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Bevezetés 

A választott téma jelentősége 
Sok gépalkatrész, különösen a járműalkatrészek jelentős körének az anyag-
fáradás a mértékadó tönkremeneteli módja. Ezért a kifáradás a probléma 
fölismerése óta (Wöhler, ≈1860.) folyamatosan intenzíven vizsgált terület. A 
folyamatos kutatások ellenére a műszaki fejlesztés újra meg újra olyan szer-
kezetek születésére vezet, melyek meglepetésszerűen ismét ráirányítják a 
közvélemény figyelmét is a kifáradásra, pl. sugárhajtású utasszállító repülő-
gépek túlnyomásos törzse (1950.), gumibetétes nagysebességű vasúti kerék-
párok (2000.)… 

A kutatás céljai 
A kifáradással kapcsolatos mérnöki számítások legfontosabb célja valami-
lyen üzemidő meghatározása (pl. megengedhető élettartam, átvizsgálási 
periódus), vagy valamely károsodási esemény bekövetkezési valószínűségé-
nek becslése, bizonyos feltételek mellett. E célok eléréséhez erőforrás-
igényes fárasztókísérletek eredményei szükségesek, és még ezek birtokában 
is mindig számos bizonytalansággal kell szembenézni. Tovább nehezíti a 
kérdést, hogy a járműiparban igen kis törési valószínűségek engedhetők meg 
(<1%). Ezek fényében látható az alábbi törekvések fontossága: 

o Vizsgálnunk kell a korábbi „hasonló” eseteket, és minél több „új-
rahasznosítható” információt kell kinyernünk belőlük. 

o Ki kell dolgoznunk és fejlesztenünk kell a kinyert „újrahasznosít-
ható” információk felhasználásának módszerét. 

Munkám fő célkitűzései a fentiekkel összhangban: 

o A laboratóriumi kísérletek és a valós üzemi élettartamok közötti 
kapcsolat tanulmányozása, figyelembe véve az üzemi terheléscsú-
csokat. 

o Olyan kiértékelési módszer kidolgozása, mely alkalmas újrahasz-
nosítható információk kinyerésére nagy mennyiségű laboratóriumi 
fárasztókísérletből.  

o Egy általam hozzáférhető fárasztókísérleti adatbázis kiértékelése, 
elsősorban az élettartam minták szórásviszonyainak, másodsorban 
az élettartam eloszlásalakok jellemzésére. 

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

o Az újrahasznosítható információk figyelembe vételével elérhető 
gyakorlati előnyök érzékeltetése. 
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o A tapasztalati élettartam eloszlások leírására alkalmas valószínűsé-
gi modell kidolgozása és jellemzése. 

A kutatás módszerei 
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 

Előzmények 

Az üzemi élettartamok eloszlásával kapcsolatban Matolcsy a gyakorlati 
alkalmazásoknak megfelelő tárgyalásmódot adott meg, továbbá megadta az 
tárgyalásmód alkalmazhatóságának határait.  Az X(t,ω) üzemi terhelésfo-
lyamatot és a szerkezet R(t,ω) üzemi teherbírását sztochasztikus folyamat-
ként kell kezelni. A törés feltétele: X(t,ω) > R(t,ω) A terhelés szerepét Ma-
tolcsy szétválasztotta az ingadozások fárasztóhatására és egy extrém csúcs 
által okozott végső törésre. Az R(t,ω) teherbírás folyamat meghatározására 
„egyenértékű fárasztóterhelést” használható, mely nem tartalmaz extrém 
csúcsokat. Az üzemi élettartam meghatározása R(t,ω) és az extrém csúcsok 
statisztikái alapján végezhető el [Matolcsy]. 

Több kutató is analizált már nagyszámú fáradási élettartam eloszlást a szó-
rásviszonyok és/vagy eloszlásalakok tanulmányozására. [Butler] [Saunders] 
[Matolcsy] [Gedeon1] A Wöhler kísérletek különböző terhelésszintjeihez 
tartozó élettartam eloszlásokkal kapcsolatban elméleti eredmények is ismer-
tek. [Castillo2] [Matolcsy] [Márialigeti] 

A gyakorlat szempontjából fontos döntések (pl. biztonságos üzemidő megál-
lapítása) statisztikai becslések alapján történnek. Jellegzetes feladat például 
élettartam eloszlásfüggvények paramétereinek becslése élettartam minták 
alapján. Ezekre a feladatokra számos becslési módszer ismert. A Bayes 
módszer abban különleges, hogy alkalmas az előzetes információk matema-
tikailag megalapozott figyelembe vételére, és a gyakorlatban értelmezhető 
eredményre vezet. Bernardo a Bayes módszert egy teljes paradigmaként írja 
le, a hagyományos módszerek alternatívájaként. [Bernardo] Előnyei miatt 
Cornell a Bayes módszer mérnöki alkalmazását javasolja. [Cornell] 

A Bayes módszerben a becsülni kívánt mennyiségre vonatkozó előzetes 
információinkat egy eloszlással írjuk le (a-priori eloszlás), melyet a rendel-
kezésre álló új minták figyelembe vételével módosítunk, és eredményül a 
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mennyiség a-posteriori eloszlását kapjuk. A becsült érték az a-posteriori 
eloszlás alapján határozható meg (legvalószínűbb érték, várható érték). 

Az élettartam eloszlások leírására számos kutató számos eloszlástípust al-
kalmazott már. Tapasztalati eloszlások kiértékelésével is foglalkoztak, és az 
néhány eloszlástípus elméleti indoklásával kapcsolatos eredmények is is-
mertek. [Saunders] [Castillo1] [Gedeon1] 

Új eredmények 

Az üzemi élettartamokról 

Szigorúan stacionárius X(t,ω) üzemi terhelésfolyamat esetén megvizsgáltam 
az üzemi élettartam kiszámítását különböző sztochasztikus R(t,ω) üzemi 
teherbírást folyamat modellek esetén, Matolcsy tárgyalásmódjából kiindulva 
[Matolcsy]. Célom az volt, hogy a laboratóriumi terhelésekkel nyert élettar-
tam statisztikákat összehasonlítsam a valós terhelés hatására létrejövő üzemi 
élettartam statisztikákkal. A laboratóriumi terhelések nem tartalmaznak 
extrém csúcsokat, de fárasztóhatás szempontjából egyenértékűnek tekinthe-
tők a valós terhelésfolyamatokkal. 

1. Tézis: Ha egy szerkezeti alkatrész a fáradt törésig tartó élettarta-
mában a repedésterjedési szakasz hossza elhanyagolható, 
akkor az extrém terheléscsúcsok hatása az élettartam elosz-
lásra az alábbi összefüggés szerint vehető figyelembe: 

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

ahol λ
*(t): az üzemi közbeni törésre vonatkozó meghi-

básodási ráta extrém csúcsok jelenlétében 
λ0(t): az egyenértékű fárasztóterheléssel végzett 

laborkísérletekben megjelenő élettartam 
meghibásodási rátája 

 λX(x): az extrém üzemi terheléscsúcsok szintátmet-
szési 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 meg-
bízhatóan ismert. Párhuzamos teherviselő elemek esetén is hasonlóan nagy 
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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 jellegű és szórás jellegű mennyiségek becsült értékei közötti 
összefüggést vizsgáltam. A vizsgálatokban szereplő Wöhler kísérletek szá-
ma ≈180, melyek ≈650 élettartam mintában összesen ≈4800 próbatest fel-
használásával 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 érték) mennyiségek között. 
A különböző jellegű mennyiségek kapcsolatára valószínűségi modellt illesz-
tettem. A feldolgozott adatokat a próbatestek anyaga szerint négy csoportba 
soroltam. A különböző vizsgált fémes anyagféleségek esetén a következő 
két tézisben megfogalmazott összefüggések jellege azonos. 

Elméleti úton megállapítottam, hogy az azonos jellegű statisztikai jellemzők 
közelítőleg átszámíthatók egymásba. Az elméleti összefüggéseket tapaszta-
lati adatok alapján igazoltam. 

2. Tézis: Állandó amplitúdójú fárasztókísérleti élettartam minták 
esetén a vizsgált azonos jellegű mennyiségek (várható érték – 
várható érték, szórás – szórás) becslései közötti kapcsolat 
gyakorlatilag determinisztikus a vizsgált különböző jellegű 
mennyiségek (várható érték – szórás) becslései közötti szto-
chasztikus kapcsolathoz viszonyítva. 

Következmény: A különböző jellegű mennyiségek becslései közötti korrelá-
ció vizsgálatakor bármelyik várható érték jellegű mennyiséget és bármelyik 
szórás jellegű mennyiséget választhatjuk, a különböző megválasztások gya-
korlatilag egyenértékűek.  
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A különböző jellegű mennyiségek összefüggésére nézve tapasztalati megál-
lapítást 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 tartomány fölött.  

A növekvő tendencia a többi szórás és várható érték jellegű mennyiség kö-
zött is fönnáll (2. Tézis). A szórás jellegű mennyiségek logaritmusának vár-
ható értéke a várható érték jellegű mennyiség függvényében jól közelíthető 
konstanssal egy küszöb élettartamig, a küszöbtől pedig egy emelkedő egye-
nessel. 

A rendelkezésemre álló élettartam mintákat eloszláslak szempontjából is 
kiértékeltem. Egyesített 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, 
különböző 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 különböző kísérletekben, a körülményektől függően. Ennek a 
függésnek az ismerete a gyakorlat számára hasznos volna. A becsült tapasz-
talati szórások azonban a véges mintaméret miatt valószínűségi változók, és 
a véletlen hatások részben elfedik a kívánt információt. A becsült tapasztala-
ti szórás értékek szóródásáról le kell választani a véges mintaméret hatását. 
A véletlen mintavételből és a kísérletek eltérő szórásszintjéből eredő hatások 
szétválasztását sztochasztikus szimulációkkal végeztem el. Megállapítható 
volt, hogy a generáló eloszlások szórásának mekkora ingadozása magyaráz-
za 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 jellemző szórásparaméter eloszlásokról az alábbi megállapítást 
tettem: 
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4. Tézis: Hasonló anyagféleségekkel (pl. ötvözetlen szerkezeti acélok) 
végzett állandó amplitúdójú fárasztókísérleti élettartam 
mintákhoz illesztett lognormális eloszlás becsült szóráspa-
raméterének ingadozása nem magyarázható teljesen a véges 
mintaméretekkel. Az egyes minták elméleti szórásparaméte-
re eltér. 

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

Becslések tulajdonságainak vizsgálata 

Megvizsgáltam az adott P valószínűséghez tartozó P-kvantilis értékek becs-
lését normális eloszlás esetén. A P-kvantilis értékek becslését a normális 
eloszlásfüggvény P-nél kiszámított inverzével végeztem, az átlagot és korri-
gált tapasztalati szórást használva az eloszlás paramétereiként. Ha az elmé-
leti várható érték vagy a szórás paraméter ismert, akkor a P-kvantilis értékek 
becslésének szórása kisebb. A kérdés ez: az eloszlás várható értékének vagy 
szórásának pontos ismerete csökkenti-e jobban a P-kvantilis érték becslésé-
nek 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 eloszlásoknál 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 tehervi-
selés szempontjából láncszerűen sorba kötött R számú elemmel, melyek 
élettartamát leíró valószínűségi változók azonos eloszlásúak és függetlenek 
(R: a láncszerűség mértéke). Az ilyen alkatrészekre vonatozó fárasztókísér-
leti élettartam minta többféleképpen is kiértékelhető:  

1. A mért élettartamokat a teljes alkatrész, mint egység, élettartamá-
nak tekintjük. 

2. A mért élettartamokat a leggyengébb elem élettartamának tekint-
jük, mely a többi elemre túlélési élettartam. 
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Az elemek élettartam eloszlása és a teljes rendszer élettartam eloszlása az 
elemek R számának ismeretében egyértelműen átszámítható egymásba. Te-
hát 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 becs-
lések eredménye nem változik, ha a próbatestet tetszőleges 
R≥1 számú sorba kapcsolt elemből álló rendszernek (lánc-
nak) tekintjük, melyben az elemek élettartamai azonos el-
oszlású, független valószínűségi változók. 

Ugyanazt a próbatestet általában többféle számú elemből állónak is tekint-
hetjük, így többféle R érték is indokolható. Ezért a tézis a becslési módsze-
rekre vonatkozó invariancia követelményként is kimondható: a becslés 
eredményének függetlennek kell lennie R értékétől. A likelihood függvé-
nyen alapuló módszereken (maximum likelihood, Bayes módszerek) kívül 
nem ismerek más olyan módszert, mely korlátozás nélkül teljesítené a mon-
dott invariancia követelményt. 

A Bayes módszer matematikailag jól megalapozott lehetőséget ad a rendel-
kezésre álló előzetes 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 szórásparaméter és ismert 
várhatóérték paraméter esetén. Az eloszlásfüggvény értékek 
becslését az a-posteriori eloszlások várható értékével végez-
tem az élettartam tengely vizsgált pontjaiban. A törési való-
színűség ilyen becslése a kis valószínűségek tartományán jól 
közelíthető kétparaméteres Weibull eloszlással. 

Következmény: A kis törési valószínűségek tartományán a bizonytalanságok 
miatt a törési valószínűség Bayes módszerrel meghatározott várható értéke 
lényegesen nagyobb annál, mint amit a becsült szórásparaméter várható 
értéke alapján meghatározott lognormális eloszlásfüggvény jelez. Hasonló 
hatás lép föl minden élettartam eloszlásnál a kis valószínűségek tartomá-
nyán: a törési valószínűség várható értéke sokkal nagyobb lehet, mint a leg-
valószínűbb értéke. 
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Üzemben tartási idő optimális értékének Bayes becslése 

Alkatrészek, szerkezetek 0< t*<∞ optimális üzemben tartási idejének meg-
határozási módszerét vizsgáltam az alábbi feltételek mellett: 

o Az alkatrész, szerkezet az üzemben töltött idővel arányosan „hasz-
not” termel, a h(ω) arányossági tényező csak alkatrésztől független 
külső körülményektől függ, figyelembe 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 különbségének (a nyereségnek) várható értéke 
maximális legyen. 

8. Tézis: Az üzemeltetésből származó haszon várható értékét az a t*  
üzemidő maximalizálja, mely eleget tesz az alábbi egyen-
letnek: 

( )
( )

( )
( ))(

)(

)(1

)(

ω
ω

KM

hM

tFM

tfM =
− ∗

∗

 

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 va-

lószínűségi változó eloszlás- és sűrűség-
függvénye 

Fáradásos élettartam eloszlások sztochasztikus modellje 

Értekezésemben rámutattam, hogy pl. tömbszerű alkatrészek esetében 
előnnyel jár a fárasztókísérleti élettartamok pontosabb ismerete a kis való-
színűségek tartományán. Kidolgoztam egy olyan valószínűségi modellt a 
fáradási élettartamok leírására, mely széleskörűen alkalmazott eloszlástípu-
sok közös általánosításának tekinthető. 

9. Tézis: Kidolgoztam egy új, a kifáradási élettartamra vonatkozó 
valószínűségi modellt, mely a teljes élettartamot több jelleg-
zetes fáradási szakasz hosszát leíró valószínűségi változó 
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összegeként modellezi. A modell jellemzője, hogy az élettar-
tam komponenseket leíró valószínűségi változók eloszlása 
lognormális élettartam eloszlású elemekből álló lánc eloszlá-
sa. A modell további jellemzője, hogy az élettartam kompo-
nensek valószínűségi értelemben vett függősége a modell egy 
paraméterével változtatható mértékű. A modell speciális 
esetként tartalmazza a normális, a lognormális, a két- és há-
romparaméteres Weibull, a gamma eloszlásokat. 

Elemeztem a tagok függőségének kérdését a bevezetett modell szempontjá-
ból. A tagok közötti függőség mértéke számottevően befolyásolja az ered-
ményeket. De az eloszlás többi paraméterének alkalmas megválasztásával 
determinisztikusan függő tagokkal is jó közelítéssel előállíthatók független 
tagokkal nyerhető eloszlásalakok. A determinisztikusan függő tagok alkal-
mazása lényegesen megkönnyíti a modell numerikus és analitikus kezelését.  

Kidolgoztam és számítógépi programmal megvalósítottam numerikus para-
méter-identifikációs eljárásokat, melyekkel az új modell paraméterei illeszt-
hetők nagymintás tapasztalati eredményekhez. A modell illeszthetőségét 
valós élettartam minták egyesítésével nyert nagy mintákon igazoltam. 
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