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A statisztikai viszonyszámok ábrázolása

A statisztika egyik leggyakrabban hasz—

nált kifejezési eszköze az intenzítási vi—

szonyszám, Gyakran vizsgáljuk az inten-

zitási viszonyszámok alakulását idősorok,

területi vagy minőségi sorok segítségé-

vel. A viszonyszámokból alkotott idősoro—

kat — a könnyebb áttekintés végett ——-

grafikusan is ábrázolják. A grafikus áb—

rázolásnak egyszerűnek kell lennie, nem

szabad nagy helyet elfoglalnia, s a ví—

szonyszám értékén kívül szükséges az is,

hogy annak számlálóját és nevezőjét is

mutassa. A statisztikai elemzéseknél nem

közömbös az, hogy a viszonyszám értéké—

nek változását a számláló vagy a nevező

változása okozta—e. Például, ha vizsgál—

Juk egy üzem, vagy üzemrész termelé—

kenységének alakulását, nagy különbség

az, hogy a kedvező termelékenységi érté—

két a termelt mennyiség növekedésével

vagy a dolgozók létszámának csökken—

tésével érték—e el.

Vizsgáljuk meg, hogy milyen grafikus

ábrázolási rendszerek alkalmasak erre a

célra. A különféle grafikus ábrázolási

módokat egy példával mutatjuk be.

Legyen az ábrázolandó intenzitási vi-

szonyszám értéke —-— például egy üzem—

rész termelékenysége —— 12 egymás után

következő időszakban az alábbi:
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Mint a táblából látjuk, a termelés ál-

talában emelkedő irányzatú, úgyszintén

a létszám is. A létszám azonban a vizs—

gált időszakok nagy részében nagyobb

mértékben növekedett, mint a termelés,

és ezért a termelékenység ekkor csök—

kent. Végül az utolsó két időszakban a

létszámot csökkentették. A XII. időszak-

ban ugyanaz a termelékenység, mint az

I. időszakban volt, a termelt érték és a

létszám is 2,5—szeresére növekedett.

Az 1. ábrán Vonaldiagrámmal ábrázol-

juk a viszonyszám alakulását. Ez a leg-

egyszerűbb ábrázolási mód, jól szemlél—

leti a viszonyszám alakulását, de annak

elemeiről semmiféle tájékoztatást nem

ad.

A 2. ábrán feltüntetett grafikonban az

ordinata tengelyre logaritmikus skálát

mértünk, Ezen a diagrammon feltüntet-

tük a termelési értéket (szaggatott vonal)

és a létszámot (teljes vonal). A termelé—

kenységet a két vonal közti ordinata rész

ábrázolja. Ebből a diagrammból tehát

nemcsak a viszonyszám értékét, hanem

annak számlálóját és nevezőjét is meg—

állapíthatjuk. Ez az ábrázolási mód köz-

ismert. Hátránya azonban, hogy míg a

 

vonalakkal feltüntetett két adatot köz-

vetlenül leolvashatjuk, a viszonyszám ér—

tékének megállapításához mozgó ská—

lára van szükség, A logaritmikus skálára

felírt számadatokat erre a célra nem

használhatjuk. Zavarólag hat az is, hogy

azon a részen, amelyen a számlálót ábrá—

zoló görbe alul jár (VI., VII. időszak), a

hányados l—nél kisebb. A mozgó skála 1.

jelzését mindig a nevezőt ábrázoló vonal—

hoz kell illeszteni, a számlálónál pedig

leolvasni a viszonyszám értékét.

Ehhez hasonló ábrázolási mód az, ha a

viszonyszám számlálóját és értékét tün—

tetjük fel, ebben az esetben azonban a

nevező —— termelékenység esetében a lét—

szám megállapításához szükséges a

mozgó skála,

Zavar az is, hogy a görbéknek nem—

csak egymástól való távolságát, hanem

az abszcissza tengelytől mért távolságát

is érzékeljük, így például első rátekin—

tésre az I. időszakban a termelékenysé-

get optikai csalódás miatt nagyobbnak

érezzük, mint a XII. időszakban, noha

teljesen egyenlők, Ez az ábrázolási mód

a felsorolt nehézségek miatt nem ter-

jedt el.
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Használhatunk az ábrázolásra tégla—

lapokat is. Ha minden időszak termelési

értékét egy—egy téglalap területével ábráv-

zoljuk, és a téglalap oldalhosszát úgy

választjuk meg, hogy az egyik oldal a

termelékenységgel, a másik a dolgozók

létszámával legyen arányos, az összes

szükséges adatot —— a viszonyszám szám—

lálóját, nevezőjét és értékét is —-—— fel—

timtettük.l

Ez az ábrázolási mód azonban nagy

helyet igényel, nehézkes, továbbá a kü—

lönféle méretű téglalapok területe közötti

arányok nem szemléltetők,

Érdekes módon ábrázolják a termelé—

kenységet a svéd államvasutak 100 éves

fennállása alkalmából kiadott munká—

ban.2 Az abszcissza tengelyre a létszámot,

az ordinatára a teljesítményt mérik fel.

A termelékenységet a kezdőpontból ki—

induló sugarakon olvashatjuk le.

3. ábra.
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A 3. ábrán ezzel a megoldással tüntet—

tük fel példánk adatait. Látjuk, hogy az

I. és XII. időszakot jelző pontok ugyan—

azon —— a két termelékenységnek meg—

felelő —- sugáron vannak. A közbeeső

időszakokban a termelékenység kisebb.

Ezzel az ábrázolási móddal igen jól lehet

a viszonyszám számlálóját és nevezőjét

feltüntetni. Magának a viszonyszám ér—

tékének a leolvasása nehezebb, mert a

vonalakkal nem jelzett értékek között,

interpolálni elég nehéz A viszonyszám

azonos mértékű —— ábránkban például

0,2-es —-— változása nem egyenlő szögel—

1 Lásd L. A, Bizot): ..A grafikus ábrázolás

módszerei a terve1ésuben. a statisztikában és a

számvitelben." Statisztikai Kiadóvállalat. Buda-

pest. 1954.

: Sveriges Járnváner Humdra Ar. Stockholm.

1966.
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térést ad. Első rátekintésre például a VI.

időszak termelékenységét nagyobbnak

*véljük, mint a VII. időszakát, noha

kisebb.

Sokkal szemléltetőbb, ha a termelé—

kenységet jelző vonalak párhuzamosak.

Ezért ezt az ábrázolási módot még to—

vább lehet fejleszteni.

vízszintes vonalakból álló, szintén loga-

ritmikus skálán a hányadost, vagyis pél-

dánkban a munkatermelékenységet.

A diagrammból jól látható mind a há-

rom érték változása. Például az, hogy a

termelési érték a XI. és XII. időszakban,

a létszám pedig a VI. időszakban volt a

legnagyobb.

4. ábra.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ha a koordináta tengelyekre logarit-

mikus lépteket rajzolunk, és azokon tün-

tetjük fel a viszonyszám számlálóját és

nevezőjét, az azonos hányadosok 45C—osan

emelkedő egyenesekre kerülnek.

Jobb áttekintés végett a tengelykeresz—

tet 45905 szöggel az óramutató járásá—

nak irányában elforgátjuk. (Lásd 4. ábra.)

Ezen a diagrammon az ordinátán levő

logaritmikus skálán közvetlenül olvas—

hatjuk le a számlálót (termelési értéket),

az abszcisszán a nevezőt (létszámot) és a

 

0?

0,6

viszoryszán

Ha a koordinata tengelyekre nem azo—

nos léptékű logaritmikus skálát rajzo—

lunk, a viszonyszámokat jelző egyenesek

hajlásszöge megváltozik. Ebben az eset—

ben a tengelykeresztet nem 455—kal.

hanem más hegyesszöggel kell elforgatni.

Ha az ábrázolt viszonyszámok nem

idősort, hanem területi vagy minőségi

sort alkotnak, az ábrázolt pontokat nem

kötjük össze.

Halász Tibor


