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A K T U A L I T A 

Niektoré problémy stanovenia fónu v hydrogeochemickej pros-
pekcii 

ĽUBOMÍR ZAJAC 
Katedra geochémie PFUK, Paulínyho 1, 811 02 Bratislava 

Some problems of background determination in the hydrogeochemical 
prospecting 

The background determination is the main task for the evaluation of 
analytic data of every geochemical prospecting method. In hydrogeo
chemical prospecting the correctness of its determination is limited not 
onlv bv the choice of statistical parameters, but by the unevenness of 
documentation network as well. There is suitable to use in this method 
for trace elements mode and median respectively, calculated from 
beforehand modificated complex of data. 

Pri vyhodnocovaní výsledkov geochemic
kých prospekčných prác je základnou úlohou 
stanovenie tónovej hodnoty študovaného úze
mia. Všeobecne sa ako hodnota fónu používa 
aritmetický, resp. geometrický priemer, mo
dus alebo medián. 

V hydrogeochemickej prospekcii však pô
sobia niektoré faktory, ktoré limitujú jedno
značné použitie týchto charakteristík. 

V prvom rade je to nepravidelná hustota 
odberov vzoriek, ktorá je výhradne závislá 
od hustoty hydrografickej siete. Táto nepra
videlnosť sa v ďalších etapách prieskumu ešte 
zvýrazňuje ďalším zahusťovaním dokumen
tačnej siete perspektívnych oblastí, a to spô
sobuje nežiadúce zvýšenie počtu vyšších ob
sahov jednotlivých prvkov (resp. nižších, ak 
daný prvok vykazuje v oblasti s hustejšou 
dokumentačnou sieťou nižšie obsahy) v sú
bore. 

Túto nerovnomernost možno do značnej 
miery eliminovať úpravami pôvodného súbo
ru napríklad tak. že vypočítame priemernú 
(aritmetický priemer) hodnotu obsahu stano
vovaného prvku pre každý km a až z takto 
získaného súboru stanovíme fón (na 1 km
piipadá V hydrogeochemickej prospekcii 

v mierke 1 : 50 000 priemerne 1—1,5 stanove
ní, pri zahustení v perspektívnych oblastiach 
5 až 10krát viac), pričom štvorce kilometro
vej siete bez jediného stanovenia neberieme 
do úvahy. 

Hlavnou príčinou sú však veľmi nízke hod
noty obsahu väčšiny stanovovaných prvkov 
vo vodách, z čoho vyplýva prevažne lognor
málny charakter ich rozdelenia. 

Preto pre prvky, ktoré majú lognormálne 
rozdelenie, nie je použitie aritmetického prie
meru ako fónu vhodné a správne, pretože 
v skutočnosti je to už hodnota anomálna. 
Aritmetický priemer možno použiť ako fón 
len pre prvky, ktoré vykazujú normálne roz
delenie, resp. rozdelenie blízke normálnemu. 

Použitie geometrického priemeru je tiež 
problematické vzhľadom na značné množstvo 
„stopových" (v podstate nulových) obsahov 
väčšiny prvkov. 

Presnejšie ako aritmetický priemer charak
terizuje súbor, ktorý vykazuje lognormálne 
rozdelenie, hodnota modusu, resp. mediánu 
íobr. 1), pričom platí: Mo < Me < X'. 

Medián je v súbore údajov, zoradených po
dľa veľkosti jeho prostredný člen, resp. prie
mer dvoch prostredných členov. Ak ho sta




