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Z O Ž I V O T A S P O L O Č N O S T I 

J. G u b a č : Zásady aplikácie štatistických 
metód v petrografii, mineralógii a geochémii 
(Bratislava 26. 2. 1981) 

Zmyslom aplikácie štatistiky pri štúdiu mi
neralizačných procesov je kvantitatívne vy
jadrenie súboru hodnôt, ktoré charakterizujú 
dosiahnuté fyzikálne stavy prírodných pro
cesov. Pri plnení tejto úlohy treba riešiť he
terogénne rozdelenie. Pritom sa musia roz
lišovať prípady so spojitým a nespojitým 
rozdelením. Normálne a lognormálne rozde
lenia sú len na charakteristiku spojitého roz
delenia. Výsledky semikvanlitativnych analýz 
týmito rozdeleniami spracovať nemožno. Vy
členené definované súbory sa musia testovať. 
V mineralogickej, petrografickej a v geoche
mickej praxi sa žiada, aby zhoda empiric
kého a teoretického rozdelenia bola vyjadre
ná percentom. Pri vyjadrovaní rozdelenia 
treba dbať na to, aby súbor nemal prázdne 
triedy. Tento ťakt do značnej miery obme
dzuje maximálny počet tried a hodnôt sú
boru. Veľké súbory je niekedy nevyhnutné 
rozdeliť na podsúbory, pre ktoré potom mož
no vyjadriť spoločnú funkciu rozdelenia. 

Samotné heterogénne rozdelenie analyzu
jeme tak. že ho rozvinieme do niekoľkých 
vyjadrení s rozličným počtom tried, a to ako 
V logaritmickej aj v nelogaritmickej stupnici. 
Chceme tak nájsť najvýraznejší symetrický 
interval. Jeho spracovaním vyčleníme odhad
nutý súbor a po vypúšťaní a priberaní jed
notlivých hodnôt s testovaním vznikne ko
nečné zloženie tzv. vyčleneného súboru. Táto 
analýza musí predchádzať diskriminačnej a 
faktorovej analýze a všetkým analýzam zá
vislosti, najmä korelácii a regresii. 

Charakterizovaná aplikácia štatistiky je 
náročná a v plnej miere ju možno zabezpečiť 
len pomocou počítačov schopných spracovať 
celý systém programov aj s grafickými vý
stupmi. 

I. J e d l i č k a : Programovanie petroche
mických prepočtov (Bratislava 26. 2. 1981) 

Jestvujú a často sa prakticky využívajú 
programy na petrochemické prepočty podlá 
Niggliho. Zavarického. CIPW. ako aj napro
gramovaná Streckeisenova klasifikácia a 
v súčasnosti sa dokončuje klasifikácia podlá 

Rittmana. Všetky programy sa používajú na 
programovateľnom kalkulátore WANG 2200. 

Pri programovaní bolo treba vyriešiť nie
koľko problémov, ktoré vznikli ako dôsledok 
nejednotnosti zdrojov, ako aj chybami a ne
doriešením všetkých možnosti v opise algorit
mov. Problémy sú aj pri testovaní hotových 
programov, pretože je k dispozícii málo za
ručene dobre prepočítaných analýz, zachycu
júcich všetky možnosti. Pri programovaní 
normy podlá Rittmana sú chyby aj v častom 
používaní nomogramov. z ktorých dva sú na
loľko komplikované, že ich nemožno na 
WANGu realizovať, a preto program v tejto 
často očakáva pomoc človeka. 

Pri praktickom používaní sa kládol dôraz 
na samostatnosť programov, ktoré po prípra
ve vstupných údajov pracujú samostatne aj 
na počítači s malou operačnou pamäťou, a na 
zhustený, ale prehľadný výstup výsledkov. 

I. P e t r i k — V. V i 1 i n o v i č : Využitie 
petrochemických prepočtov pri štúdiu grani
toidov (aplikácia a porovnanie) (Bratislava 
26. 2. 1981) 

A. Streckeisen — R. W. Le Maitre (1979) 
predložili katanormatívny klasífikačnv dia
gram Q'ANOR. ale v prípade granitoidov na 
spresnenie názvu odporučili využiť Baithovu 
mezonormu. P. Mielke — H. G. F. Winkler 
(1979) vypracovali revidovanú mezonormu na 
petrologické štúdium granitoidov. Navrhuje
me ju využiť aj pri klasifikácii granitoidov. 
pretože porovnávacím štúdiom sme zistili 
veľmi dobrú zhodu medzi modálnou klasifi
káciou IUGS Subcommission (1973) a klasi
fikáciou podľa mezonormatívneho diagramu 
Q'ANOR. Menší obsah mezonormatívneho 
biotitu v porovnaní s modálnym vysvetľuje
me prítomnosťou vakancií a nezaplnených 
oktaedrických polôh v štruktúre biotitu gra
nitoidov. 

Prepočet a klasifikácia M. Štefanovej 
(1980) sú na štúdium granitoidov menej 
vhodné, pretože v základnej podobe ide 
o katanormu a klasifikácia je málo podrobná. 

R,Rjdiagram H De la Rochea et al. (1979. 
1980) umožňuje v prípade granitoidov klasi
fikáciu v podstate porovnateľnú s mezonor
matívnou klasifikáciou, ako aj štúdium tren
dov diferenciácie. 


