zl6t pod wza'lQdem lch zmlenn~ci lduyfikacji
medlug wielkoAcl wsp61czynnika zm:iennoki V zaWSl'tej 'W p.raey W.· M. Krejtera (6) i klasyfikacji wedlug
wielkoAcI wsp6lczynnika nier6wJwmlernoAci Wn, zamienczonej w pracy W. W. Bogackiego (3). ProbE:
kotelacji obydwu klasyfikacjl eta.now! tab. m. Dalsze badania wnios" nlewQ.tpliwie .n.owe dane do 1)0ruszon,ej problematykl i pozwo~ u~cimc zaleino§i!
wsp61czynnik6w zmiennosci 1 nier6wnomlerno~ci.
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SUMMARY
Variability coefficient and irregularity index Me
compared, and their mutual rela:tion is determined on
the basis of the results OIbtained for deposits of clastic mineral raw materials. A dependence diagram of
both coefficients has been e1aboreted, and the dependence line and the boundaries of scattering field
have ·b een determined. Moreover, a correlation of
classffication of deposits has :been made; in respect
of variabilities based on the coefficients considered
(Tab. IlI).
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PE310ME
B CTaTbe IIPOBO~HTCSI cpaBHeBHe K09li>~eBTB
HSMeH'mBOCTH H nOKB38'l'eJIJ1 HepaBH'OIIepHOCTK H HX
B3am4038BHCKMOCTl> Ha OCBOBaBHH AaHHbIX no pocChUIHbIK MeC'l'Opo~eHHm.i~ COCTaBJIeH rpali>HK 38BHCHMOCTH M~ STHMH i[()~eBT!UDI c JI'HIDleA
3aBHCHMOCTH H rp~aMH DOJIS! pacceSlHHJI. npose~esa KO~ (Ta6n. In) KJIaccHli>~ ·ileC'l'OpoJK~eHm!: B OTHomemm H3MeH'IHBOCTH, OCBOBaBH&IX Ha paccKa'l"PHBBeMhIX K09~eB'l'aX.

