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1 Bevezető fejezetek 

1.1 Bevezetés 
Sok gépalkatrész, különösen a járműalkatrészek jelentős körének az anyagfáradás a mérték-
adó tönkremeneteli módja. Ezért a kifáradás a probléma fölismerése óta (Wöhler, ≈1860.) fo-
lyamatosan intenzíven vizsgált terület. A folyamatos kutatások ellenére a műszaki fejlesztés 
újra meg újra olyan szerkezetek születésére vezet, melyek meglepetésszerűen ismét ráirányít-
ják a közvélemény figyelmét is a kifáradásra, pl. sugárhajtású utasszállító repülőgépek túl-
nyomásos törzse (1950.), gumibetétes nagysebességű vasúti kerékpárok (2000.)… 

1.1.1 A kifáradás mérnöki szemmel 

1.1.1.1 A kifáradás folyamatáról 
A kifáradás az anyagszerkezet méret nagyságrendjein átívelő folyamat: kristályhibák szintjé-
ről (diszlokációk) indul, végül nagyméretű, bonyolult makroszkopikus mérnöki szerkezetekre 
is végzetes hatással lehet. A szerkezetanalízis szintjétől függően a kifáradási folyamat külön-
böző megjelenési formáival kell szembesülnünk. Az alábbi, Matolcsy-tól átvett (kissé módo-
sított) 1. táblázat alapján áttekinthetjük a viszonyokat. [Matolcsy1] 

1 2 3 4

Szerkezeti 
szint

Feszültség-
koncentráció helye

Veszélyes 
keresztmetszet

Szerkezeti elem Teljes szerkezet

Törési 
folyamat

Repedés indulása Repedés terjedése Végső törés Egy elem kiválása

Károsodás Fizikai károsodás
Mechanikai 
károsodás

Tönkremenetel Rongálódás
 

1. táblázat A szerkezetanalízis szintjei és a kifáradás lépései [Matolcsy1] 

A vizsgált objektumtól függően nem feltétlenül értelmezhető minden szint. Pl. vasúti forgó-
vázaknál egy-egy veszélyes keresztmetszet átrepedése a forgóváz azonnali tönkremenetelét 
jelentheti. Lényeges eltérés van abban is, hogy a kifáradási folyamat lépései mennyi időt 
vesznek igénybe, valamint abban, hogy az üzemeltetés szempontjából mennyire lényeges a 
különböző fázisokban eltöltött idő. Pl. tömbszerű acél alkatrészeknél, ilyen jellegű szerkeze-
teknél előfordulhat, hogy egy praktikusan detektálható repedés megjelenése után igen gyorsan 
bekövetkezik a végső törés. Viszont egy modern repülőgép vázszerkezet évekig biztonságo-
san üzemelhet törött szerkezeti elemekkel, akár további mechanikai károsodás nélkül is. 

1.1.1.2 A cél: az üzemidő megadása 

A kifáradással kapcsolatos mérnöki számítások legfontosabb célja a vizsgált alkatrész vagy 
valamilyen jellemző üzemidejének meghatározása (pl. megengedhető élettartam, átvizsgálási 
periódus). A vizsgált alkatrész vagy szerkezet feladata, jellege és az üzemeltetés módja szoros 
kapcsolatban van. Az üzemeltetés módja határozza meg, hogy az üzemeltetés szempontjából 
fontos üzemidők mit jelentenek. A 2. táblázat foglalja össze a jellegzetes eseteket. (A külön-
böző tervezési stratégiáknak gazdag irodalma van, pl. [Reddick] tartalmaz egy rövid áttekin-
tést, mely hozzájárult a 2. táblázat összeállításához.)  

Tervezéskor a feladat általában úgy vetődik föl, hogy adott biztonsági és megbízhatósági szin-
ten teljesíteni kell bizonyos előírt üzemidő követelményeket. Méginkább összetett feladat an-
nak meghatározása, hogy a tervezési, gyártási, üzemeltetési ráfordításokat mérlegelve milyen 
üzemidőre érdemes tervezni. De ezek a feladatok is az üzemidők előzetes becslését és a terve-
zés alatt álló konstrukció szükség szerinti módosítását tartalmazó iterációkra vezetnek. 
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A biztonság 
"kulcsa"

Jellegzetes alkatrészek, 
szerkezetek

Megállapítandó 
üzemid ő

A
üzemeltetés előírt ideig    

(safe life)
korai selejtezés tömbszerű alkatészek

megengedhető 
üzemidő

B
üzemeltetés hiba 

(repedés) észleléséig   
(fail safe)

rendszeres 
átvizsgálás

lemez-szerű alkatrészek
következő 

ellenőrzésig 
megtehető üzemidő

C

hiba észlelésekor 
döntés a további 

üzemeltetés feltételeiről 
vagy a javításról    

(damage tolerant)

a károsodott 
szerkezet 

viselkedésének 
ismerete, 
tervezése

lemez-szerű alkatrészek és 
szerkezetek több párhuzamos 

teherviselési úttal, 
repedésterjedést lassító 

konstrukciós megoldásokkal

a következő 
ellenőrzésig vagy 

javításig megtehető 
üzemidő az adott 

állapot függvényében

Üzemeltetés módja

2. táblázat A különböző esetekben megállapítandó üzemidők 

Az „A” → „B” → „C” sorrend a műszaki fejlődés irányára is utal az összetett szerkezetek 
egésze szempontjából, de alkatrészek szintjén ma is vannak „A” módon üzemeltetett alkatré-
szek, melyek akár „C” szerkezetek részei is lehetnek. 

1.1.2 Jelen értekezés tárgya 
Az elmúlt 150 évben igen sok fárasztókísérletet végeztek el, de az újabb alkatrészek, anyagok, 
gyártástechnológiák miatt folyamatosan újabb kísérletekre van szükség. Mivel a fárasztókísér-
letek igen erőforrás igényesek, ezért érdemes keresni a lehetőségeket a kísérletek számának 
csökkentésére.  

Továbbá az anyagfáradással kapcsolatos mérnöki feladatok megoldása során számos bizony-
talansággal kell szembenéznünk, ezért érdemes felkutatni minden használható információt.  

A fentiek fényében értekezésem fő mondanivalója: 

o Vizsgálnunk kell a korábbi „hasonló” eseteket, és minél több „újrahasznosítható” in-
formációt kell kinyernünk belőlük. 

o Ki kell dolgoznunk és fejlesztenünk kell a kinyert „újrahasznosítható” információk 
felhasználásának módszereit. 

1.1.2.1 A vizsgált kérdések 
Az anyagfáradáshoz igen sok tudományterület kapcsolódik. Értekezésemben az alábbi kérdé-
sekkel kapcsolatban vannak új eredmények: 

o üzemi élettartamok kiszámítása különböző esetekben, különös tekintettel az élettartam 
eloszlások jelentőségére 

o optimális megengedhető üzemidő meghatározása speciális esetben, költség-haszon 
modell alapján 

o laboratóriumi fárasztókísérletek szórásviszonyainak tapasztalati statisztikái, és azok 
matematikai leírása 

o laboratóriumi fárasztókísérletek során tapasztalt élettartam eloszlások alakja és azok 
statisztikai modellje 

o a Bayes módszer alkalmazása a fárasztókísérletekből kinyert információk hasznosítá-
sára, numerikus eljárás kidolgozása 

Szorosan kapcsolódó fontos témakörök, melyeket értekezésemben érdemben nem tárgyalok: 

o a kifáradás fémfizikai alapjai, diszlokáció dinamika ([Prohászka], [Giessen2], …)  
o károsodáshalmozódási modellek, tekintettel a rendszertelen terhelésre (a téma fontos-

ságáról: [Paris], [Chaboche], [12], …) 
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o repedésterjedési modellek, tekintettel a rendszertelen terhelésre ([Giessen1], [Ma-
tolcsy2], [5], [6], …) 

o próbatestes fárasztóvizsgálatok eredményeinek átszámítása alkatrészekre, többtenge-
lyű feszültségállapot kérdései, numerikus módszerek ( [Dóra] , …) 

o terhelésanalízis módszerei ([Gedeon1], [Matolcsy], …) 
o fáradástűrő, repedéstűrő szerkezetek tervezési elvei ([Niu], …) 

1.1.2.2 Az alkalmazott módszerekről 
Munkám során az alábbi módszerek alkalmazására nyílt lehetőségem: 

o nagyszámú publikált laboratóriumi fárasztókísérlet kiértékelése 
o publikált üzemeltetési tapasztalatok feldolgozása 
o modellalkotás, elméleti következtetések 
o numerikus eljárások, sztochasztikus szimulációk 

1.1.2.3  Főbb célkitűzések 
Jelen értekezéshez kapcsolódó munkám fő célkitűzései: 

o A laboratóriumi kísérletek és a valós üzemi élettartamok közötti kapcsolat tanulmá-
nyozása, figyelembe véve az üzemi terheléscsúcsokat. 

o Olyan kiértékelési módszer kidolgozása, mely alkalmas újrahasznosítható információk 
kinyerésére nagy mennyiségű laboratóriumi fárasztókísérletből.  

o Egy általam hozzáférhető fárasztókísérleti adatbázis kiértékelése, elsősorban az élet-
tartam minták szórásviszonyainak, másodsorban az élettartam eloszlásalakok jellem-
zésére. 

o A kinyert újrahasznosítható információk felhasználási módszerének vizsgálata, a 
Bayes módszer alkalmazása. 

o Az újrahasznosítható információk figyelembe vételével elérhető gyakorlati előnyök 
érzékeltetése. 

o A tapasztalati élettartam eloszlások leírására alkalmas valószínűségi modell kidolgo-
zása és jellemzése. 

Objektív korlátaim miatt (idő, elérhető információ, tapasztalat) nem lehetett célom, hogy 
azonnal használatba vehető tervezőmérnöki eszközöket készítsek. Munkám minden fontosabb 
lépése finomítható, fejleszthető. Olyan lehetőségekre kívántam példákat mutatni egy lehetsé-
ges út végigjárásával, melyek eredményeim szerint gyakorlati előnyökkel járnak. 

1.2 A valószínűségről 
A mérnöki munkában akkor kényszerülünk egy mennyiség valószínűségi leírására, ha nem 
vagyunk képesek kielégítő pontossággal meghatározni (legalábbis ésszerű ráfordításokkal 
nem). A kifáradási problémákban alapvető eszköz a valószínűségi leírás. 

1.2.1 A valószínűség matematikai fogalma 
A valószínűség tudományos vizsgálata véletlen tömegjelenségekből (szerencsejátékok) indult 
ki. Kezdetben a valószínűség fogalma szorosan kapcsolódott a relatív gyakorisághoz. Végül 
Kolmogorov adott egzakt matematikai alapot a valószínűség fogalmának mértékelméleti le-
írással. Nagyon röviden áttekintem a fogalom bevezetését, mely számos könyvben megtalál-
ható (pl.: [MiSzeVár]). Az alábbi fogalmakra van szükség: 

o Elemi esemény, ω: kísérlet egymást kölcsönösen kizáró lehetséges kimenetelei 
o Eseménytér, Ω: összes elemi esemény halmaza 
o Esemény, A:  Ω egy részhalmaza, amit eseménynek tekintünk 
o Eseményalgebra, A: eseményekből, mint halmazokból álló speciális halmazrendszer 
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A valószínűség egy mérték, ami egy eseményhez egy nemnegatív valós számot rendel, mely 
eleget tesz az alábbi három axiómának: 

A ∈ A  → P(A) ∈[0,1] 
(1) 0 ≤ P(A) ≤ 1 
(2) P(Ω) = 1 

(3) ( )∑
∞

=

∞

=

ΑΡ=






 ΑΡ
11 i

i
i

iU , ahol Ai-k egymást kizáró események (Ai∩Aj=Ø, ha i≠j)  

Az (Ω, A, P) hármast Kolmogorov féle valószínűségi mezőnek nevezzük. 

A fentieken túlmenően nincs további megkötés a valószínűség kiszámításának módjára. A va-
lószínűség konkrét hozzárendelési módját tekintve például ismert a klasszikus valószínűség 
vagy a geometriai valószínűség fogalma. Nincs megkötés a (0,1) valószínűségek jelentésére, 
és az elemi események tartalmára sem.  
Fontos látni, hogy a Kolmogorov féle valószínűség fogalom nem csak véletlen tömegjelensé-
gekre értelmezhető. A megfelelő eseménytér definiálása után akár köznapi valószínűségi 
problémáknak is egzakt matematikai alapot lehet adni.  

1.2.2 Valószínűség a gyakorlatban 

1.2.2.1 A bennünk élő valószínűség fogalomról 
Vizsgáljuk meg az alábbi mondat jelentését: 

Súlyos sugárszennyezéssel járó baleset bekövetkezésének valószínűsége a paksi atom-
erőműben a teljes élettartama alatt PX. 

Ha nem mondjuk mellé, hogy az adott esetben az alkalmazott P hozzárendelés hogyan műkö-
dik, akkor szigorúan véve ez a mondat nem értelmezhető. A P hozzárendelés működéséről pe-
dig nem beszélhetünk, amíg nem definiáltuk az elemi eseményeket. Mégis megértjük a mon-
datot, sőt, hallgatólagosan mindnyájan nagyjából ugyanazt értjük alatta: 

Ha változatlan körülmények között N-szer (pl. N=1012) megismételnénk azt a kísérletet, 
hogy Pakson atomerőművet építünk és az élettartama végéig üzemeltetjük, akkor n-szer 

történne baleset, és PX = n/N . 

Tehát él bennünk egy valószínűség fogalom, ami szorosan kapcsolódik a relatív gyakori-
sághoz, és ezt a fogalmat műszaki kérdésekben is alkalmazzuk. Pedig az adott esetben tel-
jesen irreális a hallgatólagos értelmezésben szereplő gondolatkísérlet, a kiszámított PX va-
lószínűség ilyen ellenőrzése lehetetlen.  
A próbatestes fárasztókísérletek viszonylag nagy számban ismételhetők gyakorlatilag azo-
nos feltételek mellett, így a relatív gyakoriságon alapuló értelmezés ekkor életszerűbb. 

1.2.2.2 Az „objektív” és a „szubjektív” valószínűségekről 
A fáradásos jelenségek kapcsán is szokás megkülönböztetni kétféle jellegű valószínűséget: 

o Nagyszámú, reprodukálható laboratóriumi kísérlet alapján számolt valószínűségeket 
„objektív” valószínűségeknek nevezik. 

o Szakértői becslésen alapuló valószínűségeket „szubjektív” valószínűségeknek nevezik. 

A kétféle valószínűség éles elhatárolása nem lehetséges:  
Mivel a kifáradás számos apró körülménytől függ, ezért az „objektív” valószínűségek alapjául 
szolgáló kísérletek reprodukálása is csak közelítőleg lehetséges. Tehát a gyakorlatban még az 
„objektív” valószínűségek is feltételesek: adott fárasztógépre, adott anyagszállítmányra, adott 
környezeti körülményekre vonatkoznak. Ha a nagy számú befolyásoló körülményben valami 
változik, akkor változik az „objektív” valószínűség is. Továbbá kiértékeléskor az „objektív” 
valószínűségek meghatározásakor is élnek bizonyos feltételezésekkel (pl. folytonos, 
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lognormális jellegű élettartam eloszlás), melyekben szerepet játszanak a korábbi tapasztala-
tok. 

A „szubjektív” valószínűségek pedig alapulhatnak nagyszámú „hasonló” eset kiértékelésén is, 
számításokkal is alátámaszthatók. Így ha elfogadjuk az esetek „hasonlóságát” (a tudomány 
alapvető törekvése, hogy törvényszerűségeket keres a „hasonló” jelenségekben), akkor a 
„szubjektív” esetleg csak nehezen különböztethető meg az „objektív”–től. 

Fölvetődik a „hasonlóság” értelmezésének és mértékének kérdése. Hasonló értelmezés tűnik 
szerencsésnek, mint amilyen értelemben egy modell „hasonló” a modellezett objektumhoz. A 
kifáradási feladatokban mindenképpen tapasztalatok alapján kell kialakítani egy módszert a 
hasonlóság megítéléséhez. 

Egy összetettebb szerkezetre meghatározott törési valószínűség semmiképpen sem lehet „ob-
jektív”. A számításokhoz többé-kevésbé eltérő eredményekre vezető közelítések, módszerek 
alkalmazhatók, a választásban a mérnöki intuíciónak is szerepe van. Nem is cél az előzetes 
tapasztalatokat, ésszerű feltételezéseket figyelmen kívül hagyó, szigorúan „objektív” valószí-
nűségi kiértékelés, mert ha sikerülne is, jóval nagyobb statisztikai bizonytalanság terhelné, 
mint a „szubjektív” becsléseket. 

Munkám során a Bayes módszert alkalmaztam, melyben „objektív” és „szubjektív” valószí-
nűségek együttesen, matematikailag jól megalapozott módon alakítják ki egy esemény becsült 
valószínűségét. [Bernardo] 
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2 Az üzemi élettartamokról 
Az értekezés a továbbiakban sokat foglalkozik laboratóriumi kísérletekből származó kifáradá-
sos élettartam eloszlásokkal. A gyakorlatban viszont a valós üzemi élettartamok a fontosak. E 
fejezet fő célja, hogy a laboratóriumi élettartam eloszlások szerepét tisztázza. 

2.1 Bevezetés és előzmények 

2.1.1 Alkatrészek és szerkezetek élettartamának néhány kérdése 

2.1.1.1 Az élettartam vége 
Nincs olyan szerkezet, melyben üzem közbeni katasztrofális törés bekövetkezésének valószí-
nűsége zérus volna. Ezért minden szerkezetnél létezik egy pozitív meghibásodási ráta, mely a 
katasztrofális törés eseménysűrűsége.  

Teherviselő alkatrészek, szerkezetek esetén a tönkremeneteli esemény egyértelműen definiál-
ható műszaki megfontolások alapján. Az alkatrész feladatától függően az alábbi tönkremene-
teli kritériumok jönnek szóba: 

o teherbírás csökkenés kritikus értéke 
o merevség csökkenés kritikus értéke 
o maradó alakváltozás kritikus értéke 
o törés (anyagi összeköttetés megszűnése) 

Erő jellegű mennyiséggel terhelt tömbszerű alkatrészeknél a tönkremeneteli folyamat a végén 
felgyorsul: makroszkopikus hatást okozó fáradásos repedés terjedése már igen gyors. Ekkor 
üzemidőben nincs nagy eltérés a szigorúbb feltételt jelentő kritériumok és a végső törés kö-
zött. (Épp ez az oka a tömbszerű alkatrészek veszélyességének.) 

Ha a tönkremeneteli kritérium törés, akkor mindig egy pillanatnyi igénybevételi csúcs okozza 
a tönkremenetelt, de ez a jellemző pl. a a maradó alakváltozásra is, és a többi tönkremeneteli 
kritérium átlépése is jó eséllyel egy igénybevételi csúcs föllépésekor következik be. 

Egy erősen hibatűrő szerkezet az elfáradt szerkezeti elemek cserélgetésével vagy javítgatásá-
val sok évtizeden keresztül nagy biztonsággal üzemeltethető. Többen hangsúlyozzák, hogy az 
üzemben tartási idő ekkor üzemeltetési és gazdaságossági kérdés. (pl. [Matolcsy1], [Payne]) 
A 4.2.3.2 részben bevezetett modell szerint mindig gazdaságossági kérdés. 

2.1.1.2 Biztonsági kritériumok 
Az egyes alkatrész példányok fáradási élettartamát, a károsodás előrehaladását nem tudjuk ki-
elégítő pontossággal előrejelezni, így kénytelenek vagyunk valószínűségi leírást alkalmazni. 
A fáradásos élettartamra vonatkozó biztonsági követelményeket is a valószínűségi tárgyalás-
módnak megfelelően adják meg. A tönkremenetelig eltelt T üzemidőt valószínűségi változó-
nak tekintjük, melynek létezik eloszlás- és sűrűségfüggvénye. Az alábbi kritérium mennyisé-
gek szerepelhetnek biztonsági követelményekben: 

o Tönkremeneteli valószínűség (eloszlásfüggvény):  )(tFP T=  

o Fáradásos tönkremenetel meghibásodási rátája:  
)(1

)(
)(

tF

tf
t

T

T
T −

=λ  

o Átlagos meghibásodási ráta a t időpontig:   ττλλ d
t

t
t

TT ⋅⋅= ∫
0
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1

)(  

A fenti összefüggésekben szereplő jelölések: 
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T: a tönkremenetelig eltelt üzemidő a szerkezettől függő mértékadó egységben 
(óra, km, ciklus), valószínűségi változó 

FT(t): a tönkremenetelig eltelt üzemidő eloszlásfüggvénye 
fT(t): a tönkremenetelig eltelt üzemidő sűrűségfüggvénye 

Az üzemeltetés addig a tlimit ideig folytatható, amíg mindhárom kritérium mennyiség kisebb a 
rájuk megengedett határértéknél 

Megj.: Látni fogjuk, hogy a meghibásodási ráta adja a gyakorlat szempontjából legfontosabb feltételt. Egy egy-
szerű példa is jól szemlélteti ezt: az egyórás repülőútra induló utasokat a következő egy óra hibamentes-
ségének valószínűsége érdekeli, ezt pedig a meghibásodási ráta fejezi ki. Az üzemeltető szempontjából 
is a meghibásodási ráta mutatja meg, hogy érdemes-e kockáztatni még egy utat a géppel. 

Néhány adat a biztonsági követelményekre: 

kritérium λ [1/óra] λ[1/óra] P (Flottára!)

polgári 10-7 10-8 10-3

katonai 10-6 2·10-7 10-3R
ep

ül
ő
gé

p 
sz

er
ke

ze
te

k

 
3. táblázat Repülőgép szerkezetekre érvényes irányadó biztonsági követelmények [Payne] 

típusa
törésének 

következménye
más 

objektumban
üzem-

kiesésben
javításban

I. Életveszély + + +
II. Üzemképtelenség + + 10-5 10-4

III. Használati érték csökken + 10-3 10-2

A szerkezeti elem Az anyagi kár jelentkezése Megengedhető 
törési 

valószínűség, P

10-8

 
4. táblázat Törési valószínűségek járműszerkezetekre [Matolcsy1] 

Az 2. táblázatban szereplő „A”, „B”, „C” üzemeltetési módok jól megfeleltethetők a III., II., I. 
kategóriáknak, mivel a garantálható biztonsági szint szoros összefüggésben van az üzemelte-
tési módszerrel. (A kívánt biztonságot garantálni képes üzemeltetési módszert pedig a szerke-
zet kialakításának kell lehetővé tennie.) 

Figyelembe véve, hogy a repülőgép szerkezetek az I. kategóriába tartoznak, a Payne és Ma-
tolcsy táblázataiban adott P értékek nincsenek összhangban. Bár Payne flottára vonatkoztatta 
a törési valószínűséget, még így is sokkal nagyobb valószínűséget enged meg az egyedekre 
Az eltérés egyik magyarázata lehet, hogy ha a λ kritérium teljesül, akkor P értéke már jóval 
kisebbre a P-re vonatkozó kritériumnál. 

Megj.: Egy autóbusz kormányrendszerének tömbszerű elemeinél (pl. gömbcsapok) gyakorlatilag lehetetlen ga-
rantálni a 10-8 törési valószínűséget. Nem is ésszerű ilyen kis törési valószínűségre törekedni, mert ettől 
jóval nagyobb annak a valószínűsége is, hogy a vezető pl. szívrohamot kap. A buszbalesetek többnyire a 
vezető és/vagy a fékrendszer hiányosságai miatt szoktak bekövetkezni, így a balesetek számának csök-
kentése érdekében sokkal eredményesebb ezek fejlesztésére fordítani az erőforrásokat. 

 Egy alkatrész törésének következményeinek megállapítása bonyolult kockázatelemzést igényelhet. Erre 
példa a debreceni ZIU-9 típusú trolibuszok esete. [Komlósi] Egy év alatt két kormányösszekötő-rúd tö-
rés is bekövetkezett, de mindkettő kis sebességű, nagy kormánykitéréssel járó manővereknél történt. 
Valószínűleg a kormányösszekötő-rúdban törvényszerűen ekkor lépnek föl a terheléscsúcsok. Tehát bár 
a kormányösszekötő rúd törése életveszélyes lehet, a tapasztalat szerint mégsem tűnik vészesen nagy 
kockázatnak. Lehetséges, hogy a kormányösszekötő-rudat nem I., hanem csak II. kategóriás szerkezeti 
elemnek kell tekinteni. Másrészt szerencsétlen esetben egy közvetlen veszélyt nem jelentő meghibáso-
dás súlyos vészhelyzetre vezető eseménysort indíthat el (pl. ablaktörlő mechanizmus). 

Mindenesetre a táblázatban szereplő P értékeket figyelembe véve a járműiparban nem kell 
1%-nál nagyobb tönkremeneteli valószínűségekkel számolnunk a megengedett élettartamon 
belül. A kritérium mennyiségekre nézve ez az alábbi következményekkel jár: 



16 

 
)()( tft TT ≈λ   ,       

t

tF
t T

T

)(
)( ≈λ  

(1) . 

2.1.2 Matolcsy modellje az üzemi élettartamokra 
A témával Matolcsy 66db publikációjában és több könyvében is foglalkozik, itt a kérdéskört 
csak tömören tekintem át, majd egy alkalmazási példát mutatok be. 
Matolcsy a működés közben fellépő terhelések kettős hatását emeli ki: 

o A terhelésingadozások anyagfáradást, repedésterjedést okoznak 
o A csúcsértékek végső törést okoznak 

A fáradás szempontjából a ritkán föllépő kisszámú csúcs hatása nem lényegi, a nagy számban 
föllépő kis terhelések is számítanak, a csúcsértékek szempontjából pedig a közepes terhelések 
statisztikai jellemzői érdektelenek. Ezért a két hatás szempontjából a terhelésfolyamat eltérő 
kezelést igényel. 

Az alkalmazott tönkremeneteli kritérium a törés. Törés akkor következik be, mikor a fárasztó 
hatással meggyengített szerkezet a pillanatnyi teherbírásánál nagyobb csúcsterhelést kap. 

2.1.2.1 A terhelésfolyamat csúcsértékeinek kezelése 
A terhelés szigorú értelemben stacionárius, ergodikus sztochasztikus folyamat, X(t,ω), mely-
nek elsőrendű peremeloszlása időben állandó FX(x). Matolcsy bevezeti az extrém csúcsok fo-
galmát: 

 XC: egy ∆t időintervallumban előforduló terhelésértékek abszolút maximuma 

ahol ∆t rögzített hosszúságú, a továbbiakban ∆t az időmérés egysége 

Az extrém csúcsok XC(t,ω) folyamata szintén stacionárius sztochasztikus folyamat, melynek 
Φ∆t(x) elsőrendű peremeloszlása a mondott feltételek mellett FX(x) és ∆t által meghatározott (a 
∆t index utal az alkalmazott időintervallum méretére): 

FX(x) , ∆t  → Φ∆t(x) 

Ha például FX(x) exponenciális típusú eloszlás, akkor Φ∆t(x) kettős exponenciális eloszlás lesz 
(Gumbel). A Φ∆t(x) eloszlás és a ∆t időegység ismeretében pedig tetszőleges t időpontra be-
csülhető a t pillanatig bekövetkezett terheléscsúcs M(XC(t,ω)) időfüggő várható értéke, vala-
mint az az XC(t,P) érték, melyet XC tetszőleges adott P valószínűséggel halad meg a t időpon-
tig: 

Φ∆t (X),  ∆t  → M(XC(t,ω)),  XC(t,P) 

Ha például Φ∆t(X) kettős exponenciális eloszlás, akkor az M(XC(t)) függvény alakja: 

 M(XC(t)) = σ0+c·lg(t) (2) . 
ahol σ0 , c a Φ∆t(X) eloszlás paramétereiből és ∆t értékéből származtatható paraméterek 

Megj.: A Φ∆t(X) eloszlás függ ∆t megválasztásától, de az XC(t) függvények már gyakorlatilag nem. Így bár ∆t 
megválasztása kissé szubjektív, a végeredményt nem befolyásolja. Matolcsy részletesen vizsgálja ∆t 
megválasztásának kérdéseit. 

Az (2) összefüggést az extrém csúcsok logaritmikus szabályának nevezik. 

Az M(XC(t)) és  XC(t,P) mennyiségek már determinisztikus időfüggvények. A gyakorlatban azonban 
csak a bizonytalanságokat tartalmazó becsléseik állnak rendelkezésre.  

Matolcsy három terheléskomponenst különböztet meg: 

o Gyártásból származó (beslő) terhelések 
o Hasznos terhelésből adódó terhelések 
o Üzemi terhelések 
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Az extrém csúcsok meghatározását mindhárom komponensre elvégzi, de általában az üzemi 
terhelések a mértékadók, és ezek kezelése a legnehezebb. 

2.1.2.2 Az élettartam meghatározása 

Matolcsy modelljének fő lépései: 

I. A szerkezet kifáradás miatti teherbírás csökkenését olyan terhelésfolyamat alapján ha-
tározza meg (számítással és/vagy kísérlettel), mely bizonyos kritériumok alapján fá-
rasztóhatás szempontjából egyenértékű a tényleges terhelésfolyamattal, de nem tartal-
maz extrém csúcsokat.  

II.  A teherbírás csökkenést leíró R(t,ω) folyamat statisztikáit veti össze az extrém csúcsok 
statisztikáival. 

Az élettartam várható értékének kiszámításának módja: 

Matolcsy azt tételezi föl, hogy az élettartam TM=M(T) várható értéke ott van, ahol a teherbí-
rást leíró folyamat M(R(t,ω)) várható értéke metszi az élettartam alatt bekövetkező extrém 
csúcsok várható értékét leíró M(XC(t,ω)) függvényt. Vagyis TM értékét az alábbi egyenletből 
számítja: 

 M(XC(TM,ω)) = M(R(TM,ω)) (3) . 

Az élettartam eloszlását a teherbírást és csúcsértékek leíró folyamatok peremeloszlásai alap-
ján határozza meg. 

2.1.2.3 A számítási módszer alkalmazása egy speciális esetre 
A várható értékeken alapuló (3) egyenlet vizsgálatára tekintsük az alábbi speciális esetet, 
mely gondolatkísérlet, de a gyakorlatban is találkozhatunk nagyon hasonló viszonyokkal. 

Feltételezések a teherbírásra: 

1. Konstans R1 szintről induljon, majd a t2 pillanatban essen le az R2 szintre (pl. azért, 
mert egy párhuzamos teherviselő elem eltört a szerkezetben) 

2. Az  R1 és R2 teherbírási szintek szórása legyen elhanyagolható 

Feltételezések a stacionárius terhelésfolyamatra:  

3. A terheléscsúcsoknak létezzen Xlimit < R1 fizikai felső korlátja, melyet egyetlen terhe-
léscsúcs sem halad meg sosem.  

4. A terheléscsúcsok várható értéke a t=0 időpontban X0 < R2 szintről induljon. 
5. A terheléscsúcsok várható értéke t1 < t2 időtartamnál haladja meg a R2 szintet. 

A viszonyokat az 1.1.1 ábra szemlélteti. Az ábra alapján szemléletes, hogy a t2 időpontig az 
alkatrész teherbírása a veszélyes zóna fölött van, törés csak t2 után következhet be. Hogy pon-
tosabb képet kapjunk, a t2 pillanatban újra kell indítanunk az extrém csúcs várható értékének 
számítását (eltolt terh. csúcs nevű görbe). A (3) egyenlet a t2 időpontra jósolja a törés időpont-
jának várható értékét, de a törés valójában csak később várható. 

Az eltolt terheléscsúcs görbe alapján próbáljuk meghatározni az élettartam várható értékét. A t 
pillanatig bekövetkezett legnagyobb terheléscsúcs várható értékét leíró eltolt M(XC(t-t2)) 
függvény a t3=7 időpontban metszi a teherbírás függvényt. De a terhelésfolyamat 
stacionaritása miatt az addigi legnagyobb terheléscsúcs a [t2…t3] intervallum bármelyik pont-
jában azonos valószínűséggel következett be (pontosabban: bárhol jelölünk ki egy ∆t interval-
lumot, egy x érték meghaladásának valószínűsége mindenhol azonos, a peremeloszlás időfüg-
getlensége miatt). Az élettartam várható értéke tehát körülbelül a [t2…t3] intervallum közepére 
tehető, a törés biztosan t2 után, nagy valószínűséggel t3 előtt következik be (pontosabb megál-
lapítások a következő fejezetben). 
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1.1.1. ábra Az élettartam kiszámítása időben változó teherbírás esetén. Az említett mennyiségek értékei az ábrán:  

idők: t1=3, t2=4, t3=7;   terheléscsúcs várható értékek: X0=2, Xlimit=8;   teherbírások: R1=10, R2=6; 

A vizsgált esetben a (3) egyenlet kissé a biztonság felé tévedett, de előfordulhat az is, hogy 
túlbecsüli az élettartamot (pl. konstans teherbírás esetén). Matolcsy modelljében tehát egy 
rész számítás elvégzésére pontosabb módszerre lehet szükség, mint amit javasolt. 

2.2 Élettartam eloszlások szerepe az üzemi élettartamban 
Kizárólag stacionárius, ergodikus sztochasztikus folyamatnak tekintett üzemi terheléssel fog-
lalkozok. Vizsgálataimban Matolcsy tárgyalásmódját követem, de az élettartam kiszámítását 
más módon végzem el. E fejezet rámutat az élettartam eloszlások jelentőségére. 

2.2.1 Az üzemi élettartam kiszámítása 
A gyakorlati esetek jelentős része jól közelíthető néhány speciális esettel, és a viszonyok ér-
zékeltethetősége szempontjából is előnyös speciális eseteken bemutatni az élettartam kiszámí-
tásának módját. A tekintetbe vett tönkremeneteli kritérium minden esetben az, hogy a terhelés 
pillanatnyi érétke meghaladja a szerkezet pillanatnyi teherbírását (végső törés). 

2.2.1.1 A terheléskép jellemzése 
Vizsgáljuk meg, hogy az X(t,ω) stacionárius sztochasztikus terhelésfolyamat során bekövet-
kező szintátmetszési eseményeket kezelhetjük-e Poisson folyamatként. A ν(t,ω) sztochaszti-
kus számlálófolyamat Poisson folyamat, ha teljesül az alábbi három feltétel (pl. [Zobory]): 

1. Ritkasági feltétel:   P{ ω: ν(t+∆t,ω) - ν(t,ω)  >1} = o(∆t) 

2. Független növekményűség: az alábbi két esemény független: 
 {ω: ν(t2,ω)-ν(t1,ω)=k}  , {ω: ν(t4,ω)-ν(t3,ω)=j} 
bármely k, j esetén, t2<t1 ≤ t4<t3  

3. Lineárisan növekvő valószínűség: P{ ω: ν(t+∆t,ω) - ν(t,ω)  =1} = λ(t)· ∆t  +o(∆t) 

Úgy szeretnénk definiálni a szintátmetszési események számlálófolyamatát, hogy teljesülje-
nek az alábbi feltételek: 

I. Legyen fizikailag jó modell a törés szempontjából 
II.  Teljesítse a Poisson folyamatokra érvényes kritériumokat 

Az I. feltétel teljesítésében a nehézség az, hogy ugyanaz a külső hatás több egymást követő 
terheléscsúcsot is eredményezhet. Ennek oka lehet pl. lengés, vagy szárazföldi járművek alvá-
za esetében az, hogy egymást követő tengelyek haladnak át extrém pályahibán. A gyors egy-
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másutánban bekövetkező csúcsokat tehát egyetlen extrém külső hatás váltja ki, így ezeket he-
lyes volna egy eseménynek tekinteni. Matolcsy eljárása megoldja ezt a problémát, mert meg-
felelően megválasztott véges ∆t intervallumból csak a legnagyobb csúcsot veszi tekintetbe. 
(Elvi probléma csak akkor van, ha egy az extrém külső behatásnak az intervallum vége köze-
lében érkezik, és a behatás következményei áthúzódnak a következő intervallumba is.) Az el-
járás garantálja a ritkasági feltétel teljesülését is. A független növekményűség azonban az idő 
diszkretizálása miatt szigorúan véve nem teljesül: ha a t1… t4 időpontok ugyanabba a ∆t inter-
vallumba esnek, akkor a mondott események nem függetlenek. De ha ∆t kicsi a vizsgált élet-
tartamokhoz képest, akkor a független növekményűség teljesülése elfogadható. 

A fentieket figyelembe véve a λX szintátmetszési eseménysűrűséget így definiálom: 

 

t

x
x t

X ∆
Φ−

= ∆ )(1
)(λ  

(4) . 

ahol: x az a terhelésszint, melynek átmetszését vizsgáljuk 

A számlálóban az x szint átmetszésének valószínűsége szerepel a ∆t időtartam során. Ezt a va-
lószínűséget ∆t –vel osztva, a lineárisan növekvő valószínűséget elfogadva, valóban esemény-
sűrűséget kapunk. Mivel a terheléskép stacionárius, ezért λX(x) időben állandó. 

Megj.: Az extrém kis élettartamok esetéhez hasonlóan itt is fölvetődik a valószínűség extrapoláció problémája: 
a csak nagyon ritkán előforduló extrém x szintekhez tartozó λX értékek kiszámításához szükség lehet a 
mérésekből közvetlenül meghatározható λX(x) értékek extrapolálására. A helyzet itt annyival kedvezőbb, 
hogy a mért X(t) regisztrátum hossza kisebb ráfordítások árán növelhető, mint a fárasztó próbatestek 
száma. Továbbá lehetséges, hogy az extrém csúcsok elméletéből származó matematikai modell a csú-
csok leírására jobb közelítése a valóságnak, mint az élettartam eloszlások leírására ismert eloszlás függ-
vények az extrém kis élettartamokra. 

2.2.1.2 Determinisztikus teherbírás csökkenés esete 
Tekintsük azt az esetet, amikor a szerkezet teherbírása determinisztikus R(t) függvény szerint 
csökken az üzemidővel. Az időben változó teherbírás miatt a törést okozó szintátmetszési 
eseménysűrűség időfüggővé válik: 
 λ*(t) = λX[R(t)] (5) . 
Az összefüggés fontos következménye, hogy ha ismert a terheléscsúcsokat leíró λX függvény, 
valamint a szerkezeti törésre megengedhető λkrit kritikus eseménysűrűség, akkor meghatároz-
ható a teherbírás Rkrit kritikus értéke, mely alatt nem szabad üzemeltetni a szerkezetet: 

 Rkrit = λX
-1(λkrit) (6) . 

Megj.: A (6) összefüggés akkor is igaz, amikor R(t) függvény nem determinisztikus: abban a pillanatban, ami-
kor a maradék szilárdság érétke Rkrit , akkor a törési eseménysűrűség értéke λkrit . Csak ha R(t) nem de-
terminisztikus, akkor nem tudjuk, hogy ez mikor következik be. 

A különböző előírások  határt szabnak a repülőgép szerkezetek megengedhető maradék teherbírásra. 
Polgári repülőgépek esetén a minimális teherbírás az eredeti törőterhelés 55%...66.6%-a, katonai repü-
lőgépeknél 80%-a [Payne]. Katonai gépeknél az extrém terhelések jóval nagyobb gyakorisága magya-
rázza a szigorúbb követelményt, mely még így is magasabb λkrit értéket eredményez. 

Ha a meghibásodási rátára adott λkrit kritériumhoz tartozó tkrit megengedhető üzemidőt szeret-
nénk meghatározni, akkor λ*(t) ismeretében ezt egyszerűen megtehetjük: 
 ( )kritkrit t∗= λλ  (7) . 

Szükségünk lehet az élettartam eloszlásfüggvényére, várható értékére is. A λ*(t) fölhasználá-
sával ezek az alábbi, ismert levezetésből adódnak. [Zobory] 

Határozzuk meg annak az eseménynek a dP valószínűségét, hogy a (t,t+dt]  időintervallumban 
törés következik be. Ez egy feltételes valószínűség, melyben a feltételi esemény az, hogy a 
vizsgált szerkezet megélte a t üzemidőt. A feltételi esemény valószínűsége a túlélési valószí-
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nűség: 1-P(t) , ahol P(t) a t pillanat előtt bekövetkező törés valószínűsége. P(t) tehát az élet-
tartam eloszlásfüggvénye, melyre az alábbi differenciálegyenlet írható föl: 

 ( ) ( ) dttPttdP ⋅−⋅= ∗ )(1)( λ  (8) . 

A differenciálegyenlet megoldása: 

 )(1)( tetP Λ−−=
 
 ,   ahol    ( )∫ ⋅=Λ ∗

t

dt
0

)( ττλ  (9) . 

Az élettartam mediánja P(t) alapján meghatározható, de az MT várható értékhez szükségünk 
van az f(t) sűrűségfüggvényre, melyet P(t) deriválásával vagy az f(t)=λ(t)·(1-P(t)) egyenlet 
megoldásával is megkaphatunk: 

 )()()( tettf Λ−∗ ⋅= λ
 
 ,   amivel    ( )∫

∞

⋅⋅=
0

dtttfM T  (10) . 

2.2.1.3 Tömbszerű alkatrészek 
Az üzemi élettartam szempontjából azokat az alkatrészeket nevezem tömbszerűnek, melyek-
ben a teherbírás csökkenést okozó repedés az üzemidő kis része (<20%) alatt kritikus méretig 
terjed. Ekkor közelítőleg azt mondhatjuk, hogy a szerkezet teherbírása a törésig konstans R0, a 
törést megelőzően pedig elhanyagolható idő alatt a terhelés alá csökken. 

Megj.: Tömbszerűségre példa egy 16x16mm keresztmetszetű húzott szerkezeti acél próbatest. Laboratóriumi 
fárasztókísérletek során a kezdő repedés mindig egy élnél jelent meg, és egy néhány mm nagyságú re-
pedés megjelenése már gyakorlatilag a kísérlet végét jelentette. 

 Dr. Gedeon József szóbeli beszámolója szerint a Góbé típusú vitorlázó repülőgépek szárnybekötése és 
főtartója is tömbszerű a fenti értelemben. A repülőgéppel végzett laboratóriumi szerkezetfárasztás során 
a kísérletet a munkatársai gondosan figyelemmel kísérték, de a főtartó érzékelhető előjel nélkül csattant 
el. (Egy repedéstűrő szerkezet számottevően növekvő deformációk mellett is még viszonylag sokáig 
képes teherviselésre.) 

A törést ekkor két esemény bármelyikének bekövetkezése okozhatja: 

A. A teherbírás kifáradás miatti hirtelen lecsökkenése 
B. Az R0 teherbírást meghaladó extrém terheléscsúcs föllépése 

A fenti események függetlenek, mert az első eseményt az alkatrész példány egyedi fáradástű-
rése, a második eseményt pedig az extrém terheléscsúcs egy realizációja szabja meg.  

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )BPAPBPAPBAP ⋅−+=U  (11) . 

Az A és B események a tömbszerű modell pontosságán belül diszjunktak is tekinthetők, mert 
gyakorlatilag zérus annak a valószínűsége, hogy a két esemény egyszerre következik be. A 
(11) összefüggésben szereplő –P(A)·P(B) tag másodrendűen kicsi, és elhagyásával a biztonság 
felé tévedünk. A (11) összefüggésből az eseménysűrűségekre a (12) összefüggés adódik, 
melyben az egyszerű összeg is jó közelítés: 

 λ*(t) = λx(R0) + λ0(t) - λx(R0)· λ0(t) ≈ λx(R0) + λ0(t) (12) . 
 ahol λ0(t) az extrém csúcsok nélküli (laborkísérleti) élettartam meghibásodási rátája 

A (12) szerinti λ*(t) függvényt használva az (8), (9), (10), (7) egyenletek itt is érvényesek. A 
(12) összefüggés rámutat arra, hogy a determinisztikus terhelésprogrammal végrehajtott labo-
ratóriumi fárasztókísérletek élettartam statisztikái közvetlen szerepet játszanak a valós üzemi 
élettartamok kiszámításában. 

2.2.1.4 Lemezszerű alkatrészek, szerkezetek 
Az üzemi élettartam szempontjából azokat az alkatrészeket nevezem lemezszerűnek, melyek-
ben a törést hosszú repedésterjedési szakasz előzi meg, de az alkatrész egy anyagdarabból 
van, a repedés útjában nincs hirtelen keresztmetszet változás. Ilyenkor az élettartam két részre 
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bontható: a repedéskeletkezési és a repedésterjedési szakaszra. A repedéskeletkezési szakasz 
hossza úgy kezelhető, mint a tömbszerű alkatrészek élettartama. A továbbiakban csak a repe-
désterjedési szakasszal foglalkozok. 
A repedésre számos definíció ismert. Szerkezettervezői szempontból, Matolcsy nyomán (pl. 
[Matolcsy1]), azt a hibát célszerű repedésnek tekinteni, mely mérhető teherbírás csökkenést 
okoz a vizsgált szerkezetben vagy alkatrészben. Üzemeltetői, anyagvizsgálói szempontból el-
fogadható az a definíció is, hogy repedés az, amit a rendelkezésre álló vizsgálati technológia 
ki tud mutatni. Lemezszerű alkatrészek esetén nincs lényeges jelentősége annak, hogy ponto-
san hol húzzuk meg a repedéskeletkezési és a repedésterjedési szakaszok határát, ha különbö-
ző definíciók miatti bizonytalansági tartomány kicsi a teljes élettartamhoz képest. 

2.2.1.4.1 Törési valószínűség a repedésterjedési szakaszban  

Tapasztalatok szerint a repedésterjesztési kísérletekben a repedésterjedési sebesség relatív 
szórása jóval kisebb, mint a fárasztási kísérletekben az élettartam relatív szórása. Ezért a stabil 
repedésterjedési szakasz determinisztikus leírása elfogadható közelítés. Ezért a teherbírást le-
író, repedésmérettől függő, R(t,ω) nemstacionárius sztochasztikus folyamat szinguláris, vagy-
is néhány (esetleg egy) paraméter értéke a teljes R(t,ω) folyamatot meghatározza. Fizikailag 
ez így indokolható: a repedésterjedést leíró differenciálegyenlet közelítőleg determinisztikus, 
viszont a kezdeti értéket a fáradt kezdő repedés geometriai konfigurációja (hely, méret, irány) 
szabja meg, melyek sztochasztikusak. 
Vizsgáljuk azt az esetet, mikor a lehetséges teherbírás folyamatokat az R(t,c) egyparaméteres 
görbesereg írja le, melyben a c paraméter értékeit a C(ω) valószínűségi változó realizációi 
szolgáltatják. C(ω) sűrűségfüggvénye ismert: fC(c). Rögzített c érték esetén az 1-P(t,c) túlélési 
valószínűség kiszámítása a determinisztikus teherbírás folyamat esete szerint végezhető 
(2.2.1.2). A C(ω) valószínűségi változó figyelembe vételével az 1-P(t,c) valószínűség feltéte-
les túlélési valószínűséget jelent, a feltételi esemény: C(ω)=c. A P(t) valószínűség úgy hatá-
rozható meg, ha a feltételes valószínűségek és a feltételi események valószínűségének szorza-
tát összegezzük az összes lehetséges feltételi eseményre: 
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2.2.1.4.2 Mi legyen a paraméter? 

A repedésterjedést leíró görbesereget laboratóriumi mérések alapján föl lehet venni. Ekkor 
két, elvileg egyenértékű laboratóriumi eljárás lehetséges:  

o repedésterjesztés adott Rc terhelésszinten bekövetkező törésig, és a tcj idő regisztrálása 
o repedésterjesztés adott tc ideig, majd az Rcj maradék szilárdság mérése szakítással 

Elvileg a c=tc és a c=Rc választás egyaránt alkalmas a görbesereg paraméterezésére. 

Az első eljárás kísérleti megvalósítása egyszerűbb. Továbbá a második esetben tc megválasz-
tásakor ügyelni kell arra, hogy az összes próbatest túlélje a tc ciklusszámot a kísérletben, mert 
különben csonkolódik a Rcj elemekből álló minta. 

A repedésterjedési élettartamok eloszlása a tapasztalat szerint lognormális jellegű. 

2.2.1.5 Sok párhuzamos teherviselő elemet tartalmazó szerkezetek 
Ezekben a szerkezetekben egy teherviselő elem eltörése után a további teherviselés lehetsé-
ges, de a szerkezet teherbírása csökken, és a megmaradt elemek egyre nagyobb terheléseket 
kapnak. Az egyes elemek fáradásbírás szempontjából egymástól függetlenül lehetnek „jól si-
került” és „rosszul sikerült” példányok.  
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A húzóterhelésnek kitett, hosszirányú bordákkal merevített lemez, közelítőleg megfeleltethető 
ennek az esetnek. Ekkor a repedés a lemezben viszonylag gyorsan „elszalad” a következő 
bordáig, majd a borda intenzív fárasztóterhelést kap. A fárasztóterhelés idővel létrehoz a bor-
dában egy fáradt repedést (szegecselt szerkezetekben pl. egy szegecsfuratnál), mely viszony-
lag gyorsan a borda elszakadását okozza (ilyen értelemben egy borda közelítőleg tömbszerű). 
Ezután a folyamat folytatódik a következő bordával. 
További körülmény, hogy fárasztókísérleti élettartamok érzékenyen nőnek a terhelés növeke-
désével. Így a bordák esetében feltehető, hogy amíg a lemez alattuk ép, addig alig károsodnak 
(kifáradási határ), a károsodási folyamatuk akkor kezdődik, mikor eléri őket a repedés. 

Alkalmazzuk a következő közelítéseket: 

o A párhuzamos elemek fáradásbírása független („jól sikerült” és „rosszul sikerült” pél-
dányok szabálytalanul kerülnek egymás mellé). 

o A repedésterjedés ideje rövid, az élettartam nagyrészt a repedések létrehozására fordí-
tódik az egymást követő párhuzamos elemekben. 

o A szerkezet kezdeti teherbírása determinisztikus R0, majd az egyes elemek kiesésével 
a ti időpontokban pillanatszerűen előre ismert determinisztikus Ri értékekre esik. 
R0> R1> R2> …>Ri 

o A párhuzamos elemek károsodása szempontjából a törésük előtti utolsó terhelésszinten 
gyűjtött károsodás a mértékadó. (Az előélet során gyűjtött károsodást vagy elhanya-
golhatjuk, vagy csak valamilyen módszerrel közelítve vesszük figyelembe.) 

 A fentieknek megfelelően ismertnek tekinthetők az alábbiak: 

o A rögzített szintekhez tartozó szintátmetszési eseménysűrűségek:  λXi = λX(Ri) 
o Az i-dik szinten töltött rész-élettartamot leíró valószínűségi változó meghibásodási rátája 

adott szinten töltött idő függvényében:      λi(t-ti) 

Ezek ismeretében az egyes szinteken töltött idő, mint valószínűségi változó, úgy kezelhető, 
mint a tömbszerű alkatrészek teljes élettartama (2.2.1.3). A teljes élettartam ekkor független 
valószínűségi változók összegeként adódik. Az élettartam eloszlás így a centrális határeloszlás 
tétel miatt a normális eloszláshoz közelít. 

2.2.1.6 Ismert üzemi élettartam teherbírás eloszlás esete 
Ha az üzemi teherbírás, mint R(t,ω) nemstacionárius sztochasztikus folyamat fR(R,t) perem-
sűrűségfüggvényei minden időpillanatban ismertek, akkor a törési esemény λ*(t) eseménysű-
rűsége minden időpillanatban meghatározható, ha a különböző R értékekhez tartozó λX(R) 
eseménysűrűségeket az vizsgált R értékhez tartozó valószínűségi súllyal vesszük figyelembe. 
A precíz matematikai levezetést elhagyva az eredmény: 
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A nyert λ*(t) függvényt használva az (8), (9), (10), (7) egyenletek itt is használhatók, az élet-
tartam statisztikák kiszámíthatók. 

Az üzemi teherbírás eloszlás nem azonos az azonos fárasztóhatású laboratóriumi kísérletek 
alapján meghatározott teherbírás eloszlással. Az extrém csúcsok miatt a kisebb teherbírású 
elemek nagyobb valószínűséggel „szelektálódnak ki”, ezért az üzemidő előrehaladtával a 
tényleges üzemi élettartam eloszlás a laboratóriumi élettartam eloszláshoz képest egyre fel-
jebb tolódik. Ezért az egyenletben nem helyes az extrém csúcsok nélküli terhelésfolyamattal 
meghatározott fR(R,t) peremeloszlással számolnunk, a tényleges peremeloszlást pedig nem 
ismerjük. A 2.2.2.1 rész szemlélteti a problémát. 
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2.2.1.7 Numerikus szimulációk jelentősége 

A fenti esetek rámutattak a fő tendenciákra, az üzemi élettartamot kialakító hatások jellegére, 
és bizonyos szerkezetek esetében elfogadható közelítések lehetnek. Ha viszont realisztikusabb 
modelleket szeretnénk alkalmazni az extrém csúcsokra és a szerkezetkárosodás folyamatára, 
akkor csak numerikus szimulációk útján tudjuk meghatározni az élettartam statisztikákat. 

A valóságos szerkezetekben kialakuló terhelésfolyamat a környezet és a szerkezet dinamikai 
kölcsönhatásának eredménye, melyben szerepet játszanak a szerkezet sajátlengései is. A repe-
dések és a törött elemek hatására megváltozó merevségi és csillapítási viszonyok tehát köz-
vetlenül visszahatnak a szerkezeti elemeket érő terhelésfolyamatra. A numerikus szimulációk 
ezek figyelembe vételére is alkalmasak. 

2.2.2 Teherbírás eloszlás vagy élettartam eloszlás? 
Érdemes megkülönböztetni a laboratóriumi és a valós üzemi eloszlásokat, az élettartam és a 
teherbírás tekintetében egyaránt. Az extrém csúcsoktól mentes terhelésfolyamatot laboratóri-
umi terhelésnek nevezem. Ez a megkülönböztetés azon a tárgyalásmódon alapul, hogy a valós 
üzemi terhelés fáraszt, és az extrém csúcsok révén törést okoz, míg a laboratóriumi terhelés 
esetében csak a fárasztóhatás a lényeges. Természetesen az egymást periódikusan követő de-
terminisztikus terheléscsúcsok valamelyike laboratóriumi terhelés esetén is törést okoz. De 
laboratóriumi terhelés esetén a törés gyakorlatilag akkor következik be, mikor a teherbírás egy 
előre ismert determinisztikus érték alá csökken. Változó amplitúdójú terhelésprogram esetén 
is fönntartható ez a megkülönböztetés, ha a terhelésprogramban szereplő maximális csúcs 
gyakran ismétlődik a fárasztás során (pl. törésig legalább ≈10-szer). 

2.2.2.1 Az üzemi szilárdság elsőrendű peremeloszlásairól 
A lemezszerű szerkezetek és a párhuzamos teherviselő elemeket tartalmazó szerkezetek üze-
mi szilárdságát leíró R(t,ω) folyamatok hasonló jellegűek, peremeloszlásaik akár azonosak is 
lehetnek. A 2.2.1.4 és a 2.2.1.5 részekben tett megfontolások alapján azonban más sztochasz-
tikus modell látszik célszerűnek a leírásukra, melyek más eredményekre vezetnek az élettar-
tam eloszlás szempontjából. Ez arra utal, hogy az üzemi szilárdság peremeloszlása nem hatá-
rozza meg egyértelműen az élettartamot. A R(t,ω) folyamat mélyebb ismeretére van szükség 
(legalább azt kell tudnunk róla, hogy szinguláris). 

A 2.2.1.6 rész végén már utaltam a probléma forrására. Az alábbi egyszerű gondolatkísérlet 
alapján is belátható, hogy a „laboratóriumi” fárasztóterheléssel meghatározott fR(R,t) perem-
eloszlások ismerete nem elegendő. 

Tekintsünk egy szerkezetet, melynek elkészült példányai négyféleképpen sikerülhetnek. A kü-
lönböző példányok minőségét jelölje A, B, C, D. Az eltérő minőségű példányok látszólag egy-
formák, csak teherbírási viselkedésük különbözik. Laboratóriumi fárasztókísérletek során ki-
derült, hogy az szerkezetek teherbírása egy determinisztikus tx időpontig mindig konstans, 
majd tx-ben lecsökkenhet, és utána konstans marad. A lehetséges teherbírás szintek: R3 > R2 > 
R1 A különféle példányok R(t) teherbírása az alábbi módokon alakul: 

 A: R3-ról indul, majd tx-ben R2-re esik 
 B: R2-ről indul, majd tx-ben R1-re esik 
 C: R3-ról indul, majd tx-ben R1-re esik 
 D: R2-ról indul, és végig R2 értéken marad 

A szerkezet két szerelősoron készül. Az 1. szerelősoron 50% valószínűséggel születnek A 
vagy B minőségű szerkezetek, a 2. szerelősoron pedig C vagy D minőségű szerkezetek szület-
nek 50% valószínűséggel. Ekkor az 1. szerelősoron gyártott példányok olyanok, hogy a kez-
detben nagyobb teherbírású példányok tx után is nagyobb teherbírásúak maradnak. Evvel el-
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lentétben a 2. szerelősoron keletkezett különböző teherbírású példányok R(t) függvényei tx-
ben keresztezik egymást. Ennek ellenére a mondott feltételek mellett a különböző szerelőso-
rokról származó populációk esetében a laborkísérletek során meghatározott teherbírás perem-
eloszlások azonosak: 

tx előtt 50-50%-ban R3 és R2, tx után 50-50%-ban R2 és R1 szintek fordulnak elő 

A szerkezeteket tegyük ki olyan üzemi terhelésnek, melynél az kezdeti R3 teherbírású példá-
nyok (A és C minőség) közül mindegyik megéli a tx élettartamot, az R3 teherbírású példányok 
(B és D minőség) fele viszont tx előtt eltörik. Látható, hogy a tx utáni üzemi teherbírás perem-
eloszlása eltérő lesz a különböző szerelősorokról származó populációk esetében. 

A gondolatkísérlet tanulságai: 

o Az üzemi teherbírás eloszlás nem azonos a laboratóriumi teherbírás eloszlással. 
o A valós teherbírás- és élettartam-eloszlások akkor is lehetnek különbözőek, ha a labo-

ratóriumi peremeloszlások azonosak. 
o A fenti jelenségek a egyes példányok R(t) függvényeinek kereszteződésével kapcsola-

tosak. 

2.2.2.2 A szerkezetkárosodás megindulása és terjedése közötti korreláció 

Az 1.1.2 ábra egy olyan esetet szemléltet, mikor a szerkezetkárosodás megindulásáig eltelt 
üzemidő, és a szerkezetkárosodás terjedésének sebessége nem írható le független valószínű-
ségi változókkal.  

 
1.1.2. ábra A szerkezetkárosodás megindulása és terjedése közötti veszélyes korreláció szemléltetése.  

Mint a 2.2.2.1 részben leírt példából is látható volt, az X(t,ω) folyamat realizációk keresztező-
déseinek jellege kulcsfontosságú. Ha a kezdetben gyengébbek keresztezik a kezdetben erő-
sebbeket, és fölöttük maradnak, akkor a laboratóriumi szilárdság peremeloszlások alapján 
végzett élettartam becslés a veszélyes irányba tévedhet. A kereszteződések további következ-
ménye, hogy a kezdeti szakaszban teherbíróbb példányok teherbírása az élettartam vége felé 
gyorsan esik. 

Mikor állhat elő ilyen eset? 

I. Ha a repedéskeletkezés és a repedésterjedés ideje között erős a korreláció, és hosszabb 
repedéskeletkezéshez rövidebb repedésterjedés tartozik. 

II.  Párhuzamos teherviselő elemek esetén, ha az első törése későn következik be, akkor a 
többiek nagyobb károsodást szenvednek el, és a további szerkezetkárosodás viszony-
lag gyorsan végbemehet. 
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A I. eset realitása komolyabb fémfizikai vizsgálatokat igényelne. Azonban létezik olyan mo-
dell, melyben létrejöhet a mondott korreláció. Ha a kezdő repedés létrejöttét növekvő mikro-
üregek egybe-szakadásaként modellezzük, akkor nagy kezdőrepedés gyorsan nem tud létre-
jönni, másrészt hosszabb idő után valószínűbb, hogy több mikro-üreg szakad át egyszerre. 

A II. eset közrejátszhat abban, hogy egy elvileg erősen hibatűrő szerkezet katasztrofális káro-
sodást szenvedjen (erre a veszélyre Payne is fölhívja a figyelmet [Payne]). Ennek elkerülése 
érdekében az üzemidő előrehaladtával rövidíteni kell az átvizsgálási időközöket, és megfonto-
landó egy végső szerkezeti élettartam előírása (mint ahogyan a sokszorosan hibatűrő repülő-
gép szerkezetekre is van végső megengedett szerkezeti üzemidő).  

2.2.2.3 Élettartam eloszlásalak jelentősége 
Láttuk, hogy a tömbszerű alkatrészek és a függetlenül meghibásodó, párhuzamosan tehervise-
lő tömbszerű alkatrészek esetén az üzemi élettartamot a „laboratóriumi” élettartam eloszlásra 
támaszkodva tudjuk meghatározni. (2.2.1.3, 2.2.1.5) A lemezszerű alkatrészekre alkalmazott 
modell szempontjából pedig az élettartam eloszlás egyenértékű volt a teherbírás eloszlással. 
(2.2.1.4) 

Másrészt fárasztókísérletek során vagy csak élettartam eloszlásokat tudunk mérni, vagy ezek 
mérése könnyebb. Ezekben az esetekben a teherbírás eloszlások meghatározása az élettartam 
eloszlások átszámítására támaszkodik. Az extrém kis élettartamok extrém kis teherbírásokká 
transzformálódnak. 

A laboratóriumi fárasztókísérletekben mért élettartam eloszlások törvényszerűségeinek mé-
lyebb ismerete tehát használható lehet az üzemi élettartamok meghatározásakor is. 

2.2.2.4 A repedésvizsgálat hatása 

A nagy értékű, biztonságkritikus szerkezetek ma már sokszorosan hibatűrőek, üzemeltetés 
közben rendszeresen átvizsgálják őket különféle repedésvizsgálati módszerekkel. Az átvizsgá-
lási időközök nagy biztonsággal sokkal kisebbek, mint a detektálható hibától a katasztrofális 
szerkezettörés kifejlődéséhez szükséges idő. Ma már lehetőség van folyamatos monitoring 
rendszerek alkalmazására is. [14] De minden a repedésvizsgálatnál fönnáll a hiba lehetősége, 
hogy egy repedés észrevétlen marad. 

Tegyük föl, hogy a folyamatos repedésfigyelő rendszer a FW(R) valószínűséggel ad jelzést az 
R maradék teherbírás függvényében. (Ez a bizonytalanság már tartalmazza a repedésméret és 
a maradék teherbírás közötti összefüggés bizonytalanságait is.) Az ideális repedésfigyelő 
rendszer a teherbírás Rkrit kritikus értéke alatt 1 valószínűséggel jelez, fölötte pedig 0 valószí-
nűséggel. Ez 1 valószínűséggel elkerülhetővé tenné a kritikus teherbírás alatti üzemeltetést. A 
tényleges FW(R) függvényt figyelembe véve fölírhatjuk a szerkezeti törés meghibásodási rátá-
ját az (14) egyenletből kiindulva: 
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Bár az ilyen szerkezeteknél a biztonság döntően a repedésellenőrzésen múlik, az extrém kis 
törési valószínűségek garantálásakor van jelentősége az üzemi teherbírás eloszlás leírásának 
is. 
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3 Járulékos információk kinyerése korábbi fárasztókísér-
letekből 

Értekezésemben kétféle járulékos információ kinyerésével és felhasználásával foglalkozok: 

o Szórásviszonyok 
o Élettartam-eloszlásalakok 

E fejezet a bevezető és egy előtanulmány után áttekinti a járulékos információkkal kapcsola-
tos előzményeket, majd a szórásviszonyok vizsgálatával foglalkozik. Az élettartam-eloszlás 
alakjával kapcsolatos vizsgálatokat a 5.3.3 fejezet tárgyalja. A szórásviszonyokkal kapcsola-
tos új eredmények könnyebben beilleszthetők a használatos számítási eljárásokba. 

3.1 Bevezetés 

3.1.1 A szórás és a várható érték ismeretének hatása 
Ez a fejezet rámutat a szórásviszonyokról gyűjtött információk jelentőségére. 

3.1.1.1 A vizsgálat tárgya 
Tekintsük az alábbi matematikai statisztikai feladatot: 
Meg kell becsülnünk azt az xP értéket, melynél az X valószínűségi változó eloszlásfüggvényé-
nek értéke P (tömörebben: xP a P- kvantilis). Ha ismerjük az FX(x) eloszlásfüggvényt, akkor a 
pontos xP érték kiszámolható: 
 xP = FX

-1 (P) (16) . 
Az FX(x) eloszlásfüggvényt nem ismerjük. Adott egy n elemű x minta, valamint az a tudás, 
hogy X normális eloszlású. A becsült xP

* értékeket valamilyen statisztikai függvény fogja 
szolgáltatni, ami az x minta és az adott P valószínűség függvénye: 

 xP
* = g(x,P)  , x ∈ R

n (17) . 

A becsült xP
* értékek egy valószínűségi változó realizációi, mert függvényei a mintaelemek-

nek, melyek az X valószínűségi változó realizációi. Ha a g becslési módszer ismert, meghatá-
rozható a g torzítása, szórása, mint a becslés klasszikus „jósági” jellemzői: 

torzítás: M(xP
* - xP)  ,   szórás:  S(xP

*)   

Vizsgáljuk meg, hogy hogyan változnak a becslés „jósági” jellemzők, ha X eloszlásának a 
pontos várható értéke (M) vagy a pontos szórása (S) ismert. Ekkor a becslési módszerek az 
alábbi módon formalizálhatók: 

becslés az M pontos várható érték ismeretében: xP
*M =  gM(x,P,M) 

becslés az S pontos szórás ismeretében:  xP
*S  =  gS(x,P,S) 

A fő kérdés: A várható érték vagy a szórás ismerete javítja-e jobban a becslést? 

3.1.1.2 A vizsgálat módszere 
Bizonyítható, hogy a numerikus vizsgálatokat az általánosság megszorítása nélkül elegendő 
standard normális eloszlással végezni. A várható érték a vizsgált jellemzőket nem befolyásol-
ja. A szórás pedig csak egy szorzó tényezőt jelent. Így standard normális eloszlással nyert 
eredmények tetszőleges M, S paraméterű eloszlásra átszámíthatók. 

3.1.1.2.1 Numerikus szimuláció 

A vizsgátokat numerikus szimulációval végeztem a feladatra írt számítógépi programmal. A 
program fő lépései: 



27 

1. Nagyszámú (107db), adott n méretű (n: 3…200) pszeudo-véletlen x minta generálása 
standard normális eloszlásból, beépített véletlenszám generátorral. 

2. Várható érték és szórás paraméterek becslése a minta alapján: 
számtani közép (M*); korrigált tapasztalati szórásnégyzet (S*2); négyzetek számtani 
közepe (S0

*2: szórásnégyzet becslése ismert, zérusértékű várható érték esetén) 

3. A becsült paraméterek alapján a különböző adott P értékekhez tartozó különböző xP
* 

becslések kiszámítása az inverz standard normális eloszlásból:  
mindkét paraméter becsült: xP

*=N-1(P, M*,S*); ismert várható érték és becsült szórás: 
xP

*M=N-1(P, 0,S0
*); ismert szórás és becsült várható érték: xP

*S=N-1(P, M*,S); 

4. Az egyes minták alapján becsült paraméter értékek és az xP
* értékek várható értékének 

és szórásának becslése számtani középpel és korrigált tapasztalati szórásnégyzettel. 

3.1.1.2.2 A számítások helyességének ellenőrzése 

A becsült paraméterek (M*,S*2,S0
*2) statisztikáit abból a célból számítottam ki, hogy az eljárás 

pontossága ellenőrizhető legyen. Mint ismeretes, az alkalmazott mindhárom paraméterbecslés 
torzítatlan, M*  becslésének szórása pedig egyszerűen kiszámítható: n-1/2. Ezek alapján ellen-
őrizhető, hogy generált minták számának elégségessége és a véletlengenerátor valamint a 
függvények numerikus kiszámításának pontossága. Az 5. táblázat mutatja a szimulációból 
származó értékeket n=10 elemű minta esetére (más mintaméreteknél is hasonló eredmények 
születtek). 

(S2(M*)·n)1/2 M(M*) M(S*2) M(S0*
2)

elméleti 1.0 0.0 1.0 1.0

numerikus 0.99999 0.00020 1.00026 1.00023  
5. táblázat A becsült paraméterek néhány statisztikája n=10 mintaméretre 

Látható, hogy a numerikus eredmények nagy pontossággal megegyeznek az elméleti várako-
zással. A numerikus eljárás pontosságára a bemutatandó eredménydiagramok (1.1.3, 1.1.4, 
1.1.5, 1.1.6 ábrák) simasága és a kiegyenesedő diagramok egyenessége is utal. Az alkalmazott 
módszer tehát megfelelő pontosságot biztosít a vizsgálatok elvégzésére. 

3.1.1.3 Eredmények 

 
1.1.3. ábra A P valószínűséghez tartozó érték becslésének M(xP

*-xP) torzítása az n  mintamérettel szorozva, a 
várható érték ismeretében (0,S0) valamint ismeretlen paraméterekkel (M,S), különböző mintamértekkel. 
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A vizsgálatokat különböző mintaméretekkel végeztem,  n:  200, 50, 20, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Az 
xP

* becslések torzítását és szórását olyan diagramokon igyekeztem szemléltetni, melyeken a 
mintamérettől való függés kicsi, és a legfontosabb függvények képe jó közelítéssel egyenes. 
Ezt az egyes esetekben bemutatott transzformációkkal értem el.  

3.1.1.3.1 A torzítás vizsgálata 

A matematikai statisztikában becslések egyik lényeges kérdése a torzítás. Az eredményeket az 
1.1.3 ábra mutatja, melyen függőleges tengelyen a torzítás és a mintaméret szorzata szerepel. 
A vízszintes tengelyre az adott P értékhez tartozó pontos x=N-1(P) értéket mérve egyeneseket 
kapunk. Abban az esetben, mikor a pontos várható érték ismert (szaggatott vonal), az ered-
mény egyenesek alig térnek el egymástól. Ez azt jelenti, hogy a torzítás ekkor ≈1/n szerint tart 
zérushoz a mintamérettel. Amikor a szórás pontos éréke ismert, akkor a torzítás zérus. 

Mivel az origóból induló egyenesek által adott információt a meredekségük hordozza, a me-
redekségek alakulását mutató 1.1.4 ábra átfogóbb képet ad a viszonyokról. 

 
1.1.4. ábra Az előző ábrán látható egyenesek meredeksége a mintaméret függvényében 

A torzítás vizsgálatával az alábbi megállapításokra jutottam: 

o A torzítatlan paraméterbecsléssel meghatározott várható értékkel és/vagy szórással 
számított xP

* becslések torzítottak, csak aszimptotikusan torzítatlanok. 
o A torzítás szokásos mintaméreteknél és kis valószínűségeknél jelentős, mégpedig az 

xP
* becslés várhatóan túlbecsüli a pontos xP értéket.  

o A szórás ismeretében az adott P valószínűséghez tartozó érték xP becslése torzítatlan. 
o A torzítás szempontjából alig jelent előnyt a várható érték ismerete, ez különösen a 

nagyobb mintákra igaz. 

Az alkalmazásokban szokásos eljárás hogy a torzított becsléseket szorzó tényezőkkel korri-
gálják. [HaMáZo] Példa erre a tapasztalati szórásnégyzet, mely a normális eloszlás szórás-
négyzetének korrigált maximum likelihood becslésének tekinthető, melyben a korrekciós fak-
tor k=n/(n-1). Korrekció a vizsgált esetben is végezhető, de a korrekciós faktorok értéke ese-
tünkben is k>1 lesz. Ez a korrekció megszünteti a torzítást, de növeli a becslés szórását.  

Megj.: Az a tapasztalat, hogy egy becslést torzítatlanná tevő korrekció növeli a becslés szórását, összhangban 
avval, hogy torzított becslésekre kisebb a szórásra vonatkozó határ (Cramér-Rao egyenlőtlenség). Sőt, 
tetszőleges torzítású becslés szórása zérus is lehet (ha pl. konstanssal becslünk) [Vincze]. 

3.1.1.3.2 A szórás vizsgálata 

A mintamérettől gyengén függő diagramok kedvéért az adott P valószínűségekhez tartozó xP 
értékek becslésének szórását a várható érték (ez esetünkben a P=50% -hoz tartozó érték) 
becslésének szórásához viszonyítottam. Ez az érték szerepel az 1.1.5 ábra függőeleges tenge-
lyén. A legfontosabb diagramok kiegyenesedése és a széles valószínűségi tartomány jó átte-
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kinthetősége érdekében a vízszintes tengelyen nem közvetlenül a P valószínűséget, hanem 
annak a standard normális eloszlásfüggvény inverzével vett N-1(P) transzformáltját ábrázol-
tam, hasonlóan a korábbi 1.1.3 ábrához. 

Megj.: Annak érdekében, hogy a transzformált koordinátarendszer ne csak az általános törvényszerűségeket 
mutassa jól, de szemléletes is maradjon, megadok egy példát. Tekintsük az X0,2 valószínűségi változót, 
mely normális eloszlású M=0, S=2 paraméterekkel. Legyen a mintaméret n=4. Ekkor a vízszintes ten-
gelyen annak az xP értéknek a fele szerepel, mely a pontos N(0,2) eloszlásból kijelöli a vizsgált P való-
színűséget. A függőleges tengelyen pedig ekkor a kijelölt P valószínűséghez tartozó becsült xP értékek 
szórása szerepel. 

 
1.1.5. ábra A P valószínűséghez tartozó érték becslésének szórása a várható érték becslésének szórásához viszo-
nyítva, a szórás ismeretében (M,1) vagy a várható érték ismeretében (0,S0) valamint ismeretlen paraméterekkel 

(M,S), különböző mintamértekkel. 

Az 1.1.5 ábráról leolvasható néhány közvetlenül adódó megállapítás: 

o Ismert szórás esetén a tetszőleges P valószínűséghez tartozó kvantilis érték becslésé-
nek szórása megegyezik a várható érték szórásával ( S(x*)/S(M*) =1 ). 

o Ismert várható érték esetén a P=50% valószínűséghez tartozó kvantilis érték (medián) 
becslésének szórása zérus. 

o A P=50% valószínűséghez tartozó kvantilis érték (medián) becslésekor a szórás isme-
rete semmilyen előnnyel nem jár. 

o A kizárólag becsült paraméterekre támaszkodó becslés szórása (görbe vonal) felülről 
burkolja a járulékos információt is tartalmazó paraméterekkel (ismert S vagy M) vég-
zett becslések szórását (egyenesek). 

A fentiek jelentősége csak annyi, hogy mivel a számítások a várakozásnak megfelelő ered-
ményt adtak, ezért a módszer helyessége újabb alátámasztást nyert. Azonban vannak fontos 
eredmények is: 

o A Pk ≈7.5% ( N-1(7.5%) ≈-1.44 ) küszöb alatti valószínűségek esetén a szórás ismerete 
már erősebben csökkenti az adott P valószínűséghez tartozó P-kvantilis xP érték xP

* 

becslésének szórását, mint a várható érték ismerete. 
o A vizsgált P valószínűség csökkenésével a szórás ismeretének hatása erősödik, a vár-

ható érték ismeretének hatása csökken, P ≈1% valószínűségeknél a szórás ismerete 
≈50%-kal, a várható érték ismerete már csak ≈20%-kal csökkenti a becslés szórását. 

A fentiek alapján a Pk küszöbvalószínűség definíciója az alábbi: 

Pk-kvantilis becslésekor az M várható érték ismeretében adott xP
*M becslés szórása azonos az 

S szórás ismeretében adott xP
*S becslés szórásával. 
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Az 1.1.5 ábrán a küszöbvalószínűséget az egyenesek metszéspontjának vízszintes koordinátá-
ja adja. Rögtön látszik, hogy a metszéspont alig függ a mintamérettől. Az 1.1.5 ábra az eredeti 
torzított, korrigálatlan becslések szórását mutatja. A korrekció alkalmazása nem változtatja 
meg lényegesen a viszonyokat, csak a görbék és az egyenesek kissé meredekebbé válnak. 

A kitűzött feladat szempontjából legérdekesebb a Pk küszöbvalószínűségek alakulása. Ennek 
bemutatására készítettem el az 1.1.6 ábrát. Ezen az ábrán az eredeti, torzított becslésre vonat-
kozó görbe mellett már szerepel a torzítatlanra korrigált becslés esetét jellemző görbe is. 

 
1.1.6. ábra A Pk küszöbvalószínűség, mely alatt a szórás ismerete fontosabb információ az adott valószínűséghez 

tartozó érték becsléséhez  

Az 1.1.6 ábra alapján kimondható megállapítások: 

o A torzítás kiküszöbölésére bevezetett korrekció növeli Pk küszöbvalószínűség értékét. 
o Nagy mintáknál a torzított és a korrigált becslésen alapuló küszöbvalószínűség közös 

határértékhez tart. 
o A Pk küszöbvalószínűség értéke a torzított esetben is gyakorlatilag független a minta-

mérettől (Pk ≈7.5%), a korrigált esetben a függés még gyengébb (Pk ≈8%). 

3.1.1.4 A vizsgálat jelentőségéről 
A laboratóriumi fárasztókísérleti élettartamok logaritmusa közelítőleg normális eloszlású, és 
jellegzetes gyakorlati feladat, hogy pl. megengedhető üzemidőt kell meghatározni. Így a vizs-
gált feladat szoros kapcsolatban van a reális feladatokkal, ahol P a megengedhető törési való-
színűség, valamint xP = lg tP, ahol tP a P törési valószínűséghez tartozó üzemidő. 
Értekezésemben annak lehetőségét vizsgálom, hogy hogyan lehet az eloszlásra vonatkozó já-
rulékos külső információkat nyerni, és azokat bevonni a statisztikai kiértékelésbe. Figyelembe 
véve, hogy a gyakorlatban az 1% alatti valószínűségek tartományán vizsgálódunk, a fenti 
eredmények arra mutatnak, hogy elsődlegesen a szórásviszonyokra vonatkozó információk 
összegyűjtésére és fölhasználására érdemes törekednünk, mert ez javítja jobban az élettartam-
okra vonatkozó becsléseinket. 
A vizsgálat arra is rámutatott, hogy hiába áll rendelkezésre jó becslési módszer egy eloszlás 
paramétereinek becslésére, az eloszlásból meghatározott jellemzők becslése elromlik. Ráadá-
sul élettartam becslés esetén a veszélyes irányba tévedünk (várható érték értelemben). Tehát 
nem elegendő a közbenső becslési eredmények (pl. nevezetes paraméterek) tulajdonságainak 
vizsgálata, hanem a végeredményeket kell vizsgálnunk. Általános érvénnyel kimondható, 
hogy torzítatlanul becsült mennyiségek nemlineáris függvényeként előálló származtatott 
mennyiségek becslése torzított lesz. (4.2.1.1) (Egy másik példa erre a korrigált empírikus szó-
rásnégyzet, mely torzítatlan becslése az elméleti szórásnégyzetnek, de a gyöke már torzított 
becslését adja az elméleti szórásnak.) 
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3.1.2 A Wöhler kísérletekről és kiértékelésükről 
A Wöhler kísérletek célja, hogy különböző intenzitású fárasztóterhelésnek kitett próbatestek 
élettartamainak eloszlásáról információkat szerezzünk (legalább a várható értékről). A Wöhler 
kísérleteknek nevezett fárasztókísérletek főbb jellemzői: 

o A terhelés időfüggvénye állandó középterhelés körüli állandó amplitúdójú lengés, az 
esetek túlnyomó többségében szinuszos jelalakkal. 

o Fárasztókísérletek névlegesen azonos próbatestekkel történnek különböző terhelés-
amplitúdó szinteken. 

o Minden terhelésszinten több próbatestet fárasztanak. 
o Fárasztás és ciklusszámlálás egy jól definiált törési kritériumig 

A próbatest terhelése eredetileg forgó hajlító volt, mely a vasúti tengelyek igénybevételét modellezte. Ma a ter-
helés az esetek többségében axiális erő, de lehet hajlító, és csavaró nyomaték is. Ezeknél az erő jellegű mennyi-
ségeknél a törési kritérium általában viszonylag egyértelmű, a próbatest két darabra válik szét. Vannak elmozdu-
lás jellegű mennyiségekre szabályozó fárasztógépek is, a leállási feltétel megadása ekkor külön figyelmet igé-
nyel. A terhelésszintek száma jellemzően 3…6, a próbatestek száma szintenként 5…10, a 20-nál nagyobb min-
taméret ritkaság. A szokásos kísérletekben a fárasztást 106…107 ciklusszámnál abbahagyják. Ma már vannak 
egyik végén befogott, nagy frekvenciával rezonanciában tartott próbatestekkel végzett kísérletek, melyekkel a109 
ciklusszám is megközelíthető. 

A Wöhler kísérletek eredménye a különböző terhelésszintekhez tartozó élettartam minták ösz-
szessége.  

3.1.2.1 Jellegzetes tartományok és élettartam eloszlások 
A Wöhler görbék alapján az élettartamok és/vagy a terhelés amplitúdók nagysága szerint há-
rom jellegzetes tartományt szokás megkülönböztetni: 

I. Kisciklusú fáradás (≈104 közepes élettartamig) 
II.  Tartamszilárdság 

III.  Kifáradási határ (106…107 fárasztási ciklusszám túlélése) 

A kifáradási határ létezéséről és jelentőségéről megoszlanak a vélemények. Napjainkban úgy 
tűnik, hogy a kérdésnek gyakorlati jelentősége is van: ipari vállalatok jelentős erőforrásokat 
áldoznak a 108…109 ciklusszámokon mutatott fáradási tulajdonságok vizsgálatára autóipari 
alkalmazásokhoz. [IsBaHay] Mindenesetre a kifáradási határ létezésének kérdésétől függetle-
nül egyértelmű, hogy az említett tartományok határán a Wöhler görbe meredeksége és az élet-
tartam eloszlások jellegzetességei változnak. (pl. [Matolcsy1]) 

A tartamszilárdság tartományában lognormális jellegű élettartam eloszlás adódik. Több kutató 
is használta, használja ezt az eloszlást (esetleg más típusok mellett) az élettartam eloszlás le-
írására különféle számításokhoz. [Saunders] [Butler] [Matolcsy] [Svenson] Továbbá légügyi 
hatósági ajánlásában is szerepel szerkezetfárasztási eredmények kiértékelésére. [FAA] Az ext-
rém valószínűségek tartományától eltekintve a kiértékelésnél szokásos eloszlástípusok alakja 
nagyon hasonló. (Egy példa a Függelékben: 8.1.2.1) 

A kisciklusú tartományban a kis élettartamok felé hajlik el az élettartam eloszlás. Ennek oka, 
hogy a kis élettartamhoz tartozó nagy terhelések megközelítik a próbatest példányok statikus 
teherbírásának szóródási tartományát. 

A kifáradási határ közelében viszont a nagy élettartamok felé hajlik el az élettartam eloszlás 
(különösen acélok esetében). Ennek oka, hogy a kifáradási határ közelében extrém nagy élet-
tartamok adódnak. Az ilyen kísérletekből a olyan kép adódik, mintha az eloszlásfüggvény 
Plimit<1 értékhez tartana ( pontosabban: F-1(P)→∞  , ha P → Plimit<1 ). 

3.1.2.2 A minták független kiértékeléséről 
A Wöhler kísérletek matematikailag sztochasztikus folyamatnak tekinthetők [ZoZwi], mely-
nek paramétere a terhelésszint, a függvényérték pedig az egyes próbatestek élettartama. Mivel 
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ez a folyamat nem stacionárius, és egy folyamatról csak kevés mérési pontunk van (általában 
<50), a sztochasztikus folyamat szemlélet nem ad hasznos gyakorlati eszközöket. 
A Wöhler kísérletek kiértékelésekor az egyes minták statisztikai jellemzőit (pl. különböző fel-
tételezett eloszlástípusok paramétereit) általában olyan statisztikai módszerekkel határozzák 
meg, melyek csak egy adott terhelésszinthez tartozó mintát vesznek figyelembe. 
Az egymástól függetlenül meghatározott statisztikai paraméterek várható értékei adott körül-
mények között (próbatest, fárasztógép, környezet) a terhelésszint függvényei. A tapasztalata-
inkon alapuló várakozásaink szerint a főbb élettartam statisztikai paraméterek a terhelésszint 
sima monoton függvényei. Kézenfekvő tehát, hogy a különböző terhelésszintekhez tartozó 
minták statisztikai paraméterei nem függetlenek. Ezeket a függőségeket általában csak utólag, 
a minták független kiértékelése után szokták figyelembe venni. A különböző terhelésszintekre 
becsült várható értékekre vagy P-kvantilisekre az ismétlődési ciklusszám logaritmusa függvé-
nyében egy alkalmas folytonos függvényt illesztenek. Így állnak elő a különböző P vaslószí-
nűségekhez tartozó Wöhler görbék. 

3.2 Járulékos információkkal kapcsolatos előzmények 
Számos kutató igyekezett már javítani az élettartam statisztikai jellemzők becslését különböző 
előzetes információk figyelembe vételével. A módszerek az alábbiakra lehetnek alkalmasak: 

1. Egy-egy különállónak tekintett minta kiértékelésének javítása korábbi tapasztalatok 
bevonásával. 

2. Egy Wöhler kísérlet kiértékelésének javítása a szintek közötti összefüggések segítsé-
gével. 

3. Egy Wöhler kísérlet kiértékelésének javítása a korábbi tapasztalatok közvetlen bevo-
násával és a szintek közötti összefüggésekkel. 

3.2.1 Másodlagos járulékos információk 
Azt tekintem másodlagos információnak, mely befolyásolja az értékelést, de legfeljebb csak 
közvetve használjuk föl egy illesztett paraméter becsült értékének számszerű kiszámításakor. 
Ez a helyzet akkor, amikor az előismereteink alapján választjuk ki az illesztendő eloszlás-
függvényt, vagy értékeljük egy kísérlet „jóságát”. 

3.2.1.1 Eloszlásalakok 
A gyakorlatban néhány eloszlástípus használatos az élettartam eloszlások leírására (5.1). A vi-
szonylag kis minták miatt egy adott minta esetén nincsenek kellően szelektív statisztikai pró-
bák az eloszlástípus megválasztására. A kiértékeléskor használt eloszlástípus megválasztása 
korábbi tapasztalatok alapján történik, vagyis a vizsgált mintán túlmutató, járulékos informá-
ciót használunk föl a kiértékeléshez. 
A hátterében az a hallgatólagos feltételezés áll, hogy a különböző kísérletekben előálló élet-
tartam eloszlások azonos függvényekkel írhatók le, csak néhány (két, esetleg három) paramé-
tert kell az adott esethez illeszteni. 

3.2.1.2 A kísérlet minőségének értékelése 
Gedeon végzett vizsgálatokat különböző eloszlástípusokkal. Nagyszámú minta alapján az ő 
értékelési módszere (relatív hibaszórás) szerint a háromparaméteres Weibull eloszlást javasol-
ta [Gedeon1]. Ezen túlmenően, a minták alapján megállapította, hogy milyen illeszkedés szá-
mít „jónak”, és mikor kell valamilyen rendellenességre gyanakodni (pl. gyártási hiba). Gede-
on tehát az eloszlástípus megválasztásán kívül nem von be korábbi információkat a mintákhoz 
kapcsolódó számításokba, de az eredményeket korábbi tapasztalatok alapján ellenőrzi. 



33 

3.2.2 Szórásviszonyok elemezése 

3.2.2.1 Matolcsy vizsgálatai 
Matolcsi a kifáradási görbék Weibull féle egyenletéből (18) kiindulva levezette az élettartam 
szórások logaritmikus növekedésének szabályát (19).  

 σ = σD + b·(t+t0)
-m (18) . 

ahol σD:  kifáradási határ 
  t:  törési ciklusszám konstans σ terhelésszinten 
  b, t0, m: próbatesttől függő állandók (t0 ≈ 0) 

 lg ST
*= A + B· lg t50

* (19) . 

ahol ST
*:  az élettartamot leíró T valószínűségi változó szórása 

  A, B:  tapasztalati adatok alapján illesztendő állandók 
  t50

*:  az élettartam mediánjának becslése  

Megj.: Az lg t50 érték az illesztett lognormális eloszlás M várható érték paraméterének becslése is egyben. 

Az ST
* becsült szórást Matolcsy a (20) egyenlet szerint számította ki: 

 ST 
*= t50

*
 - t15.9

* (20) . 

ahol t15.9
*:  a P=15.9% valószínűséghez tartozó élettartam kvantilis becslése 

Matolcsy a paraméterbecsléseket lognomrális eloszlás feltételezésével, Gauss papíron, grafi-
kus egyenes illesztéssel végezte. 

Matolcsy a (19) összefüggést akkor tekinti érvényesnek, ha a repedésterjedési szakasz hossza 
elhanyagolható az élettartamhoz képes. (Ez megfelel annak, amit tömbszerű alkatrésznek ne-
veztem. 2.2.1.3) 

Matolcsy a nyert (19) összefüggést fárasztókísérletek kiértékelése alapján összevetette tapasz-
talati adatokkal. Fémes és nemfémes anyagok esetén is jó korrelációt talált, sőt, az A és B pa-
raméterek értéke is csak kissé függött az anyagtól, B: 1.114…1.160. 

Továbbá Matolcsy elemzi az élettartamok jelentős szóródását előidéző tényezőket. A szórás 
okaként a próbatest példányokban ébredő valós feszültség szórását jelöli meg. A valós fe-
szültség pedig különböző pontatlanságokból ered: 

o Kísérleti körülmények, befogás, gépbeállítás 
o Próbatest megmunkálási pontatlanságok 

Megj.: Megjegyzendő, hogy a mikro-szerkezeti véletlenszerűségeknek (szennyezők eloszlása, krisztallit orien-
tációk, kezdeti diszlokáció konfiguráció, stb…) is van szerepe. Mai ismereteink szerint a repedéskelet-
kezés diszlokáció-dinamikai folyamatokkal függ össze [Prohászka], és e jelenségek szempontjából a a 
mikro-szerkezeti véletlenszerűségektől is függő mikro-deformációknak van lényeges szerepe, melyeket 
nem határoz meg egyértelműen a makroszkopikus valós feszültség. 

Matolcsy nem számol be részletesen az eredményei fölhasználásáról, de utal rá, hogy kísérle-
tek tervezésekor valamint kis minták kiértékelésekor használható a (19) összefüggés sok ko-
rábbi kísérlet alapján azonosított A és B paramétereket használva. 

Matolcsy vizsgálatainak legnagyobb jelentősége az, hogy a terhelésszintet kiküszöbölve rá-
mutatott, hogy tisztán élettartam statisztikai jellemzők között is található korreláció. Ezáltal a 
legkülönbözőbb fárasztókísérletek váltak összehasonlíthatóvá, és így igen sok korábbi fárasz-
tókísérlet vonható be a kiértékelésbe. A sok kiértékelhető kísérlet teszi lehetővé megbízható 
járulékos információk kinyerését. 
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3.2.2.2 Weibull alakparaméter Wöhler kísérletben 
Márialigeti vizsgálta, hogy hogyan javítható a terhelésszintenkénti élettartam eloszlás becslé-
se a tartamszilárdság tartományában, feltéve, hogy a szintenkénti élettartam eloszlások nem 
függetlenek. [Márialigeti] A függőséget úgy vette figyelembe, hogy a különböző szinteken 
mért élettartam eloszlások P-kvantiliseinek ismert egyenletű Wöhler görbékre kell illeszked-
niük.  Az alábbi feltételezésekkel élt: 

o Az adott valószínűséghez tartozó Wöhler görbék alakja ismert: 

lg t = c1 – c2· σ      vagy     lg t = c3 – c4· lg σ 

o A vizsgált tartományban az élettartam eloszlás két- vagy háromparaméteres Weibull 
eloszlású (5.1.1.2) 

A fenti feltételezésekből levezethető volt az eloszlás A alakparamétere és a terhelésszint kö-
zötti összefüggés, mely lineárisra adódott: 

1/A = c5 - c6· σ      vagy     1/A = c7 - c8· lg σ    

A fenti összefüggések kétparaméteres Weibull eloszlás esetében pontosak, háromparaméteres 
esetben jó közelítéssel igazak. Márialigeti is utal rá, hogy eredményei összevethetők Matolcsy 
eredményeivel, mert 1/A a szórással kapcsolatos (a (28) összefüggés is ezt mutatja). 

Az alakparaméterre kapott eredmények egyszerűen átírhatóak az élettartam függvényére (a 
kétféle Wöhler görbére így azonos eredmény adódik): 

1/A = c9  +  c10· lg t 

3.2.2.3 Állandó logaritmikus szórás feltételezése 
Több amerikai kutató [Butler] [Saunders] végzett olyan kiértékeléseket, melyben nagyszámú 
fárasztókísérleti élettartam mintához lognormális eloszlást illesztett, és vizsgálta az illesztett 
eloszlás szórásparaméterének becsült értékeit. Vizsgálataik során arra a megállapításra jutot-
tak, hogy próbatestek és fárasztókísérletek viszonylag tág osztályaira elfogadható a szóráspa-
raméter állandóságának feltételezése. (8.2.1) De pl. a forgó hajlító kísérleteket, sima próbates-
teket, stb. külön kell kezelni. (Repülőgép szerkezeti alkatrészek egy osztályára Saunders az 
Sx=0.167 értéket találja jellemzőnek.) Továbbá az Federal Aviation Administration [FAA] 
könnyű repülőgépek szerkezetfárasztásának kiértékelésénél is azt ajánlja, hogy a szerkezetfá-
rasztásokra jellemző kis mintaméret miatt előre rögzített szórásparaméterrel ( Sx=0.14 ) szá-
moljunk, ne a minta alapján illesztett értéket vegyük alapul. Payne cikkében szintén van utalás 
ilyen eljárásra. [Payne] 

Látni fogjuk, hogy az állandó logaritmikus szórás feltételezése elfogadható összhangba hoz-
ható Matolcsy gyökeresen különbözőnek tűnő eredményeivel. (3.3.4) 

3.3 Nagyszámú fárasztókísérlet szórásviszonyainak elemzése 

3.3.1 A vizsgált minta sokaságról 
Németországban 1997-ben kiadtak egy CD-t „DaBeF” (DAtensammlung BEtriebFestigkeit)  
néven, mely különböző német egyetemek és német kutatóintézetek által végzett fárasztókísér-
letek eredményeinek gyűjteménye. Az adatok összesen 63 forrásból származnak, minden 
adatnál szerepel a forrás (kutatási jelentések, doktori értekezések). A hivatkozott kísérletek az 
1960-as évektől 1990-es évek elejéig terjedő időszakból, vegyesen a volt NSZK-ból és NDK-
ból származnak. A kísérletek többsége állandó amplitúdójú terheléssel végrehajtott Wöhler 
kísérlet, de nagy számban vannak változó amplitúdójú terhelésprogrammal végrehajtott kísér-
letek is. A CD a nyers adatokon túl különböző kiértékeléseket és egyéb információkat is tar-
talmaz. A CD szabadon hozzáférhető. 



35 

3.3.1.1 Próbatestek 
Csak a hegesztetlen próbatestek adataival foglalkoztam. Anyaguk szerint négy csoportba osz-
tottam a próbatesteket, a csoportokra az alábbi betűszavakkal hivatkozok: 

AlCuMgTi: alumínium és titán ötvözetek (pl. AlZnMgCu 1.5, AlCuMg 2, Ti6Al4V) 
CkStA: ötvözetlen acélok (pl. St 37-2, Ck 45, Ck 35) 
CrMoMn: ötvözött acélok (pl. 41 CrMo4 V, 49 MnVS 3, 30CrMoV9) 
G:  megmunkált öntöttvasak (pl. GGG 50, GTS 55) 

Az alkalmazott próbatestek műhelyrajzai a CD-n rendelkezésre állnak. A 1.1.32 ábra mutat 
néhány példát a próbatestekről. (74.oldal) 

3.3.1.2 A felhasznált adatok 
Vizsgálataimhoz csak az állandó amplitúdójú terheléssel végrehajtott fárasztókísérletek adata-
it használtam fel. A kísérletek erőszabályzással történtek, és végső törésig folytatódtak. Né-
hány esetben feltüntették a repedés megjelenéséhez tartozó ciklusszámot is, de a repedésde-
tektálás módszeréről nem találtam információt a CD-n, így a repedésdetektálási adatokat se-
hol nem használtam föl.  

3.3.2 Várható érték és szórás jellegű mennyiségek 
Az élettartam minták várható értékét és szórását különböző mennyiségekkel is jellemezni le-
het. A további vizsgálatok előtt érdemes megfontolni, hogy mely mennyiségek között keres-
sünk statisztikai összefüggést. Jelen fejezet bemutatja a szóba jövő mennyiségeket, majd el-
méleti és tapasztalati úton vizsgálja a köztük fönnálló kapcsolatokat. 

3.3.2.1 A szóba jövő mennyiségek 
Matolcsy vizsgálatait továbbgondolva fölvetődik a lehetőség, hogy az élettartam minták más 
jellemzői között is összefüggés kereshető. Néhány szóba jövő mennyiség: 

jellege
kiszámításának 

alapja

lg M(t) M (lg t) lg B (B: skálaparaméter)

lg S(t) S (lg t) 1/A (A: alakparméter)szórás

A mennyiség
Közvetlen várható 
érték és szórás

Lognormális eloszlás 
paraméterei

Weibull eloszlás 
paraméterei

várható érték 

6. táblázat Különböző jellegzetes várható érték és szórás jellegű mennyiségek 

A szóba jövő mennyiségek becslésére számos módszer ismert (pl. [Saunders], [Márialigeti], 
[Matolcsy1], …). A lognormális eloszlás (M, S) és a Weibull eloszlás (B, A) paramétereinek 
becslése lehetséges csonkított (censored) minták esetén is. (Jellegzetesen akkor keletkeznek 
csonkított minták, mikor egy előre elhatározott ciklusszámnál akkor is leállítják a fárasztást, 
ha a törés még nem következett be.) A várható érték és a szórás becslése csonkított minta ese-
tén csak akkor lehetséges, ha feltételezéssel élünk az eloszlás alakjára nézve. 

3.3.2.2 Elméleti összefüggések az azonos jellegű mennyiségek között 
Jelen megfontolások célja az, hogy föltérképezze a valós minták kiértékelésével kiszámított 
különböző várható érték és különböző szórás jellegű mennyiségek közötti elméleti kapcsola-
tokat, és ezek fényében tekinthessünk majd a tapasztalati kapcsolatokra. 

3.3.2.2.1 Összefüggés a szórás és a logaritmusok szórása között 

Legyenek adottak egy n méretű minta ti elemei. Az átlag és a korrigált tapasztalati szórás az 
alábbi összefüggések alapján számítható ki: 
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(21) . 

Vezessük be a di transzformált változót a zárójeles kifejezésre. A különböző ti mintaelemek-
hez tartozó di értékeket egy D valószínűségi változó realizációinak tekinthetjük. A T és D va-
lószínűségi változók becsült szórása között összefüggés írható fel az alábbiak szerint: 
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Vezessük be az xi transzformált változót is ti tízes alapú logaritmusaként (ekkor az xi minta-
elemek egy X valószínűségi változó realizációi), majd átalakítások után közelítsük a logarit-
mus függvényt 1 körüli Taylor sorának első tagjával: 

 

 

( ) iTiTii dMdMtx ⋅+≈+⋅== ∗∗

10ln

1
)lg()1(lg)lg(  

(23) . 

Ezután fölírható a logaritmus szórása és a szórás közötti közelítő összefüggés: 
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Szavakban: a logaritmusok becsült szórása közelítőleg arányos a becsült relatív szórással. 

A következőkben a logaritmusok szórását logaritmikus szórásnak fogom nevezni. 

Ha 10-es alapú logaritmus helyett a természetes alapú logaritmust használjuk, akkor az ará-
nyossági tényező értéke 1. A közelítés akkor jó, ha a relatív szórás kicsi. A levezetés során 
semmilyen feltételezéssel nem éltünk a mintaelemek eloszlásról. 

3.3.2.2.2 Összefüggés a várható érték logaritmusa és logaritmus várható értéke között 

Számítsuk ki az (23) egyenletet mindkét oldalának átlagát. Mivel di definíciója miatt di átlaga 
zérus ( ∗

dM =0), ezért azonnal adódik az egyszerű eredmény: 

 ∗∗ ≈ TX MM lg  (25) . 

Megj.: A (24) és (25) eredményekben várható értékek és szórások becsült értékei szerepelnek. Mivel a nyert 
közelítő összefüggések nagy mintákra is érvényesek, az elméleti várható értékre és szórásra is fölírhatók 
a nyert közelítő összefüggések.  

3.3.2.2.3 Összefüggés a lognormális és a Weibull eloszlás paraméterei között 

A szóban forgó eloszlástípusok közismertek, de a 5.1.1.1 és a 5.1.1.2 részekben bemutatom 
őket. A két eloszlás (75) és (76) szerinti eloszlásfüggvényét olyan alakra szeretném hozni, 
melyben jól fölismerhetőek az egymásnak megfeleltethető paraméterek. Az eloszlásfüggvé-
nyek inverzével képzett t=F -1(P) értékek logaritmusai jól mutatják a két eloszlás paraméterei-
nek analóg szerepét: 

 Weibull:

                

( ))1ln(lg
1

lglg P
A

Bt −−⋅+=  (26) . 

 Lognormális:         )(lg 1 PNSMt −⋅+=  (27) . 

A két egyenlet teljesen azonos szerkezetű, a paraméterek szerepe azonos, csak a P valószínű-
ségtől függő tag különbözik. A megfontolás alapján tehát a lognormális és a Weibull eloszlás-
típusok paraméterei között az alábbi kapcsolatokat várjuk: 
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BM lg~   ,        A
S

1
~  (28) . 

3.3.2.3 Tapasztalati összefüggések az azonos jellegű mennyiségek között 
Az itt bemutatott eredmények alumínium és titán ötvözetekből készült próbatestekre vonat-
koznak, összesen 186 csonkítatlan minta szerepel a kiértékelésben, melyek összesen 1386db 
próbatestet tartalmaznak (az összes próbatest fárasztása törésig történt). Az itt bemutatott 
eredményekhez nagyon hasonlóak az ötvözött és az ötvözetlen acélok eredményei is, jelen 
vizsgálat szempontjából nem jelentenek új információt. 
A diagramokon látható mindegyik kör egy minta kiértékelésének eredménye. A kör mérete a 
minta méretére utal. Tehát néhány kisebb kör esetleges szabálytalan elhelyezkedése nem kri-
tikus a szabály érvényessége szempontjából  

 
1.1.7. ábra Tapasztalati összefüggés a szórás és a logaritmusok szórása között 

 

 
1.1.8. ábra Tapasztalati összefüggés a várható érték logaritmusa és logaritmus várható értéke között 
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1.1.9. ábra Tapasztalati összefüggés a lognormális és a Weibull eloszlás szórás jellegű paraméterei között 

 
1.1.10. ábra Tapasztalati összefüggés a lognormális és a Weibull eloszlás várható érték jellegű paraméterei kö-

zött 

3.3.2.4 Megállapítások a várható érték és szórás jellegű mennyiségekről 
Az elvégzett vizsgálatok fő megállapításai: 

o A vizsgált három-három várható érték és szórás jellegű mennyiség közötti összefüggé-
sekre vonatkozó elméleti várakozásokat a tapasztalat nagy pontossággal igazolja. 

o Az azonos jellegű mennyiségek közötti korreláció szoros. 

Látni fogjuk, hogy a későbbi kiértékeléskor felhasználható sztochasztikus kapcsolatok 
(1.1.11, 1.1.12, 1.1.13, 1.1.14 ábrák) lazábbak lesznek az itt tapasztaltaknál. Jelen vizsgálat 
eredménye tehát az, hogy gyakorlatilag bármelyik várható érték és bármelyik szórás jellegű 
mennyiség kapcsolatát vizsgálhatjuk. A különböző jellegű mennyiségek közötti sztochaszti-
kus kapcsolathoz képest az azonos jellegű mennyiségek közötti kapcsolat determinisztikusnak 
is tekinthető. 

Ez a fejezet az azonos jellegű mennyiségek közötti összefüggésekről szólt. Az itt elvégzett 
vizsgálatok még nem adnak hasznosítható információt a kifáradási élettartam minták kiértéke-
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léséhez. Ennek oka éppen az, hogy a vizsgált azonos jellegű mennyiségek gyakorlatilag 
ugyanazt az információt hordozzák.  

3.3.3 Közvetlen összefüggések szórások és várható értékek között 
Egy minta kiértékelésekor a legfontosabb meghatározandó paraméter a logaritmikus szórás, 
vagy valamely evvel egyenértékű szórás jellegű mennyiség (3.1.1.4). A logaritmikus szórással 
kapcsolatban pedig az alábbi kérdésekre kell választ találnunk: 

o Állandó-e a logaritmikus szórás egy Wöhler kísérlet során a logaritmikus középérték 
függvényében? 

o Eltér a logaritmikus szórás különböző kísérletekben, különböző próbatesteknél? 
o Ha a körülményektől függően ingadozik, milyen eloszlással írható le az ingadozása? 

3.3.3.1 Matolcsy eredményei után miért kellenek további vizsgálatok? 
Vizsgáljuk meg a várható érték és a szórás logaritmusa közötti összefüggést az (24) közelítő 
egyenlőség alapján: 
 

 

∗∗∗ ++≈ TXT MSS lg)10lg(lnlglg  (29) . 

Vessük ezt össze a Matolcsy által igazolt (19) összefüggéssel (igazodó jelölést alkalmazva): 

∗∗ ⋅+= TT MBAS lglg  

A 3.3.2.2.1-beli egyszerű levezetés jó közelítéssel megadja Matolcsy egyenletét. Az eltérés 
annyi, hogy a tapasztalat szerint B=1.11…1.16 körüli meredekség helyett az (29) összefüggés 
B=1-et ad. Az eltérés utalhat arra, hogy az SX logaritmikus szórás nem konstans, hanem kissé 
nő a várható értékkel. 
A minták kiértékelése szempontjából fontos kérdésekre adott válaszok tehát Matolcsy vizsgá-
lataiban a B paraméter 1-től vett kicsiny eltérésének ingadozásaiban rejlenek. Az általa talált 
korreláció egy erős alapösszefüggést jelez, ami mindenre igaz. A gyakorlat szempontjából in-
kább olyan tárgyalásmódra van szükség, ami „kivonja” ezt az erős alapösszefüggést, és a fi-
nomabb összefüggésekre koncentrál.  
Egyszerűen azt is mondhatjuk, hogy ha pl. lognormális vagy Weibull eloszlást szeretnénk il-
leszteni, akkor nem arra a szórás paraméterre van szükségünk, amit Matolcsy vizsgált, ezért 
újabb vizsgálatok szükségesek. 
Matolcsy rávilágított, hogy az eredménye a minták statisztikai kiértékelését pontosíthatja, de 
nem foglalkozott részletesen az eredménye felhasználásra alkalmas statisztikai módszerekkel. 
Így nem találkozhatott avval a problémával, hogy az általa talált összefüggés finomítására van 
szükség. (Ráadásul az akkori számítástechnikai lehetőségek mellett ez roppant munkaigényes 
lett volna.) 

3.3.3.2 Tapasztalati összefüggések különböző mintasokaságokon 
A várható érték jellegű mennyiségek közül a logaritmusok várható értékét, a szórás jellegű 
mennyiségek közül a logaritmusok szórását választottam. E két mennyiség összefüggését 
vizsgáltam különböző anyagféleségek esetén nagyszámú laboratóriumi fárasztókísérletből 
származó élettartam minták alapján. 
A j. élettartam minta tji elemeinek xji = lg tji logaritmusát tekintsük az Xj valószínűségi változó 
realizációinak. Az Xj valószínűségi változó elméleti szórását és várható értékét jelölje Sj, és 
Mj. Célom az Sj=f(M j) függvénykapcsolat vizsgálata, viszont a mennyiségeknek csak a be-
csült értékei állnak rendelkezésre:  minden élettartam minta alapján számítható egy [Sj

*, Mj
*] 

pár. Első lépésként ezen értékpárok által meghatározott pontokat ábrázoltam, és vizsgáltam a 
közelítőleg azonos Mj

* értékekhez tartozó Sj
* értékek eloszlását. Ez az eloszlás nagyon 

aszimmetrikusra adódott. Ennek magyarázata, hogy Sj
* alulról korlátos (Sj

*
 > 0), viszont ext-

rém nagy értékek előfordulhatnak. Ezért a továbbiakban célszerű az lg Sj
*
 mennyiségek elosz-
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lását vizsgálni. Az lg Sj
*
 mennyiségek eloszlása közelítőleg szimmetrikusra adódott. A követ-

kezőkben megadom a minták tapasztalati logaritmikus szórásának logaritmusát a mintákból 
számított logaritmikus átlag függvényében, különböző anyagtípusokra. (1.1.11, 1.1.12, 1.1.13, 
1.1.14 ábrák) A körök mérete itt is annak a mintának a méretére utal, melyhez a kör tartozik. 

 
1.1.11. ábra Tapasztalati összefüggés várható érték és szórás jellegű paraméterek között alumínium és titán ötvö-

zetekre 

 
1.1.12. ábra Tapasztalati összefüggés várható érték és szórás jellegű paraméterek között ötvözetlen acélokra 
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1.1.13. ábra Tapasztalati összefüggés várható érték és szórás jellegű paraméterek között ötvözött acélokra 

 
1.1.14. ábra Tapasztalati összefüggés várható érték és szórás jellegű paraméterek között megmunkált öntöttva-

sakra 

3.3.4 Összefüggés a szórás és a várható érték jellegű mennyiségek között 

3.3.4.1 Függvénykapcsolat keresése 
A keresett f M függvénykapcsolat az alábbi összefüggést hivatott leírni: 

 

 

)()(lg ∗∗ = jMj MfSM  (30) . 

 ahol: Sj
*: az élettartam logaritmusok szórásának valamilyen becslése 

  M j
*: az élettartam logaritmusok várható értékének valamilyen becslése 

Megj.: Az Sj
* és M j

* mennyiségek mintaelemek alapján történő kiszámításának pontos módját itt nem kötöm 
meg. Csonkítatlan minták esetén kézenfekvő az élettartamok logaritmusainak korrigált tapasztalati szó-
rását és átlagát használni, de a besorolásos módszer is szóba jöhet. Csonkított esetben pedig pl. feltéte-
lezhetjük, hogy az élettartam eloszlás lognormális, és ezen eloszlás valamilyen módszerrel (maximum 
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likelihood, besorolás) becsült paramétereit használjuk. Feltételezhetünk más eloszlásalakot is, annak il-
lesztése után a keresett mennyiségek kiszámíthatóak. 

Mivel a lg Sj
* értékek várható értékét kívánjuk meghatározni, ezért megkövetelhetnénk, hogy a lg 

Sj
*értékek becslése torzítatlan legyen. Ez kizárná az ismert becslési eljárásokat, mert pl. a korrigált ta-

pasztalati szórás esetében Sj
*2 becslése hiába torzítatlan, lg Sj

*
 becslése már torzított lesz. 

Az elvégzett vizsgálatok egésze és az eredmények szempontjából nincs lényeges jelentősége az itt al-
kalmazott becslési módszer „jósági” tulajdonságainak. Indoklás: 3.3.5.2.2 

A különböző jellegű mennyiségek összefüggését mutató diagramok (3.3.2.3) sajnos sokkal 
távolabb állnak a determinisztikus kapcsolattól, mint az azonos jellegű mennyiségek össze-
függései (3.3.3.2). A jelenség részben a véges méretű minták alapján végzett paraméterbecslé-
sek statisztikai tulajdonságaiból ered. 

Megj.: A véges mintaméretek miatt a különböző szórás és várható érték jellegű mennyiségek (3.3.2.1) becslései 
valószínűségi változók realizációi, a becslések szóródnak a pontos elméleti érték körül. Számítsuk ki 
egy adott minta alapján a különböző szórás és várható érték jellegű mennyiségek becsléseit. A különbö-
ző jellegű mennyiségek becsléseinek eltérése az elméleti értéktől egymástól független. Hiába tudnánk, 
hogy az adott minta alapján a várható értéket alábecsüljük, semmit nem tudnánk mondani a szórásbecs-
lésünk tévedéséről. Az azonos jellegű mennyiségek becslései viszont nagy valószínűséggel hasonló 
mértékben és irányban térnek el az elméleti értéktől. Ha például tudnánk, hogy az adott minta alapján a 
szórást túlbecsüljük az elméleti értékhez képest, akkor az adott minta alapján csaknem bizonyosan túl-
becsüljük a mintaelemek logaritmusainak szórását is. 

A keresett összefüggésre rakódó szórás nagysága meghatározható (3.3.5), de a szórás és a 
várható érték jellegű mennyiségek összefüggésének várható értékét csak a (3.3.3.2) diagra-
mok alapján tudjuk meghatározni. Az összefüggés megállapítására kínálkozó módszer:  

o feltételezünk egy egyszerű függvényt  
o a függvény paramétereit a tapasztalati adatokhoz illesztjük valamilyen illesztési eljá-

rással 

A fő kérdés: milyen alakú függvényt feltételezzünk? A függvény alakjának megválasztása 
sajnos szükségszerűen többé-kevésbé önkényes. Viszont a következő meggondolásokat érde-
mes figyelembe vennünk: 

1. Gyakorlatilag biztos, hogy keresett összefüggés fönnáll. 
2. Az összefüggésre rakódott nagy szórás miatt a rendelkezésre álló adatok alapján csak 

egy egyszerű függvény néhány paraméterének illesztésére van lehetőség. 
3. Olyan összefüggést érdemes választani, mely kissé különböző paraméterekkel egy-

aránt jól leírja az vizsgált fémes anyagféleségekre kapott tapasztalati összefüggéseket. 
4. Saunders és Butler vizsgálataik alapján a várható értéktől független, konstans logarit-

mikus szórást feltételeztek. 
5. Márialigeti és Matolcsy eredményei növekvő tendenciát adnak. 
6. Valószínű, hogy a keresett összefüggés monoton. 
7. A „kisciklusú” (<104) tartományhoz közeledve a Wöhler görbék meredeksége, csök-

ken, vagyis a logaritmikus élettartam érzékenyebbé válik a feszültségszint kis megvál-
tozására. (3.1.2.1) 

Továbbá az 1.1.11, 1.1.12, 1.1.13, 1.1.14 ábrákat tanulmányozva az alábbi tapasztalati megál-
lapításokat tehetjük: 

8. A logaritmikus szórás nem konstans, hanem növekszik az élettartam várható értékkel. 
9. Viszonylag kis élettartam várható értékeknél is előfordulnak nagy szórások. 

A növekvő tendencia leírására a legegyszerűbb függvény az egyszerű lineáris kapcsolta volna, 
de ez nem volna összhangban a 7. és 9. pontokkal. Ezekkel is összhangba kerülünk, ha az Sj

* 
szórás várható értékére bevezetünk egy alsó korlátot. Ez gyakorlatilag megfelel annak, hogy a 
fárasztókísérletekben az élettartamok szórása a nagyon kis élettartamoknál sem tűnik el. 
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Az alábbi háromparaméteres, szakaszonként lineáris függvény az összes fenti szempontnak 
megfelel: 
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(31) . 

 ahol a függvény paraméterei:  xk: sarokpont koordináta 
      S0: a szórás alsó korlátja 
      d: függvény meredekség a sarokpont fölött 

3.3.4.2 Paraméterillesztés 
A (31) összefüggés paramétereinek illesztését az alábbi módon végeztem el (anyagféleségen-
ként külön-külön): 

I. Fölvettem egy kiindulási xk küszöbértéket. 
II.  A küszöbérték alatti Mj

* átlagú mintákhoz az Mj
X =  xk értéket rendeltem hozzá a tény-

leges Mj
* átlag helyett (a többi mintánál: Mj

X = Mj
*  ). 

III.  A tapasztalati (Mj
X, lg Sj

*) párokra egyenest illesztettem, súlyozott legkisebb négyze-
tek módszerével, melyben az egyes párokat a mintaméret gyökével súlyozva (wj= √nj) 
vettem figyelembe az egyenes paramétereit megadó szummákban. 

IV.  Az illeszkedés jóságának jellemzésére kiszámítottam a hibanégyzetek súlyozott össze-
gét. 

V. Numerikus eljárás segítségével megkerestem xk optimális értékét, mely a legkisebb sú-
lyozott hibanégyzet összeget adta. 

Az eljárás eredményeit folytonos vonallal grafikusan megadtam az 1.1.11, 1.1.12, 1.1.13, 
1.1.14 ábrákon.  

Az illesztés során alkalmazott súlyozás indoklása: 
A nagyobb nj méretű mintákból származó [Sj

*, Mj
X] pontok esetében a véges mintaméretből 

eredő szórás kisebb, így élesebb információt hordoznak az elméleti paraméterek között fönn-
álló Sj=f(M j) függvénykapcsolatról. Ezért ezeket érdemes nagyobb súllyal figyelembe venni a 
kiértékelésben. A súlyozás mértékére intuitív alapon azt mondhatjuk, hogy a j. minta wj súlya 
legyen fordítva arányos a Sj

* és / vagy Mj
* becslések szórásával. Ennek a feltételnek jó közelí-

téssel megfelel a súly wj= √nj szerinti megválasztása. 
Az ábrákon megfigyelhető, hogy a trendtől extrém távol eső körök kicsik. Súlyozás nélkül 
ezek a pontok „elhúzzák” az illesztett függvényt. Azt is megtehetjük, hogy egy bizonyos min-
taméret alatti adatokat eldobjuk. De ettől fejlettebb eljárás a mintamérettől függő súlyozás. 

Megj.: Az elvégzett vizsgálatok egésze és az eredmények szempontjából nincs lényeges jelentősége az itt al-
kalmazott súlyozásos becslési módszer „jósági” tulajdonságainak. Indoklás: 3.3.5.2.2 

3.3.4.3 A szórást meghatározó véletlen mechanizmus modellje 

A 3.3.5 részben látni fogjuk, hogy a véges mintaméret nem magyarázza a [Sj
*, Mj

*] pontok 
szóródását, vagyis az Sj=f(M j) függvénykapcsolat nem determinisztikus, függ a gyakorlatban 
többé-kevésbé véletlenszerűnek tekinthető kísérleti körülményektől. 

A figyelembe vett élettartam minták döntő többsége Wöhler kísérletek része, vagyis az élet-
tartam minták csoportjai névlegesen azonos próbatesttel, azonos fárasztógépen végzett méré-
sek eredményei. Azonos Wöhler kísérletekből származó élettartam minták esetén Márialigeti, 
Matolcsy, Castillo is feltételezte, hogy az élettartam eloszlások paraméterei determinisztikus 
függvényei a terhelésszintnek. Ebből az is következik, hogy a logaritmikus szórás determi-
nisztikus függvénye a logaritmikus várható értéknek. Képletben:  
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)(lg jWöhlerj MfS =  (32) . 

A nagy mennyiségben végzett Wöhler kísérleteknél jellemzően csak viszonylag kevés (4…5) 
terhelésszintet vizsgálnak szintenként viszonylag kis mintákkal (5…10 próbatest). Ilyen felté-
telek mellett egy-egy Wöhler kísérlet alapján csak nagy bizonytalansággal lehet behatárolni 
logaritmikus szórást megadó függvényt. 

Az egy Wöhler kísérlet különböző szintjein érvényes logaritmikus szórás egy egyszerű mo-
dellje az alábbi: egy Wöhler kísérleten belül a logaritmikus szórás logaritmusa minden loga-
ritmikus várható értéknél azonos ∆lgS értékkel tér el a nagy számú kísérlet alapján meghatá-
rozott várható értéktől. Vagyis az egyes Wöhler kísérletekre jellemző fWöhler függvénykapcso-
lat a sok tapasztalati adatra támaszkodó fM függvény ∆lgS értékkel történő függőeleges eltolá-
sával adódik. A ∆lgS érték az adott kísérlet „jóságára” jellemző, melyet a próbatestek meg-
munkálásának pontossága, a befogás precízsége, a fárasztógép szabályzási pontossága határoz 
meg. 

Ez az egyszerű modell a (31) tapasztalati összefüggés egyetlen paraméterét, S0-at engedi vál-
tozni (∆lgS). Bonyolultabb modellek is bevezethetők, de az illesztendő paraméterek számának 
határt szab a próbatestek véges száma. 

 
1.1.15. ábra 18db különböző Wöhler kísérlet [lg Sj

*, Mj
*] eredményeire  illesztett egyenesek összevetése egymás-

sal, ötvözött szerkezeti acélok adatai alapján, kb. ≈1000 próbatest fárasztására támaszkodva.  

A modell alkalmazhatóságának ellenőrzésére egy egyszerű vizsgálatot végeztem. Azonos 
anyagféleségekkel végzett különböző Wöhler kísérlet különböző szintjeihez tartozó [lg Sj

*, 
Mj

*] eredménypontjaira egyenest illesztettem, és közös diagramban ábrázoltam őket. Az 
eredmények az 1.1.15 és 1.1.16 ábrákon láthatók. Az egyenesek közelítőleg párhuzamosak 
egymással, vagyis az egyes kísérletek szórásviszonyainak eltérése valóban közelíthető egy 
∆lgS mértékű függőleges eltolással. Megfigyelhető, hogy a távolabbi pontokra támaszkodó, 
hosszabb egyenesek jobb közelítéssel párhuzamosak. A jobban eltérő egyenesek rövidek, és 
ezek azok, melyek illesztett meredeksége jobban ki van téve a véges mintaméretek miatti sta-
tisztikai bizonytalanságnak. Mindezt figyelembe véve, a ∆lgS eltoláson alapuló modellt to-
vábbi statisztikai vizsgálatok nélkül, szemlélet alapján elfogadtam. 

Megj.: Az egyes Wöhler kísérletekhez illesztett egyenesek meredeksége valószínűségi változó, melynek elosz-
lása függ a kísérletben szereplő szintek számától, az egyes szintekhez tartozó minták méretétől, az Mj

* 
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értékek által átfogott várhatóérték tartománytól is. Ezek a körülmények minden kísérlet esetén eltérőek, 
vagyis minden illesztett meredekség más-más valószínűségi változó realizációja. Ez a körülmény bo-
nyolulttá teszi a javasolt modell elfogadásának egzakt statisztikai hipotézisvizsgálatát.  

 
1.1.16. ábra 14db különböző Wöhler kísérlet [lg Sj

*, Mj
*] eredményeire  illesztett egyenesek összevetése egymás-

sal, alumínium és titán ötvözötek adatai alapján, kb. ≈700 próbatest fárasztására támaszkodva.  

3.3.5 Véges mintaméretek figyelembe vétele 

3.3.5.1 Az elméleti szórásparaméter, mint valószínűségi változó 
A véges mintaméret miatt a becsült lg Sj

* szórásparaméterek még akkor is valószínűségi vál-
tozók lennének (mintamérettől függő, de a gyakorlati esetekben mindig jelentő szórással), ha 
az élettartam minták elméleti szórása minden esetben azonos lenne. Okunk van feltételezni, 
hogy az egyes kísérletekben a szórás lg Sj elméleti értéke függeni fog a kísérleti körülmények-
től, a kísérlet „jóságától”. (Még azonos Mj elméleti várható érték mellett is.) Ha egy adott kí-
sérletben nincsenek részletes információink az lg Sj elméleti értéket befolyásoló minden kö-
rülményről, akkor a körülményeket jobb híján kénytelenek vagyunk véletlenszerűnek tekinte-
ni, így az lg Sj elméleti érték is kísérletről kísérletre változó folytonos értékű valószínűségi 
változóvá válik. 

Az alkalmazásokban szükség lesz lg Sj eloszlásának ismeretére (a-priori eloszlás, 4.1 rész). A 
véges mintaméretek miatti szórás sajnos nagymértékben elfedi az elméleti érték eloszlását. Az 
lg Sj eloszlás főbb jellemzőit (várható értékét, szórását) csak közvetett úton tudjuk azonosíta-
ni. Pontosabban fogalmazva a várható értékre nézve elfogadható az M(lg Sj )= M(lg Sj

*) becs-
lés is, de az elméleti érték szórása bizonyosan kisebb a becsült tapasztalati értékek szórásánál, 
S(lg Sj ) < S(lg Sj

*), az S(lg Sj ) szórást mindenképpen közvetett úton kell azonosítanunk. 

3.3.5.2 Az elméleti szórásparaméter szórásának azonosítása 
3.3.5.2.1 Fő lépések 

A vizsgálat célja, hogy azonosítsuk a véges mintaméret miatt mindenképpen szóródó becsült 
szórásparaméterek mögötti elméleti értékek SlgS = S(lg Sj ) szórását. Az eljárás lépései: 

1. Feltételezünk egy eloszlástípust a ti élettartam mintaelemek eloszlására. 
2. Feltételezünk egy eloszlástípust az lg Sj elméleti értékek eloszlására. 
3. Véletlenszám generátoron alapuló numerikus szimulációkkal nagyszámú (>104-szer 

annyit, mint a rendelkezésre álló valódi minták száma) élettartam mintát generálunk: 
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I. Fölveszünk egy SlgS paraméter értéket, mely a szimulációk során állandó.  
II.  Az lg Sj értékekre feltételezett eloszlásból a fölvett SlgS érték mellett lg Sj realizá-

ciókat generálunk. 
III.  Az ti mintaelemekre feltételezett eloszlásból az lg Sj realizációkat, mint eloszlás-

paramétereket fölhasználva nagyszámú véges méretű élettartam mintákat gene-
rálunk. A generált minták mérete és a különböző mintaméretek részaránya az 
összes generált mintából azonos a rendelkezésre álló tapasztalati adatokban sze-
replő mintaméretekkel és azok részarányával az összes tapasztalati mintából. 

IV.  A generált mintákat azonos módon értékeljük ki, mint a valós fárasztókísérletek-
ből származó élettartam mintákat. 

4. Megkeressük azt az SlgS paramétert, melynél a generált élettartam mintaelemek alapján 
meghatározott becsült lg Sj

* szórásparaméterek szórása azonos a valós minták alapján 
számolt és azonos módon kiértékelt lg Sj

* szórásparaméterek szórásával. 

3.3.5.2.2 Kiegészítések 

Az eljárás eredménye szempontjából az a kulcsfontosságú, hogy a generált és a valós minták 
kiértékelése azonos módon történjen. Például az lg Sj

* értékek szórásának kiszámításakor a 
mintamérettől függő súlyozást azonos módon hajtsuk végre. Az azonos kiértékelési módszer 
követelményét betartva a keresett SlgS paraméter akkor is eredményesen identifikálható, ha pl. 
a súlyozási módszer valószínűségelméleti szempontból nem teljesen megalapozott. 

A szórást meghatározó véletlen mechanizmus egyszerű modellje lehetővé teszi, hogy a ta-
pasztalati lg Sj

* szórásparamétereket közös Mj értékre átszámítsuk. Így a szimulációkat ele-
gendő egy rögzített Mj értékkel végezni. Az Mj

* becsült értékek ingadozása a (31) egyenletben 
szereplő xk küszöbérték alatti szakaszon nem befolyásolja a becsült lg Sj

* paraméterek szórá-
sát, xk fölött kis mértékben növeli. Ezt a hatást a szimulációkban nem vettem figyelembe. 

A véges mintaméretek miatt nincs lehetőség az elméleti lg Sj értékek eloszlásának részletes ta-
nulmányozására. (Az eloszlást sajnos csak egy „homályos szemüvegen” keresztül láthatjuk.) 
Ellenérv híján ezért az lg Sj értékekre normális eloszlást tételeztem föl. 

A ti élettartam mintaelemek eloszlására nézve különböző feltételezésekkel élve is elvégeztem 
a kiértékelést. A vizsgált eloszlásalakok: 

o Lognormális 
o Kétparaméteres Weibull eloszlás (W2) 
o Nagyszámú minta figyelembe vételével azonosított eloszlásalakokkal (5.3.3 fejezet) 

3.3.5.2.3 Eredmények 

Az lg Sj értékek szórását megadó SlgS paraméter hatását vizsgáló szimulációk eredményeit az 
1.1.17 és 1.1.18 ábrák mutatják. A diagramok alakja megfelel a várakozásnak: 

o A becsült lg Sj
* tapasztalati szórások SlgS = 0 esetén is jelentős mértékben szórnak. 

o Nagy SlgS értékek esetén a görbék meredeksége 1-hez tart, vagyis az lg Sj értékek szó-
rása egyre közvetlenebbül jelenik meg a lg Sj

* tapasztalati értékek szórásában. 

Ezek a diagramok alkalmasak arra, hogy a tapasztalati lg Sj
* paraméterek mérések alapján 

meghatározott szórását magyarázó SlgS értéket a vízszintes tengelyen megkeressük. Az ily 
módon azonosított SlgS értékek a 0.11…0.19 tartományban vannak. Ebben a tartományban a 
becsült lg Sj

* paraméterek szórása kb. fele részben származik a véges mintaméretekből, fele 
részben pedig az elméleti Sj szórásparaméterek körülményektől függő ingadozásából.  

A 1.1.17 ábrán közös diagramban szerepelnek a lognormális és a W2 élettartam eloszlás felté-
telezésével nyert görbék. A 1.1.18 ábrán valós mintákra támaszkodó tapasztalati eloszlásalak-
kal nyert görbe szerepel (az eloszlás részletes leírása a 5.3.3 fejezetben található). 
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1.1.17. ábra . Az élettartam minták elméleti szórásparaméterének szórásának hatása a minták becsült logaritmi-

kus szórásának tapasztalati szórására. Feltételezett élettartam eloszlások: lognormális (folytonos vonalak), kétpa-
raméteres Weibull (szaggatott vonalak). A diagram NEM anyagfüggő! 

 
1.1.18. ábra . Az élettartam minták elméleti szórásparaméterének szórásának hatása a minták becsült logaritmi-
kus szórásának tapasztalati szórására. Feltételezett élettartam eloszlások: tapasztalati minták alapján meghatáro-

zott speciális eloszlás (részletes leírás a 5.3.3 fejezetben) 

Az 1.1.17 és 1.1.18 ábrákon az egyes görbék megjelölésére az anyagféleségek címkéit hasz-
náltam. Fontos rámutatni, hogy ezek a görbék NEM anyagfüggők, csak a szimulációban hasz-
nált mintaméretektől függenek. Az anyagféleségek címkéi csak arra utalnak, hogy a szimulá-
ciót olyan mintaméretekkel végeztem, melyek a jelölt anyagféleségeknél a valós kísérletekben 
szerepeltek. A 1.1.18 ábrán szereplő görbéknél belép egy kismértékű közvetett anyagfüggés, 
mert az azonosított tapasztalati eloszlások (5.3.3) a különböző anyagféleségeknél kissé eltérő-
ek. (Érdekes, hogy ez a hatás csaknem fedésbe vitte a görbéket.) 

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

0.35

0.40

0.45

0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30

G
en

er
ál

t m
in

tá
k 

sz
ór

ás
 p

ar
am

ét
er

én
ek

 
sz

ór
ás

a,
 S

(l
g

 S
j* )

Generáló eloszlások szórás paraméterének szórása, SlgS

Szórás szórás paraméterek összefüggése szimuláció a lapján

AlCuMgTi

CkStA

CrMoMn

G

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

0.35

0.40

0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30G
en

er
ál

t m
in

tá
k 

sz
ór

ás
 p

ar
am

ét
er

én
ek

 
sz

ór
ás

a 
S

(l
g

 S
j* )

Generáló eloszlások szórás paraméterének szórása, SlgS

Szórás szórás paraméterek összefüggése szimulációk alapján

AlCuMgTi

CkStA

CrMoMn

G



48 

3.3.5.3 Az elméleti szórásparaméter függése az elméleti várható értéktől 
Most már minden információ a rendelkezésre áll ahhoz, hogy a lgSj=f(M j) sztochasztikus 
függvénykapcsolat modelljét numerikusan is jellemezzem. Először összefoglalom a modell 
szerkezetével kapcsolatos megállapításaimat, majd táblázatosan megadom a modell paraméte-
reinek identifikált értékeit a különböző anyagféleségekre (7. táblázat). 

 
1.1.19. ábra Az egyes minták Sj elméleti logaritmikus szórásait megadó modell grafikus szemléltetése a külön-

böző anyagféleségekre. A vastag vonalak a várható értékeket, a szaggatott vonalak a ± szórás tartományokat mu-
tatják. Feltételezett élettartam eloszlás: lognormális. 

 
1.1.20. ábra Az egyes minták Sj elméleti logaritmikus szórásait megadó modell grafikus szemléltetése a külön-

böző anyagféleségekre. A vastag vonalak a várható értékeket, a szaggatott vonalak a ± szórás tartományokat mu-
tatják. Valós minták alapján meghatározott élettartam eloszlással. 

A modell fő jellemzői: 

o Az egyes minták Sj elméleti logaritmikus szórásai lognormális eloszlású valószínűségi 
változó realizációiként adódnak. 

o A mondott lognormális eloszlás szórásparamétere állandó (nem függ a minták Mj loga-
ritmikus várható értékétől). 
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o A mondott lognormális eloszlás várhatóérték paramétere a (31) összefüggéssel azonos 
alakú módon függ a minták Mj logaritmikus várható értékétől. 

A modell grafikus képét az 1.1.19 és 1.1.20 ábrák mutatják különböző élettartam eloszlások 
mellett, az ábrákon szereplő illesztett eloszlások paramétereit a 7. táblázat foglalja össze. 

S0 SlogS S0 SlogS

AlCuMgTi 4.15 0.259 -1.263 0.185 -1.233 0.172
CkStA 4.64 0.290 -1.207 0.190 -1.172 0.181

CrMoMn 4.61 0.478 -1.401 0.111 -1.434 0.107
G 4.99 0.401 -1.381 0.154 -1.361 0.125

Anyag x k d
lognormális eof. tapasztalati eof.

 
7. táblázat Az élettartam minták Sj szórásparaméterét megadó modell konstansai 

3.3.5.4 Közös összefüggés lehetősége a különböző anyagféleségekre 
Az az 1.1.19 és 1.1.20 ábrákra tekintve fölvetődik a gondolat, a különböző anyagféleségeket 
esetleg azonos paraméterekkel is leírhatnánk. Vizsgáljuk meg ezt a kérdést. 

Az a célunk, hogy egy adott kísérlet körülményeinek ismeretében minél élesebb előzetes in-
formációkkal tudjunk szolgálni, így a különböző anyagféleségek összevont kiértékelése nem 
célszerű. A 4.2.2.3 részben látni fogjuk, hogy az előzetes információk élessége jelentős hatá-
sú. Ennek ellenére az összevont értékelésnek volnának előnyei is: 

o Nagyobb sokaságra támaszkodhatunk 
o Az eredmény a vizsgált anyagcsoportba egyértelműen nem besorolható fémes anyagok 

esetében is iránymutató 

Az előzetes információkkal kapcsolatban általános tendencia, hogy minél szigorúbban szab-
juk meg a „hasonló esetek” kritériumait, annál kevesebb adat áll rendelkezésre az előzetes ki-
értékelésre. Másrészt, ha lazítunk a kritériumokon, akkor bár több adatot vehetünk figyelem-
be, viszont csökken az esélyünk arra, hogy éles összefüggéseket találunk. 

A gyakorlat számára az tanácsolható, hogy a fárasztókísérleteket végző kutatóhelyek a saját 
fárasztógépeikkel, a saját kísérleti eljárásaikkal szerzet adatokat (és mások „nagyon hasonló” 
adatait) gondosan gyűjtsék össze, és végezzék el a fentebb bemutatott kiértékeléseket. Ha a 
kutatóhely nagy múltú, akkor jó eséllyel nyerhetők éles előzetes információk a kutatóhely sa-
ját viszonyaira.   
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4 Bayes becslések alkalmazása 

4.1 A Bayes féle módszerről 
A javasolt Bayes módszerben a likelihood függvény fontos elem, elsőként ezt vizsgálom. Ez-
után bemutatom a Bayes módszer alapelveit, alkalmazását, tulajdonságait. 

4.1.1 A likelihood függvény 
A likelihood függvény minden statisztika könyvben szerepel. ([Vincze], [Lukács], …) A leg-
általánosabb fölírása, az élettartam becsléseknél veszélyt rejtő tulajdonsága nem közismert. 

4.1.1.1 A likelihood függvény kiszámítása tetszőleges eloszlásfüggvény esetén 
Azt az esetet vizsgáljuk, mikor a mintaelemek pontos értékét nem ismerjük, csak azt tudjuk, 
hogy ismert határokkal jellemzett intervallumokba estek. Jelölések: 

n: intervallumok száma 
 i:  intervallum indexe ( 1 ≤ i ≤ n ) 
 mi: mintaelemek száma az i. intervallumban 
 j:  mintaelemek indexe egy intervallumon belül intervallum index ( 1 ≤ j ≤ mi ) 
 tij: az i. intervallum j. mintaeleme 

tai , tbi: az i. intervallum alsó és felső határa ( tai < t ij ≤ tbi ) 

Tegyük föl, hogy a tij mintaelemek az F eloszlásfüggvénnyel leírható eloszlásból, független 
mintavételezéssel származnak. Fölírható az a P1i valószínűség, mely megadja 1db mintaelem 
i. intervallumba esésének valószínűségét: 

P1i = F(tbi) - F(tai) 

Ha az adott intervallumba nem csak egy, hanem mi számú mintaelemünk esett, akkor ennek az 
események a valószínűsége a függetlenség miatt egyszerű szorzással adódik, vagyis a több-
szörösség kitevőként jelenik meg: 

Pmi = [ F(t bi) - F(tai) ]
mi 

Ha pedig n számú intervallumot ismerünk, melyekbe összesen ∑mi számú mintaelemünk 
esett, akkor föl tudjuk írni a likelihood függvény legáltalánosabb alakját:   
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Mivel a mintával kapcsolatos információk ( tai , tbi , mi ) rögzítettek, ezért a származási való-
színűséget megadó L(F) likelihood függvény csak az F eloszlás, vagyis a feltételezett valószí-
nűségi modell függvénye. Mivel F függvény, L(F) funkcionál. A számítások kivitelezésekor 
általában rögzítjük az eloszlás típusát, így L a rögzített eloszlástípus paramétereitől függő 
többváltozós függvénnyé válik. Ennek ellenére a (33) összefüggésből látható, hogy a 
likelihood függvény kiszámításához elegendő egy nem feltétlenül folytonos eloszlásfüggvény, 
melynek nem kell képletszerűen leírhatónak lennie, a sűrűségfüggvénynek pedig még a létezé-
se sem szükséges.  

4.1.1.2 A likelihood függvény deriválható eloszlásfüggvény esetén 
Mivel a kifáradási élettartamok leírására deriválható eloszlásokat szokás használni, melyek-
nek létezik f sűrűségfüggvénye, a likelihood függvényt gyakran célszerű f segítségével fölírni.  
Kifáradási élettartamok kiértékelésekor előfordul, hogy egyes próbatesteket nem fárasztottak 
törésig. Ekkor az intervallum felső határa végtelen. A (33) általános alak ebben az esetben is 
jól használható az F(tbi) = F(∞)=1  helyettesítéssel. Az is gyakori, hogy minden egyes törési 
élettartamot nagy pontossággal ismerünk:  tai ≈ ti ≈ tbi 
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Ebben az esetben az F eloszlásfüggvény növekménye kifejezhető az eloszlás f sűrűségfügg-
vényével:     

F(tbi) - F(tai) ≈  f(ti) (tbi - tai) 

Ennek fölhasználásával:  ( )∏∏
==

−⋅≈
n

i
aibi

n

i
i tttffL

11

)()(  

A második produktum független az eloszlástól, ezért az L függvényt csak egy konstans szorzó 
erejéig befolyásolja, ami számunkra lényegtelen. E tag elhagyásával adódik likelihood-
függvény közismert alakja: 
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A gyakorlatban általában az az alak a leghasznosabb, mely figyelembe veszi törési és a túlélé-
si élettartamokat is: 

 

 

( )∏∏
==

−⋅=
a

j

n

j

m
aj

n

i

i tF
dt

tdF
FL

11

)(1
)(

)(  
(35) . 

ahol: n a törési élettartamok száma 
na a túlélési élettartamok száma 
mj az xaj élettartamot túlélő objektumok száma (multiplicitása) 

4.1.2 A likelihood függvény alkalmazásáról 
A likelihood függvény egyik jellegzetes alkalmazása a paraméterbecslésekre alkalmas a ma-
ximum likelihood módszer, mely a likelihood függvény alapján keresi az adott minta alapján 
„legvalószínűbb” eloszlásfüggvényt és/vagy annak paramétereit.  

4.1.2.1 A likelihood függvény működése 
Azt az esetet vizsgálom, mikor adott egy n elemű, csonkítatlan (teljes) x minta, és nem élünk 
semmilyen korlátozással arról az eloszlásról, amiből a minta származott. A likelihood függ-
vény abszolút maximumát keressük az adott mintára, vagyis nem szabunk ki semmilyen korlá-
tozó feltételt a szóba jövő eloszlás alakjára, típusára. 
A vizsgálandó kérdés: milyen eloszlás maximalizálja a likelihood függvényt? Hogy ne legyen 
szükség a disztribúciók kezelésére, éljünk avval a feltételezéssel, hogy az xi mintaelemeket 
nem ismerjük pontosan, hanem csak egy rögzített kicsiny ±∆x/2 hibasávon belül. 

Megj.: A hibasáv feltételezése teljesen megfelel a valóságos körülményeknek, hiszen pl. a törési ciklusszám 
mérése is hibákkal terhelt. Az alábbi és hasonló kérdésekkel szembesülünk: 

o Pontosan mikor áll meg a ciklusszámlálás?  
o Értelmezünk e töredék ciklusokat? 

Esetünkben a likelihood függvény az alábbi alakban írható föl: 
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Az egyenletben megjelenő ∆Fi értékek az eloszlásfüggvény növekményét jelentik az xi minta-
elemek kicsiny ∆x hosszúságú környezete fölött. Az L(F) függvény tehát akkor lesz maximá-
lis, ha az eloszlásfüggvény (-∞,∞) intervallumon létrejövő teljes (pontosan egységnyi) nö-
vekménye a mintaelemek szűk környezetében jön létre, mert a máshol létrejött növekmények 
„elvesznek” a likelihood függvény szempontjából. Könnyen belátható, hogy konstans összegű 
pozitív számok szorzata akkor maximális, ha a számok egyenlők. Vagyis a likelihood függ-
vény maximumának feltételei: 
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A likelihood függvényt tehát egy lépcsős eloszlásfüggvény maximalizálja, melynek ugrásai a 
mintaelemeknél vannak. A függvény értéke a legkisebb mintaelem alatt 0, a legnagyobb min-
taelem fölött pedig 1. Ez az eloszlásfüggvény megegyezik a tapasztalati eloszlásfüggvény de-
finíciójával. A likelihood függvényt tehát a tapasztalati eloszlásfüggvény maximalizálja. Ez 
egy diszkrét eloszlás, melynek értékkészlete x, és minden lehetséges értéket azonos 1/n való-
színűséggel vesz föl, így eloszlásfüggvénye lépcsős. 

4.1.2.2 A maximum likelihood módszerben rejlő veszély 
A likelihood függvény értéke akkor maximális, ha az eloszlás az adott mintára koncentráló-
dik, vagyis a sűrűségfüggvény a minta által lefedett intervallumon kívül zérus. A maximum 
likelihood módszer ezért nem működik jól pl. a W3 eloszlásnál sem, mert helyparamétert sok 
esetben a legkisebb mintaelemre húzza. [weibull.com] A W2 és a normális eloszlás esetén a 
szórást befolyásoló paraméter alábecslésével lehet az eloszlást az adott mintára koncentrálni, 
és ez be is következik a likelihood függvény maximálásakor. Figyeljünk föl egy ellentmon-
dásra: a likelihood függvényt abszolút maximumba vivő legvalószínűbb eloszlás egy olyan 
diszkrét eloszlás, mely szerint a legkisebb mintaelem alatti és a legnagyobb mintaelem fölötti 
értékek bekövetkezési valószínűsége zérus. Ez pedig teljesen irreális, minden tapasztalatunk-
nak ellentmond.  
Mivel a maximum likelihood módszer ismert alakja zérussal igyekszik becsülni a legkisebb 
mintaelem alatti értékek bekövetkezési valószínűségét, ezért önmagában nem alkalmas az ext-
rém kis törési valószínűségek becslésére. Ha olyan eloszlásfüggvényt illesztünk, melynek alsó 
korlátja zérus, akkor ez megóv attól, hogy a kis értékek valószínűségét zérussal becsüljük (az 
alábecslés veszélye így is fönnáll). A W3 eloszlás nem gondoskodik erről a védelemről, ezért 
ütközik nehézségekbe a W3 eloszlás helyparaméterének (törésbiztos élettartamának) ML becs-
lése. 
A kis valószínűségek alábecslése ellenére helyes eloszlásalak alkalmazása esetén várhatóérték 
jellegű paraméterek (3.3.2.1) illesztésére elfogadható az MLE módszer. A szórás jellegű pa-
ramétereket viszont már hajlamos alábecsülni. Az MLE eredmények elfogadhatóságát mindig 
alaposan vizsgálni kell. 

4.1.2.3 Likelihood függvény lognormális eloszlás szórásparaméterére 
Mivel a laboratóriumi fárasztókísérletek élettartam eloszlásai közel esnek a lognormális elosz-
láshoz, ezért érdemes megvizsgálni a likelihood függvény tulajdonságait ebben az esetben. A 
vizsgálatot csak a szórásparaméterre végzem el, mert a kis valószínűségek becslése szempont-
jából ez a kritikusabb (3.1.1). Az alapesetet vizsgálom, mikor minden mintaelem pontos éréke 
ismert. 
A lognormális eloszlás (5.1.1.1) sűrűségfüggvénye: 
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ahol: SX és MX az X =lg T valószínűségi változó eloszlásának szórás és középérték 
paraméterei, T az élettartamot leíró valószínűségi változó. 

Írjuk föl a likelihood függvényt a ti, i=1…n mintára: 
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(37) . 

Mivel a Πti produktum független a SX, MX paraméterektől, ezért a fölírt likelihood függvény 
csak egy konstansban tér el a normális eloszlású xi =lg t i mintára fölírt likelihood függvénytől. 
Ebből további számolás nélkül is következik, hogy a lognormális paraméterek maximum 
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likelihood becslése az xi minta alapján számolt MX
* átlag és SX

* tapasztalati szórás. A további-
akban csak SX függvényében vizsgálom a likelihood függvényt. Hogy a mintaelemek nagy-
ságrendjétől független mennyiséggel és egyszerűbb összefüggésekkel számolhassunk, célsze-
rű bevezetni az l relatív likelihood függvényt az aktuális és a maximális L érték hányadosa-
ként, amire az alábbi összefüggés adódik:  
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(38) . 

Látható, hogy SX
* értékének önmagában nincs szerepe, a relatív likelihood függvény már csak 

az s = SX/SX
* normált tapasztalati szórástól és az n mintamérettől függ. Így a következőkben a 

relatív likelihood függvény alábbi alakját vizsgálom: 
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Megjegyzendő, hogy a relatív likelihood függvény fenti alakja csak a mintamérettől és a nor-
mált tapasztalati szórástól függ. Ennek az jelentősége, hogy így általános érvényű összefüggé-
seket kapunk a normális és a lognormális eloszlások szórásparaméterét leíró likelihood függ-
vényről. Ismert, hogy nagy n-ek esetén a likelihood függvény igen általános feltételek mellett 
a Gauss féle haranggörbéhez tart [Vincze]. A Bayes becslés tulajdonságainak vizsgálatához 
hasznos, ha a likelihood függvény és az a-priori eloszlás is harang görbével írható le, mert így 
az a-posteriori eloszlás is haranggörbe lesz. Az l relatív likelihood függvényt célszerűnek bi-
zonyult a √n · lg s transzformált változó függvényében vizsgálni, mert l így már kis n esetén is 
közelíthető haranggörbével, és a különböző n mintaméretekhez tartozó l függvények csak kis-
sé térnek el egymástól. (1.1.21 ábra) A transzformáció jól érzékelteti azt is, hogy a likelihood 
függvény „szórása” közelítőleg √n –nel csökken, így élesedik a szórás becslése a mintaméret 
növekedésével. 

 
1.1.21. ábra Az l relatív likelihood függvény konvergenciája a Gauss féle harang-görbéhez a transzformált s 

normált tapasztalati szórás függvényében, különböző mintaméreteknél  

A likelihood függvényt közelítő Gauss haranggörbe likelihood
sSlg  szórásparaméterére az alábbi ta-

pasztalati közelítő összefüggés írható föl: 
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4.1.3 Bayes alapelvek, tulajdonságok 

4.1.3.1 Bevezetés 
José. M. Bernardo matematika professzor egyik közelmúltbeli (2008.) cikkében [Bernardo] 
kitűnő bevezetést ad a Bayes-i módszerekhez. Mivel jobbat nem tudnék írni, tőle idézek: 

„A statisztikában két fő paradigma van jelen: a hagyományos és a Bayes-i. A Bayes mód-
szerek egy teljes paradigmát jelentenek, mely egyaránt alkalmazható statisztikai következ-
tetésekre és bizonytalanságok melletti döntéshozatalra. A Bayes módszerek egy axiomati-
kus rendszerből származtathatók és egy koherens módszertant adnak, ami lehetővé teszi a 
releváns kezdeti információk bevonását, és ami megoldja a hagyományos módszerek szá-
mos nehézségét. … A Bayes-i paradigma alapja, hogy a valószínűséget a bizonytalanság 
feltételes mértékekeként értelmezi. Ez az értelmezés közel áll a hétköznapi nyelv „valószí-
nűség” szavának jelentéséhez. A statisztikai következtetés leírható úgy, mint a vizsgált 
mennyiség bizonytalanságának megváltoztatása a tények fényében. A Bayes tétel adja 
meg, hogy pontosan hogyan kell ezt a megváltoztatást végrehajtani.” 

Később arról ír, hogy a Bayes szemléletben a valószínűség nem objektív mérték, és nem fel-
tétlenül áll kapcsolatban a relatív gyakoriságokkal: 

„Egy esemény bekövetkezésének valószínűsége, adott elérhető információk és elfogadott 
feltételezések mellett, a bizonytalanság feltételes mértékét jelenti. Így P(E|C) annak a (fel-
tételezhetően ésszerű) hitnek a mértéke, hogy az E esemény C feltételek mellett bekövetke-
zik. Fontos hangsúlyozni, hogy a valószínűség mindig két argumentum függvénye: azé az 
E eseményé, aminek a bizonytalanságát méri, és a C feltételeké, melyek mellett a mérés 
történik; „abszolút” valószínűségek nincsenek. A jellemző alkalmazásokban valaki egy E 
esemény valószínűségére kíváncsi, és megadja az elérhető D adatokat, a feltételezések A 
halmazát, melyek az adatokat előállító mechanizmusra vonatkoznak, valamint a problémá-
val összefüggésben álló K tudást. Így P(E|D,A,K) annak mértékeként értelmezhető, hogy 
adott D adatok, A feltételezések és az elérhető K tudást birtokában E esemény bekövetke-
zése mennyire „valószínű”. Időnként, de bizonyosan nem mindig, egy esemény valószínű-
sége összekapcsolható „hasonló” események „hasonló” feltételek melletti bekövetkezésé-
nek relatív gyakoriságával.” 

C. Allin Cornell (MIT) szerkezettervező mérnöktől is idézek. Egyik cikke [Cornell] végén, bő 
harminc évvel korábban (1972.), a fentiekkel összhangban értékeli a Bayes módszer használa-
tát: 

„A valószínűségelmélet használata a relatív gyakorisággal nem kapcsolatos [a mért terhe-
lések és anyag teherbírások megfigyelhető szóródásán túlmutató] bizonytalanságok explicit 
és kvantitatív figyelembe vételére konzisztensebb előírásokat és jobb tervezést eredmé-
nyezhet. Ha ez igaz, akkor valószínű, hogy a szakmai fejlődés ezen iránya hasznosabb, 
mint a ragaszkodás a valószínűség relatív gyakoriságokon alapuló értelmezéshez és a 
klasszikus statisztikai módszerekhez, melyek által fölhasznált információ néhány megfi-
gyelésre szorítkozik, és amelyek a tervező számára nehezen értelmezhető következteteté-
sekre vezetnek.” 

4.1.3.2 A Bayes módszer alapegyenlete 
A Bayes tétel viszonylag ismert. Tekintsük az A és B eseményeket. A két esemény A·B szor-
zatának valószínűsége a P(A|B) és a P(B|A) feltételes valószínűségek használatával fölírható a 
feltételes valószínűség és a feltételi esemény valószínűségének szorzataként: 

P(A·B)= P(A|B)·P(B)= P(B|A)·P(A) 
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A második egyenlőség átrendezésével megkapjuk azt az egyenletet, ami már lényegében a 
Bayes módszer alapegyenlete: 

 

 

P(B|A) = P(B)·P(A|B)  / P(A) (41) . 

A módszer kulcsa az A és B események értelmezése és „valószínűség” fogalmának általánosí-
tása. Vizsgáljuk azt az esetet, amikor a Bayes módszert egy F(p,x) eloszlás p paraméterének 
becslésére szeretnénk fölhasználni, a becsléshez rendelkezésünkre áll a feltételezhetően F(p,x)  
eloszlásból származó xi mérési eredmények x vektora, valamint előzetes ismeretek a p para-
méter szóba jövő „reális” értékéről. Ekkor az A és B események így értelmezhetők: 

B: az eloszlás keresett paraméterének értéke p. 
A: a mérési eredmények az x-beli értékeket veszik föl. 

Mint a korábbi idézetekből és az értekezésem bevezetőjéből is kiderült, a Bayes módszerben a 
„valószínűség” fogalmát tágabb értelemben használjuk, mint a hagyományos szemléletben. 
Bemutatom, hogy ennek fényében a (41) összefüggésben szereplő valószínűségek hogyan ér-
telmezhetőek. A rövid értelmezések után kiegészítéseket fűzök az adott értelmezésekhez, a 
kiegészítések elolvasása után érdemes visszatekinteni a rövid értelmezésekre. 

P(B): Annak az előzetes bizonyosságnak a mértéke, hogy a keresett paraméter értéke p 
(vagy p kicsiny környezetében van). Az angol nyelvű szakirodalom ezt nevezi a p 
érték a-priori (előzetes) valószínűségének. Vagyis P(B) a becsülendő paraméter ér-
tékével kapcsolatos mintavétel előtti feltételezéseinket, várakozásainkat, általános 
tapasztalatainkat, tudásunkat tükrözi. 

P(A|B): Annak a bizonyosságnak a mértéke, hogy a kapott x minta (vagy x kicsiny környe-
zete) a becsülendő paraméter p értékével magyarázható. Más szavakkal: annak va-
lószínűsége, hogy az x minta a feltételezett p paraméterű eloszlásból származott. Az 
angol nyelvű szakirodalom ezt nevezi a p érték a-posteriori (utólagos) valószínűsé-
gének. A P(A|B) valószínűség a likelihood függvény segítségével számítható ki. 

P(B|A): Annak mértéke, amennyire az előzetes ismeretink és legutóbb gyűjtött x minta alá-
támasztja, hogy a keresett paraméter értéke p (vagy p kicsiny környezetében) kell 
legyen. Döntésünket a kiszámított P(B|A) valószínűségek alapján fogjuk meghozni. 

P(A): Annak valószínűsége, hogy az x minta következik be. Értékének a Bayes módszer 
szempontjából nincs jelentősége. 

Kiegészítések: 

Döntéshozatalkor (kiértékeléskor) a különböző szóba jövő p értékekhez tartozó P(B|A) 
értékek aránya játszik szerepet, a valószínűség abszolút értéke nem lényeges. Ennek több 
következménye van: 
o Mivel minden szóba jövő p érték valószínűségét ugyanannál az A feltételi eseménynél 

vizsgáljuk, ezért a P(A) érték nem játszik szerepet, akár el is hagyható az egyenletből. 
o Ha p szóba jövő értékei egy véges intervallum valós értékei, akkor egy rögzített p ér-

ték P(B) és P(B|A) valószínűsége zérus. A probléma például úgy kezelhető, hogy a 
mondott P valószínűségek helyett limdp→0(P/dp) határértékeket használjuk, ahol dp a p 
körüli kicsiny intervallum mérete. Más szavakkal: valószínűségek helyett valószínű-
ség sűrűségfüggvényeket használunk. 

o Folytonos változók esetén egy rögzített minta bekövetkezésének valószínűsége szintén 
zérus. Erre a problémára a likelihood függvény sűrűségfüggvénnyel fölírt alakja meg-
oldást jelent. 

A hagyományos statisztika keretei között nem értelmezhető pl. „a mintát generáló elosz-
lás paraméterének sűrűségfüggvénye”, mert ott a háttérben meghúzódó eloszlást és annak 
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pontos paraméterét egy létező konstansnak tekintik, melyet ugyan nem ismerhetünk meg, 
de létezik. A Bayes szemlélet nem használja a pontos paraméter ilyen fogalmát. 

Írjuk föl a vizsgált paraméterbecslési esetben a (41) alapegyenlet számításokra alkalmas alak-
ját! 

( ) ( ) ∏
=

⋅=
n

1i
ipriorposterior )x,p(f)p(FP)p(FP  

Általánosabb alak is fölírható, ha likelihood függvény általánosabb alakját használjuk 
(4.1.1.1), mely nem szorítkozik sem pontos mintaértékekre (intervallumokat is megenged), 
sem képlettel leírható F eloszlásfüggvényekre (táblázatosan adott eloszlásfüggvényeket is ké-
pes kezelni). Az általánosabb alak (4.1.1.1-beli jelölésekkel): 

( )∏
=

−⋅=
n

1i

m
aibipriorposterior

i)t(F)t(F)F(P)F(P
 

Ekkor az elemzésünk tárgya nem csak egy p paraméter, hanem egy teljes F eloszlásfüggvény. 
Tehát egy eloszlásfüggvény értékű változó különböző értékeinek „valószínűségeit” vizsgál-
juk, ahol a „valószínűség” szó a bevezetésben írt tágabb értelemben áll. 

A Bayes módszer alapegyenlete szavakban így fogalmazható meg: 
Az a-posteriori valószínűség arányos az a-priori valószínűség és a likelihood függvény szor-

zatával. 

4.1.3.3 A szemléletbeli különbség 
A hagyományos és a Bayes módszer között az az alapvető szemléletbeli különbség, hogy mit 
tekintünk valószínűségi változónak. 

A hagyományos szemléletben a kiértékelés minden lépését áthatja az a gondolat, hogy a ren-
delkezésünkre álló minta esetleges, kaphattunk volna más eredményeket is. A háttérben meg-
húzódó generáló eloszlás viszont egy rögzített létező objektum, bár nem ismerhetjük meg tel-
jes bizonyossággal. Minden tapasztalat a véletlen műve, csak egy közvetlenül megfigyelhetet-
len, fiktív objektum, a „pontos eloszlás” az, ami nincs kiszolgáltatva a véletlennek. 

A Bayes szemléletben a kiértékelés minden lépését áthatja az a gondolat, hogy mivel a gene-
ráló eloszlás nem ismerhető meg teljes bizonyossággal, ezért a szempontunkból egy függvény 
értékű valószínűségi változóként kezelhető. A rendelkezésünkre álló minta viszont a múltban 
bekövetkezett események következménye, egy rögzült adathalmaz, mely a kiértékeléskor egy 
összetett feltételi eseményt határoz meg. 

A hagyományos szemléletben létezik egy pontos törési valószínűség, amit csak egy statiszti-
kai bizonytalansággal tudunk megmondani. 

A Bayes szemléletben csak feltételes törési valószínűség létezik. A rendelkezésre álló adatok 
mellett, az összes bizonytalanság figyelembe vételével a törési valószínűség annyi, amennyit a 
Bayes módszerrel kiszámoltunk. Az eredményt „objektív” és „szubjektív” valószínűségek 
együttesen határozzák meg. 

Ha a két szemlélet között kell választanunk, akkor mérnöki szempontból az a szemlélet java-
solható, mely jobban illeszkedik az adott feladathoz: 

o Képes befogadni a rendelkezésre álló információkat 
o A gyakorlat által igényelt eredményt adja 

A hagyományos szemléletben nyerhető eredmények szerkezete, például adott t élettartamnál 
becsült Pt törési valószínűségre nézve: 

A minta alapján RN megbízhatósági szinten elfogadható hipotézis, hogy az élettartam 
lognormális eloszlású. Ez alapján a Pt törési valószínűség RP megbízhatósági szinten az 
IN konfidencia intervallumba esik. A minta alapján RW megbízhatósági szinten elfogadha-
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tó hipotézis, hogy az élettartam Weibull eloszlású. Ez alapján a Pt törési valószínűség RP 
megbízhatósági szinten az IP konfidencia intervallumba esik. … 

Ezzel szemben a Bayes szemléletben az alábbi eredményt kaphatjuk: 
Figyelembe véve a rendelkezésre álló információkat („objektív” és „szubjektív” valószí-
nűségeket), a törés valószínűsége Pt = PBayes. 

4.1.3.4 A likelihood függvény eltérő értelmezése 
A Bayes módszer alapegyenlete a likelihood függvény általánosításának tekinthető. Ha nincs 
előzetes ismeretünk a becsülendő mennyiségről (a mennyiség bármely értékének prior való-
színűsége azonos), akkor a Bayes módszer alapegyenlete a likelihood függvény értékét adja.  
Ilyen feltételek mellett tehát a Bayes szemléletben a likelihood függvény értéke jellemzi be-
csülendő mennyiség vizsgált értékének valószínűségét az adataink fényében. 

A hagyományos szemléletben a likelihood függvény fenti értelmezése problémás. A hagyo-
mányos szemléletben ugyanis létezik a „pontos paraméter”, így egy becsült paraméterértékhez 
nincs értelme „valószínűséget” rendelni: vagy egyenlő a pontos értékkel, vagy nem. A ha-
gyományos szemléletben a likelihood függvény az adott minta bekövetkezésének valószínű-
ségét jellemzi. (8. táblázat) 

Bayes szemlélet Hagyományos szemlélet

egy p  paraméterérték 
valószínűsége

L(p, x ) 1 , ha p = p Pontos 0 , egyébként

a rendelkezésre álló x 
minta valószínűsége

1 L(p Pontos , x )
 

8. táblázat A likelihood függvény eltérő értelmezése Bayes és a hagyományos szemléletben 

4.2 Bayes becslések különböző esetekben 

4.2.1 Bevezető összefüggések 

4.2.1.1 Transzformált valószínűségi változó várható értéke és módusza 
A Bayes becslések kiszámításakor gyakori, hogy az a-posteriori eloszlás nem közvetlenül a 
becsülendő mennyiségre adódik, hanem egy paraméterre, melynek nemlineáris függvénye a 
becsülendő mennyiség (pl. szórásparaméter a-posteriori eloszlása alapján szeretnénk eloszlás-
függvény értékeket becsülni). Ehhez tisztázni kell a transzformált valószínűségi változó vár-
ható értékének kiszámítási módját. 

Legyen Y valószínűségi változó FY eloszlás- és fY sűrűségfüggvényekkel. Legyen X=g(Y) Y-
től függő transzformált valószínűségi változó, ahol g deriválható, szigorúan monoton valós 
függvény, melynek inverze g-1 és deriváltja g’. Írjuk föl az X változó FX eloszlásfüggvényét: 

 

 

( ))()( 1 xgFxF YX
−=  (42) . 

Határozzuk meg az X változó fX sűrűségfüggvényét FX deriválásával, alkalmazva az összetett 
függvény deriválási szabályát és az inverz deriváltjára ismert azonosságot (a szemléletesség 
kedvéért a formális fölírást is megadtam kicsiny megváltozásokkal): 
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A g-1 inverz ismeretében fX fölírható x és y függvényében. A sűrűségfüggvény másképp visel-
kedik, mint az eloszlásfüggvény. Érdemes hangsúlyozni az alábbi egyenlőtlenséget: 

 

 

( ))()( 1 xgfxf YX
−≠  (44) . 
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Vizsgáljuk meg a transzformált valószínűségi változó várható értékének kiszámítását: 
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(45) .

Könnyen látható, hogy ha g(y)=c1+c2·y alakú függvény, akkor M(X)=g(M(Y)) teljesül. A 
vizsgált nemlineáris transzformációk esetén azonban fönnáll az alábbi egyenlőtlenség: 

 

 

( ))()( YMgXM ≠  (46) . 
Vizsgáljuk meg azt is, hogy mi a kapcsolat az eredeti és a transzformált valószínűségi válto-
zók xmax és ymax legvalószínűbb értékei (móduszai) között. A módusz a sűrűségfüggvény ma-
ximumhelye, vagyis a móduszban a sűrűségfüggvény deriváltja zérus. Az összefüggés alapján 
rövid számolás után adódik az alábbi eredmény: 
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(47) . 

Az eredmény szerint dfX/dx = 0 esetén dfp/dp = fp·g” ≠ 0 , vagyis a transzformált változónak 
máshol van a módusza, mint az eredetinek. Fönnáll az alábbi egyenlőtlenség: 

 

 

( )maxmax ygx ≠  (48) . 
A transzformációkkal kapcsolatos bemutatott törvényszerűségek kulcsszerepet játszanak a kü-
lönböző Bayes becsléseknél és a torzítatlan becsléseknél adódó összefüggésekben. Ezek első 
pillantásra furcsának tűnnek, de a transzformációk hatására gondolva érthetővé válnak. 

4.2.1.2 Példa: várható érték becslése normális a-priori eloszlás esetén 
Vizsgáljuk azt az esetet, amikor egy normális eloszlású X valószínűségi váltózóra ismert a-
priori eloszlás szintén normális, mégpedig Mpri várható értékkel és Spri szórással. A mintamé-
ret legyen n, az átlag MX

*, a tapasztalati szórás SX
*. Ezek ismeretében az átlag szórására is 

becslése adható: SM
*= SX

*/√n. SM
* tehát a mintamérettel csökken. 

A feladat az, hogy becslést adjunk X várható értékére, figyelembe véve a mintát és az a-priori 
eloszlást is. Bizonyítható, hogy ebben az esetben ugyanazt az eredményt kapjuk, ha az a-
posteriori eloszlás várható értékét, mediánját, vagy móduszát határozzuk meg. A levezetés 
megtalálható a [MiSzeVár] forrásban, itt csak az eredményt közlöm: 
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(49) . 

Ez az eredmény szépen mutatja a minden Bayes becslésre jellemző fő tendenciákat:  

o az eredményt az a-priori eloszlás és a minta statisztikái együttesen alakítják ki 
o ha az a-prori eloszlás kis szórású, „éles”, akkor döntően meghatározza az eredményt 
o a mintaméret növekedésével csökken az a-priori eloszlás súlya  

4.2.2 Lognormális élettartam eloszlás Bayes becsléseinek vizsgálata 
Az alábbi esetet vizsgálom meg részletesen: 

o A kifáradási élettartamok eloszlása lognormális, MX és SX paraméterekkel 
o Az SX szórásparaméter a-priori eloszlása lognormális, Mpri és Spri paraméterekkel 
o Az MX várhatóérték paraméter becslésének bizonytalanságától eltekintünk  

Ez az eset a laboratóriumi fárasztókísérletek kiértékelése szempontjából jelentős, mivel a ta-
pasztalati eloszlások közel vannak a lognormálishoz, és a gyakorlat szempontjából érdekes tö-
rési valószínűségek tartományán (<1%) a szórásparaméter bizonytalansága a kritikus. 
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A likelihood függvénnyel kapcsolatban láttuk (4.1.2.3), hogy a mintaelemek konkrét ti értéke-
ire nincs szükség a függvény kiszámításához, csak az SX

* tapasztalati szórásra (50). Ez a tény 
teszi lehetővé, hogy a vizsgált esetre nézve általános érvényű megállapításokat tehessünk. 
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(50) . 

Azt is láttuk, hogy lognormális eloszlás esetén a likelihood függvény fölírásakor elegendő 
volt az xi = lg ti transzformált mintaelemekkel foglalkoznunk. Itt is hasznos az s=Sx/Sx

* nor-
mált tapasztalati szórást vizsgálni. Az itt bemutatott eredményekhez szükséges integrálásokat 
numerikusan végeztem el. 

4.2.2.1 Legvalószínűbb szórásparaméter becslése 
Most egy normális eloszlású X valószínűségi váltózó szórására adunk olyan Bayes becslést, 
mely a mintát és az a-priori eloszlást figyelembe véve a legvalószínűbb. A minta Sx szórását 
leíró a-priori eloszlás lognormális, adott Mpri, Spri paraméterekkel: 
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(51) . 

Az X változó sűrűségfüggvénye MX, SX paraméterekkel: 
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(52) . 

Az SX paraméter a-posteriori sűrűségfüggvénye: 
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1.1.22. ábra  Példa a Bayes becslésben szerepet játszó függvényekre (n=5) 

Most is érdemes fölhasználni a minta alapján kiszámítható SX
* tapasztalati szórást, mely az e 

kitevőjében kiváltja a mintaelemeket tartalmazó szummát. Mivel csak a legvalószínűbb érté-
ket keressük, logaritmálhatjuk a posteriori eloszlást, ami leegyszerűsíti a további számoláso-
kat. Az SX szerinti parciális deriváltat zérussal egyenlővé téve a legvalószínűbb SX

max paramé-
terre az alábbi implicit egyenletet kapjuk: 
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(54) . 

Ebből az eredményből is megállapíthatók a Bayes becslések fő tendenciái (4.2.1.2): 

o Az eredmény egyaránt függ a minta statisztikáitól (SX
*) és az a-priori eloszlás paramé-

tereitől (Mpri,Spri). 
o Ha Spri≈0, akkor lg SX

max
 ≈ Mpri , vagyis az a-priori eloszlás módusza az eredmény. 

o Ha n→∞ , akkor a jobb oldal csak úgy maradhat véges, ha SX
max ≈ SX

*, vagyis nagy 
mintáknál a minta statisztikái határozzák meg az eredményt. 

Az s = SX
*/SX normált tapasztalati szórásra áttérve tisztábban látszik, hogy mely változók ha-

tározzák meg a vizsgált Bayes becslést. Ennek érdekében vezessük be a ∆M = lgSX
* - Mpri vál-

tozót is, mely azt írja le, hogy a minta tapasztalati szórása mennyire tér el az előzetes várako-
zástól. Ezekkel az eredmény: 
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(55) . 

Az eredmény szerint a vizsgálandó paraméterek számát háromra lehet redukálni (∆M , Spri, n). 
Ez nem csak a legvalószínűbb s becslésre igaz, az s-re vonatkozó teljes a-posteriori eloszlást 
elegendő e három paraméter függvényében vizsgálni. 

Nagyon tanulságos rámutatni, hogy a legvalószínűbb lg s érték nem azonos a legvalószínűbb s 
érték logaritmusával. (Ez a hatás jelenik meg sűrűségfüggvény transzformációjában is: egy 
folytonos értékű valószínűségi változó nemlineáris transzformáltjának legvalószínűbb értéke 
nem azonos az eredeti változó legvalószínűbb értékének transzformáltjával.) A logaritmusban 
legvalószínűbb Bayes becslés számításakor az (51) egyenletből az 1/SX tényezőt el kell hagy-
ni. Így az alábbi eredmény adódik: 
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(56) . 

Ebből az is látható, hogy ha ∆M =0, akkor slg
max = 1, vagyis a Bayes becslés az n mintaméret-

től és az a-priori eloszlás Spri szórásától függetlenül tapasztalati szórást adja eredményül. 

Az (55) és (56) egyenletek nullára rendezés után Newton módszerrel numerikusan megoldha-
tók. A kezdőérték választására jó módszer kínálkozik. A likelihood függvény szórásparaméte-
rére az (40) összefüggés ad közelítést, a várható érték paramétere zérus. Az a-priori eloszlás 
paramétereinek ismeretében az (49) összefüggés alkalmazásával nyert kezdőérték: 
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Vizsgálataim alapján evvel a kezdőértékkel az eredmény 3…4 Newton lépés után már az 5. 
értékes jegyben is helyes. A (55) és (56) egyenletek helyességét a kiindulási egyenletek alap-
ján végzett numerikus szélsőérték kereséssel is ellenőriztem. 

Látni fogjuk, hogy a lg s értékek a-posteriori eloszlása igen jó közelítéssel normális. Ezért a 
(56) egyenlet jól használható lg s várható értékének kiszámítására is: 

 
 

max
loglogsM post ≈  (58) . 
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4.2.2.2 A tapasztalati szórás és az a-priori szórás várható érték eltéréséről 
Az alkalmazásokkor a minta alapján számított tapasztalati szórás és a szórásra vonatkozó a-
priori eloszlás várható értéke között több-kevesebb eltérés adódik. Ezt az eltérést jellemzi az 
előző pontban bevezetett ∆M paraméter. Ebben a pontban elsősorban azt vizsgálom, hogy ez 
az eltérés hogyan hat a szórás a-posteriori eloszlásának szórására.  

Írjuk föl az s relatív szórás lg s logaritmusának Bayes becslésére alkalmas a-posteriori elosz-
lás sűrűségfüggvényét a viszonyokat meghatározó három paraméter (∆M, Spri, n) függvényé-
ben. A kiindulási egyenletek most is az (51), (52), (53) egyenletek, az (51) egyenletből az 
1/SX tényezőt elhagyva. Az s relatív szórásra áttérve, a relatív likelihood függvényt alkalmaz-
va az alábbi alakot kapjuk: 
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(59) . 

A jobb oldalon szereplő c konstansnak nincs gyakorlati jelentősége. Viszont ahhoz, hogy fpost 
valódi sűrűségfüggvénye legyen, c értékét úgy kell megválasztani, hogy teljesüljön az alábbi 
feltétel: 
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(60) . 

Ezután a lg s valószínűségi változó Mpost a-posteriori várható értéke és Spost szórása a jól is-
mert integrálokkal számítható: 
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(61) . 

A fölírt egyenletek alapján most már vizsgálható a ∆M eltérés hatása az a-posteriori eloszlás 
Spost szórására különböző Spri és n értékek mellett. 

Mint láttuk, az a-posteriori eloszlás Mpost várható értékére vannak egyszerű közelítő összefüg-
gések. Gauss görbék szorzatának vizsgálata alapján az Spost szórásra is fölírhatók közelítő ösz-
szefüggések. Ezek relatív hibája jellemzően 10% alatt marad. 
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(62) . 

Ha az alkalmazott a-priori eloszlás jól leírja a vizsgált viszonyokat, akkor nem valószínű, 
hogy egy minta tapasztalati szórása jelentősen eltér a szórás a-priori várható értékétől. Nagy 
eltérés esetén fölmerülhet a gyanú, hogy a vizsgált minta esetleg rendellenes. Ezért is célszerű 
jellemezni a különböző ∆M eltérés értékek valószínűségét. 
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(63) . 

A c konstans értékének most sincs gyakorlati jelentősége, de a különböző ∆M értékek esetén 
is azonos konstansnak kell lennie. A ∆M értékek valószínűségét az alábbi módon normált p* 
változóval végeztem: 
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Az Spost a-posteriori szórás megváltozását is célszerű egy normált spost változóval jellemezni, a 
∆M=0 eltéréshez tartozó (minimális) értéket választva viszonyítási alapnak. 
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1.1.23. ábra Az a-posteriori eloszlás szórása a ∆M eltérés paraméter függvényében különböző mintaméreteknél 
és a-priori szórásoknál. A diagramon vékony vonalakkal szerepel a különböző eltérések valószínűségére jellem-

ző p* paraméter alakulása is.  

 
1.1.24. ábra Az a-posteriori szórás növekmény a ∆M eltérésre jellemző p* valószínűségfüggvényében (az előző 

diagram adataival) 

Néhány Spri és n értékkel elvégeztem spost(∆M) és p*(∆M) függvények meghatározását. Az 
eredményeket a 1.1.23 és 1.1.24 ábrák diagramjai mutatják. A vizsgálatok során tett fő megál-
lapítások: 

o A lognormális élettartam eloszlás szórásparaméterét leíró a-posteriori eloszlás igen jó 
közelítéssel normális. 

o Az a-posteriori várható érték és szórás egyszerű összefüggésekkel is megközelíthető. 
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o Ha az a-priori eloszlás és a likelihood függvény közül legalább az egyik nem túl tom-
pa, akkor a tapasztalati szórás és az a-priori szórás várható érték eltérése gyengén be-
folyásolja az a-posteriori eloszlás szórását. Az eltérés csak valószínűtlen ∆M értékek-
nél (p*<0.1) haladja meg a 20%-ot. 

4.2.2.3 A Bayes becsléssel megtakarítható próbatestek száma 
A gyakorlat szempontjából a Bayes becslések jelentősége az, hogy a korábban elvégzett kísér-
letek tanulságai alapján egy új esetben már kevesebb fárasztókísérlet is elegendő a szükséges 
információk kinyerésére. A próbatestek szükséges számára többféle kritérium is elképzelhető. 
Azt az esetet vizsgálom, mikor a szórásparaméterre vonatkozó a-posteriori eloszlás szórását 
kell egy küszöbérték alá vinni a mintaméret szükséges mértékű növelésével. 

Megvizsgáltam az Spost szórásparaméter függését az n mintamérettől különböző Spri értéknél 
∆M=0 mellett. Az eredményeket az 1.1.25 ábra mutatja, ahol szerepel a likelihood függvény 
szórás paramétere is. (A likelihood függvény megfeleltethető az Spri → ∞ esetnek.) A vízszin-
tes tengelyen célszerű volt 1/√n értékét ábrázolni, mert így n>100 esetén minden vizsgált pa-
raméter mellett egy origóba futó egyenesen vannak az Spost értékek. 

 
1.1.25. ábra A szórásra vonatkozó a-posteriori eloszlás szórásparaméterének függése a mintamérettől különböző 

a-priori szórásparaméterek esetén és a likelihood függvény alapján 

 
1.1.26. ábra A Bayes becsléssel megtakarítható próbatestek száma a likelihood függvényen alapuló becsléshez 

képest, avval a feltétellel, hogy a becslést leíró eloszlás szórásparamétere azonos  
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A diagramok alapján meghatározható a Bayes becslésekkel megtakarítható próbatestek szá-
ma. Gondolatban vízszinteseket húzunk, és meghatározzuk a metszéspontokhoz tartozó n ér-
tékeket a likelihood függvényhez (nlikeli) és a különböző Bayes becslésekhez (nBayes). A kettő 
közötti ∆n= nlikeli-nBayes különbség adja a mondott feltételek mellett megtakarítható próbates-
tek számát. Az eredményeket az 1.1.26 ábra mutatja. 

A vizsgálatok alapján tett fő megállapítások: 

o Az azonos a-posteriori szórás eléréséhez szükséges próbatestek számában elérhető 
megtakarítás gyakorlatilag független a mintamérettől. 

o A megtakarítás erősen függ az a-priori szórástól. A munkám során meghatározott a-
priori szórás értékek esetén (3.3.4) a megtakarítás mintánként ≈3…9 db próbatest.  

4.2.2.4 Eloszlás- és sűrűségfüggvény, meghibásodási ráta Bayes becslése 
Élettartam eloszlások kiértékelésekor a gyakorlat szempontjából nem a szórásparaméter becs-
lése a jelentős, hanem az FT(t) törési valószínűség, az fT(t) sűrűségfüggvény és a λT(t) meghi-
básodási ráta becslése a kis törési valószínűségek tartományán. Továbbra is azt az esetet vizs-
gálom, mikor a lognormális élettartam eloszlás MX várhatóérték paramétere ismertnek tekint-
hető. Ekkor a becsülendő függvények értékei rögzített t esetén az élettartam eloszlás becsült 
SX szórásparaméterének nemlineáris transzformáltjai. A nemlineáris transzformáció a szórás-
paraméter a-posteriori sűrűségfüggvényére is működik, így a becsülendő mennyiségek várha-
tó értékének alakulását vizsgálni kell.  

A korábbi vizsgálatok szerint esetünkben a lg SX szórás paraméter a-posteriori eloszlása igen 
jó közelítéssel normális. Jelölje ennek paramétereit Mx

post és Spost , ezek a mostani vizsgála-
tokban lényeges szerepet játszó paraméterek. A λT(t) meghibásodási rátát befolyásolja a 
lognormális élettartam eloszlás MX várhatóérték paramétere is, de csak egy konstans szorzó 
erejéig, aminek a mostani vizsgálatban nincs jelentősége.  

Az FT(t) törési valószínűség várható értéke az N normális eloszlásfüggvény felhasználásával: 

 

 

( ) Xpost
X
postXpostXXT dSSMSfMStNtFM ⋅⋅= ∫

∞

0

),,(),,(lg)(  
(66) . 

Az integrál numerikus kiszámításakor érdemes áttérni a lg SX változóra. Az ábrázolással kap-
csolatban az alábbi szempontjaim voltak: 

o Ez eredmény jól összevethető legyen a lognormális eloszlással 
o A különböző Mx

post és Spost értékek hatása is jól összevethető legyen 
o Az MX várhatóérték paraméter ne befolyásolja az eredményeket 

Ennek érdekében bevezettem az y változót az alábbi módon: 
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A nevezőben szereplő szórás paraméter a lg SX várható értékéből számítható szórás. Ilyen vá-
lasztás mellett Spost =0 esetén az M(FT(y)) várható érték y függvényében megegyezik a stan-
dard normális eloszlásfüggvénnyel. Ezért az eredményt célszerű Gauss papíron ábrázolni, ezt 
mutatja az 1.1.27 ábra. Feltüntettem a lg SX várható értékével és SX várható értékével számít-
ható eloszlásokat is (előbbivel y standard normális eloszlású). Az M(FT) eloszlás elhajlását a 
transzformált valószínűségi változó várható értékével kapcsolatos jelenség okozza, de közvet-
lenül is megérthető. Az FT eloszlás értékeit alulról a zérus korlátozza. Kis y-ok esetén az FT 
értékek közel vannak a zérushoz, ezért az extrém kis értékek nem sokkal kisebbek az átlagos 
értékeknél, az extrém nagy értékek viszont sokkal nagyobbak. Ez az aszimmetria jelentősen 
elhúzza a várható értéket a nagyobb törési valószínűségek felé. 
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Megj.: Általánosan is kimondható, hogy minél kisebb valószínűségeket kívánunk becsülni, annál inkább föl-
erősödik a becsléssel kapcsolatos bizonytalanságok hatása. Ezért a mindig jelenlevő számos bizonyta-
lanság miatt az extrém kis valószínűségek megbízható statisztikai becslése gyakorlatilag lehetetlen. 
Szerkezetek biztonságos üzemeltetése csak rendszeres vagy folyamatos állapotellenőrzéssel érhető el. 

 
1.1.27. ábra A különböző élettartamokhoz tartozó törési valószínűségek várható értékeinek Bayes becslése alap-
ján kirajzolódó eloszlásfüggvény összevetése különböző paraméterbecslések által meghatározott eloszlásfüggvé-

nyekkel, lognormális élettartam eloszlásra (Mx
post = -0.6, Spost =-0.14) 

 
1.1.28. ábra Az előző ábrán szereplő Bayes becslés Weibull papíron a becsült eloszlás alsó tartományára illesz-

tett Weibull eloszlás egyenesével 

Az M(FT) eloszlás jellegének érzékeltetése érdekében az eredményeket Weibull papíron is áb-
rázoltam az 1.1.28 ábrán. Az ábrán szerepel az M(FT(y)) eloszlás alsó tartományára illesztett 
egyenes is, mely egy kétparaméteres Weibull eloszlás képe ezen a papíron. Az illeszkedés 
igen jó, „vonalvastagságon belüli”. 

A sűrűségfüggvény várható értéke megegyezik az eloszlásfüggvény várható értékének deri-
váltjával. Mivel az eloszlásfüggvény várható értékére nincs zárt összefüggés, ezért numerikus 
deriválásra volna szükség. A sűrűségfüggvény kiszámítása egyaránt elvégezhető a Gauss pa-
píron és a Weibull papíron mutatkozó érintőmeredekségek alapján is, ezek pedig a kis görbü-
letek miatt jól számíthatók. Ha mégis el akarjuk kerülni a numerikus deriválást, akkor közvet-
lenül a sűrűségfüggvény várható értékét kell kiszámítanunk. 

Az X változó sűrűségfüggvényének várható érték becslését is elvégeztem az eloszlásfüggvény 
becsléséhez hasonló módon, az eredmény a 1.1.29 ábrán átható. A T üzemidő fT sűrűségfügg-
vényében megjelenik egy 1/t tényező a (67) transzformáció miatt, de adott y-nál 1/t konstans. 
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Ezért Y sűrűségfüggvényének várható értéke egyszerűen átszámítható a T változó sűrűség-
függvényének várható értékére. Azért volt érdemes az Y változó sűrűségfüggvényének várha-
tó értékét kiszámítani, mert ez szimmetrikus, így meghatározása kevesebb számolást igényel. 

 
1.1.29. ábra Az előző ábrákon szereplő eloszlások sűrűségfüggvénye  

Könnyen belátható, hogy az M(FT) eloszlásfüggvény deriváltja megadja az M(fT) sűrűség-
függvényt (mivel a deriválás lineáris operátor, a deriválás és a várható érték képzés sorrendje 
fölcserélhető). 

 
1.1.30. ábra Az előző ábrákon szereplő eloszlások meghibásodási rátájának logaritmusa az 50% törési valószínű-

ség alatti tartományon, néhány élettartamnál szerepel a becslés transzformált a-posteriori sűrűségfüggvénye. 

A meghibásodási ráta M(λT) várható értékének számítását is elvégeztem, az eredmény a 1.1.30 
ábrán látható. Az azért volt célszerű a meghibásodási ráta logaritmusát ábrázolni, mert a két-
paraméteres Weibull eloszlás meghibásodási rátája ebben koordináta rendszerben egyenessel 
ábrázolható. (A lg λT +MX változó pedig független az élettartam eloszlás logaritmikus várható 
értékétől.) Látható, hogy a meghibásodási ráta várható értéke is kiegyenesedett, megfelelően 
annak, hogy az eloszlásfüggvény várható értéke is jó közelítéssel Weibull eloszlással írható 
le. Az 1.1.30 ábrán feltüntettem a közvetett úton, az M(fT)/(1-M(FT)) összefüggés alapján 
meghatározott meghibásodási rátát is. Ez elvileg nem egyenlő az M(λT) értékkel, de az 50% 
alatti törési valószínűségek tartományán igen jó („vonalvastagságon belüli”) közelítés. 

A vizsgálatok alapján tett fő megállapítások: 

o Az eloszlásfüggvény várható értékének Bayes becslése az extrém valószínűségek tar-
tományán jelentősen eltérhet az eredeti alaktól. 
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o Lognormális eloszlásfüggvény várható értékének Bayes becslése a kis valószínűségek 
tartományán kétparaméteres Weibull eloszlással közelíthető. 

o Az eloszlásfüggvény és meghibásodási ráta várható értékeinek Bayes becslésai a kis 
valószínűségek tartományán lényegesen nagyobb törési valószínűséget és meghibáso-
dási rátát adhatnak az eloszlás paraméter várható értéke alapján számított becslések-
nél. 

o A meghibásodási ráta várható értéke igen jó közelítéssel kiszámítható a sűrűségfügg-
vény és az eloszlásfüggvény várható értékéből. 

4.2.3 Optimális üzemidő Bayes becslése 
Alkatrészek megengedhető (gazdaságos) üzemidejének vagy pl. az ésszerűen vállalható ga-
ranciaidő meghatározásakor fontos jellemző a λT(t) meghibásodási ráta. Bizonyos gépek ese-
tén előírások is vannak a meghibásodási ráta még megengedhető λkrit értékére. Tegyük föl, 
hogy az a vizsgált alkatrészre ismert a megengedhető λkrit érték. Ekkor a feladat annak a tλ 
üzemidőnek a megállapítása, melynél egy alkatrész sorozat meghibásodási rátája eléri az adott 
λkrit értéket. A következőkben bemutatom a feladat lehetséges megoldási módszereit, rámuta-
tok az optimális megoldási elvre, majd a szükséges számítások megvalósítását és eredménye-
ket tárgyalom. 

4.2.3.1 Különböző Bayes becslések 
Ha ismertek a szóba jövő élettartam-eloszlások és a hozzájuk tartozó a-posteriori valószínűsé-
gek, akkor tλ üzemidőre többféle módon is adható becslés.  

A Bayes módszerben a becslés a becsülni kívánt mennyiségre meghatározott a-posteriori el-
oszlás alapján történik. Becsült értékként az alábbi lehetőségek kínálkoznak. 

A. Medián 
B. Legvalószínűbb érték (módusz) 
C. Várható érték 

Vizsgálatainkban az élettartamot leíró T valószínűségi változó FT(t) eloszlásfüggvénye, az 
fT(t) sűrűségfüggvénye és a λT(t) meghibásodási ráta függvénye játszik szerepet. (2.1.1) A kü-
lönböző függvényértékek és a különböző függvényértékekhez tartozó élettartamok értékei be-
csülhetők közvetlenül és közvetve, más becsült értékekből számítással származtatva. Attól 
függően, hogy mit tekintünk becsülendő paraméternek, az alábbi értékek a-posteriori eloszlá-
sai határozhatók meg: 

1. Adott függvényértékekhez tartozó élettartamok (FT
-1, fT

-1, λT
-1 becslése) 

2. Adott élettartam értékhez tartozó függvényértékek (FT, fT, λT becslése) 
3. Eloszlás paraméter értékek 

A fenti 1. és 2. esetekben a meghibásodási ráta becslésekor további választási lehetőségünk 
van, hogy közvetlenül a λT függvény értékei alapján határozzuk meg a kívánt Bayes becslést, 
vagy a becsült FT és fT értékek alapján származtatott λT=fT/(1-FT) összefüggéssel becslünk. 

A különböző lehetőségek közötti választásnak a megoldandó feladathoz igazodóan megalapo-
zottnak kell lennie. 

4.2.3.2 Megengedhető meghibásodási ráta értékre vezető költség-haszon modell 
A megengedhető tmax üzemidő megállapítása egy döntés. Ésszerű döntést hozni akkor lehet, 
ha vannak információink a lehetséges döntéseink következményeiről. A következmények a 
valós feladattól függenek, meghatározásuk nem matematikai statisztikai probléma. Ebből az is 
következik, hogy pusztán a matematikai statisztika keretei között nem dönthető el, hogy egy 
becslés mennyire jó egy adott feladat megoldására, szükség van a megoldandó feladat „szer-
kezetének” ismeretére. Ezt a „szerkezetet” egy egyszerű költség-haszon modellel kívánom 
közelíteni. 
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Vizsgáljuk egy kezdetben n0 elemű alkatrész vagy szerkezet sokaság (jármű flotta) üzemelete-
tését. Tegyük föl, hogy az alkatrészek üzemi élettartama az adott viszonyok között leírható az 
FT(t) eloszlás- és az fT (t) sűrűségfüggvényekkel. Az alábbi feltételezésekkel élünk: 

1. a megtermelt „haszon” arányos a flotta összes tagja által üzemben töltött idővel 
2. a „költség” arányos a bekövetkezett üzemi meghibásodások számával 

Megjegyzések: 

o A „haszon” és a „költség” nem feltétlenül anyagi, és nem feltétlenül pénzben mérendők, de a számítá-
sok elvégzése érdekében mértékegységüknek azonosnak kell lennie. Becslésük igen nehéz. Pl. egy 
sportrepülőgép esetén a „haszon” a repülés öröme, az üzemi meghibásodás után fölmerülő fő „költség” 
pedig az a testi-lelki szenvedés, amit egy baleset okoz. Ha ésszerű döntéseket akarunk hozni, akkor 
ezeket számszerűsíteni kell. 

o Tevékenységeink „hasznait” általában mi élvezzük, a „költségek” viszont más élőlényeket is terhelnek. 
A gazdasági szereplők csak a „költségek” töredékét érzik a saját bőrükön, a többi „költséggel” nem 
számolnak, így globálisan nem születnek optimális döntések. 

Vizsgáljuk meg, hogy a teljes flottára nézve mekkora dH hasznot eredményez (határhaszon), 
ha a t eltelt üzemidőt egy kicsiny dt értékkel meghosszabbítjuk. 

 [ ]dtttt nnKdtnhdH +−⋅−⋅⋅= )()( ωω  (68) . 

ahol: nt és nt+dt: t és t+dt üzemidő után még üzemelő példányok száma 
  h(ω):  az időegységenkénti és példányonkénti „haszon” 
   K(ω):  egy példány üzemi meghibásodásának „költsége” 

ω: a modellben a hasznokat és a költségeket befolyásoló külső té-
nyezők (gazdasági-társadalmi körülmények) változásainak vélet-
lenszerűségével kapcsolatos elemi esemény  

Osszuk el az egyenlet mindkét oldalát a példányok kezdeti n0 számával, majd képezzük 
mindkét oldal várható értékét (kihasználva az várható érték képzés összeg- és aránytartását): 
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(69) . 

Mivel a külső tényezők változásai és az alkatrész példányok túlélési gyakoriságai független-
nek tekinthetők, ezért alkalmazható a független x, y valószínűségi változók szorzatára vonat-
kozó M(x·y)=M(x)·M(z) azonosság, mellyel az alábbi alak adódik:
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(70) . 

ahol: hm  =M(h):  a h „haszon” paraméter várható értéke 
   Km =M(K):  a K „költség” paraméter várható értéke 

A jobb oldalon megjelentek a túlélő alkatrészek relatív gyakoriságainak várható értékei. Nagy 
példányszám (n→∞) esetén ezek a várható értékek fölírhatók az FT(t) eloszlás- és az fT(t) sű-
rűségfüggvények t eltelt üzemidőnél fölvett értékeivel:  
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(71) . 

A t eltelt üzemidőt mindaddig növelni érdemes, amíg dH várható értéke pozitív (a haszon 
várható értéke növekszik). Az M(dH)=0 a feltételből a t* optimális üzemidőre behelyettesíté-
sek és rendezés után alábbi implicit egyenlet adódik, ami egészen tömör alakban is fölírható: 
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Az üzemeltetésből származó haszon tehát akkor maximális, ha a meghibásodási ráta pontosan 
a megengedett üzemidőnél éri el a külső körülmények által meghatározott kritikus értéket. Ez 
az eredmény összhangban van avval, hogy előírások vannak a szerkezeti meghibásodási ráta 
megengedhető értékére. 

A bemutatott egyszerű költség-haszon modell fő jelentősége, hogy egy jól definiált mennyi-
ségre, a meghibásodási rátára ad kritériumot, és a kritikus értékhez tartó megengedhető üzem-
idő optimális becslése is levezethető belőle. A megoldandó feladat műszaki és gazdasági rész-
letei csak egyetlen kritikus értéken (λkr) keresztül befolyásolják a megengedhető üzemidőt. Az 
optimális döntés meghozatalához szükséges statisztikai kiértékelés tehát a műszaki és gazda-
sági részletek ismerete nélkül is elvégezhető. 

A bevezetett modell szerint a biztonsági és gazdaságossági kérdések mindig együtt kezelen-
dők, a különböző szerkezetek (2.1.1) esetén azonos módon. A szerkezet biztonsága, hibatűrő-
sége, törésének következményei azt befolyásolják, hogy az optimális üzemben tartási idő alatt 
mekkoravalószínűséggel következik be tönkremenetel.   

Megj.: Hibatűrő szerkezetek a t* üzemidő végig igen biztonságosak maradnak.  A fenti modellben ez a hm pa-
raméter értékében jelentkezik. Egy jármű öregedésével az üzemeltetés egyre több ráfordítást igényel (pl. 
karbantartás, üzemanyag) és egyre kevesebb bevételt szerez (kevésbé vonzó az utasoknak, újabb kör-
nyezetvédelmi előírások miatt bizonyos feladatokat nem vállalhat). Ezért az üzemidőre eső haszon 
csökken, a hm paraméter értéke akár 0 is lehet. Így pedig még 0 törési kockázat mellett sem érdemes to-
vább üzemeltetni a járművet. 

4.2.3.3 Az optimális becslés 
A bemutatott költség-haszon modell alapján a megengedhető üzemidő optimális értéke elvileg 
meghatározott. A probléma az, hogy a λT(t) függvényt nem ismerjük pontosan, így az optimá-
lis t*=λT

-1(λkrit) üzemidőt is csak becsülni tudjuk. A becsült t’ érték nem lesz azonos a 
t*tényleges optimummal. Milyen módon kell becsülnünk t’  értékét ahhoz, hogy a ∆t = t*-t’  
becslési hibából eredő ∆H veszteség minimális legyen? Ez a kérdés nem oldható meg pusztán 
statisztikai úton, figyelembe kell venni a feladat költség-haszon modelljét. 

Vizsgáljuk azt a gyakorlati esetet, mikor az F(t) eloszlásfüggvényt nem ismerjük pontosan, az 
eloszlásfüggvény szóba jövő különböző értékeinek valószínűségét egy Bayes módszerrel ki-
számított a-posteriori eloszlás jellemzi. Belátható, hogy ez esetben érvényes összefüggés: 
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Evvel a (72) összefüggés újabb alakja: 
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Megj.: Érdekes, hogy nem a meghibásodási ráta várható értéke adja az optimális becslést, hanem a sűrűség-
függvény és az eloszlásfüggvény várható értéke alapján kiszámított meghibásodási ráta. Ennek csak elvi 
jelentősége van, mert a gyakorlat szempontjából érdekes valószínűségi tartományban a meghibásodási 
ráta a kétféle becslése gyakorlatilag azonos eredményt ad. (4.2.2.4)  
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5 Az élettartamokat leíró valószínűségi modellek 

5.1 Az eloszlástípusokról 
Kifáradási élettartamok eloszlásának leírására igen sokféle eloszlástípust alkalmaztak már. A 
szokásos kísérletek eredményei alapján nem lehet választani a típusok között, mert n≈10 ele-
mű mintákhoz sokféle eloszlástípus elfogadhatóan illeszthető, tisztán statisztikai alapon egyik 
sem vethető el. Ha a tiszta statisztikán túlmutató információkat vonunk be, akkor például cél-
szerű előnyben részesíteni azokat az eloszlástípusokat, melyeknek létezik valamiféle fizikai 
alátámasztása. Az alábbiakban is ilyen eloszlástípusokat tárgyalok, melyek többsége jól is-
mert, bőséges szakirodalom áll rendelkezésre róluk, most csak a szempontjainkból fontos tu-
lajdonságokat emelem ki. 
A kifáradás rendkívül bonyolult folyamat, a bonyolultság az élettartam eloszlás alakjára is le-
képeződik. Ezért egyszerű képletektől csak közelítő leírást remélhetünk. De ezek az egyszerű 
nevezetes eloszlások is tanulságosak. (Az eloszlások képe a 1.1.31 ábrán látható.) 

5.1.1 Nevezetes elméleti típusok áttekintése 

5.1.1.1 A lognormális eloszlás 
A lognormális eloszlású élettartamok logaritmusai normális eloszlást követnek az alábbi kép-
let szerint: 

  (75) . 

   ahol: N a standard normális eloszlásfüggvény 
M=M(lg t), a logaritmikus várható érték,  
S=S(lg t), a logaritmikus szórás 

A lognormális eloszlás létrejötte az alábbi modellekkel indokolható: 

o Véletlen terhelés-amplitúdók esetén Wöhler egyenessel és lineáris károsodáshalmozó-
dással számolva lognormális élettartam eloszlást kapunk. 

o Egyetlen krisztallit egyetlen csúszási rendszerének egy leegyszerűsített modellje (kár-
tyapakli modell, 8.1.3) közelítőleg lognormális élettartam eloszlást eredményez. 

Továbbá egy gyakorlati érv is szól mellette: 

o A gamma (5.1.1.3), és különösen a Birnbaum-Saunders (5.1.1.4) eloszlások jól köze-
líthetőek lognormális eloszlással. 

A mérési eredményekhez könnyen illeszthető: az élettartamok logaritmusainak középértéke és 
szórása az eloszlás paraméterinek egy becslését adja. Korrigálatlan szórást használva ez a 
becslés egyben a paraméterek maximum likelihood becslése is. Mivel visszavezethető normá-
lis eloszlásra, ennél a módszernél illeszkedésvizsgálatra nagyszámú egzakt próba áll rendel-
kezésre. [Vabranova] [Lukács] 

5.1.1.2 A Weibull eloszlások 
5.1.1.2.1 A kétparaméteres Weibull eloszlás 

Eloszlásfüggvénye a (76) függvény a T0 paraméter elhagyásával (T0≡0). Azonos elemekből 
fölépített hosszú „lánc” eredő eloszlásalakjának határesete. Például lognormális eloszlású 
elemekből fölépített láncok eloszlása is kétparaméteres Weibull eloszláshoz tart, (5.2.1.4.3). 

Speciális esetként megába foglalja az „örökifjú” tulajdonságú exponenciális eloszlást is az 
alakparaméter A=1 értékére. [Lukács] Castillo és szerzőtársai csak olyan valószínűségi mo-
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dellt tartanak elfogadhatónak, melyben a meghibásodási ráta az idő szigorúan monoton nö-
vekvő függvénye [Castillo1]. Ez a követelmény az A>1 feltételt adja az alakparaméterre. 
Jól kezelhető egyenletek vezethetőek le a két paraméter maximum likelihood becslésére. En-
nek a becslésnek a gyakorlati mintaméretek esetén jelentős torzítása van, de a szórása gyakor-
latilag eléri a Cramér-Rao korlátot. [Márialigeti] A lineáris becslések körében is ismert jól 
használható módszer a két Weibull paraméter becslésére. 

5.1.1.2.2 A háromparaméteres Weibull eloszlás 

Eloszlásfüggvénye jól ismert alakú: 

  (76)  . 

ahol: A az alak, B a skála paraméter 
 T0 a helyparaméter (törésbiztos élettartam) 

A kétparaméteres eloszlás kibővítése a T0 helyparaméterrel. Az eloszlás nemzérus tartománya 
így egy paraméter függvényévé válik, ez pedig Cramer regularitási feltételének megsértését 
jelenti. A regularitási feltétel sérülésének két következménye van: 

o A Cramér-Rao egyenlőtlenség a háromparaméteres Weibull (W3) eloszlásra nem al-
kalmazható [Szatmáry].  

o A háromparaméteres Weibull eloszlásra (W3) a maximum likelihood módszer (MLE) a 
gyakorlati esetekben gyakran irreális eredményt ad. [weibull.com] 

Ez utóbbi a jelentősebb probléma: ha A≈1, akkor a legkisebb mintaelem adódik optimális 
helyparaméterként, és előfordulhat az is, hogy a likelihood függvény a végtelenhez divergál. 
Ha A>2 akkor a numerikus problémák megszűnnek [weibull.com], de a tapasztalat szerint kí-
sérletek kiértékelésekor általában A<2 adódik. Az MLE eredményt még akkor sem nevezhet-
jük megnyugtatónak, ha reálisnak tűnő paraméterek adódnak. Ezért más módszereket, általá-
ban a grafikus módszer valamilyen analitikus változatát használják. Pl. besorolás után legki-
sebb négyzetek módszere: y=ln(t-T0) és x=ln[-ln(1-F)] változó választással a ∑dy2=min! cél-
függvény alapján A-ra, B-re, T0 ismeretében egyszerű összefüggések adódnak, az optimális 
T0-at viszont numerikusan kell megkeresni. [Gedeon] A linearizálás más változómegválasz-
tással is elérhető. De a bemutatott x, y változómegválasztást jobbnak tartják, mint fordítottat, 
ez inkább alábecsüli T0 értékét, tehát a biztonság felé téved. 
Ezt az eloszlást igen széleskörűen használják, de az eloszlás elfogadására nem szokás statisz-
tikai próbákat végezni, egzakt próba nem ismeretes. [Márialigeti], [GépWIV] 
Márialigeti a grafikus illeszkedésvizsgálatot tanulmányozva megállapítja, hogy „kis minták 
esetén meglehetősen bizonytalan eljárás” [Márialigeti]. Ugyanakkor az illeszkedés vizsgála-
tára más eljárást nem javasol. Értekezésében kísérletek kiértékelésére akkor is a hárompara-
méteres Weibull eloszlást választja, ha az egzakt próbák alapján a lognormális eloszlás sem 
zárható ki.  

5.1.1.3 A gamma eloszlás 
Azonos exponenciális eloszlású független valószínűségi változók összege gamma eloszlású. A 
kifáradási folyamat szakaszokra bontható: mikrorepedések keletkezése, terjedése, makroszko-
pikussá válása, majd a makrorepedés terjedése. A végső élettartam tehát modellezhető rész-
élettartamok összegével. (Bár az említett részfolyamatok nem határolhatók el egymástól éle-
sen, egyidejűleg is folyhatnak.) A tapasztalatok szerint az élettartam eloszlásokban a Weibull 
kitevő nincs távol 1-től, vagyis az eloszlás nincs távol az exponenciális eloszlástól. Kérdéses, 
hogy a részélettartamok függetlensége, eloszlásaik azonossága és exponenciális volta mennyi-
re jó közelítés, de összegződési jelleget ez a modell megragadja. Eloszlásfüggvénye: 
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(77) . 

ahol n az összeadódó exp. eloszlású változók száma, C az exp. eloszlás paramétere. 

5.1.1.4 A Birnbaum-Saunders eloszlás 
1969-ben Birnbaum és Sam. C. Saunders elméleti úton egy kétparaméteres eloszlástípust ve-
zetett le ismétlődő terhelésnek kitett repedést tartalmazó próbatest élettartamára. [Owen] A 
terhelést ismétlődő blokkokra osztják. Egy-egy blokk által okozott repedésnövekményt azo-
nos várható értékű és szórású, független valószínűségi változónak tekintenek. A modellben tö-
rés akkor következik be, ha a blokkonkénti repedésnövekmények összege elér egy kritikus re-
pedésméretet. E feltételezések mellett a centrális határeloszlás tétel fölhasználásával nyerték 
az élettartam eloszlásfüggvényét: 
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ahol α, β > 0 paraméterek, N a standard normális eloszlás eloszlásfüggvénye. 

Bár a levezetésben eredetileg a „repedés” fogalmát használják, de ugyanúgy mondhatunk „ká-
rosodást” is, nem rögzítve a „károsodás” fizikai tartalmát. Csak azt kell feltételezni a „károso-
dás”–ról, hogy összegződő mennyiség, és egy kritikus érték elérése törést jelent. A Birnbaum-
Saunders eloszlás tehát a repedéskeletkezési szakasz leírására is elfogadható lehet. Ez a mo-
dell annyiban emlékeztet a gamma eloszlásra, hogy ez is egy összegződésen alapul, de itt nem 
részélettartamok összegződnek, hanem rész-károsodások. Bizonyos feltételek esetén azonban 
e két mennyiség megfeleltethető egymásnak. (A 1.1.31 ábrán annyira közel van a lognormális 
eloszláshoz, hogy alig látható.) 

5.1.1.5 Eloszlások képe Gauss és Weibull valószínűségi papíron 
Munkámban az eloszlások ábrázolására használt speciális transzformált koordináta rendszere-
ket valószínűségi papírnak nevezem. Biztosak lehetünk benne, hogy a valódi eloszlások 
egyetlen nevezetes eloszlástípusnak sem felelnek meg pontosan. Ennek ellenére több okból is 
célszerű az eloszlásokat valamilyen valószínűségi papíron ábrázolni: 

o A szóba jövő eloszlásalakok a középső valószínűségek (5%...95%) tartományán alig 
különböznek. 

o A transzformációk kiemelik a kis és a nagy valószínűségek tartományán mutatott ala-
kot (az extrém valószínűségeknél „megnyúlik” a függőeleges tengely). 

o A különböző valószínűségi papírokon egy-egy nevezetes eloszlás képe egyenes. 

A közelítőleg kiegyenesedett eloszlásfüggvény előnyei: 

o Érzékelhető a vizsgált eloszlás eltérése a nevezetes alaktól. 
o Lehetőség nyílik egyszerű grafikus eloszlásillesztésre és azok egyszerű egyenes-

illesztésen alapuló analitikus változataira. 

Munkámban a Gauss és a Weibull valószínűségi papírokat használom, melyek tengely-
transzformációi az alábbiak: 

o Gauss papír:  x=lg(t)  y =      N-1(F(t)) 
o Weibull papír:  x=lg(t)  y = ln[-ln(1-F(t)]  

Az extrém valószínűségek tartományának kiemelése szempontjából két transzformáció lénye-
gében egyenértékű. A Gauss papír előnye, hogy a transzformáció az 50%-hoz képest szim-
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metrikus, így az átlagtól vett eltérések jobban érzékelhetők. Továbbá a tapasztalataim szerint 
a laboratóriumi fárasztókísérletek képe Gauss papíron van közelebb az egyeneshez. 

Megjegyzések: 
A nyomtatott valószínűségi papírokon függőleges tengely osztásvonalainál a transzformálatlan F(t) valószínűsé-
get tüntették föl. Munkámban a diagramkészítésre használt program nem támogatja az eredeti F(t) valószínűség 
értékek megjelenítését. Eleinte ez kissé kényelmetlen, de néhány diagram megtekintése után könnyen tájékozó-
dunk a transzformált tengelyeken is, hasonlóan a logaritmikus transzformációhoz. 
A Gauss papír könnyebben olvasható (pl. a -3 érték a függőleges tengelyen a várható értéktől három szórásnyival 
kisebb értékhez tartozó valószínűséget jelenti), ezért is igyekszek ezt használni. 

 
1.1.31. ábra. 1 logaritmikus szórású és 0 várható értékű elméleti eloszlások Gauss papíron 

5.2 A láncmodell 
A vázszerkezetekben a teljes szerkezet és az alkatrészek szintjén is mindig előfordulnak 
„egymásba kapaszkodó”, „soros” elrendezésű teherviselő elemek, anyagrészek.  Ezt a tulaj-
donságot nevezem láncszerűségnek. A láncmodell a láncszerűség valószínűségi szempontú 
kezelésére szolgál. 

Értekezésemben többször is előfordul a láncszerűség: 
o láncszerűséget használó modell alapján kívánom magyarázni a tapasztalati eloszláso-

kat (5.3.1.3, 5.3.2.1) 
o láncszerűség alapján állítok fel invariancia követelményt az eloszlás illesztő módsze-

rekre (5.2.1.5) 

5.2.1 Elméleti megfontolások 

5.2.1.1 A láncszerűség definíciója 
Tekintsünk egy rendszert, mely R számú, névlegesen azonos elemet tartalmaz. A vizsgált 
rendszer elemeire legyen értelmezve a meghibásodás, mint esemény. Az elemek meghibáso-
dásai legyenek valószínűségi értelemben teljesen független események. Ha a rendszer meghi-
básodása, mint esemény, akkor és csak akkor következik be, amikor az R számú elem közül 
legalább egy elem meghibásodik, akkor a rendszert láncszerűnek nevezem. Ekkor a rendszer 
meghibásodása az elemek meghibásodásának uniója. 

Megj.: A meghibásodás pontos értelmezésére itt nincs megkötés, függ a vizsgált rendszertől, gyakorlati körül-
ményektől. A láncszerűség fennállása attól is függ, hogy mit tekintünk meghibásodásnak. (Egy fésűt 
akkor tekintünk meghibásodottnak, amikor az első foga törik ki, vagy amikor az utolsó?) 

A láncszerűséget nem a fizikai erőfolyam jellege alapján definiáltam, hanem a meghibásodás értelmezé-
se alapján. Egy húzott, valódi láncnál az erőfolyam „sorossága”, „láncszerűsége” maga után vonja a 
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meghibásodási alapon definiált láncszerűséget is. De az erőfolyam „sorossága” nem szükséges a defini-
ált láncszerűséghez. 

5.2.1.2 Példák a láncszerűségre 
A láncszerűséget egy matematikai fogalomként vezettem be. Ha hasznosítható eszközökre ve-
zet, akkor nem feltétlenül szükséges fizikai példákat mutatni rá. Véleményem szerint azonban 
bizonyos esetekben jó közelítő modellje a valóságos viszonyoknak. Még akkor is, ha az ele-
mek azonossága és / vagy függetlensége szigorúan véve nem teljesül. 

5.2.1.2.1 Lemezszerű bemetszett próbatestek 

Tekintsük a 1.1.32 ábrán látható lemezszerű próbatestek bármelyikét. Fárasztás esetén gya-
korlatilag biztos, hogy a törést okozó repedés a kritikus keresztmetszet négy kritikus sarok-
pontjának valamelyikéből fog elindulni. Ha egy ilyen sarokpontot tekintünk elemi résznek, 
akkor a fáradt repedés megjelenésére, mint meghibásodásra vonatkozóan a próbatest négy 
elemből álló láncszerű rendszer. Ha a lemez vékony, és így két-két sarokpont olyan közel van 
egymáshoz, hogy a repedés forrását nem tudjuk megkülönböztetni, akkor a próbatest két 
elemből álló láncszerű rendszernek tekinthető. 

 
1.1.32. ábra Példák bemetszett próbatestekre, melyeknél a töréshez vezető repedés a kritikus keresztmetszet négy 

„sarokpontjának” bármelyikéből azonos valószínűséggel indulhat el. (Forrás: DaBeF CD). 

5.2.1.2.2 Ismétlődő konstrukciós részletek 

Vannak olyan alkatrészek, melyeken ugyanaz a kritikus konstrukciós részlet (furat, bemet-
szés) ismétlődik. Ha a konstrukciós részlet környezetének névleges terhelésállapota azonos, 
akkor az ilyen alkatrészek láncszerű rendszerek, melyek elemei az ismétlődő konstrukciós 
részletek. Példa erre egy hossza mentén állandó hajlító-nyomatékkal terhelt, szegecselt I tartó: 
a törés nagyszámú szegecsfurat bármelyikéből indulhat, közelítőleg azonos valószínűséggel. 

Ekkor a konstrukciós részlet meghibásodási tulajdonságainak megismerése után a konstrukci-
ós részletet különböző számban tartalmazó alkatrészek a láncmodell alapján vizsgálhatók. 

5.2.1.2.3 Láncszerűség mikroszkopikus elemekkel 

Tekintsünk egy húzott rudat vagy egy csavart tengelyt, mely viszonylag hosszú szakaszon ál-
landó keresztmetszetű, a végein pedig finom átmenetekkel gondosan kialakított teher-
bevezetési helyek vannak kiképezve. Tegyük föl, hogy ekkor a fáradásos töréshez vezető re-
pedések egyforma valószínűséggel indulnak az állandó keresztmetszetű szakasz bármely felü-
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leti pontjából. Tekintsük az alkatrészt meghibásodottnak, amikor a fáradásos kezdő repedés 
megjelenik benne. Ekkor a rúd vagy tengely nagyszámú felületi „pont”-ból álló láncszerű 
rendszernek tekinthető. 

Ekkor az elemek száma bizonytalan, de különböző hosszúságú rudak esetén az elemszámok 
aránya azonosnak vehető az „aktív” hosszak arányával. (5.2.1.3.2) 

5.2.1.3 Alapegyenletek élettartam eloszlásokra 
5.2.1.3.1 Eloszlás- és sűrűségfüggvények származtatása 

Az elemek meghibásodásig tartó élettartamait leíró valószínűségi változók legyenek függetle-
nek, eloszlásfüggvényük pedig legyen azonos. Azonos FE(t) élettartam eloszlású, valószínű-
ségi értelemben független elemekből készített R elemű lánc FR(t) élettartam eloszlása az alap-
ján határozható meg, hogy a lánc túlélési valószínűségét a független elemek túlélési valószí-
nűséginek szorzata adja. A kapott összefüggés deriválásával az fE(t) és a fR(t) sűrűségfüggvé-
nyek közötti összefüggés is megállapítható. A nyert összefüggések: 

 FR(t)=1-[1- FE(t)] R  fR(t)=R·fE(t)·[1- FE(t)] (R-1) (79) . 

Ismert, hogy az így kapott FR(t) eloszlásfüggvény az FE(t) eloszlásfüggvényű valószínűségi 
változóból vett R elemű rendezett minta legkisebb elemének eloszlásfüggvénye. Bizonyított, 
hogy R→∞ esetén a FR(t) a Weibull eloszláshoz tart, FE(t) –re vonatkozó igen általános felté-
telek mellett (minimumok aszimptotikus határeloszlása, [HaMáZo]). Azonos Weibull eloszlá-
sú elemekből készített lánc pedig Weibull eloszlású marad azonos hely- és alakparaméterrel, 
csak a skála-paraméter változik. Az (79) összefüggésekben az R paraméter a láncszerűség 
mértéke az FE eloszlású elemekre vonatkoztatva. 

5.2.1.3.2 Relatív láncszerűség  

Tegyük föl, hogy az A és B rendszer (alkatrész) ugyanolyan elemekből áll. Legyen az elemek 
száma az A rendszerben RA, a B rendszerben RB. Ekkor az A alkatrész FRA élettartam eloszlá-
sának ismeretében a B alkatrész FRB élettartam eloszlása az alapegyenletből levezethető: 

FRB(t)=1-[ 1- FRA(t) ]
RB/RA = 1-[1- FRA(t ) ]

RBA 

ahol: RBA=
 RB/RA  a relatív láncszerűség 

A (79) összefüggéspár tehát változatlan formában érvényes, és értelmezést nyertek a valós 
R>0 értékek is. (A definícióból közvetlenül csak egész R értékek adódhattak.) 

5.2.1.4 A láncmodell, mit eloszlásalak transzformáció 
5.2.1.4.1 A transzformáció működéséről 

A (79) összefüggéspár eloszlásfüggvényre vonatkozó tagja az alábbi alakra hozható: 

 ln[ -ln( 1-FR(x) ) ] = ln[ -ln( 1- F1(t) ) ] + ln R (80) . 

Az összefüggés szerint a transzformáció Weibull valószínűségi papíron csak egy ln R nagysá-
gú függőleges eltolást jelent. Ez az egyszerűség azonban megtévesztő, mert az eltolás hatására 
változik a vizsgált eloszlás várható értéke változhat a szórása… Ha az eloszlás alakjának vál-
tozását akarjuk vizsgálni, akkor valamilyen módon standardizált eloszlásokat érdemes össze-
hasonlítanunk. Munkám során a standardizálást nem közvetlenül az élettartamokon, hanem az 
élettartamok logaritmusán végeztem el. Ez a standardizálás Weibull és a Gauss papírokon 
egyaránt vízszintes eltolást és nyújtást-zsugorítást jelent. A transzformáció hatása tehát a 
Weibull papíron sem egyszerű függőleges eltolás lesz, mert vízszintes eltolásra és nyújtásra is 
szükség van ahhoz, hogy az eloszlás standard maradjon. Csak a W2 eloszlás őrzi meg az alak-
ját, mert a Weibull papíron mindvégig egyenes marad. (A Weibull eloszlás egyenlete levezet-
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hető abból a kritériumból, hogy a láncszerűséggel szemben invariáns legyen. [Castillo], 
[GépWI] ) 

5.2.1.4.2 A lognorm-lánc eloszlástípus 

Készítsünk lognormális élettartam eloszlású láncszemekből R elemű láncot! Az így kapott 
lánc élettartam eloszlását nevezzük lognorm-lánc típusnak. Ez egy háromparaméteres elosz-
lástípus, mely R=1 esetén a lognormális, R→∞ esetén pedig a kétparaméteres Weibull elosz-
láshoz tart. Az eloszlás előállítására minden 0<R valós szám alkalmas. A szakirodalomban 
nem találkoztam evvel az eloszlástípussal. 

 
1.1.33. ábra A lognorm-lánc eloszlás logaritmikus szórásának csökkenése a láncszerűség növekedésével 

Megvizsgáltam a standard lognormális eloszlásból készített lognorm-lánc eloszlás S(lg t) lo-
garitmikus szórásának alakulását az R láncszerűség függvényében. A numerikus vizsgálat 
eredményeit az 1.1.33 ábra mutatja.  
Megj.: A kapott görbe nagyon jól linearizálható, ha lg(R) <1 esetén a függőleges tengelyre az S(lg t)-1 recipro-

kot mérjük föl, lg(R) >1 esetben pedig az S(lg t)-2 érték ad elhanyagolható eltérést az egyenestől. 

5.2.1.4.3 A lognorm-lánc eloszlástípus konvergenciája a Weibull eloszláshoz 

A Weibull eloszlás fizikai alátámasztása annyi, hogy azonos élettartam eloszlású, valószínű-
ségi értelemben független elemekből álló lánc élettartam eloszlása Weibull eloszláshoz tart, és 
a valóságos alkatrészeket ilyen lánccal modellezhetőknek tekintjük. (5.1.1.2, 5.1.1.2.2) Meg-
vizsgáltam a lognorm-lánc eloszlás alakját különböző R esetén. 

 
1.1.34. ábra Lognormális eloszlású elemekből készített lánc élettartam eloszlása különböző R láncszerűség pa-

ramétereknél a kétparaméteres Weibull eloszláshoz és a lognormális eloszlással összevetve. 

A 1.1.34 ábrára tekintve megállapíthatjuk, hogy a kis valószínűségek tartományán a lognorm-
lánc eloszlás R=100 esetén még közelebb áll a lognormális eloszláshoz, mint a Weibull elosz-
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láshoz, és R=106 esetén is még lényegesen távolabb van Weibull eloszlástól, mint az R=5 el-
oszlás a lognormális eloszlástól. 

5.2.1.5 A láncmodell által támasztott invariancia követelmény 
Képzeljük el, hogy R láncszemet tartalmazó, névlegesen azonos láncokról ti fáradási élettar-
tamaink és taj túlélési adataink vannak, mj többszörösséggel (a taj élettartamot mj db objektum 
élte túl). A lánc FR(t) élettartam eloszlásának becslésekor kétféleképpen is gondolkodhatunk: 

1. Nem törődünk azzal, hogy a vizsgált objektum egy lánc volt, közvetlenül becsüljük 
az FR(t) eloszlásfüggvényt. 

2. Figyelembe vesszük a láncszerűséget. Első lépésben becsüljük a láncszemek közös 
FE(t) eloszlását, majd a (79) összefüggés alapján számítjuk ki a keresett FR(t) elosz-
lást. 

Fontos, hogy ha a 2. módszert követjük, akkor egy láncszem tei törési élettartama a többi R-1 
láncszemre nézve túlélési információként lép be. A teljes láncra vonatkozó taj túlélési adat mj 
multiplicitása pedig az elemek szempontjából R∙mj multiplicitású túlélést jelent. 
Mindkét módszer helyes, tehát ugyanarra az eredményre kell vezetniük. Az invariancia köve-
telmény tehát ez: a kiértékelés eredménye legyen ugyanaz, akár láncnak tekintjük a vizsgált 
rendszert, akár nem. 
A bemutatott 1. és 2. gondolatmenetek alapján egyaránt fölírható a likelihood függvény, akár 
az FE eloszlás, akár az FR eloszlás függvényeként. Rövid számolással bizonyítható, hogy az 1. 
módszerrel meghatározott L1 és a 2. módszerrel meghatározott L2 likelihood függvények loga-
ritmusai csak egy konstansban térnek el (Függelék, 8.1.1): 

 )(lnln)(ln 21 EE FLRnFL +⋅=  (81) . 

ahol n az ismert törési élettartamok száma, R pedig a láncszerűség. 

Mivel az n·lnR tag a vizsgált FE eloszlástól független konstans, ezért a likelihood függvényen 
alapuló becslési módszerek R értékétől és az FE eloszlás alakjától függetlenül azonos ered-
ményt adnak az 1. és a 2. módszer szerint. Vagyis a likelihood függvényen alapuló módszerek 
(pl. MLE) invariánsak az R láncszerűséggel szemben. A likelihood függvény használatakor 
matematikailag bármely alkatrész R elemű láncnak tekinthető. 

5.3 A tapasztalati eloszlásalakokat magyarázó modell 

5.3.1 Az eloszlásalakokkal kapcsolatos elvek 
Az élettartam eloszlás alakjára, tulajdonságaira vonatkozóan elméleti megfontolásokat is kell 
tennünk, az alábbi okok miatt nem hagyatkozhatunk pusztán a tapasztalati eloszlásra: 

o Szükségünk van kisebb törési valószínűségek vizsgálatára is, mint amiről a rendelke-
zésre álló tapasztalati eloszlások közvetlen információt adnak.  

o Az tapasztalati alapú eloszlásokat jobban leíró valószínűségi modellek segítséget ad-
hatnak kifáradási modellek fejlesztéséhez és ellenőrzéséhez. 

o Ha jobban megértjük a élettartam eloszlás kialakulását, akkor lehetővé válhat, hogy az 
ismert tapasztalati eloszlásokat „átszámítsuk” többé-kevésbé eltérő esetekre. Így a fá-
radtságosan összegyűjtött adatok szélesebb körben alkalmazhatók lehetnek. 

Fontos tehát meggondolni, hogy milyen elvekre támaszkodhatunk, ha a kapott tapasztalati el-
oszlásalakot meg szeretnénk magyarázni. 

5.3.1.1 Összegződési tulajdonság 
A gamma és a Birnbaum-Saunders eloszlások levezetésekor egyaránt szerepel valószínűségi 
változók összegzése. Az összegzés modellezi a valós viszonyok azon tulajdonságát, hogy a 
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törési élettartam a tönkremenetel különböző fázisai által igényelt idők (ciklusszámok) össze-
ge. Az anyag károsodása a diszlokáció-torlódástól a végső törésig tartó folyamat, melyben 
csak többé-kevésbé önkényesen lehet határokat húzni a folyamat fázisai között. De a folyamat 
eleje és vége bizonyosan lényegesen különböző: kezdetben az egy krisztalliton belüli mikro-
szerkezet, a szomszédos krisztallitok helyzete, a felület állapota döntő jelentőségű, a repedés-
terjedés végső szakaszában pedig már az anyag lényegében homogén kontinuumként viselke-
dik. Nem meglepő, hogy ezt a méret nagyságrendeken átívelő bonyolult folyamatot nem lehet 
jól leírni egyetlen egyszerű valószínűségi modellel. Jobb közelítést kapunk, ha néhány sza-
kaszra bontjuk, és szakaszonként kíséreljük meg a folyamat leírását. Két szakasz elkülönítése 
szokásos: a repedéskeletkezés (inkubáció) és a repedésterjedés szakasza, de mikro szinten a 
repedéskeletkezést több folyamat is megelőzheti. 
Valószínűségi változók összegződése az anyag „károsodásának” halmozódását is modellezhe-
ti. Ekkor az elemi károsodás-növekmények valószínűségi változó mivolta a valós terhelésfo-
lyamatok által okozott igénybevétel-lengések véletlenszerűségeit tükrözi. A Birnbaum-
Saunders eloszlás levezetésekor ezzel az értelmezéssel találkozhatunk, ahol a repedésméret je-
lenti a „károsodást”. 

5.3.1.2 Függő tagok  
A láncmodell kapcsán is fölvetődött a teljes függetlenség kérdése, ott a lánc elemeivel kap-
csolatban. A részélettartamok összegződésekor viszont újra fölmerül a részélettartamok, mint 
valószínűségi változók kapcsolatának kérdése. Fizikai szempontból a kérdés pl. így vethető 
föl: a repedésterjedés időtartama független-e a repedéskeletkezés időtartamától?  Az anyag és 
az egyes példányok (próbatest vagy szerkezet) egyedi terhelési körülményei a teljes folyamat 
során azonosak. Ezért az várható, hogy van függés a részélettartamok között. 

5.3.1.3 Láncszerűség 
A Weibull eloszlás teljes mértékben a láncszerűségre épül. A 5.2.1.2 részben mondottak miatt 
véleményem szerint a lánc-modell megragadja a valós viszonyok egy lényegi tulajdonságát. 
Különösen a kifáradás kezdeti szakaszában, amikor sok potenciális „repedés mag” bármelyi-
kében létrejöhet a később törést okozó repedést létrehozó diszlokáció torlódás. 

5.3.2 Az élettartamok eloszlásának statisztikai modellje 
Olyan modellt javaslok, mely láncszerűséget tartalmazó, függő tagok összege, így minden fel-
sorolt alapelvet magában foglal. 

5.3.2.1 A logorm-lánc-összeg eloszlás 
Lognorm-lánc eloszlású (5.2.1.4.2) valószínűségi változók összegét használom, melyben a ta-
gok függősége változtatható. Ez az összetett eloszlástípus speciális esetként magába foglalja a 
normális, a lognormális, a két- és háromparaméteres Weibull, a gamma eloszlásokat, azok kö-
zös általánosításának tekinthető. 

o A normális eloszlást kapjuk, ha nagyszámú (elvileg végtelen) azonos eloszlású, füg-
getlen tagot veszünk figyelembe 

o A lognormális eloszlást megkapjuk egyetlen taggal, R1=1 láncszerűségi paraméterrel. 
o A kétparaméteres Weibull eloszlást megkapjuk egyetlen taggal, ha az R1 láncszerűségi 

paramétert igen nagyra választjuk (elvileg R1→ ∞, 5.2.1.4.2). 
o A háromparaméteres Weibull eloszlást kéttagú modellel kapjuk, melyben a kétpara-

méteres Weibull eloszlást közelítő taghoz hozzáveszünk egy zérus szórású tagot. 
o A gamma eloszlást (5.1.1.3) kapjuk olyan kétparaméteres Weibull közelítő tagok ösz-

szegeként, melyek alakparamétere 1, vagyis exponenciális eloszlásúak. 
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5.3.2.2 A tagok függősége 
A lognorm-lánc eloszlás független elemekből álló láncot modellez. A lognorm-lánc eloszlású 
részélettartamok összegződésekor viszont az elkészített numerikus modell képes figyelembe 
venni a tagok élettartamainak függőségét, az alábbi módon. 
A részélettartamok generálása a (0,1) intervallum fölött egyenletes eloszlású mesterséges 
véletlenszámokkal történik, a lognorm-lánc eloszlásfüggvény inverzének kiszámításával. A 
rendelkezésre álló pszeudo véletlenszámok gyakorlatilag függetlennek tekinthetők. A függő-
ség modellezése két tag esetén úgy történik, hogy az eredeti r1, r2 független véletlenszámokat 
függő p1, p2 véletlenszámokká transzformáljuk: 

p1 = (1-c)·r1 + c·r2 p2 = c·r1 + (1-c)·r2  , ahol c a függőség paramétere. 

 c=0, c=1 esetén p1, p2 független, c=0.5 esetén függőek, p1 = p2. A transzformáció során 
azonban p1, p2 véletlenszámok eloszlása megváltozik, nem maradnak egyenletes eloszlásúak. 
A független valószínűségi változók összegére vonatkozó konvolúciós összefüggés alapján 
azonban p1, p2 eloszlása meghatározható, az eloszlás inverze alapján pedig egyenletes eloszlá-
sú valószínűségi változók készíthetők. Így tehát kapunk egy nem független, de egyenletes el-
oszlású véletlenszám párt (p1, p2). A 1.1.35 ábra szemlélteti az ilyen módon függővé tett 
véletlenszámok eloszlását egy viszonylag erős, c=0.4 sztochasztikus függőségi paraméterrel 
jellemzett függés esetén. Látható, hogy a p1, p2 pontok egy rombuszba esnek. 

 
1.1.35. ábra Függővé tett egyenletes eloszlású véletlenszámok szemléltetése c=0.4 esetére. 

A bemutatott eljárás tehát egy két bemenetű, két kimenetű transzformáció. Ennek megfelelő 
összefűzésével tetszőleges számú, beállítható c sztochasztikus függőségi jellemzőjű, egyenle-
tes eloszlású véletlenszám készíthető (c egy újabb paramétert visz be a modellbe). 

5.3.2.3 Az általános modell numerikus kezeléséről 
A bevezetett logorm-lánc-összeg modell általános esetben csak numerikusan kezelhető. Az 
egyes tagok Ri, Mi, Si paramétereinek valamint a c függőségi paraméter ismeretében a modell 
alapján nagy minta generálható, és generált minta tapasztalati eloszlásfüggvénye táblázatosan 
kezelhető. Kidolgoztam és számítógépen megvalósítottam (C++ nyelven) a numerikus keze-
léshez szükséges algoritmusokat. A paraméter identifikációs eljárásokat is megvalósítottam, 
melyekkel az eloszlás paraméterei kellően nagy mintákhoz eredményesen illeszthetők voltak. 
Az eloszlás illesztése sajnos kedvezőtlen numerikus tulajdonságokkal bíró paraméter identifi-
kációs feladatnak bizonyult. Először az ún. L-BFGS-B algoritmussal próbálkoztam, 
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([ZhByNo] [ALGLIB]), majd különböző módosított Gauss-Newton módszereket kísérletez-
tem ki. A vizsgálataim során szerzett tapasztalatok: 

o Az általános modell numerikus kezelése, különösen a paraméter identifikáció már 
2…3 tag esetén is igen számításigényes. 

o Ugyanaz az eloszlás sokféle, jelentősen különböző paraméterkészlettel is jól megköze-
líthető. 

5.3.2.4 A függőség hatásának numerikus vizsgálata 
Egy háromtagú, tapasztalati adatokhoz illesztett, teljesen függő (c=0.5) lognorm-lánc összeg 
eloszlással elvégeztem az alábbi vizsgálatot: 

1. Áttértem teljesen független tagú eloszlásra (c=0), miközben az eloszlás többi paramé-
terét (Ri, Mi, Si) változatlanul hagytam. 

2. A független tagú eloszláshoz teljesen függő eloszlást illesztettem. 

A 1.1.36 ábrán látható a vizsgálat eredménye, melynek tanulságai: 

o Az extrém nagy értékek tartományán nincs különbség a függő és a független tagú el-
oszlások között. Magyarázat: a vizsgált esetben az extrém nagy értékeket az eloszlás 
egyik tagja határozza meg. (1.1.37 ábra) 

o A kis értékek tartományán a független tagok esetén azonos valószínűséghez nagyobb 
értékek tartoznak. Magyarázat: kis összeghez minden tagnak kicsinek kell lennie, és 
ennek függetlenség esetén kisebb a valószínűsége. 

o Az eloszlás paramétereinek illesztésével a független eloszlás igen jó közelítéssel („vo-
nalvastagságon belül”) leírható egy illesztett függő tagú eloszlással. 

 
1.1.36. ábra Egy függő lognorm lánc eloszlás, azonos paraméterű független, és az utóbbihoz illesztett függő 

lognorm lánc eloszlás összehasonlítása 

Tehát bár azonos paraméterek mellett a függetlenség mértékének jelentős hatása van, megfe-
lelő paraméterekkel a független tagú eloszlás függő tagú eloszlással is igen jól közelíthető. 

Az eredeti függő esetben kiszámítottam az egyes tagok részarányát a teljes élettartamban, 
vagyis a tagok összegéhez viszonyítva. Függő esetben a részarány egyértelmű függvénye a 
teljes élettartamnak. A számítás eredményét az 1.1.37 ábra mutatja. Jól látható, hogy a vizs-
gált esetben az egyes élettartam tartományokban egy-egy tag válik meghatározóvá, extrém 
esetben a többi tag elhanyagolható. Ezért a műszaki gyakorlat szempontjából érdekes kis va-
lószínűségek tartományán az illesztés után elegendő lehet egyetlen taggal számolni. 
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1.1.37. ábra Egy háromtagú függő lognorm-lánc összeg eloszlás tagjainak részaránya a tagok összegéből 

5.3.2.5 Függő tagokból álló speciális összeg 
A lognom-lánc összeg modell numerikus kezelése nagymértékben leegyszerűsödik, ha a tagok 
teljesen függőek (c=0.5), vagyis egy realizációban minden tag ugyanahhoz a P generáló való-
színűséghez tartozik a saját eloszlásfüggvénye szerint. 

Tapasztalataim szerint már három tag figyelembe vételével is igen szabadon változtatható el-
oszlásfüggvény alakot kapunk, a gyakorlatban nincs szükség több tagra. 

Vizsgálataimban (5.3.3) az egyik tag R láncszerűségi paraméterét mindig igen nagyra kellett 
választani a tapasztalati adatokhoz való jó illeszkedés érdekében. A nagy R érték kétparaméte-
res Weibull eloszláshoz közeli lognorm-lánc tagot jelent. Egyszerűsítette az eloszlás kezelé-
sét, ha a nagy R értékű tagot kétparaméteres Weibull (W2) eloszlással helyettesítettem. 

A fenti feltételek mellett az eloszlásfüggvény inverze zárt alakban is fölírható: 
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ahol: B és A a W2 tag skála- és alakparamétere (kis élettartamok) 
 RM lognorm-lánc eloszlás láncparamétere (közepes élettartamok) 

MM, SM lognorm-lánc eloszlás várható érték- és szórásparamétere 
RU lognorm-lánc eloszlás láncparamétere (nagy élettartamok) 
MU, SU lognorm-lánc eloszlás várható érték- és szórásparamétere 

 N-1 a standard normális eloszlásfüggvény inverze 

Deriválással és reciprok képzéssel a sűrűségfüggvény zárt alakban adódik. Ez jól kezelhetővé 
teszi ezt az eloszlástípust, pl. csonkítatlan minták esetén lehetőség van a likelihood függvény 
zárt alakú fölírására is. 

5.3.2.6 Függő tagok illesztésének módszere 
Az (82) egyenlet által meghatározott eloszlásfüggvény paramétereinek elegendően nagy élet-
tartam mintára illesztésére hatékony iteratív numerikus módszer készíthető, melynek fő lépé-
sei az alábbiak: 

o A valószínűség tartomány fölosztása három részre a három tag várható dominanciájá-
nak megfelelően. 

o Pi valószínűségek hozzárendelése a rendelkezésre álló ti mintaelemekhez 
o Egy tartományban egy tag iteratív illesztése az alábbi módon: 
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1. a többi X tag Pi hez tartozó tiX élettartam összetevőjének kiszámítása a (82) 
egyenlet megfelelő tagjai alapján 

2. a minta transzformációja: a többi tag által adott tiX  érétkek levonása a mért ti 
élettartamból az illesztendő tag valószínűségi tartományában 

3. a tag illesztése a transzformált mintaelemekhez (kézenfekvő a besorolásos 
módszer, de ez a lépés pl. maximum likelihood módszerrel is történhet) 

Az ezen az elven elkészített (C++ nyelven írt) paraméter illesztő algoritmus stabilan futott, 
néhány lépésben konvergált. Tapasztalataim szerint az RM és RU láncszerűség paramétereket 
néhány próbálkozás után előre rögzíthetjük, az illesztett eloszlásfüggvény gyengén függ tőlük. 

5.3.3 Tapasztalati eloszlásalakok 

5.3.3.1 Minták egyesítésének lehetősége 
A gyakorlatban alkalmazott fárasztókísérleti minták mérete általában 10 körüli, extrém eset-
ben néhány 100. Ezért közvetlen kísérleti tapasztalatunk általában csak >10% esetleg ≈1% 
körüli valószínűségekről van. Az eddigi fárasztókísérleti minták száma azonban igen nagy. 
Adódik a kérdés: összevonhatók-e a „hasonló” minták egy nagy tapasztalati eloszlásba, mely 
„majdnem” közvetlen információt ad a kis valószínűségek tartományáról? 

Saunders definiált egy eljárást a kis minták összevonására, elkészített egy nagy tapasztalati 
eloszlást üzemi élettartamokra, és az eloszlás alapján következetést vont le a kis valószínű-
séggel bekövetkező kis élettartamokra. ([Saunders], Függelék, 8.2.1) Az eljárás lényege, hogy 
az egyes mintákat a tapasztalati logaritmikus szórással és átlaggal standardizálja, majd a stan-
dardizált mintákat összevonja egy nagy mintába. 

Szimulációkkal megállapítottam hogy Saunders eljárása kis minták esetén megváltoztatja az 
eloszlás alakját, ha az eloszlás nem lognormális: az összesített eloszlás alakja nem azonos a 
minták generálására használt eloszlás alakjával. Saunders is mutat egy példát a kétparaméte-
res Weibull eloszlás megváltozására. 

Kidolgoztam és megvalósítottam paraméteres és nemparaméteres numerikus eljárásokat 
Saunders eljárásának „inverzére”, melyek az összevont minta eloszlásfüggvénye alapján 
idenetifikálják az eredeti eloszlásalakot. A visszaállított eloszlás megbízhatóságának igazolása 
azonban alapos vizsgálatokat igényel. Kérdés az eloszlásalak stabilitása is a különböző min-
tákban. 

Nagyszámú kis minta szükségképpen tartalmaz extrém kis valószínűségekhez tartozó eleme-
ket. A rendelkezésünkre álló tapasztalati adatokban tehát jelen van információ a kis valószí-
nűségekhez tartozó élettartamokról, de az információ kinyerése további kutatásokat igényel. 

5.3.3.2 Minták egyesítésének módszere 

A rendelkezésemre álló élettartam minták egyesítését elsősorban azért végeztem el, hogy be-
mutatott lognorm-lánc összeg eloszlás alkalmazását szemléltetni tudjam az egyesített mintá-
hoz való illesztéssel. Másrészt a fölvetődő kérdések ellenére az egyesített minták a fárasztókí-
sérletekben megjelenő élettartam eloszlások egyfajta „lenyomatai”, örökölhetik azok jellegze-
tességeit. 

Az általam alkalmazott egyesítési módszer hasonló Saunders módszeréhez, de minták szórását 
a legvalószínűbb Bayes becslésre levezetett (54) képlet segítségével becsültem. Mivel a sta-
tisztikai bizonytalanságok kisebb mintáknál nagyobbak, a kisebb mintákat kihagytam az 
egyesítésből (a figyelembe vett alsó mintaméret anyagféleségtől függően 8…10). 

Az egyesített minták eloszlásalakjának stabilitását úgy ellenőriztem, hogy a figyelembe élet-
tartam mintákat mintaméret szerint két csoportra osztottam úgy, hogy mindkét csoportban kö-
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zelítőleg azonos számú próbatest essen. Mindkét két csoportra elvégeztem a minták egyesíté-
sét, és összevetettem az egyesített mintákat. Az eredményeket a Függelék tartalmazza, 8.2.4. 

5.3.3.3 Eredmények 
A 5.3.2.6 pontban leírt módszer szerint elvégeztem 5.3.2.5 pontban megadott eloszlás paramé-
tereinek illesztését a 5.3.3.2 szerinti egyesített mintákra. Az eredményeket grafikusan a 
1.1.38, 1.1.39,1.1.40 és 1.1.41 ábrák mutatják. Az ábrák után numerikusan is megadom a pa-
raméterek illesztett értékeit. (9. táblázat) 

 
1.1.38. ábra Alumínium és titán ötvözötekből származó minták egyesített tapasztalati eloszlásához illesztett há-

romtagú függő lognorm lánc eloszlás és annak tagjai 

 
1.1.39. ábra Ötvözetlen acélokból származó minták egyesített tapasztalati eloszlásához illesztett háromtagú füg-

gő lognorm lánc eloszlás és annak tagjai 

Az eredmények használatáról: 

Amikor egy képlettel megadott eloszlástípust illesztünk tapasztalati eredményekhez, akkor az 
eloszlásfüggvény paraméteres képlete két független szerepet játszik: 

o A képlet definiál egy „ős-alakot”, amit érvényesnek tekintünk az adott esetre. 
o A képlet definiálja a lehetséges paraméterezett transzformációkat, melyekkel az „ős-

alakot” megkísérelhetjük fedésbe hozni a tapasztalt eloszlással. 
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Megtehetjük, hogy a tapasztalati eloszlásalakokat a lognormális eloszlás képlete által definiált 
transzformációkkal illesztünk a kísérleti eredményekhez, vagyis az élettartam logaritmusán 
értelmezett eltolást és nyújtást-zsugorítást alkalmazunk. 

 
1.1.40. ábra Ötvözött acélokból származó minták egyesített tapasztalati eloszlásához illesztett háromtagú függő 

lognorm lánc eloszlás és annak tagjai 

 
1.1.41. ábra Öntöttvasakból származó minták egyesített tapasztalati eloszlásához illesztett háromtagú függő 

lognorm lánc eloszlás és annak tagjai 

lgB 1/A RM MRM SRM RU MRU SRU

AlCuMgTi -0.552 1.059 10000 13.83 3.643 1 -1.229 1.430

CrMoMn -0.397 0.886 10000 17.00 4.522 1 -2.302 2.156

G_min -0.194 1.247 10000 13.71 3.660 1 -1.146 1.580

-1.415 0.699 10000 12.21 3.223 1 -0.616 1.199

-1.332 0.711 1000 9.11 2.844 10 3.089 2.866
CkStA

 
9. táblázat Az illesztett függő lognorm-lánc összeg eloszlásfüggvények paramétereinek numerikus értékei 
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6 Az értekezés tézisei 
Az üzemi élettartamokról 

Szigorúan stacionárius X(t,ω) üzemi terhelésfolyamat esetén megvizsgáltam az üzemi élettar-
tam kiszámítását különböző sztochasztikus R(t,ω) üzemi teherbírást folyamat modellek ese-
tén, Matolcsy tárgyalásmódjából kiindulva [Matolcsy]. Célom az volt, hogy a laboratóriumi 
terhelésekkel nyert élettartam statisztikákat összehasonlítsam a valós terhelés hatására létrejö-
vő üzemi élettartam statisztikákkal. A laboratóriumi terhelések nem tartalmaznak extrém csú-
csokat, de fárasztóhatás szempontjából egyenértékűnek tekinthetők a valós terhelésfolyama-
tokkal. 

1. Tézis: Ha egy szerkezeti alkatrész a fáradt törésig tartó élettartamában a repedéster-
jedési szakasz hossza elhanyagolható, akkor az extrém terheléscsúcsok hatása 
az élettartam eloszlásra az alábbi összefüggés szerint vehető figyelembe: 

λ*(t) = λX(R0) + λ0(t) - λX(R0)· λ0(t) 

ahol λ*(t): az üzemi közbeni törésre vonatkozó meghibásodási ráta extrém 
csúcsok jelenlétében 

λ0(t): az egyenértékű fárasztóterheléssel végzett laborkísérletekben meg-
jelenő élettartam meghibásodási rátája 

 λX(x): az extrém üzemi terheléscsúcsok szintátmetszési eseménysűrűsége 
 R0: az alkatrész kezdeti teherbírása 

A gyakorlatban fontos valószínűségek tartományán (<1%) alkalmazható az alábbi közelítés: 

λ*(t) ≈  λX(R0) + λ0(t) 

Az üzemi élettartamot tehát csak abban a valószínűség tartományban tudjuk megbízhatóan 
becsülni, melyben a laboratóriumi élettartam eloszlás megbízhatóan ismert. Párhuzamos te-
herviselő elemek esetén is hasonlóan nagy jelentősége van a szerkezeti elemek laboratóriumi 
élettartam eloszlásainak megbízható ismeretének. 

Wöhler kísérletek élettartam statisztikáinak vizsgálata 

Elvégeztem nagyszámú Wöhler kísérlet statisztikai elemzését, mely során várható érték jelle-
gű és szórás jellegű mennyiségek becsült értékei közötti összefüggést vizsgáltam. A vizsgála-
tokban szereplő Wöhler kísérletek száma ≈180, melyek ≈650 élettartam mintában összesen 
≈4800 próbatest felhasználásával készültek. A vizsgált várható érték jellegű mennyiségek: 

o élettartamok becsült várható értékének logaritmusa 
o élettartamok logaritmusának becsült várható értéke 
o kétparaméteres Weibull eloszlás becsült skálaparamétere  

A vizsgált szórás jellegű mennyiségek: 

o élettartamok relatív tapasztalati szórása 
o élettartamok logaritmusának tapasztalati szórása 
o illesztett Weibull eloszlás alakparaméterének reciproka 

A fenti hat mennyiség becslését többféle módszerrel is elvégeztem az összes mintára. Elméleti 
és tapasztalati úton vizsgáltam a becsült értékek közötti összefüggéseket az azonos jellegű 
(szórás – szórás , várható érték – várható érték) és a különböző jellegű (szórás – várható ér-
ték) mennyiségek között. A különböző jellegű mennyiségek kapcsolatára valószínűségi mo-
dellt illesztettem. A feldolgozott adatokat a próbatestek anyaga szerint négy csoportba sorol-
tam. A különböző vizsgált fémes anyagféleségek esetén a következő két tézisben megfogal-
mazott összefüggések jellege azonos. 
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Elméleti úton megállapítottam, hogy az azonos jellegű statisztikai jellemzők közelítőleg át-
számíthatók egymásba. Az elméleti összefüggéseket tapasztalati adatok alapján igazoltam. 

2. Tézis: Állandó amplitúdójú fárasztókísérleti élettartam minták esetén a vizsgált azo-
nos jellegű mennyiségek (várható érték – várható érték, szórás – szórás) becslései 
közötti kapcsolat gyakorlatilag determinisztikus a vizsgált különböző jellegű 
mennyiségek (várható érték – szórás) becslései közötti sztochasztikus kapcso-
lathoz viszonyítva. 

Következmény: A különböző jellegű mennyiségek becslései közötti korreláció vizsgálatakor 
bármelyik várható érték jellegű mennyiséget és bármelyik szórás jellegű mennyiséget választ-
hatjuk, a különböző megválasztások gyakorlatilag egyenértékűek.  

A különböző jellegű mennyiségek összefüggésére nézve tapasztalati megállapítást tettem: 

3. Tézis: Állandó amplitúdójú fárasztókísérleti élettartam mintákhoz illesztett 
lognormális eloszlás becsült szórásparaméterének várható értéke növekszik a 
becsült várhatóérték paraméter függvényében a 104…105 ciklusszám tarto-
mány fölött.  

A növekvő tendencia a többi szórás és várható érték jellegű mennyiség között is fönnáll (2. 
Tézis). A szórás jellegű mennyiségek logaritmusának várható értéke a várható érték jellegű 
mennyiség függvényében jól közelíthető konstanssal egy küszöb élettartamig, a küszöbtől pe-
dig egy emelkedő egyenessel. 

A rendelkezésemre álló élettartam mintákat eloszláslak szempontjából is kiértékeltem. Egye-
sített tapasztalati mintákat készítettem a különböző anyagféleségekhez Saunders eljárásához 
hasonló módon [Saunders], de a szórás legvalószínűbb Bayes becslését fölhasználva. Az 
egyesített minta tapasztalati eloszlásfüggvényének stabilitását grafikus úton ellenőriztem, kü-
lönböző méretű mintákat tartalmazó csoportokra osztva a rendelkezésre álló mintákat, és a 
minták egyesítését csoportonként is elvégeztem. 

Az elméleti szórásparaméter kísérletenkénti eltéréseinek identifikálása 

Az élettartamok logaritmusait tartalmazó minták elméleti („pontos”) szórása különböző a kü-
lönböző kísérletekben, a körülményektől függően. Ennek a függésnek az ismerete a gyakorlat 
számára hasznos volna. A becsült tapasztalati szórások azonban a véges mintaméret miatt va-
lószínűségi változók, és a véletlen hatások részben elfedik a kívánt információt. A becsült ta-
pasztalati szórás értékek szóródásáról le kell választani a véges mintaméret hatását. A véletlen 
mintavételből és a kísérletek eltérő szórásszintjéből eredő hatások szétválasztását sztochaszti-
kus szimulációkkal végeztem el. Megállapítható volt, hogy a generáló eloszlások szórásának 
mekkora ingadozása magyarázza a rendelkezésre álló, ismert méretű véges minták tapasztalati 
szórásainak ingadozását. 

A véges méretű minták hatása függ az élettartam eloszlások alakjától. A számításokat először 
lognormális és kétparaméteres Weibull eloszlásokkal, majd az egyesített eloszlásalakokkal 
végeztem el. 

A véges mintaméretekből eredő hatás leválasztása után a kísérletsorozatok eltéréseire jellem-
ző szórásparaméter eloszlásokról az alábbi megállapítást tettem: 

4. Tézis: Hasonló anyagféleségekkel (pl. ötvözetlen szerkezeti acélok) végzett állandó 
amplitúdójú fárasztókísérleti élettartam mintákhoz illesztett lognormális el-
oszlás becsült szórásparaméterének ingadozása nem magyarázható teljesen a 
véges mintaméretekkel. Az egyes minták elméleti szórásparamétere eltér. 

A szórás jellegű mennyiségek eloszlása lognormális eloszlással közelíthető, melynek szórása 
adott anyagféleségre nézve állandó, nem függ a várható érték jellegű mennyiség értékétől. 
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Becslések tulajdonságainak vizsgálata 

Megvizsgáltam az adott P valószínűséghez tartozó P-kvantilis értékek becslését normális el-
oszlás esetén. A P-kvantilis értékek becslését a normális eloszlásfüggvény P-nél kiszámított 
inverzével végeztem, az átlagot és korrigált tapasztalati szórást használva az eloszlás paramé-
tereiként. Ha az elméleti várható érték vagy a szórás paraméter ismert, akkor a P-kvantilis ér-
tékek becslésének szórása kisebb. A kérdés ez: az eloszlás várható értékének vagy szórásának 
pontos ismerete csökkenti-e jobban a P-kvantilis érték becslésének szórását? 

5.Tézis: Létezik egy Pk küszöbvalószínűség, mellyel P<Pk esetben a normális eloszlás 
szórásának ismerete jobban csökkenti a P-kvantilis érték becslésének szórását, 
mint a várható érték ismerete. Numerikus szimulációkkal igazoltam, hogy a Pk 
küszöbvalószínűség értéke alig függ a mintamérettől: Pk ≈ 8% 

Következmény: mivel hasonló viszonyok állnak fönn lognormális jellegű élettartam eloszlá-
soknál is, a műszakilag fontos <1% alatti valószínűség tartományban a szórással kapcsolatos 
előismeretek fontosabbak a várható értékkel kapcsolatos előismereteknél. 

A szerkezeti alkatrészek, mint rendszerek, általában közelíthetők a teherviselés szempontjából 
láncszerűen sorba kötött R számú elemmel, melyek élettartamát leíró valószínűségi változók 
azonos eloszlásúak és függetlenek (R: a láncszerűség mértéke). Az ilyen alkatrészekre vona-
tozó fárasztókísérleti élettartam minta többféleképpen is kiértékelhető:  

1. A mért élettartamokat a teljes alkatrész, mint egység, élettartamának tekintjük. 
2. A mért élettartamokat a leggyengébb elem élettartamának tekintjük, mely a többi 

elemre túlélési élettartam. 

Az elemek élettartam eloszlása és a teljes rendszer élettartam eloszlása az elemek R számának 
ismeretében egyértelműen átszámítható egymásba. Tehát mind a rendszer mind az elemek 
élettartam eloszlására becslés adható a fenti 1. és 2. eljárással. Az eloszlásbecslés módszerétől 
függ, hogy a két eljárás azonos eredményre vezet-e. 

6. Tézis: Analitikus úton bizonyítottam, hogy egy élettartam minta alapján a likelihood 
függvény alkalmazásával végzett becslések eredménye nem változik, ha a pró-
batestet tetszőleges R≥1 számú sorba kapcsolt elemből álló rendszernek (lánc-
nak) tekintjük, melyben az elemek élettartamai azonos eloszlású, független va-
lószínűségi változók. 

Ugyanazt a próbatestet általában többféle számú elemből állónak is tekinthetjük, így többféle 
R érték is indokolható. Ezért a tézis a becslési módszerekre vonatkozó invariancia követel-
ményként is kimondható: a becslés eredményének függetlennek kell lennie R értékétől. A 
likelihood függvényen alapuló módszereken (maximum likelihood, Bayes módszerek) kívül 
nem ismerek más olyan módszert, mely korlátozás nélkül teljesítené a mondott invariancia 
követelményt. 

A Bayes módszer matematikailag jól megalapozott lehetőséget ad a rendelkezésre álló előze-
tes információk bevonására. [Bernardo] Megvizsgáltam a Bayes módszer alkalmazását törési 
valószínűségek becslésére. 

7. Tézis: Bayes módszerrel meghatároztam a lognormális élettartam eloszlásfüggvény 
becsült értékeinek a-posteriori eloszlását, lognormális a-priori eloszlású szó-
rásparaméter és ismert várhatóérték paraméter esetén. Az eloszlásfüggvény 
értékek becslését az a-posteriori eloszlások várható értékével végeztem az élet-
tartam tengely vizsgált pontjaiban. A törési valószínűség ilyen becslése a kis 
valószínűségek tartományán jól közelíthető kétparaméteres Weibull eloszlás-
sal. 
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Következmény: A kis törési valószínűségek tartományán a bizonytalanságok miatt a törési va-
lószínűség Bayes módszerrel meghatározott várható értéke lényegesen nagyobb annál, mint 
amit a becsült szórásparaméter várható értéke alapján meghatározott lognormális eloszlás-
függvény jelez. Hasonló hatás lép föl minden élettartam eloszlásnál a kis valószínűségek tar-
tományán: a törési valószínűség várható értéke sokkal nagyobb lehet, mint a legvalószínűbb 
értéke. 

Üzemben tartási idő optimális értékének Bayes becslése 

Alkatrészek, szerkezetek 0< t*<∞ optimális üzemben tartási idejének meghatározási módsze-
rét vizsgáltam az alábbi feltételek mellett: 

o Az alkatrész, szerkezet az üzemben töltött idővel arányosan „hasznot” termel, a h(ω) 
arányossági tényező csak alkatrésztől független külső körülményektől függ, figyelem-
be veszi az üzemanyagok és karbantartás költségeit, stb. 

o Az alkatrész üzem közbeni meghibásodása veszteséget (pl. baleseti károk) okoz, a 
veszteség K(ω) értéke csak az alkatrésztől független külső körülményektől függ. 

o Az üzem közbeni tönkremenetel (törés) valószínűsége nem zérus, a meghibásodásig 
eltelt idő valószínűségi változó F(t) eloszlás és f(t) sűrűségfüggvénnyel. 

o Az üzemben tartási idő megállapításakor a cél az, hogy a hasznok és a veszteségek kü-
lönbségének (a nyereségnek) várható értéke maximális legyen. 

8. Tézis: Az üzemeltetésből származó haszon várható értékét az a t* üzemidő maxima-
lizálja, mely eleget tesz az alábbi egyenletnek: 
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ahol h(ω): az üzemeltetésből származó, egységnyi üzemidőre vonatkoztatott 
„haszon” 

K(ω):  az üzem közbeni meghibásodás „költsége” 
 F(t), f(t): a meghibásodásig tartó üzemidőt leíró valószínűségi változó el-

oszlás- és sűrűségfüggvénye 

Fáradásos élettartam eloszlások sztochasztikus modellje 

Értekezésemben rámutattam, hogy pl. tömbszerű alkatrészek esetében előnnyel jár a fárasztó-
kísérleti élettartamok pontosabb ismerete a kis valószínűségek tartományán. Kidolgoztam egy 
olyan valószínűségi modellt a fáradási élettartamok leírására, mely széleskörűen alkalmazott 
eloszlástípusok közös általánosításának tekinthető. 

9. Tézis: Kidolgoztam egy új, a kifáradási élettartamra vonatkozó valószínűségi mo-
dellt, mely a teljes élettartamot több jellegzetes fáradási szakasz hosszát leíró 
valószínűségi változó összegeként modellezi. A modell jellemzője, hogy az élet-
tartam komponenseket leíró valószínűségi változók eloszlása lognormális élet-
tartam eloszlású elemekből álló lánc eloszlása. A modell további jellemzője, 
hogy az élettartam komponensek valószínűségi értelemben vett függősége a 
modell egy paraméterével változtatható mértékű. A modell speciális esetként 
tartalmazza a normális, a lognormális, a két- és háromparaméteres Weibull, a 
gamma eloszlásokat. 

Elemeztem a tagok függőségének kérdését a bevezetett modell szempontjából. A tagok közöt-
ti függőség mértéke számottevően befolyásolja az eredményeket. De az eloszlás többi para-
méterének alkalmas megválasztásával determinisztikusan függő tagokkal is jó közelítéssel 
előállíthatók független tagokkal nyerhető eloszlásalakok. A determinisztikusan függő tagok 
alkalmazása lényegesen megkönnyíti a modell numerikus és analitikus kezelését.  
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Kidolgoztam és számítógépi programmal megvalósítottam numerikus paraméter-
identifikációs eljárásokat, melyekkel az új modell paraméterei illeszthetők nagymintás tapasz-
talati eredményekhez. A modell illeszthetőségét valós élettartam minták egyesítésével nyert 
nagy mintákon igazoltam. 
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7 Köszönetnyilvánítás 
Szüleimnek köszönöm, hogy az évek során mindvégig feltétlen támogatásukat, bátorításukat 
tudhattam a hátam mögött. 

Volt tanszékvezetőmnek, Dr. Zobory Istvánnak köszönöm, hogy türelemmel viselte, mikor a 
Tanszéken töltött éveim alatt kissé elkalandoztam témámban. Az elmúlt csaknem 17 évben 
makacsságaim ellenére is kitartóan próbált a precízség felé terelgetni, köszönet érte. Sok 
hasznos irodalmi forrást adott a kezembe, és köszönöm neki a készülő értekezés különböző 
változatainak gondos véleményezését is. 

Dr. Matolcsy Mátyás tanár úrnak köszönöm, hogy ismeretlenül is baráti segítséget adott az ér-
tekezésem újraírásához, mesélt a tapasztalatairól, és nyitott volt a zavarosan megfogalmazott 
gondolataimra is. Ritka az ilyen önként ajánlott, érdek nélküli segítség. 

Tanulmányaim során sokat tanulmányoztam Dr. Gedeon József tanár úr munkáit. Módszerei 
és gondolkodásmódja pozitív benyomást tettek rám, a problémák továbbgondolására ösztö-
nöztek. Köszönöm, hogy a doktoranduszi tantárgyak és a személyes beszélgetések során be-
számolt tapasztalatairól, és sok publikációját átadta nekem. 

Köszönettel tartozok Dr. Czoboly Ernő tanár úrnak, amiért tanórákon kívül is bármikor for-
dulhattam hozzá, és mindig számíthattam rá, hogy baráti mosollyal és segítőkészséggel fogad. 
Külön köszönöm neki, hogy rendelkezésemre bocsájtotta saját könyvgyűjteményét. Értekezé-
sem létrejöttéhez elengedhetetlen publikációkhoz jutottam hozzá általa. 

K.-G. Eulitz-nak, a Drezdai Műszaki Egyetem professzorának köszönöm, hogy megajándéko-
zott a hatalmas mennyiségű fárasztási adatot tartalmazó DaBeF CD-vel. 
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8 Függelék 

8.1 Elméleti kiegészítések 

8.1.1 A likelihood függvény és a láncszerűség 
A 5.2.1.5 részben leírtak szerint ugyanazokat a törési és túlélési élettartamokat kiértékelhetjük 
úgy is, hogy a vizsgált rendszert azonos élettartam eloszlású, független elemi részekből álló 
láncnak tekintjük. A likelihood függvények közötti (81) összefüggés az alábbi módon szár-
maztatható. 
Kényelmesebb a likelihood függvény logaritmusával számolni. Szükségünk van az R láncsze-
rűség hatását kifejező (79) összefüggések logaritmikus alakjaira: 

ln(1-FR) = R·ln(1-FE)  ln(fR) = ln(R) + ln(fE) + (R-1)·ln(1-FE)  

A vizsgált objektumról ismertek az ti törési élettartamok (1< i ≤ n), valamint a taj túlélési élet-
tartamok a hozzájuk tartozó mj multiplicitásokkal (1< i ≤ u). Fölírható az első gondolatmenet 
szerinti L1 likelihood függvény logaritmusa, mint az R számú elemből álló teljes objektum 
élettartamát leíró FR eloszlásfüggvény függvénye.  
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A logaritmált összefüggések alkalmazásával pedig áttérhetünk az egy elem élettartamát leíró 
FE eloszlásfüggvény használatára:
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Írjuk fel a likelihood függvény logaritmusát úgy is, hogy a vizsgált objektumot eleve R elemű 
láncnak tekintjük, és az

 
FE elemi eloszlásfüggvényt vizsgáljuk. Ekkor minden ti törési élettar-

tam túlélési élettartamként is belép R-1 multiplicitással, mert a lánc többi eleme túlélt. A teljes 
objektumra vonatkozó taj túlélési élettartamok multiplicitása pedig R·mj lesz, mert az objek-
tum minden egyes túlélése R számú elem túlélését jelenti. Fölírható második gondolatmenet 
szerinti L2 likelihood függvény logaritmusa is: 
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A két eredmény összevetve adódik a (81) végeredmény: 

)(lnln)(ln 21 EE FLRnFL +⋅=
 A két alak közötti konstans n·ln(R) eltérés nem befolyásolja a becslés eredményét, mert a 

likelihood függvényen alapuló becslési módszerek (pl. maximum likelihood) a különböző he-
lyeken fölvett likelihood értékek összehasonlításán alapulnak. Megjegyzendő, hogy ha a sűrű-
ségfüggvény szerepel a likelihood függvény felírásában, akkor egy konstans tagtól eleve elte-
kintünk (4.1.1.2), tehát az alkalmazott L már eleve nem a tényleges valószínűséget jelenti. 

8.1.2 Az élettartam eloszlás alakjának jelentőségéről 
Az alábbi vizsgálatok során tételezzük föl, hogy a számunkra fontos üzemidőket élettartam 
eloszlás alapján kívánjuk meghatározni. 
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8.1.2.1 Illesztés közepes valószínűségtartományon 
A fárasztókísérletei minták mérete legfeljebb néhányszor tíz. Ez azt jelenti, hogy a közvetlen 
kísérleti eredmények alapján az élettartam eloszlások középső tartományára (≈10%...90%) 
adhatunk jó becslést. Ebben a tartományban viszont gyakorlatilag teljesen elhanyagolható a 
szóba jövő eloszlástípusok (5.1.1) közötti különbség. Erre mutat példát az 1.1.42 ábra. 

 
1.1.42. ábra A lognormális és a kétparaméteres Weibull eloszlás eltérése közepes valószínűségi tartományon. 

Ha a kísérletileg közvetlenül nem hozzáférhető valószínűségi tartományon szeretnénk hasz-
nálni az eloszlásainkat, akkor a valószínűség extrapolációját kell elvégeznünk a kis élettar-
tamok irányába. Ekkor lényeges eltérést tapasztalunk a különböző eloszlásalakok között. Az 
alábbi táblázat második sorában az első sorban feltüntetett valószínűség értékekhez tartozó 
élettartamok aránya szerepel. A harmadik sorban pedig a meghibásodási ráták aránya látható. 

P 0.0001 0.0010 0.0100 0.0300 0.0500 0.1000 0.1500 0.2000 0.2500 0.3000 0.3500

tLgNrm/tWeibull 8.75 3.92 1.91 1.42 1.26 1.09 1.02 0.97 0.95 0.93 0.92

λLgNrm/λWeibull 0.37 0.70 1.15 1.33 1.38 1.39 1.36 1.32 1.27 1.22 1.17

10. táblázat Az 1.1.42 ábrán szereplő eloszlásokból azonos valószínűségekhez számított élettartamok és meghi-
básodási ráták aránya 

Az alábbi megállapításokat tehetjük: 

o Az illesztett eloszlásalakoknál a [0.1%...50%] törési valószínűség tartományban az 
adott törési valószínűséghez tartozó a meghibásodási ráta értéke nem tér el lényegesen 
(≈±30%). 

o A kis valószínűségekhez (<1%) és kis meghibásodási rátákhoz tartozó élettartamok-
ban lényeges eltérés mutatkozik (pl. P=0.1% törési valószínűséghez közel négyszeres 
élettartamot ad a lognormális eloszlás).  

8.1.2.2 Payne kritériumait teljesítő eloszlások 
Keressünk olyan eloszlást, mely egyidejűleg éri el a biztonsági követelményekre Payne által 
adott 3. táblázatbeli összes kritériumot (meghibásodási ráta pillanatnyi és átlagos értéke, törési 
valószínűség, 2.1.1.2). A három kritériumra három egyenletet írhatunk föl, melyekben szere-
pel a megengedhető T üzemidő, valamint az eloszlás paraméterei. A kétparaméteres eloszlá-
sok tehát egyértelműen meghatározottak. Lognormális és Weibull eloszlások esetére végez-
tem el a számolásokat, az eredmény a 1.1.43 ábrán látható. A számolás részletei a függelék-
ben találhatók. 
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1.1.43. ábra Payne kritériumai által meghatározott lognormális Weibull eloszlás eltérése közepes valószínűségi 

tartományon. 

Megállapíthatjuk, hogy különböző alakú eloszlások esetén a kis törési valószínűségek (vagy 
ami evvel közel egyenértékű: a kis meghibásodási ráták) tartományára megfogalmazott krité-
riumok lényegesen eltérő középértékű és szórású eloszlásokra vezetnek (pl. a polgári kritéri-
umoknak megfelelő lognormális és Weibull eloszlások mediánjainak aránya ≈50:1). 

8.1.3 Kártyapakli modell 
Ma már kísérleti bizonyítékok is vannak rá, hogy a kifáradás kezdetén a felületi krisztallitok-
ból kitüremkedő atomsíkok jelennek meg. [Prohászka] Ez a jelenség nagyon egyszerű model-
lel is vizsgálható. A kristálysíkok mozgásának fizikai alapjaival itt nem foglalkoztam, az egy 
egyszerű, önkényes véletlen mechanizmussal helyettesítettem a természeti törvényeket. 

8.1.3.1 Az alapelv 
A vizsgált krisztallitot két tenyerünk közé fogott, majd a lapok éleivel egy sima asztalra fekte-
tett kártyapaklinak képzeljük. Ha paklit összeszorítva két szélső lapot apró mozdulatokkal 
egymáshoz képest előre-hátra mozgatni kezdjük, akkor megfigyelhetjük a jelenség megindu-
lását: a pakli egyre rendezetlenebb lesz. 
Egy kártya jelképez egy atomsíkot, a kártyák felületei pedig a csúszósíkokat. A számítási mo-
dellben a következő szabályokat alkalmazzuk: 

1. Egy mozdulat közben pontosan egy csúszósík aktív, rajta jön létre az egyirányú elmozdu-
lás. Az ellentétes elmozdulás előtt újra aktív csúszósíkot választunk. 

2. Az aktív csúszósík kiválasztása véletlenszerűen történik, méghozzá úgy, hogy minden 
csúszósík elcsúszása minden mozdulatnál egyformán valószínű. 

3. A törési feltételt a kitüremkedések térfogatára szabjuk ki: ha a legnagyobb egybefüggő ki-
türemkedés (üreg) térfogata elér egy határértéket, akkor befejezzük a szimulációt. 

8.1.3.2 Eredmények 
A szimulációkból adódó eloszlás minden vizsgált esetben nagyon közel esett a lognormális 
eloszláshoz. Egy példa látható a 1.1.44 ábrán 105 méretű szimulált mintára. 
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1.1.44. ábra A kártyapakli modell alapján szimulált élettartamok logaritmusának eloszlása. 

8.2 Tapasztalati adatokra támaszkodó kiegészítések 

8.2.1 A Saunders-féle tapasztalati eloszlás 

8.2.1.1 Bevezető 
Sam C. Saunders 1976-ban közölt egy megfelelően transzformált tapasztalati élettartam elosz-
lásfüggvényt [Saunders], melyet Boeing típusú repülőgépek alkatrészeinek üzem közben be-
következett törései alapján állított össze. Az évek során nagyszámú törési esemény gyűlt ösz-
sze, ennek köszönhetően a tapasztalati eloszlás értékei lefedik a [0.001, 0.999] törési valószí-
nűség intervallumot. Saunders matematikus, ehhez az eloszláshoz kapcsolódó munkáját a 
Boeing tudományos csoportjával együttműködésben végezte. 
Ahhoz, hogy a [0.001, 0.999] törési valószínűség intervallumot lefedhessük, legalább 1000 
törési esemény szükséges, melyek valós körülmények között következtek be. Nincs olyan fon-
tos alkatrész egy repülőgép típusban sem, amely ilyen nagy számban tört volna el. Ha viszont 
nem ragaszkodunk ugyanahhoz az alkatrészhez, megelégszünk a „hasonlókkal”, akkor már 
igen sok törési esemény gyűlhet össze. Ekkor azonban szembesülünk avval a problémával, 
hogy valamiképpen összegezhetővé kell tennünk a különböző alkatrészekre vonatkozó törési 
üzemidőket. 

8.2.1.2 A szóba jövő repülőgép típusok és anyagok 
Saunders nem közli, de a kutatás időpontját figyelembe véve az adatok nagy többsége csak-
nem bizonyosan a B707 utasszállító, esetleg a B-52 típusú bombázó repülőgépekből szárma-
zik. A B707 és a B-52 típusokról érdemes tudni, hogy az 50-es évek közepétől napjainkig 
nagy számban üzemelteti őket az amerikai légierő, és jelenleg egy B707-es a román kormány 
különgépe. Mivel több, mint 50 éve repülnek lényegesebb szerkezeti változtatás nélkül, kifá-
radás szempontjából is igen jó konstrukciónak értékelhetjük őket. 
A B707-es szárnyának alsó (húzott) részein, a vezérsíkoknál, a törzsnél 2024-T3 anyagú le-
mezeket és 7075-T6 anyagú merevítőket alkalmaztak, a szárny felső részeinek anyaga 7178 
jelű ötvözet. Bő évtizeddel későbbi típusokban (pl. B737, B747) és más gyártóknál is előfor-
dulnak ugyanezek az anyagok különböző szerkezeti helyeken. [Niu] 

8.2.1.3 A gyűjtött adatok 
Saunders az alábbiakat közli az adatok származásáról, a törött alkatrészekről: 

o azonos gyártó által készített szerkezetek alkatrészei 
o az adatokat a gyártó gyűjtötte 

-5
-4

-3
-2
-1
0

1
2
3

4
5

2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0 3.2 3.4 3.6

Φ
(t

)

lg t

Szimulált élettartamok logaritmusainak eloszlásfügg vénye 
Gauss papíron

Tapasztalati eloszlás

Illesztett lognormális



95 

o a mintadarabok anyaga alumínium ötvözet 
o a törési ciklusszámok a [100, 3·106] intervallumba estek 
o a gyűjtött adatok reprezentatívak a repülőgép szerkezeti alkatrészek tipikus osztá-

lyaira 

Saunders a forgó-hajlító igénybevételű, a sima (nem bemetszett) próbatestek, az átlapolt ra-
gasztott kötések és a kézi kovácsolt alkatrészek adatait kizárta a vizsgálatból. A közölt tapasz-
talati eloszlásban figyelembe vett adatokat „qualified”-nak, a kizártakat „unqualified”-nak ne-
vezi. Az „unqualified” adatok logaritmikusainak tapasztalati szórása szignifikánsan eltért a 
„qualified” adatokétól (a sima próbatesteké kisebb, a többi kivételé nagyobb). A figyelembe 
vett adatokat illetően Saunders meglehetősen tágan értelmezte a „hasonló alkatrészek” fogal-
mát, még a „qualified” adatok között is a szerkezet különböző helyeiről származó különböző 
méretű, anyagú, élettartamú alkatrészei szerepelnek. De mivel Saunders matematikus volt, va-
lószínű, hogy a „hasonló alkatrészek” kiválasztásakor végeztek statisztikai próbákat, mielőtt a 
figyelembe vett adatok „qualified” minősítetést kaptak volna. 
A gyűjtött adatok csoportokban állnak rendelkezésre, a névlegesen azonos alkatrészek törési 
élettartamai alkotják a csoportokat. Az egyes csoportok eltérő számú törési élettartamot tar-
talmazhatnak: 

a csoportok száma:     m ≈ 1000 
a törési élettartamok száma a j. csoportban:  2 ≤ nj ≤ 30 

Összesen tehát sok ezer valós üzem közbeni törési esemény került bele tapasztalati eloszlásba. 
A csoportok azonban meglehetősen kicsik. A törési események ≈40% -a 2 és 3 méretű csopor-
tokban van, és csak az eredmények ≈20% -a tartozik 6-nál nagyobb méretű csoportokba! 

8.2.1.4 Az adatok összegzésének módszere 
A rendelkezésre álló adatok jelölése: 

tij:  az i. próbatest élettartama a j. csoportban 
xij = lg tij: az élettartam 10-es alapú logaritmusa 

i = 1,…, nj;  j = 1,…, m; 

Jelöljék a megfigyelt értékeket kis betűk, a hozzájuk tartozó valószínűségi változókat nagy 
betűk. Az egyes csoportokba eső logaritmikus élettartamok várható értéke és szórása: 

M( Xij ) = µj  D( Xij ) = const = σ2 

Vagyis Saunders evvel azt feltételezi, hogy az egyes csoportokban a várható érték eltér, de a 
szórás azonos. Ezek után bevezeti az alábbi transzformációt: 
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Ezen a módon minden csoport minden eleméhez hozzárendelhető egy yij transzformált élettar-
tam. Fölrajzolható a tekintetbe vett összes törési esemény összesített tapasztalati eloszlás-
függvénye. A definiált transzformáció által meghatározott új valószínűségi változóra fönnáll-
nak az alábbi egyenlőségek: 

M( Yij ) = 0  D( Yij )  = σ2 

Saunders azt találta, hogy a teljes populációra nézve a szórás: σ ≈ 0.167. 

8.2.1.5 Az eloszlás alakja 
Saunders Gauss papíron közölte az eloszlásfüggvényt, ennek olyan standridázltja látható a 
1.1.45 ábrán vastag vonallal, melynél Y szórása 1. Az ábrán feltüntettem a hasonlóképpen 
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standardizált lognormális, valamint a kétparaméteres Weibull eloszlásokat is, melyeknél az 
élettartamok logaritmusának várható értéke 0, élettartamok logaritmusának szórása 1. 

 
1.1.45. ábra. A Saunders-féle tapasztalati eloszlásfüggvény standardizáltja 1 logaritmikus szórású és 0 várható 

értékű lognormális és kétparaméteres Weibull eloszlásokkal Gauss papíron 

8.2.1.6 Saunders következtetései 
Saunders szerint a törésbiztos élettartam létezése minden tervező és gyártó „dédelgetetett ál-
ma és reménye”. Ő maga nem tekinti eleve kizártnak, hogy gyártási hibából eredően egy 
szerkezet az üzemi terhelés csúcsaitól új állapotában is eltörjön, ezért nem feltételezi a 
törésbiztos élettartam létezését. Megállapítja, hogy a kis élettartamok valószínűségeit a kétpa-
raméteres Weibull eloszlás is alábecsüli. Ezért kimondja, hogy a háromparaméteres Weibull 
eloszlás bevezetése tovább növeli az illesztett eloszlás és a kísérleti eredmények eltérését! 

8.2.2 Becsült lognormális és Weibull paraméterek összefüggése 
A Butler által közölt adatok lehetőséget adnak arra, hogy közvetett alátámasztást nyerjünk a 
különböző alkatrészekhez és terhelésekhez tartozó eloszlásalakok stabilitásáról. 

8.2.2.1 J.P. Butler által közölt laboratóriumi adatok 
A szerző a Boeing munkatársaként együtt dolgozott Saunders-szel a szállító-repülőgépek 
megbízhatósági vizsgálataiban. A Butler által közölt adatok jó kiegészítői a Saunders-féle ta-
pasztalati eloszlásnak: nagyon hasonló módszerekkel vizsgáltak nagyon hasonló szerkezete-
ket, csak Saunders a valós törési eseményekről, Butler laboratóriumi fárasztókísérletekről ad 
egyedülálló adatokat. Bizonyára nem véletlen, hogy vizsgálatokban szereplő anyagok a 2024, 
7075, 7178 jelű alumíniumok, vagyis a B707-es szerkezeti anyagai. A vizsgált objektumok 
között sima és bemetszett próbatestek, laboratóriumi szerkezetmodellek, és teljes méretű va-
lós szerkezet is vannak. Különböző nagyságrendű élettartamokat eredményező állandó és vál-
tozó amplitúdójú terhelésfolyamatokkal végezték a fárasztásokat. [Butler] 
J. P. Butler nagyszámú kísérletet értékelt ki úgy, hogy kétparaméteres Weibull és lognormális 
eloszlásokat illesztett az egyes sorozatokra (ő csoportoknak nevezi, egy csoport csak 2…5db 
elemet tartalmaz). Butler a kísérletek alapján tapasztalati eloszlást nem közöl, de sokféle 
szempont szerint szétválogatott adatokra megadja az összetartozó K=1/A és S paramétereket 
(eredeti jelöléseivel: κ=1/α és σ). A paraméterek a legtöbb esetben igen hasonlók (qualified 
data). A legkülönbözőbb szempontok szerint szétválogatott adatok közötti eltérések 15…30% 
között vannak, például a három féle alumínium között 15% alatti eltérés adódott a vizsgált pa-
raméterben. A jelentősen különböző paraméterek eredményező eseteket különválasztja, és 
nem használja föl a repülőgépek megbízhatósági analíziséhez (unqualified data). Kiderült pél-
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dául, hogy a sima próbatestek kilógóan kicsi, az extrém nagy élettartamok (>106) kiugróan 
nagy logaritmikus szórást eredményeztek. Az adatok táblázatát a Butler táblázat tartalmazza. 

A szétválogatás 
szempontja

A szétválogatás 
osztályai

Minták 
száma

Log-norm 
szórás    
S(lg t)

1/         
A·S(lg t)

2024 551 0.213 0.128 1.664
7075 482 0.227 0.137 1.657
7178 125 0.246 0.148 1.662

összesen: 1158 0.222 0.134 1.661
1.15 1.16

bemetszett próbat. 444 0.240 0.144 1.667
szerkezetmodel 557 0.200 0.121 1.653
valódi szerkezet 292 0.243 0.146 1.664

összesen: 1293 0.223 0.135 1.660
1.22 1.21

állandó amplitúdó 1174 0.229 0.138 1.659
változó amplitúdó 124 0.177 0.107 1.654

összesen: 1298 0.224 0.135 1.659
1.29 1.29

70…1000 50 0.240 0.144 1.667
103…104 168 0.215 0.130 1.654

104…6.0x104 434 0.204 0.123 1.659
6.0x104…4.0x105 444 0.259 0.156 1.660

4.0x105…106 78 0.227 0.137 1.657
összesen: 1174 0.229 0.138 1.659

1.27 1.27
kis ampl. (nagy t) 111 0.419 0.253 1.656
sima próbatest 179 0.111 0.066 1.682

290 0.229 0.138
3.77 3.83

Weibull alak 
paraméter 1/A

A próbatest 
anyaga 

(különböző 
alumíniumok)

átlag:
max/min:

A vizsgálat 
tárgya

átlag:
max/min:

Kilógó adatok
átlag:

A 
terhelésfolyamat 

jellege
átlag:

max/min:

Az élettartamok 
nagysága

átlag:
max/min:

max/min:  
11. táblázat Különféle alumínium próbatestek és szerkezetek laboratóriumi fárasztókísérleteinek eredményeihez 

illesztett W2 és lognormális eloszlások paraméterei (Butler) 

8.2.2.2 Tapasztalati összefüggés Butler adatai alapján 
Az alábbi diagramokat Butler kísérleti eredményei alapján készítettem. Látható, hogy még a 
kizárt adatokhoz tartozó pontok is nagy pontossággal ugyanazon az origón átmenő egyenesen 
vannak. A W2 és lognormális paraméterekre levezetett (28) összefüggés valóban fönnáll. 

  
1.1.46. ábra. A W2 és lognorm paraméterekre összefüggése a Butler által közölt összes kísérleti adatban 
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1.1.47. ábra. A W2 és lognorm paraméterekre összefüggése a Butler által közölt „qualified” kísérleti adatokban 

8.2.3 Mikro-méret ű inhomogenitások 
A valóságos anyagok inhomogének. Az inhomogenitás oka egyrészt a gyártási tökéletlensé-
gekből ered: nem azonos hőkezelési állapot és kémiai összetétel, zárványok. Minél kisebb 
anyagrészeket hasonlítunk össze, annál nagyobb a különféle szilárdsági és kifáradási jellem-
zők szórása. A krisztallitok méretéhez közeledve pedig még tökéletesen finom gyártástechno-
lógia esetén is inhomogenitást okoz a szemcsék orientációja.  
A leírtak szemléltetésére bemutatom egy ötvözetlen, hőkezeletlen szerkezeti acél próbatesten 
végzett Vickers keménységméréseim eredményeit. Ez tehát valóságos mérés. A próbatest 
∅20mm rúdanyagból vágott 5mm magas korong volt. 99db mérést értékeltem ki, a mérési 
pontok egy gyűrűfelületen sorakoznak, távolságuk a középponttól kb. 5…8mm közötti. Egy 
mérési lenyomat mérete a krisztallitok mérettartományába esik. Becslésem szerint egy mérési 
eredményben néhány, vagy maximum néhányszor tíz krisztallit játszik számottevő szerepet. 
(Még ha a lenyomat egy krisztalliton belülre esik is, az adott krisztallit szomszédjai akkor is 
befolyásolják a lenyomat mélységét. Nagyon nehéz pontosan megmondani, hogy egy mérés-
sel hány krisztallitból veszünk mintát.) A 1.1.48 ábra a tapasztalati, és a rá illesztett Gauss el-
oszlásfüggvényt mutatja. 

 
1.1.48. ábra. Szerkezeti acélanyag felületi mikrokeménység eloszlása. 
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8.2.4 Egyesített minták eloszlásának stabilitása 
Itt adom meg a 5.3.3.2 részben leírt vizsgálatok eredménydiagramjait. 

 
1.1.49. ábra. A 10 és 11< méretű minták egyesítésével nyert tapasztalati eloszlások összevetése alumínium és ti-

tán ötvözetű próbatestek esetén. 

 
1.1.50. ábra. A 10..13 és 15< méretű minták egyesítésével nyert tapasztalati eloszlások összevetése ötvözetlen 

acél próbatestek esetén. 

 
1.1.51. ábra. A 8..10 és 10…20 méretű minták egyesítésével nyert tapasztalati eloszlások összevetése ötvözött 

acél próbatestek esetén 

 

-3

-2

-1

0

1

2

3

-4 -3 -2 -1 0 1 2 3

N-1

x

AlCuMgTi egyesített eloszlások Gauss papíron

11<

10

std

-3

-2

-1

0

1

2

3

-4 -3 -2 -1 0 1 2 3

N-1

x

CkStA egyesített eloszlások Gauss papíron

15<

10…13

std

-3

-2

-1

0

1

2

3

-3 -2 -1 0 1 2 3 4

N-1

x

CrMoMn egyesített eloszlások Gauss papíron

10_20

8_10

std



100 

9 Irodalomjegyzék 

9.1 Saját Publikációk  

9.1.1 Publikációk a tézisek témájában 
[1] Kovács K.: Conflict between the Three Parameter Weibull Distribution and the 

Service Fatigue Lives, Proceedings of VSDIA 2008 p. 761-769, ISBN 
978 963 313 011 7 

[2] Kovács K.: Bayesian Estimation of Fatigue Lives, Proceedings of VSDIA 2008, 
p. 771-780, ISBN 978 963 313 011 7 

[3] Kovács K.: Bayesian Methods for Evaluation Fatigue Tests and their Applica-
tion for a Glider Airplane Góbé, Periodica Polytechnica (www.pp.bme.hu), 
Transportation Engineering, 37/1-2 (2009), 57-64. 

9.1.2 Publikációk az értekezés által érintett további témákban 
[5] Kovács K. - Zobory I.: Simulation of Crack Propagation under Tensile-

Compressive Load of Arbitrary Time Dependence, Proceedings of VSDIA 2004, 
p. 481-492. ISBN 963 420 875 4 

[6] Kovács K. – Dóra S.: Computer Simulation of a Cracked Shaft under Tensile-
compressive and Rotating-bending Load, Proceedings of VSDIA 2004, p. 493-
500. ISBN 963 420 875 4 

[7] Kovács K.: A Method for the Numerical Study of the Plastic Crack Tip, Pro-
ceedings of microCAD 2005, Sect. G, p. 91-96, ISBN 963 661 953 1 

[8] Kovács K.: Results of the Numerical Investigation of the Plastic Crack Tip un-
der Cyclic load in Cracked Sheet, Proceedings of microCAD 2005, Sect. G, p. 
97-101, ISBN 963 661 953 1 

[9] Kovács K.: Párhuzamosan működő elemi szálak elszakadására alapozott repe-
désterjedési modell, GÉP, 2005/4, 37-47.  

[10] Kovács K.: A K I feszültségintenzitási tényező számítása lemezben végeselemes 
modellben, GÉP, 2006/7, 24-29. old. 

[11] Kovács K.: Fatigue models based on differential equations, Proceedings of 
VSDIA 2006, p. 621-636. ISBN 978 963 420 968 3 

[12] Zobory I. – Szabó A. – Kovács K.: Investigation into the Operation Load Col-
lectives of Bogie-Frames and other Load Bearing Components, Proceedings of 
BOGIE 2007, p. 333-350. ISBN 978-963-420-977-5 

[13] Kovács K.: Fatigue Models Based on Differential Equations, Proceedings of 
VAL2 2009, p. 989-998. ISBN 978-3-00-027049-9 

[14] Kovács K.: An On-Board Crack Warning System, Proceedings of VAL2 2009, 
p. 617-626. ISBN 978-3-00-027049-9 

9.2 Felhasznált irodalom 
[ALGLIB] Bystritsky, V. – Bochkanov, S.: ALGLIB project, www.alglib.net 

[Bernardo] Bernardo, J. M.: Objective Bayesianism, 2008.  
   www.uv.es/bernardo/publications.html 



101 

[Bolotin] Bolotin, V. V.: Statisztikai módszerek a szerkezetek mechanikájában 
Műszaki könyvkiadó, 1970. ETO: 624.04:519.2 

[Buch]  Buch, A.: Fatigue Strength Calculation.  
Trans Tech Publications, 1988 ISBN 0-87849-536-3 

[Butler]  Butler, J. P.: Reliability Analysis in the Estimation of Transport Type Aircraft 
Fatigue Performance, International conference on structural safety and reliabili-
ty, Proceedings 1969. Pergamon Press, 1972 ISBN 08 016566 4 

[Branger] Branger, J.: Life estimation and prediction of fighter aircraft, International 
Conference on Structural Safety and Reliability, Washington D. C., 1969, Pro-
ceedings, p. 181-211. Pergamon Press 1972.  08 016566 4 

[Castillo1] Castillo, E. - Fernández-Canteli, A. - Hadi A. S.: On fitting a fatigue model 
to data, International Journal of Fatigue 21 (1999) 97-106 

[Castillo2] Castillo, E. - Fernández-Canteli, A.: A general regression model for lifetime 
evaluation and prediction, International Journal of Fracture 107, 117-137, 2001 

[Chaboche] Chaboche, J. L. – Kaminski, M. – Kanouté, P.: Extenson and application of 
a non-linear fatigue damage accumulation rule for variable amplitude loading 
programs,  VAL2 Conference Proceedings, Volume II. p. 627-639. 2009. 
ISBN978-3-00-027049-9 www.dvm-berlin.de 

[Cornell] Cornell, C. A.: Bayesian Statistical Decision Theory and reliability-based de-
sign, Published in the proceedings of International conference on structural 
safety and reliability, 1969. Edited by Alfred M. Freudentahl, Pergamon Press, 
1972 ISBN 08 016566 4 

[Czitronyi] Czitronyi J.:  Tengely- és forgattyútörések a vasúti járműveknél 
Vasúti és Közlekedési Közlöny, 1927. 

[Dóra]  Dóra S. – Gaier, Ch. – Dannbauer, H.: Gépszerkezetek kifáradási jellemzői-
nek vizsgálata számítógépes szimulációval, Járművek, 2001/3, p. 81-84. 

[Dupuis] Dupuis, D. J. – Mills, J. E.: Robust Estimation of the Birnbaum-Saunders Dis-
tribution, IEEE Transactions on Reliability Vol. 47, No 1, 88-95, 1998 March 

[FAA] Federal Aviation Administration:  Advisory Circular AC 23-13A; Fatigue, 
fail-safe and damage tolerance evaluation of metallic structure for normal, utili-
ty, acrobatic, and commuter category airplanes, Washington, 2005 

[Gedeon1] Gedeon J.: Jármű vázszerkezetek kifáradási élettartam vizsgálata 
  Doktori Értekezés, 1984. 

[Gedeon2] Gedeon J.: Az R26 S Góbé típusú vitorlázógép engedélyezett üzemidejének 
hosszabbítására végzett kísérletek, Zárójelentés, Budapest, 1976. 

[GépWI] Dékány E. - Gedeon J. - Gillemot L.: A Weibull eloszlás néhány műszaki al-
kalmazása I. rész, Gép, 1981. Január 

[GépWII] Dékány E. - Gillemot L.: A Weibull eloszlás néhány műszaki alkalmazása II. 
rész, Gép, 1981. Május 

[GépWIII] Gedeon J.: A Weibull eloszlás néhány műszaki alkalmazása III. rész 
Gép, 1981. Június 

[GépWIV] Gillemot L. - Dékány E.: A Weibull eloszlás néhány műszaki alkalmazása IV. 
rész, Gép, 1981. Augusztus 



102 

[Giessen1]  Deshpande, V.S. – Needelman, A. – Van der Giessen, E.: Discrete 
dislocation modeling of fatigue crack propagation.  
Acta Materialia 50, p. 831-846, 2002. 

[Giessen2] Brinckmann, S - Van der Giessen, E.: A discrete dislocation dynamics study 
aiming at understanding fatigue crack initiation. Materials Science & Engineer-
ing p. 461-464. 2004. 

[HaMáZo] Halász G. - Márialigeti J. - Zobory I.: Statisztikus módszerek a műszaki gya-
korlatban, BME Továbbképző Intézete, Budapest, 1976. 

[Hosking] Hosking, J. R. M.: The theory of probability weighted moments. 
http://www.research.ibm.com/people/h/hosking/abs.rc12210.html 1986. 

[IsBaHay] Issler, S. – Bacher-Hoechst, M. – Haydn, W.: Fatigue design for components 
under variable loading in the very high cycle fatigue area, Proceedings of 
VAL2 2009, p. 935-943. ISBN 978-3-00-027049-9 

[JETfly] www.jetfly.hu 

[Komlósi] Komlósi T.: ZIU-9 típusú trolibusz kormányösszekötő-rúd törés vizsgálata a 
DKV Debreceni Közlekedési Zrt.-nél 

[Lukács] Lukács O.: Matematikai statisztika (Bolyai könyvek) 
Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1996. ISBN 963 16 0538 8 

[Matolcsy] Matolcsy M.: Gépszerkezetek szilárdsági méretezésének általános kérdései 
időben változó terhelés esetén, Tudományos munkásság tézisszerű összefogla-
lása a doktori fokozat elnyeréséhez, Budapest, 1992. 

[Matolcsy1] Matolcsy M.: Gép- és tartószerkezetek méretezése, kifáradása 
BME Mérnöktovábbképző Intézet, Budapest, 1984. ISBN 963 431 600 X 

[Matolcsy2] Matolcsy M.: Szerkezetek fáradt törése, élettartama, megbízhatósága 
BME Mérnöktovábbképző Intézet, Budapest, 1975.  

[Matolcsy3] Matolcsy M.: Szerkezetek dinamikája, Tankönyvkiadó, 1983, Budapest 

[Márialigeti] Márialigeti J.:  Statisztikus Fárasztóvizsgálatok Kiértékelésének megbízható-
sága, Doktori értekezés, Budapest, 1973. 

[MiSzeVár] Michelberger P. - Szeidl L. - Várlaki P.: Alkalmazott folyamatstatisztika és 
idősor-analízis, Typotex, 2001. ISBN 963 9132 44 6 

[Niu] Niu, M. C. Y.:  Airframe Structural Design, Adaso Adastra Engineering Cen-
ter, 1999. ISBN-13: 978-9627128090 

[Owen] Owen, W. J.: A New Three-Parameter Extension to the Birnbaum-Saunders 
Distribution, IEEE Transactions on Reliability, 2006. 

[Paris]  Paris, P. C. – Tada – Donald, J.K.: Service load fatigue damage – a historical 
perspective. International Journal of Fatigue, 21 p. S35-S46, 1999. 

[Payne] Payne, A. O.: The fatigue of aircraft structures, Progress in Fatigue and Frac-
ture, Freudentahl Anniversary Volume, Pergamon Press, 1976,  ISBN 0 08 
020866 5 

[Prohászka] Prohászka J.: A fémek és ötvözetek mechanikai tulajdonságai 
 Műegyetemi kiadó, 2001. ISBN 963 420 671 9 

[Reddick] Reddick, H. K.: Safe-life and damage-tolerant design approaches for helicop-
ter structures, US Army Research and Technology Laboratories, ≈1985. 



103 

[Saunders] Saunders, S. C.: The Problems of Estimating a Fatigue Service Life with a 
Low Probability of Fracture, Progress in Fatigue and Fracture, Freudentahl 
Anniversary Volume, Pergamon Press, 1976, ISBN 0 08 020866 5 

[Svenson] Svenson, T.- Karlson, M.- Johannesson, B.- de Maré, J.- Johannesson, P.: 
 Predictive safety index for variable amplitude fatigue life 

 VAL2 Conference Proceedings, Volume II. p. 723-732. 2009. 
ISBN978-3-00-027049-9 www.dvm-berlin.de 

[Szatmáry] Szatmáry Z.: Mérések kiértékelése, Egyetemi jegyzet, BME, 2002. 
[Vabranova] Vincze I. – Vabranova M.: Nemparaméteres matematikai statisztika, Akadé-

miai Kiadó, Budapest, 1993. ISBN 963 05 6525 0 

[Vincze] Vincze I.: Matematikai statisztika, Tankönyvkiadó, Budapest, 1973. 

[weibull.com] www.weibull.com 

[ZhByNo] Zhu, C. – Byrd, R. H. – Nocedal, J.: FORTRAN routines for large scale 
bound constrained optimization (1997), ACM Transactions on Mathematical 
Software, Vol. 23, Num. 4, pp. 550-560. 

[Zobory] Zobory I.:  Sztochasztikus folyamatok a rendszerdinamikában, előadás jegyzet 

[ZoZwi] Zobory I. – Zwikli S.:  Vasúti kerékpártengely anyagok kifáradási határának 
laboratóriumi fárasztóvizsgálatok alapján történő becslése, KTMF tudományos 
közlemények, 1982/2. 

  



104 

10 Jelölésjegyzék 

Jelölés Legfontosabb jelentés (kivételes esetben néhány jelölés más jelentéssel is előfordul) 

NAGY 
betű 

nevezetes függvény (pl. eloszlás fv., likelihood fv., ...) 
operátor (várható érték, szórás) 
valószínűségi változó 
események 
valamilyen eloszlásfüggvény paramétere 

M(...) várható érték képzés operátora 
S(...) szórás képzés operátora 
M* várható érték valamilyen becslése (mintaelemektől függő valószínűségi változó) 
S* szórás valamilyen becslése (mintaelemektől függő valószínűségi változó) 
M... normális vagy lognormális eloszlásfüggvény várható érték paramétere 
S... normális vagy lognormális eloszlásfüggvény szórás paramétere 

A Weibull eloszlás alakparamétere 

B Weibull eloszlás skálaparamétere 

R láncszerűségi paraméter 

N 
 normális eloszlás eloszlásfüggvénye 
egy paraméterrel vagy paraméter nélkül szerepeltetve: standard 

L(...) likelihood függvény 

T tönkremenetelig tartó üzemidő, mint valószínűségi változó 
ti élettartam minta elemei 
t élettartam minta elemeket tartalmazó vektor 
t üzemidő változó 
τ integrálási változó üzemidőhöz (ha t használata zavaró) 
X a tönkremenetelig tartó üzemidő 10-es alapú logaritmusa, val. vált., X =lg T 
xi mintaelemek, xi=lg t i 
x mintaelemeket tartalmazó vektor 
x logaritmikus üzemidő változó, x=lg t 

F…(...)  eloszlásfüggvény 
f…(...) sűrűségfüggvény 
λ…(...) eseménysűrűség, meghibásodási ráta, λ = f/(1-F) 

X(t,ω) az üzemi terhelésfolyamatot leíró sztochasztikus folyamat 
XC(t,ω) az üzemi terhelésfolyamat csúcsértékeit leíró sztochasztikus folyamat 

R(t,ω) a teherbírást leíró sztochasztikus folyamat 
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11 Ábrajegyzék 
1.1.1. ábra Az élettartam kiszámítása időben változó teherbírás esetén. Az említett 
mennyiségek értékei az ábrán:  idők: t1=3, t2=4, t3=7;   terheléscsúcs várható értékek: 
X0=2, Xlimit=8;   teherbírások: R1=10, R2=6; 18 

1.1.2. ábra A szerkezetkárosodás megindulása és terjedése közötti veszélyes korreláció 
szemléltetése. 24 

1.1.3. ábra A P valószínűséghez tartozó érték becslésének M(xP
*-xP) torzítása az n  

mintamérettel szorozva, a várható érték ismeretében (0,S0) valamint ismeretlen 
paraméterekkel (M,S), különböző mintamértekkel. 27 

1.1.4. ábra Az előző ábrán látható egyenesek meredeksége a mintaméret függvényében 28 

1.1.5. ábra A P valószínűséghez tartozó érték becslésének szórása a várható érték 
becslésének szórásához viszonyítva, a szórás ismeretében (M,1) vagy a várható érték 
ismeretében (0,S0) valamint ismeretlen paraméterekkel (M,S), különböző 
mintamértekkel. 29 

1.1.6. ábra A Pk küszöbvalószínűség, mely alatt a szórás ismerete fontosabb információ 
az adott valószínűséghez tartozó érték becsléséhez 30 

1.1.7. ábra Tapasztalati összefüggés a szórás és a logaritmusok szórása között 37 

1.1.8. ábra Tapasztalati összefüggés a várható érték logaritmusa és logaritmus várható 
értéke között 37 

1.1.9. ábra Tapasztalati összefüggés a lognormális és a Weibull eloszlás szórás jellegű 
paraméterei között 38 

1.1.10. ábra Tapasztalati összefüggés a lognormális és a Weibull eloszlás várható érték 
jellegű paraméterei között 38 

1.1.11. ábra Tapasztalati összefüggés várható érték és szórás jellegű paraméterek között 
alumínium és titán ötvözetekre 40 

1.1.12. ábra Tapasztalati összefüggés várható érték és szórás jellegű paraméterek között 
ötvözetlen acélokra 40 

1.1.13. ábra Tapasztalati összefüggés várható érték és szórás jellegű paraméterek között 
ötvözött acélokra 41 

1.1.14. ábra Tapasztalati összefüggés várható érték és szórás jellegű paraméterek között 
megmunkált öntöttvasakra 41 

1.1.15. ábra 18db különböző Wöhler kísérlet [lg Sj
*, Mj

*] eredményeire  illesztett 
egyenesek összevetése egymással, ötvözött szerkezeti acélok adatai alapján, kb. ≈1000 
próbatest fárasztására támaszkodva. 44 

1.1.16. ábra 14db különböző Wöhler kísérlet [lg Sj
*, Mj

*] eredményeire  illesztett 
egyenesek összevetése egymással, alumínium és titán ötvözötek adatai alapján, kb. 
≈700 próbatest fárasztására támaszkodva. 45 

1.1.17. ábra . Az élettartam minták elméleti szórásparaméterének szórásának hatása a 
minták becsült logaritmikus szórásának tapasztalati szórására. Feltételezett élettartam 
eloszlások: lognormális (folytonos vonalak), kétparaméteres Weibull (szaggatott 
vonalak). A diagram NEM anyagfüggő! 47 

1.1.18. ábra . Az élettartam minták elméleti szórásparaméterének szórásának hatása a 
minták becsült logaritmikus szórásának tapasztalati szórására. Feltételezett élettartam 
eloszlások: tapasztalati minták alapján meghatározott speciális eloszlás (részletes leírás 
a 5.3.3 fejezetben) 47 
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1.1.19. ábra Az egyes minták Sj elméleti logaritmikus szórásait megadó modell grafikus 
szemléltetése a különböző anyagféleségekre. A vastag vonalak a várható értékeket, a 
szaggatott vonalak a ± szórás tartományokat mutatják. Feltételezett élettartam eloszlás: 
lognormális. 48 

1.1.20. ábra Az egyes minták Sj elméleti logaritmikus szórásait megadó modell grafikus 
szemléltetése a különböző anyagféleségekre. A vastag vonalak a várható értékeket, a 
szaggatott vonalak a ± szórás tartományokat mutatják. Valós minták alapján 
meghatározott élettartam eloszlással. 48 

1.1.21. ábra Az l relatív likelihood függvény konvergenciája a Gauss féle harang-
görbéhez a transzformált s normált tapasztalati szórás függvényében, különböző 
mintaméreteknél 53 

1.1.22. ábra  Példa a Bayes becslésben szerepet játszó függvényekre (n=5) 59 

1.1.23. ábra Az a-posteriori eloszlás szórása a ∆M eltérés paraméter függvényében 
különböző mintaméreteknél és a-priori szórásoknál. A diagramon vékony vonalakkal 
szerepel a különböző eltérések valószínűségére jellemző p* paraméter alakulása is. 62 

1.1.24. ábra Az a-posteriori szórás növekmény a ∆M eltérésre jellemző p* 
valószínűségfüggvényében (az előző diagram adataival) 62 

1.1.25. ábra A szórásra vonatkozó a-posteriori eloszlás szórásparaméterének függése a 
mintamérettől különböző a-priori szórásparaméterek esetén és a likelihood függvény 
alapján 63 

1.1.26. ábra A Bayes becsléssel megtakarítható próbatestek száma a likelihood 
függvényen alapuló becsléshez képest, avval a feltétellel, hogy a becslést leíró eloszlás 
szórásparamétere azonos 63 

1.1.27. ábra A különböző élettartamokhoz tartozó törési valószínűségek várható 
értékeinek Bayes becslése alapján kirajzolódó eloszlásfüggvény összevetése különböző 
paraméterbecslések által meghatározott eloszlásfüggvényekkel, lognormális élettartam 
eloszlásra (Mx

post = -0.6, Spost =-0.14) 65 

1.1.28. ábra Az előző ábrán szereplő Bayes becslés Weibull papíron a becsült eloszlás 
alsó tartományára illesztett Weibull eloszlás egyenesével 65 

1.1.29. ábra Az előző ábrákon szereplő eloszlások sűrűségfüggvénye 66 

1.1.30. ábra Az előző ábrákon szereplő eloszlások meghibásodási rátájának logaritmusa 
az 50% törési valószínűség alatti tartományon, néhány élettartamnál szerepel a becslés 
transzformált a-posteriori sűrűségfüggvénye. 66 

1.1.31. ábra. 1 logaritmikus szórású és 0 várható értékű elméleti eloszlások Gauss 
papíron 73 

1.1.32. ábra Példák bemetszett próbatestekre, melyeknél a töréshez vezető repedés a 
négy „sarokpont” bármelyikéből azonos valószínűséggel indulhat el. (Forrás: DaBeF 
CD). 74 

1.1.33. ábra A lognorm-lánc eloszlás logaritmikus szórásának csökkenése a 
láncszerűség növekedésével 76 

1.1.34. ábra Lognormális eloszlású elemekből készített lánc élettartam eloszlása 
különböző R láncszerűség paramétereknél a kétparaméteres Weibull eloszláshoz és a 
lognormális eloszlással összevetve. 76 

1.1.35. ábra Függővé tett egyenletes eloszlású véletlenszámok szemléltetése c=0.4 
esetére. 79 

1.1.36. ábra Egy függő lognorm lánc eloszlás, azonos paraméterű független, és az 
utóbbihoz illesztett függő lognorm lánc eloszlás összehasonlítása 80 
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1.1.37. ábra Egy háromtagú függő lognorm-lánc összeg eloszlás tagjainak részaránya a 
tagok összegéből 81 

1.1.38. ábra Alumínium és titán ötvözötekből származó minták egyesített tapasztalati 
eloszlásához illesztett háromtagú függő lognorm lánc eloszlás és annak tagjai 83 

1.1.39. ábra Ötvözetlen acélokból származó minták egyesített tapasztalati eloszlásához 
illesztett háromtagú függő lognorm lánc eloszlás és annak tagjai 83 

1.1.40. ábra Ötvözött acélokból származó minták egyesített tapasztalati eloszlásához 
illesztett háromtagú függő lognorm lánc eloszlás és annak tagjai 84 

1.1.41. ábra Öntöttvasakból származó minták egyesített tapasztalati eloszlásához 
illesztett háromtagú függő lognorm lánc eloszlás és annak tagjai 84 

1.1.42. ábra A lognormális és a kétparaméteres Weibull eloszlás eltérése közepes 
valószínűségi tartományon. 92 

1.1.43. ábra Payne kritériumai által meghatározott lognormális Weibull eloszlás eltérése 
közepes valószínűségi tartományon. 93 

1.1.44. ábra A kártyapakli modell alapján szimulált élettartamok logaritmusának 
eloszlása. 94 

1.1.45. ábra. A Saunders-féle tapasztalati eloszlásfüggvény standardizáltja 1 
logaritmikus szórású és 0 várható értékű lognormális és kétparaméteres Weibull 
eloszlásokkal Gauss papíron 96 

1.1.46. ábra. A W2 és lognorm paraméterekre összefüggése a Butler által közölt összes 
kísérleti adatban 97 

1.1.47. ábra. A W2 és lognorm paraméterekre összefüggése a Butler által közölt 
„qualified” kísérleti adatokban 98 

1.1.48. ábra. Szerkezeti acélanyag felületi mikrokeménység eloszlása. 98 

1.1.49. ábra. A 10 és 11< méretű minták egyesítésével nyert tapasztalati eloszlások 
összevetése alumínium és titán ötvözetű próbatestek esetén. 99 

1.1.50. ábra. A 10..13 és 15< méretű minták egyesítésével nyert tapasztalati eloszlások 
összevetése ötvözetlen acél próbatestek esetén. 99 

1.1.51. ábra. A 10..13 és 15< méretű minták egyesítésével nyert tapasztalati eloszlások 
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