempontjából az 
a legfontosabb, hogy a krigelés során a becslés hibáját is ki lehet számítani 
(kriging standard deviation), sőt a hiba térbeli eloszlását izovonalas térképeken 
ábrázolni is lehet. 

A térbeli előrejelzésre néhány determinisztikus módszert is kidolgoztak. Ilyen 
például a távolság-inverz súlyozott átlagolás. A magunk részéről nem látjuk 
helyesnek e módszerek földtudományi alkalmazását, mert elméletileg kialakított 
általánosított modellekkel dolgoznak és nem veszik figyelembe a vizsgálandó 
földtani képződmény speciális helyi adottságait. 
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Időbeli előrejelzések 

A földtani folyamatok megértéséhez nélkülözhetetlen az időbeli változások 
megismerése. Egyrészt vissza kell tekintenünk a földtörténeti múltba, másrészt 
előrejelzéseket kell adni a jövő tekintetében. Ilyen kérdések a klímaváltozások, a 
felszíni és felszínalatti vízáramlások változásai, a vulkáni ki törések és a 
földrengések, valamint a földcsuszamlások előrejelzése. Tudományos 
jelentőségük mellett elsőrendű gyakorlati fontosságúak is. Sajnos e tekintetben 
különösen nagy a bizonytalanság. A földtudomány egyik alapvető feladata a 
földtörténeti múlt megismerése. Tisztán matematikai szempontból ilyenkor 
negatív előjelű előrejelzésről van szó. Az utóbbi évtizedekben több ilyen negatív 
előrejelzési módszer alakult ki, pl. a kontinens rekonstrukciók egy adott 
időszakra, a kontinenslemezek mozgásának rekonstrukciója, valamint külön
böző paleoklímajelző diagramok - hőmérsékletre, levegő összetételre stb. Ezek 
megalkotásakor a szerzők legfeljebb kvalitatíve je lez ték a bizonytalanság 
mértékét (kicsiny, közepes, nagy), de újabban már konfidencia intervallumokkal 
is ta lálkozhatunk ( T O T M A N & P A R R I S H 1 9 9 8 ) . A földtörténeti kutatások 
bizonytalanságának további fontos eleme az, hogy meddig alkalmazható az 
aktualizmus elve. Ennek időbeli távolsága a vizsgált jelenségtől függően igen 
eltérő lehet. E bizonytalanság csökkentése kizárólag földtudományi mód
szerekkel képzelhető el. Mindezen folyamatok és jelenségek bizonytalanságának 
részletes megvitatása messze meghaladná tanulmányunk kereteit. Egyedül 
M E S K Ó akadémikusnak a földrengések előrejelzésére vonatkozó munkái t 
kívánjuk itt megemlíteni ( 1 9 9 6 ) . 

Az összetett előrejelzések bizonytalansága 

Elsősorban az alkalmazott földtudományban van szükség összetett 
előrejelzésekre, ahol a térbeli és az időbeli előrejelzés mellett még műszaki és 
gazdasági szempontokat is figyelembe kell venni. Ilyenek a nyersanyagkutatási 
és bányaberuházási programok, a környezeti hatástanulmányok, valamint a 
toxikus és a radioaktív hulladéktárolók ún. biztonsági elemzései. Mindezek a 
feladatok olyan összetettek, hogy a földtudomány szakemberei mellett ökológiai, 
gazdasági és pénzügyi szakemberek együt tműködését is igénylik. Tanul
mányunk keretei nem engedik meg, hogy e feladatokkal egyenként foglal
kozzunk. Bőséges nemzetközi szakirodalmuk van. Ennek ellenére a bizony
talanságok problémájával viszonylag keveset foglalkoztak, aminek egyik fő okát 
abban látjuk, hogy a korábbiakban felsorolt új matematikai módszereket eddig 
nem vették igénybe. 

A felsorolt feladatok sajátos megközelítései a szcenárió és az érzékenység
elemzés, valamint a kockázat elemzés. Sajnos még napjainkban is gyakran 
összekeverik a bizonytalanság, a kockázat és a véletlen események fogalmait, 
ezért röviden ezekkel is foglalkozunk. 

A kockázat, a bizonytalanság és a véletlen összefüggései 

Főleg a biztosító társaságok és a bankok jóvoltából a kockázat témakörének 
régóta széleskörű nemzetközi szakirodalma van. Az alkalmazott földtanban is 
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rendszeresen foglalkoznak kockázat elemzéssel. A Magyar Tudomány 
1999/1 . számában 1 1 cikk jelent meg a kockázat témaköréről. Közülük M Á L Y U S Z és 
T U S N Á D I cikke matematikai oldalról közelíti meg a kockázat fogalmát. Szerintük a 
kockázat fogalmát három tényező együttese határozza meg: 
- Egy személy, vagy csoport cselekedetéhez ill. döntéséhez kapcsolódik. 
- Az illetőre kedvezőtlen, káros kimenetele (következménye) van. 
- A tervezettől eltérő, előre nem látható, véletlen jellegű fordulat révén 

következik be. 
A kockázat tehát annak a lehetősége, hogy egy cselekedetünk ill. döntésünk 

előre nem látható módon kedvezőtlen kimenetelű lesz. 
Maga a kockázat tehát nem számszerűsíthető fogalom. Számszerűsíthető 

viszont a kockázat valószínűsége és a kockázat következményének nagysága pl. 
anyagi veszteség nagysága, személyi sérülések ill. elhalálozások száma. 

Egy jelenség véletlen jellegű ha kimenetele nem határozható meg egyér
telműen. Ismeretes, hogy a véletlen jellegű ún. tömegjelenségek törvény
szerűségeit kutatja a valószínűségelmélet ( R E I M A N N & T Ó T H 1 9 8 5 ) . 

Hogyan függ össze tehát a kockázat, a bizonytalanság, a hiba és a véletlen 
esemény? 

Példaként vegyünk egy szilárd ásványi nyersanyagtelepet, amelynek ásvány
vagyonát hagyományos módszerekkel számítottuk ki. Az ismert elméleti okok 
miatt ilyenkor az ásványvagyon bizonytalanságát nem lehet számszerűsíteni. A 
tervezett bányászati beruházás kockázatának nagyságát és valószínűségét sem 
ismerjük ilyenkor. Amennyiben az ásványvagyont korszerű matematikai 
módszerek segítségével számítjuk ki, úgy a becsült ásványvagyon mennyiségi és 
minőségi hibahatárai is ismertekké válnak Ezek ismeretében kiszámítható a 
bányászati beruházás kockázatának valószínűsége és a kockázat nagysága. A 
beruházó eldöntheti, hogy vállalja-e ezeket, vagy kiegészítő kutatást végeztet. 

Példák a fuzzy módszer alkalmazására 

Kvantitatív ásványtani fázisanalízis 

A kvantitatív ásványtani fázisanalízis mindmáig sok bizonytalansággal terhelt 
és bonyolult feladat. Metodikai okból külön-külön tekintjük át a termikus és a 
röntgendiffraktométeres módszert. A gyakorlatban a két módszer közismerten 
egymást kiegészítő és erősítő eredményeket szolgáltat. 

Termikus módszer. 

A MÁFI-ban évtizedek óta működő termikus laboratóriumban számítógéppel 
vezérelt M O M derivatográffal nyert eredményeket tanulmányoztunk, melyet dr. 
F Ö L D V Á R I Mária tett számunkra lehetővé. Ezúttal mondunk hálás köszönetet 
önzetlen segítségéért. 

A vizsgálati eredmények bizonytalansága két tényező együtteséből adódik: 
A műszer és a mérés bizonytalansága. Ide tartozik a mérési paraméterek 

leolvashatóságának korlátozottsága, a TG görbe kis mér tékű alapvonal 
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eltolódása, a kiértékelő számítógépes szoftver változtatásai, a kiértékelő pontok 
számának (1000 ill. 900) és he lyének megvál tozása. Mindezek a minta 
összetételétől független visszatérő hibák. 

A minta összetételéből fakadó bizonytalanság. Ez adja a vizsgálati eredmény 
bizonytalanságának nagyobb részét és mintáról mintára eltérő nagyságú. így 
minél nagyobb a mintában a vizsgált ásvány súlyveszteséget okozó kémiai 
alkotójának hányada, annál pontosabb a meghatározás, mert annál kisebb az 
ásványtani szorzófaktor. Gyakran részben, vagy egészben átfedik egymást a 
vizsgált ásványok endoterm csúcsai. Ezeket a TG görbe első ill. második 
deriváltjával lehet többé-kevésbé sikeresen elválasztani. További bizonytalanság 
forrása, ha két szomszédos endoterm csúcs között a plató nem éri el az 
alapvonalat. Ilyenkor nem választható el egyértelműen a két ásványhoz tartozó 
súlyveszteség. A legnagyobb bizonytalanságot az elemhelyettesítésre hajlamos 
ásványcsoportok, pl. kloritok, szmektitek, muszkovit-illit sor stb. jelenléte okozza. 
Ezeken belül az egyes ásványok pontos diagnózisa többnyire nem érhető el. 
Ilyenkor a fázisanalízis alapját képező sztöchiometriai összetétel sem határozható 
meg teljes pontossággal, mert a valós összetétel eltérhet az elméletitől. Mindezek 
miatt a módszer hivatalosan deklarált hibája ± 1 0 % , az egyes ásványok 
kimutathatóságának határa pedig 1-5% között mozog. 

Az elmúlt évek során a termikus laboratóriumban a késő-perm korú Bodai 
Aleurolit Formáció kőzetmintáiból több mint 100 kvantitatív fázisanalízis készült. 
Ezek közül választottunk ki 30 mintát, továbbá egy a szőci nyireskúti bauxit
telepből származó bauxitmintát a fuzzy módszerrel történő kiértékelésre. 

A 2. ábrán látható egy albitfészkes agyagkő hagyományos (crisp) és fuzzy 
számokkal történt értékelése. Jól látszik, hogy a minta egyes ásványainak 
meghatározása lényegesen eltérő hibával történt. A kalcit és a montmorillonit 
esetében a fuzzy szám nullából indul, ami azt jelenti, hogy ez a két ásvány 
meghatározása annyira bizonytalan, hogy esetleg hiányozhatnak is a mintából. A 
minták fuzzy számainak fuzzy statisztikai értékelése lehetővé tette a mérési hibák 
és a természetes változékonyság megkülönböztetését. A fuzzy számok területe 
alapján ér telmezet t bizonytalanság összefüggéseket mutat az ásvány-
paragenezissel. 

Röntgendiffraktométeres módszer 

Világszerte számos módszer t használnak a kvantitatív röntgenográfiai 
fázisanalízisre. Az általunk vizsgált módszert az MTA Geokémiai Kutató 
Laboratóriumában (GKL) dolgozták ki a hetvenes években. Ez a módszer mind 
az adott ásványok reális szerkezetét, mind a minta vegyi összetételét figyelembe 
veszi. Az elmúlt években a Bodai Aleurolit Formáció kőzeteiből, a fedő és fekü 
kőzetekből vett közel 100 mintán végeztek a GKL-ben kvantitatív röntgenográfiai 
fázisanalízist Á R K A I Péter akadémikus vezetésével. Vele néztük át a vizsgálati 
e redményeke t és készítettük el 36 kőzetminta tagságfüggvényeit. Értékes 
segítségéért e helyen fejezzük ki hálás köszönetünket. A vizsgálati eredmények 
± 10% hibahatár között mozognak. Az egyes ásványok kimutathatóságának 
határa 0,5-től 5%-ig terjed. A mérési hibák e módszernél három tényezőből 
fakadnak: 
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HAGYOMÁNYOS KIÉRTÉKELÉS 

2. ábra. Dérivatográfos vizsgálattal meghatározott ásványos összetétel ábrázolása hagyományos 
(crisp) és fuzzy számokkal. Albitfészkes agyagkő minta a késő-perm korú Bodai Aleurolit 
Formációból. BAT-10 fúrás 85,7 méteréből 

Fig. 2 Mineral composition obtained by derivatograph study. Above crisp numbers, below fuzzy numbers. Albitic 
claystone from the Upper Permian Boda Siltstone Formation. Borehole Number BAT-10, 85.7 m depth 

1. A műszer és a mérés bizonytalansága. Ide tartoznak többek között a röntgen
sugárzás intenzitásának ingadozásából, a regisztrációból, a kitüntetett orien
tációból és a mintaelőkészítésből származó bizonytalanságok. 

2. A röntgenfluoreszcenciás módszerrel készült vegyelemzések hibái. Ezen 
belül kiemelt szerepe van a mintaelőkészítésnek (gyöngy, vagy préselt por
preparátum használata). 

3. A minta ásványos összetételéből fakadó bizonytalanság. Ez adhatja a 
vizsgálati eredmény bizonytalanságának nagyobb részét. A fenti módszer ezért 
olyan faktorokat használ, melyeket az adott kőzet röntgendiffraktométeres 
vizsgálata során fokozatos iterációval alakítottak ki. Ezekkel a faktorokkal 
szorozzák meg a mértékadó röntgenreflexiók értékét. Az ásványtani hiba így sem 
küszöbölhető ki teljesen, de érdemlegesen csökkenthető. 

A tagságfüggvények megszerkesztése során az egyértelműen meghatározható 
ásványok felől haladtunk a bonyolultabb összetételűek felé. Nagy különbségeket 
észleltünk az egyes ásványok meghatározásának bizonytalansága között. A 
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viszonylag kis mennyiségű káliföldpát jelenléte a diffrakciós csúcsok átfedése 
miatt több esetben nem volt egyértelműen bizonyítható. Ezt a bizonytalanságot a 
fuzzy szám nullából való indításával fejeztük ki. A kiértékelés során korrelációs 
összefüggést észleltünk a fuzzy számok és a különböző kőzettani tulajdonságok 
között. 

A termikus és a röntgenográfiai vizsgálatok fuzzy értékelésének eredményeiről 
a közeljövőben részletesen beszámolunk egy külön cikk formájában. 

A repedezett kőzetek vízvezető képességének in situ meghatározása 

A hidrogeológiai vizsgálatok egyik fontos feladata a kőzetek in situ vízvezető 
képességének terepi meghatározása. Ez kútvizsgálattal lehetséges, amellyel 
megállapítható a vizsgált szakasz transzmisszivitása. A transzmisszivitás azt 
mutatja meg, hogy a kút körül kialakuló vízszintes radiális áramlás esetén 
egységnyi távolságon, egységnyi nyomásesés hatására, mekkora vízmennyiség 
áramlik keresztül időegység alatt, a telített réteg teljes vastagságában. 
Mértékegysége SI rendszerben m 2 /s. 

Porózus képződmények esetén a vízáramlás a réteg teljes vastagságában 
történik. Ilyenkor a kőzet vízvezető képességét a szivárgási tényezővel szokták 
jellemezni, amely a transzmisszivitás és a rétegvastagság hányadosa. Repedezett 
kőzetekben a víz főként repedésrendszerek mentén áramlik. Ilyen képződ
ményekben a kútvizsgálat során meghatározott transzmisszivitás elsősorban 
attól függ, hogy a vizsgált szakaszra hány hidraulikailag aktív repedés esik, és 
azoknak milyen a vízvezető képessége. Ebben az esetben a szivárgási tényező 
legfeljebb a tökéletesen repedésmentes, üde kőzettel kapcsolatban értelmezhető. 
A teljes, repedezett kőzettest vízvezető képességének jel lemzéséhez meg kell 
elégednünk azzal, hogy nagyjából azonos hosszúságú vizsgálati szakaszokon 
meghatározzuk a transzmisszivitást, majd megvizsgáljuk, hogy a transz
misszivitás értéke hogyan változik a fúrások mentén . Fúrólyukak egyes 
szakaszainak elkülönített vizsgálatához pakkeres kútvizsgálatokat szoktak 
alkalmazni. 

A repedezett kőze tek vízvezető képességét a nagyfokú változékonyság 
jellemzi: a transzmisszivitás értéke még kisebb térrészen belül is akár hat 
nagyságrendet változhat. Emiatt különösen fontos a reprezentatív mintavétel, a 
megfelelő mintavétel i rendszer kialakítása. Ha például csak egyetlen, 
párhuzamos síkokból álló repedésrendszerrel van dolgunk, akkor könnyen 
belátható, hogy a repedések síkjára merőleges fúrásokkal jellemezhető leginkább 
a képződmények vízvezető képessége. Ha viszont a fúrások párhuzamosak a 
repedésrendszer síkjával, akkor - attól függően, hogy a fúrás a repedés mentén 
halad, vagy végig üde kőzetet harántol - a képződmények vízvezető képességét 
alaposan túl-, vagy alulbecsülhetjük. A valóságban általában nem egyetlen, 
hanem változatos irányultságú repedésrendszerrel van dolgunk, ezért 
célszerűnek tűnhet a fúrásokat a tér három, egymásra kölcsönösen merőleges 
irányában lemélyíteni. A korlátozott kutatási költségek miatt erre igen ritkán 
nyílik mód. Ha nem rendelkezünk elegendő információval a fő vízvezető 



HAGYOMÁNYOS KIÉRTÉKELÉS 

3. ábra Röntgendiffraktométeres vizsgálattal nyert ásványos összetétel ábrázolása hagyományos (crisp) és fuzzy számokkal. Albitfészkes agyagkő a késő-perm 
korú Bodai Aleurolit Formációból. BAT-4 fúrás 1169,2 méteréből 

Fig. 3 Mineral composition obtained by X-ray dijfractometry. Albitic claystone from the Upper Permian Boda Siltstone Formation. Borehole BAT-4, 1169.2 m depth 
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repedésrendszerek irányáról, akkor a bizonytalanságot leginkább azzal 
csökkenthetjük, ha ragaszkodunk a függőleges fúrásokhoz. 

A nagy mértékű változékonyság miatt könnyen előfordulhat, hogy a fúrólyuk 
egészen rövid szakaszához igen magas vízvezető képesség tartozik. Ezért a 
leghelyesebb, ha a fúrólyuk teljes hosszát szkennelésszerűen végigvizsgáljuk, 
egymást a széleken kis mértékben átfedő, lehetőleg egyforma hosszúságú, 
10-25 m-es vizsgálati szakaszokkal. 

A repedésrendszerek többféle orientációja és összekapcsolódottsága miatt 
általában nem tudjuk, hogy mekkora a mérés hatótávolsága, azaz hogy az adott 
vízvezető képesség milyen irányban milyen távolságra terjeszthető ki. 
Rendszerint még nagy fúrássúrűség esetén sem lehet a vízvezető képességet az 
egyes fúrások között korrelálni. Ez annál is inkább így van, mivel a vízvezető 
képesség még egyetlen konkrét repedés síkja men tén is akár három 
nagyságrendet változhat, a repedés szélességének, ill. a repedéskitöltések 
állapotának függvényében. Ezért a fúrások számát, vagyis a vizsgált szakaszok 
összhosszát csak olyan mértékig célszerű növelni, hogy a transzmisszivitások 
eloszlását megfelelően tudjuk jellemezni. A fúrások közötti interpolációhoz 
általában a tektonikai és geofizikai vizsgálatok eredményét is figyelembe kell 
venni, illetve valamely fúrás kútvizsgálatával egyidejűleg a közelben lévő többi 
fúrásban is észleléseket kell végezni (egymásrahatás-vizsgálat). 

A kútvizsgálatok során valamilyen jól kontrollálható módon - például 
szivattyúzással (termeltetéssel) vagy vízbesajtolással (nyeletéssel), illetve a 
termeltetés vagy nyeletés megszüntetésével - hatást gyakorolunk a víztározó 
képződményekre. Az erre a szabályozott jelre kapott válasz (nyomásváltozás, 
v ízhozamvál tozás) alapján következte thetünk a képződmények vízvezető 
képességére . A jeladás szabályozási módja alapján többféle kútvizsgálati 
módszert különböztethetünk meg. Például az állandó hozamú tesztek során a 
termelt vagy besajtolt vízhozamot a kút szájánál állandó értéken tartjuk, és a 
vizsgált szakaszban mérjük a nyomásváltozást. 

Az állandó hozamú teszt bizonytalanságának egyik forrása, hogy mennyire 
tudjuk a vízhozamot állandó szinten tartani. Alacsony vízvezető képességek 
esetén még viszonylag kisebb vízhozam-ingadozások is megnehezíthet ik a teszt 
kiértékelését . E bizonytalanság csökkentésének az a legjobb módja, ha 
huzamosabb idejű víztermelés vagy nyeletés után a kutat hirtelen lezárjuk, azaz 
a vízhozamot zérusra változtatjuk, és mérjük a vizsgálati szakaszon a nyomás 
felfutását, ill. csökkenését. 

Az ál landó hozamú tesztek bizonytalanságának egy másik forrása a 
nyomásmérés pontossága. Ma már igen nagy érzékenységű, közvetlenül a 
vizsgálati szakaszba telepíthető nyomásszondák állnak rendelkezésre. Az 
a lacsony vízvezető képességű repedezet t kristályos kőzetek, vulkánitok, 
aleuritok vizsgálatához szükség van ilyen pontos és költséges műszerekre, a 
porózus képződmények többsége esetében azonban kisebb érzékenységű 
nyomásmérők is megfelelnek, sőt, nyitott kutakban számos esetben elegendő a 
megfelelő sűrűségű vízszintmérés. 

A kútvizsgálat során mért nyomásadatokból nem lehet közvetlenül meg
határozni a képződmények transzmisszivitását. Az észlelt adatok ugyanis csak 
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azt mutatják meg, hogy az adott jelre milyen választ kaptunk, de a vízáramlás 
valódi geometriáját nem ismerjük. A feladatot indirekt módon lehet megoldani: 
megvizsgáljuk, hogy az adott szabályozott jelre milyen választ kaptunk volna 
különféle (idealizált) áramlási modellek esetén, és ezek közül választjuk ki a 
ténylegesen mért adatokhoz leginkább illeszkedő modell t . A legnagyobb 
bizonytalanságot az jelenti, hogy a feladatnak számos megoldása lehet, vagyis 
többféle áramlási modell is létezik, amelyekkel a mért adatok illesztése 
egyformán jól megoldható. Az áramlási modellek közül a választás nem 
egyszerű, ehhez fel kell használnunk a rendelkezésre álló egyéb földtani 
adatokat is. A lehetséges variációk közül általában azt a legegyszerűbb modellt 
szokás választani. A kútvizsgálat módszerének körültekintő megválasztásával 
je len tősen csökkenthető a teszt kiér tékelésének bizonytalansága, de - a 
modellválasztás priori jellege miatt - e bizonytalanság semmiképpen sem 
küszöbölhető ki teljesen. 

Az áramlási modell kiválasztását az ún. diagnosztikai görbe alapján, korszerű 
számítógépes programok (pl. Interpret/2) segítségével végezhetjük el. A kettős 
logaritmikus léptékben megszerkesztet t diagnosztikai görbén az észlelt 
nyomásvál tozást ábrázoljuk a mérési idő függvényében. Különösen a 
nyomásváltozás deriváltjának alakja, egyes szakaszainak meredeksége segíti a 
megfelelő áramlási modell kiválasztását. A nyomásvál tozás deriváltjának 
vízszintes stabilizációs szakasza arra utal, hogy a kút körül radiális áramlás 
alakult ki. A transzmisszivitás e stabilizációs szakasz helyzete alapján határozható 
meg (4. ábra). 

Az áramlási modell kiválasztása után az elméleti modell hidrodinamikai 
tulajdonságait úgy változtatjuk, hogy az adott jelre kapott szimulált válasz minél 
tökéletesebben illeszkedjen a ténylegesen mért értékekhez. Az illeszkedés 
tökéletesítését számítógépes programok segítik, amelyek különféle regressziós 
algoritmusokat használnak. Hiába tudunk azonban látszólag igen jó illeszkedést 
elérni, eredményünk bizonytalanságát növeli, hogy az elméleti modell számos 
fontos bemeneti paraméterét (pl. kőzetporozitás, teljes összenyomhatóság) csak 
becsléssel tudjuk megadni. Azt, hogy az egyes bemeneti paraméterek milyen 
mér tékben befolyásolják az elméleti áramlási model l hidrodinamikai 
tulajdonságait, ún. érzékenység-vizsgálatokkal lehet megállapítani. 

A transzmisszivitás meghatározásában a következő lépés, hogy a vizsgált 
képződmények hidrodinamikai tulajdonságait azonosnak tételezzük fel az 
optimalizált elméleti modellével. 

Repedezett kőzetek esetében a transzmisszivitás meghatározásában az okozza 
a legnagyobb bizonytalanságot, hogy a diagnosztikai görbén sokszor hiányzik a 
jól felismerhető vízszintes stabilizációs szakasz. Ennek az az oka, hogy repedezett 
kőzetekben számos esetben valóban nem alakul ki a kút körül radiális áramlás. 
Ebben az esetben tulajdonképpen a transzmisszivitás eredeti fogalma is értelmét 
veszíti. Léteznek ugyan modellek, amelyek nemcsak a kétdimenziós radiális 
áramlást tudják kezelni , hanem az egydimenziós lineáris áramlástól a 
háromdimenziós szferikus áramlásig minden áramlási geometria vizsgálatára 
képesek. Ezek az ún. törtdimenziós áramlási modellek az áramlás geometriáját 
változó paraméterként kezelik, amelynek értékét az elméleti modell 



i.ábra Kettős logaritmikus skálájú diagnosztikai görbe 

Fig. 4. Diagnostical diagram on double-logaritmic scale 
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illeszkedésének optimalizálása során lehet meghatározni. Sajnos a tört áramlási 
dimenzió alapján meghatározott transzmisszivitás nehezen építhető be a 
hagyományos hidrogeológiai modellekbe, és az eltérő áramlási dimenziók 
alkalmazásával kiértékelt vizsgálati szakaszok összehasonlítása is körülményes. 
Ezért be kell é rnünk azzal, hogy a repedezet t képződmények vízvezető 
képességét egy olyan paraméterrel je l lemezzük, amelynek pontos fizikai 
tartalmával nem vagyunk tisztában. Természetesen ez is további bizonytalanság 
forrása. 

A kútvizsgálat módszerének helyes megválasztásával és a vizsgálat időtar
tamának növelésével mérsékelhető az áramlási geometr ia meghatározat
lanságából eredő bizonytalanság. Egy másik megoldás, hogy ugyanazon a 
vizsgálati szakaszon többféle tesztet végzünk (pl. állandó hozamú tesztek 
különböző vízhozamok alkalmazásával, slug-tesztek stb.). Az egyes vizsgálati 
módszereket eltérő mértékben és módon befolyásolja az áramlási geometria 
bizonytalansága. A tesztek diagnosztikai görbéinek összehasonlító kiértékelése 
alapján ez a bizonytalanság számszerűsíthető - a transzmisszivitás fél egy 
nagyságrend pontossággal meghatározható . Az 5. ábrán a kettős nyíl a 
transzmisszivitás lehetséges legkisebb és legnagyobb értéke által közrefogott 
tartományt jelzi. A lehetséges legkisebb, legnagyobb, valamint a legvalószínűbb 
értékek alapján a transzmisszivitás kifejezhető fuzzy szám formájában. 

A 6. ábrán a Bodai Aleurit Formáció vizsgálatára mélyített Del ta-6 fúrás 
tesztjeinek feldolgozását mutatjuk be. Látható, hogy a magasabb vízvezető 
képességű szakaszokon a transzmisszivitás meghatározásának bizonytalansága 
rendszerint kisebb. A repedezett kőzetekre igen jellemző módon az egymással 
szomszédos vizsgálati szakaszok vízvezető képessége olykor 2 - 3 nagyságrenddel 
is különbözik. A tagságfüggvények megszerkesztésének köszönhetően - az 
egyes tesztek kiér tékelésének nagyfokú bizonytalansága el lenére - jól 
felismerhetők a vízvezető képesség változásának általános törvényszerűségei a 
fúrólyuk mentén. 

A szilárd ásványvagyonbecslés 

Hazánkban jelenleg az ásványvagyon becslést az érvényes bányatörvény 
alapján a Magyar Geológiai Szolgálat szabályozza, de ezen belül részletes 
módszertani előírások nincsenek. Az országban alkalmazott módszerek föld-
tanilag helyesek, ugyanakkor háromféle számítási hiba elkövetésére nyújtanak 
lehetőséget: 

1. Többnyire nem történik meg a hatástávolságok kiszámítása. 
2. Többnyire nem végeznek normalitás vizsgálatokat a fő paraméter-átlagok 

kiszámítása előtt. Ugyanakkor gyakorlati tapasztalataink szerint igen gyakoriak 
az erősen aszimmetrikus eloszlások. 

3. Amikor a kapott átlagokat a telep egészére terjesztik ki, a pontbecslésről 
intervallumbecslésre kell áttérni. Ez jelenleg sehol sem történik meg. 

Nyomatékosan hangsúlyozni kell, hogy a matematikai számítások alkalmazása 
során szigorúan be kell tartani a matematika törvényeit! Ezek mellőzése súlyos 
számítási hibákhoz vezet. 



5. ábra A bizonytalansági tartomány meghatározása 

Fig. 5 Determination of the field uncertainty 
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6. ábra A Delta-6 fúrás tesztjeinek fuzzy tagsági függvényei 

Fig. 6 Fuzzy membership functions of the tests performed in the Delta-6 borehole 

Ismeretes , hogy a hagyományos módszerek nem adnak lehetőséget a 
hibahatárok kiszámítására. Az érvényben levő ismeretességi kategóriák (A, B , C l , 
C2) ezt nem is írják elő. Ugyanakkor a piacgazdaság feltételei között minden 
bányászati beruházó elemi érdeke annak az ismerete, hogy a kiszámított 
ásványvagyon mekkora hibahatárok között helyezkedik el. E nélkül a bányászati 
beruházás kockázata sem értékelhető. Véleményünk szerint ez a feladat a fuzzy 
módszer alkalmazásával megoldható. Példaként a Bakonyi Bauxitbánya Kft. 
hozzájárulásával a Halimbai bauxittelep Hal.II/DNY bányamezőjét választottuk 
ki. Ez egy önálló, jól körülhatárolt érctest a telepen belül és így alkalmas a 
számítások elvégzésére. 

Első lépésként variogramok megszerkesztésével kiszámítottuk a fő para
méterek hatástávolságait, majd a fúrások köré a hatástávolságnak megfelelő 
köröket húzva megállapítottuk, hogy az érctest területén nincs a hatástávolságon 
kívül eső területrész. Ezután hozzá lehetett fogni a három tagságfüggvény 
megszerkesztéséhez: 
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Az érdest alapterületének meghatározása. Először a több évtizedes bányászati 
tapasztalat alapján kialakított teleptani modellnek megfelelően a földtanilag 
leginkább valószínűsíthető telepkörvonalat szerkesztettük meg, az érvényes 
számbavételi határ, tehát 2,0 méter minimális bauxitvastagság figyelembe 
vételével. Ezután került sor a lehetséges legkisebb alapterület kijelölésére. Ekkor 
a határ közvetlenül a szélső produktív fúrásokon kívül fut (7. ábra). 

A lehetséges legnagyobb alapterület pedig egészen az érctesthez legközelebb 
eső - nem produktív fúrásokig terjed. Megjegyezzük, hogy a több évtizedes 
halimbai bauxitbányászat során többször is találkoztunk olyan esetekkel, amikor 
az ipari bauxit közvetlenül a szélső nem produktív fúrásig terjedt. A tagság
függvény minimum és maximum értékét ebben az esetben az adja, hogy minden 
érintett fúrásnál ezt a szélsőséges lehetőséget érvényesítettük. Az így kapott 
három alapterületet a nagyobb pontosság érdekében számítógéppel számoltuk 
ki. Egy olyan háromszög alakú fuzzy számot vettünk fel tehát, amelynek alapját 
a legkisebb és a legnagyobb alapterület adja, csúcsa pedig a teleptanilag 
valószínűsített érték (8/A ábra). 

Az átlagos telepvastagság meghatározása. Első lépésben a hagyományos módon 
számítottuk ki az átlagvastagságot normális eloszlást feltételezve (7,9 méter). A 
ferdeség és a relatív ferdeség értékei azonban az eloszlás nagyfokú aszim
metriáját jelezték. Ezt az elvégzett normalitásvizsgálat is megerősítette. Ezért az 
SPSS statisztikai programcsomag segítségével robusztus átlagokat (M-átlag-
becslőket) számoltunk ki: 

Huber-féle átlagbecslő 6,6 méter 
Hampel-féle átlagbecslő 6,4 " 
Tukey-féle átlagbecslő 5,9 " 
Andrew-féle átlagbecslő 5,9 
A felsoroltak közül a nemzetközi szakirodalomban leginkább elfogadott Tukey-

féle átlagbecslőt vettük figyelembe. Ennek az átlagnak a standard hibája képezi 
a fuzzy szám magját (1 tagságértékű intervallumát), tartóját pedig a 95%-os 
konfidencia szinten számított konfidencia intervallum adja. A 8/B ábrán a hagyo
mányos átlagot is feltüntettük. Jól látszik, hogy ez a szám a fuzzy számnál 
nagyobb, tehát felfelé torzított. 

Az átlagos térfogatsűrűség meghatározása. A térfogatsűrűséget a működő 
halimbai bánya több pontján 1,0x1,0x0,5 m térfogatú bauxitidom súlyának 
megmérésével határozták meg. A Hal.II/DNY érctest még nincs bányászatilag 
feltárva, ezért ezt a reprezentatív méretű vizsgálatot nem lehetett alkalmazni. E 
helyett laboratóriumban 35 db 1-3 c m 3 térfogatú minta térfogatsűrűségét mérték 
meg. E minták sajnos kis térfogatuk miatt nem tekinthetők reprezentatívoknak. 
Ezért a kellő mintaszám ellenére ± 1 0 % hibahatárt kellett felvennünk. A mérések 
hibaeloszlását normálisnak feltételezve a 2,29 t /m 3 átlagos térfogatsúly két olda
lán 1 0 - 1 0 % hibával számoltuk ki a fuzzy szám magját. A tartó ennél nem sokkal 
szélesebb és a 95%-on felvett konfidencia intervallumnak felel meg (8/C ábra). 

Közismert, hogy az ásványvagyon mennyiségét az alapterület, az átlagos 
vastagság és az átlagos térfogatsűrűség szorzata adja meg. Ezt a szorzást a fuzzy 
aritmetika szabályai szerint a fenti három fuzzy számra is elvégeztük és a 8/D 
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ábrán látható fuzzy szorzatot kaptuk. Ez a szám a következő információkat 
nyújtja: 

Még a legkedvezőtlenebb körülmények egybeesése esetén sem lehet a földtani 
vagyon 360 000 tonnánál kevesebb és a legkedvezőbb esetben sem lehet 2 360 000 
tonnánál több. 

A jelenlegi megkutatottság mellett 720 000 és 1 240 000 tonna között tételezhető 
fel a földtani vagyon, de ennél pontosabban nem határozható meg a vagyon 

7. ábra A Halimba II/DNY bauxit érctest lehetséges legkisebb és legnagyobb alapterülete 

Fig. 7 The smallest and the largest possible extent of the Halimba 11/SW bauxite ore body 



Bakonyi Bauxitbánya Kft. hivatalos vagyonszámítása 

8. ábra A Halimba II/DNY bauxit érctest földtani vagyonának kiszámításához felvett fuzzy számok A: alapterület, B: átlagos bauxitvastagság, C: átlagos bauxit 
térfogatsűrűség, D: földtani vagyon. Függőleges vonal: a hagyományos vagyonszámítás eredményei 

Fig. 8 Fuzzy numbers applied to the bauxite ore reserve estimation of the Halimba WSWore body A extent, В average bauxite thickness, С average bulk density, Dore tonnage. 
The vertical lines represent the results of the traditional ore reserve estimation 
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menynyisége. A hagyományos úton kapott 1 2 9 7 0 0 0 tonna ennél valamivel több, 
vé leményünk szerint túlzott szám, aminek oka a helytelen vastagságszámítás. 

A fentiekkel azonos módon történt a vagyon minőségének meghatározása, 
amit helyszűke miatt itt nem mutatunk be. Ugyanilyen módon, a tervezett 
termelési veszteség és termelési hígulás figyelembe vételével a kitermelhető 
vagyon is kiszámítható fuzzy szám formájában. E két tényező hibái termé
szetesen megnövelik a vagyon összesített hibáját. A módszer az ipari vagyonra is 
kiterjeszthető az ott számításba vett műszaki és gazdasági paraméterek ill. azok 
tervezett hibáinak figyelembevételével. A végeredmény is fuzzy szám, amely 
mindezeket a hibákat összesített formában tartalmazza. A módszer nagy előnye, 
hogy számításai viszonylag egyszerűek és számítógéppel könnyen és gyorsan 
elvégezhetők. A legfontosabb az, hogy a földtani vagyon kiszámításakor az adott 
telep földtani sajátságait kell a lehető legmesszebb menően figyelembe venni. 
Erre a fuzzy elmélet lehetőséget nyújt. 

Mindezek alapján a beruházó az eddigieknél jóval több információt kap arra 
nézve, hogy mekkora kockázattal jár beruházási döntése. Amennyiben a koc
kázatot túlságosan nagynak tartja, úgy kiegészítő kutatást határozhat el. Az 
újdonság ebben az esetben az, hogy minden egyes fúrás elkészülte után a fuzzy 
módszerrel igen gyorsan kiszámítható, hogy miként módosult a vagyon, de 
főként annak bizonytalansága. így csak a valóban szükséges kiegészítő kutatásra 
kerül sor, felesleges többletkutatás elkerülhető. 

Megjegyezzük, hogy a földtanilag ismert területek reménybel i ásvány-
vagyonának felderítésére az utóbbi években több, a valószínűségelmélet alapján 
álló módszert dolgoztak ki. Ilyen a súlyozott bizonyítékok (weights of evidence), 
valamint a súlyozott logisztikus regresszió (weighted logistic regression) 
módszere ( A G T E R B E R G et al. 1 9 9 3 ) , továbbá a valószínűségi neurális hálózatok 
(probabilistic neural networks) módszere ( S I N G E R & K O U D A 1 9 9 7 , 1 9 9 9 ) . 

Következtetések 

Javasoljuk, hogy a jövőben mind a tudományos, mind az alkalmazott 
földtudományi kutatásoknak legyen szerves része a bizonytalanság vizsgálata, 
számszerűsítése ill. a hibahatárok csökkentése 

Minél több szakterületen ki kellene próbálni a tanulmányban említett 
módszereket, elsősorban a fuzzy elmélet módszereit 

Megkülönböztetett fontosságot tulajdonítunk az ásványvagyon becslések és a 
biztonsági elemzések korszerűsítésének, hibahatáraik meghatározásának 

A bizonytalanság csökkentésének általunk javasolt módja interdiszciplináris 
együttműködést kíván a földtudomány, a matematika és a számítástechnika 
szakemberei között 

Javasoljuk, hogy az egyetemi oktatásban is kapjon szerepet a bizonytalanság, 
valamint a hibahatárok kiszámítása 
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