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Použitie samočinných zariadení 
pri kvantitatívnom mineralogickom a petrografickom výskume 
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Abstrakt 

The traditional methods available to the geologist for quantitative mineralogy 
and petrography are briefly reviewed: These methods are shown to be slow, 
expensive and frequently inaccurate. Recent developments in instrumental tech
niques are described and the feasibility of producing completely automatic, accu
rate quantitative results from instruments such as the Quantimet image analysing 
computer and the Geoscan electron probe Xray microanalyser are discussed. 

Úvod 

Jedným z hlavných cieľov petrografického a mineralogického výskumu z hľa
diska geológa býva určenie vlastností a totožnosti rôznych minerálov v horninách, 
určenie pomeru ich zastúpenia a zistenia ich priestorových vzťahov. Tieto údaje, 
v kombinácii s výsledkami terénneho geologického výskumu, umožňujú spoznanie 
spôsobu vzniku minerálov a horniny ako celku. 

Spomenuté údaje sa doteraz získavali hlavne pomocou mikroskopických metód 
a postupmi popisovanými a zlepšovanými už od 30ich rokov tohto storočia 
HOLMESom (1) a dalšími. Hlavný dôraz sa kládol na separáciu individuál
nych minerálov (z vhodne zdrvenej hroniny), a, opticky alebo chemicky výskum 
z takto získaných nerastných frakcií. Takýto výskum je však nielen veľmi pracný 
a časové náročný, ale ani dosahované výsledky nie sú dostatočne presné. Preto 
po celý čas tohto vývoja boli snahy o konštrukciu nemanuálnych meracích prí
strojov na znižovanie množstva potrebnej práce a na zvyšovanie presnosti. Bola 
to však iba najnovšia generácia prístrojov, ktorá naznačila potenciálnu možnosť 
konštrukcie plneautomatických sústav, a dnes už sú dostupné prístroje, ktoré 
nevyžadujú ľudský zásah okrem voľby požadovaných parametrov a vhodnej 
vzorky. 

Článok podáva krátky prehľad tradičných meracích metód a popisuje dva nové 
a principiálne odlišné prístroje používané autorom ku kvantitatívneautomatickej 
mineralogickej a petrcgiaiickej analýze. 

Objektívne nedostatky mineralogických a petrografických metód vyžadujúcich 
ľudské pozorovanie ako hlavný zdroj informácií 

Najdôležitejšie údaje požadované pri výskume mineralogických a petrografic
kých vlastností minerálov a hornín sú tieto: 

a) Chemické zloženie, alebo zmeny v skladbe vybraných, alebo všetkých 
prítomných minerálov; 

b) molekulárna štruktúra minerálov 
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Ďalej je potrebné: 
c) identifikovať minerály na základe určených parametrov [napr. podľa a) 

alebo b ) ] ; 
d) určiť percentuálny pomer minerálov vo vzorke (tj. modálna analýza); 
e) vykonať zrnitostný rozbor minerálov; 
f) stanoviť priestorovú distribúciu niektorých alebo všetkých minerálov; 
g) určiť priestorové väzby medzi skupinami minerálov; 
h) stanoviť druh, veľkosť a lokáciu vzácnych minerálov [napr. Au v zlatonos

nej rude, či ťažké minerály v sedimentoch]; 
i) urobiť petroštniktúmu analýzu; 
j) určiť tvar minerálnych zŕn. 
Každý z uvedených parametrov sa dá stanoviť aj mikroskopom (s upraveným 

nitkovým krížom), avšak takéto merania si vyžadujú vysokokvalifikovaného 
(a trpezlivého) odborníka, nakoľko stanovovanie mnohých parametrov je obťažné 
(napr. identifikácia minerálov), a výsledok zahrňuje aj osobný úsudok pracov
níka. Nakoľko však je Iudský úsudok často chybný, ľahko môžu nastať nepres
nosti. Tvrdí sa (2), že aj najzručnejší pozorovatelia často robia nepresné uzávery 
na základe „ľudských chýb" nechtiac vovádzaných do ich práce. Ako príklad 
môže slúžiť fakt, že charakter vizuálneho vnímania v rôznych úsekoch viditeľnej 
časti spektra sa mení od osoby k osobe. Veľa osôb je čiastočne farboslepých, 
bez toho že by si to uvedomili. Negatívne pôsobia aj rušivé vplyvy pochádzajúce 
zo vzorky samotnej, či z bezprostredného okolia. Predsudky o pozorovanej vzorke 
môžu uviesť do výsledku chyby počas interpretácie vizuálneho obrazu — môžu 
napr. spôsobiť predčasný negatívny úsudok o prítomnosti určitých minerálov vo 
vzorke. Častým zdrojom chýb je aj ručné prepisovanie a prenášanie hodnôt zo 
záznamov na kalkulačky. 

A na dôvažok, človek pri pozorovaní je príliš pomalý. To neúmerne zvyšuje 
náklady na jednotku informácie. 

Pre tieto ťažkosti geológovia vykonávajú pomerne málo mineralogických a pe
trografických meraní. Iba v poslednom čase v tom nastávajú zmeny: možnosť 
nahradiť človeka automatickými snímacími, logickými a registračnými prístrojmi. 

Hoci väčšina n e p r i a m y c h meracích metód sa užíva v nezmenenej podobe 
už pol storočia, často neumožňujú stanovenie tých parametrov, ktoré mineralóg 
či geológ pôvodne potreboval. Napríklad stanovovanie veľkosti povrchu práškovej 
vzorky plynovou adsorpciou k výpočtu priemernej veľkosti zŕn vo vzorke je dosť 
nepresné aj pri aporóznych mineráloch, výsledky však podávajú úplne skreslený 
obraz, ak minerál je porézny. Iným príkladom je petrochemický propočet výsled
kov chemickej analýzy hornín na normatívne mineralogické zloženie. V tomto 
prípade by stanovenie modálneho zloženia horniny poskytovalo o mnoho užitoč
nejšiu informáciu. Pravdou však je, že pri manuálnom meraní je modálna ana
lýza velmi pracná. Modálna analýza pomocou dnes už dostupných elektronických 
prístrojov však túto ťažkosť odstraňuje. Nové prístroje umožňujú získať jedno
značné a rýchle výsledky p r i a m i m y metódami. 

Vývoj mineralogických a petrografických metód 

Ako je známe, tradičným spôsobom výskumu hornín a nerastov je mikroskópia. 
Ako doplnok k tejto metodike — k potvrdeniu mikroskopickej diagnózy v prí
padoch obzvlášť neľahkých — boli vyvinuté mikrochemické testy. Pre zvýšenie 
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optického kontrastu medzi rôznymi minerálmi sa zas užívajú chemické farbiace 
metódy (napr. pre rozlíšenie kremeňa od kordieritu, či kalcitu od dolomitu). 

Prítomnosť (alebo neprítomnosť) kľúčových prvkov v mineráli dnes možno 
stanoviť jednoduchšie elektrónovou mikrosondou. 

Molekulárna štruktúra minerálu síce môže byť čiastočne objasnená mikrosko
picky — stanovením jeho reakcie na svetelné lúče, avšak jeho detailná štruktúra 
sa obyčajne zisťuje niektorou z veľkého počtu rtg. difrakčných metód (3). Novšie 
je možné určovať štruktúru minerálov využitím javu elektrónovej difrakcie po
mocou elektrónového mikroskopu alebo elektrónovej mikrosondy metódou SEBAT 
[Scanning electron beam anomalous transmission patterns 1, ktorá využíva inter
akcie snímacieho elektrónového lúča s kryštalickou mriežkou, ktorá vyvoláva jav 
anomálneho vedenia elektrónov. 

Chemická a štruktúrna informácia získaná vyšeuvedenými metódami je vo 
väčšine prípadov dostačujúca k jednoznačnej identifikácii skúmaného minerálu. 

Podiel jednotlivých minerálnych zložiek vo vzorke horniny sa stanovuje mera
ním podielu váh, plôch; ako aj lineárnou a bodovou analýzou. V prípade, ked 
je možné prítomné minerály dokonale rozdružiť niektorou z užívaných mikrosepa
račných metód, stanovuje sa ich váhový pomer. Avšak pre praktickú nemožnosť 
100%neho uvoľňovania minerálov pred rozdružovaním, ako aj strát pri vlastnej 
separácii, táto metóda nezaručuje presné výsledky. Okrem toho prípravou vzorky 
na rozdružovanie (drvenie, mletie) sa naruší celistvosť vzorky, čím je znemož
nené určenie niektorých veľmi dôležitých údajov ako skutočnej veľkosti zŕn, či 
vzájomnej polohy minerálov v hornine. 

Váhový podiel minerálov sa však môže pomerne presne stanoviť plošnou, 
priamkovou alebo bodovou analýzou vykonanou buď na výbruse alebo nábruse. 

Plošná (planimetrická) analýza bola prvýkrát použitá viac než pred 100 rokmi 
(r. 1848) DELESSEom (1). Deleese prekreslil na papier obrysy minerálov 
pozorované na výbruse; obdržané obrazy vystrihol a zvážil, cím urobil určitý 
druh plošnej, a v odvodenom slova zmysle i objemovej analýzy. Táto metóda sa 
postupom času spresňovala užitím milimetrového papiera a neskôr „svetlej ko
mory" (camera lucida) s optickomechauickým pantografom a nakoniec užitím 
plarúmetra. 

Pri lineárnej (mikrometrickej) analýze sa registrujú dlžky úsečiek vymedzo
vané skúmanými minerálmi vzhľadom na volený pevný bod v zornom poli (napr. 
stred nitkového kríža), pri lineárnom pohybe vzorky pod mikroskopom. Dlžky 
úsečiek sa obyčajne zaznamenávajú sústavou mikrometrov. 

Štatisticky je dokázateľné (4), že 3k: 
1. Minerály vo vzorke sú n á h o d n e r o z t r ú s e n é , alebo že vzorky (na

brús alebo výbrus) sú rezané n á h o d n ý m s m e r o m , a že 
2. analyzovaná plocha je dostatočne veľká v porovnaní so zrnitosťou vzorky 

(v prípade, že táto plocha je reprezentovaná štvorcom o totožnej ploche, lineárny 
rozmer štvorca nesmie byť menší než 10 násobok priemernej zrnitosti prítomných 
minerálov, v niektorých prípadoch však môže byť až 100 a viacnásobne väčší), 
potom pomer velkostí minerálmi vymedzených úsečiek k celkovej dĺžke dráhy 
vzorky počas analýzy sa rovná plošnému kvantitatívnemu podielu skúmaného 
minerálu vo vzorke. Podobne pomer veľkosti plôch jednej minerálnej fázy k cel
kovej ploche vzorky vyjadruje objemové zastúpenie skúmaného minerálu. Užitím 
súčiniteľov špecifickej váhy lineárna analýza môže sa premeniť na váhovú. 

Pri bodovej analýze sa nábrus (alebo výbrus) „vzorkuje" množinou bodov 
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vytvorených obyčajne priesečníkmi súradníc špeciálnej nitkovej sústavy, a regis
truje sa druh minerálu nachádzajúci sa pod jednotlivými bodmi. Identifikáciu 
minerálov v každom bode robí pozorovateľ. Pri dostatočnom množstve bodov 
[presnosť merania, či potrebný počet bodov k dosiahnutiu požadovanej presnosti 
sa dá vypočítať pomocou štatistických vzorcov (4), (5)1, výsledky merania 
zodpovedajú výsledkom lineárnej alebo plošnej analýzy, pričom spomedzi spomí
naných analýz táto je z hľadiska prácnosti najnenáročnejšia. Mikroskopy, opatrené 
servozariadeniami k posuvu vzorky a elektrickými počítačmi k zaznamenávaniu 
pozorovaných hodnôt znižujú množstvo potrebnej ľudskej práce (napr. mikroskop 
Wild M501), avšak ešte stále nie dostatočne. Preto iba veľmi málo pozorovaní 
sa robí na štatistickom alebc systematickom základe. Najnovšie skutočne auto
matické prístroje tieto problémy riešili zjednodušením a obrovským zrýchlením 
procesu analýz. 

Čo do podstaty tieto zariadenia možno rozdeliť na „OPTICKÉ" (využívajúce 
viditeľnú časť spektra) a „NEOPTICKÉ" (pracujúce v oblastiach neviditeľnej 
časti spektra). 

„Optické analyzátory" [zariadenia typu Image Analysing Computer] — prav
depodobne preto, že zvyčajne analyzujú, mikroskopický obraz — sú geológmi 
a mineralógmi užívané častejšie ako neoptické. V prípade vysokokvalifikovaného 
odborníka manuálne optické metódy identifikácie minerálov ako aj petrologické 
merania umožňujú dosahnuť veľmi presné rozlišovania mineralogických cha
rakteristík, avšak pomalosť tejto metodiky ju robí neúnosne nákladnou. U auto
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Obr. I. 
Zjednodušená schéma optického analyzátora (Quantimet B): 
Fig. 1. Simplified block diagram of a typical image analysing device (Quantimet B); 
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matických optických analyzátoroch dnes jediným problémom je ich neuspokoju
júca rozlišovacia schopnosť vo veľmi ťažkých prípadoch, kde rozdiel jasu mi
nerálov je prinízky a neupraviteľný. 

Prakticky všetky dnes dostupné prístroje tohto druhu používajú k snímaniu 
analyzovaného obrazu televíznu rozkladovú techniku (6) cez upravenú televíznu 
kameru osadenú bud vidikonom alebo plumbikonom. Obraz premietnutý na sní
maciu plochu vidikonu sa analyzuje pohyblivou elektronickou „štrbinou", ktorá 
ho premieňa na elektrický signál. Výstupný signál kamery je spracovaný detek
torom a samočinným počítačom (analógovým u starších typov, číslicovým u nov
ších). Zjednodušená schéma prístroja tohto typu je zobrazená na obr. 1. Obrázok 
druhý znázorňuje prístroj Quantimet 720 pri práci. Obrázok vzorky môže byť 
snímaný TV kamerou aj priamo, najčastejšie sa však sníma fotografický aiebo 
mikroskopický obraz. Výstupný signál TV kamery spolu s výstupom so samo
činného počítača je monitorovaný, takže operátor má vždy úplný prehľad o vy

yuantímet 720: 
A Upravený stolček mikioskopu. B. Mikroskop, C TV kamara, D. TV monitor, E. Ovládací 
pult, F. Ďalekopis; 
Fig. 2. The Quantimet 720 in operation; 
A. Specimen stage, B. Microscope, C. Television camera, D. Television monitor display, E. Con

trol panel, F. ľeleprint output: 
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konávaných operáciách. Počítač prístroja umožňuje urobiť nasledujúce merania: 
1. Stanovenie plošného percenta zastupovaného určitým minerálom vo vzorke, 
2. Stanovenie celkového počtu jednotlivých zŕn ktoréhokoľvek minerálu, 
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Obr. 3. 
Frekvenčný diagram odrazivostí minerálov; 
N = počet minerálov, R = odrazivo3i minerálov v %; 
A. Silikáty, B. Oxidy, C. Sulfidy, D. Rýdze kovy; 
Graf zohľadňuje odrazívosť 200 minerálov uvedených v (10). 
Poznámka: Jas minerálu z hľadiska optického analyzátora je premenlivá veličina, závislá na 
charakteristike vídikonu, spôsob osvetlenia a charaktere vzorky. AW sa k osvetleniu používa 
zvisle dopadajúce svetlo a ide o nábrus, hodnota jasu je približne rovnaká ako pri )adrazivosti. 
Ak sa užije prechádzajúce svetlo, hodnota jasu sa mení v závislosti na chovaní sa minerálu pri 
prechode svetla. Napríklad optický jas kremeňa v zvisle dopadajúcom svetle je asi 4 % (relat.), 
kdežto v predchádzajúcom svetle ]e jeho jas mnohonásobne vyšší. 
Fig. 3. Diagramatic illustration of the reflectivity of mineral species, 
N = Number of minerals; R = Reflectivity percent (in white light); 
A. Silicates, B. Oxides, C. Sulphides, D. Native metals; 
Fig. 3. Srows the reflectivity ranges of the 200 minerals listed in (10); 
Note: The optical brightness of a mineral as measured by an image |analysing device is a pro
perty which varies with the vidicon response, type of illumination and the character of the 
sample. When a mineral is viewed under vertical, incident illumination, the optical brightness 
Is approximately equal to the reflectivity, whilst the same mineral viewed in transmitted light 
will show an optical brightness that is closely related to its lighttransmittion characteristics. 
For example, the optical brightness of quarz under vertical incident light is approximately 
4 percent (relat.) whilst in transmitted light its brightness will be extremely high. 
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3. Zrnitostný rozbor prítomných minerálov, 
4. Stanovenie stredného „QTM > Martinovho" priemeru zŕn minerálov. 
Minerály sa od seba odlišujú na základe rozdielu v ich jase (táto veličina je 

o niečo vyššia ako ich odrazivosť), a najdokonalejšie prístroje sú schopné rozoznať 
minerály, ktorých jas sa líši o 3 %. Ak skupina minerálov jmá pri použití biele
ho svetla skoro totožný jas, zvláštne korektúry ako farbenie minerálov či užitie 
monochromatického svetla môžu rozlišovanie uľahčiť. Obr. 3 zohľadňuje frek
venčný diagram jasu jednotlivých skupín minerálov. 

Obr. 4. 

Upravená mikrosonda typu Geoscan. 
A. Ovládač pohybu vzorky: B. Fázový diskriminátor; C. Triediaca jednotka; D. Zapisovač; 
E. Jednotka funkčnej kontroly. 
Fig. 4. Modified Geoscan electron probe Xray mickroanaiyser: 
A. Specimen control unit; B. Phase discrimination unit; C. Sizing unit, D. Pen recorder 
(3 channels), E. Safety unit 

Priestorová rozličovacia schopnosť optických analyzátorov závisí na rozlišovacej 
schopnosti optického a televízneho systému. Optická mikroskopia však neposky
tuje lepšiu rozlišovaciu schopnosť ako 1 fx. Elektrónová „optika" (elektrónový 
mikroskop, mikrosonda) na druhej strane poskytuje rozlišovaciu schopnosť radové 
mnohonásobne vyššiu. 

Čas potrebný na 1 sériu meraní [napr. stanovenie percenta plošného zastú
penia a zrnitoštná analýza (6 veľkostných tried) jedného z prítomných mine
rálov] na 100 predom určených miestach, na tej istej vzorke, trvá — v závislosti 
na stupni automatizácie analyzátora — 3,5 —é minút (u poloautomatu viac); 
pri použití dalekopisu ako výstupu, tj. ak sa výsledky nepostupujú väčšiemu 
samočinnému počítaču k štatistickému spracovaniu, alebo ak sa nepoužijú ako 
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medzivýstupy dierne prípadne magnetické pásky, čas potrebný k meraniu a pre
pisu výsledkov je 16—36 minút. 

Príklad: Modálna analýza piatich zložiek horninovej vzorky z Mesiaca bola 
na poloautomatickom optickom analyzátore QTMB urobená behom 60 minút. 
Štatisticky správne vykonaná manuálna analýza by trvala v tomto prípade 
50100krát dlhšie. 

Vo vzorke PbZn rudy bolo na tom istom prístroji stanovené percento prítom
ného galenitu, sfaleritu a silikátovej základnej hmoty behom ô minút. Najnovšia 

"L 

Obr. 5. 

Časť vystúpeného zápisu mikrosondy znázorňjjúca 2 rtg. signály a velkosí vzorkového prúdu 
vybudeného pri pohybe vzorky — pozostávajúcej z minerálnych zŕn — pod stacionárnym lúčom 
elektrónov; 
A. Pyrit; B. Chalkopyrit; C. Chalkopyrit a pyrit, D. Chalkozín; E. Chalkozín a chalkopyrit. 
S — smer pohybu vzorky, I — vzorkový prúd, Z — stredné atómové číslo. 
Fig. 5. A section of a chart record showing Q. Xray signals and a specimen current signal 
obtained by traversing a granular mineral specimen under an electron beam. 
A. Pyrite; B. Chalcopyrite, C. Chalcopyrite and pyrite; D. Chalcocite; E. Chalcocite and Chalco
pyrite. 
S — Scanning direction, I — Speciment current signal, Z — Mean atomic number. 
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plneautomatická verzia tohto prístroja — QTM 720 tieto časy skracuje na 
1/10 až 1/50. 

Skúšky presnosti merania na optických analyzátoroch typu Quantimet ukázali 
(7), že konečné výsledky sú v prevažnej väčšine prípadov hodnovernejšie ako 
výsledky toho najstarostlivejšieho manuálneho pozorovania. Pri obzvlášť veľkých 
problémoch v optickej rozlíšiteľnosti k tomu, aby tieto prístroje úplne nahradili 
skúseného odborníka, je nutné dalšie zdokonalenie d i s k r i m i n a č n ý c h 
schopností elektronickej sústavy. 

„Neoptické analyzátory" — ako napr. elektrónová mikrosonda — majú však 
mnohokrát lepšiu rozlišovaciu schopnosť ako ten najskúsenejší odborník. V mi
krosonde je vzorka „osvetlená" zväzkom elektrónov o priemere asi ljU, a vzniklé 
javy optické, elektrické a rtg. sú analyzované a merané automaticky. V prípade 
štandardnej mikrosondy analýza charakteru vybudených rtg. lúčov umožňuje 
detailné určenie chemického zloženia, pričom sa stanovujú bežne kvantity do 
10  1 0 g. Mikrosonda typu Geoscan bola v autorovom laboratóriu upravená k sta
novovaniu mineralogických fázových parametrov z kombinácie rtg. a elektrických 
signálov. Lúč elektrónov môže byť zvláštnou elektronickou sústavou vychyľovaný 
spôsobom podobným ako u TV snímaní a tak umožňuje kontinuálnu analýzu 
plochy o veľkosti asi 2x2 mm. Výstupné signály .sú dalším elektronickým zaria
dením analyzované spôsobom a rýchlosťou ako v optických analyzátoroch. Väčšie 
vzorky sa môžu analyzovať buď rozborom údajov z veľkého množstva 2x2 mm 
plôch, alebo autorovou lineámcu (mikrometrickou) analýzou, pri ktorej sa vzorka 
pohybuje po dráhe tvaru S pod stacionárnym zväzkom elektrónov o priemere l/x. 
V tomto prípade maximálna veľkosť analyzovateľnej plochy vzorky je 80x45 mm, 
a okrem mineralogickej analýzy, dĺžka výstupných signálov umožňuje zmitostnú 
analýzu. Tie isté signály umožňujú aj štruktúrnu analýzu. Výstupná podoba 
zrnitostnej analýzy je graíická alebo číselná, prípadne kombinovaná. Najvýhod
nejší tvar výstupu pre štruktúrnu analýzu však ešte nie je ustálený. V autorovom 
laboratóriu pokračujú aj testy možnosti kontroly operácií Geoscanu a spracovania 
jeho výstupných údajov číslicovým samočinným počítačom. 

Takto upravená mikrosonda je obzvlášť užitočná pri automatickej detekcii, 
lokácii a určovaní vzácnych minerálov v hornine. Príklad: V Au rude o bsahu 
20 ppm (váhových) Au boli nájdené a analyzované zlatonosné minerálne zrná; 
v kvalitnom sklárskom piesku sa zas vyhľadali a analyzovali minerálne zrná 
viažuce 0,5 ppm (váhových) Ti. (S) 

Mikrosonda umožňuje aj skúmanie kryštalografickej štruktúry pomerne veľkého 
počtu minerálov metódou SEBAT (9). Táto metóda bola využitá aj k určeniu 
charakteru a stupňa krystalografických porúch spôsobených bežnými metódami 
brúsenia a leštenia hornín. 

Aplikácia kvantitatívnych údajov 

Spomenuté metódy umožňujú rýchle získanie tak veľkého množstva mineralo
gických a petrografických údajov, že odborník zvyklý k manuálnym metódam má 
niekedy pri ich vyhodnocovaní až stiesnený pocit; avšak iba tak veľké množstvo 
informácií vedie k výsledkom zo štatistického hľadiska tak presným, aké doteraz 
neboli získatefné. Jedným z problémov, kde tieto metódy už konkrétne pomohli 
je štruktúrny výskum, kde umožnili spoľahlivejšiu interpretáciu procesu vzniku 
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hornín. Pri tých horninách napr., ktoré prešli viac než jednou periódou kryštali
zácie, určité minerálne zložky budú mať multimodálnu zrnitostnú charakteris
tiku, ktorej správne vyhodnotenie je možné len pomocou štatistických metód, 
ktoré si vyžadujú veľké množstvo vstupných informácií. Pri už spomenutom 
výskume mesačnej vzorky u prítomného ilmenitu boli zistené a vyhodnotené 
2 generácie s odlišnou zrnitostnou skladbou. Iným príkladom je kvantitatívne 
určenie lineácie slúd v kryštalických bridliciach a rulách k umožneniu petroštruk
túrnej analýzy. 

Záver 

Dnes dostupné optické analyzátory (Quantimet, Intergrammat) sú veľmi 
rýchle, pomerne lacné a ich obsluha a údržba je jednoduchá. Ich mineralogická 
rozlišovacia schopnosť však ešte nie je v každom prípade plne vyhovujúca. Po
užitie nových systémov „osvetlenia" vzorky, najmä zaostreného zväzku elektró
nov mnohonásobne zlepšuje možnosť rozpoznávania minerálov, avšak nákup 
a prevádzka prístrojov tohto typu (Geoscan, Jeol, Cameca) si Vyžaduje o niečo 
vyššie relatívne náklady, a oproti optickým analyzátorom sú pri meraní niekto
rých parametrov pomalšie. 

Spomenuté zariadenia sú jprvé, ktoré môžu sa považovať za skutočne automa
tické mineralogické prístroje. Sústavný vývoj prináša ich neustále zlepšovanie 
čo do rozlišovacej schopnosti, spoľahlivosti a presnosti. Po metalurgii, lekárstve 
a mineralógii sa pole aplikácie tohto systému výskumnej filozofie rozšírilo 
o úpravníctvo a užitú mineralógiu, a začína sa rozširovať aj v geológii a petro
grafii. 
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