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Abstract 
The process of solving all predictive tasks is always, to one degree or another, associated to an element of ambiguity. For 
example, the traditional concept of metallogenic prediction is based on the idea that taking into account only a few basic 
geological factors, the problem can be most effectively solved regardless of the fact that virtually all geological and 
geophysical data are statistical in nature. In addition, the functional relationships between the geological and geophysical 
parameters and the ore deposits are complex and multivariate. Therefore, the idea of directing the prediction strategy to 
the complex processing and analysis of all available information and determining the relationship between the structure 
of the studied fields (geophysical, geological, geochemical, etc.) and the specific geological conditions is becoming more 
and more convincing. The use of transformations of potential fields is widely used in order to determine the effect of 
various geological anomalies. 
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Резюме 
Решаването на всички прогнозни задачи е винаги, в една или друга степен, свързано с елемент на неопределеност. 
Например традиционната концепция за металогенно прогнозиране се основава на представата, че при отчитане 
само на няколко основни геоложки фактора най-ефективно може да се реши задачата независимо от 
обстоятелството, че практически всички геоложки и геофизични данни по своята природа имат статистически 
характер. Освен това функционалните връзки между геоложките и геофизичните параметри и орудяванията са 
сложни и многовариантни. Ето защо все по-убедително се налага идеята за насочване на стратегията на 
прогнозирането към комплексното обработване и анализиране на цялата налична информация и определяне на 
взаимна връзка между структурата на изследваните полета (геофизични, геоложки, геохимични и др.) и 
конкретните геоложки ситуации. За определяне на ефекта от различни геоложки смутители широко приложение 
намира използването на трансформации на потенциалните полета. 
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