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Förord

Föreliggande Notat utgör en delredovisning inom projektet Dräneringsåtgärder

(Huvudprojekt Bårighet hos vägkonstruktion - Förstårkning ). Projektet finansi-

eras av Vägverket.

Urval och statistisk bearbetning av data från databaserna har utförts av Kerstin

Persson. Mats Wiklund har lämnat förslag på lämplig statistisk analysmetod och

även i övrigt bidragit med råd och synpunkter.

Linköping i mars 1997

Lars Bäckman
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1 Bakgrund
Vid praktisk vägbyggnad kallas vatten ofta lite skämtsamt för den gäckande

parametem . Detta sammanhänger med svårigheten att förutsäga och kontrollera

nivåer och flöden. Vatten har ofta en förmåga att leta sig fram på de mest oväntade

sätt. Majoriteten av vägkonstruktörer, såväl praktiker som teoretiker, tycks dock

vara övertygade om att vägens dräneringsförhållanden är en de viktigaste

parametrarna med avseende på bärighetsutveckling och livslängd. Detta trots att

det finns få studier som kan bekräfta och kvantifiera dräneringens betydelse.

Speciellt verkar samband mellan bärförmåga och dräneringsförhållanden vara

dåligt utredda. Däremot bedöms samband mellan vägars dränering/torrläggning

och tjälskadeutvecklingen vara relativt väl belysta.

Föreliggande notat är ett försök att redovisa och om möjligt kvantifiera kända

samband vad gäller vattnets betydelse för i första hand vägars bärförmåga.

2 Syñe

0 Att inventera och redovisa kända samband mellan vägars bärförmåga och

dräneringsförhållanden.

0 Att, genom statistisk analys av data från LTPP- och BÄRTILL-databasema,

försöka belysa funktionsskillnader mellan väl dränerade och mindre väl dräne-

rade vägar.

3 Kända effektsamband

3.1 Samband mellan överbyggnadsdränering och bärför-

måga
Vid dimensionering av vägkonstruktioner förutsätts normalt att överbyggnaden är

dränerad, dvs att vatten i överbyggnaden fritt kan avrinna till vägdiken. Detta

innebär att inget fritt vatten dvs. dräneringsbart vatten, får förekomma i överbygg-

nadsmaterialen. Vatten bundet i olika former (tex. kapillär- och adsorptions-

vatten) kan däremot förekomma i överbyggnadsmaterialen. Längs äldre vägar är

det dock vanligt att dräneringen fungerar dåligt på grund av att dikena grundats

upp och innersläntema tätats med finkomigt material. Vatten kan tillföras över-

byggnadsmaterialen via innerslänter och vattenmättade undergrundsmaterial men

avsevärda mängder kan också infiltrera i sprickor i beläggningen. Vattenöverskott

i överbyggnadsmaterialen gör att trañklasterna genererar porvattenövertryck som

med tiden leder till bärighetsskador, Lex. spårbildning och krackelering.

Enligt VÄG 94 anses kravet på dränering av överbyggnaden vara uppfyllt om

diken eller ledningar installeras med ledningsgång minst 0,3 m under terrass.

Det förefaller att finnas relativt få studier som specifikt belyser dräneringens

betydelse för vägars bärförmåga. Vid försök i den danska vejprøvemaskinen har

dock studerats hur en vägkonstruktions bärförmåga reduceras när de obundna

överbyggnadsmaterialen är vattenmättade (Krarup J A, 1991). Vid dessa försök

visar mätningar med töjningsgivare i underkant av asfaltlager att vid hjulpassage,

erhålls en betydligt högre dragspänning när överbyggnadsmaterialen är mättade

jämfört med dränerade förhållanden; ca 500x10'6 resp. ca 4OOxlO'Ö microstrain.

Enligt de danska Vejreglema betyder detta att konstruktionens livslängd reduce-
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ras från 1.000.000 till 200.000 ekvivalenta 10 tons axlar (ñgur 1). Observera att

materialen inte behöver vara fullt mättade för att positiva porvattentryck skall

uppkomma. Vid de ovan relaterade försöken låg överbyggnadsmaterialens mätt-

ningsgrad mellan 60 och 70 %. Dränerade förhållanden innebar att materialen

hade fridränerat under ca en vecka varefter mättningsgraderna hade sjunkit till

mellan 25 och 45 % (vattenkvoter mellan 4 och 6 %).
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Figur 1 Respons från tOjningsgivare i underkant asfaltlagret vid hjulpassage
(Krarup JA, 1991).

På de mättade och dränerade konstruktionerna gjordes också fallviktsbestäm-

ningar. Författaren framhåller att med tanke på den tunna beläggningen (6,5 cm)

är det sannolikt inte möjligt att göra någon korrekt bestämning av E-modulerna

utifrån fallviktsmätningarna. De beräknade modulerna bör dock kunna användas

för jämförelser mellan mättade och dränerade förhållanden. Av tabell 1 framgår

att vid mättade förhållanden reducerades E-modulerna till ca 70 % av värdena vid

dränerade förhållanden.
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Tabell 1 E-moduler (MPa) för mättad resp. dränerad Överbyggnads-
konstruktion (Krarup J A, 1991).

   

Tillstånd Vattenmättat Dränerat Förhållande

MättatlDränerat

Asfalt 9235 8462 1 .09

Stabilgrus 110 159 0.69

Bundsikring 68 98 0.69

Underbund 46 65 0.71

     

Ett annat sätt att belysa dräneringens betydelse för bärförmågan är att studera

hur överbyggnadens dränering beaktas vid dimensionering. Vid dimensionering

med FE-metoden används Lex. materialkoefficienter som anger hur mycket

materialen är värda (koefficienterna utvecklades ursprungligen i samband med

AASHO-försöken i Illinois, USA). Genom att multiplicera en materialkoefficient

med lagertjockleken erhålls ett sk FE-tal (förstärkningseffekttal) för lagret ifråga.

Med FE-metoden anges FE-tal för de vanligaste bundna och obundna överbygg-

nadsmaterialen. FE-talen korrigeras med hänsyn till sprickor och krackeleringar i

de bundna materialen samt för materialens fuktkänslighet och dräneringsför-

håHanden.

Vid korrigering för fuktkänslighet och dräneringsförhållanden används

korrigeringsfaktorer enligt följande:

Material Överbyggnadsdränering

Bra Dålig

FL enligt BYA 3/89 1,0 0,9

FL enligt BYA 84 (A- och B-mtrl enl BYA 76), sand 1,0 0,8

Sandig siltig morän 1,0 0,6

Korrigeringsfaktorerna för Dålig överbyggnadsdränering visar hur mycket

FE-talen, dvs. materialens värde , reduceras på grund av att dräneringen bedöms

vara bristfällig (Förbättring Bärighet/Beläggning, 1992).

3.2 Samband mellan undergrundsdränering och härför-

måga
I jordskämingar förekommer ofta höga grundvattennivåer; i eller strax under

terrassytan. I de fall undergrundsmaterialen är tjälfarliga kan detta leda till stora

och ojämna tjällyftningar men kan också medföra att bärigheten i undergrunden

reduceras.

Enligt VÄG 94 krävs i normalfallet inga dräneringsåtgärder i undergrunden

utan istället görs kompensation för ogynnsamma dräneringsförhållanden genom

att överbyggnadstjockleken ökas. Ett sätt att belysa undergrundsdräneringens

betydelse för bärigheten är att studera hur dräneringsförhållandena beaktas vid

dimensionering.
Vid dimensionering enligt VÄG 94 ökas överbyggnadstjockleken med 0,2 m i

skärning och på bankfyllning lägre än 0,3 m, då materialet i terrassen består av
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typ 5 (finkornig jord med lerhalt S 40 %) och objektet ligger inom klimatzon 3-6.

Detta betyder att överbyggnadstjockleken ökas med mellan 15 och 35 %

(beroende på överbyggnadstyp och trafikklass) när materialet i terrassen är fukt-

känsligt och dräneringsförhållandena bedöms vara ogynnsamma (skärning).

I de flesta utländska dimensioneringsnormer görs kompensation för ogynn-

samma dräneringsförhållanden på liknande sätt, antingen genom att ingångspara*

metrar som t.ex. E-modul och CBR reduceras, eller genom direkt ökning av över-

byggnadstjocklek.

Tabell 2 visar resultat av bestämningar av E-moduler på ett antal vägsträckor i

närheten av Linköping (Wiman L G, 1982). Generellt erhölls oväntad liten ned-

sättning av E-modulen i samband med tjällossning. Detta skulle ev kunna förkla-

ras av att tjälaktiviteten med tillhörande vattenanrikning i undergrundsmaterialen

varit av relativt ringa omfattning. Inget klart samband mellan E-modul och

vattenkvot inom respektive jordart kunde dock påvisas.

Vid dynamiska treaxialförsök på finkorniga undergrundsmaterial har inte heller

något tydligt samband mellan E-modul och vattenkvot kunnat påvisas för någon

jordart. Däremot finns för siltjordar ett samband mellan permanent deformation

och vattenkvot (Arm M, 1995).

Tabell 2 E-modulerför olika undergrundsjordarter (Wiman L G, 1982).

   

Jordart Mtrlgrp enl Tjälfarl.grp E"*"° "g EM°d°' E '° "IE"°°'°'
BYA-84 (MPA) (MPa)

Morän D Il 135 203 0,67

Morän D II 92 125 0,74

Grus/Sand A I 102 109 0,94

Sand B I 143 151 0,95

Sand B Il 72 77 0,94

Silt D IH 35 54 0,65

Lera D II 20 28 0,71

Silt på lera D ll-lll 14 39 0,36

       

3.3 Samband mellan dränering och Iivslänng-underhålls-

kostnader

En effektiv överbyggnadsdränering med t.ex. dränerande lager i överbyggnads-

konstruktionen ger enligt Amerikanska undersökningar (de flesta utförda i

Californien?) en påtaglig ökning av livslängden. På överbyggnader med asfaltbe-

läggning hävdas att livslängden ökar med minst 4 år. På betongvägar ökar livs-

längden med upp till 50 % (Better Roads, 1989).

Även i Sverige finns en undersökning som bekräftar dräneringens betydelse för

konstruktionens livslängd. Vid en översiktlig inventering av dikesstatus i ett par

arbetsområden kunde således tydliga samband påvisas mellan t.ex. dikesdjup och

beläggningsålder (ñgur 2).
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Samband mellan dikesdjup och beläggningsålder. Vägar på delvis och

icke dränerandejordarter (Olsson B & Wallroth E, 1986).
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4 Studier av samband mellan dräneringsför-

hållanden och bärighetsrelaterade parametrar i
BARTILL- och LTPP-databaserna

Databaserna innehåller okulära bedömningar av överbyggnadens dränering i form

av t.ex. dikesdjup och släntstatus liksom uppgifter om proñllinjens höjdläge

(bank, skärning). Inledningsvis gjordes ett stort antal försök för att med hjälp av

dräneringsparametrama förklara spår- och skadeutvecklingen på sträckorna. Det

visade sig dock vara mycket svårt att finna tydliga samband mellan dränerings-

parametrarna och sträckomas skadeutveckling. Speciellt var det svårt att på något

sätt koppla uppgifter om överbyggnadens dränering till skadeutvecklingen.

Sannolikt beror detta åtminstone till en del på svårigheten att okulärt bedöma

överbyggnaders dräneringsstatus. I många fall är det t.ex. mycket svårt att okulärt

bedöma funktionen hos en innerslänt.

Något lättare var det att relatera sträckornas skadeutveckling till profillinjens

höjdläge. Det tydligaste sambandet erhölls vid analys av data avseende profilhöjd

och spårdjupsutveckling från BÄRTILL-databasen Denna analys redovisas i

detalj i avsnitt 4.2.

Dessutom gjordes, med hjälp av data från LTPP-databasen, en analys av

skadeutvecklingen på väl dränerade (bank) jämfört med inte så väl dränerade

(skärning) undergrunder. Den hypotes som testades var att det årliga tillskottet i

skadepoäng är större på vägar som ligger i skärning jämfört med de som ligger på

bank. Då de inledande resultaten var något motsägelsefulla bedömdes det dock

inte vara möjligt att gå vidare med denna modellansats inom ramen för detta pro-

jekt. (De statistiker som svarade för upplägget av analyserna ansåg dock, att såväl

datamaterialet som modellansatsen var intressanta, och att de med en fortsatt

bearbetning skulle kunna ge intressanta resultat.)

4.1 Beskrivning av BÄRTILL
Syftet med BÄRTILL, som genomfördes som ett pilotprojekt under åren 1990 till

1992, var att utforma och tillämpa ett system för beskrivning av vägars bärighets-

tillstånd på i första hand vägnätsnivå. Med system avses i det här fallet såväl

inventeringsmetoder som manuella och maskinella rutiner för lagring, bearbetning

och presentation av information.

Tre län med olika geologiska och klimatologiska förhållanden valdessom för-

söksområden; Kronobergs, Älvsborgs och Jämtlands län. I resp län valdes ett väg-

nät ut för närmare undersökning med avseende på bärighet. Utvalt vägnät utgör ca

21 % av resp läns vägnät.

I BÄRTILL utnyttjas följande data:
0 Deflektionsmätning med fallviktsdeflektometer (FWD)

0 Provtagning med Underlättaren + laboratorieanalyser från ett begränsat

antal prov

0 Besiktning av skador med hjälp av fältdator

0 Besiktning av dräneringsförhållanden med hjälp av fältdator

0 Besiktning av jordarter i undergrund med hjälp av fältdator

0 Mätningar med LASER-RST

0 Fordonsdifferentierade trafikmätningar från Trafikmätningssystemet (TMS)
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0 Data från vägdatabankens beläggningsdata

0 Data från vägdatabankens vägdata

4.2 Analys av samband mellan profilhöjd (bank/skärning)

och spårutveckling (RST) med hjälp av data från
BÄRTILL

4.2.1 Syfte

Syftet med analysen var att testa om det fanns någon signifikant skillnad mellan

spårutvecklingen på väl dränerade (bank) respektive inte så väl dränerade

(skärning) undergrunder.

4.2.2 Hypotes

Spårutvecklingen (-tillväxten) som funktion av ackumulerad trafiklast är större på

vägar som ligger i skärning jämfört med de som ligger på bank.

4.2.3 Genomförande

För analysen användes följande uppgifter:

Undergrund
Med ledning av jordartsbenämningarna delades undergrunden in i sju grupper:

0 Berg

0 Grovkornig morän

0 Finkornig morän

0 Sand/grus

0 Silt

0 Lera

0 Organiska jordarter

Endast grupperna 2-6 har tagits med i analysen beroende på att grupp 1 saknar

FE-värden och grupp 7 bedöms vara mycket osäker vad gäller klassiñceringen av

undergrundsjordart.

Profilhöjd

I databasen anges vägens profil som hög bank (>3 m), låg bank (1-3 rn) och skär-

ning. Analysen har endast avsett bank eller skärning, dvs. grupperna hög bank och

låg bank har lagts ihop.

Tung trafik
Ackumulerad N10 är beräknad från senaste bärighetshöjande åtgärd. Hänsyn är

tagen till körfält och riktning.

FE-tal
Vid analysen användes FE-tal beräknade med ledning av BYA-92 (arbetsnamn,

blev sedan VÄG-94).
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Spårdjup
Spårdjup är mätt med RST-bil och avser medelvärdet av vänster och höger

hjulspår över 100 m.

För att ta hänsyn till variationer i överbyggnadskonstruktionen (dimensioner,

materialkvalitet) har spårdjupet justerats med beräknat FE-tal. Detta har gjorts

genom att spårdjupet multiplicerats med kvoten FE/FEREF där FE är FE-talet för

aktuell överbyggnad och FEREF är FE-talet för en referensöverbyggnad vilket är

satt till 8.

Eftersom endast den tunga trafiken används som förklarande faktor, har analy-

sen begränsats till belagda vägar med en trañkbelastning på minst 100 N .0 alt.

500 ÅDT.

Tabell 3 Antal observationer

   

Undergrundsgrupp Bank Skärning

Grupp 2 - Grov morän 28 38

Grupp 3 - Fin morän 1385 1783

Grupp 4 - Sand/grus 364 530

Grupp 5 - Silt 53 53

Grupp 6 - Lera 229 228

    

4.2.4 Resultat

Datamaterialet har delats upp på olika undergrunder och analysen har sedan utförts

på en undergrundsgrupp i taget. Vid analysen användes ett 95%-igt konfidens-

intervall.

Materialet har analyserats i statistikprogrammet SPSS med en linjär regression

där Spårdjup (justerat för FE-tal) använts som beroende variabel och ackumulerad

trafikbelastning (Nm), grupptillhörighet (0=bank, l=skärning) samt produkten av

dessa två variabler använts som oberoende variabler.

Resultatet redovisas dels med diagram (bilaga 1), dels med utskrifter från SPSS

(bilaga 2).

I utskriften från SPSS (bilaga 2) är NlOOACK den ackumulerade trafiken,

PROFIL3 grupptillhörighet (bank eller skärning) och PR3XNlOO produkten

mellan N lOOACK och PROFIL3.

För två av undergrundsgrupperna finns det en signifikant skillnad i spår-

djupsutveckling mellan de mätpunkter som ligger på bank jämfört med de som

ligger i skärning. Det gäller undergrund 3 (fm morän) och undergrund 5 (silt). För

övriga undergrunder är skillnaden inte signifikant.

OBS! Signifikansanalysen visar alltså att det för undergrundstyperna finkornig

morän och silt finns en signifikant skillnad i spårdjupsutvecklingen

(kurvans lutningskoefficient) mellan mätpunkter i bank och skärning.

Däremot är förklaringsgraden (dvs hur väl spårdjupet kan estimeras)

mycket låg vilket också framgår av korrelationskoefficiemterna i SPSS-

utskrifterna (bilaga 2).

14 VTI notat 27-1997



Beroendet mellan trafikbelastning och spårdjup är signifikant för alla under-

grunder utom undergrund 2 (grov morän) där regressionslinjen i det närmaste är

konstant.

4.2.5 Kommentarer

De två undergrundsgrupper som bedöms vara mest vattenkänsliga är fm morän

och silt . För båda dessa grupper finns en signifikant skillnad i spårdjupsutveck-

ling mellan bank och skärning. På fin morän är spårdjupsutvecklingen ca 1,5 ggr

snabbare i skärning jämfört med bank. På motsvarande sätt är spårdjupsutveck-

lingen på silt ca 2,5 ggr snabbare i skärning jämfört med bank.

Dessa resultat kan också tolkas så att man på dessa undergrundstyper erhåller

en tydlig dräneringseffekt som i sin tur leder till en gynnsammare skadeutveck-

ling. Att det är möjligt att åstadkomma en tydlig dräneringseffekt i undergrunder

av typ fin morän bekräftas bl a av dräneringsförsök i finkorniga moräner

(Bäckman L, 1993). Däremot torde det inte vara lika självklart att siltjordar är

dräneringsbara . I Viborg Amt, Danmark har man dock sedan mitten av 50-talet

dränerat i princip alla jordarter utan att ta hänsyn till om det är vetenskapligt

möjligt eller inte. Erfarenheterna av detta, även av dräneringar på siltjordar, är

mycket positiva (Kjemtrup E, 1991).

På undergrundstypen lera erhölls ett omvänt resultat där spårutvecklingen

på bank är större än i skärning. Skillnaden är dock inte signifikant. Orsaken till

detta omvända resultat är svårbedömd men en möjlig förklaring är ju naturligtvis

svårigheten att dränera t.ex. en styv lera. Dessutom är det kanske så att i

lerområden (slätter) är de bankar/skärningar som förekommer relativt låga/grunda

vilket gör att skillnaden mellan förhållandena i bank och skärning är relativt

marginell.

5 Slutsatser

Kunskapen om dränering av vägar förefaller att till mycket stor del grunda sig på

empiri. Det finns således mycket få undersökningar där samband mellan dräne-

ringsförhållanden och t.ex. bärförmåga beskrivs och kvantifieras. Med ledning av

kända effektsamband bedöms det inte vara möjligt att ställa upp hypoteser eller

formulera modeller för hur vägars bärförmåga påverkas av dräneringsförhållan-

dena.

De analyser av olika samband som gjorts på data från LTPP- och BÄRTILL-

databaserna visar att man i vissa fall kan påvisa funktionsskillnader mellan väl

dränerade och mindre väl dränerade vägar. Sambanden är dock förhållandevis

svaga och bedöms därför ha en begränsad användning för utveckling av t.ex. sam-

bandsmodeller. Ett problem vid analys av dräneringssamband är att det i data-

baserna saknas direkta uppgifter om vattenförhållandena i undergrund och väg-

kropp i form av t.ex. vattenkvot och grundvattennivå.

Med ledning av kända samband och analyser i LTPP- och BÄRTILL-data-

baserna kan följande slutsatser dras:

0 I finkornrika, ej normenliga, överbyggnadsmaterial reduceras bärförmågan

(E-modul) till ca 70 % av normalt vid vattenmättnad.
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0 Vattenmättnadsgrad är sannolikt ett bättre kriterium än vattenkvot för att

definiera vattenkänslighet i överbyggnadsmaterial.

0 I finkorniga undergrundsmaterial har inget tydligt samband mellan E-modul

och vattenkvot kunnat dokumenteras.

0 På vägar som ligger på vattenkänsliga undergrunder (finkornig morän, silt)

är skadeutvecklingen större på mindre väl dränerade vägar (skärning)

jämfört med väl dränerade (bank).

0 De praktiska erfarenheterna av olika dräneringsåtgärder är mycket goda och

står i ett visst motsatsförhållande till den brist på vetenskapliga bevis som

verkar föreligga inom området i övrigt.
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Sid 1 (5)

12 Dec 96 SPSS for MS WINDOWS Release 6.1

UNDERGR: 2

**** MULTIPLE REGRESSION ****

Listwise Deletion of Missing Data

Equation Number 1 Dependent Variable.. SPAR_FE

Blcck Number l. Method: Enter NlOOACK PROFIL3 PR3XN 100

Variable(s) Entered 0n Step Number

l.. PR3XN100

2.. NlOOACK

3.. PROFIL3

Multiple R 0. 13293

R Square 0.01767
Adjusted R Square -0.02986

Standard Error 3.55831

Analysis of Variance
DF Sum of Squares Mean Square

Regression 3 14.12133 4.707] 1

Residual 62 785.01945 12.66160

F = 0.37176 Signif F = 0.7736

Variables in the Equation

 

Variable B SE B Beta T Sig T

NIOOACK 4.41983E-O6 1.1617E-05 0.112018 0.380 0.7049
PROFIL3 -O.614599 2.123802 -0.087293 -O.289 0.7733

'PR3XN100 8.09350E-O7 1.2920E-05 0.027390 0.063 0.9503
(Constant) 4.033396 1.774180 2.273 0.0265

End Block Number 1 All requested variables entered.
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Bilaga 1

Sid 2 (5)

UNDERGR: 3

**** MULTIPLE REGRESSION ****

Equation Number l Dependent Variable.. SPAR_FE

Block Number l. Method: Enter N100ACK PROFIL3 PR3XN100

Variable(s) Entered on Step Number

1.. PR3XN100
2.. NIOOACK

3.. PROFIL3

Multiple R 0.28608
R Square 0.08184
Adjusted R Square 0.08096

Standard Error 2.86749

Analysis of Variance
DF Sum of Squares Mean Square

Regression 3 2298.42948 766. 143 16

Residual 3136 2578572966 8.22249

F = 93.17654 Signif F = .0000

Variables in the Equation

Variable B SE B Beta T Sig T

N100ACK 3.28022E-06 4.0655E-07 0.205737 8.068 0.0000
PROFIL3 0.344030 0.178428 0.056986 1.928 0.0539
PR3XN100 1.41848E-06 5.4838E-07 0.091 193 2.587 0.0097
(Constant) 2.687544 0.132266 20.319 0.0000

End Block Number 1 All requested variables entered.
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Sid 3 (5)

UNDERGR: 4

** ** MULTIPLE REGRESSION ****

Equation Number l Dependent Variable.. SPAR_FE

Block Number 1. MethOd: Enter NIOOACK PROFIL3 PR3XN 100

Variable(s) Entered on Step Number

1.. PR3XN100
2.. PROFIL3
3.. N lOOACK

Multiple R 0.47564
R Square 0.22623
Adjusted R Square 0.22362

Standard Error 2.39262

Analysis of Variance
DF Sum of Squares Mean Square

Regression 3 1489.62359 496.54120
Residual 890 5094.92305 5.72463

F = 86.73765 Signif F = 0.0000

 

Variables in the Equation

Variable B SE B Beta T Sig T

N lOOACK 1.36600E-06 1.2582E-07 0.437163 10.857 0.0000
PROFIL3 0.215332 0.197701 0.038982 1.089 0.2764
PR3XN100 2.62384E-O7 1.8580E-07 0.061690 1.412 0.1583
(Constant) 3.098933 0.152596 20.308 0.0000

End Block Number 1 All requested variables entered.
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Sid 4 (5)

UNDERGR: 5

** ** MULTIPLE REGRESSION *** *

Equation Number l Dependent Variable.. SPAR_FE

Block Number 1. Method: Enter N100ACK PROFIL3 PR3XN100

Variable(s) Entered on Step Number

1.. PR3XN100
2.. PROFIL3
3.. N100ACK

Multiple R 0.50507

R Square 0.25510
Adjusted R Square 0.23854

Standard Error 2.61476

Analysis of Variance
DF Sum of Squares Mean Square

Regression 3 316.08120 105.36040
Residual 135 922.98880 6.83695

F = 15.41043 Signif F = 0.0000

 

Variables in the Equation

 

Variable B SE B Beta T Sig T

NlOOACK 3.28217E-06 1.1041E-06 0.286574 2.973 0.0035
PROFIL3 -0.713358 0.565313 -0.116048 -1.262 0.2092
PR3XN100 4.84784E-06 1.7325E-06 0.310537 2.798 0.0059

(Constant) 3.430634 0.414980 8.267 0.0000

End BIOCk Number 1 All requested variables entered.
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Sid 5 (5)

UNDERGR: 6

** * * MULTIPLE REGRESSION ****

Equation Number l Dependent Variable.. SPAR_FE

Block Number 1. Method: Enter NlOOACK PROFIL3 PR3XN100

Variable(s) Entered on Step Number
l.. PR3XN 100

2.. N100ACK
3.. PROFIL3

Multiple R 0.20950
R Square 0.04389

Adjusted R Square 0.03756
Standard Error 3.31745

Analysis of Variance
DF Sum of Squares Mean Square

Regression 3 228.86532 76.28844
Residual 453 498548996 1 1.00550

F: 6.93185 SignifF= 0.0001

Variables in the Equation

 

Variable B SE B Beta T Sig T

N100ACK 2.53343E-06 6.3976E-07 0.246209 3.960 0.0001
PROFIL3 0.315507 0.551211 0.046702 0.572 0.5673
PR3XN100 -l.67253E-06 9.5472E-07 -O.155126 -l.752 0.0805
(Constant) 4.346058 0.393347 11.049 0.0000

End Block Number 1 All requested variables entered.
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