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í r t a :  N a g y  G é z a

Mind a tudományos, mind a gyakorlati földtani kutatómunkának ma már 
nélkülözhetetlen részét képezik a különféle laboratóriumi vizsgálatok (ásvány- 
kőzettan, kémia, színképelemzés, a legkülönbözőbb őslénytani vizsgálatok stb.), 
amelyek a kutatási tevékenység jelenlegi méretei mellett a vizsgálati eredmé
nyek tízezreit produkálják.

Sajnálatos módon a gyakorlat azt igazolja, hogy a tetemes költséggel meg
kapott vizsgálati eredmények értékelése és felhasználása nincs arányban azok 
valós értékével, a vizsgálati munka értékelése megmarad a táblázatos, jobb 
esetben grafikus adatközlés állapotában, ugyanakkor az adatok nagy száma 
folytán azok érdemi áttekintése és értékelése olykor teljes lehetetlenség. 
Gyakran találkozni azzal a hibás módszerrel is, midőn valamely rétegsorból 
ötletszerűen kiragadott kőzetmintákon további ötletszerűséggel végeznek 
különböző vizsgálatokat (pl. egyikből kémiai elemzést, másikból DTA-t, har
madikból szemcseösszetételt, s így tovább). Könnyű belátni, hogy az ily módon 
kapott eredmények legjobb esetben is csak önmagában azt az egy mintát 
jellemzik, márpedig ezeknek a vizsgálatoknak az összehasonlítás, a viszonyítás 
és az általánosítás a lényege. Ezért az ily módon készült vizsgálatokat elméleti 
és gyakorlati értelemben egyaránt csökkent értékűnek, vagy éppenséggel érték
telennek kell minősítenünk.

E hibák kiküszöbölése a folyamatos szelvények minden rétegéből elvé
gezhető és számszerűen kifejezhető vizsgálatsorozatokkal érhető el (kémiai 
elemzés, színképelemzés, kőszénvizsgálatok, kalcimetrálás, mikromineralógia, 
számszerűen is meghatározott őslénytani vizsgálatok stb.).

A kutatási és kísérleti eredmények matematikai statisztikai értékelését 
hazánkban is, más szakterületeken régóta és sikerrel alkalmazzák, olyannyira, 
hogy sok helyütt a tudományos vizsgálatok és kísérletek értékelésénél köte
lezően előírt módszer. A hazai földtani irodalomban azonban a legutóbbi időkig 
egészen kivételes esetekben találkozunk alkalmazásával. Épp e miatt külön 
problémát jelentett az egyébként ismert számítási eljárások közül azok kivá
lasztása, amelyek az adott földtani kérdések megoldására alkalmasak.

A földtanban leggyakrabban előforduló és számszerűen kifejezhető anyag- 
vizsgálati eredmények értékelését viszonylag egyszerűen, például az adatok 
átlagértékeinek és változékonysági mutatóinak (szórásértékeinek) összehason
lítása révén végezhetjük el. Ezeknek a számítási eljárásoknak nagy előnyük, 
hogy aránylag egyszerűen elvégezhetők, nem kívánnak különleges apparátust, 
mindamellett pontosabb értelmezést tesznek lehetővé.
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A módszer gyakorlatilag biztosítja az így kapott információk objektivi
tását, a statisztikai döntés független az értékelést végző személy egyéni fel
fogásától, szubjektív ítéletétől. Segítségével egyszerű módon, jó közelítéssel 
határozható meg az optimális információmennyiség (vagyis a szükséges vizs
gálatok mintavételi helye vagy fúrások száma). Ügy véljük, ennek gyakorlati 
és gazdasági jelentőségét külön hangsúlyozni szükségtelen.

Jelen tanulmányban a matematikai statisztika módszertani alapelveit 
ismertetjük, s példákkal is illusztrálva bemutatjuk az elmúlt évek során kiala
kított értékelési módszert, amelyet a Pilis hegység ÉNy-i részének átfogó föld
tani vizsgálata kapcsán, továbbá az esztergom—lencsehegyi barnakőszén- 
kutatás során egyes felmerült problémák megoldásánál tudományos és gyakor
lati szempontból egyaránt sikerrel alkalmaztunk.

M ó d s z e r t a n i  a l a p  e l v e k

Az alapsokaság és mutatói

A vizsgálat során kapott adatokat különböző mutatókkal jellemezhetjük. 
Ezek közül számunkra a legfontosabbak:

a) a középértékek, mint az adatok átlagos számszerű értékét jellemző 
mutatók;

b) szórásnégyzet és szórás, mint az adatok változékonyságát jellemző 
mutatók.

Valamely számszerűen kifejezhető sokaság esetén, ezen alapsokaság 
összes adatai valódi értékének figyelembevételével számított mutatókat ne
vezzük paramétereknek.

A matematikai statisztika szerepe

Könnyű belátni, hogy gyakorlatilag ezt a feltételt csak ritkán lehet 
teljesíteni. A matematikai statisztika foglalja magába azokat a módszereket, 
amelyek segítségével a különféle vizsgálatok, kísérletek, mérési eredmények 
értékelése során a mintákból számított mutatókkal következtetünk a paramé
terek valódi értékére. A minta bármely létező alapsokaság egy általunk meg
figyelt részét jelenti, amelyből következtetünk az ismeretlen alapsokaság 
egészére.

Az adatok átlagos értékének mutatói, a középértékek

Az adatok átlagos számszerű értékét jellemző mutatókat nevezzük közéjé
ért ékeknek.

A gyakorisági középérték, a módusz (jele: Mo az a szám, amely az összes 
érték közül leggyakrabban fordul elő.

A középső érték, médián (jele: Me) az összes megfigyelt adat közül érték
rendben a középső.

A geometriai középérték (jele: G) az adatok szorzatának n-edik gyöke, ha 
az adatok száma n.
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A számtani középérték (jele: X) a legáltalánosabban alkalmazott mutató. 
Jellemzője, bogy az adatoknak a számtani középértéktől való eltérés-összege 
nulla, vagyis

2 ,( X - X ) = o .

A szórás négyzet, szórás, és számításuk

Mielőtt e mutatók számítására térnénk, nézzük meg, hogy egy külön
böző értékekből álló sokaság adatainak szóródását miként jellemezhetjük?

A legnagyobb és legkisebb érték, vagyis a szélsőértékek különbsége a 
variációs szélesség (jele: w).

A másik mutató az abszolút közéjteltérés, amely nem egyéb, mint az adatok 
számtani középértékétől való eltérések abszolút értékeinek az átlaga.

Az általunk alkalmazott statisztikai próbák alapfeltevése, hogy a vizsgált 
mutatók normális eloszlásúak, vagyis megfelelnek

függvénynek. A a2 (vagy s2) mennyiség a normális eloszlás paramétere, en
nek értéke tetszőleges lehet. Erre az eloszlástípusra jellemző, hogy

kövétkezésképp: cr2 = X 2—(X)2. Amennyiben egy X  mennyiségre vonatkozó 
n mérési eredményünk van (xx. . .xn), az X  legvalószínűbb értéke a mérési 
eredmények számtani középértéke:

Az X  számtani középértéktől valamely x{ mérési eredmény eltérése legyen 
ebben az esetben a o2(s2) az alábbiak szerint számítható:

tt
z #
i = i  n

a2 —-----—, ebből az er e  ̂ szokás SQ-val jelölni, ezt nevezzük az
n 1 £=1

eltérések négyzetösszegének.
Az eltérések középértékének számításakor nem a tagok számával (n)r 

hanem a szabadságfokkal (jele: FG), (n— l)-gyel osztunk.
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A gyakorlatban az SQ kiszámítása a fenti képlet alapján nem célszerű, 
mert a számítás, különösen sok adatból álló minta esetén, nehézkes és hossza
dalmas, ezért az SQ kiszámítását az alábbi képlet szerint végezzük:

A gyakorlatban a szórásnégyzet és a szórás kiszámítását szinte kivétel 
nélkül mindig a fenti kérdetek alapján végezzük.

Szigniíikancia-vizsgálat

A nullhipotézis

A szignifikancia-vizsgálat logikai alapja esetünkben a következő: „Te
gyük fel, hogy a sokaság normális eloszlású, és ismerjük a szórás számszerű 
értékét. Ellenőrizni akarunk egy, a sokaság m várható értékére tett hipotézist, 
mely abban áll, hogy m egy meghatározott számmal egyenlő. Másképpen meg
fogalmazva, a hipotézis abban áll, hogy a sokaság várható értéke és az m0- 
szám között az eltérés 0-val egyenlő” (Pkékopa 1962). Ezt a feltevést szokás 
nutthipotézisnek nevezni.

Természetesen ugyanez a feltevésünk abban az esetben is, ha két külön
böző minta (esetünkben pl. két rétegtani szint) mutatóit hasonlítjuk össze. 
Itt a nullhipotézis az, hogy mindkét minta ugyanabból az alapsokaságból 
származik, tehát az alapsokaság mutatóinak különbsége nulla, az eltérést csak 
mintavételi hibák okozzák.

Ha viszont a két minta számított mutatói között a különbség egy bizo
nyos, meghatározott számnál nagyobb, elvet jük a nullhipotézist, s levonjuk azt 
a, következtetést, hogy mintáink két különböző alapsokaságból származnak.
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Kritikus értékek

A statisztikai döntésnél legfontosabb kérdés az, bogy mikor állíthatjuk, 
hogy a számítások során kapott különbséget nem csupán mintavételi hiba 
okozza, hanem mintáink különböző eloszlású sokaságból származnak?

Az s2 növekedésével 99(£)-nek a x = 0 helyen felvett — —=  maximuma

csökken, miközben a (p{x)-függvény görbe alatti területe változatlan (1). 
Következésképp: a szórás növekedésének a nagyobb eltérések valószínűsége 
felel meg.

A kritikus értékeket az eloszlástípusok fenti törvényszerűségei alapján 
különböző valószínűségi szintekre meghatározták és táblázatokba foglalták 
(Fischer , Y a t e s , M u d r a , Co ch rax , Co x ). Ha eléggé kicsi értékeket válasz
tottunk, amelynél pl. 5%, 1% vagy 0,1% a valószínűsége annak, hogy a különb
séget csupán a mintavételi hiba okozza, akkor ezen értékeket meghaladó számított 
értékekre vonatkozóan azt a következtetést vonjuk le, hogy az adott valószínűségi 
szinten szignifikáns különbség van, és feladjuk a nullhipotézist.

Ez a következtetés a statisztikai döntés, magát a következtetést pedig 
úgy fejezzük ki, hogy a különbség P=5%  (vagy 1%, 0,1%) valószínűségi szinten 
szignifikáns (P =  probabilitás, a. m. valószínűség). Másként kifejezve, ez 
annyit jelent, hogy 100 eset közül P =  5%-os valószínűségi szinten 5 esetben 
lehet a döntésünk téves, P =  1%-os valószínűségi szinten pedig csupán egyszer. 
Vagyis a statisztikai próbával vizsgált mutatók között megállapított különb
ségtől csak 5, ill. egy esetben lehet eltérés. A P% szintre megadott értékeket 
kritikus értéknek nevezzük.

Annak megállapítását, hogy a számított mutatók eltérése nagyobb-e a 
választott kritikus értéknél, vagyis a két mutató között van-e szignifikáns 
különbség, statisztikai próbának nevezzük.

A valószínűségi szint felső határának nemzetközileg általában a P =  5%, 
vagy az ennél kisebb kritikus értékeket fogadják el. Az ennél nagyobb való
színűségi szinten hozott statisztikai döntés megbízhatósága csak különleges 
esetekben megengedett.

Statisztikai próbák

A statisztikai próbák egyes mutatóihoz tartozó P% valószínűségi szintre 
megadott kritikus értékeket táblázatokba foglalták. így bármilyen dimen
zió jú adathalmaz statisztikai próbájánál a számított mutatókat az adott 
P% szintre vonatkozó értékkel összehasonlítva eldönthető, hogy az általunk 
vizsgált mutatók között van-e (s ha igen, milyen valószínűségi szinten) szig
nifikáns különbség?

A szórások elemzésénél a két sokaság szórásnégyzeteinek hányadosát ha
sonlítjuk össze a táblázati kritikus értékkel. Ezt a statisztikai próbát ne
vezzük F ischer  neve után F-próbának.

A középértékek vizsgálatánál a két átlag különbségét elosztjuk a hiba
szórással (sd) és a kapott hányadost hasonlítjuk össze a j>róbához kiszámított 
táblázati értékkel. Ezt a próbát nevezik t-próbának.
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Mindkét esetben, ha a számított mutatónk értéke nagyobb, mint az adott 
P% valószínűségi szintre vonatkozó kritikus érték, úgy levonjuk azt a követ
keztetést, hogy az általunk vizsgált mutatók között szignifikáns, ill. nagymér
tékben szignifikáns különbség van.

Számításmenet

Az adatok feldolgozása

A statisztikai próba elkészítéséhez a minták különböző mutatóit cél
szerű táblázatokba foglalni, hogy a sokszázra rúgó adatot a számítás során 
mindvégig áttekinthető formában tudjuk tartani.

F-próba
Két minta szórásnégyzetét elosztjuk egymással és összehasonlítjuk a táb

lázati értékkel. A táblázati érték kiválasztása a számláló és a nevező szabadság- 
fokának függvényében történik, valamely P% valószínűségi szintnek megfe
lelően.

Az osztást úgy végezzük, hogy a számlálóba írjuk a nagyobb s2 értékét, 
mivel fordított esetben a hányados értéke egynél kisebb lesz, s így eleve nem 
állíthatjuk, hogy sf nagyobb, mint s\, illetőleg a hányados nem lehet nagyobb 
a táblázati kritikus értéknél.

Ha a szórásnégyzet-hányadosra kapott értékünk nagyobb, mint a táblá
zati kritikus F-érték, úgy levonjuk azt a következtetést, hogy az általunk 
összehasonlított két minta szórása az adott P% valószínűségi szinten egymástól 
szignifikánsan különbözik.

t-próba
A középértékek vizsgálatához alkalmazott t-próbához először ki kell szá

molnunk a két középérték közös hibaszórását. A számítás menetében némi 
eltérés van attól függően, hogy az összehasonlítandó mintáink alapadatának 
száma (n) egyenlő-e, vagy sem (пх = п2, ill. nx^ n2).

Abban az esetben, ha nx =  n2-ve 1, a hibaszórást az alábbi kéfDlet alapján 
számoljuk:

_  /rSQ1 + SQ2 
Sd 1 n(n— 1)
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A statisztikai döntésnél itt is az F-próbához hasonló módon járunk el; 
a kapott t-értéket összehasonlítjuk a táblázati kritikus értékkel, s ha az álta
lunk számított érték a táblázati értéket valamely P% valószínűségi szinten 
meghaladja, kimondjuk, hogy a két átlag egymástól az adott valószínűségi 
szinten szignifikánsan (vagy nagymértékben szignifikánsan) különbözik. 
A t-táblázat kritikus értékeihez csak egy szabadságfok tartozik, amelyet az 
alábbi képlet szerint határozzunk meg:

FG =  щ + n2 — 2.
Jelölések:

n
Mo
Me
G
X
w
SQ
<72 vagy s2
о vagy 8
FG
P
F
t

A statisztikai elöntések földtani értelmezése

Le kell szögeznünk, hogy valamennyi statisztikai próba csupán eszköze és 
nem végcélja vizsgálatainknak. Elengedhetetlen tehát, hogy a statisztikai 
döntések eredményeit minden esetben attól függetlenül, hogy van-e szigni
fikáns különbség, vagy sem, földtanilag értelmezzük. Két összehasonlított 
mutató között akár van, akár nincs szignifikáns különbség, az mindenképp 
valamilyen földtani jelenséget, vagy jelenségeket fejez ki.

Különböző rétegtani helyzetű képződmények vizsgálata

Azt vizsgáljuk, hogy egy fúrásban két egymást követő rétegtani szintben 
pl. a CaC03-tartalom szórása különbözik-e?

Ha az F-próba nem igazol szignifikáns különbséget, úgy levonhatjuk a 
következtetést, hogy a két szint mésztartalmúnak szórása hasonló, tehát fejlő
désmenetük — legalábbis a mészkiválást illetően — azonosnak tekinthető.

Nézzük meg ugyanennek az összehasonlított két szintnek a CaC03 átlag
értékei közötti különbséget. Ha a t-próba sem mutat eltérést, akkor levon
hatjuk a következtetést, hogy a mésztartalom abszolút értékeiben sincs számot
tevő különbség, tehát a két szint üledékeinek lerakódása idején közel azonos 
körülmények uralkodtak (izopikus fáciesek).

Ha a t-próba valamely P% szinten eltérést mutat, de az F-próba nem, 
abban az esetben bizonyos fenntartással arra következtethetünk, hogy hete- 
ropikus fáciesekkel van dolgunk, ahol a fejlődésmenet azonos törvényszerű
ségeket követ, az eltérés csak a mészkiválás kedvezőbb, ill. kedvezőtlenebb 
voltában mutatkozik (meszes és mészben szegény fáciesek).

35 M Ä F I Évi Jelentés 1969. évről
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Abban az esetben, ha az F- és a t-próba is szignifikáns eltérést mutat, 
levonhatjuk azt a következtetést, hogy a két képződmény csoportnak sem 
keletkezési körülményei, sem fejlődésmenete nem azonos, a két szint föld
tanilag élesen elkülönül egymástól.

Itt külön hangsúlyoznunk kell, hogy a fácieselemzés során elsősorban az 
F-próba alapján hozott döntéseknek van nagyobb szerepe. A t-próba, amely 
az átlagértékek különbségének vizsgálatát szolgálja, alárendeltebb jelentő
ségű.

Viszont az átlagértékek összehasonlítása (pl. x vagy у  képződménycso- 
portnak nagyobb-e az átlagos mésztartalma ?) megbízhatóbban a t-próbával 
végezhető el, mert itt az összehasonlítás során a közös hibaszórást is figyelembe 
vesszük, amit a szokásos átlagérték megadásánál eleve nem vehetünk figye
lembe. Ezért fordulhat elő az a hibás gyakorlat, hogy valójában két teljesen 
elütő képződménycsoportot jellemeznek azonos átlagértékű mutatókkal. Az 
ilyen jellemzések a gyakorlatban gyakran súlyos tévedések okozóivá válnak 
(pl. kőszéntelepek fűtőértéke, hamutartalma stb.).

P é l d a :  Az Esztergom 39. sz. fúrás alsórupéli kavicsos homokkő alatt priabonai 
kavicsos homokkövet harántolt. Az oligocén homokkősorozat korát kőzettani alapon 
tudtuk meghatározni, a felsőeocénből azonban gazdag nagy-Foraminifera-fauna, többek 
között N . fabianii és N. vascus került elő. Ez az utóbbi faj már a priabonai emelet leg
felső, oligocénnel határos részére jellemző, így felmerült annak gondolata, hogy az eocén— 
oligocén között folytonos üledékátmenet van. Ezt még a két képződménycsoport egyező 
kőzetfáciese is, első látásra, alátámasztani látszott.

A  kérdés eldöntéséhez elvégeztük a szelvény részletes geokémiai fácieselemzését, a 
földtanilag legvalószínűbb helyen megvont határ mentén megosztott rétegsorok kőzet
kémiai összetevőinek matematikai statisztikai módszerrel történő összehasonlításával. 
Azt vizsgáltuk tehát, hogy az így megosztott szelvény alsó és felső tagozatában az egyes 
kőzetkémiai mutatók eloszlása homogén-e, vagy sem.

Itt kell megemlíteni, hogy a litofáciesek vizsgálatánál célszerű az ásvány kőzettani 
vizsgálatok helyett a kőzetkémiai mutatók alkalmazása. Megállapításaink szerint, 
különösen a statisztikai módszer alkalmazása esetén, a kettő között fennálló szoros 
pozitív korreláció lehetőséget nyújt a nehézkesen megállapítható ásványspektrumoknak 
kémiai összetevőkkel történő helyettesítésére.

Elsőként nézzük a két rétegsor kémiai mutatóinak átlagos értékeit (1. 1. sz. táblá
zatot).

Bár egyes átlagértékek néhány %-os eltérést mutatnak, az átlagok ilyen kismérvű 
különbségei egyáltalán nem jelenthetik azt, hogy az egymást követő két üledéksor 
között lényeges különbség van. Ezért az összes komponensre vonatkozóan elvégeztük 
az F- és t-próbát, az előbbit fácieseltérések, utóbbit az átlagértékek különbségeinek 
megítélése végett. A  kapott eredményeket a 2. sz. táblázat tartalmazza.

Ha a statisztikai próbák eredményét vizsgáljuk, merőben más képet kapunk. A  t- 
próbák esetében (vagyis az átlagértékek összehasonlításánál) a kőzetalkotó komponensek 
közül 5 esetben kapunk szignifikáns eltérést. Az A120 3 és Fe20 3-nál az alsórupéli homokkő 
javára mutatkozik a szignifikáns különbség (döntően magasabb agyagtartalom!), a
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2. táblázat

CaO- és MgO-, illetőleg a Scheibler-módszerrel végzett ellenőrző CaC03-meghatározás 
esetében pedig a priabonai homokkő javára kapunk nagymértékben szignifikáns különb
séget. A  többi komponensnél általában erősen homogén értékek vannak, ami tökéletesen 
érthető, hiszen mindkét esetben hasonló kőzetekről van szó. Jellemző pl., hogy az Si02- 
tartalom átlagértékei között mutatkozó csaknem 6%-os eltérés a látszat ellenére sem 
jelent lényeges különbséget!

Nézzük meg az F-próba eredményeit. Ez a próba az egyes komponenseknek a 
rétegsoron belüli változékonyságára, tehát a földtani fejlődésmenetet tükröző mutatólíra 
vonatkozóan ad felvilágosítást . Á  F e+2, Fe+3 és MgO-tói eltekintve, minden komponensre, 
egy kivételével, nagy mértékben szignifikáns eltérést kapunk. Külön érdekessége a 
dolognak, hogy míg a két üledéksor Fe+2 és Fe+3 tartalmának külön-külön vizsgált 
szórása nem különbözik, addig a belőlük számított oxidációs fok értékei igen nagymértékű 
szignifikáns eltérést igazolnak, az oxidációs fok pedig, mint az üledékgyűjtő egykori 
redox-viszonyainak mutatója, jól kifejezi a két rétegösszlet különböző fáciesjellegét.

A  statisztikai értékelés eredményeként az egész vizsgálatsorozatra vonatkozóan 
feladjuk a nullhipotézist. Levonhatjuk azt a következtetést, hogy a két üledéksorból 
megvizsgált mutatók nem azonos eloszlásfüggvényt követnek, átlagértékeik közötti 
különbség tehát nem csupán a mintavételi hibák következménye. Következésképp, 
az egymásra következő két rétegsor minden látszólagos hasonlósága ellenére lényeges 
különbséget mutat. A  statisztikai próbák eredménye alapján nem látszik valószínűnek, 
hogy a teljes homokkősorozatot egy földtani kis ciklus keretében keletkezettnek tekintsük.

Azonos rétegtani helyzetű képződmények vizsgálata

Ha a fentebb elmondott összehasonlítást két különböző feltárás vagy fúrás
szelvény azonos szintjei, képződménycsoportjai között végezzük el, a kapott 
információink ismét más értelmezést nyernek.

Amennyiben az összehasonlított két azonos korú képződmény esetén sem

35*
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az F-, sem a t-próba nem igazol szignifikáns eltérést, levonhatjuk azt a követ
keztetést, hogy a két mintavételi hely között az adott képződmény a vizsgált 
mutatót vagy mutatókat illetően (pl. fűtőérték, hamu%, illótartalom stb.) 
gyakorlatilag homogén, fáciesviszonyait tekintve az adott szakaszon számot
tevő változás nincs, de még egy esetleges, közbeeső helyen végzett újabb vizs
gálat esetén is legfeljebb 5% a valószínűsége annak, hogy a már birtokunkban 
levő elemzési adatoktól (mutatóktól) eltérő eredményt kapjunk. Ilyen esetben 
a további vizsgálatoktól eltekintünk.

Abban az esetben, ha az F-próba az azonos szinten belül szignifikáns 
különbséget mutat, egymástól eltérő fáciesekkel van dolgunk, az összehason
lított mintavételi helyeken a vizsgált mutatók nem jellemzik egyértelműen a 
képződményt (vagyis nem azonos eloszlású alapsokasággal van dolgunk!), 
így még további vizsgálatokra van szükség ahhoz, hogy az adott képződmény 
jellemzéséhez elegendő információ birtokában legyünk.

A szignifikáns különbséget jelző t- és F-próba esetén az azonos szintbe 
tartozó képződmények összehasonlított szelvényei között oly nagymérvű 
különbség van, mind a vizsgált mutató ingadozását, mind átlagát illetően, 
hogy a vizsgálati adataink korántsem elegendők ahhoz, hogy az adott képződ
ményt ezen eredmények alapján megbízhatóan jellemezhessük, tehát még 
feltétlenül további részletezésre, vizsgálatokra van szükségünk.

Ezzel a módszerrel végezhetjük el pl. egy kutatási terület mintavételi 
sűrűségének ellenőrzését, a kutatott ásványi nyersanyag minőségi változásai
nak értékelését, vagyis ily módon objektive eldönthető, hogy egy adott terü
leten szükséges-e további kutatást végezni, vagy a korábbi információmennyi
ség is elegendő az adott földtani probléma helyes megoldásához.

Biosztratigráfiai vizsgálatok értékelése

Vizsgálatra elsősorban folyamatos rétegsorok alkalmasak. A teljes ős
maradványanyag meghatározásán túl regisztrálni kell az egységnyi anyagból 
származó azonos fajok mennyiségét is. Az így feldolgozott faunát rendszertani 
egységekben (pl. Foraminifera, Mollusca vagy Gastropoda, Lamellibranchiata) 
a rétegsorban tapasztalt megjelenés sorrendjében, alulról felfelé haladva, 
ezen belül gyakoriságnak és a meghatározhatóságnak megfelelően koordináta- 
rendszerben rakjuk fel. Az ordinátán az origóból kiindulva a mélységközt 
(rétegegymásutánt), az abszcisszán az ősmaradványokat tüntetjük fel a fentiek 
szerint. Ily módon minden egyes faj (v. genus) csak egyszer fordul elő, ismételt 
megjelenésüket most már a fajnak megfelelő oszlopban, a megfelelő rétegnél 
jelöljük a gyakoriság indexeinek vagy abszolút értékének feltüntetésével.

Ez a korrelációs táblázat végeredményben egy háromváltozós eloszlás- 
függvénynek fogható fel, ahol a harmadik dimenziót (a specifikus gyakoriságot) 
numerikusán fejezzük ki.

A  különböző rendszertani egységbe tartozó fossziliák rétegtani szerepe 
és korrelációja így önmagától kirajzolódik, s a faunakép ugrásszerű változásai 
egyértelműen megvonják a biosztratigráfiai határokat. Példának bemutatjuk 
az Esztergom 27. sz. fúrás nagy-Foraminifera- és Mollusca-faunájának elosz
lását (3. táblázat).

(Megjegyezzük, hogy a legújabb szovjet szakirodalomban is találkozunk hasonló 
elven történő biosztratigráfiai adatfeldolgozással.)
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Természetesen, a grafikus megoldású táblázatos értékelési módon túl, 
szükség esetén lehetőség van egyes fajok, vagy faunatársaság sztratigráfiai 
szerepének megítélésénél a számszerű értékelésre is. Ebben az esetben azonban 
az értékelést nem a gyakorisági index, hanem az abszolút mennyiségi adatok 
alapján kell elvégezni, különben a statisztikák — az indexek meglehetősen 
tág értéktartományai miatt — torzulnak, s az értékelésünk is ennek megfele
lően hamis eredményt ad.

í{í % и«

E nagyon is vázlatos ismertetéssel mindenek előtt az a célunk, hogy fel
keltsük a szakmai közvélemény érdeklődését a korszerű adatfeldolgozási mód
szerek iránt. Ezért s a hely szabta korlátok miatt sem térhetünk ki a statisz
tikai próbák más módszereinek elméletére, sem pedig az alkalmazhatóság 
gazdag lehetőségeinek további, gyakorlati példákkal történő bemutatására.

Meggyőződésünk azonban, hogy a figyelmes olvasót az elmondottak is 
meggyőzik a földtan legkülönbözőbb szakterületein a matematikai statisztika 
alkalmazásának lehetőségéről, s az adatfeldolgozás és értékelés területén fenn
álló kezdetleges állapotok korszerűsítésének szükségességéről.
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SOME SIMPLE MATHEMATICAL STATISTICAL 
METHODS APPLIED IN GEOLOGY

by
G. Nag y

The author gives information on some possible aplications o f E- and t- 
(Student) tests for the verification of geological assumptions, draws attention 
to a practical solution algorithm for the calculation of tests and in the second 
part o f the paper introduces a graphic method suitable for the biostratigraphic 
evaluation of geological profiles.


