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ELŐZETES KÍSÉRLETEK RÖNTGEN RUTINFEL V ÉTELE К AUTOMATIKUS
ÉRTÉKELÉSÉRE

írta: D ienes István

Az alábbi dolgozat a röntgen rutinfelvételek automatikus értékelésének 
számos kérdése közül csak egyet, az egyes ásványok azonosításának kérdését 
tárgyalja.

Az azonosítási feladat

Az „azonosítási5* feladat megfogalmazása

Legyenek adva a minták F = {Ft} és az etalonok G = {Gj} halmazai. 
Legyen GíD = UG* V i-kre. Legyen Zl9 . . . , Zt a G halmazból 1, . . .  , t-ed-

i
szerre kiválasztott részhalmaz.

Definiáljuk a GD(i)-függvényeket a követkéz óképpen:

GD(i)(Ft) = I, ha ZtП GjD 0 és 

GD(i)(Ft) =  0, ha Ztn G ° = 0

Azt mondhatjuk, hogy a G(i) (Ft)-függvény akkor és csak akkor 0, ha 
a t-edik minta nem rendelkezik az ,,i-edik etalont tartalmazni” tulajdonsággal. 
Az első feladat éppen annak az eldöntése, hogy az adott Ft halmazon a GD(i)- 
függvény milyen értéket vesz fel.

Minden egyes Gn(i) indikátorfüggvény a minták F =  {Ft} halmazát két 
részhalmazra bont ja úgy, hogy FD(i) = UFti azon hűekre, amelyekre ZtinGP 7^

ti
és Fn(i)= lJ F t2 azon t2-kre, amelyekre ZUDGP =0.

2̂
Ha egy mintában többféle ásvány is van, akkor a minta az egyes F D(i> 

halmazok metszethalmazába tartozik.
Az ásványhatározás második feladata tulajdonképpen: megállapítani, 

melyik az a legszűkebb halmaz, amelyikbe a minta tartozik.
Az egyes Gn(i) ismertetőjegyek lehetnek: 
a)  összeegyeztethetetlenek, ha:

GD(ii)(Ft) . GD°2)(Ft) = 0 V FtgF-re.
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b) egymásból következők, ha:
GD(ii)(Ft) = 1, akkor mindig GD(iz)(Ft) =  1 v F t£E-re,

c)  függetlenek, ha nem összeegyeztethetetlenek és nem következnek 
egymásból.

Ha egy specialista azonosít egy ásványt, implicite ő is felhasználja az indikátor- 
függvények közötti fenti relációkat, amikor például nem keres nitrátásvány 
mellett termés vasat.

Ahhoz, hogy az azonosítást végrehajthassuk, bizonyos ismeretekkel kell 
rendelkeznünk a mintákra, ill. az etalonokra vonatkozóan. Az egyes Ft minták 
jellemzésére adva van jelen esetben az x =  l, 2, . . . , 600 pontjaiban, a 3—63° 
intervallumon tizedfokonként megadott reflexiószög versus reflektált inten
zitás у =  f(x)-függ vény. Az f(x) a következő alakú:

У = f(x) =  P(x) + l(x) +  Z ci• g(i)(x) + h
ahol:

p(x) monoton csökkenő, közel lineáris függvény, az alapvonal; 
l(x) a p(x)-hez aszimptotikusan illeszkedő pozitív vagy negatív haranggörbe 

alakú függvények, röntgenamorf anyag, fékezési sugárzás stb.; 
g(0(x) az információhordozó függvények, a ,,tiszta ásványok” reflexiószög versus 

reflektált intenzitásfüggvényei;
Cj nem negatív konstansok, amelyek a tömegabszorpciós állandótól, az ásványa 

mennyiségétől, a kísérleti körülményektől stb. függnek; 
h az impulzusszámlálás miatti normális eloszlású 0 várható értékű és

]/p(x)+ l(x)+2cj*g(i)(x) szórású valószínűségi változó.
i

Az azonosíthatóság szükséges és elégséges feltétele

Tetszőleges GP etalon akkor és csak akkor azonosítható, ha a hozzá ren
delt gD(i)(x); gD(i)(x) =  ̂ g (il))(x)-függvény nem állítható elő valamilyen más,

i
GP-vel nem összeegyeztethetetlen Gia etalonokhoz rendelt g('2>(x)-függvények 
lineáris kombinációjaként.

Ennek a feltételnek a kielégítése esetünkben az etalon-taxonok ügyes 
megválasztásával biztosítható.

Az azonosítás menete

Az egyes ásványok azonosítására felhasználható összes információt az 
f(x)- és g(i)-(x) függvények tartalmazzák. Az azonosítás mégsem az összes 
információ felhasználásával történik, hanem célszerűbb azt az f(x) és g(i)(x)- 
függvények egyes ismertetőjegyei alapján végezni.

Az etalonokra az irodalomban közölt adatok már eleve egy ilyen „nem 
teljes” intenzitásfüggvényre vonatkoznak, ún. ASTM-alakban vannak, azaz

g ( i> * *  ( x )  =  g (‘> *  *  (x ) /g < ‘> *  *  ( x ) max 

ahol: g(i)**(x)max a „legnagyobb csúcs” intenzitása
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és g(í)**(x ) = g (i>*(x) *g(i)(x)
ahol: g(i)*(x) egy olyan függvény, amely minden olyan helyen 3, ahol g(0(x)-nek lokális 

maximuma, azaz a Gj-ásványnak csúcsa van és mindenütt máshol 0.

Legyen f f t )  a következő vektor-skalár függvény:

<Pi(t)=ft(l), <p2(t) =  ft(2), . . . ,  ?>n(t) =  ft(n)
Itt a t-edik minta a 2# reflexiószög függvényében megadott intenzitásaiból 
egy annyi dimenziós vektort készítünk, amennyi pontban az f(x)-függvény 
meg volt adva.

Legyen Ts olyan operátor, amely a 99(t)-függvényt valamilyen <p*(t)- 
függvénybe viszi át. Nem feltétlenül szükséges, hogy <p*(t) és cp(t) dimenzió
száma megegyezzék. A <p*(t)-függvények az adott t helyen egy mátrixot alkotnak. 
Ez a mátrix tartalmazza a t-edik minta ,,az azonosításhoz leginkább megfelelő 
tulajdonságait ’ ’ .

Ekkor olyan H^(l)-függvényt keresünk, amelyet az Et minta így kapott 
ismertetőjegy mátrixára alkalmazva a kapott elemek két olyan diszjunkt hal
mazt képeznek, hogy az egyik halmaz tartalmazza mindazokat a :l)[<pf(t)]
elemeket, amelyekre: GD(i)(Ft) =  l V G ?D F t^ 0  esetén és a másik halmaz 
mindazokat a H °(l)[<p*(t)] elemeket, amelyekre a GD(i)(Ft) =  0 reláció teljesül 
V G P D F t= 0  esetén.

Az ismertető jegy mátrix előállítása, csúcskijelölés

Intuitíve úgy érezzük, hogy az azonosítás legkönnyebben úgy hajtható 
végre, hogy ha a mintát is az etalonokéhoz hasonló alakra hozzuk, azaz az 
f(x)-függvény jellemzésére legalkalmasabb a szokásos gyakorlatnak megfelelően 
az f(x)-et alkotó g(x)-ek lokális maximumhelyeinek és a függvényértékeknek 
a lokális maximumhelyeken történő megadása. Ezért elsőként a „csúcsok” 
kijelölésével foglalkoztunk. A csúcsok kijelölését az alapvonal kijelölésétől 
függetlenül próbáltuk megoldani. A feladat megoldására K rámli A. a PEAK 
c. programot készítette el. Csúcsnak fogadtunk el egy lokális maximumot, ha:

f |f(x)—f(x—1)| > a ; |f(x)—f(x )+ l)| > a  és

vagy |f(x)—f(x— l)| > b y f(x ) és |f(x)—f(x+1)| >  + b 1>ff(x),
f(x— 1)—f(x +  1) ,/tt—rvagy f(x)-------------- ------------  > + b 2yf(x),

9>!*(t) =  l  <
f  f(x—2 )+ f(x  +  2) ,/7т гvagy f(x )------------- 5-----------  > + b 3Vf(x)

, t/  ̂ f(x +  l) +  f(x + 2) /Ĵ —
e s  f ( x ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -  >  + b 3 y f ( x ) ,

<p*x(t) = 0 egyébként.
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A csúcskijelölés eredményeképpen a <plx(t) ismertetőjegy-vektornak (csak 
vektor, mert csak egy operátort alkalmaztunk) megfelelő f*(x)-függvényt 
állítottuk elő. Ez a 0,1 számok sorozata a teljes x = l ,  2, . . . , 600 intervallu
mon úgy, hogy mindenütt 1, ahol f(x)-nek „valódi” csúcsa van és 0 másutt. 
Az f*(x)-függvény segítségével az f(x)-függvényt az etalonokéhoz hasonló alakra 
hozhatjuk:

f**(x) = f*(x)-f(x), x = l, 2, . . . , 600.

Nevezzük a Gretalonra karakterisztikusnak azokat a jGi számokat, 
amelyekre igaz egy és csak egy Gretalonra, hogy:

gG)*(j)_l у k^i-re

A jGi-számok azoknak a csúcsoknak az abszcisszái, amelyek akkor és csak 
akkor jelennek meg egy felvételen, ha a Gr ásvány benne van a mintában.

Azok a Gf-etalonok, amelyeknek van legalább egy karakterisztikus csúcsa, 
egyszerűen tesztelhetek, hasonlóképpen könnyű H^-t találni olyan etalonok
hoz, amelyeknek másod-harmad-kevésrendű karakterisztikus ismertető- 
jegyük van. Az azonosítás azonban meglehetősen nehézkessé válik, ha több- 
száz etalont karakterisztikus ismertetőjegye alapján próbálunk azonosítani.

Számítástechnikai szempontból előnyösebbnek látszott az etalonokat 
valamilyen univerzális teszt segítségével azonosítani, bár ez a megoldás sem 
hatásfok, sem gépidőigény szempontjából nem optimális. A végleges program 
kidolgozásánál meg kell találni, hogy milyen arányban és milyen esetekben 
célszerű univerzális és speciális teszteket alkalmazni az egyes etalonok azono
sítására.

Az azonosításra végül két tesztet próbáltunk ki. Az egyiket a Testsquare 
a másikat a Bitest nevű programban próbáltuk ki.

Testsquare. Az etalonoknak csak bizonyos c-szintnél nagyobb csúcsait 
vesszük figyelembe. A kritérium tulajdonképpen az etalon ilyen csúcsainak 
a mintafelvételen hozzájuk legközelebb eső csúcsoktól számított távolságainak 
átlagát használja fel az etalon és a minta „hasonlóságának” megállapítására.

Legyen {x*} = {x; amelyekre f*(x) =  l} és
{x*(l)} =  {x; amelyekre g(i)*(x) =  l} (1)

Egy etalon teszteléséhez szükséges tényleges gépidő 1 sec. Ez a kritérium 
tulajdonképpen az etalon csúcsainak a mintafelvételen hozzájuk legközelebbi 
csúcsoktól számított távolságainak átlagát használja fel az etalon és a minta 
„hasonlóságának” megállapítására.

Bitest program. Az etalonoknak csak előre adott к számú (а к legnagyobb) 
csúcsát vesszük figyelembe. Az etalont akkor tekintjük a mintában levőnek, 
ha а к csúcs mindegyikéhez található a mintában d-nél közelebbi csúcs. (2)
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A leiadatok megoldása, eredmények

A futtatáshoz felhasznált próba adatok előállítása

A próbaminta kiválasztásánál a következő szempontokat vettük figye
lembe :

1. Miután egy röntgen porfelvételen az ásványok azonosítása annál nehezebb, 
minél több ásványt tartalmaz az a kőzet, amelyből a felvétel készült, sok kom- 
ponensíí próbamintát kellett választani.

2. Miután a rutinfelvételek túlnyomó része fiatal agyagos kőzetekből készül, a 
próbaminta reprezentativitásának biztosítására annak is ilyennek kell lennie.

3. A  minta tartalmazzon könnyen összecserélhető ásványokat .
4. Tartalmazzon sok és kevés csúcsú, egyenletes és nem egyenletes intenzitáselosz

lású és különböző csúcs alakú, azaz különböző analitikus tulajdonságokkal 
rendelkező gú)/(x)-ú ásványokat.

A  fenti szempontok szerint számba jöhető minták közül végül a Demi én 22. sz. 
mélyfúrás 231,0 — 236,0 m-éből származó 2/6. sz. mag anyagából készítettünk röntgen 
porfelvételt, illetve állítottuk elő a gépi értékeléshez szükséges digitalizált adatsorozatot.

A diffraktogram szokásos ,,kézi55 értékeléséből tudtuk, bogy a minta a 
következő ásványokat tartalmazza, mindegyiket 25%-nál kisebb mennyiség
ben: kvarc, kalcit, dolomit, sziderit, pirit, jdagioklász, klorit, muszkovit. 
Ezek az ásványok a hasonló kőzetekben általában szokásos mennyiségben és 
minőségben voltak jelen.

A szükséges digitalizált adatokat 0,1° 2$ szögenként 4 sec-os számlálás 
után történt leolvasással kaptuk. Kísérleti adatok: 26 kV, 36 mA, Cu Ka su
gárzás, rések: 1°, 0,2°, 1°.

Mint ezt az 1. ábra mutatja és a próbafuttatás bizonyította, ez a leképzés 
elegendő az egyes fázisok azonosításához, mert az alapvonal közelében is elég 
jó jel/zaj arányú, és lehetővé teszi a fázisok mennyiségének félkvantitatív 
becslését is, átlagosan az impulzus számlálásból és a digitális leképezésből 
eredő mintegy 20% hibával. A fázisok mennyiségének becslése a rutinfelvéte
leknél jelenleg kb. 15% pontossággal történik. Amennyiben ennél pontosabb 
eredményekre van szükség, a mintavételi pontokat sűríteni kell.

Az összehasonlító etalonadatok kiválasztásánál a következőket vettük f i 
gyelembe :

1. Az etalonok egy része legyen saját adat, más része irodalmi, amely a miénktől 
eltérő kísérleti körülményekkel készült, hogy el lehessen dönteni, az etalon
adatok minősége mennyire befolyásolja az ásványok azonosítását, (a)

2. Legyen sok és kevés csúcsú, egyenletes és nem egyenletes intenzitáseloszlású 
mind azoknak az ásványoknak az etalonjai között, amelyek benne vannak a 
mintában, mind azoknak az etalonjai között, amelyek nincsenek, (b)

3. Legyen az etalonok között olyan ásvány, amely, bár porfelvétele nagyon hasonló 
egy, a mintában levő ásványéhoz, még sincs a mintában, (c)

A fenti szempontok alapján esett a választás az alábbi etalonadatokra 
(zárójelben szerepel annak a szempontnak a betűjelzése, amely miatt az ásványt 
a próbaadatok között alkalmaztuk):

kvarc (ASTM 5-0490)
kalcit (Brow n , G. in Brown , G. ed. 1961)
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sziderit (Rooksby, H. P. in Brown , G. ed. 1961)
dolomit (ASTM 11-78) b.
pirit (Berry , G. és Thompson, L. 1962) b.
alacsony albit (Smith, J. V. in Van  der Plas, T. 1967) b.
klorit (ASTM 12-243) b.
muszkovit (MÄFI RTG. Lab.) a. és b.
biotit (ASTM 2-0045) c.
analcim (ASTM 7-340)
anhidrit (ASTM 5-0453)
aragonit (ASTM 5-0453)
muszkovit (ASTM 7-32) a.
ensztatit (ASTM 7-216)
kaolinit (Brindley , C. W . és R obinson, K . in Brown , G. ed. 1961). c. 
rodokrozit (Brown , G. in Brown , G. ed. 1961)

A programok futtatása

P e a k .  Az a, b3, b2, b3 konstansoknak különböző értékeket adva a 
Peak c. program segítségével a mintából készült digitalizált röntgenporfelvé
telen különböző számú csúcsot lehetett kijelölni. A konstansok alkalmas 
megválasztásával elérhető volt, hogy csak az igen nagy valószínűséggel valódi 
csúcsnak (nem a h zajból származó lokális maximum) tekinthető lokális 
maximumokat jelöljük ki, ill. a konstansokat elég kicsire megválasztva, 
valamennyi lokális maximumot csúcsnak kijelölhetünk.

A különböző konstanskombinációkkal kijelölt csúcsokat az 1. ábrán lát
juk, a csúcssorozatok adatát az 1. táblázat tartalmazza. A feladat megoldásá
hoz szükséges tényleges gépidő 10 sec volt.

A minta porfelvételén és a digitalizált méréseredmények diagramján (1. 
ábra) a röntgenlaboratórium két munkatársa 5 különböző alkalommal kije
lölte azokat a maximumokat, amelyeket csúcsnak tartott. Az első és az utolsó 
kijelölés között másfél hónap telt el. Az eredményeket a 2. táblázat tartal
mazza. kísérletsorozat alapján a felvételen a csúcsok valódi számát 45-nek 
fogadtuk el.

A továbbiakban a konstansokat úgy próbáltuk beállítani, hogy:
a) ugyanannyi csúcsot kapjunk, amennyit a felvétel alapján átlagosan kijelöltek 

,,kézi” értékelésnél,
b) csúcsnak határozzuk meg azokat a lokális maximumokat, amelyeket minden 

értékelésnél csúcsnak határoztak meg az értékelők.

A végzett néhány próba során ezt nem sikerült elérni. A konstansok vég
leges beállítása egyébként is csak a próbaüzemeltetés alatt végezhető majd 
el. Mindenesetre várható, hogy a konstansok tökéletesebb megválasztása 
javítja majd az azonosítás további fázisainak hatásfokát is.

A további számításokat a 44 és a 64 csúcsos változatokkal végeztük.
A Peak c. program által kijelölt csúcsokat és az etalonadatokat felhasz

nálva a Testsquare- és a i?^esGprogram segítségével kiszámoltuk mindegyik 
etalonra а Н(0А) értékeket.

T e s t s q u a r e .  Az alábbiakban annak a változatnak az eredményeit 
taglaljuk, amely a kvarc 26-os intenzitású 2# = 20,86° reflexiójára korrigálja 
a csúcsok helyzetét. A korrekció, bár nem lényegesen, de javítja a tesztelést. 
Megjegyzendő, hogy ezt a korrekciós blokkot a végleges programban újabb
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utasításokkal kell bővíteni, amely segítségével figyelembe vehetjük az ezzel 
a csúccsal esetleg egybeeső más csúcsok zavaró hatását.

Az e szám keresése a következő módon történt: A szumma kifejezés 
minden etalonra történt kiszámítása után megvizsgáltuk, van-e olyan z szám, 
amelyre:

H(j)> z  v G P n F t = 0 és 

Но> < z v G? П Ft ̂ 0 esetén.

Miután ilyen szám nem volt, vettük az

ahol:
zmin =  min {h |0; azon i-kre, ahol GPnFt =  0 }, 

z m a x  =  max {H q1̂ ; azon i-kre, ahol G P fiFt^O }.

A különböző konstansok felhasználásával kapott azonosítások eredménye 
hasonló. Az ASTM muszkovit, biotit, albit és klorit etalonadatok kivételével az 
etalonok két csoportba tömörültek, vagyis az alkalmazott teszt egészében 
megfelelő volt az egyes ásványok azonosítására. Az ASTM muszkovit és klorit 
adatok részletes, teljesen textúramentes felvételekből származnak. Egy olyan 
felvételi körülmények között készült rutinfelvételen, mint a próbaadat volt, 
a fenti ásványok számos reflexiója közül csak néhány egészen más intenzitás
aránnyal jelentkezik. így a program, nem találván csúcsokat, ahol az etalon 
szerint azoknak lennie kellett volna, ezeket az ásványokat a mintában nem 
levők közé sorolta. A saját felvételű muszkovitnál ennek megfelelően az azono

sítás helyes volt. A biotit 
megkülönböztetése a musz- 
kovittól csak speciális in
tenzitásmérések alapján le
hetséges, így érthető, hogy 
ezt az ásványt a program a 
mintában levőnek ítélte. Ha
sonló esetben nyilván spe
ciális teszttel azonosítunk 
majd a ,,csillám” összetett 
etalonon belül. Az albit olyan 
kis mennyiségben volt jelen, 
hogy csak a százas csúcsa 
volt nagyobb a zajszintnél. 
Az azonosítás eredményeit 
a 3. táblázat tartalmazza.

Bi t e s t .  A csúcsokat a 
kvarc 26-os intenzitású csú
csához korrigáltuk. A kor
rekció az azonosítást lénye

3. táblázat

+ A kritérium szerint a mintában volt.
— A kritérium szerint nem volt a mintában.
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gesen javítja. A programban megvaló
sított teszt jelenlegi formájában kevés
bé alkalmazhatónak látszik, mint az 
előbbi. Bár a mintában nem levő és 
benne levő ásványokat túlnyomórészt 
sikerült megkülönböztetni, nagyobb 
volt itt a hibás besorolás lehetősége. 
A muszkovit, klorit, albit, biotit hibás 
besorolásának okait az előbbiekben meg
világítottuk. Ezek a hibák itt is ki
küszöbölhetők új etalonadatok alkal
mazásával, „d ” legjobb megválasztá
sával és speciális teszt alkalmazásával. 
Mintán azonban a döntés mindig csak 
néhány csúcs alapján történik, és ezek 
ugyan a legnagyobbak, de nem biztos, 
hogy a legjellemzőbbek is, nagyobb a 
valószínűsége az első és másodfajú hi
bának. Valóban, a kritérium alapján 
pl. az anhidritet, tévesen, a mintában 
levőnek találjuk.

Ugyanakkor, hogy a d távolságot 
etalon adatot kell alkalmazni.

4. táblázat

+ A kritérium szerint a mintában volt.
— A kritérium szerint nem volt a mintában.

ég kicsire lehessen választani, több

Az azonosítás eredményeit a 4. táblázat tartalmazza.
Egy etalon teszteléséhez szükséges tényleges gépidő 0,1 sec.

* * *

Ö s s z e f o g l a l ó a n  a következőket mondhatjuk: a kipróbáltakhoz 
hasonló univerzális és a továbbiakban kidolgozandó speciális tesztek segítsé
gével lehetségesnek látszik magas határozási biztonsággal dolgozó végleges 
algoritmus megtervezése. Az automatikus értékelés bevezetéséhez azonban 
szükséges, hogy a rutinfelvételek bekészítése szabványosított állandó módon 
történjen, és az etalonadatokat ennek megfelelően kell megválasztani. Bár jelen 
próbálkozásoknál a Bitest-programban megvalósított kritérium kevésbé hasz
nálhatónak bizonyult, további kísérleteket kell tenni hasonló, logikai művele
teken alapuló tesztek alkalmazására, mert ezek gépidő-, azaz költségigénye 
sokkal kisebb, mint a Tesísgmre-programban megvalósított kritériumé.

Az előzetes gépi számításokat URAL-2 számítógépen végeztük, a mate
matikus konzultáns és programozó K r á m l i A. volt.
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AUTOMATIC EVALUATION OF ROUTINE X-RAY 
DIFFRACTOGRAMS: PRELIMINARY INVESTIGATIONS

by
I. Dienes

The present paper deals with the problem of automatic evaluation of 
routine x-ray diffractograms, with special emphasis on the identification of 
minerals.

In the first part identification is formalized as a joattern recognition 
problem.

Let G and F indicate the sets of the etalon minerals and the samples 
respectively, G(i)D(Ft) a function equalling one, whenever the t-tli sample 
contains the i-th mineral and only then being zero in any other case whatever. 
The identification problem then means to find the value of the G(i)D(Ft) 
functions for the sample and to select the narrowest set containing the given 
sample.

To characterize a sample, the reflection angle versus reflected intensity 
function f(x) is given on an equispaced point system. This is the sum of the 
function the information carries (i.e. the X-ray diffractograms of the etalon 
minerals), of the nearly linear baseline, of some ,,bell-shape” functions assyrnp- 
totically fitting to the baseline and of the normal noise o f knowm dispersion 
and expected value.

Any arbitrary Gp1 = U  Gi, i =  ix, i2, . . . ip mineral is then indentifiable and
i

only then, if the connected g(i>D(x) function cannot be expressed as a linear 
combination of any other functions incompatible with G°.

Identification is done by the utilization of a part of the whole infor
mation, since it proved more convenient to use some attributes of the etalon 
functions. The standard etalon data g'i)**(x) are also concerned with such 
,,inconrplete” intensity functions. The <p*(t) attribute vectors were computed 
with the aid of the Ts operator. These being granted, such a function 
had to be found which would let jDicture elements generate two separate sets, 
one of which might contain elements obeying the rule that G(i)D(Ft) = l in 
the case of arbitrary G(i)D(Ft) ^0. Intuitively, one may feel that identification 
would be carried out in the simplest way by the transformation of the f(x) 
intensity function giving rise to an etalon-like form. Then an attribute vector 
will consist o f the abscisses and ordinates of the local maxima of the original 
sample intensity function. The Ts operator, which chooses the ,,peaks” is 
introduced in the second part. Identification was realized in the Testsquare 
and Bitest programs with the utilization of the (1) and (2) criteria. The 
programs were tested with special samples. Finalty the principles of the choice 
o f test samples are elucidated. From the results it is visible, that with the aid 
of general tests similar to the criteria applied in the j^resent programs and 
of special tests to be developed later, the problem of identification can be 
solved.


