
Néhány a földtanban alkalmazható egzakt osztályozási módszer"
írták: Jcsskó Tamás és Dir. Viczián István

Egy találó megállapítás szerint ( P u s z t o v a -  
1 o v, N. L. 1962) „a vizsgált tárgyak osztályozá
sának állapota tükrözi az illető tudom ány egé
szének állapotát”. Ez a gondolat is indokolja, 
hogy különös figyelmet szenteljünk a földtani 
osztályozás kérdésének.

Ism ertetésünkben három  tém ával foglalko
zunk:

1. a földtani osztályozás általános, főleg hal
mazelméleti és m atem atikai-logikai alapokon 
nyugvó elmélete,

2. a „cluster” program  és
3. a diszkrimináns függvények,

1. A  földtani osztályozás általános elmélete 

Bevezető megjegyzések

Ennek az elm életnek a kidolgozása az ún. 
„novoszibirszki iskola” , J  u. A. V o r  o n  i n  és 
m unkatársai érdeme. Eredm ényeiket több cikk
ben és összefoglaló form ában 1967-ben a „Geo- 
logija i m atem atika” (szerk.: É. É. F o t i a d i )  
című könyvben adták közre. E könyv beveze
tése szerint a formális szempontból elm aradt, 
„leíró” tudományokban, m int pl. a földtanban, 
az osztályozásnak van éppen olyan nagy jelen
tősége, m int a képletek alkalmazásának az „eg
zakt” tudományokban.

Dolgozatunk első részében ezen elm élet főbb 
gondolatait szeretnénk ism ertetni, emellett 
illusztrációképpen néhány konkrét földtani pél
dát is be kívánunk m utatni.

Az osztályozás alapfogalmai

Először meg kell adnunk az objektumoknak 
azt a z ' A halmazát, amelyen az osztályozást 
végezzük. Egy halm azt kétféle módon lehet 
m egadni:

1. Megadható egy form ális szabály a rra  néz
ve, hogy egy tetszésszerinti x  objektum  bele
tartozik-e az A halmazba, vagy sem.

Pl.: „Mészkő” =  olyan kőzetek halmaza,
amelyek CaCCh tartalm a nagyobb, m int 75%.
2. Megadható az A halmaz elemeinek teljes 

felsorolása.
Pl.: „A Polgárdi 3. sz. m élyfúrásból rönt

genvizsgálatra leadott m inták halm aza” —
=  2., 3., 4., . . ., 63. sz. m inta.
Az 1. megadási mód fogalmak segítségével és 

a nom enklatúra közvetítésével történik, de e 
kérdésekre a formális tárgyalás keretében nem 
kell kitérnünk. *

* Előadásként elhangzott: az MFT M atem atikai-Föld
tan i Szakcsoport 1970. jan u ár 30-i ülésén.

Az A halmaz elemeinek osztályokba sorolása 
a halmaz elemeinek az A halmazon m eghatáro
zott %A] tulajdonságai segítségével történhet. 
Ezeknek a tulajdonságoknak lehet számszerű 
értéke, vagy „igen-nem ” típusú logikai értéke.

Pl.: Számszerű érték: „klorit-tartalom  % - 
bán” tulajdonság; logikai érték: „finom réte
ges” tulajdonság.
E kétféle tulajdonságot együtt tárgyalhatjuk, 

ha bevezetjük az ism ertetőjegy  fogalmát. Ne
vezzük az A halmazba tartozó a objektum  vala
m ennyi olyan tulajdonságát, amellyel az vagy 
rendelkezik, vagy nem, de am elyet az adott 
osztályozás céljából figyelembe vettünk, ismer
tetőjegynek. Az első esetben az u(a) =  1, a má
sodik esetben az u(a) =  0 jelölést használjuk. 
Az ism ertetőjegyekkel m inden további nélkül 
jellem ezhetünk logikai értékű tulajdonságokat, 
míg a számszerű értékű tulajdonságok lehetsé
ges értékkészletét valam ilyen meggondolás 
alapján intervallum okra kell bontani.

Pl.: „Az 5. sz. m inta finom réteges” logikai 
tulajdonság: u  jinomni5. sz. m.) =  1;

„az 5. sz. m inta nem finom réteges” logikai 
tulajdonság: u/;»omrt.(5. sz. m.) =  0;

„a 33. sz. m inta klorittartalm a beleesik a 
38—42% intervallum ba” számszerű tu la j- 

ki
donság: u 38—425/o (33. sz. mű =  1;
„a 33. sz. m inta klorittartalm a nem esik 

bele a 38—42% intervallum ba” számításszerű 
ki

tulajdonság: u^g_4 2 % (33. sz. m.) =  0 .
Anélkül, hogy pontos definícióikat megad

nánk, m egem lítjük az ism ertetőjegyek azon 
tulajdonságait, am elyeket az osztályozás meg
kezdése előtt meg kell vizsgálnunk: egy ismer
tetőjegy lehet „az A halm azt felosztó”, ké t is
m ertetőjegy lehet „az A halmazon egymást ki
záró” vagy „összeegyeztethető”, ill. lehet egy 
ism ertetőjegy „egy másikból következő” vagy 
attól „független”.

Az ism ertetőjegyeket ism ertetőjegykészletek
be foglalhatjuk össze:

|  uk j ~ U \  k — 1, 2..... n(í).

Pl.: „A Polgárdi 3. sz. m élyfúrás röntgen- 
vizsgálatra leadott m intáinak halm azát” a 
következő ism ertetőjegykészletekkel jelle
meztük :

T1kl í ki ki ki ki
U ~%u 2 3 -2 7 , u 2 8 -3 2 , u 33—37, u 38—42,

ki ki )
u 43— 47, u 48—52 }•

33



„ i i l i  ill ill iíl ill
U ~  ( u 2 8 - 3 2 ,  u 33— 3 7 ,  1138 4 2,  u 4 3 — 4 7 ,

ill ill ill I
u 48— 52,  11 5 3 - 5 7 ,  11 63— 6 7 , ’

IIniin_( mm mm mm 
U ~ ( u 3 - 7 , u 8 - 1 2 , u 1 3 — 1 7 ,

mm mm ) 
u 1 8 - 2 2 , u 28— 32 j'

(Felső indexben: ki =  klorit, ill =  illit, 
mm =  m ontm orillonit; alsó indexben a szám
adatok % -ban).
E jelöléssel pl. a 33. sz. m inta ism ertetőjegy- 
készletei:

UM = |  0, 0, 0, 1, 0, of,
Um =  j 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0 I ,
Umm =  f0, 0, 1, 0, 0?,

(azaz összetétele; ki: 38—42% 
ill: 43—47% 
mm: 13—17%.)

Az ism ertetőjegykészletek tulajdonságait is 
csak m egem líthetjük: lehetnek „homogének” 
(azaz „azonos dimenziójúak”) és „alternatívák” . 
Egy ism ertető jegykészlet lehet „egy másikból 
következő”, ill. „egy m ásiktól független” .

Valamennyi figyelembe vett U ' ism ertető
jegykészlet együtt az U ism ertetőjegyrendszert 
alkotja:

.{Ui > =  U, i — 1, 2, . . . ,  1.
Pl.: A fenti halmaz ism ertetőjegykészletei

nek egyesítése a halmaz ism ertetőjegyrend- 
szerét adja:

U =  )U kl, Uiu, U mm}, 
a 33. sz. m inta ism ertetőjegyrendszere:

U  (33.  s z .  m . )  = {  0,  0,  0,  1 ,  0,  0,  0,  0,  0,
1 ,  0,  0,  0,  0 0,  1 ,  0,  0 ) .

Az ism ertetőjegyek jellemzése után  definiál
juk  az A halmaz partíciójának fogalmát. Az A 
halmaz partícióján az A halm aznak az A i , i  — 
=  1, 2 , . . . ,  N, részhalmazok form ájában való 
előállítását értjük, olymódon, hogy teljesü lje
nek az alábbi feltételek:

Aj0  A*—0, í^ k  (1)
(a részhalm azoknak nincsen közös része);

N
U Ai =  A (2)

i=  1
(a részhalmazok egyesítése az A halm azt adja) és 

A ^ O , i = l ,  2..... N (3)
(egyik részhalmaz sem üres).

Végül az alapfogalmak között tárgyaljuk az

A halmaz (a) ism ertetőjegyekkel jellem zett a
elemeinek egymáshoz való viszonyát az A hal
maz partíciója szempontjából. Az A halmaznak 
az ism ertetőjegyek alapján egymással ekviva
lens elem eit egy osztályba soroljuk. Ezt ponto

sabban úgy fejezhetjük ki, hogy az A halmaz 
partícióját egy az A halmazon értelm ezett U 
ism ertetőjegyrendszeren alapuló ún. nem -kü- 
lönbözőségi reláció segítségével valósítjuk meg. 
(Megemlítjük, hogy a nem-különbözőségi relá
ció az ekvivalencia-relációk közé tartozik.) Az 
A halm azba tartozó a ’ és a” elemek akkor van
nak egymással az U ism ertetőjegyrendszer 
alapján nem-különbözőségi relációban, ha va

lam ennyi u^SU ism ertetőjegyre teljesül, hogy

uj ja ' )  +  u jjta’V  1

(hanem vagy 0 , vagy 2 ), másszóval bárm elyik 

u^ ism ertetőjegyet vegyük is U-ból, azzal a tu 
lajdonsággal vagy egyik elem sem rendelkezik, 
vagy m ind a kettő.

Pl.: A 49. és 52. sz. m inták az U =  { tJk|’ 
UlU , U"11”} ism ertetőjegyrendszer alapján nem 
különböznek egymástól, azaz nem-különböző
ségi relációban vannak egymással, és ezért 
egy osztályba sorolhatók, m ert

ki ki
u 48— 52^49- sz- m -) + 11 48— 52(52- sz- m -) =  2>

u 43__4 7 (4 9 . sz. m.) -}-U4 3 _  47(52. sz. m.) =  2,

u g_^ i 49- sz- m -) "T" u 8__1 2 ^ 2- sz- m -) == 2>

a többi összeg pedig 0 , pl.
ki ki

u 4 3 _ 4 7 (49- sz. na-) +  u 4 3 _  4 7 (5 2 . sz.m.) =  Ostb.,

de pl. a 46. és 49. sz. m inták különböznek 
egymástól az U ism ertetőjegyrendszer alap
ján, azaz nincsenek nem-különbözőségi relá
cióban, m ert pl.:

ki ki
u 48— 52(46' sz- m -) +  u 48 -  52(49- sz. m.) =  1 .

Felsorolásos osztályozás. A z osztályozás deter
m inisztikus elm életének fő  feladatai

Legyen adva az A halm aznak az U ism erte
tőjegyrendszer alapján egy partíciója az 

Ai, A2, . .., Ax(ü)
osztályokra, és jelöljük ezt [A:U]-val. Ha az 
)A:U( partíciót valam ely másik [A:U’] partíciótól 
függetlenül tekintjük, azt felsorolásos osztályo
zásnak nevezzük.

A felsorolásos osztályozás többféleképp ad
ható meg:

1. Az egyes osztályok ún. meghatározó szim
bólumával:

Lp =  (<%,!, Cí-jy 2,,-,,

ahol «* az U ’ ism ertetőjegykészlet azon ismer-r t
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1. táblázattető jegyének sorszáma, am ely 1 értéket vesz 
fel, ha az a elem beletartozik az A„ osztályba.

Pl.: Az ism ertető jegykészleteknél példa
ként em lített 33. sz. m inta adatait felhasz
nálva annak az osztálynak a meghatározó 
szimbóluma, amelybe a 33. sz. m inta tartozik: 

L =  (4, 4, 3).
(Lásd még: 1. táblázat.)
2. M egadhatók az osztályok az ism ertetője

gyek táblázata form ájában,
3. fa-gráffal,
4. pontokkal az l-dimenziós ism ertető jegy tér 

vetületein és

5. Boole-függvényekkel is.
Ez utóbbiak részletezésére most nem  térhe

tünk ki, csak m egem lítjük, hogy az adatok 
mennyisége és a választott cél szerint érdemes 
a felsorolt lehetőségek közül választani Nagyszá
mú adat gépi feldolgozására az 5. megadási 
mód a legalkalmasabb.

Ha az [A:U] felsorolásos osztályozás osztá
lyait valam ilyen szempont szerint összevonjuk, 
azaz „magasabb rendszertani kategóriákat” aka
runk kapni, az így keletkező {[A :U]} partíciót 
az [A:U]-ból szárm aztatott felsorolásnak ne
vezzük. Célszerű ezt az összevonást úgy végez
ni, hogy valam ilyen távolságfüggvényt defi
niálunk az egyes osztályok között, és azokat az 
osztályokat, am elyekre ennek a távolságfügg
vénynek az értéke valam ilyen előre megválasz
to tt küszöbértéknél kisebb, összevonjuk. (A 
cikk második részében erre lesz példa a „clus- 
te r” analízis.)

Pl.: Az 1. táblázat adatait felhasználva, a 
távolságfüggvényt a meghatározó szimbó
lumok közötti vektoriális távolsággal defi
niálva és a küszöbértéket 1-nek véve az így 
szárm aztatott felsorolásban a következő osz
tályokat különböztethetjük meg:

AlM, Al82, A'263, A 28I, Am, A 353, A«c,
Aílí, A 52Í, Ay,

ahol q az összes fennm aradó meghatározó 
szimbólum.

Az a példának vett halmaz speciális tu la j
donsága, hogy 9 osztálya olyan „távol” volt 
egymástól, hogy a szárm aztatott felsorolás
ban is m egőrizték különállásukat, míg a fenn
m aradó 15 m ind egy nagy osztályba volt ösz- 
szevonható (A.,). Az osztályok száma 24-ről 
10-re csökkent le.

Ha a küszöbértéket 1 helyett 2-nek választ
juk, az előbbi feltételek m ellett m ár csak há
rom szárm aztatott osztály m arad:

A) 82 q. 281, A-liC és A r,

ahol r  az összes többi m eghatározó szimbó
lum.

PÉLDA AZ OSZTÁLYOK MEGHATÁROZÓ 
SZIMBÓLUMMAL VALÓ MEGADÁSÁRA 
(Polgárdi 3. sz. m élyfúrás pannóniai korú, 

röntgenvizsgálatra leado tt m intái, ld.: V i c z i á n ,  I. 
1970).

A p osztály 
(L„)

a elem 
(mintaszám)

1, 6, 4 30.
1, 8, 2 12,
2, 6, 3 3.
2, 8, 1 46.
3, 4, 4 31.
3, 5, 3 8., 28., 34.
3, 6, 2 17.
4, 1, 6 2.
4, 3, 4 19.
4, 4, 3 22., 26., 33., 42.
4, 5, 2 4., 9., 15.. fii., 23., 25., 50.
4, 6, 1 47., 63.
4, 6, 2 37.
5, 3, 2 14., 29.
5, 3, 3 5., 7.
5, 4, 1 24.
5, 4. 2 10., 13., 16.. 20., 27., 32., 38., 39.,

49., 41., 43., 44., 45., 61., 62.
5, 4, 3 6.
5, 2, 4 11.
5, 5, 1 18., 51., 54.. 55., 56., 57., 58.
5, 5. 2 35., 48., 53.
6, 3, 1 60.
6, 4, 1 59.
6, 4, 2 36., 49., 52.

A  földtani osztályozás determ inisztikus elm é
lete fő feladatait röviden a következőkben fog
lalhatjuk össze: Az ism ertetőjegyrendszerek
elemzése abból a célból, hogy a  kísérleti m eto
dikának és a tartalm i követelm ényeknek leg
jobban megfelelő, optimális felsorolásos osztá
lyozásokat kapjunk, és ezeket, valam int a be
lőlük szárm aztatott osztályozásokat minimális 
számú logikai változóval tud juk  leírni. Ez utób
bi követelm ényt az ún. minimizálás m űveleté
vel valósíthatjuk meg.

Pl.: K im utatható, hogy a fen ti ism ertetője
gyek szám át 18-ról megfelelő módon 11-re 
csökkentve az A halm aznak az így kapott 
partíciója ekvivalens m arad az A halm aznak 
(a Polgárdi 3. sz. m élyfúrás röntgenvizsgálat
ra  leadott m intáinak) az 1. táblázatban meg
adott partíciójával, vagyis pl. kevésbé pontos 
kloritm eghatározás is elég le tt volna a  hal
maz ugyanilyen részletességű felosztásához.

Diagnosztikus osztályozás. A z osztályozás való
színűségi elm életének fő  feladatai

Legyen adva az A halmaz egy U ism ertető
jegyrendszer szerinti [A:U] partíciója az 

At, A2 , . .  ., A n(ü)
osztályokra és az A halmaz egy másik U ’ is
m ertetőjegyrendszer szerinti [A:U’] partíciója az 

A ’i, Á’2, . .  ., A ’ n ' ( ü ')

osztályokra. Ha azt a kérdést, hogy az A hal
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máz egy a eleme beletartozik-e [A:U’] egy Al
osztályába, úgy döntjük el, hogy előzetesen 
meghatározzuk, hogy ez az elem beletartozik-e 
[A:U] egy A i osztályába, akkor ezt a m űveletet 
diagnózisnak, [A:U]-t diagnosztizáló, [A:U’]-t 
pedig diagnosztizált partíciónak nevezzük.

Pl.: Legyen [A:U] a „Polgárdi 3. sz. m ély
fúrásból röntgenvizsgálatra leadott m inták 
halm azának” az

U =  { U:kl, Um, Umm|
ism ertetőjegyrendszer szerinti partíciója.

Legyen ugyanennek a halmaznak a kelet
kezési körülm ényeket jelző valam ilyen másik 
U’ ism ertetőjegyrendszer szerinti partíciója: 
[A:U’]. (Itt az egyes ism ertető jegykészletek 
lehetnek pl. „a parttól való távolság”, „sótar
talom ”, „behordott anyag m ennyisége”, „le- 
hordási terü let jellege”, „hőm érséklet” stb.) 
Legyenek e partíció A’, osztályai:
A ’i =  „láp”, A ’•> =  „m élyláp”, A’:; =  „lagúna”, 
A’* =  „sekély szublitorális”, A ’ó =  „mély 
szublitorális”.
( J á m b o r  Á. 1968. beosztása szerint), ahol 
minden osztályt a fenti készletekből vett is
m ertetőjegyek egy-egy kombinációja jelle
mez.

Ekkor, ha az agyagásványtartalomból a 
keletkezési körülm ényekre következtetünk, 
úgy fejezhetjük ki, hogy az agyagásványtar
talom ism ertetőjegyrendszere szerinti partí
cióval diagnosztizáljuk a keletkezési körül
mények ism ertető jegy rendszere szerinti par
tíciót.
E példa is m utatja, hogy a diagnózis a föld

tan egyik alapvető jelentőségű módszere.
Ahhoz, hogy a diagnózis különböző eseteit 

áttekinthessük, minden partícióra definiálha

tunk egy-egy entrópia-jellegű mennyiséget, 
amely az illető felosztás határozatlanságának 
mértéke, és ezek összehasonlításával dönthe
tünk a diagnózis lehetőségéről, ill. hatékonysá
gáról. Végső fokon az osztályozás valószínűségi 
elméletének  fő feladata az optimális diagnosz
tikus eljárás algoritm usának kidolgozása.

2. „Cluster” analízis

A. felsorolásos osztályozások fentem lített ösz- 
szevonási módszerét alkalm azhatjuk pl. ott, 
ahol a tulajdonságok sokféle számszerű értéket 
vehetnek fel, és ezek finom intervallum okra 
bontásával m inden objektum  külön osztályba 
kerülne. Ilyen összevonásra alkalmas számító
gépi módszer a „cluster” analízis (fürtös cso
portosítás). Első lépcsőjében minden elem párra 
kiszám ítunk egy r  ij hasonlósági mérőszámot, 
amely megadja, m ennyire közel áll egymáshoz 
az i-edik és j-edik objektum. Több ilyenféle 
mérőszám van, pl. a korrelációs együttható, az 
n-dimenziós térbeli távolság, az (n-dimenziós) 
vektorok közötti szög koszinusza stb. Alább 
bem utatandó példáinkban a korrelációs együtt
hatót használtuk ilyen számként, de a feladat 
jellegétől függően más esetekben egy másik 
mérőszám esetleg kissé eltérő, jellemzőbb fel
bontást adhat. Ha n db. objektumból indulunk 
ki, ez a számítás egy n.n számból álló táblázat
ra, ún. hasonlósági m átrixra vezet, amely szim
m etrikus az átlóra nézve.

Következő fázis ezután az objektumok cso
portokra bontása a hasonlósági m átrix alapján 
(erre külön számítógépi program ot dolgoztunk 
ki). Először a két leghasonlóbb (legkisebb távol
ságú, legnagyobb korrelációs együtthatójú stb.) 
objektumot soroljuk egy csoportba, a hasonló-

1. ábra. A  cluster program eredm ényei (fadiagramok) 
a) A mecseki Sásvölgy a-triász  kőzeteinek kom ponen
sei (Nagy E. 1969 adatai alapján), b) A Budai-hegységi 
fődolomit komponensei (Brugger 1940. adatai alapján).

Jelm agyarázat: 1. S i02, 2. T i0 2, 3. A120 3, 4. Fe.,Os, 
5. MnO, 6. CuO, 7. MgO, 8. CaO, 9. SrO, 10. Na2Ó, 
11. K20 , 12. —H20 , 13. P20 5, 14. C 02, 15. S 0 3, 16. old

hatatlan  m aradék
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sági táblázatban pedig összevonjuk soraikat ill. 
oszlopaikat, vagyis egyetlen objektum ként ke
zeljük őket tovább. Most m egkeressük a követ
kező legközelebb álló párt, és ugyanígy egy 
csoportba vonjuk őket össze. Így fokozatosan 
m inden lépésben egy-egy objektum ot, vagy ob
jektum csoportot új csoportba összevonva és a 
táblázatot egyszerűsítve haladunk. Számítógép
pel végezve a m űveletet a gép m inden lépés 
u tán  k iírja  az összevont objektum ok sorszámát 
és hasonlóságuk m értékét (ld. 1. ábra). Ez az 
eljárás addig folyik, míg végül valam ennyi ob
jektum ot egy csoportba vontunk össze (persze 
m inden összevonásnál egyre kevésbé hasonló 
tagokat vonunk össze). A számítógép végül 
ezeket a csoportokat hierarchikusan elrendezi 
és kirajzolja a „fadiagram ot” , amelynek m in
den ága egy-egy objektum ban végződik, az 
ágak egyesítésével keletkezett csoportok rokon
sági fokát pedig a szétválás helye m utatja  
(mennél később válik szét két ág, annál inkább 
rokonok). Ha két szétágazás helye között egy 
küszöbértéknél kisebb az eltérés, a szám ító
gép egyberajzolja őket többszörös elágazásként.

Pl.: Az 1. ábrán látható két fadiagram  a 
kőzetek egyes vegyi alkotóinak viselkedés 
szerinti csoportosítását m u ta tja  be két elem 
zéscsoportban. Az első példa a mecseki Sás
völgy alsó-triász képződményeinek kompo
nenseit m utatja. Világosan kivehető a  két 
legfontosabb csoport elkülönülése, a sziliká- 
tos és karbonátos fázisé. A „szilikátos” cso

portban egymáshoz legközelebb a TÍO2, SÍO2 
és AI2O3 áll, hasonló viselkedésű még a K 2O 
és P 2O5, míg az SO:i kissé eltérő. A karbonát
csoportban található a CaO, MgO, CO2 mel
le tt még a MnO is. A másik csoportosításhoz 
a Budai-hegységi felső-triász dolomit elemzé
seit használtuk fel. I tt három  fő csoport 
különül el: a „karbonátos”, „oxidos-sziliká
tos”- és „szulfátos” csoport. A karbonátos cso
portba tartozik a CaO, MgO, SrO, CO2 kom
ponenseken kívül még a TÍO2, Na^O és a 
—H 2O is. Az oxidos-szilikátos csoportba so
rolta a számítógép az oldhatatlan maradékot, 
az oldható Si02-t, AbO;i-at, Fe::0:i-at és külön, 
kisebb csoportként az MnO, CuO kompo
nenseket. A K 2O és SO:i különválik az előbbi 
fő csoporttól, de az oxidos-szilikátos csoport
hoz közelebb áll.

3. Diszkrimináns függvények
A diagnosztizáló osztályozások egyik gyakor

lati esetében, amikor a diagnosztizált felosztás 
osztályait úgy adjuk meg, hogy felsorolunk né
hány beléjük tartozó objektumot, diszkrimináns 
függvényeket használhatunk az ism eretlen ho- 
vatartozású objektum ok besorolására. A már 
ism ert (valamelyik populációba tartozó) objek
tum okon és a még csak most besorolandó objek
tumokon is m érjük ugyanazt az n db. tu lajdon
ságot. M inden egyes objektumot, vagyis m in
den n-dimenziós megfigyelést ábrázolhatunk az 
n-dimenziós tér egy pontjaként, úgy, ahogyan
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a kétváltozós megfigyeléseket ábrázolhatjuk a 
síkon. Ebben a térben egy populáció mintái 
ellipszoidszerű pontfelhőt adnak (ellipszisszerű 
form át a síkon), egy másik populáció m intái 
szintén, bizonyos irányokban a két populáció 
átfedi egymást, más irányokban viszont elkülö-

A módszer előnye, hogy csak a diszkrimináns 
függvény előállítása igényel számítógépet. Ha a 
képlet adott, a felhasználónak csak be kell he
lyettesítenie a besorolandó objektum  tulajdon
ságainak értékeit és néhány összeadás és szor
zás u tán  célhoz jut. A képlet szám értéke u. i.

—

X
2. ábra. D iszkrim ináns függvény elhelyezkedése (kétdimenziós elvi vázlat). Jelm agyarázat: X, Y tu lajdon

ságok (ikoordinátatengelyek); A, B populációk; y =  ax  +  b  az elválasztó diszkrim ináns függvény.

nül. A diszkrimináns analízis feladata, hogy ta 
láljon egy olyan egyenletet (a változók egy li
neáris ill. kvadratikus kombinációját), amely 
megad egy a két halm azt effektiven elválasztó 
felületet. A számítás módszere a többszörös 
regresszióhoz hasonló.

Először megvizsgáljuk a populációk külön
bözőségét sekdimenziós átlagaik „távolsága
ként”. Ha m egállapítottuk különbözőségüket, 
vagyis, hogy átlagaik jobban különböznek, 
mintsem az a m intavétel véletlen hibája volna, 
kiszám ítjuk a két populációt elválasztó felület 
egyenletét. A további, ism eretlen m intákat ez
után m ár sokdimenziós „helyük” kiszám ításá
val könnyen a megfelelő csoportba sorolhatjuk.

azt adja meg, hogy az objektum  a felület 
melyik oldalára esik, vagyis m elyik populáció
hoz tartozik. Diszkrimináns függvényeket ke t
tőnél több populáció elkülönítésére is használ
nak ( B u r n a b y  1963).

A földtanban m ár az ötvenes években kezd
ték alkalmazni ezt az eljárást például kőolaj
tartalm ú és meddő szintek, törmelékes kőzet- 
fáciesek, érctartalm ú és meddő képződmények, 
különböző provinciába tartozó bazaltos kőzetek 
stb. szétválasztására ( G r i f f i t h s  1966, 
D e m i r m e n  1969), hogy a sok példa közül csak 
néhányat említsünk. Az eredm ények felhaszná
lására az utóbbi időben több hazai példa is van 
( B é r e z i  1969, D i e n e s  1970).
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EINIGE EXAKTE METHODEN 
DÉR GEOLOGISCHEN KLASSIFIKATION

T. Jaskó, Dr. I. Viczián

lm  Aufsatz sind einige M ethoden dér K lassifika- 
tion zusammengefasst, die in dér Geologie Anwendung 
finden.

lm  ersten  Teil ist eine allgemeime Theorie dér geolo- 
gischen K lassifikationen dargestellt, die von dem 
A utorenkollektiv des Forschunglaboratorium s fü r ma- 
tbem atischa Geologie dér Akad. Wiss. d. UdSSR in 
Nowosibir.sk, un ter dér Führung von Ju. A. Woronin 
ausgearbeitet wurde. Es w erden die Problém a dér 
form ellen Beschreibung dér Objektmengen, auf den 
die C perationen dér Klas.sifikat;on durchgeführt 
werden, ferner diejenige dér K lassen-A ufzáhlung dér 
durch 1. Eigenschaften, 2. Symbolen, 3. Symbol-Sátze, 4. 
Symbol-Systeme gegebenen Objekite behandelt. Hierbei 
w ird die Bedeutung dér eingeführten Begriffe „Zerle- 
gung einer Menge au f G rund von Symbol-Systemen”, 

K lassen-A ufzáhlung”, „diagnostische Klassifizieruing” 
erklárt. In vorláufiger Form ulierung w erden auoh die 
G rundaufgaben dér determ inierten und stochiastischen 
K lassifizlerung dargelegt.

lm  folgenden Teil sind zwei praktisch wichtige 
M ethoden beschrieben. E rste von diesen ist das so- 
genannte „clustering” (Gruppierung von Diaten), für 
w elchen ein Rechenprogram m  ausgearbeitet ist. Als 
Ergebnis dieses Program m s erhalt m án élném „Stamm- 
baum ” (Graph) dér Klassen, dér au f irgendeiner paar- 
weise berechneten A bstandfunktion beruht. Dieser 
G raph ist eine dér möglichen graphischen D arstellun- 
gen jener Klasisen-Aufzáhlungen die von einer „ele- 
m en taren” Zerlegung d ér Menge abgeleitet werden 
können.

lm  dritten  Teil w erden die D iskrim inantenfunk- 
tionen überblickt, die zűr Zeit auch in dér ungarischen 
Geologie in im m er breiterem  K reis angew endet sind.

Zu den beschriebenen M ethoden w erden konkrété 
Beispiele beigefügt: dér erste Teil ist durch die Klassi- 
fikation dér M ineralassoziationen einer transdanu- 
bischen pliozánen Schichtenfolge, dér zweite durch die 
K lassifikation dér chemischen Bestandteile einiger 
K arbonatgesteine vöm ungarischen Trias illustriert.
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