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Dalyko anotacija 

Dalyko tikslas yra supažindinti doktorantą su pagrindinėmis matematinio modeliavimo ir 
statistinės duomenų analizės sąvokomis ir metodais taikomais geologijoje. Taip pat 
doktorantas turi įsisavinti bent vieną iš plačiai naudojamų mokslinio programavimo kalbų, 
pvz. R, Python, MATLAB, ar Mathematica. 
Matematiniai modeliai ir jų klasės. Analiziniai modeliai: paprastųjų diferencialinių lygčių 
modeliai, diferencialinių lygčių su dalinėmis išvestinėmis modeliai, stochastinių procesų 
modeliai. Skirtuminės lygtis ir skaitinė modelių analizė. Stebėjimais paremti modeliai, 
funkcijų taikymas, skaitinė optimizacija parametrų paieškoje, filtravimas ir būsenų paieška. 
Matavimo skalės. Tikimybė, kombinatorika, sąlyginės tikimybės ir jų naudojimas geologinių 
problemų sprendime. Centrinė ribinė teorema ir jos reikšmė. Svarbiausi pasiskirstymai, jų 
savybės ir jų taikymo geologijoje pavyzdžiai. Aprašomoji statistika ir grafinis duomenų 
atvaizdavimas. Elementarioji vienmatė statistika. Duomenų transformacijos, jų taikymo 
sąlygos ir transformacijų efektai statistinei analizei. Kompoziciniai („uždaros erdvės“) 
duomenys ir jų analizės ypatybės. 
Sekų ir laiko eilučių analizė. Markovo grandinės ir paslėptosios Markovo grandinės ir jų 
taikymai litofacijų analizėje ir paleogeografinių modelių kūrime. Sekų autokoreliacija ir 
kryžminė koreliacija. Rekurencijos, kryžminės ir jungtinės rekurencijos grafikai ir 
rekurencijos statistinė analizė. Spektrinė analizė: Furje transformacija, vilnelės ir evoliuciniai 
spektrai su taikymo pavyzdžiais kiekybinėje stratigrafijoje. 
Statistiniai regresiniai modeliai: tiesinė regresija, netiesinė regresija, daugialypė regresija. 
Regresijos koeficientų statistinis reikšmingumas. Regresinių modelių atranka naudojantis 
informaciniai kriterijais. Modelių vidurkiniams. Bajeso teorema ir Bajeso modeliai. 
Struktūrinių lygčių ir priežastiniai eksplicitiniai modeliai. 
Geostatistika: regioninio kintamojo sąvoka, krigingas, pusiau dispersija, pusiau variogramos 
ir jų taikymas geologinių laukų analizėje. Spektrinė 2D duomenų analizė. Geologinių 
tendencijų (trendų) ir anomalijų nustatymas. Taškų ir linijų pasiskirstymo erdvėje tyrimo 
metodai. Kryptinių duomenų analizės erdvėje metodai, von Mizeso skirstinys. Geologinių 
kūnų pasiskirstymo sferos paviršiuje teoriniai skirstiniai. Sferinių pasiskirstymų statistinis 
testavimas. 
Fraktalai ir multifraktalai. Geometrinių savybių (ne)priklausomybė nuo mastelio. Fraktalinio 
dimensiškumo skaičiavimai ir taikymas geologinių uždavinių sprendimui. Aušto 
dimensiškumo fraktalai ir 3D kūnų vidinio sudėtingumo įvertinimas. 
Daugialypių duomenų statistinė analizė. Diskriminantinės funkcijos su taikymo 
paleontologijoje ir petrologijoje pavyzdžiais. Tikrinių vektorių metodai – faktorinė analizė, 
pagrindinių komponenčių analizė, pagrindinių koordinačių analizė. 
Mašininio mokymosi ir dirbtinio intelekto metodai. Klasifikacinių ir regresinių medžių 
teorijos pagrindai su taikymais geologijoje, paleontologijoje, taksonomijoje. Atsitiktinių 



miškų modeliai. Dirbtiniai neuroniniai tinklai ir gilieji dirbtiniai neuroniniai tinklai. Mašininio 
mokymosi metodų pranašumai ir trukumai lyginant su klasikiniais statistiniais metodais 
geologijos kontekste. 
Doktorantas pasirinkęs tam tikrą temą padaro pusvalandžio trukmės pristatymą, kurio metu 
atskleidžia metodo ar jų klasės veikimo principus ir pateikia savarankiškos geologinių 
duomenų analizės pavyzdžius. Analizė turi būti atlikta naudojantis viena iš skaitinės analizės 
kalbu. 
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