
FOLYÓVÍZI DURVA TÖRMELÉKES KZETEK

STRAUSZ LÁSZLÓ 11

I. Bevezetés

Az üledékes kzetek közt a 10 mm-nél 'nagyobb szemnagyságú koptatott anya-

gokat szokás kavics névvel illetni. A borsónyi kvarcit-törmeléket »aprókavics«-nak

hívják. Az üledékek megnevezésében általános szokás »kevert kzet«-nek tekinteni,

s megfelel összetett névvel jelölni azokat a kzeteket, amelyekben az uralkodó (50%-ot

meghaladó) anyag mellett, jelents arányban van egy (vagy több) szomszédos méret-

osztályba sorolt szemnagyság is.

A durvatörmelékek esetében ettl a szokástól gyakran eltérünk. Kavicsos homok-
nak kellene nevezni olyan kzetet, amelyben az 1 cm-en felüli szemnagyságú anyag pl.

40% körüli. Valóságban azonban igen gyakran a durvább törmelékes kzet diónyi szem-

nagyságú része nem teszi ki az egész harmadát sem, mégis kavicsnak nevezzük, a leg-

feltnbb és legjellemzbb anyagáról, nem pedig »kavicsos homok«-nak.

A kavicsos üledékek tanulmányozása nagy elterjedésükhöz képest nagyon elma-

radt. A terepen legtöbben nem figyelték meg alaposan a kavics üledékek feltárásait,

rétegzését, vastagságát, a szemnagyság változását függélyes és vízszintes irányban,

a közbeékeld eltér szemnagyságú rétegek vagy lencsék (pl. homoklencsék) jellegét.

Kevés kutatómhelyi vizsgálatot végeztek a kavicsos üledékkel kapcsolatban.

A kzetkutatóknak egyhangúnak és kevés eredményt Ígérnek látszott a kavicsok

anyagának elemzése, a kavicsok alaki vizsgálatát pedig azért is elhanyagolták, mert

nem volt rá megfelel tudományos vizsgálati módszer.

Pedig a kavicsok tanulmányozása nagy lehetségeket nyit többféle földtani kérdés

megoldásához, fleg sföldrajzi kép szerkesztéséhez. Ehhez azonban a kavicsok lényeges,

keletkezésükkel kapcsolatos elsdleges jellegeinek elemzésére és szabatos kifejezésér

alkalmas módszer szükséges.

II. Vizsgálati módszerek

Folyóvízi kavicsos ül dékek tanulmányozásában szerepe lehet a földrajzi-alak-

tani, slénytani, ásványkzettani, kzet-alaktani vizsgálatoknak.

1. A fiatalabb kavicsképzdmények összefüggéseivel és korbeosztásával els-

sorban geográfusok foglalkoztak. A folyók párkánysíkjainak kutatása azonban nem
túlságosan régi idkig hatolhat vissza, s nem is azonos dolog a párkánysík és a kavics ;

vannak nem kavicsos terraszok és nem terraszban elhelyezked kavicsok. Régibb idkre
vonatkozóan a földrajzi alaktani vizsgálatnak az a f akadálya, hogy a földkéreg mozgásai

* Eladás a Magyar Földtani Társulat Oktatási Bizottságának 1952. október 27. -i ankétján.
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megváltoztatták az egykori lejtsíkokat, s a lepusztító erk kicsiny foltokká szaggatták

szét a kavicsvonulatokat.

2. slénytani vizsgálatoknak nagy szerepük lehet a kavicsok kbrának megálla-

pításában : értékes gerinces-faunák kerültek ki egyes kavicsos képzdményekbl.
Mégis a kavicsterületek többsége smaradványmentes. így alig van rá példa, hogy két

távoli kavicsterületet slénytani alapon párhuzamosíthassunk. Inkább csak arról lehet

szó, hogy egyetlen kavicslelhely korát adja meg valamely slénytani lelet, de azután
a földrajzi alaktan kutatja ki a kavicsvonulatok összefüggését. Édesvízi puhatest
maradványok a kavicsokban ritkák, s rendesen nem korhatározók.

3. Ásvány-kzettani vizsgálatok régebben kevéssé tudták elbbrevinni a kavics-

tanulmányokat, mert a kavicsok uralkodó kzettöredékei csak ritkán nyújtanak alapot

származási területük azonosítására, vagy a szomszédos kavicsterületek különbségének

és hasonlóságának megállapítására.

Újabban azonban a ritka ásványok és ritka elemek vizsgálata szép eredményekkel

kecsegtet.

4. A folyóvízi kavicsok vizsgálatának egyik legkézenfekvbb módja a törmelék-

szemek vizsgálata. A kavics keletkezésében a szállítódás közbeni koptatódás a legfonto-

sabb jelenség. Természetes tehát, hogy a koptatás eredményét kell elssorban vizsgálni

ahhoz, hogy a kavics keletkezésére következtetni tudjunk.

a) Régóta használatos módszer a szemnagyság mérése, de komoly eredményeket
az egyes képzdmények azonosításában nem adott. Érthet ez, ha megfigyeljük egy

nagyoljb kavicsfeltárásban a szemnagyság rendetlen változékonyságát. Keveset mond
az a — lényegében helyes — következtetési lehetség is, hogy a nagyobb szemcséj
törmelék rövidebb távolságra szállítódik, mint az apróbb. A mai folyók üledékeiben

nem találunk ezen a téren különös szabályosságot
;

néhol a szemnagyság igen nagy
szállítási távolság alatt sem változik számotteven. Id. Ló ez y L a bakonyi miocén

kavicsokat DK-fell származtatta, azon az alapon, hogy szemnagyságuk ezen égtáj

felé növekszik. Következtetése helyesnek látszik, mert más módszerrel is hasonló ered-

ményre jutottunk. Természetesen ilyen következtetéseknél mindig fennáll az a veszély

is, hogy nem azonos korú (és keletkezés) kavicselfordulásokat hasonlítunk össze ;

fleg pedig a szemnagyság változásának valóban helyes rögzítéséhez nagy terület igen

sok feltárásának adatára van szükség.

Finomabb törmelékes kzetek szemnagyságát szokás mérni s a különböz nagy-

ságú elegyrészek arányát rajzban görbékkel feltüntetni. Kavicsok esetében is kísérle-

teztek ilyesmivel, de pl. P 1 u m 1 e y részletes kavicstanulmányainak eredményei között

leszögezi, hogy a különböz szemnagyságú elemek gyakorisági aránya nem jellemz

a szállítási távolságra, illetve a keletkezési viszonyokra általában nem ad felvilágosítást.

b) A kavicsszemcsék termetének, átméri arányának vizsgálata is kézenfekv

módszer. Legegyszerbb a szélsséges méreteknek, a legnagyobb és a legkisebb átmérnek
viszonyítása (dl : 4%)- Szabatosan Wentwort (1922) a *

2d,— hányadossal a termet »oszloposságát«, a

^2 +

d\ + d
2

2 d
képlettel pedig a »táblásság<( értékét
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fejezte ki. Minthogy a valóságban az oszloposság és táblásság jellemzje nem tengelyeknek,

hanem metszeteknek az aránya, nem hossz-, hanem területmérték az igazságosabb arány-

szám. Ezért szerintem feltétlenül helyesebb az oszloposságot a

dl_

d2 d 3

a táblásságot a

d\ d 2

képlettel adni meg.

Ez Wentwort képleténél pontosabban fejezi a metszetterületek arányát.

Elnye még az is, hogy ezekben a hányadosokban nagyobbak a fokozati különbségek,

mint a Wentwor t-félék
; így a különböz számértékek közti eltérések feltnbbek

;

gyorsabban is számítható (logarléccel) a szorzás, mint az összegezés. Ha pl. egyik kavics-

szemcse három átmérje 8, 4 és 3 cm (oszloposabb) a másiké 7, 6 és 3 cm (táblásabb),

akkor a két jellemz temietadat

a) Wentwort szerint,

b) az általam ajánlott képletekkel (egy tizedesig) :

Táblásság :

a) 2x8 = 2,3
2x7

4+3 6+3

b) 8 2

= 5,3
72

4x3 6x3

a) 8+4 — 2
7+6

2x3 2x3

b) 8x4 = 3,6
7x6

32 32

= 1,5

= 2,7

= 2,2

= 4,7

Tehát az ajánlott képletek a termetbeli eltéréseket szembetnen eltér szám-
értékekkel jelzik.

Ha most megvizsgáljuk egyes kavicsképzdményekben a szemcsék termetének

jellegeit, ebben a legritkábban találunk valamilyen jól rögzíthet törvényszerséget,

s az esetleges hasonlóságokból vagy eltérésekbl nem tudunk következtetni a lerakódás

jellegére. Mai folyók kavicsainál legfeljebb igen kis mértékben látszik a termet zömö-
kebbé válása a szállítás folyamán.

c) A kavicsok termetének jellemzésére W a d e 1
1 (2. p. 13.) a szemcse köré írható

legkisebb gömb és az illet szemcsével azonos köbtartalmú gömb sugarainak arányszámát

használta. Ez gyors és egyszer módszer : csak a kavics legnagyobb átmérjét kell

megmérni, azután rtartalombeosztásos üvegben a kavicsot vízbe meríteni s a vízszint

emelkedését leolvasni. A termetnek a gömbtl való eltérését ez valóban jól jellemzi.

Csakhogy a kzettörmelékek eredetileg, elsdleges kzetbl széttöredezésükkor nem
egyformán térnek el a gömbtl s szállítódásuk és kopásuk folyamán nem gömbalak
felé közelednek. A lapos szemcsék nem forognak, egyre laposabbak, korongszerbbek
lesznek. A tojásdad szemcsék nem minden irányban forognak, hanem fleg a leghosszabb
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tengelyük körül s ezért ha simul is érdes felületük, nem közeledik egymáshoz nagy és

kis átmérjük értéke.

d) A kopás a kavics leglényegesebb jellege. Akármilyen alakú a szemcse az eredeti

kzetbl való kitöredezésekor, szállítása folyamán állandóan kopik, s természetesen

a kiálló szögletes részek dörzsöldnek le jobban s közelednek egységes csiszolt gömbded
(tojásdad) felületrészekhez. Ezt a változást Wentwort a legjobban koptatott és

legkevésbbé koptatott él viszonyával akarta kifejezni
;

gyakorlatilag azonban ez nem
vált be.,

Szádeczky-Kardoss E. 1933-ban vezette be azt a módszert, amellyel

a kavicsok gömbölyítettségét mérhetjük és szabatosan kifejezhetjük, ha a kavics felü-
]

létének simán domború, sík és homorú (vagy szögletes, szabálytalan) részeit mérjük és

állítjuk arányba egymással.

III. A Szádeczky-Kardoss-féle kavicsvizsgálati módszer

A vizsgálandó képzdménybl annyi anyagot veszünk ki, amennyi legalább 50,
1

de lehetleg inkább 100 db diónyi (esetleg tojásnyi, vagy nagymogyorónyi) kvarcit-

kavicsot tartalmaz (ez néhány liter kzetanyagot jelenthet). A mintából kiszitáljuk

,
vagy kiválogatjuk a kívánt nagyságú darabokat, mossuk, majd ezek közül is kiszedjük

a rendes (közönséges) kvarcitokat s csak az utóbbiakat mérjük. Az egyes szemcsékben

megjelöljük a legnagyobb. id^, rá merleges legkisebb (d
3 )

s a metszési pontúkon átmen,

mindkettjükre merleges közepes hosszúságú
(
d2 )

tengely két-két végpontját. Azután

a két-két tengelyen át fektetett három lehetséges síknak a felszínnel való metszdésénél

vonalat húzunk a kavicson. Ennek a kavics körül futó három vonalnak hosszát meg- '

mérjük, majd elhatároljuk rajtuk (rövid keresztvonalkákkal) a domború, egyenes és i

homorú vonalrészeket, ezután megmérjük és összegezzük a különböz jelleg távolsá- !

gokat : a domború (comex), egyenes (sík, p\&n) és homorú (concav) részeket
;
rövidítve

megfelel betkkel : v, p és c-vel jelölhetjük. Ezeknek az értékeknek arányát tizelék-

ben fejezzük ki (tehát v p c = W). Ötven vagy száz szemcse gömbölyítettségébl

számított középérték már annyira jellemz egy-egy képzdményre, hogy két különböz

száz szemcsényi minta mérésébl kapott gömbölyítettségi érték nem tér el jobban egy-

mástól, mint ugyanannak a mintasorozatnak azonos vizsgáló személytl kétszer egymás-

után elkészített mérésébl nyert érték — tehát a személyi hibahatár.

Ez a gömbölyítettségi érték véleményünk és eddigi megfigyeléseink szerint

nem függ semmi mástól (adott kzetfajtára vonatkozóan), mint (folyami üledék ese-

tében) a szállítás hosszától, s így abból ki is számítható a kavicsot lerakó folyó hossza,

helyesebben a lehordási terület közepétl az illet lelhelyig való távolság. Méréseim

alapján (3. p. 45, 4. p. 124.) ezt a távolságot a következ egyenlet fejezi ki :

lóg km = 0,39 (v + —
)

2

A Szádeczky - Kardos s-féle kavicsvizsgáló módszer a kavicsoknak leg-

lényegesebb, a keletkezésükre legjellemzbb sajátosságát olyan szabatosan méri és

fejezi ki, amely az egyes képzdmények különböz elfordulásainak azonosítását, vagy

szomszédos, de más eredet kavicsok megkülönböztetését lehetvé teszi. Ezen felül

azonban rendkívüli lehetségeket nyújt sföldrajzi következtetésekre s így a kavics-

vizsgálatoknak eredményességét és érdekességét meglepen fokozta.

A mérés hibalehetségeit egyik dolgozatomban (3. p. 5— 6) említettem ; a hibák

elkerüléséhez a következket kell tekintetbe venni :
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1 . Csak azonos keménység, tiszta kvarcitkavicsokat vegyünk a mérendk közé,

pl. szarukövet ne, sem pedig olyan kvarcitot, amelyben igen apró csillámszemcsék

réteges elosztása lemezes-táblás termetet (tehát túl nagy ^-értéket) eredményez.

2. Egy lelhelyrl lehetleg több mintát gyjtsünk, egymás feletti és egymás
melletti feltárás-részekbl, ezeket külön mérjük és számítsuk ki értékátlagukat. Ha a külön-

böz mintákból nyert eredmény azonos, akkor megbízhatunk a mérésben, ha nem, akkor

elször azt ellenrizzük, hogy milyen mérési vagy számítási hibát követhettünk el,

azután lehet szó arról, hogy az egyetlen lelhely különböz részeinek kavicsmintái eltér

származásúak.

3. Zavarhatja a gömbölyítettségi értékek rendjét, ha hosszabb folyó üledékébe

rövidebb mellékfolyó kevésbbé gömbölyített anyagot kever. Ilyenkor kevés a remény,

hogy a szemnagyság alapján elválaszthassuk a közeli és távoli származású anyagot.

Ha azonban a kétféle kavics ersen különböz gömbölyítettség, akkor nemcsak a z,
1-közép -

értéket módosítja a rövidebb mellékfolyóból belekevered szögletesebb anyag, hanem
az együtt szerepl különböz gömbölyítettség kavicsok viszonylagos gyakoriságát

mutató számsor (görbe, vagy egyéb összetevdés-feltüntet rajz) is feltüntetheti a szét-

húzódást, az anyag egyenetlenségét. Ezzel állunk szemben, ha egy kavicsvonulat hosz-

szában — a várakozás ellenére — sem növekszik a w-érték (4. p. 125, 126), mert való-

színleg hosszabb darabon is állandóan csekélyebb gömbölyítettség anyag keveredett

a meszebbrl hozott kavicsok közé.

4. Okozhat csekély különbséget kvarcitkavicsok gömbölyítettségében az is, hogy

több, vagy kevesebb puhább kzettörmelék keveredik közé (3. p. 6. J a k u c s E. meg-

jegyzése). Ezt tekintetbe kell venni, ha igen rövid (30 km-nél rövidebb) szállítást szenve-

dett kavicsokat hasonlítunk össze, ilyen esetben a közeli származásterület kzettani

felépítésének ismeretébl következtethetünk arra, hogy az ott szálban álló képzdmé-
nyekbl mennyire származhatik kemény és lágy törmelék anyag. Nagyobb szállítási

távolság esetében (ahol esetleg már nem is. tudunk sokat a bizonytalanabb származás-

területrl) ilyesmire már aligha kell tekintettel lenni. A szállítás kezdetén esetleg fenn-

állt csekély ^-különbség a mészkkavicsok kiküszöböldése után, tehát legkésbb 30

km-tl kezdve nyilván gyorsan kiegyenlítdik azzal, hogy pl. 30 km-tl 40 km-ig keve-

sebbet kopik az a kavicsanyag, amelyik a 30-ik km-nél már gömbölybb volt, és többet

kopik a másik (szögletessége miatt nagyobb koptatóerej és egyúttal megtámadliatóbb

felszín) anyag.

5. Ellenrizzük állandóan mérési hibáinkat, ne csak kezdetben, hanem késbb
is, hiszen a gyakorlattal egyes szempontokból tökéletesedhetik mérésük, más tekintetben

azonban esetleg éppen valami új hibaforrást vehetünk fel. Ne csak arra figyeljünk,

hogy egy-egy mintasorozat egymásutáni két mérésénél mennyire hasonló vagy eltér

eredményt kapunk, hanem fleg arra figyeljünk, hogy rendszeresen nem torzítunk-e

valamely vonalfajta javára vagy kárára. Ilyenféle mérésbeli egyénenkénti eltérés volt

az, hogy a ^-értékeket egyik megfigyel mindig sokkal nagyobbra vette, mint a másik

(3. p. 7— 8). Az egyenes vonalrészek mérése kétségtelenül a legnehezebb, mert sok apró

darabkát kell mérnünk és elhatárolásuk a görbült részek felé természetesen nagy egyéni

hibalehetséget nyújt. Ezért kísérleteztem azzal, hogy az egyenes és horpadt vonal-

P
részeket egybe mértem s, feltételeztem, hogy a— érték mindig 0,3. Ez a torzítás kisebbnek

2

látszott, mint amennyit ^-értékkel külön mérés hibanövelésként okozott volna. Ezt

a kérdést azonban nem tekinthetjük eldöntöttnek s még több megfigyel egyéni mérési

tapasztalatai szükségesek ahhoz, hogy az egyenes vonalrészek külön, vagy a c-vel együtt

való mérése mellett állást foglalhassunk.
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6. Hibaforrás lehetne az is, hogy némelyik kavicsszemen nagyon eltér helyzetben

is felvehetjük a három tengelyt. Ilyenkor természetesen az a hiba elkerülésének egyszer
módja, hogy a méréseket eltér tengelybeállítások mellett végezzük el s középértékükkel

számolunk.

7. Hibaforrás lehet az is (3. p. 6.), hogy a kavics esetleges hengerpalástszer felü-

letrészeinek koptatottságát a vonalmérés (a felület mérése helyett) igazságtalanul tünteti

fel, mert a hengerpalástnak nincsen sík része, míg a rajta húzott alkotó egyenes, p-érték-

ként szerepel. Ezzel a kifogással szemben fleg azt kell tekintetbe vennünk, hogy nin-

csenek hengertermet kavicsok : a hengerhez hasonló termeteknél csekély tojásdad-

féle hajlás mindig van, s ez a mérésnél tekintetbe vehet akkor is (éppen tudva, hogy itt

a p-vé minsítés hibát okoz)
,
ha az illet vonalrészek az egyenestl való eltérése kevéssé

látható.

8. Nincs eldöntve, hogy bizonyos fokú koptatódás után, a szállítás folyamán eltört

szemcséket belevegyük-e a mérésbe vagy sem. A kihagyás mellett szól, hogy ezeknek

a szögletességét bels anyagi tulajdonságok okozzák, nem az amit a kavicsvizsgála-

toknál keresünk : a szállítás folytán beálló kopás. Minthogy azonban néha az is vitás

lehet, hogy egy aránylag szögletesebb felületrész szállításközben való törés és azután

újabb koptatódás eredménye-e, leghelyesebb, ha a mérést külön végezzük az ép, törött

és kétséges anyagon s ezt az összehasonlításoknál tekintetbe vesszük. Semmiesetre sem

szabad a gömbölyítettségi érték kiszámításánál bevenni azokat a kavicsszemcséket,

amelyek a lerakódás után az üledékben törtek el, s tovább egyáltalán nem koptatcdtak,

az ilyenek felismerése azonban rendesen elég könny.

IV. A gömbölyítettségi értékek összehasonlítása és ábrázolása

Hogyha csak a gömbölyítettségi középértéket akarjuk felhasználni különböz
lelhelyek, ill. minták összehasonlításához, akkor a ^-értéket kifejez számok természe-

tesen könny, világos és szabatos viszonyítást tesznek lehetvé. Egy kavicsképzdményre

azonban nemcsak a gömbölyítettség középértéke jellemz, hanem az is, hogy7 milyen

%-ú gömbölyítettségi eltérései vannak önmagában az egész anyagnak. Legegyszerbb

ezt a számsorokkal feltntetni, 10-tl 1-ig minden u-értékek gyakorisági százalékával.

Ilyen számsorok azonban nehezen hasonlíthatók össze. Ha hasonló értelemben, de rajzban

tüntetjük fel ugyanezeket az értékeket, a kapott görbék (3. p. 39.) sokkal szemlélete-

sebbek, de nagy teret igényelnek, számos lelhely értékeinek együttes ábrázolása alig

megoldható. Lehetséges és valamivel kisebb helyigény ábrázolási mód az is, ha a nagy,

közepes és kis ^-értékek gyakorisági százalékszámait összegezzük s a három csoport

viszonylagos gyakoriságát egymás melletti vonalak, vagy oszlopok különböz magas-

ságával tüntetjük fel (3. p. 40.). Ugyanígy a nagy, közepes és kisgömbölyítettség elegy-

részek viszonylagos gyakoriságát háromszögekbe helyezett pontokkal is jelezhetjük,

ahol az illet pontot az egyes háromszögesúesokhoz közelebb rajzoljuk, ha sok az össze-

tev gömbölyítettségi értékek közt az a nagyság, amelyet az illet csúcs jelent (bal csúcs :

I0_6-os v-érték, fent : 5-ös, jobb :
4— 1-es v-érték). Minden pont helyzete tehát többé-

kevésbbé jelzi a gömbölyítettségi elosztást. Ha egy pont csúcs közelében van : az illet

anyagban a w-középértékének megfelel szemcsék a leggyakoribbak, a szélsséges értékek

ritkák. Hogyha a pont a háromszög közepe körül van : a különböz gömbölyítettség

elegyrészek gyakorisága közel egyforma. Ha pedig a pont az egyik oldal közepe közelében

van, akkor két különböz f-értékcsoport szerepel benne, a harmadik (a távoles csúcsnak

megfelel) hiányzik.
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Nagy elnye a háromszöges értékjelöl rajznak, hogy igen sok adatot tudunk kis

helyen feltüntetni. Egyik hátrányára Mauritz B. figyelmeztetett: egyetlen tulaj-

donság különböz mértékeit nem helyes háromszöges rajzban feltüntetni, hiszen ezek

egyirányúi (egyenesnek megfelel) növekedési sorba rendezhetk, s három szembeálló
csoportba való széttagolásuk önkényes, a három csoport határai bárhol másutt is meg-
húöhatók lennének, minthogy minségi határ sehol sincs köztük.

Másik hátránya a háromszöges ii-értékek feltüntetésének, hogy azt nem jelzi,

mennyire távol esik a középértéktl eltér elem, hanem a központba kerül az a gömbö-
lvítettségi érték is, amelyben 33% 5-ös w-érték szemcse mellett 33% 4-es és 33% 6-os

szerepel, de az a másik is, ahol a 33% 5-ös mellett 15% 6-os, 10% 7-es, 8% 8-as

gömbölvítettség szemcse (s hasonló eltérések a kisebb u-értékek közt is) lenne. Ez pedig

nagy hiba, mert a gömbölyítettségi középértékeknek közel egyez vagy ersen eltér

részekbl való összetevdése fontos lehet a keletkezési viszonyok jellemzésére, mint

az elbbiekben láttuk.

Mindkét hiba (az egyetlen tulajdonság erszakolt három részbe tagolása és szóró-

dás elsikkadása) ellen a következ ábrázolási módot ajánlom a r'-értékek szemléletes

és könnyen összehasonlítható feltüntetésére :

Vízszintes egyenesen a z;-középértékeknek megfelel 1-tl 10-ig haladó beosztást

készítünk s az illet képzdmény gömbölyítettségi középértékének megfelel helyen

merleges keresztvonalat húzunk az alapvonalra. Ennek a függélyes vonalnak a hosszát

az szabja meg, hogy mennyi az illet kavicsban a középértékektl eltér gömbölvített-

ség elem. A függélyes vonal hosszának kiszámítására egyszer mód lehetne a közép-

értéktl eltér minden egyes ígérték gyakorisági százalékát annyival szorozni, amennyivel

eltér a középértéktl. Összegeznk a szorzatokat s ezekkel az értékekkel arányosan vennk
fel a függélyes vonalakat. Akár fölfelé rajzolhatnék a nagyobb, lefelé a kisebb gömbö-
lyítettség elegyrészekre jutó értékeltérést, akár csak felfelé rajzolnék a megfelel

vonalat — hiszen felfelé is ugyanakkora vonalnak kellene lennie, hogy a középértéket

kiadhassa — : a vízszintes vonal alatt könny volna a lelhelyeket jelz betket vagy
számokat elhelyezni. E számítási mód egyszer, de helyette mégis a függélyes vonalnak

a következ bonyolultabb kiszámítási és ábrázolási módját ajánlanám.

Az egyes ü-értékcsoportok gyakorisági százalékszámát ne a középértéktl való

eltérés egyszer mértékszámával, hanem ezek eltérési érték négyzetével szorozzuk meg.

így a középértékhez egészen közeli (1-nél kevesebbel eltér) gömbölyítettség anyag

alig hat a függélyes vonal hosszára, ellenben a középtl távoles gömbölyítettség

elemek igen ersen számba jönnek. Nem feltétlenül lesz így egyforma hosszúságú a felfelé

men (a középnél nagyobb v-értékek gyakoriságát jelent) vonalrész és a lefelé men
(kisebb ^-értékeket jelent) függélyes

; tehát mutatja a rajz azt is, hogy az ersen eltér

gömbölyítettség anyag melyik csoportba tartozik.
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