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Извършени са анализ и математическо моделиране 
на данни за химичния състав на 149 проби от скали 
на докамбрийския Балкано-Карпатски офиолитов 
сегмент (Хайдутов, 1991). Моделирането е извър-
шено в координатна система MgO-съдържание на 
всички оксиди, представени като ленти. На фиг. 1а 
е показано класическото представяне на химичния 
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състав на скалите (по Бетехтин, 1950), на фиг. 1с 
– разпределението на оксидите като ленти при ос 
SiO2, на фиг. 1d е показано представянето им като 
ленти при ос MgO. Данните за съдържа нието на 
хром, при абсциса SiO2 са групирани (фиг. 1b). 
При новия начин на представяне (фиг. 1e) има изя-
вени 3 максимума в съдържанията на Cr: около 

Фиг. 1. Вариации на съдържанията на петрогенните оксиди с нарастване съдържанието на SiO2 по Бетехтин (а) и като ленти (с). Вариации 
на съдържанията на петрогенните оксиди, представени като ленти с нарастване съдържанието на MgO (d). Вариациите на съдържанията 
на Cr са групирани около малките съдържания на SiO2 (b) и са разпределени в целия интервал на значения на съдържанията на MgO (e).
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10%, 25% и 50% MgO. Тези 3 интервала се виждат 
и на фиг. 1b, но поради това, че оста е SiO2, разсто-
янието между тях е малко. 

За изглаждане на данните са изготвени 5 фено-изготвени 5 фено-
менологични модела на химичния състав и са по-
сочени параметри за описание на поведението на 
оксидите като функции от съдържанията на MgO:

[FeO, MnO]⇒Y = axb; 

[P2O5, TiO2, CaO]⇒
2

2

bx

axY =


; 

[Al2O3]⇒ 2( )b x xo

aY
−

=


;  [Na2O]⇒
2bx

aY =


; 

[K2O, SiO2]⇒ ln( )b x

aY =


. 

Пълният модел е Σf(i)=100% (фиг. 2a). Грешката 
на модела (фиг. 2b) е съизмерима с грешките от 
анализите. Изборът на MgO за основа на диагра- за основа на диагра-за основа на диагра-
мата е продиктуван от две съображения: 1) в обоб-
щената диаграма (по Бетехтин, 1950) и в данните 
на Хайдутов (1991) за конкретния случай, MgO 
и SiO2 са инварианти (фиг. 1а). Другите оксиди в 
една или друга степен са многозначни, докато тези 
два оксида са свързани с монотонна функция на 
съответствие, което позволява трансформирането 
на диаграмата без деформация на класификацион-
ната схема (фиг. 1d); 2) в класификационния ред с 
абсциса SiO2 високите стойности на Cr са събрани 
в лявата част на диаграмата (фиг. 1b), докато про-), докато про-, докато про-
ектирането на съдържанията в диаграма с основа 

MgO, съдържанията на Cr са разпределени в 3 ин- са разпределени в 3 ин-са разпределени в 3 ин-
тервала (фиг. 1e). И в тази диаграма високи съдър-). И в тази диаграма високи съдър- в тази диаграма високи съдър-
жания на хром липсват в интервала 0–5% MgO, 
който отговаря на лявата част на диаграмата по 
SiO2, съответстващо на отсъствието им в киселите 
и средните магматити. 

Представянето на съдържанието на оксидите 
като ленти с променлива ширина, допълващи се до 
100% е удобно за изследване на процеси на промяна 
и се използва в палеонтологията за проследяване на 
популационната структура на различни биологични 
видове във времето; в геоложките карти, като стра-
тиграфски колонки за проследяване на участието на 
различни видове скали в разрезите; в шлихомине-
раложките карти като „ленточни карти“ за просле-
дяване на изменението на минералния състав и на 
минералните фракции на пробите по водотока. 

Извършеното моделиране на данните за скали-
те от Балкано–Карпатския офиолитов сегмент по-
казва закономерни изменения на химичния състав 
като функция от съдържанието на MgO, изразява- изразява-
щи се в: относително постоянство в съдържанията 
на FeO и MnO, увеличени съдържания на CaO и 
Al2O3 в интервала 10–30% MgO и високи съдър-MgO и високи съдър- и високи съдър-и високи съдър-
жания на Al2O3, K2O, SiO2, Na2O, P2O5 и TiO2 при 
съдържания на MgO < 10%. Групирането на висо-MgO < 10%. Групирането на висо-< 10%. Групирането на висо-
ките съдържания на Cr около определени съдържа-Cr около определени съдържа- около определени съдържа-
ния на MgO в скалите е показателно за процесa на 
магмена диференциация и очаквана връзка между 
състава на хромитите и химичния състав на вмест-
ващите ги скали.

Фиг. 2. Сумарен модел на изменение на химичния състав на скалите от Балкано-Карпатския офиолитов сегмент (a) и грешка на модела (b)

Литература
Бетехтин, А. Г. 1950. Минералогия. М., ГОСГЕОЛИЗДАТ, 

950 с.

Хайдутов, И. 1991. Произход и еволюция на докамбрий-
ския Балкано-Карпатски офиолитов сегмент. С., Изд. 
БАН, 180 с.




