
SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM 

TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KAR 

ÁSVÁNYTANI, GEOKÉMIAI ÉS KŐZETTANI TANSZÉK 

 
 
 

 
 

Deformációs szalagok geometriai szemcse-
paramétereinek meghatározási és kiértékelési 

módszertana 
 

DIPLOMAMUNKA 

 

 

 

Készítette: 

Csiszér Andrea 

Földtudomány MSc szakos hallgató 

Témavezetők: 

Dr. Schubert Félix, 

egyetemi adjunktus 

Dr. M. Tóth Tivadar 

tanszékvezető egyetemi tanár 

Dr. Steinbach Gábor  

tudományos munkatárs 

MTA SZBK, Biofizikai Intézet 

Külső konzulens: 

Dr. Beke Barbara 

tudományos segédmunkatárs  

MTA-ELTE Geológiai, Geofizikai és 

Űrtudományi Kutatócsoport 

 

 

Szeged 

2019 



2 
 

Tartalomjegyzék 

1 Tartalmi összefoglaló ..................................................................................... 4 

2 A deformációs szalagok ................................................................................. 5 

2.1 Általános jellemzés ..................................................................................... 5 

2.2 A deformációs szalagok csoportosítása ...................................................... 6 

2.3 A deformációs szalagok mikroszöveti elrendeződése .............................. 11 

3 A vizsgált minták .......................................................................................... 14 

3.1 Andornaktálya-4b: .................................................................................... 14 

3.2 TaNe-1 és TaNe-2 ..................................................................................... 16 

3.3 Beru-211 ................................................................................................... 18 

3.4 Darnó ........................................................................................................ 19 

4 Alkalmazott Módszerek ................................................................................ 22 

4.1 A szemcsék körvonalainak digitalizálása ................................................. 22 

4.2 Az adatfeldolgozó programok felépítése .................................................. 23 

4.3 Az alakváltozási ellipszis meghatározásának módszere ........................... 26 

4.3.1 Szemcseközéppont-eloszláson alapuló feszültség meghatározó 
módszerek ………………………………………………………………………27 

4.3.2 Exponential Edge Detection (EED) ................................................... 29 

4.4 Diszkriminancia analízis ........................................................................... 31 

5 Eredmények .................................................................................................. 32 

5.1 Andornaktálya (A-4b) ............................................................................... 32 

5.1.1 A programmal ábrázolt geometriai paraméterek (A-4b) ................... 32 

5.1.2 Alakváltozási ellipszisek (A-4b) ....................................................... 34 

5.2 TaNe-1 ...................................................................................................... 35 

5.2.1 A programmal ábrázolt geometriai paraméterek (TaNe-1) ............... 35 

5.2.2 Alakváltozási ellipszisek (TaNe-1) ................................................... 37 

5.3 TaNe-2 ...................................................................................................... 38 

5.3.1 A programmal ábrázolt geometriai paraméterek (TaNe-2) ............... 38 



3 
 

5.3.2 Alakváltozási ellipszisek (TaNe-2) ................................................... 41 

5.4 Beru-211 ................................................................................................... 41 

5.4.1 A programmal ábrázolt geometriai paraméterek (Beru-211) ............ 42 

5.4.2 Alakváltozási ellipszisek (Beru-211) ................................................ 44 

5.5 Darnó ........................................................................................................ 44 

5.5.1 A programmal ábrázolt geometriai paraméterek (Darnó) ................. 44 

5.6 Diszkriminancia analízis ........................................................................... 47 

6 Diszkusszió ................................................................................................... 56 

7 Irodalomjegyzék ........................................................................................... 62 

8 Köszönetnyilvánítás ..................................................................................... 64 

9 Mellékletek ................................................................................................... 65 

9.1 Az SVGprocessor program ....................................................................... 65 

9.2 A GrainDescriptor program ..................................................................... 68 

10 Nyilatkozat ................................................................................................... 72 

 
 

 

 



4 
 

1 Tartalmi összefoglaló 

Dolgozatom témája a porózus homokkövekben megjelenő deformációs szalagok 

csoportosításának bemutatása nemzetközi és hazai szakirodalmak alapján, valamint a 

szemcsék geometriai paramétereinek vizsgálata a szalag kinematikai jellegének 

függvényében. Munkámban 5 deformációs szalagot vizsgálok; Andornaktálya-4b, 

TaNe-1, TaNe-2, Beru-211 és Darnó mintákat, melyek közül utóbbiban előzetes 

vizsgálatok során nem sikerült egyértelműen kijelölni a szalag futását. A mai definíció 

szerint deformációs szalagnak tekintünk minden olyan porózus kőzetben kialakuló rideg 

tartományban létrejövő szerkezeti elemet, ahol a deformáció lokalizált sávokban, de a 

vetőktől eltérően nem diszkrét, hanem diffúz határokkal rendelkezik. Csoportosításuk a 

kinematikai jelleg és deformációs mechanizmus alapján történik.  

Célom a szalag kinematikai típusának a szemcsék morfológiai paramétereitől való 

függésének vizsgálata, illetve a kapott eredmények összevetése volt a szakirodalmi 

adatokkal. Ehhez kapcsolódóan a munkám része volt egy olyan program megírása 

Matlab környezetben, mellyel a kívánt geometriai paraméterek automatizáltan 

számolhatók, a kapott adatok könnyen kezelhetők. Célom volt továbbá egy olyan 

diszkriminancia-függvény definiálása az Andornaktálya-4b és Beru-211 minták alapján, 

amely szerint a deformációs szalagok szemcséi leginkább elkülönülnek a mellékkőzet 

szemcséitől. A kapott függvényben az egyszerűsítést követően egyetlen változó, a 

Szemcsetávolság szerepel. Ez azt jelenti, hogy a deformációs szalag elkülönítésében a 

szemcsék egymástól vett távolsága játssza a legnagyobb szerepet. Végül a 

diszkriminancia-függvényt alkalmazva a Darnó mintára (melyben a szalagot előzetes 

mikroszkópos vizsgálatok során nem sikerült egyértelműen kijelölni), a szemcsék 

diszkriminancia-értékeit térképezve jól láthatóan kirajzolódott egy zóna, amely mentén 

feltételezhetően a deformációs szalag fut. 

 

 

 

Kulcsszavak: deformációs szalag, geometriai paraméterek, Fry-módszer, 

diszkriminancia-analízis, kinematikai osztályozás, képanalízis 
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2 A deformációs szalagok  

2.1 Általános jellemzés 

A deformációs szalag az egyik leggyakoribb alakváltozási jelenség a fiatal 

üledékekben. Általában neogén porózus homokkövekben jelenik meg gravitációs 

tömegmozgások esetén valamint tektonikus folyamatok hatására. A szalagok különféle 

típusú deformációs zónaként jelenhetnek meg, ahol a szemcsék átrendeződése 

csúsztatással, rotációval és töréssel megy végbe a nyírás, dilatáció illetve kompakció 

hatására. A leggyakoribb típusú szalagok nyírásos komponensűek, amik mentén 

rendszerint milliméteres-centiméteres nagyságrendű elmozdulás észlelhető (Fossen et 

al. 2007). 

A litoszféra felső néhány kilométerében az alacsony porozitású kőzetek deformációja 

főként töréses szerkezeti elemekben nyilvánul meg. Ez a folyamat eredményezhet 

tágulásos szerkezeteket (kőzetrések), vagy nyírás esetén kialakulhat egy diszkrét sík, 

amely mentén oldalirányú elmozdulás történik (BEKE & FODOR 2014). A kulcs elem a 

vetőkben az úgynevezett diszkrét elmozdulási sík, amely mentén az elmozdulás jelentős 

része történik, és amelyet mikrotörések vesznek körbe egy fejlődő „kárzónát” képezve 

(FOSSEN et al. 2007). A deformációs szalagokban – ezzel szemben – nem fejlődik ki 

diszkrét elmozdulási sík, noha mérhető elmozdulás történik egy diffúz deformációs 

zóna mentén, tehát nem sorolhatók egyértelműen sem a vetőkhöz, sem a kőzetrésekhez 

(BEKE & FODOR 2014). Emellett számos jellegzetes vonás lelhető fel a szalagokban, 

melyek alapján elkülöníthetők a közönséges törésektől (mint a vetők vagy tágulásos 

repedések). Elsősorban a deformációs szalagok rendszerint vastagabbak és kisebb 

elmozdulással jellemezhetőek, mint az ugyanakkora hosszúságú közönséges vetők. 

Ezen felül, míg a kohézió eltűnik-, vagy erősen lecsökken az átlagos vetők mentén, 

addig a deformációs szalagok kialakulásánál a kohézió értéke általában változatlan 

marad, esetenként növekszik is. Továbbá, a szalagok sokszor felfednek porozitás-, 

illetve permeabilitás-csökkenést, míg a vetőknél, valamint a tágulásos töréseknél inkább 

a permeabilitás növekedése jellemző. Ezek a különbségek a mechanikai fejlődésben 

jelentősen befolyásolhatják a fluidumáramlást és ez által közvetlen befolyással hatnak a 

szénhidrogén- és talajvíztározókra. A deformációs szalagok mentén a permeabilitás 

értéke akár három nagyságrenddel is csökkenthet az anyakőzetéhez képest 
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(ANTONELLINI & AYDIN 1994). Ez az érték többek között függ az üledék litifikációs 

fokától a deformáció közben (a növekvő mélység a vetődés folyamata közben nagyobb 

mértékű kataklázosodással jár, ami a permeabilitás csökkenésének kedvez). Azok a 

szalagok, melyek mentén nagymértékben csökkent a permeabilitás, fontos tényezői 

lehetnek a homokkőtározók produktivitásának.  

A porózus kőzetekben megjelenő deformációs szalagok tulajdonképpen kis 

elmozdulású milliméteres-centiméteres vastagságú deformált zónák, melyek mentén 

megnövekedett kohézió és lecsökkent permeabilitás jellemző. Tudományos 

szempontból vitathatatlan, hogy a deformációs szalagok figyelmet érdemelnek, mivel 

fontos információkat hordoznak a vetőfejlődés folyamatáról, és a porózus kőzetekben 

zajló progresszív deformációról általánosságban (SCHULTZ & SIDDHARTHAN 2005). A 

deformációs szalagok megjelenése tehát a porózus kőzetekre korlátozódik, 

kiemelkedően a porózus homokkövekre. A szalag képződése és fejlődése magában 

foglal jelentős mértékű szemcse-rotációt, és ez a folyamat, akár tartalmaz szemcsetörést, 

akár csak rotáció és súrlódás zajlik a szemcsehatárok mentén, bizonyos mértékű 

porozitást igényel. Ha a porozitás túl kicsi, akkor a töréses szerkezetek, sztilolitok 

és/vagy csúszási felületek kialakulása kedvezőbb (FOSSEN et al. 2007). Habár a szalagok 

mentén jellemzően nem alakul ki elmozdulási sík, néhány esetben mégis 

megjelenhetnek a deformációs szalag-zóna végénél, ami már egy előrehaladott fejlődési 

állapotot jelez.  

 

2.2 A deformációs szalagok csoportosítása 

Kinematikailag a deformációs szalagok 5 típusba sorolhatók (AYDIN et al. 2006) 

(1.ábra). A három fő csoport (a) a kompakciós szalagok, (c) a nyírásos szalagok és (e) a 

húzásos szalagok, és ezen típusok keresztezéseiben alakulnak ki (b) a kompakciós-

nyírásos szalagok valamint (d) a húzásos-nyírási szalagok. A tisztán kompakciós 

szalagoknál (a) nyírásos elemek nélkül történik a deformáció. Ebbe a típusba sorolhatók 

a sztilolitok is. A kompakciós-nyírásos szalagok (b) esetében a nyírás és a kőzetterhelés 

hatására kompakció, szemcsetörés, kataklázosodás jellemző. Ez a legelterjedtebb típusa 

a deformációs szalagoknak. A nyírásos szalagok (c) olyan elemek, melyek 

térfogatváltozás nélküli nyíráshoz kapcsolódnak. Ebben az esetben a jellemző 

mechanizmus a diszaggregáció, azaz a szemcsék átrendeződése. Ezek a szalagok a még 
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nem konszolidált üledékekben jellemzők. A húzásos-nyírási szalagok (d) esetében 

szintén a szemcseátrendeződés a fő deformációs mechanizmus. Ezeket a szalagokat 

tehát a szemcsetörés hiánya jellemzi. 

 
1. ábra: Deformációs szalagok kinematikai alapú csoportosítása (Aydin et al. 2006, módosítva) 

A tisztán húzásos szalagok (e) esetében nyírás nélküli térfogatnövekedés megy 

végbe. Erre a típusra jellemző, hogy a szalagban nagyobb a porozitás, mint az azt 

körülvevő anyakőzetben. Szemcsetörés tehát nem megy végbe, viszont a 

megnövekedett porozitásnak köszönhetően a húzásos szalagok hatékony vezetői 

lehetnek a fluidum áramlásnak. Ezek a szalagok ritkán őrződnek meg, mivel a nagy 

porozitásuk miatt gyorsan kitöltődnek (AYDIN & BORJA 2006). 

A deformációs szalagok másik csoportosítási módja a mechanikai folyamatokon 

alapuló osztályozás, melyet FOSSEN et al. 2007-es munkájukban írnak le. A deformációs 

mechanizmus olyan belső- és külső körülményektől függ, mint az ásványos összetétel, 

szemcseméret, szemcsealak, osztályozottság, cementáció, porozitás és az erőhatás 

mértéke. A különböző mechanizmusok különböző kőzetfizikai tulajdonságú szalagokat 

eredményeznek. A domináns deformációs mechanizmusok a következők: (1) 

szemcsefolyás (szemcsehatár-menti csúszás és szemcserotáció), (2) kataklázis 

(szemcsetörés, szemcseőrlés), (3) filloszilikátokban dús zónák menti elmozdulás, (4) 

oldódás és cementáció (2.ábra). Általánosságban elmondható, hogy porózus kőzeteknél 

sekély eltemetettség esetén (alacsony stresszhatás mellett) a szemcserotáció, és a 

szemcsehatár-menti csúszás a fő deformációs mechanizmusok, melyek eredményeként 
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diszaggregációs szalagok formálódnak. Nagyobb mélység esetén, ahol a környezeti 

feszültség magasabb, a különböző fokú szemcsetörés (kataklázis) a fő deformációs 

mechanizmus, amely kataklázos szalagok kialakulásához vezet (ALIKARAMI &TORABI 

2015). 

 
2. ábra: A deformációs szalagok csoportosítása a fő deformációs mechanizmus alapján (FOSSEN et al. 

2007, módosítva). 

A diszaggregációs szalag (a) fejlődése szemcserotációhoz és szemcsehatár-menti 

csúszáshoz köthető. Gyakran előfordul homokban és gyengén konszolidált 

homokkőben. Ez a típus homogén kvarchomokkőben sok esetben láthatatlan, viszont 

egy marker-réteg elvetése esetén észlelhető. A jellemző elmozdulás a szalagok mentén 

általában néhány cm, hosszuk rendszerint pár tíz méteres, vastagságuk pedig az 

anyakőzet szemcseméretétől függően változik. Míg a finomabb szemcseméretű 

homokkövekben a szalag döntően pár mm-es vastagságú, addig a durvább szemcsés 

anyakőzet esetében 5 mm feletti vastagság jellemző. Makroszkóposan, a 

diszaggregációs szalagok tulajdonképpen képlékeny deformációs zónák, mivel a 

marker-rétegek folytonosan követhetők a szalag mentén. A nyírás és kompakció 

mennyisége (pórustér összeomlás), ami ténylegesen megjelenik a szalag mentén, az 

anyakőzet (homokkő) tulajdonságaitól függ; a jól osztályozott, tiszta kvarchomok 

üledékek eleve jól kompaktáltak, így a deformáció első fázisában a nyíráshoz sok 

esetben tágulás is társul (ANTONELLINI & POLLARD 1995), habár a nyíráshoz kapcsolódó 

szemcseátrendeződés a folyamat előrehaladásával a porozitás csökkenéséhez vezet. 
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A filloszilikátos szalagok (b) olyan homokkőben alakulnak ki, melyben a 

filloszilikát-tartalom meghaladja a 10-15%-ot. A diszaggregációs szalagok altípusaként 

vehetjük számba, ahol a filloszilikátok jelenléte egyfajta csúszósíkot biztosít a 

szemcséknek. Általánosságban, a filloszilikátos szalagok mentén nagyobb az 

elmozdulás, mint más deformációs szalag típusok esetében. 

A kataklázos szalagok (c) (AYDIN 1978) esetében a fő deformációs mechanizmus a 

szemcsetörés. Ezek a szalagok rendszerint egy belső, katalázos magot tartalmaznak, 

melyet széles skálájú szemcseméret-eloszlás jellemez, valamint nagy mennyiségű 

mátrix tölt ki. A magon kívüli szalag-zónát kompakciós erőhatás (a szemcsefolyás 

hatására), és enyhén tört szemcsék jellemzik. A kataklázos szalagok tipikusan 1,5-2,5 

km-es mélységből származnak, ami éppen a litifikáció utáni, de a kiemelkedés előtti 

állapot mélységtartománya. Azonban kataklázos szalagokat azonosítottak már akkréciós 

prizmák üledékeiben megjelenő konszolidálatlan, vagy alig konszolidált 

homokkövekben, illetve tufákban is. A porozitás a kataklázos szalagokon belül 

átlagosan egy nagyságrenddel kisebb a szalagot körülvevő anyakőzethez képest (AYDIN 

1978). Ez az érték a szalagon belül rendszerint 6-10%. Mivel a mellékkőzet (homokkő) 

porozitása 23-25%, a porozitás csökkenésének értéke a deformációs szalag fejlődése 

során több mint 60% (AYDIN & JOHNSON 1983). Ennek oka a szemcsetörés, amely 

magával vonja a szemcseméret-eloszlás változását. A csökkenő porozitással rendszerint 

csökken a permeabilitás értéke. Ez 2-3 nagyságrenddel kisebb permeabilitást is jelenthet 

a szalagban a kiindulási értékhez képest (FOSSEN et al. 2007).  

ANTONELLINI & AYDIN (1994) leírása szerint egy elmozdulási síkhoz közeli szalag-

zónában a kataklázis mértéke jóval nagyobb, mint egy egyedülálló kataklázos 

szalagban. A szemcsék töredezettségi foka, valamint az elmozdulás távolsága között 

ellenben nincs egyértelmű kapcsolat (ENGELDER 1974). Az általuk vizsgált kataklázos 

szalagok vastagsága nem függött a szemcsemérettől. Vastagságuk 0,2 és 3 mm között 

változott az anyakőzet szemcseméretétől függetlenül (3.ábra). Munkájukban a porozitás 

függvényében ábrázolták a szalag vastagságát, és a vizsgált minták két csoportot 

alkottak (4.ábra). Az első csoport esetén az anyakőzet porozitása 1-7% közötti, a másik 

esetében 15-30% közötti érték. 
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3. ábra: A szemcseátmérő és deformációs szalag vastagsága közötti kapcsolat log-log grafikonon 

ábrázolva. Az üres négyzetek az elméleti eloszlást mutatják VARDOULAKIS et al. (1985) nyomán. A fekete 
négyzetek az adott szemcseméretű szalag-csoportokon végzett mérések átlagát jelölik. A minták Delicate 

Arch, North Salt Valley, Garden és Klondike Bluff területekről származnak (ANTONELLINI & AYDIN 

1994, módosítva). 

 
4. ábra: A deformációs szalag vasatagsága és az anyakőzet porozitása közötti kapcsolat a kalaklázos 

szalagoknál (ANTONELLINI & AYDIN 1994, módosítva). 

Az oldódásos-cementációs szalagokra (d) jellemző a sűrű, tömött szemcsés szövet, 

ahol a szemcsék érintkezési pontjain nyomási oldódás lép fel. Az oldódáshoz gyenge 

kataklázosodás is társulhat. A cementáció a friss, kémiailag nagyon reaktív felületen 

történik szemcsetörés vagy szemcsehatárok menti csúszás során.  
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2.3 A deformációs szalagok mikroszöveti elrendeződése 

GABRIELSEN & AARLAND 1990-es munkájukban írták le egy fejlett kataklázos szalag 

mikroszöveti jellegét. Vizsgálataik alapján három fő zóna különíthető el a szalagban a 

szemcsék elrendeződése szerint. A modell alapján a kataklázis, valamint a kompakció 

intenzitása a mellékkőzettől a szalag belsejéig folyamatosan nő. LOTHE et al. (2002) 

konszolidált homokkövekben megjelenő deformációs szalagok mikroszövetét, valamint 

kőzetfizikai tulajdonságait tanulmányozták. A kutatásuk alapján a szalag kialakulásának 

kezdeti stádiumában rendszerint a szemcseátrendeződés és szemcsecsúszás a jellemző 

mechanizmus, ami dilatációt és porozitás növekedést eredményez. Ezt a szakaszt 

később felülírja egy kompakciós zóna. A végső kép egy fejlett deformációs szalagról a 

következőképpen mutat: zónás szerkezet, a szalag közepe felé haladva növekvő 

kompakcióval, valamint csökkenő porozitással. Ez a mikroszerkezeti felépítés hasonló a 

GABRIELSEN & AARLAND által leírthoz. 

TORABI et al. (2007) kísérleteik során két különböző nyírózónát (szalagot) 

különítettek el. Egy diffúz határokkal rendelkező, alacsony feszültség alatt kialakuló 

zónát, melyet kisfokú kataklázis és szemcsetörés jellemez, valamint egy éles vonallal 

határolt nyírási zónát, melyben magasabb feszültség hatására a szemcsetörés és hasadás 

a fő deformációs mechanizmus. Az éles határokkal rendelkező szalag mikroszöveti 

zónákat tartalmaz (GABRIELSEN & AARLAND által leírtakhoz hasonlót), melyekben a 

porozitás és a szemcseméret fokozatosan csökken a szalag és mellékkőzet határától a 

szalag központi része felé. Azonban a különböző feszültségi fokok alatt végbemenő 

mikromechanizmusok megértéséhez részletes kutatások szükségesek a porozitás, 

mikroszövet és a különböző ásványos összetételű szemcsék deformáció közbeni 

alakulásáról. 

R. ALIKARAMI & A. TORABI (2015) munkájukban a lekerekített szemcsés Ottawai, 

illetve a szögletes szemcsés Hostuni homokköveket vizsgálták különböző rétegnyomás 

mellett a porozitás és az úgynevezett dilatációs tényező fejlődésének meghatározása 

céljából. A dilatációs tényező tulajdonképpen a deformáció közbeni térfogatváltozás 

mértékét adja meg porózus homokkövekben. Értékét a képlékeny térfogatváltozás és a 

nyírási elmozdulás arányából számítják. A nyírásos deformáció közbeni térfogat 

növekedés (porozitás növekedés), vagy térfogatcsökkenés (porozitás növekedés) 

függvényében pozitív vagy negatív értéket vesz fel (ALIKARAMI & TORABI 2015). 

Ebben a tanulmányban a mikroszerkezet és porozitás elemzésének segítségével azt 
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vizsgálták, hogy a deformáció során a különböző mechanizmusok hogyan befolyásolják 

a szalagok típusait. Mindkét vizsgált minta (lekerekített szemcsés Ottawa homokkő és 

szögletes szemcsés Hostun homokkő) esetében a deformáció során két fázisban 

figyelhető meg feszültség lokalizáció. Ez azt jelenti, hogy a lokalizáció egy széles 

dilatációs vagy kompakciós zónában kezdődik (100 kPa nyomáson) a szemcsék 

lekerekítettségétől függően. A feszültség növelésével a második lokalizáció az előző 

zóna közepén alakul ki (4000 és 7000 kPa nyomáson), ahol a nyírás és a 

térfogatváltozás intenzitása hirtelen megnő (5. ábra). 

 
5. ábra: Sematikus ábrák a lekerekített szemcsés Ottawai homokkőben (a,b) és szögletes szemcsés 
Hostuni homokkőben (c-e) lévő deformációs szalagok mikroszöveti elrendeződéséről a triaxiális 

mérőműszerrel végzett kísérletek során (ALIKARAMI & TORABI 2015, módosítva). 

Feltételezik, hogy a térfogatváltozás mértéke a lokalizált zónában a rétegnyomástól 

függ, ami egyezik BÉSUELLE és társai (2000) leírásával. Azonban jelen tanulmány 

eredményei szerint a szemcsék szögletessége szintén nagy befolyással van a zónán 

belüli térfogatváltozás mértékére. A lekerekített homokkő esetében ugyanis a 

lokalizációs folyamat egy széles dilatációs zónával kezdődik, amit a dilatáció és nyírás 

fokozódása (100 kPa nyomáson), vagy egy kompakciós-nyírásos szalag kialakulása 

követ (7000 kPa nyomáson) a széles, tágult zónán belül (5/a,b ábra). A szögletes 
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szemcséjű homokkő esetében ellenben a kezdeti széles tágulásos zónát magasabb 

feszültségi fokon (4000 és 7000 kPa nyomáson) egy széles kompakciós zóna 

kialakulása írja felül. Majd a szalag fejlődése során a nyírás és kompakció mértéke 

fokozódik a zóna belseje felé haladva (5 /c-e ábra). 

A jelenlegi kísérlet során két eltérő típusú deformációs szalag alakult ki; dilatációs-

nyírási szalag alacsony rétegnyomás mellett (100 kPa), és kompakciós-nyírásos szalag 

magasabb rétegnyomás mellett (4000 és 7000 kPa). A kompakciós-nyírásos szalagok 

mindkét esetben szemcsetörést (kataklázist) és porozitáscsökkenést mutatnak. A 

magasabb feszültség mellett kialakult szalagok középvonalában csökkenő porozitás és 

szemcseméret jellemző, melyet egy éles vonal választ el a szalag külső részétől. Ebben 

a cikkben éles határú kompakciós-nyírásos szalagokként utalnak ezekre a zónákra. 

Azonban a természetben, alacsonyabb feszültség mellett kialakult kompakciós-nyírásos 

szalagok esetében ez a határ jellemzően diffúz. Fontos megfigyelés, hogy a lekerekített 

szemcsés homokkövek esetében a szalag külső zónájában egy tágulásos határzóna 

jelenik meg, ami a szögletes szemcséjű Hostun homokkőben nem látható. 

Az eltérő mikroszövet kialakulásának oka a lekerekített és szögletes szemcséjű 

homokkövek esetén nem tisztázott, de feltehetőleg a szögletes szemcsék szélein 

felhalmozódott feszültség több szemcsetöréshez, valamint szemcseméretcsökkenéshez 

vezet, mint a lekerekített szemcsés homokkőben, ahol inkább a kompakciós folyamat 

dominál (ALIKARAMI & TORABI 2015). 
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3 A vizsgált minták 

3.1 Andornaktálya-4b: 

Az egykori homokbánya Eger és Andornaktálya közötti feltárásában késő oligocén 

(egri), gyengén konszolidált, helyenként cementált homokkőfelszín bukkan ki. A 

dominánsan keresztrétegzett homokos egységek között agyagbetelepülések képeznek 

gátat a fluidumáramlásnak. A rétegek dőlése D-DK 20°. A mért adatok, valamint a 

makroszkópos megfigyelések alapján legalább két deformációs szalag-generáció van 

jelen (PETRIK et al. 2014). Az egyik esetben a szalaghoz diszkrét elmozdulási sík még 

nem, a másik típusnál a diszkrét vetősík már kifejlődött. BEKE & FODOR (2014) leírása 

alapján csiszolatban vizsgálva is két fő szalag-típus különül el. Az egyik esetben a 

szalagokat szemcseaggregátumok alkotják, amelyek a nyírás irányának megfelelő 

párhuzamos sávokba rendeződnek, és a szemcsekontaktusoknál enyhén töredezettek, de 

igazi kataklázis nem alakult ki. Ezek a kompakciós-deformációs szalagok nagyon 

gyenge kataklázissal. A szalagok másik típusát fejlettebb kataklázis jellemzi, ahol a 

szalagokban a szemcsék majdnem teljesen (esetenként teljesen) összetörtek (BEKE & 

FODOR 2014). Az általam vizsgált A-4b minta az utóbbi típushoz tartozik, tehát ez egy 

intenzíven kataklázos szalag.  

Az A-4 minta NyÉNy-KDK csapású deformációs szalagból származik (6.ábra). Ezek 

a szalagok egy 10-15 cm széles fonatos hálózatot alkotnak. Ebben a zónában egy 

diszkrét elmozdulási sík alakult ki, melyen 2 generációs vető-karcok láthatók. PETRIK et 

al. (2014) munkájukban ezeket a szalagokat kataklázos-nyírásos szalagoknak határozták 

meg. 
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6. ábra: Az A4-es deformációs szalag és a hozzá kapcsolódó elmozdulási sík. 

A rózsaszín szaggatott vonal jelöli az agyagos vetősíkot, melyen számos karc látható.  
A kivágat egy közelebbi képet mutat, melyen látható a sűrű szalag-zóna  

(PETRIK et al. 2014). 

Mikroszkópi vizsgálatok alapján a mintát főként homok méretű (< 2 mm) szemcsék 

alkotják. Üledékes foliációra utaló bélyegek nem jelennek meg a vékonycsiszolatban. A 

szemcsék éle nem lekerekített, szegélyük hullámos. A szalag mentén a limonitosodás és 

a szemcseméret-csökkenés jelentős, ezáltal jól elkülöníthető a mellékkőzettől (7. ábra). 

A kőzetalkotó szemcsék uralkodóan kvarcból, plagioklászból és káliföldpátból állnak, 

de alárendelten előfordul muszkovit és biotit is, melyek rendszerint hajlott 

szemcsékként jelennek meg, esetenként limonitos cementációval. A mátrix mennyisége 

mind a mellékkőzetben, mind a szalag mentén jelentős. Az A-4b minta esetében a 

szalag elkülönítése tehát főként a szemcseméret-csökkenés alapján történt. 
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7.ábra: Az A-4b minta vékonycsiszolati képe. A szaggatott vonal a szalagot, a piros négyzetek a 

vizsgálatokhoz digitalizált területeket jelölik (a szalagban és a mellékkőzetben). 

3.2 TaNe-1 és TaNe-2 

A minták egy Dédestapolcsány és Nekézseny között található feltárásból 

származnak. A feltárás egy pár tíz méter hosszú, néhány méter magas falszakasz, amely 

kora miocén (kárpáti korú) ősmaradványos (fehér molluszka héjtöredékes) homokos 

képződményt (Egyházasgergei Formációt) tár fel (BEKE, 2016). A homokkőben korai 

deformációra utaló félig képlékeny nyírózónák, valamint az alapkőzethez képest 

világosabb színű deformációs szalagok figyelhetők meg. A csak lokálisan előforduló 

képlékeny szerkezeti elemek mellett a feltárt réteg egészét metsző, fehér színű 

deformációs szalagok jelennek meg (BEKE, 2016). A világosabb színű deformációs 

szalagból vett minta a TaNe-1 jelzéssel, a félig képlékeny deformációhoz kapcsolódó 

nyírási szalagokból készült csiszolat TaNe-2 jelzéssel fog szerepelni a továbbiakban. 

A TaNe-1 szalagot egy csökkent porozitással jellemezhető zóna képviseli, amelyben 

a többé-kevésbé épnek tűnő kvarc szemcsék közt sötétszürke és zöldesbarna színű 

mátrix van jelen. Ez a mátrix részben pszeudomátrixként viselkedő filloszilikátokból 

(zöldesbarna) és összetört szemcsékből (szürke) áll. A ridegen viselkedő szemcsék sok 

helyen még épen maradtak, vagy csak kis mértékben töredezettek. A deformáció 

mechanizmusa alapján gyengén kataklázos deformációs (a kinematika alapján 

kompakciós) szalag, amely már kismértékű konszolidáltságot feltételez a homokkőben 

(BEKE, 2016). A TaNe-1-es szalag esetében tehát a kataklázosodás mértéke még nincs 

olyan előrehaladott állapotban, mint az andornaktályai minta esetében. 
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A vékonycsiszolatban két, párhuzamosan futó szalag látható. Mikroszkópos 

megfigyelések alapján nem észlelhető üledékes foliáció a mintában. A szemcsék 

rendszerint szögletesek, és homok mérettartományba esnek. A mátrix mennyisége a 

mellékkőzetben elhanyagolható, inkább a szalagok mentén jellemző, ezáltal jól 

meghatározhatók a szalagok határai (8. ábra). Ezek mentén enyhe porozitás-csökkenés 

észlelhető a mellékkőzethez képest. Az andornaktályai mintához hasonlóan a 

kőzetalkotó ásványok főként kvarc és káliföldpát, de elvétve muszkovit és biotit 

szemcsék is megfigyelhetők. A limonitosodás a mellékkőzetben szabálytalan foltokban 

jelenik meg. Érdemes megemlíteni, hogy a vékonycsiszolatban a felső szalag határa 

mentén egy megnövekedett porozitású zóna található, ami feltehetőleg a szalag 

kialakulása után (vagy a mintavétel közben) képződött. A TaNe-1 minta esetében tehát 

a szalag elkülönítése a szemcseméret-csökkenés illetve porozitás-csökkenés alapján 

történt. 

 
8. ábra: A TaNe-1 minta vékonycsiszolati képe. A szaggatott vonalak a szalagok határait, a piros 
négyzetek a vizsgálatokhoz bedigitalizált területeket jelzik (a szalagon belül és a mellékkőzetben). 

A TaNe-2 mintaszámú deformációs szalag mentén nincs (látható) porozitás- 

csökkenés (9. ábra), így a szalag határai nem rajzolódnak ki élesen. Az üledékes 

rétegzés iránya -17°-ot zár be a csiszolat hossztengelyével. Az elmozdulás azonban 

igazolható, ugyanis egy marker réteg elvetődése figyelhető meg a vékonycsiszolati 

képen. A minta részletes vizsgálata során az elmozdított rétegek közt a hosszúkás 
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ásványszemcsék reorientációja figyelhető meg, amely jelzi a nyírást. Szemcsetörés nem 

látható, a deformáció uralkodóan az ásványok elforgásából, és egymás mellett történő 

elcsúszásukból tevődik össze. BEKE (2016) megállapítása szerint ez kinematikailag 

tiszta nyírásos szalagnak, és diszaggregációs deformációs mechanizmusnak felel meg, 

amely összhangban áll a terepi megfigyelései alapján megállapított korai deformációba 

való sorolással: a feltárt rétegsornak csak az alsó részére korlátozódik ez a típusú 

deformáció, és egy határozottan kijelölhető réteg felett eltűnik. Fontos megjegyezni, 

hogy a mintában a szalag határai nem jelölhetők ki egyértelműen a porozitás-csökkenés, 

valamint az élesen kirajzolódó elmozdulási zóna hiányában. 

 
9. ábra: A TaNe-2 minta vékonycsiszolati képe. A szaggatott vonal a szalag (feltételezett) futását, a piros 

négyzetek a vizsgálatokhoz digitalizált területeket jelölik. A sárga vonal az eredeti rétegzés irányát 
mutatja. 

3.3 Beru-211 

Beru-211-es mintában szintén a homok mérettartományba eső szemcsék dominálnak, 

elvétve látható 2 mm-nél nagyobb kőzettörmelék. Az üledékes foliációra a helyenként 

orientáltan elhelyezkedő csillámlemezek utalnak. A kőzetalkotó szemcséket kvarc és 

plagioklász-földpát alkotja, muszkovit és biotit alárendelten jelenik meg. Akcesszórikus 

elegyrészként pirit, anatáz, turmalin, cirkon és epidot jellemző. A kvarc szemcsék 

erősen unduláló kioltásúak, sok esetben szutúrált alszemcséket tartalmaznak, széleik 
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gyakran szögletesek. A kvarc, földpát és kőzettörmelék szemcsékre egyaránt jellemző, 

hogy szegélyük csipkés, hullámos. A mátrix aránya nem számottevő a mellékkőzetben. 

A szalagon belüli szemcsék mérete nagyságrendekkel kisebb, mint a szalagon kívül, 

illetve a porozitás is jelentősen lecsökken a szalag mentén (10. ábra). A mátrix aránya 

enyhén megnő a szalagon belül, viszont mennyisége elhanyagolható az andornaktályai 

szalaghoz képest. Az opak ásványokból álló vonalas képződmény, amely a zónát élesen 

elhatárolja a mellékkőzettől, feltehetően nyomási oldódás terméke lehet. Előzetes 

vizsgálatok alapján a szalag típusa nyírásos-kompakciós. A Beru-211 minta esetében a 

szalag elkülönítése a szemcseméret-csökkenés és porozitás-csökkenés alapján történt. 

 
10. ábra: A Beru-211-es minta vékonycsiszolati képe. A szaggatott vonalak a szalagot, a piros négyzetek 

a vizsgálatokhoz digitalizált területeket jelölik a szalagon belül és a mellékkőzetben. 

3.4 Darnó 

A feltárás a Darnó-zóna közelében, tőle Keletre található, ahol a kora-miocén Darnói 

Konglomerátum bukkan a felszínre (BEKE, 2016). Anyaga főként a Mellétei-Szarvaskői 

takaróból származik. A kavicsanyag triász dolomit, mészkő és kvarcit mellett főként 

triász vagy jura korú óceánfenéki bazaltokból, hialoklasztitokból, (meta)bazaltokból, 

(meta)doleritekből, (meta)gabbrókból, szerpentinitekből és radiolaritokból áll (SZTANÓ 

& JÓZSA 1996). BEKE BARBARA (2016) leírása alapján a vizsgált kőzet a feltárásban 



20 
 

sötétszürke színű, levelesen törő, jól konszolidált, többnyire rosszul osztályozott 

konglomerátum, kavicsos durva homokkő. Szerkezeti elemekként deformációs 

szalagok, deformációs szalag-vetők kalcit ásványlépcsőkkel, kalcit erek és kőzetrések is 

megjelennek benne. A szalagok jellemzően pár milliméter vastag, a befogadó kőzetnél 

sötétebb szürke, néhol elágazó, szabálytalan lefutásúak. Irányuk szerint három típust 

különített el, ami a metszésük alapján kronológiai sorrend is egyben. Az általam 

vizsgált minta az ÉÉK-DDNy csapású meredek dőlésű (110°/80°), (második 

generációs) szalagból származik (11. ábra). 

 
11. ábra: A Darnó, Kis-hegyi feltárás fotója. A korábbi (A) szalag-generációt jobbosan veti a feltehetőleg 

későbbi (D) szalag-generáció, majd ezt keresztezi a (B) szalag-generáció. Az általam vizsgált minta a 
második szalag-generációból származik, ahogy a piros négyzet is mutatja (BEKE, 2016, módosítva). 

Míg makroszkóposan jól láthatóak a szalagok, mikro léptékben meglehetősen 

nehezen követhetőek. A deformációra utaló jelek leginkább szemcseforgás és 

szemcsehatár-menti csúszás formájában jelennek meg. A szemcsék mérettartománya 

főként 2-5 milliméter. Ásványtani összetételük rendkívül változatos a tufit jellegből 

adódóan. Sok helyen a pórusokban kalcit-cement figyelhető meg, melynek mennyisége 

a szalag feltételezett futása mentén valamint a mellékkőzetben azonos. A szemcsék 

alakja lekerekített, csak elvétve láthatók mikrotörések, azok is inkább a szemcsék 

szélein jelennek meg. A feltételezések szerint a vékonycsiszolatban keresztben fut a 

szalag (ahogy a 12. ábrán is látható), melyet főként a szemcsék átrendeződése alapján 

lehet elkülöníteni a mellékkőzettől. 
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12. ábra: A Darno minta vékonycsiszolati képe. A szaggatott vonal a szalag feltételezett futását, a piros 

négyzet a vizsgálatokhoz digitalizált területet jelöli. 
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4 Alkalmazott Módszerek 

4.1 A szemcsék körvonalainak digitalizálása 

Vizsgálataim során a képanalízisre használt vékonycsiszolatot 1N-os üzemmódban, 

polarizációs mikroszkópra (Olympus BX41) szerelt kamerával (Olympus DP73) 

fotóztam, a Stream Essentials 2 program segítségével. A befotózott képeket ezután 

kinyomtattam, majd a Wacom IntuosPro L digitalizáló tábla segítségével manuálisan 

körberajzoltam a szemcséket a vizsgálandó mintákban, végül ezeket a rajzokat a 

Wacom Inkspace alkalmazás használatával SVG formátumba konvertáltam. A 

továbbiakban a „vízszintes” irány alatt a csiszolat hossztengelyével párhuzamos irányt 

értem. Az SVG file-ban a szemcsék körvonalait az úgynevezett Bézier-görbék írják le. 

Ez egy, a vektorgrafikában gyakran használt parametrikus görbe, melyet több 

képszerkesztő program is használ, ugyanis ezek a görbék tetszőlegesen nagyíthatóak, 

nem korlátozza őket a raszteres képek felbontása. Különböző fokszámú Bézier-görbe 

létezik, általában a másod- és harmadfokú verzió használatos. Míg az elsőfokú vagy 

lineáris Bézier-görbe a két végpontot összekötő egyenes szakasz, a másodfokú Bézier-

görbét három pont: P0, P1, és P2 határozza meg. A görbe a P0 ponttól indul a P1 pont 

irányába, majd elhajlik, és a P2 pontban végződik. A görbe P0, illetve P2 pontba húzott 

érintője átmegy a P1 ponton. Egy harmadfokú Bézier-görbét értelemszerűen négy pont 

definiál: P0 P1 P2 és P3 (13. ábra). Ez utóbbi görbe írja le az általam vizsgált szemcsék 

körvonalait. 

 
13. ábra: Egy harmadfokú Bézier-görbe koordináta-rendszerben ábrázolva. A piros szaggatott vonalak az 

érintők, a kék vonal a Bézier görbe.  
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A görbe a P0 pontból indul a P1 irányába és a P3 pontba érkezik a P2 irányából. Nem 

halad keresztül tehát a P1 és P2 ponton, a P0P1 és a P2P3 egyenesek a végponti érintőket 

határozzák meg. Az alábbi egyenlet a harmadfokú Bézier-görbe általános alakját 

mutatja: 

 

���� = �1 − ���	
 + 3�1 − ���	� + 3�1 − ���	� + ��	�, �ℎ�� � ∈  [0,1] 
 

A kapott SVG file-ban a görbék kiindulópontjának (P0) két koordinátája (P0x,P0y), 

két „kontroll pont” (P1x,P1y; P2x,P2y), és a végpont koordinátái láthatók (P3x.P3y). Az új 

görbeszakasz P0 pontja mindig az előző végpontja.  

4.2 Az adatfeldolgozó programok felépítése 

A szemcsék adatait feldolgozó programokat Matlab környezetben készítettem el. A 

feladatot két részre bontottam. Az első program (SVGprocessor, 8.1 melléklet) az SVG 

file beolvasását, a szemcsék körvonalainak simítását és az adatok szűrését végzi el. Az 

előkészített adatokat egy könnyen kezelhető TXT file-ba írja ki. A második program 

(GrainDescriptor, 8.2 melléklet) ezeken az előfeldolgozott adatokon valósítja meg a 

szemcsék morfológiai paramétereinek kiszámolását, valamint diagramon ábrázolja a 

kiválasztott értékeket. Az algoritmus két külön programba osztásának indoka a futtatás 

gyorsítása és a kiértékelő rutin rugalmasabb módosíthatósága volt.  

Az SVGprocessor (8.1 melléklet) programban első lépésként a file behívása során az 

SVG file-t szöveges állományként széttördeltem a későbbi koordinátabeolvasás 

előkészítéseként. Ezután a rajzterület előkészítésének kódjai következnek, majd a 

koordinátapárokat gyűjtő tömbök létrehozása. A szükséges koordináta pontok rendezése 

után a Bézier-görbe egyenletébe behelyettesítve kirajzolhatóak a szemcsék körvonalai, 

valamint az érintők. Az így kapott diagram a 14. ábrán látható. A további feldolgozási 

lépések a körvonal pontjainak eltárolt koordinátáit használják fel. A szemcsék a 

digitalizálást követően dupla körvonallal jelennek meg, a belső körvonalra nincs 

szükségünk. Ezt a szűrést a szemcseközéppontok meghatározása segítségével végeztem: 

a megadott küszöbértéknél közelebbi középpontú görbék közül a kisebb területűt 

kiszűrtem, tehát a külső körvonalak egy tömbbe gyűjthetőek. Ezt követően a túl kicsi 

területű, nem valós szemcséket jelölő görbéket szűrtem ki úgy, hogy csak a 

meghatározott küszöbértéknél nagyobb területű szemcséket tartottam meg. (A 
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digitalizáló szoftver működése nem kívánt pontokat, néhány pontból álló kis területeket 

is eredményez, ezek megjelennek az exportált SVG file-ban.) Ebben a feldolgozási 

fázisban tehát a szimpla körvonalú, ellenőrzött szemcsék, valamint ezek középpontjai 

ábrázolhatóak (15. ábra). 

 
14. ábra: A kék (dupla) vonalak a szemcsék körvonalai, a piros vonalak az érintők, melyek a 

segédpontokba futnak. Az A képen a teljes minta látható, a B képen pedig egy kivágat  
ugyanabból a képből. 

 
15. ábra Egyszeres körvonalú szemcsék (piros). A zöld keresztek a szemcsék középpontjait jelölik. 

Az SVGprocessor program utolsó lépése a koordináta-adatok TXT file-ba történő 

kiíratása. A TXT file tulajdonképpen a legegyszerűbb, formázást nem tartalmazó, 

könnyen kezelhető szöveges dokumentumformátum. A szöveges file-ok a bináris 

tartalmakkal ellentétben speciális programok nélkül is megjeleníthetők illetve 

szerkeszthetők. A program a koordináta-adatokat párokba rendezve, szemcsénként írja 

ki a TXT file-ba. 

A GrainDescriptor program (8.2 melléklet) ezt az általam készített TXT file-t 

olvassa be, majd megfelelő tömbökbe gyűjti a már kiszűrt koordinátákat. A beolvasás 
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során a program hibaüzenetet küld, ha nem megfelelő a forrás formátuma (sérültek az 

adatok). Ezután a rajzterület előkészítése, majd a különböző morfológiai paraméterek 

számolásának kódjai következnek. A program a digitalizált szemcsék mindegyikére 

meghatározza a területet, a kerületet, a középpont koordinátát, az ellipticitást, a 

szemcsébe írható leghosszabb átló hosszát, az átló vízszintessel bezárt szögét, valamint 

az adott szemcsének 6 legközelebb eső szemcsétől való átlagos távolságát (1. táblázat). 

 

Terület A szemcse által lefedett terület 

Kerület A szemcsekörvonal hossza 

Középpont A szemcse körvonal-koordinátáinak összege/pontok száma (súlypont) 

Átló A szemcse körvonalának két legtávolabbi pontját összekötő szakasz hossza 

Ellipticitás � = �� − ��
�� , ahol a=r; b=Terület/a/π 

Szemcsetávolság 
A szemcseközépponthoz legközelebb eső 6 szemcseközéppont távolságának 
átlaga 

Szög Az átló vízszintessel bezárt szöge 

1. táblázat: A program által számolt paraméterek 

Ezt követően a számolt paramétereket a program egy file-ba írja ki, melyben minden 

sor egy-egy szemcse adatait tartalmazza, így pl. a Microsoft Excelben a további 

számítások könnyen elvégezhetőek (16. ábra). A kiszámolt adatok a szemcséket 

tartalmazó ábrán is megjeleníthetőek. A 17. ábrán a szemcsék körvonala, illetve az 

átlóik láthatóak, melyek színe a vízszintessel bezárt szögük függvényében változik. A 

kirajzolt átlók vastagsága az adott szemcse lapultságának függvényében változik, tehát 

minél lapultabb/megnyúltabb a szemcse, annál vastagabban jelenik meg az átlója (17. 

ábra). 

 

 
16. ábra: Az eredményül kapott, szemcsék paramétereit tartalmazó  

adatok_pelda.txt file Microsoft Excelből. 

1 445,56 802,16 535,96 0,76 81,69 -10,80 26,04

2 395,25 789,58 556,40 0,62 76,36 62,89 25,96

3 214,94 778,12 580,54 0,68 56,09 -21,96 27,90

4 454,07 818,38 555,84 0,80 84,75 30,05 29,37

5 98,32 821,32 584,86 0,99 240,74 39,16 30,13

6 141,47 830,53 610,78 0,90 52,07 15,70 31,03

7 545,54 796,43 610,63 0,76 88,49 -71,26 32,83

8 373,41 803,88 640,42 0,88 81,31 61,16 34,53

9 227,19 831,08 629,31 0,77 62,02 -35,43 35,66

Vízszintessel bezárt szög(°) SzemcsetávolságSzemcseID Terület Centrum(x) Centrum(y) Lapultság Kerület
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17. ábra: A szemcsék leghosszabb átlói a vízszintessel bezárt szögük függvényében szín-kódolva. Az 
átlók vastagsága az adott szemcse ellipticitás értékével változik; minél megnyúltabb a szemcse, annál 

vastagabb az átlója. Az színkör mutatja a szögek megjelenítését. 

4.3 Az alakváltozási ellipszis meghatározásának módszere 

Egy test alakváltozása a deformációt szenvedett test méretének és alakjának a 

megváltozása (TWISS & MOORES 1992). Az alakváltozás mértékét adott feszültség 

mellett a kőzet reológiája határozza meg, ami olyan mérőszámokból adódik össze, mint 

az elaszticitás, viszkozitás valamint az alakváltozási ráta. A főirányok szerinti 

alakváltozás mértékéből három dimenzióban alakváltozási ellipszoid határozható meg, 

melynek kétdimenziós metszete az alakváltozási ellipszis. 

Kétdimenziós feszültségmező rekonstruálásra alkalmas objektumok a 

szemcseközéppontok (Fry-módszer), körvonalak, ellipszisek és különféle alakzatok, 

melyek lehetnek ooidok, szemcsék, valamint fosszíliák. 

A feszültségi markerek három csoportba sorolhatók (RAMSAY & HUBER 1983): 

 Pontok – Olyan objektumok halmaza, melyek térbeli elrendeződése 

információt szolgáltat a deformáció jellegéről 

 Geometriai markerek – Objektumok, melyeknek ismert a pre-deformációs 

geometriájuk 

 Ellipszisek – Olyan objektumok, melyek körvonala ellipszissel közelíthető 
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Az első csoport esetében a Fry-módszer (FRY 1979) illetve a legközelebbi szomszéd 

módszere (RAMSAY 1967) használatos. Elvük egy kezdeti, egységes vagy véletlenszerű 

szemcseeloszlásra épül, melyben a középpontok legalább az átlag szemcsesugár 

kétszeres távolságára vannak egymástól.  

Fosszíliák és más objektumok esetén, melyek ismert pre-deformációs geometriával 

rendelkeznek, a váz jellegzetes szögeinek mérésével határozható meg a deformáció 

mértéke. Ez a módszer azonban csak speciális mintákon alkalmazható, ezáltal 

széleskörűen nem terjedt el. Az középpont-középpont módszerek (pl. a Fry-módszer) 

használható homokkövek, konglomerátumok, szabálytalan klasztok, valamint fosszíliák 

esetében is, alakjuktól függetlenül. Ebből adódóan ez a módszer széleskörűen elterjedt.  

Mivel ebben az esetben a rendelkezésre álló adatok a szemcsék középpontjainak 

koordinátái (melyeket a program a többi morfológiai paraméterrel együtt egy TXT file-

ba ír ki), ezért a feszültségmező meghatározása céljából a szemcseeloszláson alapuló 

Fry-módszert alkalmazom.  

 

4.3.1 Szemcseközéppont-eloszláson alapuló feszültség meghatározó módszerek 

A szemcseközéppont-eloszlások felhasználására épülő módszerek alapötlete abból 

ered, hogy a távolság a kezdeti objektumok középpontjai között minden irányban 

egyenlő, majd a deformáció után, a szemcsék a legnagyobb főfeszültség irányából 

közelebb kerülnek egymáshoz (RAMSAY & HUBER 1983). A természetben számtalan 

objektum ezt az eloszlást követi, amely a Poisson eloszlásnak felel meg (WOLLMER 

2018). Ezt úgy lehet elképzelni, mintha pingponglabdákat dobálnánk egy üres szobába. 

A labdák középpontjai sosem lesznek közelebb egymáshoz, mint a sugaruk kétszerese.  

Ha egy kőzet szemcséinek középpontját meg tudjuk határozni (ooidok középpontjai, 

kavicsok középpontjai, homokszemcsék középpontjai, porfiroblasztok, porfiroklasztok), 

de nem tudjuk egyértelműen alkalmazni az objektumok alakját a deformáció 

meghatározása céljából, akkor ezen módszerek segítségével meghatározható a végső 

alakváltozási ellipszis. 

Két fő pont-eloszláson alapuló módszer létezik. A legközelebbi szomszéd elve 

(RAMSAY 1967), valamint a Fry-módszer (FRY 1979). Utóbbinak számos változata 

ismert, az egyik legelterjedtebb a normalizált Fry-mószer (ERSLEV 1988), amely a 

szemcseközéppontok eloszlásán kívül a szemcsék alakját is számításba veszi. A Fry-

módszer tulajdonképpen kétdimenziós feszültségmezőt rekonstruál a 
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szemcseközéppontok távolságának eloszlásából (FRY 1979). A módszer lényegében 

nagyszámú, középpontból középpontba húzott vonalszakasz hosszának és 

orientációjának felrajzolásából áll egyetlen viszonyító pontból kiindulva (TWISS & 

MOORES 1992). A felület, melyen az alakváltozást meghatározzuk, rendszerint egy 

vékonycsiszolat felnagyított képe. A Fry-módszer szerint a folyamat a következőképpen 

történik: Bázis-pontelrendezést készítünk úgy, hogy egy pauszpapírra bejelöljük nagy 

számú részecske középpontjának helyét. Egy másik átlátszó fedvényre átmásoljuk a 

bázis-pontelrendezést, és kijelölünk egy központi viszonyító pontot. Ezután sorban 

ráhelyezzük a fedvény viszonyító pontját a bázis-pontelrendezés minden pontjára, 

megtartva a két papírlap egymáshoz viszonyított orientációját, és ismételten átrajzoljuk 

a fedvényre a bázis-pontelrendezés pontjainak a helyét. Végeredményként a 

szemcseközi térben egy elliptikus pontmentes terület alakul ki. A módszer 

tulajdonképpen arra épül, hogy a legközelebbi szomszédok közötti távolságnak minden 

irányban van minimuma, és ennek a minimális távolságnak az azimuttól függő 

változása mutatkozik meg az ábrán, mint üres központi terület (TWISS & MOORES 1992). 

Ha a vizsgált kőzet jól osztályozott, és a szemcseközéppontok pontosan vannak 

jelölve, az szemcsementes tér körvonala a véges deformációs ellipszist ábrázolja. Minél 

jobban osztályozott a kőzet, annál definiáltabban rajzolódik ki ez az ellipszis (18. ábra). 

A Fry-módszer alkalmazásakor a szemcsementes területre történő deformációs ellipszis 

berajzolása ideális esetben objektív, ezáltal nem igényli az ellipszis berajzolását a 

vizsgálatot végző személy által. Ezen felül optimális esetben nem szükségesek 

kiegészítő információk a szemcsék alakjáról (WOLLMER 2018). Az objektív ellipszis-

számítás kidolgozása tehát elengedhetetlen volt, és számos ilyen módszer került 

bemutatásra; Delaunay-háromszögeléses legközelebbi-szomszéd módszere (Delaunay 

triangulation nearest neighbors-DTNN), exponenciális határmeghatározás (Exponential 

edge detection-EED), valamint az átlag valószínűség módszere (Mean log likelihood). 
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18. ábra: A, Jól osztályozott, nem töredezett szemcsés deformált kőzet;  

B, Az A-hoz tartozó Fry-plot élesen kirajzolódó ellipszissel;  
C, Rosszul osztályozott, töredezett szemcsés deformált kőzet;  

D, A C-hez tartozó Fry-plot gyengén definiált ellipszissel (LISLE 2010). 

KUMAR és társai (2014) munkájukban hat módszert teszteltek. Kísérleteik szerint a 

legpontosabb eredményt az EED módszer adta, ugyanis ezt a módszert befolyásolja a 

legkevésbé az osztályozottság mértéke, valamint a torzulás. A továbbiakban az 

EllipseFit programban ezt a funkciót fogom alkalmazni a deformációs ellipszis 

meghatározására.  

4.3.2 Exponential Edge Detection (EED) 

A módszer alapelve, hogy a legmeredekebb pontsűrűség-gradienst megkeresve a 

szemcsementes tér szélére rajzolja a legjobban illeszkedő ellipszist. A Z’=f[a,b,θ], 

exponenciális függvényt maximalizálja, amit minden szemcsére kiszámol a megadott 

keresési körön belül. A paraméterek a következők; a=az ellipszis hossztengelye, b= az 

ellipszis rövidebb tengelye, θ=az ellipszis orientációja. Ezek a paraméterek egy kezdeti 

becslésre vannak beállítva (19.ábra). 
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19. ábra: Az Exponential Edge Detecton funkció beállítási panelje a  

kiindulási (becsült) értékek számolása után (WOLLMER 2018). 

Az EED funkció lefuttatása után a tíz legjobban illeszkedő ellipszis paraméterei, 

valamint ezek átlagai jelennek meg. A Fry-ploton a becsült (kék) ellipszis mellett 

megjelenik a már kiszámolt legjobban illeszkedő deformációs ellipszis (20. ábra, piros).  

 
20. ábra: A, Előnézet az automatikus EED beállításokkal becsült deformációs ellipszisről (kék). B, Az 

EED funkció lefuttatása során kapott legjobban  
illeszkedő deformációs ellipszis (piros). 

A program által kapott eredményfile-ban a legjobban illeszkedő alakváltozási 

ellipszis nagy- és kistengelyének arányát (Aspect Ratio), valamint a nagytengely 

vízszintessel bezárt szögét kapjuk meg. Az Aspect Ratio tulajdonképpen az ellipszis 

lapultságát jellemzi, ami egyenesen arányos az alakváltozás mértékével (a kistengely 
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irányából). Az alakváltozási ellipszis tengelyeinek orientációjából következtethetünk a 

feszültségmezőre, ugyanis a kistengely iránya azonos a σ1-el (a kistengely pedig 

merőleges a nagytengelyre, amit az eredményfile-ból leolvashatunk). A feszültségteret 

reprezentáló deformációs ellipszis tulajdonképpen az alakváltozási tér 90°-kal 

elforgatott megfelelője. 

4.4 Diszkriminancia analízis 

Annak céljából, hogy azokat a geometriai paramétereket (változókat) definiáljuk, 

melyek a deformációs szalagban lévő szemcsék és a mellékkőzetben lévő szemcsék 

elkülönítésében a legnagyobb szerepet játszanak, diszkriminancia-analízist végeztem a 

mintákon. A diszkriminancia vizsgálat tulajdonképpen a független változók (geometriai 

paraméterek) lineáris kombinációja segítségével a függő változó (szalagon belüli- vagy 

mellékkőzetben lévő szemcse) alapján kialakított csoportokat a lehető legjobban 

megkülönbözteti, diszkriminálja. A kapott diszkriminancia függvény alapján 

megállapítható, hogy mely geometriai paraméterek szerint különíthetőek el legjobban a 

deformációs szalagban lévő szemcsék a mellékkőzetben lévő szemcséktől, valamint, 

hogy ezek a paraméterek mekkora súllyal játszanak közre a csoportok elkülönítésében. 

A vizsgálatot az IBM SPSS Statistics 22 programmal végeztem. 

A vizsgálathoz minden szemcsére 10 geometriai paramétert számoltam ki. A 

program által számolt paramétereken (terület, kerület, átlóhossz, ellipticitás, 

szemcsetávolság, és vízszintessel bezárt szög) kívül az alábbi táblázatban láthatóak a 

vizsgálathoz alkalmazott paraméterek. (2. táblázat). 

 

Cirkularitás 4! ∗ �#$%ü�$�/($%ü�$�� 

P/A ($%ü�$�/#$%ü�$� 

Aspect Ratio )/* ,ahol a= adott szemcsére illeszkedő ellipszis 
kistengelye, b= adott szemcsére illeszkedő 

ellipszis nagytengelye 

Roundness 4 ∗ �#$%ü�$�/�! ∗ +�,-�$+,$�-�� 

2. táblázat: A diszkriminancia vizsgálathoz alkalmazott geometriai  
paraméterek számítási módja. 
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5 Eredmények 

5.1 Andornaktálya (A-4b)  

BEKE & FODOR (2014) előzetes vizsgálatai alapján az A-4b mintában egy erősen 

kataklázos deformációs szalag található, amely mentén a szemcsék jelentősen 

összetörtek. 

5.1.1 A programmal ábrázolt geometriai paraméterek (A-4b) 

A 21. ábrán a szemcsék területének gyakorisági hisztogramjai láthatóak a 

mellékkőzetben (A), valamint a szalagban (B). Míg a mellékkőzetben a szemcsék 

területe dominánsan 100 és 350 pixel közé esik, ami átszámolva 1,7-5,8 mm2-t jelent, a 

szalag esetében a szemcsék területe jellemzően 50-300 pixelt fed le, ami 0,8-5 mm2-nek 

felel meg. A szemcseterület átlaga a mellékkőzet esetén 8 mm2, szórása 7,5 mm2, míg a 

szalagban 5,4 mm2, a szórás pedig 4,6 mm2. A szórások magas értéke, illetve az átlagok 

csekély különbsége alapján nem bizonyítható egyértelműen a szemcseterület-csökkenés, 

viszont az eloszlások eltérő mintázata egyértelműen szalag-menti szemcseterület-

csökkenésre utal. 

 

 
21. ábra: A, A-4b mellékkőzetben lévő szemcsék területének gyakorisági hisztogramja. B, A-4b 

szalagban lévő szemcsék területének gyakorisági hisztogramja. 

A 22. ábrán az átlók vízszintessel bezárt szögének gyakorisági hisztogramjai 

láthatóak a mellékkőzet (A) és a szalag (B) esetében. A szalagban lévő szemcsék 

hisztogramján egy élesebb csúcs rajzolódik ki, körülbelül -40° és -20° között. A szalag 

esetében a szögek átlaga -10°, míg a mellékkőzet esetén -13,5°. Az átlagok kis 
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különbsége miatt arra következtethetünk, hogy nem történt jelentős szemcserotáció a 

szalagban, azaz nem alakult ki egy domináns irányítottság a szalag mentén. Habár a 

szalagban (B) a (-40)°-(-20)°-os irányítottság gyakorisága nem zárja ki a szemcserotáció 

hatását.  

 

 
22. ábra: A, A-4b mellékkőzetben lévő szemcsék orientációjának gyakorisági hisztogramja. B, A-4b 
szalagban lévő szemcsék orientációjának gyakorisági hisztogramja. A piros körvonalú téglalap a fő 

orientációs szögtartományt jelöli. 

A GrainDescriptor program által ábrázolt diagramokon a szemcsék leghosszabb 

átlóinak színe a vízszintessel bezárt szögükre jellemző. Az átlókat jelölő vonalak 

vastagsága az adott szemcse ellipticitás értékétől függ, azaz minél megnyúltabb egy 

szemcse, annál vastagabban jelenik meg az átlója (23. ábra). Az A-4b szalag esetében a 

domináns orientációs irány (ahogy a 22/B. ábrán is látható) 0° és -60° közé esik. Ez azt 

jelenti, hogy a szalagban a szemcsék leghosszabb átlóinak vízszintessel bezárt szöge 

dominánsan ebbe a tartományba esik. Ez okból a 23. ábrán a -60°-0°-os tartományt a 

kék színátmeneteivel jelenítettem meg. Látható, hogy az átlók dominánsan a kék 

színátmeneteiben jelennek meg, tehát a szemcsék döntően ebbe a szögtartományba 

orientálódtak: látható, hogy történt szemcserotáció a deformáció folyamán. 
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23. ábra: A-4b szalagban lévő szemcsék orientációja. A szemcsék átlóinak színe a vízszintessel bezárt 

szögük függvényében jelennek meg. A kék színátmenetei 0° és -60° között láthatóak. Az átlók vastagsága 
a szemcse ellipticitás értékétől függ. Az ábra jobb felső sarkában a referencia színkör látható. 

5.1.2 Alakváltozási ellipszisek (A-4b) 

A 24. ábrán az alakváltozási ellipszisek láthatóak az A-4b minta esetében a 

mellékkőzetben (A), valamint a szalagon belüli részen (B). Az ellipszis nagy- és 

kistengelyének aránya a mellékkőzetben 1,4, a szalagon belül 1,3. Az arányszámok 

közti kis különbség arra utal, hogy a szalagban és a mellékkőzetben megközelítőleg 

azonos fokú deformáció/alakváltozás ment végbe. Az ellipszis nagytengelyének 

vízszintessel bezárt szöge a mellékkőzetben -63°, a szalagban -16 °. A mintában futó 

deformációs szalag orientációja 32°. A szalag és a hozzá tartozó deformációs ellipszis 

kistengelye által bezárt szög tehát 42°. Ez azt jelenti, hogy a legnagyobb főfeszültség 

(σ1) iránya nem merőleges a szalagra, mivel az ellipszis kistengelye 90°-tól eltérő szöget 

zár be a szalaggal. Ha a kistengely – a legnagyobb főfeszültség iránya – merőleges 

lenne a szalag orientációjával, a szalag tisztán kompakciós jellegű lenne. Ez alapján 

elmondható, hogy a szalagban nyírásos jellegű deformációs mechanizmus zajlott. A 

mellékkőzet alakváltozási ellipszise esetén a kistengely és a szalag által bezárt szög 

mindössze 5°.  
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24. ábra : A végső alakváltozási ellipszis (piros) az A-4b minta esetében a mellékkőzetben (A), valamint 

a szalagon belüli részen (B). A kék vonal egy szabályos kört ábrázol mindkét esetben. 

5.2 TaNe-1 

A TaNe-1-es szalag előzetes ismeretek alapján egy gyengén kataklázos, porozitás-

csökkenéssel jellemezhető zóna, amely mentén a mátrix mennyisége jóval nagyobb, 

mint a mellékkőzetben. Fontos megjegyezni, hogy a szemcsék digitalizálásának van egy 

alsó mérettartománya, amely határ alatt manuálisan nem lehetséges körberajzolni a 

szemcséket, így ennél a mintánál a szalagban előforduló mátrix nem jelenik meg, mint 

szemcseterület-tartomány. 

5.2.1 A programmal ábrázolt geometriai paraméterek (TaNe-1) 

A 25. ábrán a szemcsék területének gyakorisági hisztogramjai láthatóak a 

mellékkőzetben (A) és a szalagon belül (B). A diagramok alapján belátható, hogy 

jelentős különbség nem mutatkozik a szemcseterület-eloszlások között, a szalagban és a 

mellékkőzetben is a 100-300 pixeles területű szemcsék dominálnak, ami 1,7-5 mm2-nek 

felel meg. A szalagban lévő szemcsék eloszlásánál a 200 pixeles területértéknél látható 

maximum (3,3 mm2) élesebben kirajzolódik, mint a mellékkőzet esetében. Ez utalhat 

arra is, hogy a szalagban deformáció hatására szemcseterület-csökkenés/kataklázosodás 

ment végbe. A mellékkőzet területeloszlásának átlaga 9,4 mm2, szórása 7,8, míg a 

szalag esetében az átlag 7,8 mm2, a szórás 6,6. A nagy szórásértékek miatt nem 

jelenthető ki egyértelműen, hogy a szemcseterület-csökkenés domináns folyamat volt a 

deformáció során.  
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25. ábra: A, TaNe-1 mellékkőzetben lévő szemcsék területének gyakorisági hisztogramja. B, TaNe-1 

szalagban lévő szemcsék területének gyakorisági hisztogramja. 

A 26. ábrán a szemcsék leghosszabb átlóinak vízszintessel bezárt szögének 

gyakorisági hisztogramjai láthatóak a mellékkőzet (A) és a szalag (B) esetében. 

Domináns irány egyik hisztogram esetében sem jelölhető ki egyértelműen. A 

mellékkőzet esetében a leggyakoribb orientáció a 0°–70°-os tartomány, de nagyobb 

kiugrások láthatóak -80°-nál és -10°-nál is. A mellékkőzet irányeloszlásának átlaga 10°.  

 
26. ábra: A, TaNe-1 mellékkőzetben lévő szemcsék orientációjának gyakorisági hisztogramja. B, TaNe-1 

szalagban lévő szemcsék orientációjának gyakorisági hisztogramja. A piros körvonalú téglalap a fő 
orientációs szögtartományt jelöli. 

A szalag esetében ez az érték 3°, ami a hisztogramon is megmutatkozik, ugyanis itt a 

domináns tartomány „eltolódva”, (-40)°-30°-nál jelenik meg. Fontos hozzátenni, hogy 

kisebb-nagyobb kiugrások a mellékkőzet illetve a szalag irányeloszlásának 

hisztogramján is megfigyelhetőek. 
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A 27. ábrán a TaNe-1 mintában található deformációs szalag digitalizált szemcséi 

láthatóak.  

 
27. ábra: TaNe-1 szalagban lévő szemcsék orientációja. A szemcsék leghosszabb átlóinak színe a 
vízszintessel bezárt szögük függvényében jelennek meg. A kék színátmenetei (-40)° és 30° között 
láthatóak. Az átlók vastagsága a szemcse ellipticitás értékétől függ. Az ábra jobb felső sarkában a 

referencia színkör látható. 

Mint említettem, a domináns orientáció a szalagban (-40)°-30°-os tartományban 

jelenik meg, ezért ezt a 70 fokos tartományt a kék színátmeneteivel jelöltem a 27. 

ábrán. Mivel ez a tartomány meglehetősen széles határok között mozog, nem lehet 

egyértelműen kijelenteni, hogy a szemcserotáció volt a fő deformációs mechanizmus. 

Az viszont egyértelmű, hogy egy domináns szemcseirány (széles tartományban) 

kijelölhető a szalagon belül valamint a mellékkőzetben is. Ez valószínűleg egy enyhe 

szemcseátrendeződés eredménye lehet. 

5.2.2 Alakváltozási ellipszisek (TaNe-1) 

A 28. ábrán az alakváltozási ellipszisek láthatóak a TaNe-1 minta esetében a 

mellékkőzetben (A), valamint a szalagon belüli részen (B). Az ellipszis nagy- és 

kistengelyének aránya a mellékkőzetben 1,04, a szalagon belül 1,041. Ahogy a 28. 

ábrán is látható, az ellipszisek mondhatni kör alakban jelennek meg a szalag és 

mellékkőzet esetében is. Az arányszámok, valamint az ellipszisek ábrája alapján azt 
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mondhatjuk, hogy ebben a mintában a Fry-módszer alkalmazásával nem mutatható ki a 

deformáció hatása. 

 
28. ábra : A végső alakváltozási ellipszis (piros) a TaNe-1 minta esetében a mellékkőzetben (A), valamint 

a szalagon belüli részen (B). A kék vonal egy szabályos kört ábrázol mindkét esetben. 

5.3 TaNe-2 

A TaNe-2 mintában található szalag esetében nincs (látható) porozitás-változás, 

habár az elmozdulás igazolt egy marker-réteg elvetődése által a csiszolaton belül. Az 

üledékes rétegzés iránya -17°-ot zár be a csiszolat hossztengelyével. BEKE (2016) leírása 

alapján az elmozdulás rétegei közt a hosszúkás ásványszemcsék reorientációja jelzi a 

nyírást. 

5.3.1 A programmal ábrázolt geometriai paraméterek (TaNe-2) 

A 29. ábrán a szemcsék területének gyakorisági hisztogramjai láthatóak a 

mellékkőzetben (A) és a szalagon belül (B). Mindkét esetben a domináns szemcseterület 

100 és 300 pixel közé esik, ami 1,7-5 mm2-nek felel meg. A szalagon belüli szemcsék 

területének átlaga 4,6 mm2, míg a mellékkőzet esetében 4 mm2. Meglepő, hogy a 

szalagon belüli szemcsék területeloszlásának szórása is nagyobb (2,7), mint a 

mellékkőzet szemcséi esetén (2,1). Ez alapján megállapítható, hogy a mellékkőzetben 

lévő szemcsék osztályozottabbak, mint a szalagban. Előzetes vizsgálatok alapján 

feltételezzük, hogy porozitás-csökkenés ez esetben nem történt a szalagon belül, tehát a 

szemcseterület-csökkenés, mint deformációs mechanizmus ez alapján kizárható, amit a 

29. ábra is alátámaszt.  



39 
 

 
29. ábra: A, TaNe-2 mellékkőzetben lévő szemcsék területének gyakorisági hisztogramja. B, TaNe-2 

szalagban lévő szemcsék területének gyakorisági hisztogramja. 

A 30. ábrán a szemcsék leghosszabb átlóinak vízszintessel bezárt szögének 

gyakorisági hisztogramjai láthatóak a mellékkőzet (A) és a szalag (B) esetében. A 

mellékkőzet hisztogramján számos kiugró érték jelenik meg, valamint a domináns 

orientációs irány is meglehetősen széles tartományban jellemezhető ((-10)°-60°). A 

szalag irányeloszlásának hisztogramján ellenben jól kirajzolódik a leggyakoribb 

orientációs irány ((-30°)-20°), illetve kiugró értékek sem jellemzőek. A mellékkőzet 

irányeloszlásának átlaga 10°, a szalagé -7°.  

 
30. ábra: A, TaNe-2 mellékkőzetben lévő szemcsék orientációjának gyakorisági hisztogramja. B, TaNe-2 

szalagban lévő szemcsék orientációjának gyakorisági hisztogramja. A piros körvonalú téglalap a fő 
orientációs szögtartományt jelöli. 

A mintában az eredeti rétegződés iránya -17°, tehát a szalag szemcséinek orientáció-

eloszlásában nem kizárt, hogy ez a kitüntetett irány jelenik meg. Mindezek alapján 

elmondható, hogy a szalagon belüli szemcsék esetén egyértelműen kijelölhető egy 

domináns orientációs iránytartomány, ami tartalmazza az eredeti rétegződés irányát.  
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A 31. ábrán a TaNe-2 mintában lévő deformációs szalag digitalizált szemcséi 

láthatóak. A szalag szemcséinek irányeloszlása alapján a fő orientációs irány -30° és 20° 

közé esik (30/B ábra). Ezt a szögtartományt a kék színátmeneteivel jelöltem. Látható, 

hogy az átlók dominánsan kék színben jelennek meg. Ez azt jelenti, hogy a szemcsék 

irányítottsága rendszerint -30° és 20° közé esik, tehát a deformáció folyamán jelentős 

szemcserotáció zajlott. Mivel a TaNe2 minta esetében a szemcseterület-eloszlások 

alapján nem mutatkozott jelentős eltérés a szalag és a mellékkőzet között, így azt 

feltételezhetjük, hogy a szalag kialakulásánál a fő deformációs mechanizmus a 

szemcserotáció volt. Fontos hozzátenni, hogy bár a mellékkőzet szemcséinek 

irányeloszlásában is fellelhető egy domináns orientációs irány, viszont kevésbé kiugró, 

valamint a domináns iránytartomány sem oda esik, ahol a szalag esetében. Ezek alapján 

a TaNe-2 mintában a szalag elkülönítésében legnagyobb szerepet játszó geometriai 

paraméter a szemcseorientáció. 

 
31. ábra: TaNe-2 szalagban lévő szemcsék orientációja. A szemcsék leghosszabb átlóinak színe a 
vízszintessel bezárt szögük függvényében jelennek meg. A kék színátmenetei (-30)° és 20° között 
láthatóak. Az átlók vastagsága a szemcse ellipticitás értékétől függ. Az ábra jobb felső sarkában a 

referencia színkör látható. 
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5.3.2 Alakváltozási ellipszisek (TaNe-2) 

A 32. ábrán az alakváltozási ellipszisek láthatóak a TaNe-2 minta esetében a 

mellékkőzetben (A), valamint a szalagon belüli részen (B). Az ellipszis nagy- és 

kistengelyének aránya a mellékkőzetben 1,25, a szalagon belül 1,13. Az egyhez közeli 

értékek kismértékű deformációra utalnak. Meglepő, hogy a mellékkőzet esetében (bár 

nem sokkal, de) megnyúltabb a deformációs ellipszis, mint a szalag esetében. Ez alapján 

azt mondhatjuk, hogy a mellékkőzet szemcséit nagyobb mértékű deformáció érte, mint 

a szalag szemcséit. Az ellipszis kistengelyének vízszintessel bezárt szöge a 

mellékkőzetben -65°, a szalagban -54°. A mintában futó deformációs szalag orientációja 

50°. Tehát a szalag és a kistengely által bezárt szög 104°. Ez azt jelenti, hogy a 

legnagyobb főfeszültség (σ1) iránya nem merőleges a szalagra, mivel az ellipszis 

kistengelye 90°-tól eltérő szöget zár be a szalaggal, ami nyírás jelenlétére utal.  

 

 
32. ábra : A végső alakváltozási ellipszis (piros) a TaNe-2 minta esetében a mellékkőzetben (A), valamint 

a szalagon belüli részen (B). A kék vonal egy szabályos kört ábrázol mindkét esetben. 

5.4 Beru-211 

Mikroszkópos vizsgálatok alapján a Beru-211 mintában található szalagban a fő 

deformációs mechanizmus a szemcseterület-, valamint porozitás-csökkenés volt. A 

szalag feltehetőleg nyírásos-kompakciós típusú.  
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5.4.1 A programmal ábrázolt geometriai paraméterek (Beru-211) 

A 33. ábrán a szemcsék területének gyakorisági hisztogramjai láthatóak a 

mellékkőzetben (A) és a szalagon belül (B). A mellékkőzet esetén a leggyakoribb 

szemcseterület tartomány 0–500 pixelig terjed, ami 0-8,3 mm2-nek felel meg. Azonban 

az 1500-as területértékig (25 mm2) nagy számban előfordulnak még szemcsék. A szalag 

esetében a domináns szemcseterület tartomány ellenben a 0–100 pixeles tartományra 

korlátozódik (0-1,7 mm2). A mellékkőzet esetében a szemcseterület-eloszlás átlaga 11,4 

mm2, szórása 12,4. A szalagon belüli szemcséknél az átlag területérték 3,15 mm2, a 

szórás pedig 5,8. A két eloszlás átlagának jelentős különbsége, valamint a 

szemcseterület-eloszlások mintázatának eltérése a mellékkőzetben és a szalagban 

egyértelműen arra utal, hogy a szemcseterület-csökkenés a Beru-211 minta esetében 

domináns folyamat volt a deformáció során.  

 
33. ábra: A, Beru-211 mellékkőzetben lévő szemcsék területének gyakorisági hisztogramja. B, Beru-211 

szalagban lévő szemcsék területének gyakorisági hisztogramja.  

A 34. ábrán a szemcsék leghosszabb átlóinak vízszintessel bezárt szögének 

gyakorisági hisztogramjai láthatóak a mellékkőzet (A) és a szalag (B) esetében. Mindkét 

eloszlás kétmódusúnak mondható, habár a mellékkőzet (A) hisztogramján erőteljesebb 

ez a jelleg. Előfordulhat, hogy a mellékkőzetből digitalizált mintaterület túl közel 

helyezkedik el a szalaghoz, ezért alakult ki a kétmódusú eloszlás. Ez esetben a 

mellékkőzet eloszlásából kivonva a szalag befolyását azt kapjuk, hogy a 

mellékkőzetben a domináns irány (-90)°–(-10)°-ig terjed. A szalagon belüli szemcsék 

esetén az irányultság 20°–80°-ig terjedő tartományba esik. Fontos kiemelni, hogy ezek 

csupán feltételezések, a szalag kialakulása folyamán a domináns mechanizmus 

egyértelműen a szemcseterület-csökkenés volt. 
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34. ábra: A, Beru-211 mellékkőzetben lévő szemcsék orientációjának gyakorisági hisztogramja. B, Beru-
211 szalagban lévő szemcsék orientációjának gyakorisági hisztogramja. A piros körvonalú téglalap a fő 

orientációs szögtartományt jelöli. 

A 35. ábrán a Beru-211 deformációs szalag digitalizált szemcséi láthatóak. A szalag 

szemcséinek irányeloszlása alapján (34/B. ábra), a fő orientációs irány 20° és 80° között 

jelölhető ki, ez a szögtartomány a kék színátmeneteivel jelenítettem meg a 35. ábrán. 

Látható, hogy a szemcsék átlói dominánsan kék színnel jelennek meg a szalag mentén. 

Ez arra enged következtetni, hogy a deformáció során szemcserotáció is zajlott az 

erőteljes szemcseterület-csökkenés mellett. 

 
35. ábra: Beru-211 szalagban lévő szemcsék orientációja. A szemcsék átlóinak színe a vízszintessel 

bezárt szögük függvényében jelennek meg. A kék színátmenetei 20° és 80° között láthatóak. Az átlók 
vastagsága a szemcse ellipticitás értékétől függ. Az ábra jobb felső sarkában a referencia színkör látható. 
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5.4.2 Alakváltozási ellipszisek (Beru-211) 

A 36. ábrán az alakváltozási ellipszisek láthatóak a Beru-211 minta esetében a 

mellékkőzetben (A), valamint a szalagon belüli részen (B). Az ellipszis nagy- és 

kistengelyének aránya a mellékkőzetben 1,15, a szalagon belül 1,3. A mellékkőzet 

esetén a tengelyek arányszámának 1-hez közeli értéke azt mutatja, hogy a minta ezen 

részén nem történt számottevő deformáció. Az ellipszis kistengelyének vízszintessel 

bezárt szöge a mellékkőzetben -14°, a szalagban 51°. A mintában futó deformációs 

szalag orientációja -45°. A kistengely és szalag által bezárt szög tehát 96°, ami 

megközelítőleg derékszög. Azaz a legnagyobb főfeszültség iránya (a σ1) közel 

merőleges a szalag orientációjára, ami azt jelenti, hogy a szalag kialakulása során nem 

volt jelen nyírás. Ezek alapján elmondható, hogy a Beru-211-es mintában egy tisztán 

kompakciós szalag található.  

 
36. ábra : A végső alakváltozási ellipszis (piros) a Beru-211 minta esetében a mellékkőzetben (A), 

valamint a szalagon belüli részen (B). A kék vonal egy szabályos kört ábrázol mindkét esetben. 

5.5 Darnó 

A Darnó mintában található deformációs szalagot mikro-léptékben nem sikerült 

egyértelműen elkülöníteni a mellékkőzettől. BEKE BARBARA (2016) leírása alapján a 

szalag futását az átrendeződött szemcsék jelölik ki a mintában. 

5.5.1 A programmal ábrázolt geometriai paraméterek (Darnó) 

A szalag elkülönítésének hiányában a szemcseterület-, valamint irányeloszlás 

hisztogramja ebben az esetben az egész mintára vonatkozik. A 37/A ábrán a 
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szemcseterületek gyakorisági eloszlása látható. Az eloszlás átlaga 536. A hisztogram 

egymódusú jellege arra utal, hogy a feltételezett szalagon belül nincs domináns 

szemcseterület-változás a mellékkőzethez képest. 

  
37. ábra: A, Darnó mellékkőzetben lévő szemcsék orientációjának gyakorisági hisztogramja. B, Darnó 

szalagban lévő szemcsék orientációjának gyakorisági hisztogramja. A piros körvonalú téglalap a fő 
orientációs szögtartományt jelöli. 

A 37/B ábrán a szemcsék leghosszabb átlóinak vízszintessel bezárt szögének 

gyakorisági hisztogramjai láthatóak. Két domináns szögtartomány is megjelenik az 

eloszláson; a -90°–(-30)°-ig terjedő tartomány, illetve az 50° és 80° között látható 

kisebb kiugrás. A kétmódusú eloszlás utalhat a szalagban, illetve a mellékkőzetben lévő 

szemcsék eltérő orientációjára is, ami azt jelentené, hogy a szalag kialakulása során a fő 

deformációs mechanizmus a szemcserotáció volt. Ezek alapján ez lenne az a geometriai 

paraméter, ami alapján a szalagban lévő szemcsék elkülöníthetőek a mellékkőzet 

szemcséitől. Ahhoz viszont, hogy ezt a feltevést igazoljuk, a szemcsék orientációjának 

eloszlását térben is látnunk kell. Ezt mutatja a 38. ábra, ahol a Darnó minta digitalizált 

szemcséi láthatóak. A szemcsék irányeloszlása alapján a fő orientáció (-90)°–(-30)° 

közé esik, tehát ezt a szögtartományt a kék színátmeneteivel jelöltem.  

A 38. ábrán a szemcsék átlóinak jelentős része világoskék és sötétkék színben 

jelenik meg, viszont az átrendeződött szemcsékből nem rajzolódik ki egy zóna, amely 

alapján elkülöníthető lenne a szalag a mellékkőzettől. A 39. ábrán (az előbb említett 

probléma kiküszöbölése céljából) kék színnel azon szemcsék körvonalai jelennek meg, 

melyek orientációja (-90)°–(-30)° közé esik, tehát a domináns orientációs irányban 

állnak. A piros körvonalú szemcsék irányítottsága 50° és 80° közé esik, ez az 

irányeloszlás-hisztogramján a második csúcs (37/B ábra).  
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38. ábra: Darnó mintában lévő szemcsék orientációja. A szemcsék leghosszabb átlóinak színe a 

vízszintessel bezárt szögük függvényében jelennek meg. A kék színátmenetei (-90)° és (-30)° között 
láthatóak. Az átlók vastagsága a szemcse ellipticitás értékétől függ. Az ábra jobb felső sarkában a 

referencia színkör látható. 

A 39. ábrán tehát kizárólag azok a szemcsék láthatóak, melyek a két fő orientációs 

irány valamelyikébe tartoznak. Sajnos ebben az esetben sem rajzolódik ki mintázat a 

szemcsék eloszlásában, azaz nem lehet elkülöníteni a szalagot a mellékkőzettől a 

szemcsék orientációja alapján. 
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39. ábra: A két fő orientációs irány megjelenítése a Darnó mintában a 37/B ábra alapján. A kék 

körvonalú szemcsék irányítottsága (-90)° és (-30)° közé, a piros körvonalú szemcsék irányítottsága 50° és 
80° közé esik. 

5.6 Diszkriminancia analízis 

Első körben az A-4b illetve Beru-211-es mintákon összesítve futtattam le a 

korreláció-, illetve diszkriminancia-vizsgálatot, ugyanis ezekben a mintákban lehetett a 

legegyértelműbben elkülöníteni a szalagban lévő szemcséket a mellékkőzetben lévő 

szemcséktől. Az egyedi szemcsékre vizsgált geometriai paraméterek a következők 

voltak: Terület, Kerület, Átlóhossz, Szemcsetávolság, Ellipticitás, Roundness, 

Cirkularitás, Orientáció, P/A (kerület/terület), Aspect Ratio (kistengely/nagytengely), 

valamint Csoportosítás a szemcse szalaghoz illetve a mellékkőzethez tartozásának 

függvényében. A mellékkőzethez tartozó szemcséket 0-val, a szalaghoz tartozókat 1-

gyel jelöltem. Azokat a szemcséket, amelyek nem egyértelműen, de inkább a 

mellékkőzethez sorolhatóak 2-vel, amelyek inkább a szalaghoz tartoznak, azokat 3-mal 

jelöltem.  

Első lépésként a változókat hisztogramon ábrázoltam. A Terület, Kerület, 

Átlóhossz és P/A változók esetében logaritmikus transzformációra volt szükség, ugyanis 

ezek az adatsorok ferde eloszlást mutattak. A transzformáció elvégzése után a vizsgált 

változók értékei normál-eloszlásúak lettek, így a korreláció-vizsgálat és 

diszkriminancia-analízis elvégezhetővé vált.  
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A korrelációs mátrix együtthatói alapján két kapcsolatrendszer különíthető el a 

változók között. Az egyik a Szemcsetávolság-Terület-Kerület-P/A-Átló rendszere, 

amelyben a változók alapvetően a szemcse területével mozognak együtt. A 

Szemcsetávolság (az adott szemcséhez legközelebb eső hat szemcse átlagtávolsága) 

magas korrelációs együtthatója tehát arra enged következtetni, hogy a szemcsetávolság 

összefüggésben van a szemcsék területével, ami problémát jelent, ugyanis minél több 

szemcsemérettől független változó szükséges. Tehát a Szemcsetávolságot, mint változót 

normáltam az adott szemcse Területével, majd logaritmikusan transzformáltam. A 

másik korrelációs kapcsolatrendszer az Ellipticitás-Cirkularitás-Aspect Ratio változók 

rendszere, melyek egyértelműen a szemcselapultsággal mozognak együtt.  

A diszkriminancia analízis során kapott eredménytáblázatban a diszkriminancia 

függvény együtthatói közül legnagyobb súllyal a Szemcsetávolság (log t/T) (20,661) és 

a Terület (logT) (18,859) szerepel (3. táblázat). Ez azt jelenti, hogy ezek a változók 

játszanak legjobban szerepet a szalagon belüli- és a mellékkőzetben lévő szemcsék 

elkülönítésében.  

logT 18,859 

logK -0,540 

logAtlo 3,504 

logt/T 20,661 

Ellipt 0,296 

Szog 0,000 

Cirk -0,306 

PA -,0751 

AR 1,174 

(Constant) -30,540 

 

 3. táblázat: A kapott diszkriminancia függvény együtthatói és azok súlyai. 

A 40. ábrán a mellékkőzetben és szalagban lévő szemcsék diszkriminancia-függvény 

szerinti elkülönülése látható diagramon ábrázolva. A mellékkőzet szemcséinek (0 

csoport) értékei jellemzően 0 és 6 között változnak, míg a szalag esetében (1 csoport) ez 

a tartomány -8 és -4 közé tehető. A szalaghoz tartozó szemcsék diagramján is 

megjelenik egy kisebb csúcs 0 és 3 között. Ezek valószínűleg az általam szalagként 

csoportosított szemcsék, melyek a diszkriminancia-függvény alapján inkább a 

mellékkőzethez tartoznak.  
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40. ábra: A mellékkőzetben (A) és szalagban (B) lévő szemcsék diszkriminancia-függvény szerinti 

értéke diagramon ábrázolva. X-tengelyen a diszkriminancia-értékek, Y-tengelyen a gyakoriság látható. 

A fenti diszkriminancia-függvény alapján tulajdonképpen a mellékkőzet és szalag 

szemcséi élesen elkülöníthetőek egymástól. Az általam 2-es vagy 3-as csoportba sorolt 

(valószínűleg mellékkőzet illetve valószínűleg szalag) szemcsék a diszkriminancia-

értékük alapján lettek csoportosítva (0 vagy 1-es csoportba). A 4. táblázatban látható, 

hogy az általam mellékkőzetként csoportosított szemcsék mindegyike a 

diszkriminancia-függvény alapján is a mellékkőzethez tartozik. Az általam szalagként 

csoportosított szemcsék közül ellenben 11 db szemcse a függvény alapján inkább a 

mellékkőzethez tartozik. Ez mindössze 4,5%-ot jelent a szalagként csoportosított 

szemcsékből, összességében a szemcsék 98,6%-a helyes besorolást kapott. 

 

A csoportosítás eredményea 

  

Csoport 

A függvény szerinti csoportosítás 

Total   ,00 1,00 

Eredeti Mennyiség 
(db) 

,00 565 0 565 

1,00 11 231 242 

Nem csoportosított 
szemcsék 

63 45 108 

% ,00 100,0 ,0 100,0 

1,00 4,5 95,5 100,0 

Nem csoportosított 

szemcsék 

58,3 41,7 100,0 

a, az eredetileg csoportosított szemcsék 98,6%-a helyes besorolást kapott  

 

4. táblázat: A csoportosítások eredményei 
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A kapott diszkriminancia-függvényben legnagyobb súllyal a területtel normált 

Szemcsetávolság (20,661) és a Szemcseterület (18,859) szerepel. A többi együttható 

súlya egy vagy két nagyságrenddel kisebb, tehát a továbbiakban az alábbi egyszerűsített 

diszkriminancia-függvényt fogom használni:  

./�  = log 34
56 + log�#� = log��� − log�#� + log�#� =  789�:�, 

ahol DI az adott szemcse diszkriminancia-értéke, log(t/T) a területtel normált 

Szemcsetávolság logaritmusa, log(T) pedig a Terület logaritmusa. A logaritmus 

azonosság szerint egyszerűsítve az egyetlen geometriai paraméter, amely a 

diszkriminancia-függvényben marad a Szemcsetávolság logaritmusa. Ezzel a 

paraméterrel tulajdonképpen elkülöníthetőek a deformációs szalag szemcséi a 

mellékkőzet szemcséitől.  

A Szemcsetávolság normálásának oka a változó magas korrelációs együtthatója volt 

a Területtel. Ha ezt a lépést kihagyjuk, azaz a Szemcsetávolságot nem osztjuk a 

Területtel, a kapott diszkriminancia-függvény együtthatói közül legnagyobb súllyal 

továbbra is a Szemcsetávolság (logTav) szerepel (5. táblázat). Az Átlóhossz logaritmusa 

(logAtlo) is említésre méltó, amely alapvetően a Szemcsetávolsággal együtt változik. A 

Kerület (logK) logaritmusa az Átlóhosszal azonos súllyal szerepel, viszont negatív 

irányban.  E három paraméter egyértelműen a szemcseterülettel mozog együtt, tehát 

tulajdonképpen a szalag szemcséinek elkülönítése a szemcseterület-csökkenés alapján 

történik. 

 

logTav 20,704 

Ellipt ,226 

Szog ,000 

Cirk -,865 

AR ,951 

logT ,017 

logK -3,360 

logAtlo 3,223 

(Constant) -29,074 

5. táblázat: A kapott diszkriminancia függvény együtthatói és azok súlyai. 
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Az egyszerűsített függvény tehát a következőképpen írható le: 

./� = −; <=>�?)@� − <=>�A:78� +  <=>�B�, 
ahol DI2 az adott szemcse diszkriminancia-értéke, log(Tav) a Szemcsetávolság 

logaritmusa, log(Atlo) az Átlóhossz logaritmusa, log(K) pedig a Kerület logaritmusa. Az 

egyszerűsített függvényt szétbontva, majd diagramon megjelenítve azt láthatjuk, hogy a 

szalag szemcséi (zöld) élesen elkülönülnek a mellékkőzet szemcséitől (kék) (41. ábra). 

Ez azt bizonyítja, hogy a DI2 diszkriminancia-függvénnyel is elkülöníthető a 

deformációs szalag. 

 
41. ábra: A DI2 diszkriminancia-függvény megjelenítése diagramon. X-tengelyen a 

6*log(Szemcsetávolság)+log(Átlóhossz), y-tengelyen a log(Kerület) szerepel. A diagramon látható körök 
mindegyike egy-egy szemcsét jelöl. Zöld színnel a szalag szemcséi (1), kék színnel a mellékkőzet 

szemcséi (0) láthatóak. A 2-essel jelölt körök az általam valószínűleg mellékkőzetként,  
a 3-assal jelölt körök valószínűleg szalagként lettek besorolva. 

A továbbiakban a többi mintára a CD Ediszkriminancia-függvényt fogom alkalmazni, 

melyben a Szemcsetávolság logaritmusa szerepel egyetlen változóként. Tulajdonképpen 

ez is egy szemcseterülettől függő változó, ugyanis minél kisebb egy adott szemcse, 

annál közelebb tud kerülni egy másik szemcse középpontjához.  

Második körben tehát a már egyszerűsített diszkriminancia-függvényt futtattam le a 

TaNe-1 mintán. A szemcsék a diszkriminancia értékük alapján jól láthatóan két 

csoportba tömörülnek (42. ábra). 
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42. ábra: A TaNe-1 mintában lévő szemcsék diszkriminancia-értékei (DI) hisztogramon ábrázolva. A 

szaggatott körvonalú téglalapok a szalaghoz, illetve a mellékkőzethez tartozó szemcséket jelölik. 

Feltehetőleg az 1,5 (±0,07) értékű szemcsék tartoznak a szalaghoz, az 1,59 (+0,2) 

érték körüli szemcsék pedig a mellékkőzethez. A diszkriminancia függvény tehát a 

TaNe-1 mintánál is sikeresen elkülönítette a szalag szemcséit a mellékkőzet 

szemcséitől. 

Harmadik körben a TaNe-2 mintára futattam le a diszkriminancia-függvényt. Ennél a 

mintánál az előző vizsgálatok alapján a fő deformációs mechanizmus (az eddigi 

mintáktól eltérően) a szemcserotáció volt. A 43. ábrán a szemcsék diszkriminancia 

értékei láthatóak gyakorisági hisztogramon ábrázolva. Ebben az esetben az értékek 

eloszlása egymódusú, tehát nem különültek el a mellékkőzet szemcséi a szalagban lévő 

szemcséktől. Ennek oka nagy valószínűséggel az, hogy az A4-b és Beru-211-es 

mintákban található szalagok, melyek alapján a diszkriminancia-függvény íródott, 

kataklázos deformációs mechanizmussal jöttek létre. A TaNe-2 minta esetében ellenben 

a szalag mentén nem figyelhető meg szemcseterület-csökkenés, a deformáció a 

szemcsék átrendeződésében, egységes orientáció megjelenésében mutatkozik meg. 
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43. ábra: A TaNe-2 mintában lévő szemcsék diszkriminancia-értékei (DI) hisztogramon ábrázolva. 

Utolsó lépésként az egyszerűsített diszkriminancia-függvényt a Darnó mintán 

futtattam le. Ebben a mintában nincsenek előzetesen csoportosítva a szemcsék a 

szalaghoz tartozásuk függvényében, ugyanis a csiszolatban nem lehetett egyértelműen 

kijelölni a szalag futását. A 44. ábrán a szemcsék diszkriminancia-értéke látható 

gyakorisági hisztogramon ábrázolva. Az 1,6-os értéknél megjelenő csúcs mellett, 

körülbelül 1,64-nél megjelenik egy második csúcs is, ami feltételezhetően a szalag 

szemcséit képviseli.  
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44. ábra: A Darnó mintában lévő szemcsék diszkriminancia-értékei (DI) gyakorisági hisztogramon 

ábrázolva. 

Annak érdekében, hogy megbizonyosodjunk a szalag szemcséinek térbeli 

elrendeződéséről, a szemcsékhez tartozó diszkriminancia-értékeket a szürke 

árnyalataival ábrázoltam. Minél sötétebb az adott szemcse, annál kisebb a 

diszkriminancia-értéke, tehát annál inkább a szalaghoz tartozik. A világos szemcsék 

értelemszerűen a mellékkőzethez tartoznak. A 45/A ábrán látható, hogy a szemcsék 

vagy nagyon világosszürke, vagy sötétszürke színnel jelennek meg. Ennek oka, hogy a 

diszkriminancia értékekben van egy kiugró értéktartomány, ami pár szemcsét érint 

(világos szín), emiatt a kisebb különbségek nem rajzolódnak ki az ábrán. Ezt a 

tartományt (72 szemcsét) kivonva a színezésből már jól láthatóan kirajzolódik egy zóna, 

amely mentén a sötétszürke szemcsék helyezkednek el (45/B ábra). A diszkriminancia-

függvény alapján tehát a Darnó mintában található deformációs szalag e zóna mentén 

fut.  
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45. ábra: A Darnó minta szemcséi diszkriminancia-értéküktől függően a szürke árnyalataival 

megjelenítve. Az A, ábrán az összes szemcse, a B, ábrán a kiugró diszkriminancia-értékektől leválogatott 
szemcsék láthatóak. 
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6 Diszkusszió 

Dolgozatom célja azon morfológiai paraméterek meghatározása volt, melyek alapján 

a deformációs szalagok szemcséi leginkább elkülönülnek a mellékkőzet szemcséitől. 

Továbbá a szalag kinematikai típusának a szemcsék morfológiai paramétereitől való 

függésének vizsgálata, illetve a kapott eredmények összevetése a szakirodalommal. 

Emellett egy olyan program megírása is célom volt, amely alkalmazásával az adott 

mintaterület szemcséinek paraméterei automatikusan számolhatók, a kapott adatok 

rugalmasan kezelhetők. A továbbiakban a kifejlesztett módszerek segítségével az egyes 

minták vizsgálatainak eredményeit vitatom meg. 

Az A-4b mintában BEKE & FODOR (2014) leírása alapján egy fejlett kataklázos 

szalag található, intenzív szemcsetöréssel. PETRIK et al. (2014) munkájukban ezeket a 

szalagokat kataklázos-nyírásos szalagoknak határozták meg. Üledékes foliációra utaló 

bélyegek nem jelennek meg a vékonycsiszolatban. A szalag mentén a limonitosodás és 

a szemcseterület-csökkenés jelentős, ezáltal jól elkülöníthető a mellékkőzettől (7. ábra). 

A szalagból, illetve mellékkőzetből vett minták szemcseterület-eloszlásainak átlaga a 

mellékkőzet esetén 8 mm2, szórása 7,6 mm2, míg a szalagban az átlag területérték 5,4 

mm2, a szórás 4,6 mm2
. A szórás magas értéke és az átlagok kis különbsége alapján nem 

bizonyítható a szemcseterület-csökkenés, viszont az eloszlások eltérő mintázata 

egyértelműen arra utal, hogy a szalag mentén szemcseterület-csökkenés zajlott, ami 

alátámasztja BEKE & FODOR (2014) eredményét. A szemcseorientációk eloszlásának 

hisztogramjai ellenben nem mutatnak jelentős különbséget a szalag és a mellékkőzet 

között. Habár a szalag szemcséinek irányeloszlásán megjelenik egy enyhe csúcs, 

feltehetőleg a deformáció során nem a szemcserotáció volt a domináns folyamat. A Fry-

módszerrel kapott alakváltozási ellipsziseket vizsgálva a szalagban és a mellékkőzetben 

jelentős különbségek fedezhetők fel (24. ábra). A szalag esetén az ellipszis kistengelye 

(a legnagyobb főfeszültség iránya) és a szalag által bezárt szög 42°, ami azt bizonyítja, 

hogy a szalag mentén nyírásos jellegű deformációs mechanizmus zajlott, ugyanis ha a 

szalag kinematikája tisztán kompakciós lenne, a legnagyobb főfeszültség iránya 

merőleges lenne a szalagra. Végeredményként, a kapott eredmények alátámasztják 

PETRIK et al. (2014) leírását, miszerint az A-4b mintában egy nyírásos-kompakciós 

szalag található. 
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BEKE (2016) vizsgálatai alapján a TaNe-1 mintában található szalagot egy csökkent 

porozitású zóna képviseli. A szalag mentén megjelenő mátrix filloszilikátokból és 

összetört szemcsékből áll. A deformáció mechanizmusa szerint ezeket a szalagokat 

gyengén kataklázosként, kinematika alapján kompakciós szalagokként határozta meg. A 

ridegen viselkedő szemcsék sok helyen még épen maradtak, vagy csak kis mértékben 

töredezettek. A TaNe-1-es szalag esetében tehát a kataklázosodás mértéke még nincs 

olyan előrehaladott állapotban, mint az andornaktályai minta esetében.  

Az általam vizsgált szemcseterület-eloszlások mintázatában a szalagon belül, illetve 

a mellékkőzetben nem, ellenben az eloszlások átlagában számottevő eltérés mutatkozik. 

Míg a mellékkőzet esetében 9,4 mm2, szórása 7,8 mm2, addig a szalag esetében 

mindössze 7,8 mm2, szórása 6,6 mm2. A két átlagérték különbsége alapján tehát 

bizonyítottan szemcseterület-csökkenés zajlott, ami alátámasztja BEKE (2016) 

következtetéseit. A szemcseorientáció-eloszlások meglehetősen hasonló mintázatúak a 

mellékkőzet és a szalag esetében, ami arra utal, hogy a deformáció során nem a 

szemcserotáció volt a fő deformációs mechanizmus. Az alakváltozási ellipszisek a 

mellékkőzet és a szalag esetében is szinte tökéletesen kör alakúak, ami arra utal, hogy a 

Fry-módszer alapján nem mutatható ki a deformáció hatása sem a mellékkőzetben, sem 

a szalag mentén. Ennél a mintánál fontos hozzátenni, hogy a szemcsék digitalizálásának 

van egy alsó mérethatára, amely alatt nem lehetséges körberajzolni a szemcséket, így 

ennél a mintánál a szalagban előforduló mátrix nem jelenik meg mint szemcseterület-

tartomány. Elképzelhető tehát, hogy a szemcseterület-csökkenés intenzívebb volt, mint 

ahogy az az általam meghatározott szemcseparaméterek alapján adódott eloszlások, 

illetve átlagok alapján mutatkozik. Összességében, a TaNe-1 mintában található 

szalagban nyírás jelenléte nem igazolható, a deformáció bizonyítottan szemcseterület-

csökkenés formájában jelenik meg, ami összhangban áll BEKE (2016) megállapításával, 

miszerint ez egy kompakciós típusú kataklázos szalag. 

A TaNe-2 minta esetében nincs látható porozitás-változás a szalag mentén, így a 

szalag határai nem jelölhetők ki egyértelműen. BEKE (2016) leírása alapján a 

deformáció főként a szemcsék forgásából, egymás melletti elcsúszásukból tevődik 

össze. Az elmozdulás egy marker réteg elvetődése által igazolható. A minta részletes 

vizsgálata során az elmozdított rétegek közt a hosszúkás ásványszemcsék reorientációja 

figyelhető meg, amely jelzi a nyírást. Szemcsetörés nem látható, a deformáció 

uralkodóan az ásványok elforgásából, és egymás mellett történő elcsúszásukból tevődik 
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össze. BEKE (2016) megállapítása szerint ez kinematikailag tiszta nyírásos szalagnak, és 

diszaggregációs deformációs mechanizmusnak felel meg.  

Az általam készített szemcseterület-eloszlások átlaga a szalagon belül nagyobb (4,6 

mm2), mint a mellékkőzetben (4 mm2). Meglepő, de a szalagon belüli szemcseterület-

eloszlás szórása is nagyobb (2,7), mint a mellékkőzet esetében (2,1), ami arra utal, hogy 

a mellékkőzetben lévő szemcsék osztályozottabbak, mint a szalag menti szemcsék. A 

szemcseterület-eloszlások mintázatából, illetve az átlagok viszonyából arra 

következtethetünk, hogy a szalag mentén nem történt szemcseterület-csökkenés. Ez az 

eredmény összhangban áll BEKE (2016) leírásával, miszerint a szalag mentén nem 

történt porozitás-csökkenés. A szemcseorientáció-eloszlásokat vizsgálva hasonló 

mintázatot láthatunk a mellékkőzet és szalag esetében, habár a szalag szemcséinek 

hisztogramján a domináns iránytartomány élesebben kirajzolódik. A mellékkőzet 

irányeloszlásában is fellelhető ez a domináns tartomány, viszont kevésbé szignifikáns. 

Nem zárható ki, hogy a szalag esetében a domináns szögtartomány éles 

lehatárolhatóságának oka az eredeti  rétegzettség befolyása, ugyanis BEKE (2016) leírása 

szerint az üledékes foliáció iránya éppen 17°, ami beleesik a domináns szögtartományba 

(-30°–20°). Mindezek alapján megállapítható, hogy a szalagon belüli szemcsék 

hossztengelye egy jól meghatározható orientációs irányt jelölt ki, ami bár kevésbé 

meghatározóan, de a mellékkőzetben is megjelenik. Meglepő, hogy a szalag 

alakváltozási ellipszisének megnyúltsága kisebb, mint a mellékkőzeté. Ez arra utal, 

hogy a mellékkőzet szemcséi a legnagyobb főfeszültség irányából közelebb kerültek 

egymáshoz, intenzívebben deformálódtak, mint a szalag szemcséi. Az ellipszis 

kistengelye és a szalag orientációja által bezárt szög 104° (32. ábra), ami azt jelenti, 

hogy a legnagyobb főfeszültség iránya nem merőleges a szalagra, tehát nyírásos jellegű 

deformációs mechanizmus zajlott a szalag mentén. Mindezek alapján a TaNe-2 szalag 

esetében a szemcseméret-csökkenés, mint deformációs mechanizmus kizárható. A 

szemcserotáció folyamata nem igazolható egyértelműen az orientáció-eloszlások 

alapján, ugyanis az eredeti rétegződés befolyásolhatta a domináns iránytartomány 

helyzetét. A nyírás folyamata ellenben bizonyított a deformációs ellipszisek által. Ezek 

az eredmények alátámasztják BEKE (2016) megállapítását, miszerint a mintában 

található szalag kinematikailag tisztán nyírásos típusú. 

APRÓ (2015) a Fry-módszert alkalmazva vizsgálta a Beru-211 mintában található 

deformációs szalagot, amely megállapítása szerint nyírásos-kompakciós típusúnak 

bizonyult. Fontos hozzátenni, hogy ő a szemcseközéppontokat manuálisan jelölte be, 
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valamint a deformációs ellipszist is manuálisan illesztette a szemcsementes térre. Ezzel 

szemben az általam alkalmazott megközelítés a szemcseközéppontok program-általi 

meghatározásán, valamint az ellipszis objektív illesztésén alapult (4.3.2 fejezet). 

Az általam készített szemcseterület-eloszlások a mellékkőzetben és a szalagon belül 

meglehetősen eltérő mintázatot mutatnak. Míg a mellékkőzet eloszlásának átlaga 11,4 

mm2, a szalagon belüli részen ez az érték 3,2 mm2. A két átlagérték jelentős különbsége 

arra utal, hogy a szalag mentén számottevő szemcseterület-csökkenés zajlott a 

deformáció során. A szemcseorientáció-eloszlások mintázatában ellenben nem látható 

szignifikáns különbség, habár a szalag esetében élesebben kirajzolódik egy domináns 

iránytartomány – ami arra utalhat, hogy az erőteljes kataklázosodás mellett 

szemcserotáció is zajlott. A mellékkőzet szemcséinek alakváltozási ellipszise szinte 

tökéletes körként jelenik meg, tehát itt nem történt deformáció. A szalag alakváltozási 

ellipszise ellenben a deformáció hatását mutatja. Az ellipszis kistengelyének szalaggal 

bezárt szöge 96°, ami megközelítőleg derékszög, tehát a legnagyobb főfeszültség iránya 

(σ1) merőleges a szalag orientációjára (36. ábra). Ez azt jelenti, hogy a deformáció 

során nyírás nem történt, tehát a szalag tisztán kompakciós kinematikájú, ami 

magyarázatot ad a szalag közepén futó nyomási-oldódási elemre, a sztilolitra. 

A Darnó minta esetében a többi mintával ellentétben mikro léptékben meglehetősen 

nehezen követhető a szalag futása. BEKE (2016) leírása alapján a deformációra utaló 

jelek főként szemcserotáció és szemcsehatár-menti csúszás formájában jelennek meg. 

Vizsgálatai alapján a szalagot a szemcsék átrendeződése szerint lehet elkülöníteni a 

mellékkőzettől. A szalag elkülönítésének hiányában ennél a mintánál a szemcseterület-, 

és szemcseorientáció-eloszlások az egész mintára vonatkoznak. A szemcseterület-

eloszlás egymódusú jellege arra utal, hogy a feltételezett szalag mentén nem történt 

szemcseméret-csökkenés. A szemcseorientáció-eloszlás hisztogramján két domináns 

szögtartomány is megjelenik, ami a szalag menti szemcseátrendeződésre is utalhat. 

Ennek a feltételezésnek az igazolása céljából térképeztem a két fő iránytartományba eső 

szemcséket, amik meglehetősen szétszórva jelentek meg (39. ábra), ezzel kizárva a 

szalag menti szemcseátrendeződést.  

Annak céljából, hogy azokat a geometriai paramétereket definiáljuk, melyek a 

deformációs szalagban lévő szemcsék és a mellékkőzetben lévő szemcsék 

elkülönítésében a legnagyobb szerepet játszanak, diszkriminancia-analízist végeztem a 

mintákon. MOLNÁR (2015) ezzel a módszerrel vizsgálta, hogy a különböző tektonitok 

mennyire megbízhatóan különíthetőek el geometriai paraméterek alapján, illetve hogy 
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mely paraméterek játsszák a legnagyobb szerepet a csoportok elkülönítésében. 

Munkájában három tektonit típust vizsgált: kataklázitot, breccsát és vetőagyagot. 

Eredményei alapján a csoportok elkülönítésében legnagyobb súllyal az Aspect Ratio, 

Szemcseméret-eloszlás (PSD) és Orientáció (Angle) paraméterek szerepelnek. A 

diszkriminancia-vizsgálatot az A-4b és Beru-211 mintákra összesítve végeztük, ugyanis 

ezekben a mintákban lehetett a legegyértelműbben elkülöníteni a szalag szemcséit a 

mellékkőzettől. A kapott diszkriminancia-függvényben legnagyobb súllyal a területtel 

normált Szemcsetávolság logaritmusa (log(t/T)), és a Terület logaritmusa (log(T)) 

szerepel. A logaritmus azonosság szerinti egyszerűsítéssel a függvényben egyetlen 

változó marad, a Szemcsetávolság logaritmusa (log(t)): 

./�  = log F�
#G + log�#� = log��� − log�#� + log�#� =  789�:� 

 Ez azt jelenti, hogy a deformációs szalag elkülönítésében a szemcsék egymástól 

vett távolsága játssza a legnagyobb szerepet. Ezzel a változóval tehát elkülöníthetőek a 

szalag szemcséi a mellékkőzet szemcséitől. Érdemes megnézni, hogy abban az esetben, 

ha a Szemcsetávolságot nem normáljuk a területtel, milyen eredmény jön ki. Az így 

kapott diszkriminancia-függvényben legnagyobb súllyal szintén a Szemcsetávolság 

logaritmusa (log(Tav)) szerepel. Az Átlóhossz (log(Atlo)) és Kerület logaritmusa 

(log(K)) azonos súllyal, de eltérő előjellel jelennek meg a függvényben. Az Átlóhossz a 

értelemszerűen a Szemcsetávolsággal változik együtt.  

./� = −; <=>�?)@� − <=>�A:78� +  <=>�B� 

A függvényt diagramon ábrázolva egyértelműen elkülöníthetőek a szalag 

szemcséi a mellékkőzettől, tehát a DI2 függvény is egy működő módszer a deformációs 

szalag lehatárolására. A függvényben szereplő paraméterek egyértelműen a 

szemcseterülettel változnak együtt, tehát a szalag elkülönítése a második függvényben 

tulajdonképpen szemcseterület-csökkenés alapján történik. A többi mintára az első 

függvényt alkalmaztam (DI1), melyben a Szemcsetávolság az egyetlen diszkrimináló 

paraméter. A továbbiakban ezeket az eredményeket részletezem. 

Az A-4b és Beru-211 mintákon végzett diszkriminancia-vizsgálattal kapott 

diszkriminancia-függvényt a TaNe-1 mintára alkalmazva élesen lehatárolhatók a 

szalagban lévő szemcsék a mellékkőzet szemcséitől. A TaNe-2 minta esetében viszont 

nem rajzolódott ki két módus a szemcsék diszkriminancia-érték eloszlásán, tehát ennél a 

mintánál a diszkriminancia-függvénnyel nem sikerült elkülöníteni a szalagot a 
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mellékkőzettől. Ennek oka feltételezhetően a TaNe-2 szalag – Beru211 és A-4b 

mintákhoz képest – eltérő kinematikai jellege. Ez azért lehet probléma, mert a függvény 

paramétereit kataklázos deformációs mechanizmusú szalagok segítségével határoztuk 

meg. A Darnó minta szemcséinek diszkriminancia-érték szerinti eloszlásán nem 

különülnek el egyértelműen a szalagban lévő szemcsék a mellékkőzettől. A szemcsék 

diszkriminancia-érték szerinti térbeli elrendeződése alapján ellenben jól láthatóan 

kirajzolódik egy vékony zóna, amely mentén a feltételezett szalag fut (45. ábra). Habár 

a feltételezett szalag jól kivehető az ábrákon, fontos hozzátenni, hogy a 

diszkriminancia-függvény két kataklázos szalag alapján készült, a Darnó mintában 

viszont nem jellemző szemcseterület-csökkenés, azaz a kapott eredmények 

megbízhatósága kérdéses. 
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9 Mellékletek 

9.1 Az SVGprocessor program 

clear 
erinto=1; 
i=1; 
Mcount=0; 
%******************************ideiglenes koordináták a kirajzoláshoz 
  
xv=[]; 
yv=[]; 
Z={}; 
  
%******************************************************file behívása 
  
O=uigetfile('*.svg') 
fid=fopen(O); 
C=textscan(fid,'%s','delimiter',' "'); 
fclose(fid); 
  
%********************************************rajzterület előkészítése 
figure(1) 
cla 
hold on 
axis ij 
axis equal 
%*********************************************koordinapárok rendezése 
while(i<=size(C{1},1)) 
    C{1}{i}; 
  
if (C{1}{i}=='M') 
        Mcount=Mcount+1; 
        i=i+1; 
        C{1}{i}; 
        Temp=sscanf(C{1}{i},'%f,%f'); 
        P0=Temp; 
        plot(xv,yv,'b.-') 
  
  
        xv=[P0(1)]; 
        yv=[P0(2)]; 
    %****************************************P0 pontok Z tömbbe gyűjt. 
        Z{Mcount}=[P0]; 
    %***************************C-koordinátapárok kigyűjtése(P1,P2,P3) 
    elseif(C{1}{i}=='C') 
        i=i+1; 
        C{1}{i}; 
        TempC1=sscanf(C{1}{i},'%f,%f'); 
      
        i=i+1; 
        C{1}{i}; 
        TempC2=sscanf(C{1}{i},'%f,%f'); 
         
        i=i+1; 
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        C{1}{i}; 
        TempC3=sscanf(C{1}{i},'%f,%f'); 
         
    P3=TempC3; 
    P2=TempC2; 
    P1=TempC1; 
    %*******************************************érintők kirajzoltatása 
    if (erinto) 
        plot([P0(1) P1(1)],[P0(2) P1(2)], 'r-','LineWidth',2) 
        plot([P2(1) P3(1)],[P2(2) P3(2)], 'r-','LineWidth',2) 
    end 
    %*****************************************************bézier-görbe  
    Tav=[]; 
    for t= 0.01:0.01:1 
        Pt = (1-t)^3*P0+3*(1-t)^2*t*P1+3*(1-t)*t^2*P2+t^3*P3; 
        Ptelozo = (1-(t-0.01))^3*P0+3*(1-(t-0.01))^2*(t-0.01)*P1+3*(1-
(t-0.01))*(t-0.01)^2*P2+(t-0.01)^3*P3; 
    %***********************************************pontok közötti táv 
        Tav=[Tav norm(Ptelozo-Pt)]; 
         
    end 
    %*********************************************lépték meghatározása 
    Minimumstep=0.5; 
    Step=1/floor(sum(Tav)/Minimumstep+1); 
     
    %*************************************************egyenközű Bézier 
    for t= Step:Step:1 
    
        Pt = (1-t)^3*P0+3*(1-t)^2*t*P1+3*(1-t)*t^2*P2+t^3*P3; 
        xv = [xv Pt(1)]; 
        yv = [yv Pt(2)]; 
    %**********************************koordinátapárok Z tömbbe gyűjt. 
        Z{Mcount}=[Z{Mcount} Pt]; 
    end 
    P0=P3; 
         
         
    end 
    i=i+1; 
end 
%************************************szemcse-körvonalak kirajzoltatása 
plot(xv,yv,'b-') 
  
clearvars C; 
  
%****************************SZŰRÉSEK********************************* 
%***************************************************szemcsék területe 
Ter=[]; 
for j=1:Mcount 
     
    T=polyarea(Z{j}(1,:),Z{j}(2,:)); 
    Ter=[Ter T];  
end 
%**********************************************hibás értékek nullázása 
for i=1:size(Ter,2) 
    if (Ter(i)<3) 
        Ter(i)=0; 
    end 
end 
%*********************************************Zz tömbbe a jó területek 
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Zz={}; 
Zcount=0; 
for i=1:size(Z,2) 
    if (Ter(i)>0) 
        Zcount=Zcount+1; 
        Zz{Zcount}=Z{i}; 
    end 
end 
  
clearvars Z; 
%*******************************************Zz-ből középpontok meghat. 
Zszep={}; 
Zcount=1; 
Zszep{Zcount}=Zz{1}; 
centrum1=sum(Zz{1},2)/size(Zz{1},2); 
  
  
figure(2) 
hold on 
axis equal 
for i=2:size(Zz,2) 
    
    centrum1=sum(Zz{i-1},2)/size(Zz{i-1},2); 
    centrum2=sum(Zz{i},2)/size(Zz{i},2); 
    plot(centrum2(1),centrum2(2),'gx') 
  %******************************a nagyobb területű görbe kiválasztása 
    if norm(centrum1-centrum2)>10 
        Zcount=Zcount+1; 
        Zszep{Zcount}=Zz{i}; 
    else 
        if(polyarea(Zz{i}(1,:),Zz{i}(2,:)))>(polyarea(Zz{i-
1}(1,:),Zz{i-1}(2,:))) 
             
            Zszep{Zcount}=Zz{i}; 
        end       
    end 
end 
           
clearvars Zz; 
%****************************************szemcsekörvonalak kirajzolása 
for i=1:size(Zszep,2) 
    plot(Zszep{i}(1,:),Zszep{i}(2,:),'r-') 
end 
  
% %***********************************************adatok kiírása txtbe 
  
fid=fopen('szepkoord_pelda.txt','w'); 
  
for i=1:size(Zszep,2) 
    
    fprintf(fid,'%s %d %d ','A',i,size(Zszep{i},2)); 
    for j=1:size(Zszep{i},2) 
    fprintf(fid,'%f,%f ',Zszep{i}(1,j), Zszep{i}(2,j)); 
    end 
end 
 fclose(fid); 
  
 %clearvars Zszep; 
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9.2 A GrainDescriptor program 

%************************************************koordináták behívása 
Zszep={}; 
O=uigetfile('*.txt') 
fid=fopen(O); 
Cszep=textscan(fid,'%s','delimiter',' '); 
fclose(fid); 
  
Zszep={}; 
Acount=0; 
i=1; 
  
%*******************************************hibás forrásfile kiszűrése 
  
while i<=size(Cszep{1},1) 
    if (strcmp(Cszep{1}{i},'A')==0) 
         disp(sprintf('"A" hiba helye: %d (%s)',i,Cszep{1}{i})) 
         
        return 
    end 
    Acount=Acount+1; 
    i=i+1; 
    if(size(str2num(Cszep{1}{i}),1)==0) 
        disp(sprintf('sorszam hiba helye: %d (%s)',i,Cszep{1}{i})) 
         
        return 
    end 
    sorszam=str2num(Cszep{1}{i}); 
        i=i+1; 
         
        if (size(str2num(Cszep{1}{i}),1)==0) 
            disp(sprintf('méret hiba helye: %d (%s)',i,Cszep{1}{i})) 
            return 
        end 
        meret=str2num(Cszep{1}{i});         
         
        Zszep{sorszam}=[]; 
        for j=1:meret 
            Cszep{1}{i+j}; 
            Temp=sscanf(Cszep{1}{i+j},'%f,%f'); 
             
         Zszep{sorszam}=[Zszep{sorszam} Temp];            
        end 
        i=i+meret+1; 
end 
  
%*********************************************rajzterület előkészítése   
figure(1) 
axis ij 
axis equal 
cla 
hold on  
Szepter=[]; 
Szepcentrum=[]; 
Szeptav=[]; 
Szepellipc=[]; 
Szepirany=[]; 
Szepkerulet=[]; 
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%****************************************************Zszep adataiból.. 
  for i=1:size(Zszep,2) 
       
    
%************************************************************Területek 
    Terulet=[polyarea(Zszep{i}(1,:),Zszep{i}(2,:))]; 
    Szepter=[Szepter Terulet]; 
   
%**********************************************************Középpontok 
    centrum=sum(Zszep{i},2)/size(Zszep{i},2); 
    Szepcentrum=[Szepcentrum centrum]; 
    
%**************************************************************Átmérők 
    D=pdist(Zszep{i}'); 
    DD=squareform(D); 
    [Dmax,I]=max(DD(:)); 
    [ndxD1,ndxD2]=ind2sub(size(DD),I); 
    Szeptav=[Szeptav Dmax]; 
    
%*********************************************************Ellipticitás 
    a=Dmax/2; 
    b=Terulet/a/pi; 
    lap=sqrt(1-b^2/a^2); 
    Szepellipc=[Szepellipc lap]; 
     
%********************************************Vízszintessel bezárt szög 
    dir=(atan(-(Zszep{i}(2,ndxD2)-
Zszep{i}(2,ndxD1))/(Zszep{i}(1,ndxD2)-Zszep{i}(1,ndxD1)))*180/pi); 
    Szepirany=[Szepirany dir]; 
     
    W(i)=Szepellipc(i)*3; 
%*******************************************irány szerinti színezés  
      if(dir<-60) 
        R=1-(dir-(-90))/30; 
        G=0; 
        B=1;       
    elseif(dir<-30) 
        R=0; 
        G=0+(dir-(-60))/30; 
        B=1;         
    elseif(dir<0) 
        R=0; 
        G=1; 
        B=1-(dir-(-30))/30;     
    elseif(dir<30) 
        R=(0+dir)/30; 
        G=1; 
        B=0;       
    elseif(dir<60) 
        R=1; 
        G=1-(dir-(30))/30; 
        B=0;        
    elseif(dir<90) 
        R=1; 
        G=0; 
        B=0+(dir-(60))/30; 
      
     end 
%******************************************ellipt.tól függő vastagság 
    plot([Zszep{i}(1,ndxD1) Zszep{i}(1,ndxD2)],[Zszep{i}(2,ndxD1) 
Zszep{i}(2,ndxD2)],'Color',[R G B],'LineWidth',W(i))     
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%***********************************************************Kerületek 
    Tav=[]; 
    for j=2:size(Zszep{i},2) 
    Tav=[Tav norm(Zszep{i}(:,j)-Zszep{i}(:,j-1))]; 
    end 
    
    Szepkerulet=[Szepkerulet sum(Tav)]; 
     
%************************************************hibás görbék pirossal 
    if(sum(Tav)/Terulet>1) 
        plot(Zszep{i}(1,:),Zszep{i}(2,:),'r-') 
    else 
        plot(Zszep{i}(1,:),Zszep{i}(2,:),'k-') 
    end 
%*************************************************szemcseszám jelölése 
    text(centrum(1),centrum(2),num2str(i)) 
     
  end 
 
%******************************************************Szemcsetávolság 
    
tavolsag=pdist(Szepcentrum'); 
    tavolsagDD=squareform(tavolsag); 
    for x=1:size(tavolsagDD,1) 
        for y=1:size(tavolsagDD,2) 
            if (tavolsagDD(x,y)==0) 
                tavolsagDD(x,y)=10000; 
            end            
        end 
    end 
 tavolsagDD=sort(tavolsagDD); 
 Temp=[]; 
 Szemcsetav=[]; 
 for i=1:size(tavolsagDD,2) 
      j=1:size(tavolsagDD,1); 
      for j=1:6 
          Temp=[Temp tavolsagDD(j,i)];           
      end 
      Szemcsetav=[Szemcsetav mean(Temp)]; 
 end 
  
%************************************************ adatok file-ba írása 
  
fid=fopen('adatok_TaNe1_mellek_jo.txt','w'); 
for i=1:size(Zszep,2) 
    
fprintf(fid,'%d,%f,%f,%f,%f,%f,%f\n',i,Szepter(i),Szepcentrum(1,i),Sze
pcentrum(2,i),Szepellipc(i),Szepkerulet(i),Szepirany(i)); 
    
end 
 fclose(fid); 
  
%***************************************************referencia színkör 
a=xlim; 
b=ylim; 
a(2)=a(2)+20; 
b(1)=b(1)-20; 
for i=-90:90 
    x=50*cos(i*pi/180); 
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    y=50*sin(i*pi/180); 
     
    if(i<-60) 
        R=1; 
        G=0; 
        B=1-(i-(-90))/30;; 
    elseif(i<-30) 
        R=1; 
        G=0+(i-(-60))/30; 
        B=0; 
         
    elseif(i<0) 
        R=1-(i-(-30))/30; 
        G=1; 
        B=0; 
       
    elseif(i<30) 
        R=0; 
        G=1; 
        B=(0+i)/30; 
        
    elseif(i<60) 
        R=0; 
        G=1-(i-(30))/30; 
        B=1; 
         
    elseif(i<90) 
        R=0+(i-(60))/30; 
        G=0; 
        B=1; 
         
  
    end 
    plot([a(2)+x a(2)-x],[b(1)+y b(1)-y],'Color',[R G B]) 
  
end 
%**************************************orientáció-eloszlás hisztogram 
figure(2) 
histogram(Szepirany,35) 
xlabel('Vízszintessel bezárt szög') 
ylabel('Gyakoriság') 
axis([-90 90 0 25]) 
h = gca; 
h.XTick = [-90:10:90]; 
h.YTick = [0:2:25]; 
Szog=mean(Szepirany) 
szogszoras=std(Szepirany) 
%*************************************szemcseméret-eloszlás hisztogram 
figure(3) 
histogram(Szepter,45) 
xlabel('Szemcseterület pixelben') 
ylabel('Gyakoriság') 
axis([0 5000 0 150]) 
h = gca; 
h.XTick = [0:500:5000]; 
h.YTick = [0:5:150]; 
Ter=mean(Szepter) 
terszoras=std(Szepter) 
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