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ВИКОРИСТАННЯ ЦЕНТРОЇДНОГО МЕТОДУ В ОРДИНАЦІЇ УГРУПОВАНЬ

І.В. Гончаренко
Сумський державний педагогічний університет

Від початку 60-х років минулого століття в розвитку фітоценології спостерігається все більше за-
лучення різноманітних кількісних методів з метою дослідження рослинності. Їх впровадження особливо
пов’язано з тими науковими школами, що стояли на позиціях континуалізму, наприклад, англо-
американська школа градієнтного аналізу [1]. У вітчизняній геоботаніці цей напрямок посилено розвива-
вся Уфимським центром, де неодноразово проводилися наради з проблем кількісної фітоценології (Уфа,
1974-1976). Цього ж часу розробляються основні алгоритми класифікації, ординації та індикації рослин-
ності, зокрема вісконсинська [2], композиційна [3], блок-метод [4], метод аналізу скупчень [5] і т.д., об-
говорюються методичні аспекти використання факторного [6] та кластерного аналізів в фітоценології. З
розвитком ПЕОМ ця тенденція особливо поширилася, однак з’явилися і певні ускладнення, пов’язані з
тим, що тонкий інструмент складного аналізу став загальнодоступним.

Велика кількість комп’ютерних статистичних програм, що з’явилася останнього часу і дозволяє од-
ним кроком виконати найбільш трудомісткі етапи розрахунків, не дає можливості відчути суть того чи ін-
шого методу, тому результати постають сумою цифр, до яких початківець не знає як підійти. З іншого боку,
автори різноманітних підручників зі статистики тяжіють то до складних математичних викладок, то відразу
приступають до обговорення результатів. Тому, як з боку математиків, так і галузевих спеціалістів прого-
лошуються рекомендації щодо виконання інколи нескладних розрахунків “ручним способом”, щоб збагну-
ти позитивні та негативні сторони методу, його призначення, передумови використання, альтернативи ма-
ніпуляцій даними, техніку розрахунків. Крім того, виконуючи розрахунки крок за кроком, невільно заглиб-
люєшся до структури експериментальних даних, тому інтерпретувати результати стає легше.

Ординація – один з найбільш вагомих для пізнання та зручних для візуалізації методів аналізу ро-
слинності, який гармонує із континуальною властивістю ценоструктур і не потребує суб’єктивного ви-
знання перехідних та типових угруповань. Запропоновані на початку становлення кількісної геоботаніки
алгоритми ординації були спрямовані на спрощення розрахунків, з чим пов’язані, зокрема, слабкі сторо-
ни вісконсинської ординації, що спирається на евристичний відбір пари кінцевих описів градієнту. Від-
повіддю на це стала поява композиційної ординації, де відстані розраховуються вже відносно групи опи-
сів, протилежних за екологію. Але при цьому задіяна все ж лише частина матриці спряженості об’єктів-
фітоценозів. Застосування багатовимірних статистичних методів дозволяє обійти цей недолік і врахувати
всю інформацію про подібність фітоценозів, однак тоді надмірно виростає складність розрахунків. Не-
зважаючи на це, коректна математична основа методів останньої групи, зробила її найпопулярнішою в
колах кількісної фітоценології, зокрема це стосується факторного аналізу, “бум” навколо якого спостері-
гався від початку 70-х майже до середини 80-х.

До факторного аналізу залучається кореляційна матриця подібності об’єктів. Однак найчастіше
між фітоценозами з метою їх класифікації розраховуються відстані, що, на відміну від кореляцій, врахо-
вують різницю величин рясності видів в парі угруповань, а при порівнянні флористичних списків – від-
носну участь спільних видів. У випадку, якщо подібність оцінена дистанційними, а не кореляційними
мірами, в статистиці користуються методом багатовимірного шкалювання [7]. Застосування цього мето-
ду, що є за логікою близьким до факторного аналізу, для ординації ценотичних об’єктів є цілком прида-
тним, хоча роботи присвячені впровадженню його в фітоценології нам не відомі. Моделлю, що образно
відображає принцип багатомірного шкалювання, є астрономічна карта, де реальні відстані між “зірками”,
що залежать від ступеня подібності фітоценозів, передаються в площинній проекції карти.

Одним з найбільш простих для ординації у відношенні розрахунків є центроїдний алгоритм, роз-
роблений Терстоуном (1931), і названий тому таким чином, що кожна вісь проводиться через центр поля
точок-фітоценозів. Як зазначалося, щоб збагнути техніку розрахунків, слід виконати декілька нескладних
прикладів “ручним способом”, а центроїдний алгоритм, що може бути реалізований навіть з допомогою
мікрокалькулятора, є для цього найбільш зручним. З одного боку, він, на відміну від вісконсинської ор-
динації, не має слабких сторін при врахуванні відстаней лише до пари кінцевих фітоценозів, з іншого – є
порівняно нескладним. Якщо ж автоматизувати рутину однотипних операцій на мікрокалькуляторі за
допомогою електронних таблиць типу Excel, що дозволяють виконувати матричні дії, можна досягти
найбільш збалансованого рішення, маючи повний контроль над кожним етапом розрахунків та уникаючи
їх однотипності на МК.
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Об’єкти та методи дослідження
Для дослідження було взято нескладний випадок із завданням по ординації 9 асоціацій лісової ро-

слинності. Збір фактичного матеріалу проводився протягом польових сезонів 1998-2002 рр. на території
Сумського геоботанічного округу (Лівобережний Лісостеп України). Нижче подано фітоценотичні та
флористичні характеристики взятих до аналізу синтаксономічних об’єктів:

сlass QUERCO-FAGETEA Br.-Bl. & Vlieger  37
QF1. ass. Ficario-Ulmetum Knapp 42 em. J. Mat. 76 (вологі неморальні угруповання глибоких

тальвегів) D.s. = Ficaria verna (dom.), Aegopodium  podagraria, Chrysosplenium  alternifolium, Dipsacus
pilosus, Geum  rivale, Stachys  sylvatica, Ulmus  glabra

ass. Lamio maculati-Quercetum roboris Bulokhov ex Goncharenko 2001 (сциофітні гідромезофітні
неморальні угруповання, найчастіше Acereto-Tilieto-Quercetum coryloso-aegopodiosum [8]) D.s. =
Aegopodium  podagraria, Gagea  lutea, Impatiens  noli-tangere, Lamium  maculatum, Urtica  dioica, Dentaria
bulbifera

QF2. subass. L.-Q.  dryopteridetosum Goncharenko 2001 D.s. = Corydalis marschalliana, Dryopteris
filix-mas

QF3. subass. L.-Q. alliarietosum Goncharenko 2001 D.s. = Alliaria petiolata, Galium aparine
QF4. ass. Stellario holosteae-Aceretum platanoiditis Bajrak 96 em. Goncharenko 2001. (типові

мезофітні неморальні угруповання, частіше A.-T.-Quercetum coryloso-caricosum pilosae)  D.s.  = Carex
pilosa, Galium  odoratum, Lathyrus  vernus, Paris  quadrifolia, Ranunculus  auricomus, Viola  mirabilis,
Stellaria holostea

QF5. ass. Melici nutantis-Quercetum robori (Shevchyk & V. Sl. 96) em. (барвисті та злакові геліофітні
судіброви та діброви) D.s. = Acer  tataricum, Convallaria  majalis, Euonymus verrucosa, Melica nutans, Poa
nemoralis, Adoxa moschatellina, Cystopteris fragilis

QF6. ass. Galio tinctori-Quercetum roboris ass. nov. (термофітні полідомінантні флористично багаті
діброви) D.s. = Anthericum  ramosum, Betonica  officinalis, Campanula  persicifolia, Geranium  sanguineum,
Melampyrum  nemorosum, Pyrethrum  corymbosum, Trifolium  alpestre, Ajuga  genevensis, Allium  oleraceum,
Carex  michelii, Clematis  recta, Coronilla  varia, Filipendula  vulgaris, Galium  tinctorium

class VACCINIO-PICEETEA Br.-Bl. in Br.-Bl., Siss. & Vlieger 39
VP1. ass. Molinio-Pinetum W. Mat. & J. Mat. 73 (мезогідрофітні Betuletum franguloso-molinioso-

polytrichosum) D.s. = Betula  pubescens, Molinia  caerulea, Potentilla  erecta, Vaccinium myrtillus,
Deschampsia  caespitosa

VP2. ass. Peucedano-Pinetum W. Mat. (62) 73 (барвисті полідомінантні ксеромезофітні сосняки)
D.s. = Silene  nutans, Fragaria  vesca, Peucedanum  oreoselinum, Polygonatum  odoratum, Campanula
rotundifolia, Calamagrostis  epigeios

VP3. ass. Dicrano-Pinetum Prsg. & Knapp ex Oberd. 57 (мезофітні олігодомінантні зеленомошні
сосняки) D.s. = Dicranum rugosum, Carex  ericetorum, Orthilia secunda, Chimaphila  umbellata, Dicranum
scoparium, Pleurozium schreberi

З видових списків ценофлор цих синтаксонів для подальшого аналізу було розраховано  матрицю
подібності між синтаксонами за коефіцієнтом Соренсена (табл. 1) [9]. Застосувати її безпосередньо для
візуалізації фітоценотичної структури не вдається, оскільки в тривимірному просторі, доступному для
безпосереднього сприйняття, неможливо розташувати кожен об’єкт від усіх інших саме на такій відстані,
як це було розраховано в табл. 1. Завдання багатовимірного шкалювання полягає в знаходженні такої
проекції, де кожен об’єкт був би максимально віддалений від інших. Розрахунки виконувалися з допомо-
гою електронних таблиць за центроїдним алгоритмом. Таблиці, представлені на кожному з етапів, явля-
ють собою частину листа Excel, де латинськими літерами позначено стовпчики, а цифрами рядки.

Результати дослідження та їх обговорення
Визначення проекції поля синтаксонів на першу вісь починається із знаходження суми значень в

кожному стовпчику матриці їх подібності (табл. 1). За простотою цієї математичної дії стоїть глибокий
зміст: в просторі об’єктів, ті з них, що розташовані в центрі поля, будуть мати найбільші значення суми
коефіцієнтів подібності до всіх інших об’єктів, і навпаки для тих, що розташовані на периферії.

Отже, записати техніку розрахунків першого етапу мовою Excel можна наступним чином L12 =
СУММ (C3:K11) = СУММ (C12:K12), де [C12:K12] – запис діапазону листа Excel, що використовується в
розрахунках, СУММ - стандартна функція сумації, включена до пакету. Надалі значення суми для кож-
ної асоціації помножається на зворотну величину кореня з одержаної загальної суми: [С13:К13] =
{C12:K12*L13}, де L13 = 1 / КОРЕНЬ (L12). Фігурними дужками позначаються в Excel матричні дії, що
активуються одночасним натисненням Ctrl+Shift+Enter. Отже, масив [С13:К13] був одержаний помно-
женням масиву [C12:K12] на L13. Це і є навантаження (координати) об’єктів-асоціацій на перший
центроїд. При цьому вклад вісі у відтворення вихідної подібності об’єктів, образно кажучи її масштаб,
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визначається сумою квадратів навантажень всіх об’єктів на дану вісь. При цьому максимальне значення
може складати 9, коли навантаження всіх 9 об’єктів дорівнюють лише 1 або –1. Оскільки значення суми
квадратів навантажень на першу вісь складає 3,57, то вклад першої вісі 3,57 / 9 = 0,4, отже в одноосній
проекції відтворено приблизно 40% інформації, що міститься у вихідній матриці (табл. 1) про ступінь
відмінностей об’єктів.

Табл. 1.
Знаходження навантажень на першу центроїдну вісь (QF1, VP1 – позначення асоціацій (див. вище))

A B C D E F G H I J K L
2 QF1 QF2 QF3 QF4 QF5 QF6 VP1 VP2 VP3
3 QF1 1
4 QF2 0,59 1
5 QF3 0,49 0,62 1
6 QF4 0,49 0,68 0,63 1
7 QF5 0,41 0,46 0,57 0,53 1
8 QF6 0,08 0,14 0,17 0,24 0,40 1
9 VP1 0,13 0,11 0,19 0,11 0,30 0,21 1
10 VP2 0,14 0,13 0,23 0,18 0,38 0,44 0,47 1
11 VP3 0,06 0,04 0,12 0,09 0,30 0,32 0,31 0,48 1
12 3,39 3,78 4,01 3,93 4,34 2,98 2,83 3,44 2,73 31,44
13 0,61 0,67 0,72 0,7 0,77 0,53 0,5 0,61 0,49 0,18

На наступному етапі аналізу знаходиться відтворена матриця. Це відбувається через перемно-
ження значень навантажень щодо кожної асоціації: [С14:К22]={L14:L22*C13:K13}, де [L14:L22] =
{ТРАНСП (C13:K13)} – транспортований масив навантажень на перший центроїд (табл. 2).

Табл. 2.
Відтворена навантаженнями на першу центроїдну вісь матриця подібності асоціацій

A B C D E F G H I J K L
13 0,61 0,67 0,72 0,7 0,77 0,53 0,5 0,61 0,49
14 QF1 0,37 0,61
15 QF2 0,41 0,46 0,67
16 QF3 0,43 0,48 0,51 0,72
17 QF4 0,42 0,47 0,50 0,49 0,70
18 QF5 0,47 0,52 0,55 0,54 0,60 0,77
19 QF6 0,32 0,36 0,38 0,37 0,41 0,28 0,53
20 VP1 0,31 0,34 0,36 0,35 0,39 0,27 0,25 0,50
21 VP2 0,37 0,41 0,44 0,43 0,47 0,33 0,31 0,38 0,61
22 VP3 0,29 0,33 0,35 0,34 0,38 0,26 0,25 0,30 0,24 0,49

Оскільки навантаження – це координати точок відповідної вісі, то чим більший добуток їх зна-
чень, тим меншою є проекція відстані між об’єктами на певну вісь і тим вищий рівень їх подібності.
Одержаний таким чином масив даних “відтворює” конфігурацію загального поля об’єктів-асоціацій в
одноосній ординаційній моделі.

Наскільки узгоджується розташування об’єктів в цій моделі в порівнянні з вихідною відстанню
між ними? Для цього слугує етап знаходження т. з. залишкової матриці, що виходить відніманням відт-
вореної та вихідної матриці. Її елементи характеризують “залишкову” відстань між об’єктами, не відтво-
рену першою віссю, проекція якої буде навантажувати перпендикулярну до першої другу вісь.

Однак перейти безпосередньо до виділення другої центроїдної вісі неможливо, оскільки, якщо
розрахунки навантажень (табл. 1) та відтвореної матриці (табл. 2) виконані вірно, то сума елементів за-
лишкової матриці дорівнює 0, чим користуються для перевірки правильності попередніх етапів розраху-
нків. Для усунення цієї перешкоди існує математичний прийом віддзеркалювання, досить детально опи-
саний К. Іберла [10].
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Суть його полягає в заміні на протилежний знаків значень залишкової матриці у стовпчиках з
найбільшою кількістю “мінусів” і одночасно по тій же змінній в симетричному рядку. Цей процес не
випадково називають віддзеркалюванням, оскільки ми одержуємо дзеркальне відображення змінної, од-
нак координати її мають теж абсолютне значення, але протилежний відносно поверхні уявного дзеркала
знак. Це досить складний процес: після віддзеркалювання однієї змінної (об’єкту) вибирається наступна
також з найбільшою кількістю “мінусів”, і процес повторюється поки не досягне рівноваги. Це означає,
що після віддзеркалювання наступної змінної, знаки змінюються таким чином, що надалі необхідно від-
дзеркалювати попередню змінну, або поки всі значення масиву не стануть позитивними. Як ми побачимо
в майбутньому, це лише технічний прийом, і принципового значення кількість змінних, що віддзерка-
люються, не має, оскільки конфігурація поля об’єктів при цьому не змінюється.

Нами спрощено технічну сторону процесу віддзеркалювання, продемонстровану “на папері”
[10], введенням додаткового масиву, значення якого можуть дорівнювати 1 або –1 (у випадку віддзерка-
лювання) і на який перемножуються елементи залишкової матриці другого етапу. Отже, після процесу
віддзеркалювання об’єктів Н - К  залишкова матриця матиме вже відмінне від 0 значення суми елементів
у стовпчиках (табл. 3). Математично процес віддзеркалювання можна записати наступним чином:
[С24:К32] = {C23:K23*L24:L32*(C3:K11-C14:K22)}, де (C3:K11-C14:K22) – залишкова матриця,
[L24:L32] = {ТРАНСП (C23:K23)}, [C23:K23] – масив віддзеркалювання.

Табл. 3.
Залишкова матриця, її віддзеркалювання та розрахунок навантажень на другу центроїдну вісь

A  B C D E F G H I J K L
23 1 1 1 1 1 -1 -1 -1 -1
24 QF1 0,63 1
25 QF2 0,18 0,54 1
26 QF3 0,06 0,14 0,49 1
27 QF4 0,06 0,21 0,12 0,51 1
28 QF5 -0,06 -0,06 0,02 -0,02 0,40 1
29 QF6 0,25 0,22 0,21 0,14 0,01 0,72 -1
30 VP1 0,17 0,23 0,17 0,24 0,10 -0,06 0,75 -1
31 VP2 0,23 0,29 0,21 0,25 0,10 0,11 0,16 0,62 -1
32 VP3 0,23 0,28 0,23 0,25 0,08 0,06 0,07 0,18 0,76 -1
33 1,76 2,03 1,65 1,78 0,56 1,66 1,82 2,15 2,15 15,56
34 1.85 0,45 0,51 0,42 0,45 0,14 -0,42 -0,46 -0,55 -0,55 0,25

Для віддзеркалювання певної змінної необхідно лише замінити значення масиву [C23:K23] на –1,
а оскільки лист Excel організований динамічно за допомогою формул, відповідно зміниться на –1 зна-
чення в діапазоні [L24:L32] та значення елементів масиву [С24:К32]. До речі, така організація електрон-
них таблиць через динамічні посилання на вхідний діапазон, коли всі інші цифри – це лише “миттєвий
знімок”  результатів розрахунків формул, є дуже зручною для нашого дослідження: лише замінивши дані
у матриці подібності (табл. 1), ми миттєво одержуємо навантаження на кожну з 3 осей, і відповідно змі-
нюється ординаційна діаграма.

Отже, за одержаними значеннями суми елементів віддзеркаленої залишкової матриці, подібно до
першої вісі, розраховуються навантаження на другу вісь. Але при цьому не слід забути змінити знак на
протилежний у тих асоціацій, що були віддзеркалені. Технічно це досягається наступним чином:
[С34:К34] = {C23:K23*C33:K33*L34}, де L34 =1 / КОРЕНЬ (L33) (табл. 3). Сума квадратів одержаних
навантажень на другу вісь вже помітно менша  за аналогічне значення щодо першого центроїда і складає
1,85, отже вклад другої вісі дорівнює 1,85 / 9 = 0,21, а двохосна модель загалом відтворює 0,61 вихідної
подібності між асоціаціями.

Аналогічно до попередніх етапів повторюється знаходження матриці подібності, відтвореної дру-
гою центроїдною віссю (табл. 4).

Після виділення другої вісі до залишкової матриці переходить та частина вихідної подібності
об’єктів, що не була відтворена першим та другим центроїдом, і ця частина буде використана для виді-
лення третьої вісі.

При наступному знаходженні залишкової матриці слід не забути врахувати “віддзеркаленість” пе-
вних об’єктів і перемножити їх на –1, тобто на масив [C23:K23*L24:L32], де записана інформація про
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віддзеркалення об’єктів, тобто зробити процес зворотній віддзеркаленню. Правильність розрахунків пе-
ревіряється значенням суми елементів масиву по кожному об’єкту залишкової матриці, що дорівнює 0.

Табл. 4.
Розрахунок відстаней між об’єктами, відтворених другою центроїдною віссю

A B C D E F G H I J K L
34 0,45 0,51 0,42 0,45 0,14 -0,42 -0,46 -0,55 -0,55
35 QF1 0,20 0,45
36 QF2 0,23 0,27 0,51
37 QF3 0,19 0,22 0,18 0,42
38 QF4 0,20 0,23 0,19 0,20 0,45
39 QF5 0,06 0,07 0,06 0,06 0,02 0,14
40 QF6 -0,19 -0,22 -0,18 -0,19 -0,06 0,18 -0,42
41 VP1 -0,21 -0,24 -0,19 -0,21 -0,07 0,19 0,21 -0,46
42 VP2 -0,24 -0,28 -0,23 -0,25 -0,08 0,23 0,25 0,30 -0,55
43 VP3 -0,24 -0,28 -0,23 -0,25 -0,08 0,23 0,25 0,30 0,30 -0,55

Як і раніше, у зв’язку з цим перейти безпосередньо до виділення третьої вісі неможливо. Прово-
диться подальше віддзеркалення змінних: в нашому випадку воно стосувалося об’єктів С, Е, І, J, К з най-
більшою кількістю негативних значень масиву залишкової матриці. Отже, підрахунок навантажень на
третю центроїдну вісь, проводиться з масиву [С45:К53]={C44:K44*L45:L53*(C23:K23*L24:L32*
*C24:K32-C35:K43)}, де в діапазоні [C44:K44] та [L45:L53] записано інформацію про віддзерка-
лення об’єктів, множники [C23:K23] та [L24:L32] повертають масив [C24:K32] до стану перед його від-
дзеркаленням, [C35:K43] – містить дані про відстані між асоціаціями, відтворені другим центроїдом.

Табл. 5.
Віддзеркалена залишкова матриця після виділення перших двох центроїдних осей

та розрахунок навантажень на третю вісь

A B C D E F G H I J K L
44 -1 1 -1 1 1 1 -1 -1 -1
45 QF1 0,43 -1
46 QF2 0,05 0,28 1
47 QF3 -0,12 0,08 0,31 -1
48 QF4 0,14 -0,02 0,06 0,31 1
49 QF5 0,12 -0,13 0,04 -0,08 0,38 1
50 QF6 0,06 0,00 0,04 0,05 0,05 0,54 1
51 VP1 0,03 -0,01 0,02 0,04 0,03 0,26 0,53 -1
52 VP2 0,02 0,01 0,02 0,01 0,02 0,12 -0,09 0,33 -1
53 VP3 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,17 -0,19 -0,11 0,47 -1
54 0,74 0,25 0,45 0,51 0,43 1,27 0,62 0,30 0,35 4,91
55 -0,33 0,11 -0,20 0,23 0,19 0,57 -0,28 -0,14 -0,16 0,45

Сума квадратів навантажень на кожну наступну виділену вісь поступово зменшується, і в даному
випадку складає 0,70, отже вклад третьої вісі ще менший за дві попередні 0,70 / 9 = 0,08, а загалом три-
вимірний ортогональний простір передає 40 + 21 + 8 = 69 % вихідної інформації про подібність асоціа-
цій. Це досить високий показник для сукупності трьох екстрагованих осей з 9 максимально можливих,
тому процес виділення центроїдних факторів можна припинити, хоча існують і більш точні тести, зокре-
ма т. з. “критерій кам'янистого осипу” за загальним виглядом графіку залежності “вклад останньої вісі /
кількість виділених осей”.

В результаті розрахунків навантажень на три центроїдні вісі було одержано тривимірну ортогона-
льну ординаційну модель для 9 асоціацій лісової рослинності (рис. 1). Модель є ортогональною оскільки
вісі перпендикулярні одна до одної. Як бачимо з рисунка, асоціації поділяються вздовж другої вісі на дві
групи, що відповідають листяним (С – G) та мішаним і хвойним (H – K) лісам, причому відстані між
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об’єктами цих груп залежать від ступеня подібності складу ценофлор асоціацій. До речі, проблема інтер-
претації одержаних абстрактних осей реальними факторами є центральною [10], і полягає вона у пошуку
причинності (фактора) групування об’єктів на протилежних кінцях певних осей. В фітоценології для ін-
терпретації осей встановлюють кореляцію між навантаженнями об’єктів на ці вісі та результатами орди-
нації синтаксонів по градієнтах конкретних екологічних факторів [11]. Такі дослідження, проведені нами
додатково при порівнянні з даними фітоіндикації для цих же асоціацій показали, що другу центроїдну
вісь можна інтерпретувати як вплив фактору кислотності, який визначає диференціацію груп С – G  та H
– K . Відмінності між об’єктами вздовж третьої центроїдної вісі, що має, до речі, менший за другу вісь
вклад у ценотичну диференціацію (0,08 < 0,21), зумовлені впливом фактора зволоження. Це неважко
зрозуміти, якщо помітити, що в області негативних навантажень на третій центроїд розташовуються і
вологі неморальні угруповання (С) і вологі бореальні (І), в той час, як на протилежному боці розташува-
лися мезофітні та ксеромезофітні синтаксони, зокрема Н, що є найбільш ксерофітним у цьому  гідроряді.

Рис. 1. Ординація 9 лісових асоціацій в ортогональному просторі трьох центроїдних факторів
(С – К позначення асоціацій латинськими літерами див. табл. 1)

Висновки
Центроїдний алгоритм дозволяє провести непряму ординацію з урахуванням всієї інформації про

ступінь подібності ценотичних об’єктів, з іншого боку, будучи відносно нескладним за технікою розра-
хунків, може бути автоматизований за допомогою стандартних електронних таблиць і залишає переваги
контролю та гнучкого оперування в ході аналізу. Використання його при багатовимірному шкалюванні,
що є непараметричним методом, знімає обмеження щодо вимоги про нормальний тип розподілу вхідних
даних і тому, на відміну від факторного аналізу, застосовується до ширшого кола об’єктів та матриць
подібності, основаних на будь-яких мірах спряженості таксонів чи синтаксонів. Одержані в результаті
зручні для аналізу графічні ординаційні моделі дозволяють “побачити” фітоценотичну структуру рослинно-
го покриву, а творчий пошук її причинності відбувається на етапі інтерпретації осей непрямої ординації.

РЕЗЮМЕ

Рассматриваются аспекты фитоценотической ординации с использованием многомерного шкалирования на
примере 9 ассоциаций лесной растительности северо-восточной части Левобережной Лесостепи Украины. Показаны
возможности автоматизации техники статистических расчетов по центроидному алгоритму с помощью электронных
таблиц. Затронуты вопросы экологической интерпретации полученной трехмерной ординационной модели при ис-
следовании ценотической дифференциации лесов региона.

SUMMARY

Aspects of phytocoenotic ordination by means of multidimensional scaling on an example of 9 associations of forest
vegetation of a northeast part of Left-bank Forest-steppe of Ukraine are considered. Opportunities of automation of technique
of statistical calculations by centroid algorithm with the help of spreadsheets are shown. Questions of ecological interpreta-
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tion of received three-dimensional ordination model during examination of coenotic differentiation of woods of region are
mentioned.
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 Synopsis:
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