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rpyniipoBKa yrjioBbK MMepeatoiň CIČTHM.MII MaininiaMii 

nporpaMMa TJIOIIAT, KOTopaa xpoMe BbmiicjieHHJi OTflejibHbix rpynrr 
npOH3BO^MT H nOACWT OCHOBHWX CTaTMCTHqeCKMX XapaKTepHCTHK Kâ CflOH 
BbmjieHeHHoŕi rpynnbi. Ha ocHOBamni KOTOPWX MOJKHO cnenan BWBOA ica

Koe pacnpeAejiemte ajieivieHTOB Haxo^iiTca B TOH unit HHOÍÍ rpynne M Bojib
iuc Toro, MOHCHO 3TH rpynnbi cpaBHiiBaTb. nporpaMMa HanwcaHHa npor
P3MHWM Ä3MKOM *OPTPAH IV, npiirOTOBJíeHHbl.M Ha CTCTHOii MauiHHe 
CM310. 

Cluster of angle measurements using computer 

The CLODAT routine is applied to cluster analysis of angle mea
surements. The routine clusters measurement data into groups and 
computes mean statistical parameters to each group, allowing jud
gements over the internal structure of each group. The routine 
is written in FORTRAN IV language for a SM 310 computer 

Združovanie uhlových meraní do skupín 
a opis takto vymedzených skupín je velmi 
častá úloha, s ktorou sa s t re távame pri 
š t ruk túrne j analýze. V niektorých prípa

doch — napr . pri puklinovej analýze — 
má dokonca prvoradý význam. Doposiaľ 
sa táto úloha riešila najčastejšie pomo

cou tektonogramov. Rôzne spôsoby ich 
konštrukcie i in terpretácia získaných vý

sledkov boli v príslušnej l i teratúre po

drobne opísané. Spoločným nedostatkom 
týchto metód je pomerne zdlhavé spra

covanie (a to i vtedy, keď tektonogramy 
zostrojujeme pomocou počítača) a subjek

tívny charak te r in terpretácie získaných 

výsledkov. V odôvodnených prípadoch 
(napr. pri puklinovej analýze, analýze t rh

lín či analýze rôznych systémov foliač

ných plôch) navrhujeme nahradiť tento 
klasický spôsob riešenia horeuvedenej úlo

hy analytickoštat ist ickou metódou. 

Opis použitej metódy 

To, či dve uhlové merania , ktoré pokla

dáme za jednotkové vektory v t rojrozmer

nom priestore, patria do jednej skupiny, 
alebo nie, posudzujeme na základe uhla, 
ktorý tieto vektory zvierajú, a jeho po

rovnania s kritickým uhlom. Ak takýmto 
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Obr. 1. Závislosť veľkosti kritického uhla (S0 
na počte meraní N 
Fig. 1. Relation between the critical angle 
(/So) and measurement number (N) 

Uhol spoľahlivosti charakterizuje mieru 
presnosti určenia stredného vektora. ]e 
to vlastne vrcholový uhol kužeľa opísané

ho okolo strednej hodnoty, v ktorom na 
danej hladine pravdepodobností musí le

žať skutočný stredný vektor skupiny. Pre 
výpočet jeho veľkosti uvádza Fisher (1953) 
vzorec: 

S = arccos 
N — R 

N [O*--,]! (S) 

kde P je zvolená hladina pravdepodob

nosti (v praxi spravidla 0,05 alebo 0,01). 
Podľa Braitscha (1956) môže byť veľkosť 
tohto uhla až 45°, jeho výpočet má však 
význam realizovať len pre k š 4. 

Algoritmus programu CLODAT 

Pri zostavovaní programu CLODAT sme 
vychádzali z postupu, ktorý navrhol Pe

schel (1985). Po načítaní základných úda

jov o analyzovanom súbore program naj

prv na základe celkového počtu meraní 
vypočíta kritický uhol (podprogram 
ÚVOD). Potom načíta prvé dva páry hod

nôt a posúdi, či patria do tej istej sku

piny, alebo nie. Ak áno, vypočíta stredný 
vektor tejto skupiny a počtu prvkov v 

nej priradí hodnotu dva (podprogram 
VYPOC l j . Ak páry hodnôt nepatria do 
tej istej skupiny, program vymedzí dve 
skupiny, každú s jedným prvkom a stred

ným vektorom rovným zadaným hodno

tám (podprogram ULOŽ). Ďalej postupne 
načíta jednotlivé hodnoty a rozhodne, či 
patria do niektorej už vymedzenej skupi

ny. Ak áno, zaradí hodnotu do tejto sku

piny, t. j . prepočíta hodnotu stredného 
vektora tejto skupiny vzhľadom na novú 
zadanú hodnotu a zvýši počet prvkov v 
skupine o jeden (podprogram VYPOC 2). 
Ak zadaný prvok nepatrí do žiadnej skôr 
vymedzenej skupiny, program vytvorí no
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Obr. 2. Vývojový diagram programu CLODAT 
Fig. 2. Flow chart of the CLODAT routine 
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rozptyle jednotlivých meraní v tejto sku

pine. Preto jej pri charakter izovaní stať 
by daného územia nemožno pripisovať ta

ký význam ako prvej skupine. 
Možno povedať, že v danej oblasti vý

razne prevládajú pukliny smeru SSV — 
JJZ so strmým úklonom na ZSZ. Z ostat

ných systémov sa uplatňujú subvert ikál

ne pukliny SJ smeru a dalej pukliny sme

ru VJV — ZSZ s úklonom na SSV. 

Literatúra 

B r a i t s c h, O. 1956: Quantitative Auswertung 
einfacher Gefiigediagramme. Heidelberg. 
Beitr. Mineral. Petrogr., 5, 210 — 226. 

F i s h e r , R. A. 1953: Dispersion on a sphere 
Proc. Roy. Soc, Ser. A, 217, 295 — 305. 

P e s c h o 1, G. 1985: Klassifizierung tektoni
scher Raumlagedaten. Zeit. angew. Geol., 31, 
12 — 15. 

W a l l b r e c h e r , E. 1978: Ein ClusterVer
fahren zur richtungsstatistischen Analyse tek
tonischer Daten. Geol. Rdsch., 67, 840 — 657. 

Cluster of angle measurements using computer 

Angle measurements are assumed to repre
sent unite vectors in the threedimensional 
space. The problem is solved through com
parison of angle formed by two unite vectors 
with the critical angle. The value of critical 
angle is determined either by computation 
[Wallbrecher, 1978) or from a graph (Fig. 1). 
The basic condition for classifying two vectors 
into the same group is that the critical angle is 
higher, or equal, than the angle formed by 
these two vectors. 

The second part of the problem represents 
the computation of main statistical parameters 
of discerned groupings allowing to judge on 

the internal arrangement of single units in 
the group. Such parameters are the mean 
angle, the concentration parameter and the 
angle of reliability. 

The problem is solved by the CLODAT rou
tine. The flow chart of the routine is in Fig. 
3, the programming language is FORTRAN IV 
and main rules of structural and modular 
programming are maintained. The routine is 
applied to a SM 310 type computer using the 
FOBOS — 2 (RT 11V3.B) operational system. 

The routine may be applied without consi
derable troubles to any computer using the 
FORTRAN programming language. 


