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Investigation of volcanic successions 
by multivaríate mathematical methods

Harangi Szabolcs

ÖSSZEFOGLALÁS

Vulkáni sorozatok kőzetkémiai vizsgálatában eredményesen alkalmazhatók sok
változós matematikai módszerek. A fő kőzet-csoportok elkülönítésében a cluster 
analízis, a nem-lineáris síkravetítés /NLM/ és a főkomponens variációs dia
gramok nyújtanak segítséget. A vulkáni sorozat kémiai fejlődésére főkomponens 
analízis és NLM vizsgálatok alapján következtethetünk. E munka megkísérel út
mutatót adni e módszerek használatához és bemutat egy rövid esettanulmányt a 
Mecsek-ng-i alsókréta vulkáni sorozatra.

ABSTRACT
Multivariate mathematical methods can yield good results in geochemical 
investigations of volcanic successions. Cluster analysis, non-linear mapping 
/NLM/ and main component variation diagrams help in separating the major rock 
groups. Chemical evolution of the volcanic succession can be deduced írom main 
component analysis and NLM investigations. We try to provide a guide to the 
application of these methods, and give a brief case study on the Lower 
Cretaceous volcanic succession in Mecsek Mts.

BEVEZETÉS

Az utóbbi években a műszeres technika 
fejlődésének következtében a geokémiai 
adatok mennyisége jelentősen megnöveke
dett, s ezek feldolgozása, értelmezése 
egyre nehezebbé vált. A számítógépek 
megjelenése és elterjedése a földtudo
mányok területén is, lehetővé tette sok
változós matematikai módszerek alkalma
zását a geológiai kutatásokban. A jelen
legi, valamint a korábbi adattömegek 
matematikai módszerekkel való feldolgo
zása- új eredményeket hozhat nemcsak a
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geokémiai nyersanyag-kutatásban, hanem a 
kőzetkémiai- és a paleontológia! vizsgála
tokban is.

A földtudományokban alkalmazott ma
tematikai statisztikai módszerekről, ezek 
matematikai alapjairól átfogó tanulmányt 
készített DAVIS /1973/, HOWARTH /1983/ a 
geokémiai nyersanyagkutatás, LE MAITRE /1982/ 
a kőzettani munták értelmezése szempontjá
ból tárgyalta e módszereket. Mint LE MAITRE 
/1982/ megjegyezte, "a petrológusnak ma
napság nemcsak a kőzetmikroszkóp mesteré
nek kell lennie, hanem rendelkeznie kell 
bizonyos matematikai tudással is, hogy 
értelmezni tudja a növekvő mennyiségű
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ádathalmazt".
A kőzetkémiai adatok hagyományos 

módszerekkel való vizsgálata egyre inkább j 
nehézkessé válik. A különböző variációs 
diagramok egyszerre csak néhány komponenst 
használnak fel, következésképpen a ren- i 
delkezésre álló információtartalom egy 
része elvész. A tíáromszögdiagramok sok 
esetben hamis trendeket eredményeznek 
az "állandó-összeg" /"constant-sum"/- 
hatás miatt /BUTLER, 1979/. A magmás 
kőzetek osztályozására számos kőzetké
miai eljárás létezik /pl. TAS diagram, , i
R1-R2 diagram/, azonban e módszerek nem 
mindig egyértelműek, sok esetben külön
böző eredményeket adnak /Ld: pl. HARANGI, 
1988/. Ezek a problémák kiküszöbölhetők 
sokváltozós matematikai módszerek■alkal
mazásával. Meg kell azonban jegyeznünk, 
hogy ezek az eljárások sem "jolly-joker"- , 
ek, használatukkor, az eredmények értel
mezésekor mindig szem előtt kelj. tartani 
a szakmai szempontokat, s természetesen 
nem helyettestíthetik teljesen a hagyo
mányos petrográfiai, kőzetkémiai vizsgá
latokat. Munkánkat azonban megkönnyítik, 
meggyorsítják és új szempontokat adhat
nak a további vizsgálatokhoz.

A kőzettani szakirodalomban a leg
különbözőbb területeken használnak mate
matikai eljárásokat: CHAYES - VELDE /1965/ 
diszkriminancia-faktorok segítségével 
tárta fel az drogén és az óceáni sziget 
típusú bazaltok jellemző összetételi 
különbségeit. A vulkáni kőzetsorozatokon 
belüli kémiai változások főkomponens- 
analízissel való tanulmányozása során'
LE MAITRE /1968/ arra a következtetésre 
jutott, hogy az alkáli- és szubalkáli 
sorozatok differenciációs folyamata 
alapvetően különböző. Diszkriminancia- 
analízissel PEARCE /1976/ hat magma
típust különített el, s az általa szer
kesztett diagramok használatával az egy
kori tektonikai helyzetre következtethe
tünk. BERTRAND - COFFRANT /1977/ sok
változós matematikai módszerekkel mu
tatta ki az északkelet-amerikai mezozoós 
tholeiitek és a marokkói tholeiitek kap
csolatát. Csak néhány példát soroltunk 
fel annak illusztrálására, hogy ezek az 
eljárások milyen eredményesen alkalmaz

hatók a magmás kőzettan- és geokémia 
területén. Ugyanakkor adott terület vulká-* 
ni kőzetsorozatának vizsgálatában e módsze
rek használata még nem terjedt el, csupán 
a közelmúltban UPADHYAYA et al. /1988/ je-̂  
lentetett meg egy esettanulmányt a Tavidar 
/India/ vulkáni sorozatra.

Az első pillanatban e módszerek bo
nyolultnak tűnhetnek, ugyanarra az eljárás
ra különböző) algoritmusok és végrehajtási 
módok léteznek. Szükséges tehát némi isme
rettel rendelkeznünk az adott módszer tu
lajdonságairól. E munkában az eddigi vizs
gálati eredmények, valamint saját tapasz
talataim alapján - megkísérelek útmutatót 
adni egy adott vulkáni terület sokváltozós 
matematikai módszerekkel való vizsgálatá
hoz. Az első részben részletesen ismerte
tem néhány módszer alkalmazási lehetősége
it és végrehajtási módjait, míg a második 
részben egy rövid esettanulmányt mutatok 
be a mecseki alsókréta vulkáni sorozaton.

Kőzetkémiai vizsgálatok során töb
bek között a következő kérdések merülhet
nek fel:

- milyen kőzettípusok különíthetők 
el a sorozaton belül és mi jellem

zi kemizmusukat?
- milyen kapcsolat van az egyes kő

zetcsoportok között?
- milyen folyamatok hatottak a kő

zetkémiára?
- milyen másodlagos folyamatok mó
dosították az eredeti összetételt?

- milyen differenciációs trend is
merhető fel a vulkáni sorozaton 
belül?

- a kőzetsorozat kogenetikus-e vagy
sem?

A feltett kérdések a következő módszerek
kel válaszolhatók meg:

- osztályozás: cluster analízis, 
nem-lineáris síkravetítés, főkom

ponens variációs diagram
- az összetételre ható folyamatok 
tanulmányozására: főkomponens 
analízis

- a sorozat kémiai fejlődésére: nem
lineáris síkravetítés, főkompo

nens analízis, lépésenként haladó főkom
ponens analízis, legkisebb négyzeteken 
alapuló lineáris regresszió analízis.
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CLUSTER ANALÍZIS

A oluater analízis népszerű, s 
talán a leggyakrabban alkalmazott mate
matikai statisztikai módszer a geotudo- 
mányokban. Egy adattömegen belüli ter
mészetes csoportok kimutatására szolgál. 
A csoportosítást minden előzetes felte
vés nélkül végzi el, felhasználva az 
összes rendelkezésre álló paramétert.
A módszernek számos változata létezik 
/EVERITT, 1981/, a geotudományokban az 
ún. agglomeratív eljárásokat használják 
/DAVIS 1973, LE MAITRE 1982, 0. KOVÁCS 
1987a/. A módszer leírása e munkákban 
részletesen megtalálható, így csak rö
viden tekintjük át a számítás folyama
tát. A cluster analízis különböző lépé
sek sorozatából áll /l. táblázat/: ada
tok esetleges standardizálása, hasonló
sági mérték számítása, dendogram készí
tése adott csoportkapcsolási eljárással.

1. táblázat
Standardizálási eljárások_____________
1 . x-’ /i, j /=a/j /*x/i, j /
2. x’/i,j/=x/i,j//max x/j/
3. x’/i,j/=/x/i,j/-min x/j///max x/j/-

-min x/j//
4. x’/i,j/=/x/i,j/-átl. x/j///s.d./j/
5. x’/i,j/=x/i,j//átl. x/j/
A földtudományokban elterjedt hasonló-' 
sági mértékek:

euklideszi távolság 
cosinus theta koefficiens 
theta koefficiens 
korrelációs koefficiens

A földtudományokban gyakran használt 
csoportkapcsolási eljárások: * 1

egyszerű lánc 
sulyozatlan közép 
súlyozott átlag

1. táblázat. A cluster analízis lépései 
/LE MAITRE 1982, 0. KOVÁCS 

1987a után/. s.d.= szórás.
Table 1. Steps of cluster analysis /after 

LE MAITRE 1982 and 0. KOVÁCS 
1987a/ s.d.= standard deviation

A különböző számítási módok összehason
lítására egy vizsgálatsorozatot végeztünk 
különböző adattranszformáeiókkal, hason
lósági mértékekkel és csoportkapcsolási 
módszerekkel. Az adatok a Mecsek hg-i 
klsókréta vulkánitok főelem összetételei 
voltak, 67 mintával és 9 változóval

/SiOg, Ti02, AlgO^, FeOtot, MgO, CaO,
NagO, KgO, P g O ^ /.

A cluster analízis-számolás elkez
dése előtt fel kell mérni a változókat 
/oxidokat/ jelentőségük szempontjából, 
azaz mekkora a szerepük az adott kőzet 
főelem-összetételében? Mivel a magmatitok 
kőzettípus szerinti osztályozásakor csak 
üde mintákat vehetünk figyelembe, az il- 
lókat /+HgO, COg/ mellőzhetjük. Az oxi
dációs folyamatok torzító hatásának elke
rülésére két módszer alkalmazható: az 
FegO^, FeO értékek standardizálása meg
adott értékre /HUGHES - HUSSEY, 1979/, 
vagy összvas számolása /FeOtot = FeO + 
0,899xFeg0^/. Teljes kőzetsorozatra az 
utóbbi módszert javasoljuk. Mivel a MnO 
tartalom változékonysága a vulkánitok nagy 
részének kőzettani vizsgálatában nem alap
vető fontosságú, így a változót is elha
nyagolhatjuk. Ily módon 9 oxid marad, 
melyet a számoláskor figyelembe veszünk: 
SiQg, TiQg, AJ-gílj, FeOtot, MgO, CaO, NagO, 
KgO, Pg®5 * ®zután érdemes megvizsgálni, 
hogy az adatsorban található-e olyan min
ta, amely földtanilag nem értelmezhető, 
anomális értékű változót tartalmaz. Ennek 
ellenőrzésére egyszerű és gyors módszer
ként kínálkozik gyakorisági diagram /hisz- 
togram/ készítése. Az elkülönülő extrém 
értékek alapján ezek a minták kiszűrhetők 
és az adatsorból eltávolíthatók.

Mindezek után el kell dönteni, hogy 
az adatokat nyers állapotban, az eredeti 
értékekkel, vagy valamilyen átalakítástf"
után használjuk-e fel? A hasonlósági mér
tékek közül az euklideszi távolságot befo
lyásolja az adatok nagyságrendje, ezért az 
adatok nulla átlagra és egységnyi szórásra 
való standardizálását ajánlják, azaz min
den változó egyenlő' súlyt kap. DAVIS /1973/ 
és LE MAITRE /1982/ munkáiban található 
néhány vezérelv az adatok transzformálására, 
míg 0. KOVÁCS /1987a/ felsorolja a legfon
tosabb eljárásokat. Tapasztalatunk szerint 
a főelem-összetétel adatok esetében nem 
szükséges az adatok átalakítása. Az egyes 
oxidok kőzettani súlya hozzávetőlegesen 
megfelel számtani értékeik nagyságrendjé
nek.

A következő lépés, a hasonlósági 
mérték és a csoportkapcsolási eljárás
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kiválasztása, moly döntésnek fontos sze
repe van a végeredményre nézve. Két min
ta hasonlósága különböző mérőszámokkal 
adható meg, a geotudományokban hármat 
alkalmaznak leggyakrabban: az euklideszi 
távolságot, a cosinus theta, vagy theta 
koefficienst, valamint a korrelációs ko
efficienst /LEMAITRE 1982, 0.KOVÁCS 1987a/. 
Kőzetkémiai osztályozás során az iroda
lomban leginkább az euklideszi távolsá
got használják /EWART - LE MAITRE 1980, 
UPADHYAYA et al. 1988/. E mérőszámnál a 
nagy szórással rendelkező változóknak 
van fő szerepük, vagyis azoknák,•melyek 
nagy számtani értékkel rendelkeznek a 
többihez képest /pl. SiOg, A120^/. A 
cosinus theta és theta koefficiensre a 
minták oxidarányai hatnak, míg két ob
jektum között a korrelációs koefficiens
sel mért hasonlóság akkor a legnagyobb, 
ha a megfelelő változó értékek között 
lineáris kapcsolat van.

A különböző hasonlósági mértékek 
alkalmazása eltérő csoport-szerkezethez 
/= csoportok egymáshoz való kapcsolódási 
rendje/ vezethet, azonban a csoportok 
összetétele hasonló, ha az adatsor jel
legzetes természetes csoportokból áll. 
így például egy adott vulkáni sorozat
ban, melyben az összetétel a bázisostól 
a savanyúig változik, a fő kőzettípusok 
általában jól elhatárolhatók, átfedések 
csupán az átmeneti kőzetcsoportok eseté
ben léphetnek fel.

A mecseki vulkánitok cluster elem
zése során a korrelációs és a theta ko
efficiensek, illetve az euklideszi tá-<
volság és a cosinus theta alkalmazása 
hasonló csoport-szerkezetet és hasonló 
csoportokat eredményezett. Az euklideszi 
távolság, illetve a theta koefficiens 
használata, bár eltérő csoportszerkeze
tet, de azonos összetételű csoportokat 
alakított ki.

Főelem-elemzésekből álló adatso
rok esetén a korrelációs együttható ér
téke +1,0-hoz közeli értékeket ad, s 
ennek következtében sok hasonló minta 
jelenik meg a dendogramon /O. KOVÁCS,
1987a/. Bár a fő csoportok így is elkü
löníthetők, alkalmazása esetünkben nem 
iű4ánlott.
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1. ábra. A mecseki alsókréta vulkánitok 
cluster analízisének eredménye 

euklideszi távolság használatával /n=67 
minta/. 1.bazaltok 2.átmeneti kőzetek
3.fonolitok 4.trachitok
Pig. 1. Cluster analysis results applying 

Euclidean distances
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2. ábra. A mecseki alsókréta vulkánitok 
I cluster analízisének eredménye
theta hasonlósági mérték használatával 
/n=67 minta/. Jelölések magyarázata az
1. ábrán.
Fig. 2. Cluster analysis results applying 

theta similarity measures /67 1
samples, legend: see Eig.l./

Ezek alapján álláspontunk szerint, 
az euklideszi távolság, a cosinus theta 
vagy theta koefficiens egyaránt hatásosan 
alkalmazható kőzetsorozatok clusterelemzé- 
sében. Ha lehetséges, legalább két eljárást 
futtassunk le.

A cluster analízis utolsó lépése 
a csoportszerkezet megjelenítése egy dend- 
rogram formájában /l, 2. ábra/, ami cso
portkapcsolási eljárással történik. A meg
felelő módszer kiválasztása lényeges az 
eredmény szempontjából. A sok változat kö
zül három terjedt el a földtudömányokban 
részletesen lásd LE MAITRE 1982, 0. KOVÁCS 
1987a: az egyszerű lánc /"single linkage"/, 
a súlyozatlan közép /"unweighted average"/ 
és a súlyozott átlag /"weighted-pair group 
average"/, amelyek közül az utóbbi a leg
népszerűbb. Vizsgálatunkban a súlyozatlan 
közép és a súlyozott átlag módszert hason
lítottuk össze: az eredmény - azonos ha
sonlósági mérték esetén - különböző cso
port-szerkezet, azonban a csoportok össze
tétele lényegében azonos maradt.

Végezetül meg kell jegyeznünk, hogy 
a cluster analízis egyedüli használata 
olykor hamis értelmezéshez vezethet, ami 
a módszerben rejlő esetleges hibák követ
kezménye. Az optimális csoportosítás ellen
őrzésére számos eljárás található az iro
dalomban, melyek egy része számolásigényes 
és bonyolult /MARIOTT 1971, EVERITT 1981, 
HOWARTH 1983/. Egyszerűbb és gyorsabb el
járás a nem-lineáris síkravetítés eredmé
nyével való összehasonlítás.

NEM-LINEÁRIS SÍKRAVETÍTÉS

A SAMMON /1969/ által kifejlesztett 
nem-lineáris síkravetítés /"non-linear 
mapping" - NLM/ többdimenziós adatokat je
lenít meg síkbeli koordinátarendszerben 
úgy, hogy az eredeti csoportszerkezet és 
szóródási jellegek megőrződnek. Ily módon 
egyszerű formában értelmezhető a minták 
és csoportok közötti kapcsolat. További 
előnye, hogy ellenőrizhető a cluster ana
lízis által létrehozott csoportok helyes
sége, mivel az NLM mentes a clustereljárá- 
sokban rejlő hibaforrásoktól. A két mód
szer együttes használata azzal az előnnyel 
is jár, hogy kölcsönösen kiszűrik egymás
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esetlegesen fellépő torzításait: a fél
recsúszott pontokat, illetve a láncha
tást /0. KOVÁCS 1987a/.

HOWARTH /y73/ különböző geoló
giai adatsorokra próbálta ki az NLM-t, 
összehasonlítva a cluster és a főkompo
nens analízis eredményeivel. Bár vizs
gálata a módszer eredményességét bizo
nyította, az NLM használata még korlá
tozott a földtudományokban. Alkalmazásá
ra többek között GARRETT /1973/, HOWARTH 
/1973/ és HOWARTH et al. /1977/ munkájá
ban találhatunk példákat. Hazánkban 0. 
KOVÁCS /1907b/ tett javaslatot földtani

Az adatsor természetes csoport- 
szerkezetének megőrzését a módszer a 
következőképpen éri el: a pontokat oly 
módon rendezi el a síkbeli koordináta- 
rendszerben, hogy a közöttük levő távol
ság hasonló legyen a többdimenziós tér
ben mért távolsággal. Habár SAMMON /1969/ 
az euklideszi távolságot javasolta en
nek mérésére, más hasonlósági mérték - 
pl. cosinus theta, theta koefficiens - 
is felhasználható. Az általunk alkalma
zott FORTRAN program /melyet 0. KOVÁCS 
készített/ különböző mércéket képes al

kalmazni. Ily módon az NLM és a cluster 
analízis eredménye közvetlenül is össze
hasonlítható.

Az m-dimenziós adatok /m=a válto
zók száma/ kezdeti elrendezése 2-dimenziós 
térben véletlenszerűen történik. Ezután 
bizonyos síkravetítési hibát /SAMMON, 1969/ 
definiálva, e mintapontokat egy iteratív 
módszer'addi* rendezi, míg ez a hiba egy 
minimumot ér el. HOWARTH /1973/ szerint 
ez 20-40 iterációval érhető el /az NLM ma
tematikai leírása SAMMON /1969/ cikkében, 
rövid ismertetése 0. KOVÁCS /1987b/ munká
jában található/. ZAHN /1971/ felhívta a 
figyelmet az ún. félrecsúszott pontokra, 
ami annak a következménye, hogy a Sammon- 
féle hiba,-mérték az összes mintapont 
együttes átlagos távolságeltéréseit veszi 
figyelembe. Ezek a pontok könnyen felis
merhetők, pl. cluster analízis eredményé
vel való összehasonlítással, és korrigál
ható az iterációszám növelésével vagy a 
kezdeti elrendeződésért felelős véletlen
számok megváltoztatásával.

A mecseki vulkánitok 67 mintájára 
a nem-lineáris síkravetítést mind az euk-, 
lideszi távolsággal, mind a theta koeffi-
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x ««

X X 

X

< < (
r  á 

k k

á a

3. ábra. Nem-lineáris síkravetítés a mecseki alsókréta vulkánitok főelem
összetétel adataival /n=67 minta/, a.Euklideszi távolság b.theta 

koefficiens használatával /jelölések magyarázata az 1. ábrán/.
Fig. 3. Non-linear mapping with main element compositions /67 samples/,

applying Euclidean distances /a/ and theta ciefficient /b/. Legend
3ee Fig-. 1.
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cien3sel elvégeztük, az eredmény hasonló 
volt /3, 4. álra/. A P2°5 elhnsyása nem 
okozott lényeges változást a csoportszer
kezetben, jelezve e változó nom-informa- 
tív jellegét. Ugyanakkor a magas i d ő 
tartalommal rendelkező - félrecsÚ3zott 
minták - a helyes csoportba kerültek.

A nem-lineáris síkravetítés, a 
csoportszerkezet kimutatásán túl, vulká
ni sorozatok differenciációs trendjének 
felfedésére is alkalmazható. A mecseki 
vulkánitok ábrája / . ábra/ két külön
böző fejlődési trendet mutat, végén a 
fonolittal, illetve a trachittal.

FŐKOMPONENS ANALÍZIS

A magmás geokémiának lényeges ré
szét képezi a kőzetek főelem-összetéte
lét kialakító folyamatok vizsgálata. Az 
összetételben változékonyságot a kris
tályosodás körülményeitől kezdve az utó
lagos átalakulásokig számos tényező be
folyásolhatja. Az egyes oxidok szóródási 
jellegei, valamint egymáshoz való kap
csolatuk alapján ezek többó-kevésbé jól 
körülhatárolhatók. A fökomponens analí
zis /FKA/ /"Principal Component Analysis"/ 
adatsorok belső szerkezetét vizsgálva, 
csökkenő sorrendben tárja fel az össze-

* 3

4. ábra. A főkomponens analízis geomet- 
'r-iai magyarázata /LE MAITRE 

; 1968 után/ M-átlag.
Fig. 4. Geometrical explanation of main 

component analysis /after LE 
MAITRE 1968/. M=msan.

tétel változékonyságáért felelős folyama
tokat. Ezért e módszer a sokváltozós mate
matikai módszerek közül a cluster analízis 
mellett a legnépszerűbb a geológiában. Al
kalmazására eredményes példák találhatók 
többek között LE MAITRE /1968/, FRANGIPANE- 
GYSEL /1977/, BERTRAND - COFFRANT /1977/, 
valamint UPADHYAYA et al. /1988/ munkájá
ban. Részletes leírása DAVIS /1973/ és LE 
MAITRE /1982/ nyomán ismerhető meg.

A következőkben a módszer rövid 
geometriai értelmezését mutatjuk be /5. áb
ra/. Képzeljük el a mintákat egy, a válto
zók mint koordinátatengelyek által megha
tározott m-dimenziós térben /m=a változók 
száma/. Az ún. sajátvektorok /MV1, MV2,
MV3/ az adatok maximális megnyúlási /szó
ródási/ irányait jelzik csökkenő mértékben 
egymásra merőleges síkokban. Az ezekhez 
kapcsolódó ún. sajátértékek e vektorok 
hosszai, vagyis az adott irányban mért 
szóródás méröszámai. Ily módon egymásra 
merőleges tengelyek új csoportját kapjuk, 
amelyekkel az adatok belső szerkezete jel
lemezhető. Az új tengelyek és a változók 
közötti kapcsolatot mérőszámok /"loadings"/ 
fejezik ki /2. táblázat/: magas számtani 
érték a változó lényeges szerepét jelzi 
az adott irányú szóródásban. Az eredeti 
adatokat a sajátvektorokra vetítve megkap
juk a mintapontok főkomponens koordinátáit 
/"Principal component scores"/. Tekintve, 
hogy az első kót-három sajátvektorral az 
adatok változékonysága többnyire már nagy 
pontossággal jellemezhető /2. táblázat: a 
sajátértékek nagysága alapján az első há
rom sajátvektor az összes információ mint
egy 92 %-át tartalmazza/, a főkomponens 
koordináták alapján megszerkesztett dia
gramok jóval nagyobb információtartalom
mal rendelkeznek, mint a hagyományos - 2 
vagy 3 változót felhasználó - kőzettani 
diagramok.

Matematikailag a sajátvektorok és 
sajátértékek mátrixból nyerhetők ki: ez 
lehet variancia-kovariancia, vagy korre
lációs mátrix. Az előbbi főátlójában a 
változók szórásnégyzete, a többi helyen 
az egyes változók közötti kapcsolat erős
ségét kifejező kovariancia értékek szere
pelnek. A korrelációs mátrix a Pearson- 
féle korrelációs együtthatókat tartalmazza
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5. ábra. A mecseki alsókréta vulkánitok F1-F2 diagramba /n=fe7 minta/.
a. variancia - kovariancia mátrix b. korrelációs mátrix használatá

val /jelölések magyarázata az 1. ábrán/.
Fig. 5. F1-F2 plot /67 samples/. a. variance - covariance mátrix

b. correlation mátrix /Legend see Fig.l./
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2. táblázat. A mecseki alsókréta vulká
nitok /3. mintacsoport - 

75 minta/ főkomponens analízisének ered
ménye
Table 2. Results of main component

analysis of Lower Cretaceous 
volcanics in Mecsek Mts. /samplc group
3, 75 samples/
Varianoia - kovariancia mátrixból nyert 
sajátvektorok:

SiOg
1 2 

-0,649 -0,436 3 4 
-0,234 0,415

Ti02 0,191 -0,024 0,055 0,062
-0,193 0,732 0,066 -0,037

FeOtot 0,376 -0,176 -0,424 -0,359
MgO 0,316 -0,102 0,678' 0,461
CaO 0,444 -0,018 -0,336 0,376
Na2? -0,177 0,430 -0,181 0,194
k2o -0,221 -0,206 0,386 -0,502
P2°5 0,009 -0,057 0,058 -0,224

Sajátértékek:

%Acc %

59,71 14,0371.83 16,87
71.83 88,70

3,11 2,45 
3,74 2,94 92,44 95,38

Korr. mátrixból nyert sajátvektorok:

SiQ^ -0,374 0,249 -0,311 -0,125
Ti02 0,375 -0,098 0,001 0,475
ai2o3 -0,261 -0,516 0,357 0,282
Feütot 0,392 0,027 -0,002 -0,526
MgO 0,371 -0,019 -0,091 0,486
CaO 0,405 -0,‘118 0,042 -0,209
Na^O , -0,303 -0,462 0,245 -0,182
k2o -0,319 0,444 -0,075 0,296
P2°5 0,093 0,492 0,836 -0,026

Sajátértékek: ,  '

5,34 1,72 0,79 0,37
% 59,59 19,19 8,81 4,12Acc % 59,59 78,78 87,59 91,71

és lényegében a variancia - kovariancia 
mátrix standardizált változata. Ebből 
következően más eredményt kapunk attól 
függően, hogy melyik mátrixot használ
juk. LE MAITRE /1982/ részletesen tár
gyalta a megfelelő módszer kiválasztá
sának kérdéskörét, rámutatva a hibás 
döntés okozta torzításokra. Vizsgála
tunk megerősítette álláspontját, misze
rint főelem-összetétel adatokra a varian
cia - kovariancia mátrix használata a 
célravezetőbb. Ezt azért is lényeges 
hangsúlyozni, mivel az általános statisz
tikai programcsomagok hagy része korrelá

ciós mátrixot használ. Ez utóbbi mátrix
nak van azonban néhány hátrányos tulaj
donsága /HOWARTH, 1983/: a túlsúlyban 
,lévő átlagos minták elnyomhatják a kevésbé 
gyakori minták jellegzetességeit, negatív
an hatnák az extrém értékű adatok és a sú
lyozott változók, is. Á Standardizálás kö
vetkeztében a szóródásban jelentős szere
pet játszó változók súlya lecsökken /az 
összes változó szórása egységnyi/ és így 
az eredmény nehezebben értékelhető. Amint 
arra már korábban utaltunk,' kőzetkémiai, 
vizsgálatokban előnyösebbnek látszik meg
tartani az egyes változók eredeti számta
ni értékeit, amelyben hozzávetőlegesen ki
fejeződik az illető oxid súlya is. A 2. 
táblázatból egy további lényeges különbség 
olvasható'' ki: amint azt a saját értékek mu
tatják, a variancia - kovariancia mátrix
ból nyert első két sajátvektor információ- 
tartalma /88,7 %/ nagyobb, mint a korrelá
ciós mátrixból nyert sajátvektoré /78,7 %/.

A főkomponens variációs diagramok 
többek között vulkáni, sorozatok jellegze
tes differenciációs fejlődési irányait is 
felfedik. LE MAITRE /1968/ kimutatta, hogy 
áz alkáli sorozatokra görbevonalú trendek 
és a mintapontoknak a fővonal körüli szó
ródása jellemző, mig a szubalkáli soroza
toknál lineáris trendek jelennek meg. A 
mecseki vulkánitok F1-F2 diagramja /FI, F2 
az első, illetve a második sajátvektorhoz 
tartozó főkomponens koordináták. 6, 7. áb
ra/ két különböző "fejlődési irányt jelez 
a fonolit, illetve a trachit irányában, 
ami összhangban van az NLM eredményével.
A 6. és 7. ábrát összehasonlítva jól lát
ható, hogy a variancia - kovariancia mát
rix használatával nyerít F1-F2 diagram jó
val kifejezőbb, mint a korrelációs mátrix
ból nyert kép.

Ha a vulkánitok szűkebb csoportjára 
alkalmazzuk a főkomponens analízist /lépé
senként haladó FKA - "step-wise PCA"/ fel
tárhatók azok a fázisok, amelyek az egyes 
kőzetcsoportok közötti összetételbeli vál-r 
tozást okozzák. B módszer alkalmazására 
részletes példa található UPADHYAYA et alj 
/1988/ munkájában.
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6. ábra. A mecseki alsókréta vulkáni
tok 1. mintacsoportjának /n=

349 minta/ egyszerűsített dendrogramja. 
I=í'onolit IIa=i'onolitos teí'rit III»V= 
átmeneti kőzetek VI=trachit VII=oxidált 
kőzetek VIII-IX=bazalt X=CaCO.,-ban gaz
dag kőzetek XI=magaa H^O tartalmú kőzetek
Pig. 6. Simplified dendrogram of sample 

group No.l.

A MECSEK HEGYSÉGI ALSÓKRÉTA VULKÁNITOK
FŐELEM-GEOKÉMIAI VIZSGÁLATA 

/RÖVID ESETTANULMÁNY/

A mecseki alsókréta magmás kőzetek 
egy kontinentális rift típusú vulkanizmus 
termékei /EMBEY-ISZTIN 1981, BILIK 1983/. 
A sorozaton belül jól ismert a szubvul- 
káni fonolit, az alkáli bazalt, kevésbé 
feldolgozottak az átmeneti kőzetek, a 
trachiandezit, valamint a trachit. Első 
lépésben a célunk a különböző kőzettípu
sok normatív összetétel alapján való el
különítése, valamint e kőzetcsoportok 
egymáshoz való viszonyának feltárása volt. 
Ezenkívül kerestük a főelem-összetétel 
jellegzetességeit, illetve az ezt befo

lyásoló folyamatokat. A kérdések megvála
szolására sokváltozós matematikai mód
szereket alkalmaztunk.

ADATOK - Több mint 400 főelem-
geokémiai. összetételből 

különböző kritériumok alapján nintacsoppr- 
tokat különítettünk el /3. táblázat./. A 
vizsgálatokat mindhárom miritaegyütteare 
elvégeztük, a ahol szükségesnek látszott, 
ott egyes kőzettípusokra külön is alkal
maztuk e módszereket. A számolások során 
az eredeti adat értékeket használtuk, a 
2, és 3> mintacsoportban azonban elhagy
tuk az illákat /COp, +HgO, -HpO/, a MnO- 
t, valamint PeOtot-t vettünk figyelembe.
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7. ábra A mecseki alsókréta vulkánitok
2. mintacsoportjának /n=196 min

ta/ egyszerűsített dendogramja /ld. még4. táblázat/.
Pig. 7. Simplified dendogram of sample 

group No. 2. /see alsó Table 4/
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OSZTÁLYOZÁS - A mlntncsoportok 
összetétele alap

ján a következő kérdésekre kerestünk vá
laszt:

- milyen közetcsoportok különíthe
tők el a vulkáni sorozaton belül

- milyen rendszerező elv érvényesül 
a normatív összetételben csopor
tosításban

- a kőzetek utólagos elváltozása 
mennyire nyomja el az eredeti 
bélyegeket.

- milyen rokonság mutatható ki a 
különböző kőzetcsoportok között

- mi jellemző az egyes kőzettípusok 
kemizmusára

E kérdések megválaszolására cluster ana
lízist /theta hasonlósági mérték, súlyo
zott átlag módszer/ és nem-lineáris sík- 
ravetítést alkalmaztunk. A legnagyobb 
mintaszámú adattömb /l. mintacsoport/ 
dendogramján elkülönülnek a fő kőzettí
pusok /fonolit, fonotefrit, trachit, át
meneti kőzetek, ■ bazaltok/, de önálló 
csoportot alkotnak a különböző elválto

zást /tengeralatb-i átalakulás, oxidáció, 
CaCO^-dúsulás/ szenvedő kőzetek is /6. 
ábra/. Ezek az átalakulások azonban nem 
nyomták el teljesen az eredeti összeté
telben bélyegeket. További különbségek 
tűntek elő egyes kőzetcsoportokon belül: 
a fonolitegyüttesben különváltak a köves
tetői és a Somlyó - szamár-hegyi minták, 
míg a bazaltok között külön csoportot al
kottak a magas MgO-CaO tartalmú minták.

Az átalakulások hatását csökkentve 
/2. és 3. mintacsoport/ a fő kőzettípusok 
elkülönülése egyértelműbb. A 2. mintacso
port esetében az elsődleges rendszerező 
elv az Si02-tartalom és az alkáliák meny- 
nyisége, mely alapján 2 fő kőzettársaság 
különböztethető meg /I. és II. csoportok/. 
Ezeken belül, az AlgO^- illetve a MgO- és 
CaO-tartalomban fellépő eltérések irányít
ják a csoportosítást. A bazaltok csoport
jában önállóan állnak a sorozat "legprimi
tívebb" mintái /magas MgO- és CaO-tarta- 
lom - II.2. csoport/, a magas alkáliatar-

3. táblázat
Mintacsoport_____minták száma_____kritérium______________________

1. 349 C02 10 %, hH20 10 %, -H20 10 %
2. 196 C02 5 %, +H20 5%, -H20 5 %
3. 75 ossz.illő 5 %, /C02 2 %, +H20 3 %/

3. táblázat. A Mecsek hegységi alsókréta vulkánitok több mint 400 főelem- 
összetételbeli elemzéséből elkülönített mintacsoportok.

Table 3. Sample groups differentiated írom more than 400 main component 
analyses of Lov/er Cretaceous volcanics from Mecsek Mts.

4. táblázat
csoport Si02 AlgO^ MgO CaO Na20 k2o kőzettípus
I1A 54-59 17-22 0-1 0-2 6-10 3-5 FON
I13a 50-55 14-16 2-4 4-7 3- 4 2-4 TAN

b 48-50 15-19 2-3 4-7 5- 7 2-4 P. TÉP
I2Aa 59-64 8-12 1-2 1-2 1- 2 8-9 K-TRA

b 58-64 9-12 1-4 . 2-4 3- 4 3-4 TRA
c 54-61 6-12 2-3 5-8 2- 3 1-2 AND

I2B 49-54 11-14 1-3 2-5 1- 2 7-8 TAN
II1A 46-54 8-14 3-5 7-12 2- 4 1-2 BÁN, TBA
IIlBa, b 45-51 11-16 3-7 5-9 1- 5 1-4 BÁN, BAT

c 41-46 12-15 6-9 7-12 1- 3 0,5-1,5 BAZ
II2A,3,C 41-47 9-12 8-12 8-14 1- 3 0,5-1,5 BAZ

D 40-44 13-16 4-6 12-15 1- 2 1-2 BAZ
4. táblázat. A mecseki alsókréta vulkánitok 2. mintacsoportjában /n=196 

minta/ a cluster analízis által elkülönített kőzetcsoportok 
főelem-geokémiai jellegei. /F0N=fonolit, TAN=trachiandezit, P.TEP=fonolitos 
teírit, TRA=trachit, BAN=bazaltos andezit, TBA=trachibazalt, BAT=bazaltos 
trachiandezit, BAZ=bazalt/
Table 4. Main element characters of rock groups separated by cluster analysis

/196 samples, sample group 2, Lovver Cretaceous volcanics, Mecsek
Mts. /
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8. ábra. Nem-lineáris síkravetítés a mecseki alsókréta vulkánitok 2. minta
csoportjával /n=196 minta/. l=fonolit 2=trachit 3=trachiandezit 

4=andezit 5=fonolitos tefrit 6=átmeneti kőzetek /bazaltos andezit, trachi- 
bazalt, bazaltos trachiandezit/ 7=bazalt
Fig. 8. Non-linear mapping with sample group No.2.

talmú és savanyú kőzeteken bellii pedig 
különválnak a fonolit - fonotefrit 
/I.l./ és a trachit - andezit /I.2./ 
minták /7. ábra/. A cluster analízis 
által felfedett' csoportok főelem-geoké
miai jellegei a 4. táblázatban láthatók.

A nem-lineáris síkravetítés ábrá
ján vizuálisan is tanulmányozható a 
cluster-analízis által elkülönített 
csoportok kapcsolata, valamint ellen
őrizhető az osztályozás helyessége /8. 
ábra/. Megfigyelhető a savanyú kőzetek 
szétválása: a fonolittal a trachiande
zit és fonolitos .tefrit minták mutatnak 
rokonságot, míg a trachit az andezit 
mintákon keresztül kapcsolódik az átme
neti kőzetekhez. Az ábra két különböző 
geokémiai fejlődési irányt /trendet/ je
lez: egy alkáli jellegű differenciációt 
/fonolit végtaggal/ és egy KgO - SiOg 
dúsulási irányt /trachit végtaggal/.

Külön megvizsgáltuk a fonolit kő
zettársaságot. A nem-lineáris síkravetí
tés képe alátámasztja VICZIÁN /1971/ meg
figyeléseit, melyek szerint a köves-tetői 
és a Somlyó - szamár-hegyi minták eltérő 
jellegűek, az előbbiek egy szorosabb cso
portot1 alkotnak /9. ábra/, míg az utóbbi
ak geokémiailag jóval változatosabbak 
/differenciáltabbak/ és erősen szóródnak 
az ábrán. Megfigyelhető továbbá, hogy a 
Váralja-18-as fúrás fonolit mintái a Kö
ves-tetői csoporthoz hasonlóak, míg a 
Váralja-26-os fúrás kőzetei differenciál
tabb fonolittípusok. Kőzetkémiailag a 
köves-tetői és a Váralja-18-as minták 
kovasav /57-58 %/ és alkália tartalma 
/NagO: 9%, KgO: 4%/ meghaladja a másik 
csoportét.

A trachitkőzeteken belül szintén 
kimutathatók területi különbségek: a 
Balázs-orma környéki KgO-gazdag minták 
geokémiailag eltérnek az egregyi-völgyi
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előfordulásoktól.
GEOKÉMIAI FOLYAMATOK - Főkomponens

analízisse|L
kerestük a választ arra, hogy a mecseki 
vulkánitok összetételét milyen tényezők 
■befolyásolták és ezek milyen erősek vol
tak. Az I. mintacsoport elemzése 3 fő 
hatást mutatott ki /5. táblázat/ legerő
sebben a magmás differenciádé formálta 
a>főelem-kemizmust /MgO, FeO, Ti09 magas 
pozitív értéke a mafikus elegyrészek el
különülésére, az ellentétes előjelű Si02, 
KgO és Na,-,0 magas értékek az alkáli dif
ferenciádé folyamatára utalnak. A máso
dik sajátvektor magas abszolút értékkel 
tartalmazza a Fe-pÔ , +HgO és -HgO-válto
zókat, jelezve az oxidációt, a tenger- 
alatti átalakulást és a mállás hatását. 
Végül a főelem összetételt befolyásolta 
a CaCOj dúsulás /a 3. sajátvektor magas 
CaO és COj abszolút értékkel rendelkezik/ 
Ezt az eredményt alátámasztják az ásvány- 
kőzettani megfigyelések is /BILIK, 1979/.
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9. ábra. Nem-lineáris síkravetítés a
fonolit kőzetcsoportra. l="Na- 

trachit" 2=Köves-tető ' 3=SomIyó - Sza
már-hegy 4=Váralja-18 fúrás 5=Váralja- 
26 fúrás
Fig. 9. Non-linear mapping fór the 

phonolite group.

5. táblázat
Sajátvektorok

Si02 -0,595 0,457 0,447 -0,018
Ti02 0,721 -0,091 -0,120 0,041
A1?0^ -0,311 0,070 0,386 -0,648
Fe?0^ 0,012 -0,780 -0,078 0,185
FeO 0,755 0,491 0,158 0,128
MnO 0,018 0,026 -0,064 0,070
MgO 0,827 -0,267 -0,001 0,160
CaO 0,369 0,084 -0,819 0,224
Na20 -0,404 0,570 0,251 -0,463
k2o -0,688 0,203 0,315 0,161
P2°5 -0,092 -0,018 0,008 0,816
C02 -0,045 0,079 -0,904 0,044
H20+ 0,066 -0,741 0,215 -0,028
h 2o- 0,175 -0,711 0,037 -0,056

Sajátértékek
3,042 2,577 2,098 1,465

Nem számolva az utólagos hatások
kal /3. mintacsoport/, a magmás fejlődés 
finomabb kérdéseire vártunk választ /2. 
táblázat/. Az első sajátvektor tükrözi 
a mafikus ásványok /piroxén, olivin/ el
különülését és ellentétes előjellel /el
térő folyamatként/ a földpát differenci- 
ációt, mint fő kemizmus-alakító tényező
ket. A 2. sajátvektor mérőszámai szerint 
eltérő irányban hatott a Na20 - A120^, 
illetve a Si02 - K20 dúsulás. E megálla
pításokat tükrözi a 3. mintacsoport Fl- 
F2 főkomponens variációs diagramja, 
amelyen a nem-lineáris síkravetítés ké
péhez hasonlóan két eltérő irányú fejlő
dési trend állapítható meg.

ÖSSZEFOGLALÁS - A Mecsek hegységi 
alsókréta vulkáni

tok geokémiai vizsgálatában hatásosnak 
bizonyultak a sokváltozós matematikai 
módszerek. Cluster analízis segítségével 
különítettük el a fő kőzettípusokat, 
melyek a kontinentális rift magmatizmus 
jellegzetes képződményei. A másodlagos 
hatások nem voltak olyan erősek, hogy 
elnyomják az eredeti összetételbeli 
különbségeket. A kőzetcsoportok egymás
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hoz való viszonyát a nem-lineáris síkra- 
■ vetítés szemléletesen tárta fel, két 
különböző geokémiai fejlődési irányra 
Utalva. Két eltérő trendet mutatott ki 
laz F1-F2 diagram is, amelyből a fonolit 
Ifelé haladó görbevonalú trend az alkáli 
sorozatok jellemzője /LE MAITRE, 1968/. 
DOBOSI /1987/ telítetlen alkáli sorozat 
kisnyomású piroxén frakcionációját mu
tatta ki a Mecsek-hegységben. A fonolit 
és traohit mintákon belül területi össze
tételbeli különbségek állapíthatók meg.
Az összetételbeli változásokban a mafi- 
kus elegyrészek elkülönülésének, a föld- 
pát-differenciációnak és a Si02 - KgO 
dúsulásnak volt fő szerepe.
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