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Bevezetés

Célunk egy olyan számit ógépes program elkészitése volt, 
amely azokat a szemnagyság-eloszlási vizsgálaton alapuló 
fáciesmeghatározási módszereket tartalmazza, melyek a 
szakirodalom szerint a legkevesebb szubjektív elemet hor
dozzák és a legbiztosabb eredményt nyújtják. A. Pl-1 nyel
ven megirt program minden IBM tipusu (ESZR rendszerű) kö
zépgépen futtatható, de a folyamatábra és a közölt számí
tási eljárások ismeretében természetesen kisgépekre is kó
dolható a feladat (1. ábra).

•yr / „ . . / , JElőadva a Magyarhoni Földtani Társulat Deldunantuli 
Területi Szervezete 1981. április 29-1 szakülésén.
Kézirat beérkezett; 1981. október 22-án
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Vizsgálati módszer

Az értékelés alapadatait a log-norrnál diagramra felrajzolt 
kummulativ szemnagyság-eloszlásgörbéről tizenegy (1, 5,
10, 16, 25, 50, 75> 84, 90, 95 ss 99) százalékértáknél le
olvasott szemnagyságértékek szolgáltatják.

A log-normál eloszlásgörbe elemzése IRMAIT, D.L. (1949) és 
VISHER, G.S. (1969) vizsgálatai alapján önmagában is lehe
tőséget ad a képződés körülményeinek tisztázására. E mód
szert hazai példákon ANDÓ J. (1975) ismertette.

A vizsgálat további menetét a számítógép által nyomtatott 
eredménylista ismertetésével összekapcsolva mutatjuk be (2. 
ábra).

A mintaszámmal együtt kiírásra kerülnek a leolvasott szá
zalékért ékek és a hozzájuk tartozó szemnagyságadatok mm-ben 
és KRUMBEIN-féle cp egységben. Majd a statisztikus paraméte
rek következnek, melyeket FOLK, R.L. - WARD, W.C. (1957) 
képletei alapján számitottunk ki. Ezek kétváltozós szem- 
cseparaméter-diagramok alakjában is felhasználhatók, melye
ket ERIEDMAN, G.M. (1979) útmutatása szerint értékeltük (5 . 
ábra).

Ezután a SAHU-féle négy "Y" érték számítása, illetve kiírá
sa következik. SAHU, B.K. (1964) ismert fáciesü minták sta
tisztikus paramétereit kiszámítva meghatározta, hogy milyen 
együtthatókat kell a négy fő statisztikus paraméterhez 
('középérték, csucsosság, négyzetes középérték és ferdeség) 
rendelni ahhoz, hogy a diszkrimináns egyenletek numerikus ' 
értékeit kiszámítva a kapott Y - értékek földtani fáciesen- 
ként elkülöníthetők legyenek. A. folyóvízi és tengerparti 
üledékek megkülönböztetése az Y- értéke alapján történik. 
(Ha Y^^- 7,4190, akkor delta-folyóvizi, ha Y>-7,419, akkor 
sekélytengeri (-tavi) eredetű az üledék.) A. módszert
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BÉRCZI I. (1969) ismertette algyői pannon üledékek vizsgá
latának példáján,

A következő lépésben a vizsgált minta eloszlásgörbéje is
mert fáciesü (standard) minták eloszlásgörbéivel kerül ösz- 
szehasonlításra. Ebben PESCHEL, G. - LMGBEIN, R. (1975) 
eljárását követtük, némileg kiegészítve: növeltük az egy 
mintáról bevitt adatok ás a standard minták számát, vala
mint kiírattuk az "eltolás" értékét is. (Az összehasonlítás 
ugyanis olyan feltételezéssel történik, hogy az eloszlás
görbék 50%-hoz tartozó pontjai megegyeznek. A valóságban 
meglévő különbséget eltolás néven, milliméterben adjuk 
meg.)

Ezután a mintagyüjtő-értékelő geológus által meghatározott 
a-priori valószínűség kiírása következik, melynek haszná
lata lehetővé teszi egyéb földtani információk (ősmaradvá
nyok, rétegződés típusa stb. ) figyelembevételét is. Az a- 
priori valószínűség választható értékei:

0,1 ha a standard minta fáciesável való egyezést való
színűt lennek,

0,25 kis valószínűségűnek,
0,5 lehetségesnek,
0,75 valószínűnek és
0,9 ha igen valószínűnek tartjuk az egyéb földtani meg
figyelések alapján. A megadott értéket az a-posteriori va
lószínűség kiszámításához használja fel a program.

Az a-posteriori valószínűség értéke adja meg a két görbe 
hasonlóságának mértékét, azaz a vizsgált és a standard min
ta azonos környezetben történt leülepedésének valószínűsé
gét . Az a-posteriori valószínűség-számitása PESCHEL, G." - 
LANGBEIN, R. (1975) következő formulái szerint történik:
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P(Mi = U/J1)
P(M. = U) o Q

___________________^ max
P(Mi = U) ‘ + /1 - P (Ml = U/) 1

A p(lL = U/űd ) kifejezés az hipotézis (a keletkezési 
környezet egyezésének a-posteriori valószinüsége. J = in
formációs mennyiségek. A környezettipus hipotézisének 
standard eloszlási görbéi h^íd) illetve Stí_(d) véletlen 
összetevőket nem tartalmazó determinált függvényként vizs
gálandók. Qi nagysága az összegzett gyakorisági görbe vizs
gálat énál:

Q,̂ = exp
2 6 É L

á=1 /
expc

b D = 1
/se(dy)

ahol
st t < V /

1r
i i

& 2  = b v  / s e ( a p  ~ ~ T ~  b r  se ( d p b  /  0 - -1 )  , 
3 = 1 3 = 1

ahol j a vizsgált szemcsenagyság-osztályok száma, 1 a vizs
gált osztályok száma.

Standard mintának SINDOWSKY, K.H. 0  958) 34 elemzési ered
ményét és nyolc egyéb (SZÁDECZKY-KARDOSS E. 1938, PÉCSINÉ 
DONÁ.TH É. 1938) eloszlésgörbét használtunk fel. A standard 
minták fáciese 'a 2. ábra sorszámai szerint: 1-4 eolikus, 
5-20, 33? 35?38 ss 39-42 folyóvizi, 21-26, 34, 37 és 38 
litorális ás 27-32 marin.

Az adat leolvasás sűrítésével az eloszlásgörbének akár tel
jes tartományát vizsgáló összehasonlító módszer elvileg 
feleslegessé teszi a kiragadott részletekből számított sta
tisztikus paraméterek és a SAHU-fále Y értékek alkalmazá
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sát, Használatukat azonban indokolja, hogy azok értelmezése 
olyan, ismert fáciesü minták vizsgálatára épül, melyek 
—  irodalmi adatok hiányában —  a standard mintáink között 
nem szerepelnek, igy az összehasonlítás körét kiszélesítve 
az értékelést hitelesebbé teszik.

A módszer alkalmazásának eredményei

A mecseki Kővágószőlősi Homokkő Formációból 28 db mintát 
(tizenegyet a Bakonyai, kilencet a Kővágótöttősi és nyolcat 
a Cserkúti Homokkő Tagozatból) vizsgáltunk meg (4. ábra),
A. homokköveket többszöri fagyasztással dezaggregáltuk. A 
szemnagyság-eloszlási görbéket szitálással és hidrometrá- 
lással kapott adatokból szerkesztettük (3° ábra).

A fácleselemzés során két mintára az eloszlási görbe VISHER- 
féle értékelése és a görbeösszehasonlitás alapján tengeri 
fáciest kaptunk, 26 minta pedig valamennyi értékelés sze
rint folyóvízi, folyóvizi-delta eredetűnek bizonyult.,

A dezaggregálás során esetleg bekövetkezett szemcseméret- 
változásokból eredő hibát nem tudtuk kiküszöbölni,Ez csiszo- 
laikiméréssel és a mért adatok korrekciójával oldható meg, 
melynek megoldási lehetőségeivel mások foglalkoznak. Laza 
üledékeknél ez a probléma nem jelentkezik.

Az üledékszállitás irányának meghatározásához a mintavéte
li helyek közelében mértük a ferderétegzéseknek és a nö
vénymaradványoknak, valamint Boda községtől északra a Bako
nyai Homokkő Tagozatba tartozó konglomerátum kavicstenge
lyeinek az irányitottságát (6, ábra). Eredményeink megegyez
nek a korábban végzett megfigyelésekből levont következte
téssel (SZABÓ J, 19S5): a felső-permi képződmények nyugat - 
mecseki kibúvásainak területén a törmelékanyag szállítása 
ÉNy-i irányból DK-felé történt,
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Összefoglalás

Az ismertetett eljárás alapja lehet egy egységes szem
nagyság-eloszlás vizsgálati módszer kialakításának. Külön
féle standard minták alkalmazásával a fáciesmeghatározáson 
kivül egyéb területen is használható, mint például laza 
törmelékes üledékek műszaki földtani vagy építőipari hasz
nosít ha tósági vizsgálat ánál.
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COMPUTER PROCESSING AND EVALUATION OE GRAIN SIZE 
DIST Rí BÚT ION DATA ON THE EXAMPLE OE THE KŐVÁGÓSZŐLŐS 

SANDSTONE E ORMÁT ION (SE-TRA.NSDAMJBIA. HUNGARY)

by

I. Dobosi - Gy„ Konrád, G. ZsengelLér

ABSTRACT

A computer program has been elaborated to determine the 
facies of clastic sedimeats (Eig, 1) , which calculates the 
statistio parameters with the help'of R,EOLK - W.C„ WARD5s 
formuláé (1957) from the graia size distribution data es- 
tablished by means of lóg normál cumulative granulometric 
curves, the Y values according to SAHU, B-Ko (1964), and 
produces the distribution curve as compared to'those of 
"standard" curves of knownfacies sedimeats, making use of 
the calculations proposed by PESCHEL, G» and LANGBEIN, R„ 
(1975)'’ The degree of coincidence, i.e. the probability of 
identical depositional environments is given (Ei g ̂ 2),

The procedure was applied to samples taken from the Kővágó 
szőlős Sandstone Formát ion (Upper Perrnian ) of the Mecsek 
Mts (Eig-4)■, The results suggest fluviatile and fluviatile 
deltaic facies (Eig-9? 5)° According to orientaticn statis- 
tics, clastic matéria! transportation direction was NW-SE 
(Elg»65.

Manuscript received; 22 Oct», 1982

Address of the autfeors:
Dobosi István, Konrád György 
MEV (Mecseki Ércbánya Vállalat)
P écs, 39-es Dandár ut 19 
H-7655
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1 . ábra

2. ábra

3. ábra

4. ábra

5* ábra

6. ábra

A szemnagyság-e lösz lási adatokat feldolgozó szá
mit 6gép-program folyamatábrája

A számítógép által nyomtatott adatok az a-pos- 
téri őri valószínűségért ékek három maximumának 
a feltüntetésével

Kétváltozós szemcseparamster-diagramok a Kővágó- 
szolösi Homokkő Formációból gyűjtött minták érté
keinek a feltüntetésével
Jelmagyarázat: 1. Bakonyai Homokkő Tagozat, 2. Kő 
vágótöttösi Homokkő Tagozat és 3» Cserkuti Homok
kő Tagozat mintái

A vizsgált minták származási helye 
Jelmagyarázat: 1. Bodai Aieurolit Formáció, 2. Kő 
vágószőlősi Homokkő Formáció, 3- Jakabhegyi Homok 
kő Formáció, 4. mintavételi hely

A Bakonyai Homokkő Tagozatból (A), a Kővágótöttö- 
si Homokkő Tagozatból CB) és a Cserkút! Homokkő 
Tagozatból (C) származó minták log-norrnál, kummu- 
lativ szemnagyságelcszlási diagramja

Iránystatisz^lkai diagramok: a) ferderátegzések 
irányit ott sági adatainak sztereogramja (rátegdő- 
lés-kcrrekció után) a Bakonyai Homokkő Tagozatban 
(30 adat, izovonalak 2 és 6%-onként) ás b) a Kővá 
gótöttösi Homokkő Tagozatban (33 adát, izovonalak 
2, 3 és 10%-onként); c) növénymaradványok irányí
tottsága a Kővágótöttösi Homokkő Tagozatban Bódé
tól északra (43 adat) és d) a Kajdacs-völgybén 
(107 adat); e) a Bakonyai Homokkő Tagozat .konglo
merátum padjában márt kavicstengely-csapásirányok 
(200 adat valamint f) a jellemző (320°-140°) csa
pásirányban fekvő kavicstengelyek dőlésszögánek 
(100 adat) a megoszlása.



CAPTIONS

Pig. 1 

Fig° 2 

Pig. 3

Fig. 4 

Pig. 3 

Pig. 6
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Pl ovo sheet of the computer program processing 
the grain size distribution daba

Computer output showIng the three maxima of the 
a posteriori probabil.ity values

Binary grain size paraméter dlagrams show ing the 
values of the samples of the Kővágószőlős Sand-- 
stone Formát ion
Legends 1. Bakonya Sandstone Member. 2. Kővágó- 
töttös Sandstone Member, 3- Cserkút Sandstone 
member

Sample location sketch
Legend: 1. Boda Siltite Formát ion, 2. Kővágósző
lős Sandstone Formát ion. 3- Jakabhegy Sandstone 
Formát ion , 4. Sampling. site

Log-normal, cumulative grain size dlstributon 
diagram of the samples of A) Bakonya Snadstone 
Member, B) Kővágót öttös Sandstone Member^ C) 
Cserkút Sandstone Member

Orientation statlstios: a) Stereogram of crient- 
ation data of crussbeddig, (after dip correct- 
ion). in the Bakonya Sandstone Member (50 data. 
isolines by 2 and 6%), b) in the KŐvágótöttös 
Sandstone Member (55 data, isolines by 2, 5 and 
10%), c.) orientation of plánt remains in the KŐ
vágótöttös Sandstone Member. N of Boda (45 data) 
and in the Ka.jdacs Valley (107 data), e) pebble 
axis strikes measured on conglomerate beds of 
the Bakonya Sandstone Member (200 data) and f) 
distribution of dip angles of the strike-paral- 
lel pebble axes (320-1400), 100 data.
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standard minták 
beolvasása

standard mintákjellemzőinek
nyomtatása

a-pr(ori valószínűség a-priori valószínűség
beolvasása = 0,5

minta jellemzőinek 
számitása

rninta jellemzőinek 
nyomtatása

a-posteriorf valószí
nűség nyomtatása

Fig.
1. ábra
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1016
2550
75
84
90
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99

41. CSERKÚT! HOMOKKŐ TAGOZAT CSERKÚT
DX

8.0000 
4.8000 
5.8000 
5.0000 
2.4500 
1.5000 
.8000 
.4400 
.2700 

/ .1600 
.0872

*
-2.9999
- 2.2650
-1.9259
-1.5849
-1.2927
-.5849
.5219

1.1844
1.8889
2.6438
3.5195

KÖZÉPÉRTÉK
NÉGYZETES KŐZÉPELTÉRÉS 
f e r d e s é g
CSÚCSOS SÁG 
MEDIÁNQUARTILIS NÉGYZETES KÖZÉPEIT.
QUARTILIS FERDESEG
QUARTILIS CSUCS0S3AG
EGYSZERŰ OSZTALYOZOTTSAG
EGYSZERŰ FERDESÉG
Y1
Y2
13
Y4

-.3284
1.4357.2968
1.2454
-.5849
.8073.1990.2116

2.4534
1.5506

12.0630
158.7207
-19.5431

8.7674

SORSZ ELTOLÁS /idM/ A-PRIORI A-POSIERIORI
1 1.3500 0.5000 0.2532
2 1.3900 0.5000 0.3884
3 1.3200 0 . 5 0 0 0 0.2694
4 1.1950 0.5000 0.2603
5 1.4650 0.5000 0.3408
6 1.21C0 0.5C00 0.2630
7 1 . 3 0 0 0 0.5000 0.2553
8 1.3300 0.5000 0.2456
9 1.3500 0.5000 0.2592

10 1.2900 0.5000 0.2745
11 1.2000 0.5000 0.2328
12 1.1500 0.5000 0.8907 <  2.MAXIMUM
13 1.1000 0.5C00 0.4004
14 1.3000 0.5000 0.3814
15 1.1400 0.5000 0.4306
16 1.1500 0.5000 0.2129
17 1.0800 0.5000 0.3645
18 1.2900 0.5000 0.4294
19 1.3000 0.5000 0.2511
20 1.3300 0.5000 0.4549
21 1.3900 0.5000 0.3841
22 1.2200 0.5000 0.2645
23 1.3300 0.5000 0.2439
24 1.2000 0.5000 0.2255
25 1.1700 0 . 5 0 0 0 0.2239
26 1.3250 0.5000 0.2588
27 1.3650 0 . 5 0 0 0 0.3305
28 1.3800 0.5000 0.5651
29 1.3800 0.5000 0.5092
30 1.4200 0.50C0 0.3451
31 1.3000 0.5000 0.3794
32 1.3550 0.5000 0.3169
33 1.1500 0.5000 0.6467
34 0.3000 0.5C00 0.5409
35 3.5000 0 . 5 0 0 0 0.9499 <  1.MAXIMUM
36 18.5000 0.5000 0.7441
37 2.3000 0.5000 0.8244 <  3.MAXIMUM
38 11.0000 0.5000 0.4983
39 18.5000 0.5000 0.5213
40 16.5000 0.5C00 0.5841
41 20.5000 0.5000 0.5483
42 20.5000 0.5000 0.5334

Fig. 2. ábra
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Fig. 4. ábra
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Eig. 5 ábra
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