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A geológiai paraméterek sztochasztikus 
kezelésének lehetőségei és korlátai 
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(1 ábrával) 

Ö s s z e f o g l a l á s : A geostatisztika klasszikus alapmunkáinak elemzése azt mutat
ja, hogy az elmélet megalapítói nem definiálták a szükséges precizitással a sztochasztikus 
elméletek alkalmazásához szükséges olyan alapfogalmakat, mint eseménytér, valószínű
ségi mérték. Emiatt a klasszikus geostatisztikai módszerekkel nyert következtetések 
nem tekinthetők igazoltnak, megbízhatónak és korrektnek. 

A bányamérnök, a geológus és a közgazdász szempontjából egyértelmű, 
hogy a lelőhelyek, geológiai testek — legalábbis makroszinten — egyetlen 
példányban léteznek, egy adott koordinátájú pontban a nyersanyag minőségi 
paraméterének értéke éppen annyi, amennyi, bár lehet, hogy e paraméter 
számértéke az adott pillanatban ismeretlen. Röviden: a geológiai valóság, a 
geológiai teret leíró függvények determinisztikusak. 

Ugyanakkor az elmúlt évtizedekben KRTJMBEIN, GRAYBILL, MERRIAM és 
mások úttörő munkái nyomán tanúi lehettünk a valószínűségszámítás és a 
matematikai statisztika diadalútjának a geotudományokban is. E folyamat 
első éveiben, a hatvanas években a szemlélet sztatikus maradt, az alkalmazott 
módszerek nem terjedtek ki a sztochasztikus folyamatok, a véletlen függvények 
elméletének területére. Az „elemek eloszlásának" vizsgálata során például 
alapsokaságnak tekintették egy lelőhely, egy kutatási terület vagy a klark 
értékek meghatározása során a földkéreg valamennyi potenciális mintáját. 

Már a hatvanas évek végén azonban egyre gyakoribbakká váltak azok a 
tanulmányok, amelyek szakítottak a sztatikus szemlélettel és a véletlen függ
vények elméletében tárgyalt matematikai struktúrákat kívánták alkalmazni 
az általuk tárgyalt jelenségek, folyamatok modellezésére. VISTELITJS már 
1964-ben különböző rétegek egymásra következésének empirikus gyakorisá
gát vizsgálva a rétegharántolásokat diszkrét MARKOv-láncok egy realizálója
ként fogta fel klasszikus, a Cseleken félsziget üledékképződésével foglalkozó 
munkájában. Később ugyanő felületi, illetve vékonycsiszolatokban vizsgálta 
különféle gránitfajták ásványszemcséinek egymásrakövetkezési sorrendjét 
egy-egy véletlenszerűen kiválasztott egyenes mentén. KRIEGE, majd az ő 
nyomán MATHEROST a hatvanas évek elején kezdték meg úttörő jellegű vizsgá
lataikat érclelőhelyeken a fémtartalom térbeli változásait leíró függvények 
leírásával kapcsolatban és ennek során alakult ki a „geostatisztika", a ,,krig-
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ing" elmélete. Végcéljuk az ércminőség, az érctartalmat leíró függvény inter-
földtani készletek meghatározása voltak. RODIONOV 1968-ban 

dolgozta ki módszerét fúrások, feltárások rétegsorának „tagolására". Ennek 
során fúrásokban megfigyelt bélyegeket valószínűségi változók sorozatának 
egy realizációjának fogta fel. 

Itt álljunk meg, és vegyük észre, hogy természetesen a RODIONOV által le
írt módon tetszés szerinti számú rétegsor tetszés szerinti számú ismérv szerint 
tagolható, legalábbis a számítástechnika mindenkori korlátai között. Minden
nek azonban semmilyen gyakorlati földtani jelentősége sincsen, miután RODIO-
NOV nem definiálja, milyen gyakorlati eljárással jut ahhoz a véletlen függvény
hez, amelyre egész eljárását alapozza. így az eljárás segítségével előállított 
egységeknek nincsen kapcsolatuk az adott területen folyó nyersanyag- vagy 
földtörténeti kutatással. Ezeket az egységeket nem valamilyen földtani vagy 
bányászati cél érdekében definiálták, illetve egyáltalán földtanilag nem is 
definiálták. 

Természetesen, ha a kutató nem alakít ki világos elképzelést arról, hogy 
miért akarja fúrási rétegsorait tagolni, akkor számára mindegyik „tagolás" 
egyformán hasznos, szélső esetben még az is, amelyikben a fúrást egyetlen 
rétegre „tagolja". Amennyiben azonban a kutató meghatározott rétegtartalmú, 
esetleg ilyen és adott vastagságnál nagyobb vastagságú réteget keres, nincsen 
már szüksége a sztochasztikus eljárásra, hiszen céljai közvetlenül operacio-
lizálhatók, azok alapján a kívánt rétegek determinisztikus módon kijelölhetők. 

Folytatva az áttekintést, érdemes megemlíteni H A Y és SOUTHAM szto
chasztikus rétegtanát, amelynek alapösszefüggései a szerzők szándéka szerint 
alkalmasak lennének arra, hogy sztochasztikus becslést lehessen tenni bizo
nyos események — őslénytani vagy kőzetfizikai bélyegek első és utolsó idő
beni megjelenései — közötti időbeni relációk valószínűségére. Végül megemlí
tem, hogy a szeizmikus kutatásokkal, a rugalmas hullámterjedés elméletével 
kapcsolatban jelent meg a geotudományokban a véletlen közegek elmélete. 

Mindezek a csupán példaként kiemelt szerzők és nagyszámú társaik alap
jaiban ugyanazzal a problémával küzdenek, a kétségkívül egyetlen példányban 
létező és makroszinten determinisztikus földtani valóságot véletlen függvény
nyel kívánva leírni, valamilyen módon arra kényszerülnének, hogy az isme
retlen determinisztikus vektor-skalár vagy vektor-vektor függvény felhaszná
lásával véletlen függvényt definiáljanak. Ezt azonban általában nem ismerik 
fel, megelégszenek azzal, hogy a determinisztikus függvényt a pontosan nem 
definiált véletlen függvény egy realizációjának tekintik. 

Ez a tanulmány ezzel a kérdéskörrel foglalkozik, elemzi a sztochasztizálás 
lehetőségeit és értelmét elsősorban a „geostatisztika" néhány feladatával 
kapcsolatban. Végkövetkeztetésként természetesen nem adhat univerzális 
receptet, hiszen ezekből az elemzésekből éppen az a tanulság, hogy a véletlen 
függvények elméletének, de semmilyen más matematikai elméletnek sem kép
zelhető el — a geológiában sem — hasznos, szakácskönyv jellegű alkalma
zása. Ehelyett minden esetben, minden helyzetben adekvát modellt kell al
kotni, és a tényleges feladat ilyen megfogalmazásából azonnal következik is egy 
általában nem triviális — esetleg sztochasztikus — feladat. 

Sajátos helyet foglal el e tekintetben a geostatisztika elmélete. 
Vizsgáljuk meg mindezeket valamivel részletesebben a „geostatisztika", 

МАТНЕЕСШ és követőinek, Magyarországon FÜST, MOLNÁR, SZIDAEOVSZKY 
és mások munkáiban kifejtett elméletén. Tárgyalásunkban MATHEBON 1 9 6 2 -
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ben és 1963-ban kiadott forrásmunkáinak a szerző által bővített és módosított 
1968-as orosz nyelvű kiadásának szövegéből indulunk ki. 

MATHERON e klasszikus munkáiban a „térbeli változókkal" foglalkozik, 
ezek az általa alkalmazott jelölésrendszer szerint is determinisztikus függvé
nyek. Már a bevezetőben is hangsúlyozza (10 . oldal), hogy a statikus szto
chasztikus elmélet fogalomrendszere a geotudományok, bányászat szempontjá
ból nem előnyös, mert „a valószínűségi változó fogalmának csak akkor van 
értelme, ha 
— van legalább elvi lehetőség (egy valamely) olyan kísérlet végtelen sok

szori elvégzésére, amelynek révén a valószínűségi változó számértéket 
szerez, 

— minden kísérlet eredményének függetlennek kell lennie az összes többi 
kísérlet eredményétől". 

MATHERON szerint a térbeli változó e feltételebnek nem mindenben tesz 
eleget. Például ha a fémkoncentrációt valamely rögzített x, y, z koordinátájú 
pontban vizsgáljuk, az fix érték és nem véletlen mennyiség. Nincs lehetőség 
a kísérlet megismétlésére. 

A variogram, kovariogram definiálása is determinisztikus függvények 
RIEMANN integráljaként történik. 

A 1 2 . oldal szerint „Miután csak a térbeli változó bír fizikai realitással, min
den valószínűségi interpretáció önkényes." Ugyanott azonban később fel
tételezi, hogy „létezik olyan eset, amikor a térbeli változékonyság tanulmá
nyozásához a statisztikai megközelítés megengedhető. Ez az az eset, amikor 
a tanulmányozandó objektum stacionárius. Szigorúan szólva a véletlen függ
vény akkor stacionárius, ha értékeinek az eloszlásfüggvénye к darab tetsző
leges pontban invariáns ezen pontok tetszőleges áthelyezésével szemben". 

Ezután számos megállapítást tesz és végig szembeállítja a determinisztikus 
jellegű „tranzitív reprezentációt" a sztochasztikus jellegű „saját sémák" 
elméletével. 

A második fejezet foglalkozik a mintavételi hely véletlen vektorkénti elkép
zelésével. A harmadik és a negyedik fejezet néhány helyen említi a statisztikai 
függetlenség kérdését (pl. 6 9 . oldal). A második rész a sajátsémák elméletével 
foglalkozik, ennek bevezetéseként ismét rátér jelen észrevételeink tárgyára. 
A 70. oldal szövege szerint: „E könyv második részében azt a hipotézist fo
gadjuk el, hogy az f(x) térbeli változót az F(x) véletlen függvény egy reali
zációjaként tekinthetjük. Az F(x) véletlen függvény és f(x) realizációja között 
ugyanolyan viszony áll fenn, mint a valószínűségi változó és egy kísérlet során 
nyert egyetlen érték között. Ez a kiindulásként alkalmazható feltételezés nem 
vált ki ellenvetést — . . . Reális nehézség csak akkor lép fel, ha a statisztikai 
következtetésről kezdünk beszélni." „A legelterjedtebb hipotézis szerint fel
tételezik, hogy az F(x) véletlen függvény stacionárius, azaz azt a térbeli tör
vényt, amely leírja a függvényt, invariánsnak tételezik fel az x pontok hal
mazának áthelyezésével szemben. Ebből a feltevésből következik a véletlen 
függvény térbeli homogeneitása, ami abban mutatkozik meg, hogy a mező 
tetszőleges pontjában a véletlen függvénynek ugyanazok az átlagjellemzői." 
„így úgy fogjuk vélni, hogy az f(x) térbeli változót az F(x) stacionárius vélet
len függvény egy realizációjaként tekinthetjük. Ez a feltevés nem mindig 
alkalmazható . . . Ha az f(x) függvény értékei a középponttól távolodva 
törvényszerű csökkenést mutatnak, semmilyen esetben sem beszélhetünk 
stacionáriusságról." 
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Lényegében ez az az érdemi információ, amiből kiindulhatunk, a továbbiak
ban MATHERON már nem ad útmutatást a minket érdeklő kérdésekről. 

Nyilvánvaló, hogy MATHERON nem definiálja egyértelműen azt az F(x) 
véletlen függvényt, amelynek f(x) az egyetlen realizációja, hiszen több ilyen 
véletlen függvény is lehet. A stacionáriusság feltevéséből még nem következik 
az ergodicitás. Ha matematikai szinten definiálható is lenne ilyen módon vala
milyen véletlen függvény egyértelműen, ezzel még nem definiáltunk a geológus 
számára olyan értelmes kísérleti szituációt, eseményteret, amellyel kísérletei 
és az elmélet között összefüggést teremthetünk. Véleményünk szerint a nehéz
ség nem akkor lép fel, amikor a statisztikai következtetésről kezdünk beszélni, 
hanem akkor, amikor a geostatisztikai elméletben nem egyértelműen és nem 
valamilyen gyakorlati feladat megoldásából kiindulva kísérlünk meg véletlen 
függvényt definiálni. Megfordítva, a statisztikai következtetés éppen azért 
ütközik nehézségbe, mert az alkalmazott véletlen függvény definíciója nem 
megfelelő. Végezetül kevés olyan lelőhely lehet, ahol f(x) értékei a mező közép
pontjától távolodva nem mutatnak törvényszerű csökkenést vagy növe
kedést. 

Tekintsük át mindezt egy egyszerű számpéldán, amelynek során tegyünk 
kísérletet arra, hogy földtani feladat szempontjából is értelmes véletlen függ
vényt definiáljunk egyértelműen. 

Legyen a vizsgált — az egyszerűség kedvéért egyetlen — geológiai paraméter 
például a léztartalom, amelynek értékét interpolálni vagy átlagát megbecsülni 
kívánjuk, /. Az egyszerűség kedvéért és az általánosság korlátozása nélkül 
legyen / skalár-skalár, és tegyük fel, hogy a vizsgált terület csak egy egyenes 
szakasz, amely pontjainak koordinátái alkalmas helyi rendszerben a [0,10] 
intervallumba esnek, és tegyük fel, hogy / az 1. ábrán látható egyszerű f(x) = 
X2 függvény. Tegyük fel először, hogy nincs méréshibánk, miután a méréshiba 
a geostatisztikai eljárások hibáit csak növeli, problémáit semmiképpen sem 
egyszerűsíti. 

Először feltételezzük, hogy az adott kutatási terület — gondolatkísérletben 
végrehajtható — megkutatásainak egy bizonyos összességét kívánjuk vizs
gálni, ez lesz a véletlen tömegjelenség. Tegyük fel, hogy az egyes megkutatások 
olyanok, hogy az első mintavételi pont egyenlő valószínűséggel esik majd a 
[0,10] intervallumba, a második mintavételi pont koordinátája pedig x + d 
lesz. 

Eredményünket úgy lehet összefoglalni, hogy kutatási területünket a leírt 
módon történő többszöri véletlen megmintázásával a y(d) = d2 + Wd struk-
túrfüggvényhez jutunk, ami megegyezik a variogrammal. 

Ebben a felfogásban tehát a geostatisztikai elméletben szereplő véletlen 
függvény egyetlen rendelkezésünkre álló realizációjához a többi realizációt 
úgy definiáltuk, hogy feltételeztük ugyanannak a területnek többszöri meg
kutatását. Ennek a véletlen függvénynek az egyes realizációi az x2 függvény 
eltoltjai, azaz az (x -f- со)2 függvénycsalád. 

Ez azonban nem az egyetlen lehetőség. 
Ha olyan mintavételi stratégiát választunk, hogy a mintavételi valószínű

ség-sűrűség a mintavételi intervallumban nem azonos, akkor ettől eltérő, 
más eredményre jutunk. 



1. ábra. Véletlen függvény definiálásának lehetőségei. J e l m a g y a r á z a t : 1. A földtani (fizikai) valóság. 2. Az egy kutatási terület meghatározott geológiai paraméte
rét leíró determinisztikus függvény. 3. Az egy kutatási terület véletlen megkutatásait leíró véletlen függvény realizációi. 4. A tíz kutatási területen a meghatározott geológiai 

paramétert leíró determinisztikus függvények. 5. A tíz kutatási terület mindegyikének egyszeri megkutatásait leíró véletlen függvény 
Fig. 1. Possibilities for the definition of a random function. E x p l a n a t i o n : 1. Geological (physical) reality. 2. Deterministic function describing a particular geolo
gical parameter of me exploration area. 3. Realizations of a random function describing the random exploration of one exploration area. 4. Deterministic functions describ

ing the geological parameter determined for ten exploration areas. 5. Bandcm function describing one exploration project carried out for each often exploration areas 
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Például ha a sűrűségfüggvény az alábbi alakú: 

p ( x ) = í ЩЮ0 ha 0<x<5 
[161100 ha 5 < X < , 1 0 

akkor — bár ennek az új véletlen függvénynek a realizációi ugyanazok, mint 
a korábbi példában, miután másképp definiáltuk a valószínűségi teret, a 
struktúrfüggvény y(d) = d2 -f 13d alakú lesz. 

Ez a geológus számára egyáltalán nem újszerű. Amennyiben fúrásait a 
kutatási terület homogénebb (pl. produktív) részére sűríti, elkerülve az in
homogén (peremi) részeket, akkor az átlagos eltérés a két fúrásban észlelt 
paraméterértékek között várhatóan kisebb, mint ha ugyanezt peremi és nem 
peremi helyzetű fúrások között vizsgáljuk. 

Vizsgáljunk most N darab olyan kutatási területet, amelyek egyike legyen 
éppen az előbbiekben vizsgált. Legyenek a kutatási területek koordinátái — 
alkalmas helyi rendszerekben — a [0, 10] intervallumban, az co-adik kutatási 
területen, со Ç [1, N], és Q = [1, N] a geológiai paraméter értékét leíró függ
vények értékei az egymástól különböző fa(x) = сох2 függvények. Ez a feltevés 
nem abszurd. WHITTEN és mások munkáiból ismert, hogy hatványfüggvé
nyekkel a geológiai paraméterek értékét a térben leíró függvényeket egyes 
esetekben jól lehet közelíteni. 

Legyen most véletlen tömegjelenségünk e kutatási területek megkutatása 
olyan módon, hogy azonos valószínűséggel kutatjuk meg az egyes területeket, 
azaz P(co) = l/N. 

Ekkor a most már kutatási területek egy osztályának megkutatását leíró 
véletlen függvény, illetve struktúrafüggvény az előbbitől eltérő, az első minta
vételi pont koordinátájától, mint paramétertől függő 0,ő(N + l)jd2 + 2dx 
variogram-sereghez jutunk. 

Míg az első két esetben struktúrfüggvényeink torzítatlan becsléséhez remél
hettünk jutni, ha a szóban forgó egyetlen lelőhelyet sokszor megmintázzuk, 
ennek a struktúrfüggvénynek a becsléséhez úgy juthatunk, ha minden egyes 
lelőhelyet megmintázunk. 

Szokás még hivatkozni geostatisztikai munkákban a „várható értékfügg
vény" vagy egyszerűen csak ,,a várható értékek" állandóságára. A fenti pél
dák talán érzékeltetik, hogy nehezen konstruálható olyan modell, ahol egy 
ilyen feltevés helytálló lehetne, esetleg bizonyos ergodicitási feltevések véd
hetők lennének. 

Eddigi eredményeinket röviden össze lehet foglalni. A geostatisztika elmélete 
nem határozza meg azokat a konkrét kutatási, földtani szituációkat és azokat 
leíró véletlen függvényeket, amelyekre alapösszefüggéseit kidolgozta. Egy 
determisztikus függvény nem válik attól jól definiált véletlen függvénnyé, 
hogy véletlen függvénynek nevezzük. Mindezek miatt a variogramok sem te
kinthetők a kutatási szituációkra jellemző bélyegeknek, anélkül, hogy defi
niálnánk, mi az a véletlen tömegjelenség, amelynek segítségével az egyetlen 
példányban létező földtani realitásból levezetnénk. 

Ugyanakkor a geostatisztikai elméletben szereplő és a becslések hibáját 
meghatározó összefüggések a formulák értelem nélküli, szakácskönyv-szerű 
alkalmazása, a kutatási szituációk egzakt meghatározása nélkül a hibák meg
határozására nem alkalmasak. 
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A geostatisztika elméletében modellként véletlen függvényeket tételez fel. 
A földtani kutatás során vizsgált, a nyersanyag térbeli elhelyezkedését, minő
ségét leíró függvények determinisztikusak. így a kriging és más eljárások alkal
mazásához a determisztikus hamutartalom, réztartalom stb. függvények segít
ségével először véletlen függvényeket kellene definiálni. Ezt többféle módon, 
a feladatnak és a kutatási szituációnak megfelelően kellene megtenni. 

Mindezek a kérdések szorosan összefüggenek a bányagazdaságtan és a föld
tani kutatás gazdaságtanának valamint irányítási, szabályozási és szervezeti 
rendszerének kérdéseivel is. 

A geostatisztikai módszerek bizonyos földtani kutatási problémák megol
dásának optimalizálását célozzák. Az optimalizálási feladatokat viszont — 
mint ezt az operációkutatás klasszikusai már régen megállapították — csak 
ténylegesen meglevő döntési szinteken, ott érdemes megfogalmazni és olyan 
formában, ahogy ezek felmerülnek. Az elmúlt években bebizonyosodott, hogy 
a szabályozórendszer változásai hatalmas változásokat indukálnak a gazdál
kodók magatartásában, optimalizálási kritériumaiban. 

Attól függően, hogy a munkamegosztás melyik láncszemét végző gaz
dálkodóról van szó, más és más az optimalizálási és így a sztochasztizá-
lási feladat. 

A más részére szolgáltatásként adatfeldolgozást, számítástechnikai szol
gáltatást végző szervezet megrendelésre dolgozik. A specifikációnak megfelelő 
kivitelű, interpolációs módszert alkalmazó térképet állít elő, így számítja a 
vagyont. Ha specifikáció nincs, az interpolálásnál is költségeit minimalizálja, 
egyszerű, lehetőleg már meglevő, gyors módszert alkalmaz, amely esetleg egyál
talán nem is veszi figyelembe az interpolálandó geológiai felület sajátossá
gait. A feladat tényleges megfogalmazásában, optimális megoldásában csak 
akkor érdekelt, ha szerződésileg erre kötelezik. 

A módszertani fejlesztést végző szoftvergyártó szervezet, pl. egyetemi tan
szék, fejlesztő intézet stratégiájából függően — saját kezdeményezésű fej
lesztés esetén — törekedhet minél univerzálisabb szoftvertermék előállítására, 
az értékesítési példányszám növelésére, egyedi megrendelés esetén a feladat 
minél inkább testreszabott megoldására. 

A nyersanyagkutató vállalatnál az előzetes és felderítő fázisban a megkuta
tott földtani vagyon maximalizálása lehet az egyik kutatási cél. Ugyanakkor 
ma nincsen az egyes nyersanyagok és kutatási fázisok esetén olyan formalizált 
kritériumrendszer, amelynek alapján ezt az optimalizálást algoritmikus ala
pokra lehetne helyezni. A földtani előkutatás során a kutatólétesítmények 
olyan ritkán helyezkednek el, hogy itt csak eleve igen nagy hibával lehet álta
lában interpolálni. 

A bányaművelő számára a pontos vastagsági, minőségi, tektonikai, karsztvíz 
stb. térképek lennének az ideálisak és ennek megfelelően törekszenek is ilye
nek előállítására, illetve beszerzésére, amennyiben nem ilyenhez jutnak, az 
kockázatot jelent számukra. Azt azonban, hogy ez a kockázat milyen szám
szerű összefüggésben van a térképek ilyen vagy olyan jellegű hibáival és maga 
a kockázat milyen természetű, csak maguk a művelők és tervezők tudják 
megmondani és ez nyersanyagról nyersanyagra változik. Aligha lehet célszerű 
egyetlen optimalizálási feladatra visszavezetni egy besajtolásos, segédenergiá
val művelt olajtelep víz-olajhatár felszínének művelés közbeni leírásánál 
vagy egy kőszéntelep felderítő kutatásánál, a fűtőérték, telepfelszín inter
polálásánál felmerülő interpolációs problémát. 
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A bányászati tervező, tanácsadó, „Consulting" vállalat abban lehet érdekelt, 
hogy az interpoláció során, vagy a készletbecslésben elkövetett hibát, annak 
átlagát vagy maximumát a különböző lelőhelyek összességében minimali
zálja. Ténylegesen azonban Magyarországon az ilyen vállalat jövedelme nincs 
közvetlen összefüggésben azzal, milyen pontosan sikerül előállítania a terve
zéshez szükséges térképet, inkább arra törekszik, hogy az interpolációt „kor
szerű" módszerrel, legalább valamilyen pontossággal végezze el. 

Nyilvánvaló továbbá, hogy mindegyik esetben előfordulhat, hogy semmilyen 
lehetőség sem áll rendelkezésre, hogy az interpolációt érdemben megkönnyítő 
további pótlólagos információt szerezzen, ebben az esetben mindegy, hogy az 
interpolációt milyen módon hajtja végre. Van olyan eset is, amikor az opti
mális interpolációs (ezen belül a sztochasztizálási) módszerek keresése egy
szerűen nem kifizetődő, hiszen a kereskedelmi forgalomban levő spline vagy 
más programok sem szolgáltatnak várhatóan bizonyíthatóan rosszabb ered
ményt, mint az ezeknél jelentősen bonyolultabb és drágább eljárások, illetve 
az optimális interpolálási, vagyonbecslési feladat levezetése és megoldása olyan 
sok kutatás-fejlesztési ráfordítást igényel, hogy eleve nem érdemes elvégezni. 

Hogyan tekintsünk ezután a „geostatisztika" elméletére és gyakorlati mód
szereire? Aláhúzom, hogy a geostatisztika elméletére, mint földtudományi 
elméletre, hiszen a formulák, mint matematikai formulák, miután már vannak 
véletlen függvényeink, korrektek lehetnek, csupán a földtudományi megala
pozásuk, levezetésük vagy interpretációjuk problematikus. 

A geostatisztika elméletének sztochasztikus része nem elegendően megala
pozott. Ettől függetlenül gyakorlati módszerei meghatározott esetekben jó, 
a klasszikus vagyonszámítási módszereknél jobb becsléseket szolgáltathat
nak. Az optimalizálási, sztochasztizálási feladat pontos megfogalmazása 
nélkül azonban a hibaformulák, varianciabecslés értéke nehezen határozható 
meg, vagyis éppen arra nincsen garancia és azt sem érjük el, ami miatt e mód
szerekhez folyamodunk. 
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Ts geostatistical theory a well-founded theory? 

/. Dienes 

Geological variables, such like ore contents or porosity are deterministic: their value 
can be unknown but never indefinite. Random variables or stochastic functions should 
be defined in any stochastic geoscientific interpretation. Geoscientists should define the 
set of elementary events and a probability measure with regard to their special interests 
and based upon the deterministic geological reality. This can be done in many different 
ways. Critics of the works of the classicals in geostatisties reveal that this „stochastisa-
tion" has been missed or is not clear in their presentations. Consequently, geostatistical 
theory may not be considered a strict, well founded geotheory, results and inferences 
should be handled with precaution. 

Manuscript received: 6th May, 1986. 
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Достаточно ли обоснована теория геостатистики? 
И. Диенеш 

Геологические переменные, такие как содержания руд или пористость, детерминис-
тичны: их значения могут быть неизвестными, но никогда неопределенныдш. Случайные 
переменные или стохастические функции должны быть определены в любой стохастической 
геологической научной интерпретации. Ученый геолог должен определить серию элемен
тарных событий и меру их вероятности с учетом своих специальных интересов и на основе 
определенной геологической реальности. Это может быть сделано различными способами. 
Критический обзор работ классиков геостатистики обнаруживает, что эта стохастизация 
была пропущена или неясно определена. Следовательно, геостатистическая теория* не 
может считаться точной, хорошо обоснованной теорией, поэтому с ее результатами и вы
водами нужно обращаться осторожно. 


