
Talajfízikaí jellemzők statisztikai feldolgozása
írta : Dr. U n g ár Tibor

I. Célkitűzés

A talajmechanikai szakvéleményezés gya
korlatában a rétegek fizikai jellemzőinek közlé
se kétféle módon történik:

1. Táblázatos összeállításban. Többnyire a 
táblázat fejrovatai a rétegek, az oldalrovatok a 
talaj fizikai jellemzők megnevezését tartalmaz
zák, a táblázat belsejébe a jellemzők legkisebb 
és legnagyobb értékei kerülnek.

2. Talajfizikai szelvényábrával. A fúrás ré
tegoszlopa mellett a talaj fizikai jellemzők mély
ségi változását tüntetjük fel, részben görbékkel, 
részben a megfelelő számértékek beírásával 
(1 . ábra).

1. ábra. A szegedi Tarján dűlő egyik fúrásának talaj- 
fizikai szelvénye

Jelentékenyebb talajmechanikai, építésföld
tani feltárási munkák során azonban ezek a 
módszerek a nagy számú laboratóriumi mérés 
eredményének értékeléséhez nem nyújtanak ele
gendő áttekintést.

A talajfizikai táblázatba többnyire csupán a szélső 
értékek kerülnek, amelyek általánosságban is igen ke
véssé jellemzik a statisztikai sokaságot. Különösen ér
vényes. ez a talaj fizikai jellemzőkre, amelyeknél a mért 
legkisebb és legnagyobb érték, s ezek érték-különböze- 
te (a szóródás terjedelme) többnyire csupán a .minta
vétel változó sikerességétől függő esetleges számadat.

A talajfizikai szelvény szemléletesen mutatja a 
jellemzőik változását egy-egy fúrás függőlegesében.; ha 
azonban sok fúrás készült, a számos talajfizikai szel
vény összehasonlítása nehézkes, s egy-egy réteg saját
ságairól nem nyújtanak kellő felvilágosítást.

A talajfizikai jellemzők jobb áttekintését 
szolgálja statisztikai feldolgozásuk. A statisztikai 
módszerek ilyen jellegű használatát elvégzett 
tervezési előmunkálat, a szegedi Tarján dűlőben 
létesülő lakótelep I. építési ütemének talajme
chanikai vizsgálata kapcsán mutatjuk be.

II. Fontosabb jelölések, számítási módszerek 

Xmi>i legkisebb érték,
Xmr.% legnagyobb érték, 
x számtani átlag.

szóródási együttható (va- 
v __J_. iqq riációs koefficiens, relatív

“  szórás), amelyben s a négy
zetes eltérés.
a reprezentatív mintavétel 

px — s t iqq átlagos hibája (a számtani
~ ]fn átlag szórása) százalékos

alakban, amelyből

m~IOO—p:c a megbízhatóság, %.

A talajfizikai jellemzőket az alábbi, részben újab
ban elfogadott módon jelöljük: w: természetes víztar
talom, %. w j ; folyási határ, %. w p : sodrási határ, %. 
/  : plasztikus index, % . K i : relatív konszisztencia in
dex. wzs: zsugorodási határ, % Zsi- lineáris, zsugoro
dás, ,'%. D m: mértékadó szemnagyság, mm. U: egyen- 
lőtlenségi tényező, e: hézagtényező. y. természetes tér
fogatsúly, Mp/m3. M: összenyomódásá modulusz, kp,'cm2.

III. A vizsgált terület

A  munkahely, a Tarján dűlő Szeged É-i, 
körtöltésen belüli, viszonylag mély fekvésű te
rülete (2. ábra). A természetes térszín legmé-

2. ábra. Térképvázlat a vizsgált terület bejelölésével
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Iyebb részeit időszakosan felszíni víz borítja. Áz 
I. építési ütem tervezéséhez 71 fúrás készült 
3,0—8,0 m mélységig. A feltárt rétegsorról a 3. 
ábra szelvényrészlete nyújt felvilágosítást.

m A.f.

3. ábra. Szelvényrészlet a szegedi Tarján dűlőről

A mélyebb szintben sárga, helyenként rozs
dafoltos, tavi lerakódásból származó felső
pleisztocén agyag {talajfizikai szempontból: kö
vér agyag), fölötte átlagosan 2 m vastag, sárga, 
felső-pleisztocénbeli infúziós lösz (talajfizikai 
megnevezés szerint: iszap, sovány agyag) he
lyezkedik el. A felszínen változó vastagságú 
szürke humuszos agyag mutatkozik, amely ural- 
kodólag az infúziós lösz humuszosodása, agya- 
gosodása révén keletkezett termőtalaj.

A területen számos ötszintes, közép-tégla- 
blokkos szerkezetű lakóház, szolgáltató épület, 
bölcsőde, óvoda épül. 1967. VIII. hóig a közmű
vek készítése folyt.

IV. Az eredmények tárgyalása

A talajfizikai jellemzők statisztikai para
métereit rétegenkénti bontásban az, I. táblázat 
tartalmazza. A humuszos agyag fagyhatár, — 0,8 
m alatti ill. fölötti részét a későbbiekben ismer
tetendő ok miatt elkülönítettük.

1. Az egyes talajfizikai jellemzők szóródásá
nak sorrendiségét vizsgálva megállapítható, 
hogy a konszisztencia index szóródása nagy, a 
folyási határé többnyire csekélyebb, a sodrási 
határé, a hézagtényezőé és különösen a térfo
gatsúlyé még kisebb. A konszisztencia index vi
szonylag nagy szóródása fúrástechnikai okokkal 
nem magyarázható, mivel számításához minden
kor magminták víztartalmát használtuk. Ezért el 
kell fogadnunk, hogy a Ki viszonylag nagy 
szóródása talajfizikai adottság.

A  szemcseösszetételt, továbbá a zsugorodá
si határt és lineáris zsugorodást csak a humu
szos agyag — 0,8 m fölötti részéből vizsgáltuk, 
ezért e tulajdonságok szóródására vonatkozóan 
megbízható megállapítás még nem tehető. 
Amennyire az eddigi adatok alapján megítél
hető, a többi jellemző szóródásához viszonyítva 
a szemcseösszetételi jellemzők (Dm , TJ) közepes, 
a térfogatváltozási sajátságok (wzs, Zsj) kis vál
tozékonyságot mutatnak.

2. Ha a rétegeket keletkezés, származás 
szempontjából óhajtjuk összehasonlítani, legcél
szerűbbnek látszik plasztikus indexük szóródá
sának összevetése. Megállapítható, hogy I„ szó
ródása — miként várható — a humuszos agyag
ban a legnagyobb, ami e réteg termőtalaj jelle
gével, az infúziós löszből történt — részben ma 
is folyamatban levő — átalakulásával magya
rázható. „Anyakőzete” , az infúziós lösz plaszti
kus indexének szóródása érthetőleg kisebb. Fi
gyelemre méltó azonban, hogy az infúziós lösz 
plasztikus indexének szóródása nagyobb, mint 
a tavi agyaglerakódásé, ami további magyará
zatot igényel.

A korábbi lösz-irodalom többnyire hangsúlyozza a 
löiszüledékék iszemcseösszetétel, anyagi minőség szerin
ti nagy fokú egyöntetűségét. Ez azonban főként a szá
raztérszíni változatra érvényes, a nedvestérszínire ke
vésbé. Az infúziós lösz megnevezés csak hasonló, de 
nem azonos üledékképződési körülmények között fel
halmozódott változatokat foglal össze. A löszfajták 
rendszerében a sekély-talaj vizű, nyirkos felszínen; a 
sekély állóvízben; a folyók időszakosan elöntött árte
rén keletkezett képződmények némileg eltérő változa
tok. Földvári A. [4] a légi és vízi erők közös hatására 
felhalmozódott hidroaerolit-csoporton 'belül folyóvízi 
(potomoaerolit), tavi (limnoaerolit), mocsári (stagnoa- 
erolit), pocsolyóis térszíni (lacunoaerolit), nedves réte
ken lerakodott (pratoaerolit) elkülönítését javasolta. Az 
infúziós lösz plasztikus tulajdonságainak jelentékeny 
változékonyságát tapasztaltuk löszfajtáknak a Casa- 
grande-féle képlékenységi grafikonban való ábrázolá
sakor [9] és egyéb fizikai tulajdonságaik vizsgálatakor 
[8] is. Mind a jelenlegi, mind egyéb vizsgálatok tehát 
az infúziós lösz anyagminőségi sajátságainak nem el
hanyagolható változékonyságára mutatnak.

3. Szabályszerűségek tapasztalhatók a kon
szisztencia index és a hézagtényező eloszlásának

1. ábra. Konszisztencia index (Ki) és hézagtényező (e) 
összegezett gyakorisági görbéi. 1: humuszos agyag, 2: 

infúziós lösz, 3; tavi agyag. F: a ferdeség értékei
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í. táblázat

t a l a j f i z i k a i  j e l l e m z ő k  s t a t i s z t i k a i  p a r a m é t e r e i , s z e g e d , t a r j á n  d ű l ő

A réteg megnevezése Talajfizikai Statisztikai paraméterek
és kora jellemző jele

m %X m in Xmax * V

w 18 29 25 41 90
W  f 36 48 43 11 97
W ,, 15 20 18 8 97

I, 17 35 25 23 93

Szürke humuszos agyag.
K ; 0,44 1,06 0,69 26 92

—0,8 m w3 10 15 13 11 96
felett, holocén

Zsx 6,5 11,0 7,2 15 95
D,„ 0,052 0,084 0,063 18 93
u 11 19 15 20 92
e 0,60 0,88 0,74 14 95

r 1,87 2,23 2,03 6 98

W 21 32 24 14 95

W  / 33 54 47 16 93

Szürke humuszos agyag.
w;) 18 21 19 6 97

—0,8 m I?9 15 32 28 26 88
alatt, holocén Ki 0,51 0,93 0,79 19 92

e 0,55 0,70 0,64 9 96

r .2,00 2,20 2,08 4 98

W 16 33 23 18 98

W  / 31 47 35 9 98

W j, 17 25 19 10 98
Infúziós lösz, 
pleisztocén Ip 10 24 15 21 97

K ; 0,32 1,27 0,78 27 95

e 0,53 0,79 0,63 9 99

y 1,92 2,22 2,13 4 99

W 15 41 25 31 96

W  / 45 67 56 11 98

w„ 16 27 21 12 98
Sárga tavi agyag, 
pleisztocén Ip 25 46 34 18 94

Ki 0,51 1,09 0,87 20 96

e 0,58 1,09 0,79 15 98

r 1,80 2,24 2,02 5 99

vizsgálatakor (4. ábra). Jóllehet, az összegezett 
gyakorisági görbéket nem egyenlítettük ki (az 
ábrákat poligonként hagytuk), megállapítható,

hogy eloszlásuk közelítőleg valószínűségi tör
vényt követ. Az eloszlás aszimmetriáját, ferde- 
ségét az
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F =  (PlO . PS0) iPn<?
összefüggésből számítottuk, amelyben Pio az 
összegező gyakorisági görbe 1 0%-os, Poo a 90%- 
os, Pöo az 50%-os ordinátájához tartozó abszcisz- 
sza-érték. F értékeit a 4. ábra tünteti fel. Ki 
változékonyságánál a görbe a kis (kedvezőtle
nebb) értékek felé, e görbéje a nagy (szintén 
kedvezőtlenebb) értékek felé elnyúló.

5. ábra. A) rajz: plasztikus index és hézagtényezö érté
kének, B) rajz: plasztikus index és házagtényező szó

ródásának kapcsolata

A plasztikus index és hézagtényező össze
függését az 5. ábra A) rajza, a plasztikus index 
és a hézagtényező szóródásáét a B) rajz tünteti 
fel. Az Iv növekedésével átlagosan e is növek
szik, ami ismeretes; figyelemre méltó azonban, 
hogy Iv növekedésével e szóródása is erősödik. 
Mindkét grafikon a csoportátlagok módszerével 
készült.

4. A talajfizikai jellemzők statisztikai vizs
gálata lehetővé teszi függőleges értelmű válto
zásuk megbízhatóbb tanulmányozását. Nagyobb 
méretű beépítések alkalmával jelentős érdek 
fűződik mind a tervezés meggyorsítása, mind a 
kivitelezés egyszerűsítése szempontjából ahhoz, 
hogy az építmények alapozása lehetőleg azonos 
szinten, az ismétlődő épületek tervezése lehető
leg azonos talajigénybevétel használatával tör
ténjék.

Ennek érdekében célszerűnek látszik a terü
let „átlagosított talajfizikai szelvényének”  elké
szítése (6. ábra). Ehhez megszerkesztjük a (nyu
godt, közel vízszintes rétegtelepedésű) terület 
átlagos rétegoszlopát, mellette pedig a sorozat- 
vizsgálatokkal megállapítható legfontosabb jel
lemzők, Ip , K i és e vízszintes értelemben átla
golt értékei alapján az átlagos függőleges válto
zásukat feltüntető görbéket. A  6. ábrán a talaj- 
fizikai jellemzők legkisebb és legnagyobb érté
kének változását, a szóródás és megbízhatóság 
változását is feltüntettük.

Megállapítható, hogy a két legfontosabb ál
lapotjellemző, K i é  s e  az adott esetben az infú
ziós löszben átlagosan lényeges mélységi válto
zást nem mutat, ezzel szemben a tavi agyagban 
a mélység felé mind K i , mind e értéke romlik, 
ami lefelé haladólag a határfeszültségi alapérték 
csökkenését okozza.

Kj
6. ábra. Felső rajz: „Átlagosított talajfizikai szelvény”. 
Alsó rajz: Konszisztencia index és hézagtényezö össze
gezett gyakorisági eloszlása az infúziós lösz felső 1 m 

vastag részében
Ez azonban természetszerűleg nem feltétlenül je

lenti a mélyebb rétegek talajtöréssel kapcsolatos igény
bevehetőségének csökkenését, mivel az állapotjellem
zők romlását a mélységi tényező hatosa ellensúlyozhat
ja. A várható alakváltozások iszempőntjából pedig az 
építmény terhének mélységi lehatásától függően lehet 
jelentősége.

5. Az „átlagosított talajfizikai szelvény” és 
egyéb vizsgálatok lehetővé teszik a megenged
hető talajigénybevétel szokásosnál megbízha
tóbb megállapítását. A 6. ábra felső rajza feltün
teti mélységi bontásban az I v , Ki és e számta
ni átlagértékéhez tartozó, az alapozási szabvány 
függeléke szerinti határfeszültségi alapértéke
ket, o/á\ Ez az érték azonban nem feltétlenül 
biztonságos, mivel a számtani átlagnál kisebb 
alapértékek is előfordulnak.

Biztonságosabb értékhez jutunk akkor, ha 
a határfeszültségi alapértékeket a Ki és e ked
vezőtlenebb, de ismert gyakorisággal előforduló 
értékéhez keressük. Elkészítve értékeik össze
gezett gyakorisági görbéjét (6. ábra alsó rajza), 
megállapíthatjuk a K i  és e pl. 30°lo-os összege
zett gyakoriságú kedvezőtlenebb értékéhez tar
tozó határfeszültségi alapértékeket, n„(,i0> Ez a 
vizsgálat az adott esetben az infúziós lösz kez
dőszintjére vonatkozóan az alapértékben csak 
lényegtelen eltérést okozott, a mélyebb szintek
ben azonban az eltérés jelentős. Mivel a 30%-os 
érték felvett, ez a módszer bizonyos előnyei mel
lett is önkényes.

Vizsgálhatjuk a talajigénybevétel biztonsá
gosságát úgy is, hogy a határfeszültség {?n) ér
tékeinek eloszlását valószínűségi koordináta- 
rendszerben ábrázoljuk. A valószínűségi koor
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dinátarendszert 131 szerint szerkesztettük. Az in
fúziós lösz felső szintjére vonatkozóan 30 Mp,m 
terhelésű sávalapra, az összetartozó Ki és e érté
kek alapján «n eloszlását a 7. ábra tünteti fel. Az 
ábra A rajza félig-logaritmusos, B rajza valószí
nűségi koordináta-rendszer. Előbbiben az elosz
lás ogiva-szerű görbével, utóbbiban közel egye
nesként jelenik meg, jeléül annak, hogy az el
oszlás közelítőleg valószínűségi törvényt követ.

7. ábra. Határfeszültség oH értékeinek eloszlása. A) 
rajz: félig-logaritmusos, B) rajz: valószínűségi koordi

náta-rendszerben

Az ábráról extrapolálással megállapítható, 
hogy oH 0,5%-os gyakorisággal előfordulható 
kedvezőtlenebb értéke is kb. 1,65 kp/cm2. Mivel 
az alapozási szabvány táblázatai és számítás
módja szerinti ff# 'értékek minimálisan n ^ 2 ,5 
biztonságot tartalmaznak, a 0,5% gyakoriságú 
a/f-hoz tartozó törőfeszültség legalább °t ^ 4 ,1  
kp cm2. Ugyanerre a szintre a talajfizikai jel
lemzők számtani átlagából kapott °«(")=  2,7

kp cm2 értékből o „ (6)=  2,8 kp cm2. Ezt összeha
sonlítva a talaj törőfeszültségével, n = a t I, ff//' =  
— 4,1 / 2,8 ^  1,5 biztonság adódik még a 0,5% 
valószínűségű ff#-hoz képest is. Elvileg nem 
volna akadálya annak, hogy a törőértékkel 
egyenlő határfeszültség valószínűségét is meg
állapítsuk (amikor tehát n =  ot / o#w;)= l), ez 
azonban jelen esetben már megengedhetetlen
nek látszó extrapolálást tenne szükségessé.

6. A megengedhető talajigénybevétel meg
állapításánál természetesen nem csak a törőfe
szültségre vonatkozó biztonságot, hanem a vár
ható alakváltozásokat is mérlegelni kell, ezért 
megvizsgáltuk az összenyomódási modulusz vál
tozékonyságát is (II. táblázat). Ezt, mivel kom- 
pressziós kísérletekre nem volt lehetőség, más
részt, mivel a kompressziós mérés nem tartozik 
a sorozatosan végezhető vizsgálatok közé, kerülő 
úton, tapasztalati képlet és táblázat segítségével 
végeztük. Az összetartozó I v és K* értékek 
alapján a Kopácsu-féle képlettel,

M =  (160 -— 2 I P) . Ki
alapján, ezen kívül I„ , Ki  alapján és e figye
lembevételével a lengyel alapozási szabályzat 
táblázata alapján állapítottuk meg az összenyo
módási modulusz értékeit.

A lengyel szabályzat a Ki értékekhez legkisebb 
és legnagyobb összenyomódási modulusát tartalmaz. A 
megadott tartományon belül M értéke a hézagtényező- 
tőr függően állapítható meg. Abból a célból, hogy ha
tározott M értékek adódjanak, M táblázatbeli szélső 
értékeihez hézagtényező értékeket rendeltünk az aláb
biak szerint:

Az összenyomódási modulusz 
táblázatbeli 

legkisebb legnagyobb 
értékéhez rendelt 

hézagtényező
Infúziós lösz — — — — — 0,00 0,80
Tavi agyag — — — — — 0',70 1,00

II. táblázat

KONSZISZTENCIA INDEX, HÉZAGTÉNYEZÖ ÉS ÖSSZENYOMÓDÁSI MODULUSZ 
STATISZTIKAI PARAMÉTEREINEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA

1 2 3 4 6

Összenyomódási modulusz [kp/cm2]'
i  és 5 átlagaként 

az összenyomódási 
modulusz 
[kp cm2]A réteg megnevezése

Ki e Kopácsy-féle 
képlettel számított . 

értékeinek

Lengyel alapozási 
szabályzatból 
megállapított 

értékeinek

szóródási
együtthatója

számtani
átlaga

szóródási
együtth.

számtani
átlaga

szóródási
együtth.

számtani
átlaga

szóródási
együtth.

Humuszos agyag, 
—0,8 m alatt 19 9 80 19 128 50 104 35

Infúziós lösz 27 9 102 29 123 3(1 112 30

Tavi agyag 20 15 75 24 100 68 87 46
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M így megállapított értékeinek számtani 
átlagát, szóródási tényezőjét, s összehasonlításul 
K{  és e ugyanezen paramétereit a II. táblázat 
tünteti fél. Megállapítható, hogy mind a Kopá- 
csy-féle képlettel, mind a lengyel alapozási sza
bályzat táblázatai alapján az összenyömódási 
moduluszok szóródása minden rétegben na
gyobb, mint az alapul vett állapotjellemzők (K i
e) szóródása; ez a várható alakváltozásokat ille
tően óvatosságra intő.

Megállapítható még, hogy az összenyomódá- 
si mcduluszra a leiigyel szabályzat a Kopácsy- 
képletből számítottnál nagyobbat eredményez. 
Ugyanakkor a lengyel szabályzat alapján M 
szóródása is nagyobbra adódik, aminek valószí
nű oka az, hogy a számításnál a Kopácsy-féle 
képletben csupát két talajfizikai jellemző, a len
gyel szabályzat használatakor azonban három 
érvényesült.

7. Mivel a humuszos réteg helyenként a 
fagyhatárnál mélyebbre terjed, de az elgondolt 
pincézetlen lakóépületek szerkezeti szempontból 
mélyebb alapozást nem igényeltek (sőt a terü
let jelentős részén .feltöltés készül), a tervezés 
során egyes épületekkel kapcsolatban felvető
dött részben az infúziós löszön, részben a hu
muszos agyag fagyhatár alatti részén való ala
pozás kérdése. Ezzel kapcsolatban figyelembe 
kellett vennünk, hogy az elgondolt közép-tégla- 
blokkos épületek egyenlőtlen mozgásokra a ha
gyományosaknál néhiileg érzékenyebbek. Az I. 
táblázat alapján megállapítható, hogy a humu
szos agyag — 0,8 m alatti részében és az infúziós 
löszben a két leglényegesebb állapotjellemző, K  
és e átlaga és szóródása közel azonos' A II. táb- 
lázat 6 oszlopa szerint a számított ögszenyomó- 
dási moduluszok átlaga, másrészt szóródása kö
zeli értékű. Ezért az eltérő rétegen való alapo
zást megengedhetőnek tartottuk (3. ábra). A szá
mított szögforgások mindenütt a megengedhe
tőnél kisebbre adódtak; a humuszos agyag csu
pán 3— 6% közötti izzítási vesztesége is kedve
zőnek látszott. Az előírt süllyedésmérések hiva
tottak az előzetes feltevések helyességének iga
zolására. :

V. Összefoglalás, következtetések

1. Jelentékenyebb területet érintő ill. nagy 
számú feltárás alapján készülő talajmechanikai, 
építésföldtani szakvélemények összeállításánál 
célszerűnek látszik a' tálajfizikai jellemzők sta
tisztikai feldolgozása.

2. A statisztikai feldolgozás a talajteherbí
rás sokoldalúbb vizsgálatát teszi lehetővé és a

várható alakváltozásokat illetően is megbízha
tóbb következtetésekre jogosít.

3. A részletesebb értékelés adott esetben je
lentős költség-megtakarítást eredményezhet.

4. A talajfizikai jellemzők statisztikai vizs
gálata további összefüggések, szabályszerűségek 
felismerésére vezethet.

5. A  részletesebb feldolgozás többletmun
kát igényel, ezt azonban a megalapozottabb ter
vezés lehetősége ellensúlyozza.
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t  CTaTHCTHMecKan oöpaöOTKa (J)M3HMeci<nx 
noKa3aTejieií rpyHTOB

JJ-p T. Y m a p
B nacTomue.M cooőiuenmi oöpamaeTCsi umi.Maime na 

Coabuioe 3HaMemie cJ>i>3 iiuecKiix noKa.aaTe.'ien rpyuTOö b 
CBH3 ii c n p e bapmte;ibhbimh paöoTa.Mii iio cocraBjieHino 
npoeKTa KBapmpHO- jkhíihihhoi o CTpoineJibCTua n i opoae 
Cerep. Tompa rpyHTOB Jiccneaonaimoio paiiona (Onr. 2 ) 
nofl noBepxHOCTHbiMH ryMycoBbiMii rjiHHa.MH ciiaiaeTCsi 
otjio>kiibnim,muc>i Ha bji3 >khoh noBepxH.ocTH „lecca.wi, a 
HHwe — 03epnbiMii rjiHHHCTbiMH ocanKaMH (Onr. 1 n 3 ). 
11.3 (J)ii3HMecKHx xapai<TepHCTHi< rpyHTOB (Taö.'iuua I) 
noKa3aTejib KOHcncrenuHH oMenb BejiHK, ripeaeji Tei<yne- 
ctii — cpe;uiiiií rio Bemmime, k03(J)‘1jiinneht KpyTKii, 
K03(j)ij)HHHeHT nopucTOCTH ii oő'i>e\mi,iH Bee oöHapy>KHBa- 
iot Heőojibiuoe paccesmue. Paccoimie noKasarejui ruiac-
TMMHOCTM OŐV'CJlOBJieHO reHe3HC0M .CJIOeB. CBO.lHafI KpiIBaiI
MacTOTbi rio[<a3 aTejiH KonciicTeimmi h KoaíjMjiimiieHTa no- 
pncTocTii BbiTHHyTa B cTopoHy Heőjiai onpHHTHbix 3Hawe- 
unii (<t>nr. 4). C yBejumemieM noKaaaTe.'w iiiiacTiriHOCTii 
yBeJiimiiBaeTCii ii paccemme K03(J)(|)iiniieHTa nopucTOCTH 

5). Ha OCHOBaHHH CTaTHCTimeCKOH OŐpaŐOTKH aaH- 
Hbix MO>KH() COCTaBUTb „ycpeVlHeilHblií (|)li3HlieCKHÍÍ Iipo- 
(jmjib rpyHTOB" paiiona (cbnr. 6 ). CTaTHCTimeCKoe pacnpe- 
aejieHiie Hanpa>KeHM5i viOHceT öi.m, ii3oőpa>KeHO b nojiy- 
:iorapii({).MH'iecKOH ciiCTeMe KopaimaT h cHCTeiwe Koopmi- 
HaT BepoíiTHOCTeü (Onr. 7), pto aaeT B03.\io>KHocTb ami 
őojieé oőocHOBannoro H3yMemiH Harpywae.MOCTii rpyH
TOB. C'raTMCTimecKoe n3yMemie OKHMaeMOCTH rpyHTOB 
(TaÖJiima II) ri03B0ji>ieT őojiee naaewno onpeaeaflTb Be- 
jiimiiHbi ae(|iopManHH, htö u aaimo.M caypae npimeaci k 
3K0H0MHI1 3aipaT.
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