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1. VALÓSZÍNŰSÉGSZÁMÍTÁSI ÉS MATEMATIKAI STATISZTI-

KAI ALAPFOGALMAK 

1.1. Az esemény fogalma, eseménytér, műveletek eseményekkel 

1.1.1. Az esemény fogalma, eseménytér 

Véletlen kísérlet (vagy természeti jelenség): amelynek kimenetelét az általunk figyelembe 

vett, ismert feltételek nem határozzák meg egyértelműen. 

Kísérlet lehetséges kimenetele = elemi esemény 

Jelölése: ω 

Elemi események összessége az eseménytér (halmaz),  

jele: Ω ; ωΩ 

 

1.1. ábra: Elemi események, esemény tér, véletlen esemény 

Véletlen (lehetséges) esemény: elemi események egy halmaza: A, B, ... 

Ha ω
* A és egy kísérlet esetén ω

*
 kimenetel adódik, azt mondjuk, hogy A véletlen 

esemény bekövetkezett.  

Pl. Ha egy élettartam vizsgálat esetén az Nt törési ciklusszám  A  = {Nt > 10
6
 ciklus} 

szinthalmazával van meghatározva egy esemény és egy kísérletben Nt = 2,3 10
6
 

adódik, akkor A bekövetkezett!  

Kitüntetett események:  

 Ω , amely minden elemi eseményt tartalmaz:  

Biztos esemény   

 O, üres halmaz, amely nem tartalmaz elemet, így Ω minden halmazához hozzá ta-

rozónak tekinthető: 

Lehetetlen esemény 

1.1.2. Műveletek eseményekkel 

Összeadás: 

A+B, vagy A () B a két esemény közül legalább az egyik bekövetkezik (egyesítés) 
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1.2.ábra: Események összeadása (unió) 

Szorzás: 

AB, vagy AB mindkét esemény bekövetkezik (metszet) 

 

1.3.ábra: Események szorzata 

Komplementer esemény: 

A komplementer eseménye: A ,    AA  ,  0AA   

 

1.4. ábra: Komplementer esemény 

1.2. Gyakoriság, relatív gyakoriság, valószínűség 

1.2.1. A gyakoriság fogalma 

Véletlen kísérlet kimenetelét nem tudjuk megjósolni. Kísérlet sorozatot végezve, a kimene-

telek alkotta esemény-bekövetkezési sorozat áttekinthetetlennek tűnik.  

Legyen A és B két lehetséges esemény, kimenetel. 

Azt tapasztaljuk, hogy a kísérletek számát növelve a kA
 
 és kB

 
, az A és B események bekö-

vetkezése gyakoriságainak (számának) a kA/kB hányadosa relatív stabilitást mutat, és a kí-

sérletek n számát növelve egy meghatározott értékhez közeledik. 

Tehát az egyes események bekövetkezése (kimenetele) gyakoriságainak relatív súlya ál-

landósul a kisérletek számának növekedésével. 
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1.2.2. Valószínűség fogalma 

Hozzárendelve így egy eseményhez egy tetszés szerinti számot, a relatív gyakoriságok 

hányadosa alapján, minden eseményhez egyértelműen tudunk egy számot hozzárendelni.  

Egy tetszés szerinti A eseményhez ilyen módon hozzárendelt számot P(A)-val jelöljük, és 

az A esemény valószínűségének nevezzük.  

1.2.3. A relatív gyakoriság és valószínűség fogalma 

A valószínűség skálájának meghatározásához válasszuk ki a minden kísérlettel kapcsolat-

ban meghatározható Ω biztos eseményt.  

Rendeljük ehhez az 1 értéket. n kísérlet esetén Ω gyakorisága kΩ =n.  

Mivel pl. kA/kΩ=áll., kA is állandó, és  

 kA/n = áll.≤1, mivel kA≤k..  

1.2.2. pont alapján: P(A)=kA/kΩ .P(Ω)= kA/n .1= kA/n≤1, n → .  

A kA/n az A esemény relatív gyakorisága, és 

 0≤ P(A) ≤ 1. 

n <   esetén  kA/n~P(A). 

Megjegyzés: 

Legyenek A és B egymást kizáró események, AB=O. 

Ekkor kA+B = kA + kB, illetve  kA+B/n = kA/n + kB/n, így 

 P(A+B) = P(A) + P(B) 

1.2.4. A valószínűség axiómái 

(i) O≤ P(A) ≤ 1 

(ii) P(Ω) = 1 

(iii) A1, A2, …. Egymást páronként kizáró események véges vagy végtelen sorozata, 

azaz Ai Ak =O, i≠k, akkor  

  

k k

kk
)A(P)A(P  

A P(..) függvényt valószínűségi mértéknek vagy valószínűségeloszlásnak nevezzük. 
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1.3. Események valószínűségének alapvető összefüggései 

1.3.1. A lehetetlen esemény és a komplementer esemény valószínűsége 

A lehetetlen esemény valószínűsége 0, azaz  

 P(O)= 0, és A+O=A, AO=O 

A komplementer esemény (l. 1.1.2)  valószínűsége: 

 P( A )= 1- P(A) 

Tetszőleges A és B eseményre igaz, hogy  

 )()()()( BAPBPAPBAP    

Ha a B esemény tartalmazza A-t, vagyis A  B, akkor 

 P(A) ≤ P(B) és P(A-B) = P(B) – P(A) 

 

1.5. ábra: Események kivonása 

1.3.2. A feltételes valószínűség fogalma 

Legyen A és B két esemény, P(B)>0.  Tegyük fel, hogy egy kísérletsorozatban a B esemény 

gyakorisága kB, és ezek között kAB gyakorisággal az A is bekövetkezett.  

A kAB / kB hányadost az A esemény B-re vonatkoztatott relatív gyakoriságának nevez-

zük. 

Mivel   

 kAB/n ~ P(AB)  és  kB/n ~ P(B) , 

 
P(B)

P(AB)
~

/nk

/nk

k

k

B

AB

B

AB  . 
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A 
P(B)

P(AB)
 számot az A esemény B eseményre vonatkoztatott feltételes valószínűségének 

nevezzük, és P(AB)-vel jelöljük: 

 P(AB )= 
P(B)

P(AB)
 (1.1) 

 

1.6. ábra: A feltételes valószínűség értelmezése 

1.3.3. Események függetlensége 

Az A eseményt a B eseménytől függetlennek nevezzük, ha  

 P(AB)= P(A). 

Ebből következik, az (1.1) egyenlet átrendezésével, hogy ha A független B –től, akkor: 

 P(AB)= P(A)P(B) (1.2) 

A feltételes valószínűség definiciója és a fenti egyenlet alapján: 

 P(BA)=P(AB)/P(A)=P(B), 

vagyis ha A független B-től, akkor B is független A-tól. 

1.4. A valószínűségi változó fogalma 

A valószínűségi változó ( a továbbiakban val. vált) elemi értelmezés szerint az ω elemi 

események Ω halmazán értelmezett függvény. 

1.4.1. Egydimenziós eset. 

Olyan esetekben, amelyekben az elemi eseménnyel egyetlen számértéket lehet vagy kívá-

nunk kapcsolatba hozni, a függvény (hozzárendelés) az elemi események terének a szám-

egyenesre vagy annak egy részhalmazára való leképezés.  
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1.7. ábra: A valószínűségi változó értelmezése 

Azt a számot, amit az elemi eseményhez ilyen módon hozzárendelünk görög betűvel jelöl-

jük, és kiírhatjuk azt az ω elemi eseményt is zárójelben, amelyhez a hozzárendelés törté-

nik: 

 ξ (ω) vagy  η(ω), egyszerűen ξ  vagy  η. 

Megjegyzés: 

Gyakran a kísérlettel kapcsolatos elemi esemény eleve számértékkel definiálható. 

Ebben az esetben az elemi eseményt önmagához rendeljük. 

1.4.2. Valószínűségi vektorváltozó 

Ebben az esetben az elemi eseményhez több számértéket rendelünk, amelyek egy vek-

tor változó komponenseiként értelmezhetők. Ez tehát egy, az Ω halamazon értelmezett 

vektor függvény: 

  ~ ξ (ξ1, ξ2, ξ3,….. ξn) n<  

 

1.8. ábra: A valószínűségi vektorváltozó értelmezése kétdimenziós esetben: ξ1= ξ,  ξ2=η 

1.4.3. A sztochasztikus folyamatok 

Időben lejátszódó véletlen folyamatok esetén az ω elemi eseményhez egy ( , )T     

időtartományon értelmezett függvényt rendelünk.  
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Miközben a véletlen folyamat az időben lefut, a vizsgált rendszer egy jellemzője minden 

tT időpillanatban t –től függő ξt, (vagy ξ(t)) értéket vesz fel, az adott ω elemi esemény 

esetén.  

A ξ= ξ (t;ω) tehát egy kétváltozós függvénynek tekinthető: ω=áll., rögzített ω esetén egy 

ξω(t) időfüggvény, rögzített tT esetén ξt(ω) valószínűségi változó. 

 

1.9. ábra: Sztochasztikus folyamat értelmezése 

1.5. Az eloszlás- és sűrűségfüggvény fogalma 

1.5.1. Az eloszlás és az eloszlásfüggvény fogalma és néhány tulajdonsága 

Legyen AΩ esemény, P(ωA) = P(A). Legyen továbbá érvényes, hogy ha a ξ(ω) valószí-

nűségi változóra ξ(ω)E akkor ωA, és minden ωA-ra ξ(ω)E. Ekkor az A esemény és 

a számegyenes E részhalmaza egymáshoz van rendelve. 

Ebben az esetben  

 P(ωA)=P(ξ(ω)E) . 

A P(ξ(ω)E) valószínűségeloszlást a ξ(ω) valószínűségi változó valószínűségeloszlásá-

nak nevezzük.  



16  JÁRMŰTERVEZÉS ÉS -VIZSGÁLAT ALAPJAI 

www.tankonyvtar.hu  Márialigeti János, BME 

 

1.10 ábra: A valószínűségi változó valószínűség-eloszlásának értelmezése 

Erre is teljesülnek a valószínűségeloszlás axiómái, ahol Ω szerepét a ξ(ω) értékkészlete 

veszi át.   esetén ez az egész számegyenes. 

A valószínűségeloszlás megadása 

A P(ξ(ω)E) valószínűségek megadása tetszésszerinti E halmazra meglehetősen nehézkes.  

Ezért az alábbiak szerint járunk el. 

Legyen x a számegyenes egy tetszés szerinti, rögzített pontja, és tekintsük a  

 P(ξ(ω)E)= P{ξ(ω) ( , )x }=P(ξ<x) 

valószínűséget, amelyet mivel x-függő.  

Ha x-et a ξ valószínűségi változó értékkészletén, pl. a  x  tartományon végig-

futtatjuk, egy függvényt kapunk, melyet F(x)-szel jelölünk: F(x)= P(ξ<x).  

Ezt az F(x) függvényt a ξ valószínűségi változó eloszlásfüggvényének nevezzük (rövi-

dítve: eof). 

 

1.11. ábra: Az eloszlásfüggvény értelmezése 

Az F(x) eloszlásfüggvény tulajdonságai, ba xxx   értelmezési tartomány esetén: 

a./ Értékkészlete: 0 ≤ F(x) ≤ 1 
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b./ F(x1 )≤ F(x2 ), ha x1 < x2, mivel ha ξ< x1  ξ< x2 

c./ ,1)(lim,0)(lim 


xFxF

bxxaxx

 

d./ F(x) minden x-ben balról folytonos. (Mi csak folytonos eof.-al foglalkozunk) 

e./ ξ [a;b) esemény valószínűsége 

 P(ξ<a) + P(a≤ ξ <b)=P(ξ<b),   átrendezve 

 P(a≤ ξ <b)= P(ξ <b)-P(ξ<a) = F(b)-F(a) 

f./ ξ = a esemény valószínűsége, folytonos val. vált. és eof. esetén 

 P( a -  < ξ < a + )= F(a +) – F(a - ) 

  0 esetén F(a ±)  F(a), mivel F folytonos, így  

 P(ξ=a)=0, 

de ez nem lehetetlen esemény. Tehát abból, hogy a lehetetlen esemény valószínű-

sége 0, nem következik, hogy a valamely 0 valószínűségű esemény egyben lehetet-

len esemény is. Létezhetnek tehát 0 valószínűségű lehetséges események! 

 

1.12. ábra: Az eloszlásfüggvény 

 

1.13. ábra: A P(ξ=a ) értelmezése 
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1.5.2. A sűrűségfüggvény fogalma és tulajdonságai 

A ξ valószínűségi változót és annak F(x) eloszlásfüggvényét folytonosnak nevezzük, ha 

van olyan f(x) ≥ 0 függvény, hogy a számegyenes minden (a;b) intervallumára: 

 
b

a

dxxfbaPaFbF )()()()(   

Az f(x) függvényt a ξ val. vált. sűrűségfüggvényének nevezzük.  

a = xa , b = x esetén: 

  
x

ax

aa xFdxxfxxPxFxF )()()()()(   

ba xbxa  ,  esetén: 

 1)()( 
bx

ax

ba dxxfxxP  , 

vagyis a sűrűségfüggvény alatti terület 1. 

 

1.14. ábra: A sűrűség- és eloszlás függvény kapcsolata 

Mivel F(x) folytonos,  

 P(a≤ξ≤b)= P(a≤ξ<b)= P(a< ξ ≤b) = P(a< ξ <b) 

Mivel F(x) integrálként állt elő, következik, hogy F(x) differenciálható, tehát  
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 )(
)(

)( xF
dx

xdF
xf   

1.5.3. A várható érték és szórásnégyzet fogalma 

Várható érték (v.é.) 

Legyen ξ folytonos eloszlású, az 
a b

x x x  értelmezési tartományon folytonos F(x) eof-

al. A várható érték ( a továbbiakban v.é.): 

 
bx

ax

dxxxfM )()(  

Összeg v.é. 

Ha ζ= ξ+η két val. vált. összege és ξ és η v.é.-e létezik, akkor  

 M(ζ)=M(ξ)+M(η), speciálisan M(ξ+c)=M(ξ)+c, c=áll. 

Szorzat v.é. 

Ha  ζ= ξη és ξ és η v.é.-e létezik, és a két val. vált független, akkor  

 M(ζ)=M(ξ)M(η), speciálisan M(ξc)=cM(ξ), c=áll. 

 

1.15. ábra: A várható érték értelmezése 

Szórásnégyzet, szórás 

A D
2
(ξ ) szórásnégyzet definíció szerint a ξ-M(ξ) valószínűségi változó négyzetének várha-

tó értéke: 

 D
2
 (ξ) = M[(ξ-M(ξ))

2
], 

a D(ξ) szórás ennek pozitív négyzetgyöke: 
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 )()( 2  DD   

Kiszámítása a v.é. összefüggése alapján: 

  
bx

ax

dxxfMxD )())(()( 22   

 

1.16. ábra: A szórásnégyzet értelmezése 

1.6. Speciális valószínűségeloszlások 

Mind a járművekre működő terhelési folyamatok, mind az élettartam adatok valószínűségi 

leírásában a tapasztalatok arra mutatnak, hogy ezek valószínűségi tulajdonságait a leggyak-

rabban három, folytonos eloszlástípus valamelyikével jól tudjuk közelíteni: a normál, a 

lognormál vagy a Weibull (exponenciális) eloszlással. A továbbiakban ezért ezeket a való-

színűség eloszlásokat vizsgáljuk részletesebben. 

1.6.1. Normális eloszlás. 

A  valószínűségi változó normális eloszlású, ha sűrűségfüggvénye az alábbi alakú: 

 
 

2

2

2
1

( ) ;
2

x m

f x xe 

 




       (1.3) 

ahol m a várható érték,  > 0 a szórás, az eloszlás két paramétere. Az eloszlásfüggvény: 

    
 

2

2

2
1

;
2

x t m

F x P x dt xe 
 






         (1.4) 

Az m várható értékű és  szórású valószínűségi változó eloszlásfüggvényét az N(m;) 

szimbólummal jelöljük.  



1. VALÓSZÍNŰSÉGSZÁMÍTÁSI ÉS MATEMATIKAI STATISZTIKAI ALAPFOGALMAK 21 

 Márialigeti János, BME www.tankonyvtar.hu 

A normális eloszlás sűrűségfüggvénye, célszerűen -val normált ordinátájú koordináta-

rendszerben, az 1.17. ábra szerinti, míg a különböző  szórásokhoz tartozó sűrűségfüggvé-

nyek függvények az 1.18. ábrán láthatók. 

A normális eloszlás a várható értékére (m) szimmetrikus, így P(<m)=0,5, így a v.é. egy-

ben a 0,5-ös (vagy 50%-os) kvantilis. A szórás növekedésével a sűrűségfüggvény egyre 

inkább ellaposodik, utalva arra, hogy a v.é.-től távoli értékek is növekvő valószínűséggel 

fordulnak elő. A szórás csökkenése ezzel szemben a valószínűségi változó értékeinek a 

várható érték körüli koncentrációját jelenti. A sűrűségfüggvény alak így szemléletes képet 

ad a szórás mértékéről is.  

  

1.17. ábra: A normális eloszlás sűrüségfüggvénye. 

Az N(m;) eloszlásfüggvényű valószínűségi változó célszerű transzformációjával a stan-

dard normális eloszlású valószínűségi változót kapjuk, amely mind a normális eloszlás 

numerikus értékeinek meghatározásában, mind egyéb tekintetben számos előnyös tulaj-

donsággal rendelkezik.  

Tekintsük a N(m; ) valószínűségi változó  

 





m
  (1.5) 

egyenlet szerinti  transzformáltját, ami szintén valószínűségi változó. Határozzuk meg az 

 eloszlásfüggvényét.  

Legyen az  eloszlásfüggvénye (y), sűrűségfüggvénye (y), és az (1.5) egyenlet alapján  

 y=(x-m)/. (1.6) 

A N(m; ) valószínűségi változó F(x) eloszlásfüggvényét és az (1.5), (1.6) egyenletet 

felhasználva: 

   )()()()()()( yyP
mx

PxmPxPxF 


 


  (1.7) 

Felhasználva  N(m; ) eloszlásfüggvényét: 
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 yx mt

ydyydtexF )(')'(
2

1
)( 22
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 . (1.8) 

(1.8) egyenlet mindkét oldalát x szerint deriválva: 

 
dx

dy
ye

mx

)(
2

1
22

2)(




 




 (1.9) 

(1.6) egyenletet átrendezve és deriválva dx/dy=, így az (1.9) egyenletből (y)-t kifejezve, 

valamint x és dx/dy értékét behelyettesítve: 

 2

2

2

1
)(

y

ey





  (1.10) 

Így az (1.5) egyenlet szerinti  valószínűségi változó N(0;1), azaz m=0 várható értékű, =1 

szórású normális eloszlású valószínűségi változó. 

Az  val. vált. (y) eloszlásfüggvénye így: 

 )('
2

1
)()( 2

2'




mx
dyeyyP

y






  (1.11) 

Az (1.11) egyenlet alapján látható, hogy tetszés szerinti N(m; ) változó eloszlásfügg-

vényének értékei az (N(0;1) standard normális eloszlás táblázata alapján egyszerűen 

meghatározható. 

A standard normális eloszlás felhasználásával közvetlenül tájékozódhatunk arról, hogy egy 

 szórású normális val. vált. értékei milyen mértékben koncentrálódnak a várható érték 

körül.  

Például annak az eseménynek a valószínűsége, hogy egy N(m; ) val. vált. a várható 

értéke körüli,  méretű szimmetrikus intervallumba esik: 
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 (1.12) 

() néhány értékét az alábbi táblázatban foglaltuk össze: [(-)=1-()] 
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 () 2()-1  

0 0,5  

1 0,8413 0,6826 

2 0,9772 0,9544 

3 0,9987 0,9974 

3,4 0,9996 0,9992 

1.1 táblázat: A () néhány értéke 

 

1.18. ábra: A normális eloszlás sűrűségfüggvénye különböző szórások esetén. 

1.6.2. A logaritmikus normális eloszlás. 

Egy  valószínűségi változó logaritmikus normális (vagy lognormális) eloszlású, ha a loga-

ritmusa normális eloszlású, azaz ha az =ln transzformált változó normális eloszlású. 

Legyen  eloszlásfüggvénye L(x) sűrűségfüggvénye l(x). 

Jelölje lna és  az  változó eloszlásának a paramétereit, azaz N(lna;) eloszlású, ek-

kor: 

 

       

 
0

2

1
2

2
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 xdte

xlnPxlnlnPxPxL

xln alnt






 (1.13) 

ahonnan differenciálással a sűrűségfüggvényt kapjuk: 
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 (1.14) 



24  JÁRMŰTERVEZÉS ÉS -VIZSGÁLAT ALAPJAI 

www.tankonyvtar.hu  Márialigeti János, BME 

A lognormális eloszlás származtatását az 1.19. ábrán mutatjuk be, a jobb áttekinthetőség 

érdekében olyan  lognormális eloszlású változóra, amelynek logaritmusa speciálisan a 

standard normális eloszlás.  

Az l(x) a standard normális eloszlású változó  sűrűségfüggvényével, az  

[ln(x)-ln(a)]/ 

helyettesítéssel: 

   






 







alnxln

x
xl

1
 (1.15) 

Az 1.19. ábrán az N(0,1) standard normális eloszlású változó és a =e logaritmikus 

normális eloszlású változó (y), L(x) eloszlás és (y), l(x) sűrűségfüggvényeit ábrázoltuk. 

-ra a v.é., lna=0, így a=1 és =1. Az eloszlásfüggvények közötti kapcsolat a diagram 

alapján közvetlenül adódik, míg a  változó sűrűségfüggvényét a normális eloszlású válto-

zó  sűrűségfüggvénye alapján számolhatjuk, a (1.15) összefüggés felhasználásával. 

A  lognormális eloszlású változó paraméterei, ha az N(lna,) paraméterű normális 

eloszlás, az alábbi összefüggésekkel számítható: 

      1
22

2

222 




 eeaD;eaM  (1.16) 

10-es alapú logaritmussal dolgozva, ha =lg és N(lga,) normális eloszlású, akkor: 
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 (1.17) 
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1.19. ábra: A logaritmikus normális eloszlás származtatása. 

1.6.3. A Weibull és a kettős logaritmikus eloszlás. 

Egy  valószínűségi változó Weibull eloszlású, ha eloszlásfüggvénye az alábbi alakú: 

    
0

0

1 xxexPxF

b
xx









 



  (1.18) 

három paraméteres függvény. A sűrűségfüggvénye: 
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 (1.19) 

ahol 

x
0
  > 0  helyparaméter, 

   > 0  skálaparaméter, 

b   > 0  alakparaméter. 
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A Weibull eloszlást gyakran W(x0, , b) rövidítéssel jelöljük. A sűrűségfüggvény alakja 

b>1 esetén az 1.20. ábra szerinti, ahol az x=x
0
+  helyettesítéssel  

 F(x
0
 + )=1-e

-1
 = 0,632. 

 

1.20.ábra: A W(x0 , , b) Weibull eloszlás sűrűség és eloszlásfüggvénye. 

Az x
0  és b paraméterek különböző értékeire néhány jellegzetes eloszlástípus adódik: 

 x
0
 = 0 esetén: 

  

b
x

exF













1  (1.20) 

a kétparaméteres Weibull eloszlás, (1.21. ábra a/) 

 b = 1 esetén: 

   

0

1

xx

exF




  (1.21) 

a kétparaméteres exponenciális eloszlás, (1.21. ábra b/) 

 b = 1 és x
0 =0 esetén: 

   

x

exF


 1  (1.22) 
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az exponenciális eloszlás, (1.21. ábra c/) 

 

1.21. .ábra: a./ Kétparaméteres Weibull, b./ kétparaméteres exponenciális, c./ exponenciális elosz-

lás sűrűségfüggvényei. 

A Weibull eloszlás fontos tulajdonsága, hogy x
0
 =0 esetén az  = ln  valószínűségi válto-

zó az u.n. kettős exponenciális eloszlásba megy át, amelynek az extrém értékek eloszlásá-

ban, valamint a Weibull eloszlás „linearizálásában” igen nagy jelentősége van. 

Legyen  > 0, W(  , b ) kétparaméteres Weibull eloszlású valószínűségi változó és le-

gyen  = ln  . Legyen továbbá E(y) az  változó eloszlásfüggvénye. 

Ekkor : 

 

       
b

e

y

y

e

ePylnPyPyE
























1

 (1.23) 

Bevezetve az eu =  és  = 1/b paramétereket és (1.23)-at átrendezve: 

   




yeyE

uy

e


1  (1.24) 

a kettős exponenciális, KE( u,  ) eloszlás. Bevezetve a =(-u)/ , G(z) eloszlásfüggvé-

nyű standardizált változót, a z=(y - u) /, és y = z + u, így a  

     zezG
ze1  (1.25) 

KE(0,1) standard kettős exponenciális eloszláshoz jutunk, amelynek paraméterei tehát: u=0 

és  = 1. 

Ha 10-es alapú logaritmussal dolgozunk, a transzformációs egyenletek az alábbiak: 
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ahol a  kétparaméteres Weibull eloszlású valószínűségi változó eloszlásfüggvényének b 

és  paramétereire  

 10ln';
10ln'

1
ueb  


 (1.27) 

1.7. Sztochasztikus folyamatok 

1.7.1. A sztochasztikus folyamatok közvetlen valószínűségi leírása 

Az (1.4.3) fejezetben már bemutattuk a sztochasztikus folyamatok értelmezését. A továb-

biakban a sztochasztikus folyamtok egy szemléletes leírását, a közvetlen valószínűségi 

leírást tárgyaljuk. 

A sztochasztikus (véletlen) folyamaton, mint láttuk, egy  elemi eseményhez rendelt, idő-

ben lejátszódó véletlen függvényt értünk. A véletlen folyamat egy  elemi eseményhez 

rendelt lefutását a sztochasztikus folyamat egy realizációjának nevezzük. Legyen a folya-

mat lefutásának időtartama a T időintervallum és legyen t T tetszőleges időpillanat. A t 

időpontban a véletlen folyamat által felvett érték legyen t. E t érték egyrészt az adott fo-

lyamat egy konkrét  elemi eseményhez rendelt realizációjához, másrészt a t időpillanat-

hoz tartozik. Ezt a (t) írásmóddal, vagy a (t;) kétváltozós függvény formában is kife-

jezésre juttathatjuk.  

Legyen t* T egy adott időpillanat és legyen a folyamat egy  -hoz tartozó realizációjának 

lefutásakor a sztochasztikus folyamat t* időpontban felvett értéke t*(). Tekintsük e fo-

lyamat egy újbóli, *-hoz tartozó lefutását és legyen ekkor a folyamat t* időpillanatban 

felvett értéke t*(*). Sztochasztikus folyamatok esetén t*() t*(*) pontosabban ez 1 

valószínűséggel igaz. Az egyenlőség fennállása esetén determinisztikus folyamatról (= 

függvényről) beszélünk.  

 

1.22. ábra: A sztochasztikus folyamat ábrázolása.  
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A {; t;(t,)} térben a sztochasztikus folyamat egy felülettel ábrázolható, l. 1.22. ábra. 

Rögzített t0 esetén t0() egy valószínűségi változó, ezt a t0 ponthoz rendelt peremvalószí-

nűségi változónak nevezzük. Ha 0 rögzített, akkor t(0)= (t,0) egy T-n értelmezett 

függvény, ez a realizációs függvény vagy realizáció. A pontatlan mindennapi szóhaszná-

latban a (t,)=(t) realizációt is szokás sztochasztikus folyamatnak nevezni. 

A sztochasztikus folyamatok közvetlen valószínűségi leírása, nem törekedve a teljes ma-

tematikai egzaktságra, az alábbi módon történhet. 

Legyen t1 ,t2,....tn   T és t1(), t2(),......tn() ezen időpontokhoz tartozó peremvalószí-

nűségi változók. Legyen x1, x2,....xn egy szám n-es. Ekkor a peremvalószínűségi változók 

együttes eloszlásfüggvénye : 
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 (1.28) 

leírja a folyamat valószínűségi viselkedését. 

Definiáljuk a továbbiakban az X1, X2,.....Xm intervallumokat és tekintsük azt a H eseményt, 

hogy  
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 (1.29) 

ahol  ti()=(ti)  változójú függvény, az  elemi eseményekhez tartozó realizációk ti 

időpontban felvett értékeinek összessége. 

A H esemény tehát azt jelenti, hogy t1 ,t2,....tn időpontokban a sztochasztikus folyamat ér-

tékei éppen az adott  X1, X2,.....Xm intervallumokban vannak, l. 1.23. ábra. 
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1.23. ábra: A sztochasztikus folyamat közvetlen leírása.  

a./ A peremvalószínűségi változók és az X halmazok elhelyezkedése. 

b./ Realizációk vetülete a t ; (t;) síkon. 

A keresett valószínűség az együttes sűrűségfüggvény integrálásával adódik: 
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 (1.30) 

Ha az (1.29) eseményhez tartozó (1.30) szerinti valószínűségeloszlás függvényeket tetsző-

leges n természetes (pozitív egész) számra meg tudjuk adni, a folyamat viselkedését tetszés 

szerinti pontossággal jellemezni tudjuk. Ezt a megadást nevezzük közvetlen valószínűségi 

leírásnak. 

1.7.2. Sztochasztikus folyamatok jellemző függvényei 

A sztochasztikus folyamatok jellemzésére felhasználjuk a peremvalószínűségi változók 

jellemző paramétereit is. 

Legyen 

      TtMtm t  ,  (1.31) 

a t időpontokhoz tartozó peremvalószínűségi változók várható értékeiből alkotott időfügg-

vény. Ezt a {t()} folyamat várható érték függvényének nevezzük. A folyamat (t) rea-

lizációs függvényei ezen m(t) függvény, mint középérték körül ingadoznak. Így itt is ér-

telmezhető a szórásnégyzet függvény mint időfüggvény: 

           tt DtmMtd
222

  (1.32) 

illetve a d(t) szórásfüggvény. Hasonlóan értelmezhetők a magasabb-rendű momentumok-

nak megfelelő időfüggvények is. 
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Utalunk arra, hogy a sztochasztikus folyamatok vizsgálatában jelentős szerepet játszanak a 

több valószínűségi változó kölcsönös függésének vagy függetlenségének jellemzésére be-

vezetett korrelációs együtthatóval illetve kovarianciával analóg mennyiségek is. Ezeket itt 

nem tárgyaljuk.  

1.7.3. Speciális sztochasztikus folyamatok 

Legyen a {(t;)}, tT sztochasztikus folyamat esetén, minden t1 ,t2,....tnT, n tetszőleges 

természetes számra, a t1(), t2(),......tn() peremvalószínűségi változók együttes elosz-

lásfüggvénye minden n pozitív egészre n dimenziós normális eloszlás. 

Az ilyen sztochasztikus folyamatot Gauss folyamatnak nevezzük. Az n dimenziós normá-

lis peremeloszlás függvények – itt nem részletezett módon – viszonylag kevés, a folyamat-

ra vonatkozó paraméter ismeretében, egyszerűen leírhatók. E tulajdonságuk indokolja a 

Gauss folyamatok nagy gyakorlati jelentőségét. 

A műszaki gyakorlatban gyakran lépnek fel olyan sztochasztikus folyamatok, amelyek 

valószínűségi viselkedése állandósult jellegű. E tulajdonsággal kapcsolatos a szigorúan 

stacionárius, az n-ed rendben szigorúan stacionárius és a gyengén stacionárius folyamat 

fogalma. 

A {t()}, tT folyamat szigorúan stacionárius, ha minden n természetes számra és tet-

szőleges t1 ,t2,....tnT paraméter n-esre igaz, hogy: 
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 (1.33) 

ahol   tetszőleges valós szám és ti+T. 

Az (1.33) azt jelenti, hogy a véges-dimenziós peremeloszlások eltolás-invariánsak, azaz 

rögzített   távolságra elhelyezkedő n-ed rendű perem-eloszlásfüggvények azonosak. 

Ha a (1.33) feltételt csak egy véges n értékig követeljük meg, n-ed rendben szigorúan sta-

cionárius folyamatról beszélünk.  

Pl.: ha n=1, a (1.33) feltétel azt jelenti, hogy a t() egy dimenziós Ft1
 (x1) elosz-

lásfüggvénye minden tT értékre azonos. (1.24.ábra)  



32  JÁRMŰTERVEZÉS ÉS -VIZSGÁLAT ALAPJAI 

www.tankonyvtar.hu  Márialigeti János, BME 

 

1.24. ábra: Első rendben szigorúan stacionárius folyamat 

Ez persze nem azt jelenti, hogy minden -hoz tartozó realizáció azonos, hanem hogy min-

den realizációs függvény azonos m érték körül ingadozva, minden t-re azonos eloszlás- ill. 

sűrűségfüggvénnyel rendelkezik. Ez egyben azt is jelenti, hogy a folyamat m(t) várható 

érték függvénye állandó. 

Ez a tulajdonság vezet el a gyengén stacionárius folyamatok definíciójához. 

Ha egy folyamatra teljesül, hogy  

             .;.
22 álltmMtdállMtm tt    (1.34) 

és ezen felül az egyes t időpontokhoz tartozó peremvalószínűségi változók kölcsönös füg-

gésére vonatkozóan további – itt nem részletezett – feltételek is teljesülnek, gyengén staci-

onárius folyamatról beszélünk. (Itt tehát az eloszlásfüggvények eltolás invarianciáját nem 

követeljük meg.) Minden gyakorlatilag érdekes szigorúan stacionárius folyamat egyben 

gyegén is stacionárius. 

A Gauss folyamatok fontos tulajdonsága, hogy azoknál a gyenge stacionaritásból követke-

zik a szigorú stacionaritás is, míg más folyamatoknál ez általában nem igaz. 

Gyakorlati szempontból igen jelentős továbbá az a kérdés, hogy vajon milyen körülmények 

között lehet egy sztochasztikus folyamat egy t(0 ) 0 rögzített, realizációból a folyamat 

valószínűségi struktúrájára nézve következtetéseket levonni.  

Ez azt jelenti például egy jármű sztochasztikus terhelési folyamattal modellezhető terhelési 

folyamatának kísérleti vizsgálata esetén, hogy több jármű vizsgálatával felvett több reali-

zációs függvény információtartalma helyettesíthető-e egyetlen jármű megfelelő időtartamú 

vizsgálatával felvett realizációs függvénnyel.  

Teljesen általános t() folyamat esetén ez nem lehetséges, a folyamatra tett bizonyos 

megszorításokkal azonban, igen. 
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Kimutatható, hogy gyengén stacionárius sztochasztikus folyamatokra, bizonyos - itt nem 

részletezett további - feltételek teljesülése esetén a sztochasztikus folyamat valószínűségi 

jellemzőit egyetlen realizációból is megállapíthatjuk. Az ilyen folyamatokat ergodikus 

folyamatoknak nevezzük.  

Így a várható érték függvényre például: 

 

    

  





T

T

t
T

t

.constdt
T

lim

Mtm

0
2

1




 (1.35) 

azaz a folyamat várható értéke mint egyetlen realizáció időátlaga is meghatározható, lásd 

1.25. ábra. 

 

1.25.ábra: Ergodikus sztochasztikus folyamat. 

Az előzőekben tárgyalt fogalmak a sztochasztikus folyamat felvett értékeinek nagyságával, 

es azok valószínűségi tulajdonságainak leírásával foglalkoztak. Ezt a folyamat amplitúdó 

tartományban való vizsgálatának nevezzük. Ezen felül, első sorban lengéstani elemzések 

esetén, igen fontos a folyamat frekvencia-összetétele, mind nagyság, mind azok valószínű-

ségi jellemzői tekintetében. Ezekkel a kérdésekkel nem foglalkozunk.  

1.8. Matematikai statisztikai alapfogalmak 

A matematikai statisztika a valószínűség-számítás inverz problémájával foglalkozik: a va-

lóságban előforduló véletlen jelenségek –vagy folyamatok-megfigyelésével, a véletlen 

jelenségek valószínűségi leírására alkalmas összefüggések, első sorban a jelenségre jellem-

ző, ahhoz kapcsolt valószínűségi változó vagy változók eloszlás- vagy sűrűségfüggvényé-

nek meghatározásával. A megfigyelt jelenség egyes realizációit valamint az ahhoz rendelt 

valószínűségi változók halmazát statisztikai sokaságnak nevezzük. 

Mind a terhelésanalízis, mind az élettartam-vizsgálatok esetén a véletlen jelenség minél 

nagyobb számú megfigyelésével, pl. az ébredő terhelés értékének, vagy egy alkatrész élet-

tartamának, mint a jelenséghez rendelt valószínűségi változónak a kísérleti meghatározásá-
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val a véletlen eseményre úgynevezett statisztikai mintát nyerünk. A feladat a statisztikai 

mintából kiindulva, a véletlen eseményhez rendelt valószínűségi változó eloszlásfüggvé-

nyének becslése, meghatározása. A „becslés” kifejezéssel az ilyen feladatok esetén fellépő 

szükségszerű bizonytalanságra, a minta elemeinek véletlen ingadozásaiból adódó bizonyta-

lanságra utalunk.  

A fenti problémafelvetés esetén a statisztikai mintából kiindulva két kérdést kell megvála-

szolni. 

1./ Milyen típusú eloszlásfüggvénnyel (normális, lognormális stb.) jellemezhető soka-

ságból származhatott az adott minta, azaz, milyen típusú eloszlásfüggvénnyel írható 

le a minta valószínűségi viselkedése. Ez az illeszkedésvizsgálat.  

2./ Adott eloszlás típust elfogadva, az eloszlásfüggvény mely paraméter értékeivel ír-

ható le a vizsgált minta valószínűségi viselkedése. Ez a paraméterbecslés.  

A matematikai statisztikában számos módszer ismert a fenti kérdések megválaszolására. A 

továbbiakban a terhelésanalízis és élettartam vizsgálatok területén elterjedten alkalmazott 

néhány szemléletes módszert ismertetünk megjegyezve, hogy adott esetben a matematikai 

statisztika bármely alkalmas módszere is alkalmazható. 

1.8.1. A tapasztalati eloszlás- és sűrűségfüggvény meghatározása nagy minták esetén. 

Legyen 
1
 , 2 ,.....n a  valószínűség változóra vett n elemű minta a kísérletek véletlen 

sorrendjében, és tekintsük egy adott mintavételezés (kísérlet,mérés) során azok megvaló-

sult konkrét, 
1  
= x

1
 , 

2
 = x

2 
,…. 

n   = x
n   értékeit.  

Legyen a<xi<b i, a mintaelemeket tartalmazó intervallum két végponja. Osszuk fel az 

[ a;b ] intervallumot m db., a=y
0 
< y

1
 <....< ym+1=b osztóponttal m+1 db. intervallumra. 

Legyen g
j 
 azon xi, i=1….n mintaelemek száma, amelyekre y

j-1
<xi<y

j 
, j=1…m+1, az abszo-

lút gyakoriság, amelyre:  

  




1

1

,
m

k
j ng  (1.36) 

a mintaelemek száma. 

Rajzoljunk minden (y
j-1

, y
j
) intervallum fölé g

j
 /(yj 

-y
j-1

) magasságú téglalapot. Ekkor az 

egyes téglalapok területe arányos az j-edik intervallumba eső elemek gj számával és a diag-

ram teljes Tg területére: 
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 (1.37) 

azaz a mintaelemek abszolút száma. Ezt a lépcsős függvényt abszolút gyakoriság hisztog-

ramnak nevezzük. 
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Képezve az fj=gj/n, a j-edik intervallumhoz tartozó relatív gyakoriság értékeket a 
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Az előzőekhez hasonlóan, minden (y
j-1

, y
j ) intervallum fölé fj /(yj-1

, y
j ) magasságú téglalapot 

emelve, a relatív gyakoriság, vagy röviden a gyakoriság hisztogramot kapjuk. A teljes 

diagram  Tf  területére: 
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 (1.39) 

A gyakoriság hisztogram az abszolút gyakoriság hisztogramtól csak léptékben különbözik, 

és – a téglalapok magasságával- jól jellemzi a mintaelemek [a<b] tartományon való szóró-

dását, egyben a területe Tf=1. Tekintettel arra, hogy a relatív gyakoriság a valószínűség 

közelítő értéke (becslése), lásd 1.2. fejezet, a relatív gyakoriság hisztogram n → ∞ esetén a 

sűrűségfüggvényhez tart, így a sűrűségfüggvény lépcsős közelítő függvénye, tapasztalati 

sűrűségfüggvénynek is nevezzük. Az 1.26. ábra együtt ábrázolja a csak léptékben eltérő  

abszolút- és relatív gyakoriság hisztogramot, a függőleges tengely kétféle léptékét feltün-

tetve.  

A tapasztalati abszolút összeggyakoriság (vagy halmozott összeggyakoriság) függvényt 

úgy kapjuk, hogy az egyes yj osztópontokhoz a  

 


j

k
kj gG

1

 

abszolút összeggyakoriság (vagy halmozott összeggyakoriság) értékeket mérjük fel.  

A tapasztalati eloszlásfüggvényt (amely az előzőtől csak léptékben különbözik) hasonló 

módon szerkeszthetjük meg úgy, hogy az egyes y
j
 osztópontokhoz a  
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k
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 (1.40) 

relatív  összeggyakoriság (vagy halmozott összeggyakoriság) értékét mérjük. Fj értéke az 

i<yj  eseménynek a relatív gyakorisága az adott n elemű minta alapján. A relatív gyakori-

ság és a valószínűség kapcsolata alapján írható, hogy 

 ( ) ( )
j i j j

F y P y F      

azaz az Fj ordinátákkal rajzolt lépcsős függvény az eloszlás függvény közelítése, és n → ∞ 

esetén az eloszlásfüggvényhez tart, l. 1.26. ábra.  
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1.26. ábra: A tapasztalati eloszlás és sűrüségfüggvény  ábrázolása. 

Megjegyzés: 

1./ Kimutatható, hogy a minta elemek számtani átlaga és a minta elemekből képe-

zett korrigált tapasztalati szórásnégyzet az m várható érték és a 2
 szórásnégyzet 

torzítatlan becslése: 
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 (1.41) 

Így normális eloszlásra vett 
1
 , 2 ,…,n n elemű minta esetén közvetlenül meg-

határozhatjuk az eloszlás függvény paramétereit, az (1.41) egyenletek felhaszná-

lásával. Hasonlóan járhatunk el lognormális változóra vett minta esetén, a para-

méterekre vonatkozó összefüggések értelemszerű felhasználásával.  

2./ A Weibull eloszlás paramétereinek numerikus becslésére az ismert eljárások 

(maximum likelihood módszer, momentumok módszere stb.) alkalmazhatók és 

általában tekintélyes mennyiségű számítási munkával járnak, ezért számítógép 

alkalmazása célszerű. Ezzel itt nem foglalkozunk.  

1.8.2. A valószínűségi koordináta rendszer 

Valószínűségi koordinátarendszer minden olyan kétparaméteres eloszlástípushoz rendelhe-

tő, amelynek változója standardizálható. A valószínűségi koordinátarendszer elvét a nor-

mális eloszlás példáján mutatjuk be. 
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Legyen N(m,) paraméterű, F(x) eloszlásfüggvényű normális eloszlású valószínűségi 

változó. Ekkor az =( -m)/ standardizált változó (y) eloszlásfüggvényű N(0,1) stan-

dard normális eloszlású, és ez az eloszlásfüggvény ismert, mivel a paraméterei adottak 

(lásd 1.6.1. fejezet.) A  és  változók között lineáris függvénykapcsolat áll fenn, így azt 

x~y koordinátarendszerben ábrázolva egyenest ad y = x/ - m/ egyenlettel, ahol  1/  és 

m/ az egyenes paraméterei. Ábrázoljuk x~y koordinátarendszerben ismert N(m,) elosz-

lásfüggvény esetén az y=(x-m)/ függvényt, amely egy egyenes (1.27. ábra). Ábrázoljuk 

az y tengely mint független változó tengelyhez a (y) N(0,1) ismert eloszlásfüggvényt, ér-

telemszerűen 90°-kal elforgatva. Ha most a (y) értékeket a hozzájuk tartozó y értékekhez 

visszavetítjük, (az y tengellyel párhuzamos, F(x) jelű tengelyen feltüntetve a (y) értéke-

ket) az y tengellyel párhuzamos tengelyen egy u.n. valószínűségi skálát kapunk (az y ten-

gelyt átskáláztuk), valamint egy x~F(x) koordinátarendszert, ahol az F(x) tengelyen egy 

speciális, valószínűségi skála van! Így az x~y egyenes ebben a speciális, valószínűségi 

koordinátarendszeben egyben az F(x) eloszlásfüggvény is, mivel:  

 F(x)=  P( <x) = P(<y+m) = P((-m)/<y) =P(<y) = (y) (1.42) 

A hozzárendelést az 1.27. ábrán ábrázoltuk. A könnyebb áttekinthetőség érdekében az y és 

F(x) tengelyeket külön is ábrázoltuk, és feltüntettük az F(x) jelű tengelyen a (y)változót 

is.  

Megjegyzések: 

1./ Minden olyan eloszláshoz, amely standardizálható, szerkeszthető valószínűségi 

koordinátarendszer. A speciális valószínűségi skála az adott eloszlásfüggvény 

függvénye, egy valószínűségi koordinátarendszer egy adott valószínűség-

eloszláshoz tartozik.  

2./ Az koordinátarendszernek megfelelő típusú eloszlásfüggvény az adott valószí-

nűségi koordinátarendszerben egyenes. 
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1.27.ábra: A valószínűségi skála szerkesztése. 

1.8.3. Kis minták statisztikai feldolgozása valószínűségi koordinátarendszer felhasználá-

sával 

Az 1.8.1. fejezetben ismertetett eljárás értelmesen csak nagy (n>50..100) minták esetén 

alkalmazható. Kis minták esetén, ami főleg élettartam-vizsgálatoknál gyakori, a valószínű-

ségi koordinátarendszer igen előnyösen használható.  

Tekintettel arra, hogy kis minták esetén az osztályba sorolás nem valósítható meg, a ta-

pasztalati eloszlás-függvény meghatározásához más utat követünk. 

Legyen 
1
 , 2 ,…, n a  változóra vett n elemű minta. Képezzük a *

1
, *

2,...,*n, 
*

i-1< *
i  

i nagyság szerint növekvő sorrendbe rendezett mintát. A rendezett minta k-adik elemének 

értékénél kisebb értékű mintaelemek száma k-1. Így a *

i
, *

k
,  esemény mintabeli relatív 

gyakorisága k/n. Mivel a relatív gyakoriság a valószínűség becslése, írható: P(
*

k
,)~k/n. 

Normális koordinátarendszerben ábrázolva a *

k 
~ k/n értékpárokat, a keresett eloszlás-

függvényt közelítő ponthalmazt kapunk, ami az eloszlásfüggvény kevéssé karakterisztikus 

alakja miatt sok információt nem nyújt.  

Ha azonban a *

k 
~ k/n értékpárokat a keresett eloszlásfüggvényhez tartozó valószínűségi 

koordinátarendszerben ábrázoljuk, egy egyeneshez többé-kevésbé jól illeszkedő ponthal-

mazt kapunk ( l. 1.27. ábra, *

k,
-hoz tartozó pont), mivel az adott koordinátarendszerhez 

tartozó típusú eloszlásfüggvény gráfja ebben a koordinátarendszerben egyenes. Ha ez nem 

teljesül, az adott eloszlás-függvény típust elvetjük. A valószínűségi koordinátarendszer 

tehát egyben illeszkedésvizsgálatra is alkalmas.  
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Amennyiben az egyeneshez való illeszkedés kielégítő, egy kiegyenlítő egyenes megrajzo-

lása (vagy számítása pl. a legkisebb négyzetek módszerével) egyben a keresett eloszlás-

függvény meghatározását jelenti. Ellenkező esetben a valószínűségi koordinátarendszerhez 

tartozó eloszlásfüggvény típus hipotézisét elvetjük, és esetleg más koordinátarendszerrel 

próbálkozunk. Ezzel az eljárással kis minták esetén is eredményre jutunk, ugyanakkor 

nagy minták esetén is alkalmazható. Természetesen minél kisebb a mintaelem szám, annál 

kevésbé lesz döntésünk megbízható. Ugyan ez a megállapítás érvényes, pozitív döntés ese-

tén, az ezt követő paraméterbecslésre. 

Megjegyzés: 

Mivel a *

n   
~ n/n pontpárt valószínűségi rendszerben általában nem tudjuk ábrázolni, 

a relatív gyakoriság k/n értéke helyett annak k/(n+1) összefüggés szerinti korrigált 

értékével számolunk i. Így minden n mintaelem információja hasznosítható. 

Elfogadva az eloszlásfüggvény típusára vonatkozó hipotézist, az eloszlásfüggvényt ábrázo-

ló egyenes alapján meghatározhatók az eloszlásfüggvény paraméterei. 

Az egyenes y=ax - b alakú egyenletéből kiindulva, és kijelölve az egyenes két tetszés sze-

rinti x1;y1, x2;y2 pontját, a=(y2-y1)/(x2-x1), és pl. b=ax1-y1, egyenletek alapján a és b megha-

tározható. A standardizált változó adott eloszlás típushoz tartozó definíciós egyenlete alap-

ján a és b ismeretében az eloszlásfüggvény paraméterei meghatározhatók. Például normális 

eloszlás esetén: =1/a és m=b/a, így N(m,)=N(b/a,1/a). 

Az 1.28. ábrán egy élettartam vizsgálat n=22 elemű mintájának grafikus kiértékelését mu-

tatjuk be. Az 1.28. a/ ábra normális valószínűségi koordinátarendszerben nem ad egyenes-

hez illeszkedő eredményt, így a normalitás hipotézisét elvetjük. Az 1.28.b/ ábra az ered-

ményeket lognormális koordinátarendszerben szemlélteti, ami alapján a lognormalitás hi-

potézise elfogadható. Ezen illeszkedésvizsgálat alapján a lognormális eloszlástípust elfo-

gadva, az eloszlásfüggvény paraméterei a fentiek alapján meghatározhatók. 

 

1.28. ábra: Élettartam vizsgálatok eredményei 

 normális (a) és lognormális (b) koordinátarendszerben. 
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2. A MEGBÍZHATÓSÁG-ELMÉLET ALAPJAI 

A megbízhatóság és a meghibásodási ráta alkatrészek, több alkatrészből álló rendszerek, 

gépek (a továbbiakban elemek) meghibásodásával kapcsolatos fogalmak. Azt mondjuk, 

hogy egy berendezés megbízható, ha biztonságosan működik, nem, vagy ritkán hibásodik 

meg, stb. Valószínűségelméleti terminológiával azt mondhatjuk, hogy egy gép megbízható, 

ha a meghibásodásának valószínűsége, egy adott működési periódusban, vagy a teljes ter-

vezett élettartama során kicsi. A fenti fogalmak e kérdéskör numerikus megfogalmazásá-

nak eszközei. 

Mivel itt működési idő, L élettartam stb. fogalmakkal dolgozunk, ezek mérésére a t idő, 

vagy az N ciklusszám az alkalmas jellemző.  

Erre való tekintettel a továbbiakban a valószínűségi változót a  szimbólummal jelöljük, és 

az egyes eseményeket a t időtengelyre képezzük le  

2.1. A tönkremeneteli valószínűség és a megbízhatóság fogalma 

Legyen ≥0 élettartam, idő dimenziójú valószínűségi változó, F(t) eloszlásfüggvénnyel és 

f(t) sűrűség-függvénnyel.  

Annak a valószínűsége, hogy a szóbanforgó elem a t időpontig meghibásodik, azaz a hi-

bamentes működés időtartama (élettartama) kisebb mint t,  

 P(<t) = F(t), 

adja a meghibásodás, vagy másképpen fogalmazva a tönkremenetel valószínűségét.  

Tekintettel arra, hogy ha t időpontig nem következik be meghibásodás, akkor az a t idő-

pontot követően következik be, így  

 P(<t ) + P(t )=1. (2.1) 

Vezessük be a P(t )= R (t) (reliability) jelölést.  

Ekkor (l. 2.1. ábra) 

 F(t) + R(t)= 1, és R(t) = 1 F(t). (2.2) 

Az R(t) függvényt megbízhatósági függvénynek nevezzük, az adott t értékhez tartozó R(t) 

értéket az t élettartamhoz tartozó megbízhatóságnak mondjuk. Az R(t) tehát annak a való-

színűsége, hogy a t időpontig nem következik be meghibásodás.  

Ha egy elemre P(t)=R(t), az elem t időpontig tartó hibamentes működésének (élettarta-

mának) valószínűsége, megbízhatósága R(t). A megbízhatóság értékét mindig egy adott t 

működési időhöz kell kötni, ellenkező esetben nem értelmezhető.  
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Más szóval ez azt jelenti, hogy a t időpont előtti meghibásodás valószínűsége F(t). 

 

2.1. ábra: Az R(t) megbízhatósági függvény jellege 

2.2. A meghibásodási ráta fogalma és a megbízhatósági függvénnyel való kapcsola-

ta 

Legyen a  valószínűségi változó egy elem meghibásodásának időpontja. Legyen A =(t) 

az az esemény, hogy a vizsgált elem az t időpontig hibamentesen működik, legyen továbbá 

1
( ([0; ) [ ; ))B t t   az az esemény, hogy a [t;t1) intervallumban hibamentesen műkö-

dik, feltéve hogy ahol t1>t.  

Határozzuk meg annak a P(t;t1) valószínűségét, hogy az elem hibamentesen működik a 

[t;t1) intervallumban, feltéve, hogy a t időpillanatig hibamentesen működött. 

Ezt feltételes valószínűségek formájában megfogalmazva a keresett valószínűség, a feltéte-

les valószínűség meghatározásának (1.1) összefüggése alapján: 

 
)(

)(
)/(

AP

ABP
ABP   

 

2.2. ábra A és B események a számegyenesen 
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Így P(t;t1) = P(BA). Mivel (AB) az az esemény, hogy  t1, vagyis az elem hibamentesen 

működik t1 időpontig (meghibásodás t1 időpont elérése után történik), A pedig az, hogy t 

időpontig működik hibamentesen, írható: 

 
)(

)(
);( 1

1
tR

tR
ttP   

Ha most annak a Q(t;t1) valószínűségét keressük, hogy egy t időpontig hibamenetesen mű-

ködő elem éppen az t;t1 intervallumban hibásodik meg: 

 
)(

)()(
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)(
1);(1);( 11

11
tR

tRtR

tR

tR
ttPttQ


  

Vizsgáljuk a fenti valószínűséget a (t; t1= t+t) intervallumban, t0 esetben: 

 t
tR

tR

tR

ttRtRtR

tR

ttRtR
tttQ 










)(

)(

)(

)()()(

)(

)()(
);(   

A fenti összefüggésben az R(t+t) értékét az R(t) értékhez képesti megváltozásnak a deri-

vált függvény és a t érték szorzatával közelítettük.  

Vezessük be a  

 
)(

)(
)(

tR

tR
t


  (2.3) 

jelölést.  

Ezzel: 

 tttttQ  )();(   (2.4.) 

A (t) értéket meghibásodási rátának nevezzük, dimenziója 1/[időegység] . 

Azt mondhatjuk „mérnöki” interpretációban, hogy a meghibásodási ráta annak a valószí-

nűségét adja meg, hogy egy elem a t időpontot követő t~0 időegység alatt hibásodik meg, 

feltéve hogy a t időpontban működött. 

Formálisan például, [sec] időegységet tekintve:  

 tttttQ  )();(  = (t) [1/sec].1[sec]=(t) 

A meghibásodási ráta meghatározására szolgáló (2.3) egyenletet átalakítva: 
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  (2.5) 

A (2.5) egyenletet átrendezve: 

 ),(
)(

1
)( tdR

tR
dtt   

valamint integrálva a 0,t határok között: 

 )(
)(

1
)(

00

tdR
tR

tdt
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  . 

Az integrálást elvégezve a:  

 )(ln)(
0

tRtdt
t

   

összefüggés adódik, amelyet átrendezve:  

 ,)( 0

)( 



t

tdt

etR


 (2.6) 

A megbízhatósági függvény és a meghibásodási ráta közötti kapcsolat adódik.  

Megjegyezzük, hogy egy elem meghibásodásának globális jellemzésére a T0 hibamentes 

működés átlagos időtartama, más szóval az átlagos élettartam is használatos, ami egysze-

rűen a  valószínűségi változó várható értéke.  

1. példa 

Tekintsük a fentiekre az alábbi, egyszerű példát.  

Tegyük fel, hogy egy csapágyazás meghibásodási rátája közelítőleg időben állandó: 

(t)=1,04/10
4
 [1/óra]. Mi a valószínűsége annak, hogy egy 1200 üzemórát hibamentesen 

teljesített csapágy a következő egy óra üzemben meghibásodik? 

A  fenti értékével és t=1 órával, felhasználva a (2.4) meghibásodás valószínűségére 

vonatkozó egyenletet: 

 Q(1200;1201)~1,04/10
4
[1/óra].1 óra=1,04.10

-4
   

Százalékban kifejezve: Q(1200;1201)=1,04.10
-2

 % = 0,0104%. Ezt úgy is értelmezhet-

jük, hogy 10.000db., 1200 üzemórát teljesített csapágy közül, a következő órában 1db. 

meghibásodása várható.  
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2.3. A meghibásodási ráta kísérleti meghatározása 

Tegyük fel, hogy N db. gépalkatrésszel végzünk élettartam-vizsgálatokat, és legyen n(t)<N 

a t időpontban még üzemelő elemek száma.  

Kis t érték és nagy mintaelem szám (N) esetén a 
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 , 

ahol n(t) a (t;t+t) időintervallumban meghibásodott elemek száma.  

Így: 
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  (2.7) 

Fenti érték tehát a t-t követő egységnyi idő alatt meghibásodott elemek számának és az 

adott időpontig nem meghibásodott elemek számának a hányadosa. 

Így a  

 Q(t;t+t)~(t)(t)=

N

tn

N

tn

tn

tn

)(

)(

)(

)(






  (2.8) 

A számlálóban a t intervallumban meghibásodott elemek relatív gyakorisága szerepel, 

osztva a t időpontot túlélt elemek relatív gyakoriságával, n(t)≤n(t). 

Ha azt a kérdést tesszük fel, hogy mi a valószínűsége annak, hogy a meghibásodás a (t;t) 

intervallumban következik be, azaz keressük a P(t<<t+t)valószínűséget, ennek is jó 

közelítése a relatív gyakoriság, vagyis  

 
N

tn
tttP

)(
)(


   

Jól látható ebből az a különbség, ami a kétféle kérdésfeltevésben rejlik. A meghibásodási 

ráta származtatásához azt a valószínűséget keressük, hogy t-ben következik be a meghi-

básodás, feltéve hogy az elem a t időpontban működik, azaz egy feltételes valószínűséget 

keresünk.  

A második kérdésfeltevésben ezt a feltételt nem támasztjuk, így eltérő eredményre jutunk.  
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2.4. A meghibásodási ráta különböző eloszlásfüggvények esetén. 

2.4.1. Normális eloszlás 

Legyen a  valószínűségi változó N(m;) paraméterű normális eloszlású valószínűségi 

változó.  

Felhasználva a (2.5) egyenletet, a meghibásodási ráta: 
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 (2.9) 

ahol  a N(0;1) paraméterű standard normális eloszlásfüggvény. Ez utóbbi érték a standard 

normális eloszlásfüggvény táblázata alapján egyszerűen meghatározható. 

(A normális eloszlás t<0 esetén is értelmezett, ennek azonban fizikai tartalma nincs, mivel 

az élettartam nem lehet negatív. m nagy értékei esetén azonban a P(<0) értékek elhanya-

golhatóan kicsi, így a tartományban a függvény alkalmas lehet a megbízhatóság közelítésé-

re. ) 

2. példa: 

Legyen egy alkatrész élettartameloszlása m=1000 óra, =200 paraméterű normális el-

oszlás, azaz N(1000;.200). 

t=0 esetén a meghibásodási ráta: (2.9) egyenlet alapján: 

 12200.2

21000

)]
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(1[

2002

1
)0( 


 

 e


 = 

 =0,0019945∙3,72.10
-6

∙[1-3,019.10
-7

]
-1

=7,41.10
-9 

/óra,  

igen kis érték. 

t=1000 óra esetén: 

 12200.2
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0
(1[
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1
)1000( 



 e


  

 )1000( 0,003989 /óra. 

t=1400 (=m+2) óra esetén: 
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 12200.2

2400

)]
200

400
(1[

2002

1
)1400( 



 e


 =0,01186/óra. 

A fenti számításban felhasználtuk a standard normális eloszlásfüggvény táblázatos érté-

keit. 

 

2.3. ábra Sűrűségfüggvény (a), megbízhatóság (b) és meghibásodási ráta (c) 

 jellege normális eloszlás esetén 

2.4.2. Lognormális eloszlás 

Legyen  lognormális eloszlásfüggvényű valószínűségi változó f(t) sűrűség- és F(t) elosz-

lásfüggvénnyel. Legyen továbbá, a lognormális eloszlásfüggvény definiciója alapján, az 

η=ln N(m;) paraméterű, normális eloszlás. 

A meghibásodási ráta, felhasználva a lognormális eloszlás f(x) és F(x) kifejezéseit: 
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 (2.10) 

 

2.4. ábra Sűrűségfüggvény (a), megbízhatóság (b) és meghibásodási ráta (c) 

 jellege lognormális eloszlás esetén 

2.4.3. Weibull eloszlás 

Legyen  W(t0; ;b) Weibull eloszlású valószínűségi változó . A meghibásodási ráta a sű-

rűség és eloszlás függvény egyenletének felhasználásával t≥t0 -ra: 
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A t0=0, kétparaméteres esetre,  
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Ez, mint ismeretes, b=1-re az exponenciális eloszlást adja, amelyre így  

 (t)=1/ = állandó. 

b különböző értékeire a meghibásodási ráta eltérő jelleget mutat.  

 

2.5. ábra Sűrűségfüggvény (a), megbízhatóság (b) és meghibásodási ráta (c) 

 jellege Weibull eloszlás esetén 

3. példa  

1./ Határozzuk meg pontosan az 1. példában szereplő, =1,04/(10
4
óra), állandó meghi-

básodási rátájú csapágy tönkremeneteli valószínűségét:  

 a./az üzemelés kezdetén, az első 1 órában,  

 b./ az 1200 üzemórát követő 1 órában,  

 c./ az 1200 üzemórát követő 100 órában. 

Feltéve, hogy a =1,04/(10
4
 óra) meghibásodási ráta állandó, a csapágy meghibáso-

dás valószínűségeloszlás-függvénye exponenciális. 

Legyen  valószínűségi változó a meghibásodás időpontja. Így az eloszlás- és sűrű-

ségfüggvények:  

 P(<t)=F(t)= te
410.04,11

  (2.12) 
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és  

 tetf
410.04,1410.04,1)(

 . (2.13) 

a./ A meghibásodás valószínűsége az üzemidő első egy órájában, felhasználva a fel-

tételes valószínűség meghatározására vonatkozó (1.1) összefüggést: 

 P[(t<t+t)(t)]=
[( ) ( )] [( )]

( ) ( )

P t t t t P t t t

P t P t

  

 

        


 
 (2.14) 

Az exponenciális eloszlás (2.12) eloszlásfüggvényével, t=0 óra és t=1 óra helyette-

sítéssel: 

 P[(0<1)(0)]=
)0(1

)0()1(
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 1.410.04,11 e 1,0399.10

-4
 ~0,010399%. 

b./ Az a./ szerinti (2.14) feltételes valószínűségből kiindulva, és behelyettesítve 

t=1200 óra és t=1 óra értékeket: 

 P[(1200<1201)(1200)]=
)1200(1

)1200()1201(

F

FF




= 

 
1200.410.04,1

1200.410.04,11201.410.04,1

11

11










e

ee
  (2.15) 

 1.410.04,11
 e =1,0399.10

-4
~0,010399%.  

A kapott eredmény megegyezik az a./ szerinti eredménnyel, mivel a meghibáso-

dási ráta állandó.  

c./ Felhasználva a b./ szerinti (2.15) egyenletet, értelemszerűen behelyettesítve: 

 P[(1200<1300)(1200)]=
)1200(1

)1200()1300(

F

FF
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 100410.04,11
 e =0,01035 = 1,035 %. 

2./ Összehasonlításképpen határozzuk meg a fenti példában szereplő csapágyazásra an-

nak az abszolút (azaz nem feltételes) valószínűségét, hogy a csapágyazás meghibá-

sodása az 1200-1300 üzemóra intervallumban következik be. 

A keresett valószínűség:  

 P(1200óra<1300óra) = )]1()1[( 1200.410.04,11300.410.04,1   ee = 

 =(1-0,873541)-(1-0,882673)= 0,009132  0,9132% 

Megjegyezzük, hogy a kérdéses csapágy várható élettartama: T0=1/=1/(1,04.10
-4

) 

óra ~9615 óra.  

2.5. Soros és párhuzamos rendszerek megbízhatósága 

2.5.1. Soros rendszer 

 

2.6. ábra: Soros rendszer 

Legyen R(t) a teljes rendszer, Ri (t) az i. elem megbízhatósága. Legyen  A az az esemény, 

hogy a teljes rendszer, Ai pedig az az esemény, hogy az i. elem nem  hibásodik meg a t 

időpont előtt. 

A soros elrendezés következtében a teljes rendszer akkor működik hibamentesen, ha min-

den elem hibamentesen működik, így: 

 
nAAAA ......21  , . 

Tegyük fel, hogy az egyes elemek meghibásodásai egymástól független események. Ekkor 

a szorzási szabály (1.2) egyenlete szerint: 

 


n

i
iAPAP

1

)()(  (2.16) 

Így 

 


n

i
i tRtR

1

)()(  (2.17) 
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4. példa. 

Tegyük fel, hogy egy 50 db. sorba kötött elemet tartalmazó rendszer megbízhatóságára, 

t=L tervezett élettartamra R(L)≥0,8 megbízhatóságot kívánunk elérni, és az egyszerűség 

kedvéért tegyük fel, hogy az egyes elemek azonos megbízhatóságúak, Ri(t) = Rj (t), 

minden i,j-re. 

Az egyes elemek szükséges megbízhatósága így: 

 995547,08,0)()( 5050  LRLR i   

A (2.17) összefüggésből látható, hogy növekvő elemszám esetén a rendszer megbízha-

tósága igen erőteljesen csökken. Elfogadható megbízhatóságú működést csak igen nagy 

megbízhatóságú elemekkel érhetünk el, lásd 2.7. ábra. 

 

2.7. ábra: 10 és 50 elemből álló rendszer megbízhatóságának összehasonlítása, 

 az elemek megbízhatóságának függvényében 

A meghibásodási ráta soros rendszer esetén, a (2.17) egyenletbe helyettesítve a megbíz-

hatósági függvény (2.6) szerinti alakját: 
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vagyis 

 


n

i
i tt

1

)()(   (2.18) 

2.5.2.  Párhuzamos kapcsolású rendszerek 

E rendszereket redundáns rendszernek is nevezzük.  

 

2.8. ábra: Párhuzamosan kapcsolt elemek 

Aktív párhuzamos rendszer esetén egy funkció ellátására szolgáló elemet megkettőzzünk 

úgy, hogy azok egyenként is képesek legyenek a funkció (legalább kielégítő, vagy időle-

ges) ellátására.  

Ilyen elven épül fel pl. a járművek kétkörös fékrendszere, ahol az első és hátsó kerekek 

fékműködtetése egymástól független, külön fékkörökkel történik. Jóllehet az egyik kör 

meghibásodása a fékhatás csökkenését eredményezi, nem marad azonban fék nélkül a jár-

mű. 

Legyen Rr (t) a rendszer, és R1(t), R2(t) a párhuzamosan kapcsolt elemek megbízhatósága. 

A rendszer Rr(t) megbízhatósága annak a valószínűsége, hogy vagy az 1. vagy a 2. elem a t 

időpontig nem hibásodik meg: 

 Rr (t)=P[(2t)   (1t)], (2.19) 

ahol i az egyes elemek meghibásodásának időpontjai.  

Mivel P(2t) = R2 (t), P(1t) = R1 (t), felhasználva az események összegének valószínű-

ségére vonatkozó összefüggést, valamint feltételezve az elemek tönkremenetelének függet-

lenségét, a (2.19) egyenlet 

 Rr (t) = R2 (t)+ R1 (t)  R2 (t) R1 (t) (2.20) 

formában írható. 

5. példa: 

Legyen egy fékkör megbízhatósága a tervezett L élettartamra Ri(L)=0.95, és tegyük fel 

továbbá, hogy minkét fékkör azonos megbízhatóságú. 
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Így a kétkörös fékrendszer megbízhatósága a tervezett élettartamra: 

 Rr (L)=0,95+0,95- 0,95.0,95= 0,975, 

vagyis nagyobb megbízhatóságú rendszert kapunk. 

A meghibásodási ráta meghatározásához tegyük fel, hogy az egyes elemek i(t) meghi-

básodási rátája állandó (exponenciális eloszlású megbízhatósági függvény), és mindkét 

körre azonos. 

Mivel (t)=áll. esetén: 

 t

t

tdt

eetR 




 

 0

)(

)( , (2.21) 

A (2.20) egyenletbe helyettesítve: 

 tt
r eetR  22)(    (2.22) 

Felhasználva a (2.5) egyenletet és a rendszer meghibásodási rátát r (t) –vel jelölve: 
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2.6. A kádgörbe 

A meghibásodási ráta igen jól alkalmazható műszaki rendszerek meghibásodás szempont-

jából való időbeli viselkedésének globális jellemzésére, l. 2.9. ábra. 

A „kádgörbe” elnevezés a görbe jellegzetes alakjából adódik.  

Általában igaz mind az élő szervezetekre, mind műszaki objektumokra, hogy üzemelési 

periódusuk három jellegzetes szakaszra bontható. 

Az I. üzemi periódus a bejáratás (elektronikus berendezéseknél kiégetés) időszaka, amelyet 

általában viszonylag nagy, időben erőteljesen csökkenő meghibásodási rátával jellemezhe-

tünk. Ennek oka elsősorban az esetleges gyártási, szerelési, esetleg tervezési hibákra visz-

szavezethető meghibásodások viszonylag nagy száma. A hibás elemek vagy kapcsolatok 

kijavításával a meghibásodási ráta csökken. A meghibásodási ráta értékei és e zóna hossza 

fokozott minőségellenőrzéssel és jól kézben tartott szakszerű kivitelezéssel jelentősen 

csökkenthető, vagy esetleg el is tüntethető. 
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2.9. ábra: A kádgörbe 

A II. zóna a stabil üzemi periódus, amelyet általában állandó, vagy enyhén emelkedő meg-

hibásodási rátával jellemezhetünk. A rendszer meghibásodások itt általában egymástól 

független véletlen, egyenként kis valószínűséggel meghibásodást okozó események hatásá-

ra jönnek létre. Elméleti úton kimutatható, hogy ilyen esetekben a rendszer „eredő” meghi-

básodási rátája exponenciális eloszlással írható le, amelyre a meghibásodási ráta állandó.  

A III. zóna az öregedési periódus. Ebben már előrehaladott kifáradási, kopási stb. folyama-

tok eredményeként egyre gyakrabban következnek be meghibásodások. Normális esetben a 

rendszer működtetése ebben a zónában már nem célszerű. A berendezés tervezett élettar-

tamának végét így a II. zónában indokolt kijelölni. Kézenfekvően adódik a fenti működési 

jelleg élő szervezetek esetén is.  
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3. RENDSZERTELEN TERHELÉSI FOLYAMATOK FELDOLGO-

ZÁSA ÉS MODELLEZÉSE 

Ismeretes, hogy a szerkezeti anyagaink illetve az alkatrészek terhelhetőségét az igénybevé-

teli módon felül (húzás, hajlítás stb.) döntően befolyásolja a terhelés időbeli viselkedése. 

Időben változó terhelésnél az ún. kifáradási folyamat indul meg, ami az alkatrész teherbí-

rásának (terhelhetőségének) folyamatos csökkenését eredményezheti. Az időben állandó 

terhelés esetén, fémek és nem magas hőmérséklet esetén elfogadható méretezési modell, 

miszerint a határállapoti jellemzők nem időfüggők, ebben az esetben már nem tartható, így 

az L élettartam a méretezés paramétereként megjelenik és valószínűségi változónak bizo-

nyul. 

A kifáradási folyamat alakulására döntő befolyással van a terhelés időbeli viselkedése, 

ezért fontos kérdés a tényleges F(t) terhelés-idő függvények vizsgálata. Terhelésfüggvé-

nyen most teljesen általános, bármilyen terhelési módú terhelésfolyamatot értünk; az erő, 

nyomaték, feszültség stb. lehet. 

A terhelés-idő függvény járművek és mobil gépek esetén nagymértékben függ az adott gép 

jellegétől, annak mindenkori üzemi körülményeitől, véletlen hatásoktól stb. Így e kérdés-

kör tárgyalása a matematikai statisztika és a valószínűség számítás eszközeinek alkalmazá-

sát teszi szükségessé.  

3.1. Az üzemi terhelések általános jellemzése. 

3.1.1. Az üzemi terhelések és az ébredő feszültségek kapcsolata. 

Tekintettel arra, hogy a méretezés alapja általában az üzemi terhelések hatására, a vizsgált 

alkatrészben illetve annak egy kritikus keresztmetszetében ébredő feszültség, a továbbiak-

ban üzemi feszültségekről illetve azok időfüggvényeiről fogunk beszélni.  

A ténylegesen ébredő üzemi feszültségeket közvetlenül mérés útján tudjuk meghatározni. 

Ha ismert a szerkezet E átviteli jellemzője (operátora), (3.1. ábra) a mérések alapján megha-

tározott (t) függvényből pl. F(t) meghatározható, illetve megfordítva, F(t) ismeretében (t) 

számítható. Megjegyezzük, hogy a gyakorlatban elsősorban a második út járatos. 

Az E átviteli függvény általában két, egymástól eltérő típusú adathalmazon értelmezhető. 

 A terhelés- és a feszültségfüggvény pillanatnyi értékei közötti kapcsolat meghatá-

rozása, „statikus”-nak feltételezett állapotban. Ezt a szilárdságtan, illetve a statika 

eszközeivel végezzük és nem vesszük figyelembe a terhelésfüggvény frekvenciavi-

szonyait, illetve az alkatrész vagy szerkezet lengéstani paramétereit. 
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3.1. ábra. Az átviteli függvény értelmezése. 

 Tekintettel arra, hogy minden tényleges szerkezetünk tömeggel rendelkező rugal-

mas elemekből áll, ezért váltakozó igénybevétel esetén, ténylegesen lengő rend-

szerként viselkedik. Így a rendszer „válasza” a külső gerjesztésre lényegesen befo-

lyásolhatja a szerkezet egy-egy pontjában ébredő tényleges feszültségeket. E tekin-

tetben a terhelés függvény frekvencia-összetétele is fontos, különösen akkor, ha 

terhelés függvénynek a rendszer valamelyik sajátfrekvenciája közelébe eső frek-

vencia-összetevője is van. Ilyen esetekben a „kvázi-statikus” analízis eredményeitől 

lényegesen eltérő feszültségfüggvényeket is kaphatunk. Utalunk itt a lengéstanban 

tanultakra. 

Következmények: 

1./ Az időben változó terhelések vizsgálata mind a nagyság mind a frekvencia-

összetétel szempontjából lényeges. Ezt az amplitúdó- és a frekvencia tartomány-

ban való vizsgálatnak szokás nevezni. 

2./ A továbbiakban terhelésen valóságos feszültségeket értünk és feltesszük, hogy az E 

átviteli jellemző ismert, azaz ismert terhelésfüggvényből feszültségfüggvényt illet-

ve fordítva, tudunk számolni. 

3.1.2. Üzemi terhelések mérése. 

Ha az üzemi terhelések méréséről beszélünk, ez csak ritka esetben jelenti azt, hogy a szer-

kezetet érő tényleges külső terheléseket, erőt vagy nyomatékot stb.-t, mérünk. Gondoljunk 

például egy üzemelő járműre. Ennek „külső terhelése” – az önsúlyt és hasznos terhelést 

leszámítva – az útegyenetlenségekből adódó, a kerekekre ható x(t) elmozdulás kényszerek-

ből adódik. (l. 3.2. ábra) Az ezek hatására, pl. a kerék érintkezési pontjában ébredő erők 

mérése egyrészt technikailag is nehezen kivitelezhető, másrészt gyakorlati szempontból 

érdekesebb lehet valamely alkatrészben ténylegesen ébredő igénybevétel, azaz feszültség. 

Ez a feszültségfüggvény ekkor már tartalmazza az útgerjesztésből adódó, frekvenciafüggő 

hatásokat is. Ha viszont pl. egy álló jármű „hasznos terheléséről” beszélünk, az közvetlenül 

is mérhető, mint erő. 
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3.2. ábra. Az útgerjesztés járművek esetén. 

Az üzemi terhelések mérésén így általában az üzemelő szerkezet valamely alkatrészének 

egy-egy keresztmetszetében illetve annak egy vagy több pontjában ébredő feszültségek 

mérését értjük. Mivel a feszültség közvetlenül nem mérhető, valójában deformációt illetve 

deformáció váltakozást mérünk, pl. nyúlásmérő bélyegek segítségével. (lásd 3.3. ábra) 

 

3.3.ábra. Üzemi terhelésmérések sematikus elrendezése. 

A 3.3. ábra egy üzemi feszültségmérés sematikus elrendezését mutatja. Az 1 jelátalakító a 

mechanikus jelet (nyúlásváltakozás) elektromosan mérhető jellé (nyúlásmérő bélyeg esetén 

ellenállás-váltakozássá) alakítja át, amely jelet a 2 mérőjel-átalakító elektromos feszültség-

ingadozássá alakít át. Az így kapott feszültségingadozást erősítés és szűrés útján az erősítő 

egység teszi további feldolgozásra alkalmassá. Ezzel tulajdonképpen már előállt az alkat-

részben ébredő mechanikai feszültség-idő függvénnyel arányos elektromos feszültség-idő 

függvény. A 3 megjelenítőn (oszcilloszkóp, képernyő) ez a függvény közvetlenül megfi-

gyelhető, a 4 adattárolón pedig analóg, vagy A/D konverteren átvezetve, digitális formá-

ban tárolható. Az így tárolt függvények képezik a további feldolgozás alapját. Ez lehet a 

kirajzolást követő kézi feldolgozás, ami „rövid” tranziens folyamatok feldolgozása, vagy 

elméleti vizsgálatok esetén szokásos. „Hosszú” folyamatok analizálásánál a számítógépes 

feldolgozás a járható út. 

A 3.4. ábrán néhány jellegzetes jelalakot mutatunk be. 
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3.4. ábra. Néhány jellegzetes sztochasztikus terhelésfolyamat jelalak. 

Ezek valójában elektromos feszültség-idő függvények, ahol az elektromos feszültség jel 

arányos a valójában mért mechanikai jellemzővel, pl. mechanikai feszültséggel, nyomás-

sal, gyorsulással stb. 

3.2. A rendszertelen terhelési folyamat mint sztochasztikus folyamat 

A 3.4. ábrán bemutatott időfüggvények ábrázolt hossza esetenként néhány másodperces 

vagy néhány tized másodperces üzemidő tartománynak felel meg, azaz a tényleges terhelé-

si folyamatnak csak rendkívül kis részét mutatják, „mintavételezésnek” tekinthetők. Tény-

leges, elegendően hosszú folyamat vizuális megtekintése nyilvánvalóan technikai nehézsé-

gekbe ütközik. Reprezentatív jel feldolgozása ebből adódóan csak gépi eszközökkel kép-

zelhető el. Egy-egy rövid ideig tartó tranziens folyamatra persze ez nem feltétlenül igaz. Pl. 

ha egy adott sebességgel haladó autó kerékfelfüggesztésében, definiált útegyenetlenségen 

való áthaladáskor fellépő tranziens folyamatot elemezzük, az már kézi elemzésre és meg-

tekintésre is alkalmas hosszúságú lehet.  

E függvények zárt, analitikus formában nem írhatók általában le, így a szokásos matemati-

kai eszközök ezek megadására és elemzésére nem alkalmazhatók. További figyelembe 

veendő szempont az, hogy ha pl. ugyan azon az útvonalon, ugyan azzal a járművel, ugyan 

olyan körülmények között végighaladunk, a mért időfüggvények nem lesznek azonosak: 

egy-egy mért függvény egy „véletlen függvény”-nek, a sztochasztikus folyamat egy reali-

zációjának tekinthető. A gyakorlatban előforduló terhelési folyamatok ilyen véletlen, 

sztochasztikus folyamatok. E sztochasztikus folyamatok elméleti alapjaival a valószínű-

ségelmélet egy speciális ága, a sztochasztikus folyamatok elmélete foglalkozik, lásd 1.7 
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fejezet. E matematikai alapokra épülnek azok a gyakorlati eljárások, amelyek a terhelés-

analízis tárgykörét jelentik. 

A terhelésanalízis célja az ilyen jellegű, „hosszú” véletlen függvények, sztochasztikus fo-

lyamatok információtartalmának olyan feldolgozása, amely eredményeképpen a gyakorlati 

méretezés számára is használható, a terhelési folyamat lényeges elemeit tartalmazó adato-

kat, terhelési modelleket kapunk. 

Az 1.7 fejezetben a sztochasztikus folyamatok elméletének néhány olyan alap elemét te-

kintettük át, amelyek ismerete nélkül a terhelésanalízis eljárásai nem érthetőek. A további-

akban ezekre az alapokra támaszkodunk. 

Ismeretes, hogy a sztochasztikus folyamatok elmélete az időben lejátszódó véletlen folya-

matokkal foglalkozik. A járművek és mobil gépek tényleges terhelési folyamatai, mint 

láttuk, szintén ilyenek, azaz az időben lejátszódó véletlen folyamatok. 

A fentiek jobb megértésére tekintsük az alábbi példát. 

Legyen az általunk vizsgált, időben lejátszódó véletlen folyamat egy új, jól definiált 

típusú és kivitelű, pl. autóbusz, szerelő szalagról történő levételének pillanata és a 

roncstelepre való lerakásának pillanata által határolt [0;T] időintervallumon (~15 év) 

az autóbusz igénybevétele. Most még nem definiáltuk, hogy mit értünk konkrétan 

igénybevételen, az azonban megállapítható, hogy az autóbusz igénybevételét minden  

tT időpillanatban az autóbusz pillanatnyi üzemi körülményei határozzák meg, pl. 

utasok száma, (hasznos terhelés), sebesség, útminőség, pillanatnyi üzemállapot (féke-

zés, vagy kanyarvétel stb.) stb. A pillanatnyi igénybevételt meghatározó üzemi körül-

mények véletlenszerűen változnak A t időpillanatban kialakult üzemi körülmények 

együttese egy, az üzemi körülményekkel kapcsolatos esemény megvalósulását jelenti. 

Rendeljük ezen eseményhez például a hátsó híd egy pontjában kialakult feszültség 

számértékét, a t értéket. Ezzel definiáltunk egy [0;T]-n értelmezett időfüggvényt, ami 

az autóbusz egy konkrét pontjában ébredő igénybevételi függvény. A t  időfüggvény a 

sztochasztikus folyamat egy realizációja, lásd 1.7. fejezet. Látható, hogy a sztochaszti-

kus folyamattal, vagyis az igénybevételi folyamattal kapcsolatosan más valószínűségi 

változó függvényt is megfogalmazhatnánk, pl. az igénybevételt a karosszéria egy pont-

jában, a lengésgyorsulást az utastér egy rögzített pontjában, stb. 

Azt az eseményt, hogy egy autóbusz típus egy konkrét példányának életpályája reali-

zálódik,  elemi eseménynek tekintjük. Ehhez az elemi eseményhez rendelt, regiszt-

rált jellemző igénybevételi t véletlen időfüggvényt így az  elemi eseményhez rendelt 

realizációként definiáljuk. Így a továbbiakban a rendszertelen terhelési folyamat, mint 

sztochasztikus folyamat egy realizációját t() szimbólummal jelöljük. Az  változó 

tehát egy elemi esemény, amely utal a realizációval kapcsolatos minden kezdeti para-

méterre és későbbi eseményre. Ezzel a terhelési folyamatot egyértelműen sztochaszti-

kus folyamatként definiáltuk, így a továbbiakban az 1.7. fejezetben megismert fogal-

makat és meggondolásokat alkalmazzuk.  
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Ha kiemelünk egy másik autóbuszt és annak az életpályáján is felvesszük az autóbusz 

hátsó hídjának ugyan azon pontjában az ébredő feszültséget jelentő t(') időfügg-

vényt, a sztochasztikus folyamat egy újabb, ' elemi eseményhez tartozó realizációjá-

hoz jutunk, ahol ' e realizációt meghatározó körülmények együtteséhez rendelt elemi 

esemény. 

Nyilvánvaló, hogy  

      0'   ttP , (3.1) 

azaz a két realizáció 1 valószínűséggel eltér egymástól  

Legyen t0 rögzített üzemidő pontban (pl. a 47. üzemórában) a 
t
() igénybevételi 

függvény felvett értéke t0(). Ez ekkor a t0 időpillanathoz tartozó peremvalószínűségi 

változó. A t0(1), az 1 elemi eseményhez, valamint a t0(2) az 2 elemi eseményhez 

rendelt realizáció t0-ban felvett értéke a t0  időponthoz tartozó perem valószínűségi 

változó két megvalósult értéke, amelyekre : 

      12010   ttP  (3.2) 

Megjegyzések: 

1./ A mindennapi szóhasználatban a (t) realizációt is szokás sztochasztikus folyamat-

nak nevezni, azonban elvész a véletlentől való függésre utaló  argumentum. He-

lyesebb a folyamatra a (t,), vagy a t() írásmód alkalmazása. 

2./ A gyakorlatban egy jármű teljes élettartamára kiterjedő méréseket nem lehet reali-

zálni, ezt a példát csak a jobb megértés, illetve a matematikai modell kedvéért vet-

tük. Általában rövidebb, még reprezentatívnak tekinthető üzemidő tartamokon vég-

zünk méréseket, különböző üzemállapotokban. Van példa azonban esetleg több 

éves folyamatos adatfelvételre is, (pl. Mercedes gyár kamion híd feszültségmérés, 

NATO vadász-gép mérés stb.) de ezek inkább különleges esetek. 

3.3. Rendszertelen terhelési folyamatok statisztikai feldolgozásának célkitűzései 

A sztochasztikus terhelési folyamatok elméletében láttuk, hogy ergodikus folyamatok ese-

tén nem szükséges feltétlenül a folyamat több realizációjának elemzése a folyamat valószí-

nűségi struktúrájának a feltárásához, hanem megelégedhetünk egyetlen realizáció vizsgála-

tával. Elméletileg a vizsgált realizációra a T feltételnek kell teljesülni, amit nyilvánva-

lóan csak közelíteni tudunk. A realizáció „hosszát” a szóban forgó berendezéstől függően, 

megtett úthosszban (km), időben (üzemóra), körülfordulások számában stb.-ben mérhetjük. 

Az idő dimenzióra való átszámítás minden esetben lehetséges. Minél „rövidebb” a vizsgált 

realizáció, annál bizonytalanabb lesz a folyamat valószínűségi struktúrájára vonatkozó 

becslésünk (kis minta) és megfordítva. A vizsgált realizációra azt a követelményt állíthat-

juk fel, hogy az „elegendően hosszú” legyen. Elegendően hosszúnak tekinthető egy reali-

záció, ha az reprezentatív, vagyis a vizsgált jellemzővel kapcsolatos, minden lényeges in-

formációt tartalmaz. Kézenfekvő, hogy ha például definiált, jó útminőségű autópályán, 
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rögzített sebességviszonyok között kívánunk egy közúti jármű igénybevételéről tájékozód-

ni, relatíve rövid útszakaszon is kielégítő információkhoz juthatunk. Ha viszont pl. a teljes 

magyar épített úthálózat tekintetében kívánunk információkhoz jutni, a reprezentatív hossz 

lényegesen nagyobb lesz. A reprezentatív hossz tekintetében általános szabályt nem lehet 

felállítani; függ a vizsgálat céljától, a vizsgálat körülményeitől stb. 

Mivel a valóságos terhelési folyamatokra vonatkozó, reprezentatívnak tekinthető függvé-

nyek analitikusan általában nem állíthatók elő, valamilyen numerikus megadás formájában 

adottak. 

 

3.5. ábra. A rendszertelen terhelésfolyamat struktúrája. 

A terhelésfüggvény feldolgozásának egyik célja az, hogy a terhelési folyamat bemutatott 

valószínűségi jellemzőit, a peremeloszlás függvények típusát, azok paramétereit, várható 

értékét, szórást stb. maghatározzunk. és ezzel a terhelések nagyságára vonatkozó statiszti-

kai információkat nyerjünk. Ezek alapján tudunk olyan kérdésekre választ adni, hogy mi-

lyen maximális feszültségekre lehet -egy bizonyos valószínűséggel- számítani, vagy bizo-

nyos feszültségek milyen valószínűséggel fordulnak elő stb.  

Ez a fajta valószínűségi elemzés így mindig egy t() függvény értéket, azaz adott ébredő 

pl. feszültséget kezel, ami a váltakozó igénybevételre való méretezéshez nem elegendő. 

Ahhoz a kifáradási folyamatot alapvetően befolyásoló, az igénybevétel lengésekre vonat-

kozó további információk is szükségesek, pl. amplitúdó-középfeszültség párok nagyságára, 

előfordulási gyakoriságára (valószínűségére) vonatkozó adatok, mivel a kifáradási élettar-

tamot döntően ezek határozzák meg. 

Tekintsük a 3.5. ábra kinagyított részletét. Ha megvizsgálunk egy ilyen realizáció részletet, 

egyértelműen fél-lengéseket tudunk azonosítani, és féllengésenként tudunk középfeszült-

ségeket és feszültség-amplitúdókat definiálni. Pl. az 12 lengés esetén 
m1

 középfeszült-

ség és 
a1

 feszültség-amplitúdó, míg 23 esetén  
m2

 , 
a2

 stb. adható meg. Ha eltekintünk 

a jelalaktól és a frekvenciától, a pontos megadás pl. a fél-lengések {
ai

,
mi

} értékpárjainak, 

ezek sorrendiségének megadását követelné meg. Felmerül a kérdés, egy terhelési folya-

matban milyen módon lehetne olyan {
ai

,
mi

} teljes lengéseket azonosítani, amelyek dön-

tően befolyásolják a kifáradási folyamatot, így az várható élettartamot. Az ilyen szempon-

tok alapján definiált teljes lengéseket a terhelési folyamatban azonosított elemi lengések-

nek nevezzük. Az elemi lengések azonosítása során azok sorrendiségére vonatkozó infor-
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mációk szükségképpen elvesznek, így az eredmények nem tartalmaznak sorrendiségre 

vonatkozó információt.  

Nyilvánvaló, hogy egy valamilyen módon azonosított {
ai

,
mi

}, a gyakorlatban akár több 

millió darab értékpárt tartalmazó adathalmazzal ebben a formában nem nagyon lehet mit 

kezdeni. Felmerül tehát a kérdés, hogy milyen módon lehetne - akár információvesztés 

árán is - egyszerűsítéseket alkalmazni. Az egyszerűsítés szempontja az lehet, hogy az al-

katrész kifáradás szempontjából mely adatok elsődlegesen fontosak és mely adatok kevés-

bé. Tekintettel kell továbbá lenni arra, hogy a vizsgált realizációk a sztochasztikus folya-

matra vonatkozóan csak egy statisztikai mintát jelentenek  

Ebből következően, a szokásos, 1. fejezetben megismert valószínűségszámítási és matema-

tikai statisztikai eszközöket esetenként némileg módosított formában is fogjuk alkalmazni. 

A továbbiakban ergodikus folyamatot tételezünk fel, tehát egy realizációt mint időfügg-

vényt vizsgálunk. Feltételezzük, hogy e – szükségszerűen véges hosszúságú – realizáció 

reprezentatív, a folyamatot kielégítően jellemző statisztikai minta. 

Célunk a minta alapján statisztikai becslést adni a sztochasztikus folyamatra, azt valószínű-

ségi paraméterek felhasználásával megadva.  

A feldolgozás módja függ attól, hogy az eredményeket számításra, kísérleti élettartam 

vizsgálatra, stb.-re akarjuk-e felhasználni. A feldolgozás számos módszere alakult ki. A 

továbbiakban ezek közül a méretezés szempontjából legfontosabbakat tekintjük át. 

Megjegyzések: 

1./ Az élettartamra való méretezés egyik fontos kérdése a terheléslengések sorrendisé-

gének a figyelembevétele. Élettartam vizsgálati adatokból ismeretes, hogy ennek lé-

nyeges befolyása lehet az alkatrészek élettartamára. A szerkezeti anyagainkban leját-

szódó kifáradási folyamatról rendelkezésre álló mai ismereteink azonban nem teszik 

még lehetővé azt, hogy ezt az élettartam számítással történő előrebecslésénél figye-

lembe tudjuk venni. Méretezési szempontból tehát a sorrendiségi információ elvesz-

tése nem jelent hátrányt, mivel nem tudnánk egyébként sem felhasználni. 

2./ Kísérleti élettartam vizsgálatoknál azonban a tényleges sorrendiség figyelembe véte-

le már lehetséges. Így a terhelési folyamatok ilyen célú feldolgozásánál a sorrendisé-

gi információt is meg kell tartani. E kérdéskörrel itt nem foglalkozunk. Utalunk 

azonban arra, hogy az amplitúdó-tartománybeli stochasztikus jelleg a sorrendiségre 

is igaz, tehát a sorrendiségi információ is statisztikai jellegű. E kérdéskör tárgyalása 

további matematikai statisztikai eszközöket igényel, amelyekkel itt nem foglalko-

zunk.  

3.4. A terhelési folyamat terhelés nagyság szerinti feldolgozása 

3.4.1. Osztályba sorolás 

A továbbiakban, mint említettük, ergodikus sztochasztikus folyamatok vizsgálatára szorít-

kozunk, így, mint ismeretes, egyetlen realizációt vizsgálunk. További tárgyalásainkban 
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ezért az  elemi esemény formális feltüntetésétől eltekintünk, így a t()=(t) jelölést 

használjuk, utalva arra, hogy formailag ez egy közönséges időfüggvény. Mivel a (t) reali-

záció bármilyen, pl. erő–, nyomaték–, feszültség– stb. függvény is lehet, megtartjuk a (t) 

jelölést.  

Kiindulásul minden esetben a sztochasztikus folyamat egy realizációjának kezelhető hosz-

szúságú grafikus megjelenítését használjuk. 

A statisztikai feldolgozáshoz a matematikai statisztika ismert, 1.8. fejezetben tárgyalt esz-

közeit használjuk fel, a speciális- és gyakorlati követelményekhez igazított formában. 

Mivel a valóságban a terhelési folyamat egy realizációja is – feldolgozás szempontjából – 

nagy mintának számít, elsődlegesen az 1.8.1. fejezet szerinti eljárásokat alkalmazzuk.  

Első lépés minden esetben, a (t) minta alapján a függvény értékkészletének (változási 

tartományának) azonosítása, majd a tapasztalati eloszlás- és sűrűségfüggvény meghatáro-

zásához szükséges osztályba-soroláshoz az osztályhatárok kijelölése.  

Legyen (t)max= max{(t)} és (t)min= min{(t)} tT, a vizsgálandó realizáció várható leg-

nagyobb és legkisebb értéke a vizsgált tartományon. Az így adódó {(t)min(t)(t)max} 

intervallumot általában 12..32 db. azonos részintervallumra bontjuk és azokat növekvő 

sorszámmal látjuk el a függvényértékek növekedésének irányában, lásd 3.6. ábra. Modern 

elektronikus eszközök alkalmazása esetén az osztályok száma lényegesen nagyobb is lehet. 

Célszerű esetenként még egy -R,+R peremintervallumot is felvenni, amelybe már nem 

juthat a függvény, ha a max és min értékek helyesen lettek kijelölve. (Ennek akkor van 

jelentősége, ha az osztályok kijelölését mérés során, on-line csináljuk. A mérés megindítá-

sa előtt ugyanis nem feltétlenül tudunk az értékekhez elegendően közeli alsó és felső becs-

lést adni.) 

 

3.6. ábra Osztályok kijelölése a statisztikai feldolgozáshoz 
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A (t) függvény alkalmasan megválasztott egyes értékeivel, pl. az egymást követő helyi 

max. és/vagy min. csúcsértékekkel - egydimenziós, vagy valószínűségi vektorváltozók 

definiálhatók. Ezen változók valószínűségi jellemzői, az 1.8. fejezet eszközeivel, a kijelölt 

osztályok felhasználásával, közvetlenül vizsgálhatók.  

3.4.2. A peremeloszlás függvény értelmezése ergodikus folyamat esetén 

A terhelési folyamat terhelés nagyságra, mint valószínűségi változóra vonatkozó statiszti-

kai jellemzői a legközvetlenebb módon a (t) folyamat első rendű peremeloszlás függvé-

nyének (lásd 1.7. fejezet) meghatározásával adódnak. Ez jelenti mind az eloszlásfüggvény 

típusának, mind paramétereinek, valamint a várható érték, szórás stb. jellemzőinek a meg-

határozását. Tekintettel arra, hogy széles értelemben vett ergodikus folyamatokat vizsgá-

lunk, lásd 1.7.3. fejezet, 1.25. ábra, a peremeloszlás-függvény jellemzői egyetlen, repre-

zentatív realizációból előállíthatók.  

Így, az elsőrendű peremeloszlás függvény értelmezését egy realizációra kiterjesztve, az 

F(x) valószínűség-eloszlás megadja a  

     P t x F x    (3.3) 

valószínűségeket, azaz annak a valószínűségét hogy a függvény aktuális értéke kisebb mint 

egy megadott x érték, 1. 3.7. ábra.  

 

3.7. ábra. Az elsőrendű peremeloszlás függvény származtatása. 

Ergodikus folyamatok esetén tehát az a feladatunk, hogy a (3:3) eloszlásfüggvényt egy 

realizációból határozzuk meg.  

3.4.3. Az elsőrendű peremeloszlás függvény meghatározása, azonos idő intervallumon-

kénti mintavételezéssel. 

Az elsőrendű F(x) peremeloszlás függvényt megkaphatjuk pl. úgy, hogy a t tengelyen  

t=áll. beosztást felvéve, mintavételezzük a függvényt. Így megkapjuk az egyes osztályok 

gi abszolút osztálygyakoriságát, amiből mind az abszolút, mind a relatív tapasztalati gyako-

risági függvény, mint a sűrűségfüggvény becslése előállítható. Hasonlóan meghatározhatók 
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az abszolút és relatív tapasztalati halmozott(összeg-) gyakorisági függvények, mint az el-

oszlásfüggvény becslése, lásd 1.8.1. fejezet.  

A 3.8. ábrán gi  annak az abszolút gyakorisága, hogy a függvény érték éppen az i-edik osz-

tályba esik, i=1,2...n, vagyis az i-edik osztályba tartozó mintaelemek abszolút száma, 

fi=gi/n az i-edik osztály előfordulásának relatív gyakorisága. A bemutatott példa minta 

elemszáma n=23. A Gi az i-edik osztályhatár alatti mintaelemek összeggyakorisága, Fi az 

i-edik osztályhatárnál kisebb mintaelem érték valószínűsége. Ezen adatok alapján a vonat-

kozó tapasztalati eloszlás és sűrűségfüggvény megrajzolható, illetve analitikus eszközökkel 

a megfelelő eloszlásfüggvény paramétereinek becslése numerikus vagy analitikus úton 

előállítható. 

Ezzel tehát egyértelműen megadható annak a valószínűsége például, hogy a folyamat mi-

lyen valószínűséggel halad meg egy bizonyos értéket, vagy milyen valószínűséggel marad 

egy bizonyos határ alatt, stb. Így a folyamat, pl. terhelési érték, nagyság szerinti, teljes körű 

valószínűségi leírását megadtuk. 

 

3.8. ábra Az elsőrendű peremeloszlás származtatása azonos 

időlépésenkénti mintavételezéssel. 
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Megjegyzések: 

1./ Ahhoz, hogy a függvény t időintervallumonkénti lekérdezésével minden fontos in-

formációt, pl. egy-egy kiugró csúcsértéket is, legalább kielégítő közelítéssel megkap-

junk, az fm lekérdezési frekvenciára az fm>2fmax feltételnek kell teljesülni ahol fmax a 

folyamatban előforduló legnagyobb frekvencia; ez a Shanon féle feltétel.  

2./ Az F(x) eloszlásfüggvény alapján meg tudjuk határozni a folyamat m középértékét 

is, pl. a P[(t)<m]=F(m)=0,5 feltétel alapján. Így a középérték pl. középfeszültség, 

közvetlenül osztály dimenzióban adódik. A 3.8. ábra szerinti példában ez a 6. osz-

tály. Abban az esetben ha F(x) normális eloszlás, ez egyben a várható érték osztály 

dimenzióban kifejezett értékét is jelenti. 

3./ A vizsgált folyamat reprezentatív voltát formálisan a kezdő- és végpontok azonossá-

gával biztosítjuk. A 3.9 ábrán ez a folyamat utolsó csúcspontjának 1*(l) jelölésében 

is kifejezésre jut. 

3.4.4.  Csúcsértékek eloszlásfüggvényeinek meghatározása 

A realizációs függvény nagyság szerinti feldolgozása történhet a lokális csúcsértékek, azaz 

a helyi maximum- és a helyi minimum értékek, mint mintaelemek felhasználásával is. Eb-

ből kiindulva a folyamat középértékét is meghatározhatjuk.  

 

3.9. ábra. Csúcsértékek számlálása. 

Legyen  cs ,max  egy maximális,  cs ,min  egy minimális csúcsérték. A már ismert osztályba 

sorolással, a gjmax  és gjmin, abszolút osztálygyakoriság értékek közvetlenül meghatározha-

tók, lásd 3.9. ábra, amiből a relatív osztálygyakoriságok és a Gjmax, Gjmin halmozott abszolút 

gyakoriságok, valamint a minta elemszámmal normálva, az Fjmax és Fjmin , a halmozott rela-

tív osztálygyakoriság értékek is adódnak. Ez utóbbi az eloszlásfüggvény közelítése.  
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A maximális és minimális csúcsok eloszlásfüggvényeit normál valószínűségi papíron ábrá-

zolva (3.10.ábra) megállapítható, hogy a mintaelemek jól illeszkednek egy-egy egyenes-

hez, így a csúcsok eloszlására a normális eloszlást elfogadjuk. Ezekből kiindulva definiál-

hatjuk a folyamat m középértékét is, a max. és min. csúcsértékek 50%-os valószínűséghez 

tartozó értékeinek számtani középértékeként.  

Behúzva a jól kiegyenlítő egyeneseket, a keresett eloszlásfüggvények becsléseit kapjuk. Az 

50%-os valószínűséghez tartozó medián értékek - normális eloszlás esetén- egyben a vár-

ható értéket is adják. Így - az ábra alapján - 
cs ,max

 8,5 (a 8-as és 9-es osztályhatár) míg 


cs ,min

 5,5. A teljes folyamat középértékét e két adat számtani közepeként definiáljuk, így 

m=7 osztály. Így a középértéket a 7. osztály közepén vesszük fel. 

 

3.10. ábra A maximális és minimális csúcsokból képezett statisztikai minta kiértékelése normál 

valószínűségi koordinátarendszerben. 

3.5. Kétparaméteres eljárások. 

A 3.3. fejezetben láttuk, hogy a terhelési folyamat terhelés nagyság szerinti feldolgozása 

nem elegendő a kifáradásra való méretezés szempontjából, l. 3.5 ábra. Szükség van a fo-

lyamatban előforduló váltakozások struktúrájának feltárására. Ezt két paraméter egyidejű 

elemzésével valósíthatjuk meg, az elemi lengések azonosítása útján, l. 3.3. fejezet.  
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A terhelésanalízisben több kétparaméteres eljárás ismeretes. Ezek közül napjainkban az 

ú.n. rain-flow eljárás tekinthető a kifáradási folyamat szempontjából fizikailag a leginkább 

megalapozottnak.  

3.5.1. A rain-flow eljárás. 

Valóságos szerkezeti anyagainknál a Hooke törvény szigorúan véve már kis feszültségek-

nél is csak közelítően teljesül. Így a váltakozó feszültség által létrehozott deformációs 

munkaveszteség, a hiszterézis veszteség fém anyagok esetén is, - ha gyakorlatilag igen kis 

mértékben is- már kis feszültségek esetén is fellép. Kézenfekvő tehát az a feltételezés, 

hogy a váltakozó igénybevételi folyamat okozta „károsodás” kapcsolatba hozható a 

hiszterézis veszteséggel. E feltételezés egyébként kísérletileg is igazolható. Ennek megfe-

lelően a terhelési folyamatban olyan elemi lengéseket azonosítunk, amelyek a szerkezeti 

anyagban zárt hiszterézis hurkot eredményezve, identifikálható teljes lengést eredményez-

nek. A feldolgozás során így a folyamatban előforduló középérték, lengés-amplitúdó  

{m;a} értékpárokat, illetve azok eloszlásfüggvényeit kell meghatározni. 

A 3.11. ábra bal oldalán ábrázolt terhelési, speciálisan feszültség folyamat hatására egy 

próbatestben kialakuló feszültség-nyúlás folyamat, ~ koordinátarendszerben, az ábra bal 

oldalán látható. A ~ diagramból egyértelműen identifikálhatók a károsodás mértékével 

kapcsolatba hozható zárt hiszterézis hurkok, amelyekhez így egyértelműen rendelhetők az 

elemi lengések {m,a} középfeszültség és feszültség-amplitúdó értékpárok. 

 

3.11. ábra. A rendszertelen folyamat által létrehozott  ~ folyamat. 

A továbbiakban azt a szabályrendszert foglaljuk össze, az elméleti alapokat nem tárgyalva, 

amelyekkel tetszés szerinti terhelési folyamatban a zárt hiszterézis hurkokat eredményező 

elemi lengések azonosíthatók.  
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Tekintsük a 3.12.a ábra szerinti folyamatot. A számlálás az alábbi szabályok szerint törté-

nik: 

1./ Az 1. csúcsból indulva, minden egyes csúcs belső oldalán, számlálási folyamatot in-

dítunk, l. 3.12.a. ábra vékony vonalak. A rákövetkező csúcspont elérése után a szám-

lálási vonallal vízszintesbe fordulunk, és a t tengellyel párhuzamosan haladunk. 

2./ A folyamat egy újabb lengésébe ütközve követjük a függvényt, majd a rá következő 

csúcsnál újra vízszintesbe fordulunk, és folytatjuk a számlálást, l. 3.12. ábra, 2. 

csúcsból indított számlálási folyamat. . 

Az elindított számlálási folyamatot leállítjuk, és ebben az esetben a 2. pont szerintiekre 

nem kerül sor, ha a következő, 3./ pont szerinti események valamelyike bekövetkezik.  

3./ A számlálási folyamatot leállítjuk, ha a vízszintesbe fordulást követően: 

- elhaladunk egy, a kiinduló csúcsnál kisebb vagy egyenlő minimális csúcs felett, ha 

minimum csúcsból indultunk, vagy a kiindulónál nagyobb vagy egyenlő maxi-

mum alatt, ha maximumból indultunk, l. pl. 3.12. ábra, 1,2,3,5. csúcsokból indított 

számlálási folyamat, 

- egy, már egy korábbi csúcsból indított számlálási folyamat vízszintesen haladó ré-

szébe ütközünk, l. pl. 3.12. ábra, 4, 6, csúcsból indított folyamat. Ebben az esetben 

zárt hiszterézis hurkot eredményező elemi lengést tudunk azonosítani, pl. 6-5-5* 

elemi lengés.  

Ha a 3. pontban foglaltak egyike sem következik be, a számlálási folyamat kifut, lásd pl. 7. 

csúcsból indított számlálási folyamat.  

Ezzel a módszerrel végighaladunk a folyamaton, majd az azonosított, zárt hiszterézis hur-

kot eredményező elemi lengéseket a folyamatból kiemeljük. Általában nem tudjuk a teljes 

folyamatot egy lépésben elemi lengésekre bontani. azaz az azonosított elemi lengések ki-

emelések után is a folyamat egy része még megmarad, l. 3.12.b. ábra, maradék folyamat.  

Az eljárás ekkor a következő képen folytatódik: 

5./ Átrendezzük a folyamatot úgy, hogy az vagy a legnagyobb maximális csúccsal, vagy 

a legkisebb minimális csúccsal kezdődjön, l. 3.12. c ábra. 

6./ Újra indítjuk a számlálást, az előző, 1./ 2./ 3. pontok szerint. 

7./ A számlálást addig folytatjuk amíg a teljes terhelési folyamatot feldolgozzuk, azaz a 

hiszterézis hurkok azonosítása és kiemelése következtében a folyamat teljesen fel-

dolgozásra kerül. 

A 3.12. ábra alapján nyomon követhető a számlálás lefolyása. Az első végighaladást köve-

tően a 3-4-3*, 5-6-5*, 8-9-8*, 11-12-11*, 15-16-15*, 17-18-17*, 13-14-13* hiszterézis hur-

kokat tudjuk beazonosítani és kiemelni. 

A maradék folyamatot most átrendezzük úgy, hogy azt a 10 pontnál elvágva, a 10 pontot 

megelőző részt áthelyezzük az 1* pontba. A keletkező folyamat csúcsai, megtartva az ere-

deti számozást: 10-19-20-1-2-7-10*. Az újabb számlálás eredményeképpen a 20-1-20*, 2-
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7-2*, 10-19-10* hiszterézis hurkok azonosíthatók. Ezzel a folyamatot teljes mértékben fel-

dolgoztuk. 

 

3.12. ábra. A rain-flow eljárás 

Megjegyzés: 

Ha az idő tengelyt függőlegesen képzeljük el, a számlálási metodika ahhoz hasonlít, 

mintha eső folyna lefelé az amplitúdók képezte tetősorozaton. Innen kapta a nevét ez az 

eljárás. 
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3.5.2. A korrelációs mátrix. 

A sztochasztikus folyamatok kétparaméteres feldolgozásánál, így a rain-flow feldolgozás-

nál is, nagyon hasznos eszköz a korrelációs mátrix, amelyet a feldolgozással egyidejűleg 

tudunk létrehozni. 

Tekintsük a folyamatban azonosított elemi lengéseket. Legyen k a feldolgozásnál használt 

osztályba sorolás osztályszáma, és legyen a vizsgált elemi lengés max. csúcs-értékének 

osztály sorsszáma j=1...k, (maximális csúcs) i=1...k pedig azon osztálysorszám, amelyben a 

fél-lengés minimális csúcsa található. Képezzük a j×i mátrixot, ahol tehát j a sorindex, i az 

oszlopindex, és legyen a mátrix Mj,i elme azon lengések abszolút száma, amelyeknek a 

maximális csúcsa a j-edik osztályban (sor), minimális csúcsa pedig az i-edik osztályban 

(oszlop) van, l. 3.13. ábra, így j>i. 

 

3.13. ábra. A korrelációs mátrix. 

Az így létrehozott mátrixot korrelációs mátrixnak nevezzük. 

Megjegyzések: 

1./ A mi esetünkben, mivel j>i, az ábra szerint felvett osztályszámozással a mátrixnak 

csak a bal alsó fele lesz kitöltve, a mátrix másik felében nem lesz elem. 

2./ j=i indexű mátrix elemek üresek, mivel az osztályba sorolással azon lengéseket, ame-

lyek egy osztályon belül maradnak (max. és min. csúcsuk ugyanabban az osztályban 

vannak) nem vesszük figyelembe. Az osztályba sorolás tehát egyfajta szűrést (kis 

lengések kiszűrése) is jelent. 

3./ Lehet a korrelációs mátrixot úgy is definiálni, hogy mindkét fele tartalmazzon ele-

meket. A két mátrix-fél ekkor redundáns információt tartalmaz.  

4./ A 3.13. ábra mátrixában az előző, rain-flow feldolgozás eredményei mellett feltüntet-

tünk egy más feldolgozási eljárás (itt nem részletezett, csúcs-érték számlálás) szerinti 

eredményeket is annak demonstrálására, hogy az eltérő eljárások eltérő eredmények-

re vezethetnek. 



3. RENDSZERTELEN TERHELÉSI FOLYAMATOK FELDOLGOZÁSA ÉS MODELLEZÉSE 71 

 Márialigeti János, BME www.tankonyvtar.hu 

A korrelációs mátrixból a folyamatot jellemző számos adat közvetlenül kiolvasható, lásd 

3.14. ábra: 

- A sorok mentén való összegzés az adott osztályban található maximális csúcsok 

összes számát. azaz a gj,max abszolút osztálygyakoriságot adja. 

- Az oszlopok szerinti összegzés az adott osztályban található minimális csúcsok ösz-

szes számát, azaz a gj,min abszolút osztálygyakoriságot adja. 

 

3.14. ábra. A korrelációs mátrixból származtatható jellemzők. 

(n,n0, I magyarázatát l. 3.10.1. fejezet) 

- A kitöltött mátrix elemeket határoló átlóra merőleges átlók mentén elhelyezkedő 

mátrix elemekre (balról jobbra felfelé) a (j+i)/2 érték, azaz az elemi lengések max. 

és min. csúcsait tartalmazó osztálysorszámok számtani közepe állandó. Ez a szám-

tani közép az elemi lengések m középértékeinek osztálysorszámát adja. Így, a bal-

ról jobb felé emelkedő átlók mentén haladva és a mátrix elemeket összegezve, az 

azonos középértékű lengések gj,m abszolút osztálygyakoriságát kapjuk. A (j+i)/2 

nem egész szám értékei az elemi lengések középértékeinek osztály határon való el-

helyezkedését jelenti, lásd 3.14. ábra. 

- A kitöltött mátrix elemeket határoló átlóval párhuzamos átlók mentén elhelyezkedő 

mátrix elemekre a j-i érték, azaz az elemi lengések 2a, kétszeres amplitúdó értéke-

inek (így az amplitúdónak) osztály dimenzióban kifejezett értéke állandó. Így a bal-

ról jobbra lefelé haladó átlók mentén haladva a mátrix elemeket összegezve az azo-
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nos amplitúdójú elemi lengések gj,a abszolút osztálygyakoriságát kapjuk. Az ampli-

túdó értéke (j-i)/2, osztály dimenzióban kifejezve. Itt is előfordulnak természetesen 

nem egész számok. 

A 3.14. ábrán lévő korrelációs mátrixot az előző, rain-flow feldolgozás adataival töltöttük 

ki. 

Megjegyzés: 

A folyamat középértékét a határoló átlón adódó középérték osztály-gyakoriságok alap-

ján is meghatározhatjuk, pl. a középértékek eloszlás-függvényének medián értékeként. 

Ez utóbbi a más módon definiált középértéktől eltérő értéket is adhat, lásd 3.4.3. és 

3.4.4. fejezetek. 

3.5.3. Terhelésegyüttes előállítása rain-flow feldolgozás alapján 

A rain-flow feldolgozás eredményeként a folyamatban azonosított elemi lengések {m;a}, 

középérték-amplitúdó értékpárok formájában adódnak. Különösen a gyakorlati esetek akár 

több millió elemi lengést tartalmazó adathalmaza meglehetősen áttekinthetetlen. Ezért eze-

ket a gyakorlatban is célszerűen ábrázolva szemléltetjük és használjuk.  

Legyen a 3.5.1., 3.5.2. fejezetben feldolgozott folyamat konkrétan egy alkatrész mechani-

kai igénybevételét jelentő (t) feszültségfolyamat, az abban azonosított elemi lengések 

pedig legyenek a {m,i;a,i} értékpárok formájában adva. Adott esetben a{m,i;a,i} konkrét 

értékei mellet további alapvető információ ezen elemi lengések előfordulásának abszolút 

gyakorisága az adott hosszúságú folyamatban, vagy ezzel összefüggésben azok relatív 

gyakorisága, ezek fellépésének valószínűsége stb. Az ábrázolásban ennek megjelenítését 

valósítjuk meg. 

A legelterjedtebben használt ábrázolási forma az azonosított elem lengések abszolút ösz-

szeggyakoriság függvényének ábrázolása. Ezt a függvényt terhelésegyüttesnek nevezzük. 

A terhelésegyüttes létrehozásakor, a többdimenziós ábrázolás kényelmetlenségeinek elke-

rülésére, az egyes elemi lengéseket célszerűen egyetlen közös középfeszültségre redukál-

juk. Célszerűen ez a teljes folyamat  m  középfeszültsége.  

Legyen továbbá m,i= m -m,i. és vezessük be minden a,i amplitúdó helyett azt a a,i,e 

redukált, vagy egyenértékű amplitúdót, amely a folyamat  m  középfeszültségén ugyan 

olyan „károsodást” okoz, mint az eredeti a,i amplitúdó az eredeti m,i középfeszültségén. 

Más szóval a {m,i;a,i} lengés és a { m ;a,i,e} lengés azonos „károsodást” okoz. A redu-

kált amplitúdót, a kísérleti tapasztalatok szerint jó közelítéssel, az alábbi módon számítjuk: 

    a i e a i m, , ,    (3.4) 

A fenti egyenletben  a középfeszültség-érzékenységi tényező, kísérleti úton határozható 

meg. Értéke acél anyagok esetén 0,3. E tényező bővebb magyarázatára itt nem térünk 

ki. 
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Ezzel a redukciós eljárással a feszültség-amplitúdók már egy közös, a teljes folyamat kö-

zépfeszültségéhez tartoznak. Így az amplitúdók értékeit, mint statisztikai mintát, az ismert 

módszerekkel feldolgozva, meg tudjuk határozni az abszolút, vagy a relatív gyakoriság 

hisztogramot, vagy az abszolút vagy relatív összeggyakoriság függvényt, illetve az azokra 

illesztett sűrűség és eloszlás függvényeket. Így a terhelésanalízis elemi lengésekre vonat-

kozó eredményeit közvetlenül felhasználható, áttekinthető formában kapjuk.  

A legelterjedtebben a terhelésegyüttes egyetlen közös középfeszültségre redukált változatát 

használjuk. Egy konkrét terhelési folyamatot így konkrét numerikus értékekkel adott 

terhelésegyüttessel mint terhelési modellel helyettesítve, meg kell adnunk a folyamat, azaz 

a terhelésegyütteshez rendelt  középfeszültségét is.  

3.6. Példa terhelésegyüttes meghatározására 

A példában a 3.5.1., 3.5.2. fejezetben bemutatott rain flow feldolgozás 3.14. ábra szerinti 

korrelációs mátrixában összefoglalt elemi lengések adataiból indulunk ki. A feldolgozott 

folyamat a feszültségekre skálázott értékekkel a 3.15. ábrán látható. 

 

3.15. ábra. A feldolgozott folyamat numerikus értékei 

Első lépésben az elemi lengések osztály-dimenzióban adott értékeit konkrét feszültség ér-

tékekre számítjuk át.  

Esetünkben az osztály sávszélességet S=12,5 MPa értékben rögzítjük, és a feszültség 0 

értékét az 1. osztály alsó határár-vonalához rendeljük. Az egyes osztályokhoz az osztály 

középhez tartozó feszültség értéket rendeljük, lásd 3.15. ábra.  

A j-edik osztályhoz tartozó feszültség érték így 

  
j

S
j S  




2
1( ).  (3.5) 

Tekintettel arra, hogy a csúcsértékek elhelyezkedését az egyes osztályokban nem vizsgál-

juk, a csúcsértékeket az osztályhoz tartozó feszültség értékkel vesszük figyelembe. 
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A 3.14. ábra szerinti korrelációs mátrix tartalmazza a rain-flow eljárással identifikált elemi 

lengéseket egyértelműen meghatározó {
a,i

,
m,i

} értékpárokat osztály-dimenzió formában 

megadva, valamint az egyes lengések abszolút gyakoriságait. Mivel mi most célszerűen 

konkrét feszültség értékekkel dolgozunk, célszerű az osztály dimenzióból feszültség di-

menzióra visszatérni. 

Jelölje k a korrelációs mátrix alapján kapott középfeszültség illetve kétszeres amplitúdó 

gyakorisági táblázatokban szereplő (j+i)/2, illetve j-i osztálysorszám.  

Ekkor az  

 -amplitúdókra: 

  Skka  ..
2

1
,

 (3.6/a) 

 -a középfeszültségekre: 

 


 Sk

S
km 


 ).1(

2
,  (3.6/b) 

A teljes terhelési folyamat 
m  középfeszültségeként a 7. osztályt elfogadva, az ehhez tar-

tozó feszültség érték a (3.6/a és /b) egyenletek alapján: 

 

MPa

Sk
S

m

25,815,12.6
2

5,12

).1(
2






 




 

A terhelésegyüttes előállításához az amplitúdó értékeket a (3.4) egyenlet felhasználásával a 

közös 
m középfeszültségre számítjuk át, =0,3 értékkel. 

A számítás eredményeit a 3.1. táblázat (6) és (7) oszlopai tartalmazzák. A táblázat (2) osz-

lopában, összhangban a 3.14. ábra jelöléseivel, j a lengés max., i a min. csúcsához tartozó 

osztályt jelenti, míg a (3) oszlopban gi az adott lengés abszolút gyakoriságát. A (4) oszlop-

ban k a lengés kétszeres amplitúdója által befutott osztályszám, az (5) oszlopban k a közép-

feszültség helyének az osztályszáma. 
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Sorsz Lengés gi a,i m,i m,i a,i,e 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

 ji  k MPa k MPa MPa MPa 

1 122 1 10 62,5 7 81,25 0 62,5 

2 103 1 7 43,75 6,5 75 6,25 45,625 

3 85 1 3 18,75 6,5 75 6,25 20,625 

4 65 1 1 6,25 5,5 62,5 18,75 11,875 

5 96 1 3 18,75 7,5 87,5 6,25 20,625 

6 86 1 2 25 7 81,25 0 12,5 

7 76 2 1 12,5 6,5 75 6,25 8,125 

8 97 1 2 25 8 93,75 12,5 16,25 

9 98 1 1 12,5 8,5 100 18,75 11,875 

3.1. táblázat: Számítási eredmények I. 

Ezzel előállt a közös m középfeszültségre redukált amplitúdó értékek sorozata. 

Megjegyzések: 

1./ A fentiek is kiemelik a korrelációs mátrix fontosságát. Az ugyanis, mint láttuk, az 

összes, a folyamattal kapcsolatos, a további feldolgozáshoz szükséges információt 

tartalmazza. 

2./ A közös középfeszültségre való redukálás nem feltétlenül szükséges. Terhelés együt-

tes méretezési célra való felhasználása esetén azonban feltétlenül célszerű. 

A terhelésegyüttes most már az amplitúdó értékek statisztikai feldolgozása alapján hatá-

rozható meg. 

A nagyság szerint csökkenő sorba rendezett  a i e, ,

*  feszültség amplitúdó értékeket, a hozzá-

juk tartozó gi abszolút osztálygyakoriság és Gi abszolút összeggyakoriság értékeket, vala-

mint az Fi és F i  relatív összeggyakoriságokat a 3.2. táblázatban foglaltuk össze, az i=1...7 

értékekre.  

A minta elemszáma n=10, a relatív összeggyakoriságok számításához az Fi=(1-

F i )=i/(n+1) korrigált értéket használtuk. 
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i  

[MPa] 
gi Gi Fi 

__ 

Fi 

 

i 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

   
10 0.9 0.1 7 

7 62.5 1 

9 0.82 0.18 6 

6 45.625 1 

8 0.727 0.273 5 

5 20.625 2 

6 0.55 0.45 4 

4 16.25 1 

5 0.45 0.55 3 

3 12.25 1 

4 0.36 0.64 2 

2 11.875 2 

2 0.18 0.88 1 
1 8.125 2 

    

3.2. táblázat: Számítási eredmények II. 

A 3.2. táblázat eredményei alapján lépcsős függvény formában megrajzolt terhelésegyüttes 

(összeggyakoriság~feszültség-amplitúdó függvényt) a 3.16. ábrán látható. Ennek paramé-

tere a 
m

  közös középfeszültség.  

 

3.16. ábra. Amplitúdó-összeggyakoriság függvény. 
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3.7. Terhelésegyüttes megadása gyakorlati számításokhoz. 

A terhelésegyüttes fő jellegzetességeit az alábbiakban foglalhatjuk össze: 

1./ A terhelésegyüttes a véletlen folyamat amplitúdó-tartománybeli statisztikai jellemzőit 

tartalmazza, középértékkel és amplitúdóval jellemzett elemi lengések abszolút ösz-

szeggyakoriság- vagy azzal egyenértékű valószínűség-eloszlás függvény formájában 

(csak léptékbeli különbség). 

2./ A véletlen (sztochasztikus) folyamat elemi lengésekre bontása többféle módon történ-

het; ennek megfelelően egy azon folyamatból többféle terhelésegyüttes származtat-

ható. Az elemi lengések definiálásában a tisztán matematikai és eljárástechnikai 

szempontokon felül döntő szerepet játszik a feldolgozás célja, esetünkben az élettar-

tam meghatározással kapcsolatos fémfizikai meggondolások, valamint az élettartam 

számítási és kísérleti megfontolások. 

3./ A valóságos véletlen folyamat és az azt modellező terhelésegyüttes azonossága, rögzí-

tett számlálási módszer esetén is csak az adott módszer értelmében áll fenn, és akkor 

is valószínűségi értelemben. Ezért inkább a véletlen folyamat és a terhelésegyüttes 

egyenértékűségéről beszélhetünk, az adott számlálási módszer értelmében. Ezt úgy is 

fogalmazhatjuk, hogy minden számlálási módszer a véletlen folyamatokat ekvivalen-

cia osztályokba sorolja, ahol az ekvivalencia az adott számlálási módszer értelmében 

áll fenn. A számlálási módszer akkor jó, ha az azzal végrehajtott feldolgozás kielégíti 

az alapfeladat követelményeit. Élettartammal kapcsolatos problémák esetén ez a fel-

tétel akkor teljesül, ha a feldolgozási móddal ekvivalencia osztályokba sorolt véletlen 

folyamatok egy adott alkatrész esetén ténylegesen ugyan azt az élettartamot eredmé-

nyezik. 

A terhelésegyüttes mint terhelési modell tehát olyan elemi lengéssorozatot definiál, 

amely az adott számlálási módszer értelmében ekvivalens a tényleges véletlen fo-

lyamattal. 

4./ A terhelésegyüttes semmi információt nem tartalmaz a folyamatban előforduló lengé-

sek sorrendiségére vonatkozóan. A sorrendiségre vonatkozó információkat - szükség 

esetén - egyéb módon kell rögzíteni. A sorrendiségre vonatkozó információk is csak 

valószínűségi értelemben rögzíthetők. 

A valóságos terhelési folyamatok mélyebb megismerésére irányuló vizsgálatok és elemzé-

sek a II. világháború idején kezdődtek elsősorban a német, angol és amerikai repülőgép 

iparban, majd ezt követően terjedtek főleg a járműiparban, de az egyéb iparágakban is. 

Nyilvánvaló, hogy az ilyen típusú elemzések elsősorban azon területeken fontosak, ahol 

egyrészt a tényleges terhelések igen tág határok között, véletlenszerűen, általunk kevéssé 

befolyásolható módon ingadoznak, másrészt a kis súlyra való törekvés és a biztonság első-

rendű követelmény. Ezért e tudományterületek fő alkalmazói és előrevivői ma is elsősor-

ban a repülő-, jármű- és építőipari gépekkel foglalkozó gyárak és intézmények. 

Az elmúlt években így kialakultak már bizonyos típus terhelésegyüttesek is, amelyek, ese-

tenként akár kisebb-nagyobb közelítést elfogadva, gépek bizonyos csoportjai esetén alkal-

mazhatók. Ennek megfelelően a megadási módjuk is többé kevésbé egységessé vált. 
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Mivel a terhelésegyüttes, illetve annak határoló görbéi általában analitikusan nem, vagy 

csak közelítően írhatók le, általánosan elterjedt a grafikus megadás. E mellett természete-

sen a pontonkénti (táblázatos) megadás is használatos; számítási célokra ez egyébként is 

szükséges. 

A megadási mód fő jellemzői az alábbiak: 

1./ A terhelésegyüttest olyan koordinátarendszerben adjuk meg, amelynek a vízszintes 

tengelyén a ciklusszámok (elemi lengések) abszolút száma, vagy relatív gyakorisága, 

függőleges tengelyén pedig az elemi lengések maximális és esetenként minimális 

csúcsértékei szerepelnek, általában a legnagyobb értékre normált formában. 

2./ A terhelésegyüttesek a leggyakrabban állandó középfeszültségre redukált formában 

adottak. Ebben az esetben elegendő a felső fél-rész megadása, természetesen a vo-

natkozó középfeszültség mint a terhelésegyüttes paraméterének egyidejű rögzítésé-

vel. Ilyen esetekben a függőleges tengely az elemi lengések amplitúdó értékeit tar-

talmazza, gyakran a legnagyobb amplitúdóra normált formában  

3./ A terhelésegyüttesek terjedelme (összes lengések száma) általában 106 ciklus, ritkáb-

ban 107 vagy 108. Erre való tekintettel a vízszintes tengelyen logaritmikus skálát al-

kalmazunk. A megadott ciklusszám elfogadása azt jelenti, hogy ezt a hosszt repre-

zentatívnak tekintjük. Relatív gyakorisággal skálázott vízszintes tengely értelemsze-

rűen a terhelésegyüttes reprezentativitását jelenti. 

A fenti formában, feszültség- amplitúdóra megadott terhelésegyüttes értelmezése a 24.ábra 

alapján tehát az alábbi. 

 

3.17. ábra. A terhelésegyüttes értelmezése. 

Egy 106 db. teljes lengést tartalmazó rendszertelen terhelési folyamatban, a 

a,i/a,max<a/a,max<a,i+1/a,max feltételnek eleget tévő normált amplitúdójú lengések ösz-

szes száma Nö= Ni-Ni+1.  
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Amennyiben a terhelésegyüttes a teljes terhelési folyamatra reprezentatív, a fenti állítást 

átfogalmazva: annak a p valószínűsége, hogy a terhelési folyamat tetszés-szerinti a/a,max 

normált amplitúdójára a,i/a,max<a/a,max<a,i+1/a,max,   p= pi-pi+1=Nö/106.  

Képletben kifejezve: 

 
, , 1

,max ,max ,max

a i a ia

a a a

P p
 

  


 

     
 

 

3.8. Néhány nevezetes terhelésegyüttes típus 

Néhány alapvető, a járművek, repülőgépek és építőipari gépek területén gyakran előforduló 

terhelésegyüttes fajtát a 3.18. ábrán mutatunk be. A függőleges tengelyen a legnagyobb 

amplitúdóra normált skála található. 

 Az a görbe az állandó amplitúdójú terhelésnek felel meg, a c görbe pedig Gauss fo-

lyamatnak, vagyis ha a folyamat peremeloszlásai, beleértve az amplitúdó-eloszlást 

is, Gauss eloszlású.  

 A b görbe szaggatott vonalú kiegészítése olyan terhelési folyamatra utal, amelyben 

egy Gauss folyamatú amplitúdó-eloszlásban az amplitúdók alulról korlátosak és az 

alsó korlát nagyobb mint 0.  

 A d görbe az u.n. egyenesvonalú eloszlás, amely igen gyakran lép fel közúti jármű-

vek jó úton való haladásakor.  

 Az e görbe lognormális amplitúdó-eloszlásnak felel meg. A görbék „szokatlan” 

alakja a logaritmikus „valószínűségi” (vagy abszolút összeggyakorisági) skála kö-

vetkezménye. 

 

3.18. ábra. Néhány nevezetes terhelésegyüttes alaptípus. 

A 3.19. ábrán a szabványosított Gauss folyamatok különféle, összetett változatai (állandó 

amplitúdó és Gauss folyamat kompozíciója) láthatók. A k tényező a terhelési folyamatban 

előforduló legkisebb és legnagyobb feszültség-amplitúdó hányadosa. A határoló görbe 

minden esetben Gauss folyamatnak felel meg. 
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3.19. ábra. Szabványos, Gauss típusú terhelésegyüttesek. 

A 3.18 és 3.19. ábrákon lévő terhelésegyüttesek esetén jelentős eltéréseket látunk a 

terhelésegyüttesek „telítettsége” tekintetében. A lehető legszigorúbb folyamat az állandó 

amplitúdós, amelynek a határvonalával és a tengelyekkel egy téglalap képezhető. A tégla-

lap területének minél nagyobb részét tölti ki egy terhelés-együttes, annál telítettebb, vagyis 

annál „szigorúbb”. Minél telítettebb egy terhelésegyüttes, annál rövidebb lesz az általa 

terhelt alkatrész élettartama. 

A jellegében is eltérő üzemállapotok között dolgozó berendezések esetén gyakori, hogy a 

különböző üzemállapotokhoz tartozó terhelésegyüttesek jellegükben is eltérőek. Például 

közúti járműveknél a jó útviszonyok közötti, állandósult üzem egyenes-vonalú 

terhelésegyüttessel jól jellemezhető. Ugyanakkor a jelentősebb forgalmi manőverek -pl. 

erős fékezés, indítás, kanyarvétel, járdára való felhajtás, nagy útegyenetlenségen való átha-

ladás stb.- okozta igénybevételek Gauss eloszlású terhelésegyüttessel írhatók le. Ezért 

gyakran különböző típusú terhelésegyüttesek kompozíciójaként adódik a reprezentatív 

terhelésegyüttes. A 3.20. ábra erre mutat példát, közúti járművek esetére. 

 

3.20. .ábra. Közúti jármű terhelésegyüttese. 

A 3.21. ábrán a repülőgépiparban használatos egyik, az ún. TWIST (Transport Wing Stan-

dard) terhelésegyüttest mutatjuk be. Ez szállítógépek szárny bekötés (kritikus igénybevételi 

hely) alsó részén mért feszültségfolyamatokból képezett terhelésegyüttes, 40 000 felszál-
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lás-repülés alapján. Ebből is látható, hogy az adatgyűjtés esetenként igen költséges és idő-

igényes dolog, sok esetben nemzetközi együttműködést is igényel. 

Hasonló jellegű az ún. FALSTAF (Fighter Aircraft Load Standard for Fatigue evaluation) 

terhelésegyüttes (3.22. ábra), amely vadászgépeken, NATO együttműködésben realizált 

méréssorozatok eredményeit rögzíti. A mérés tárgya a pilótafülke egy pontjában fellépő 

maximális gyorsulások értéke, különböző repülési manőverek esetén. 

További terhelésegyüttesek találhatók az egyes szabványokban, a szakirodalomban stb., 

amelyek egy-egy szűkebb szakterületen, megfelelő kritikával, előnyösen alkalmazhatók. 

 

3.21. ábra. A TWIST terhelésegyüttes. 

 

3.22. ábra. A FALSTAF terhelésegyüttes. 
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3.9. Terhelésegyüttes analitikus megadása 

A terhelésegyüttes, mint terhelési modell a rendszertelen terhelési folyamat modellezésére, 

gyakorlati méretezési számítások egyik kiinduló adatbázisa. Ezért ennek numerikus előállí-

tása minden esetben szükséges. Ez történhet lépcsős függvény formában való közelítéssel 

(gépi számításnál a lépcsőszám igen nagy is lehet), vagy a (3.7) egyenlet szerinti analitikus 

megadással: 

 n

öa

a

N

N
1

max,

)
lg

lg
1( 




 (3.7) 

ahol  

- N ciklusszám, abszolút összeggyakoriság  

- Nö ciklusszám, a terhelésegyüttes összes lengéseinek a száma, 

- n  kitevő. 

A 3.23. ábra különböző n értékekhez tartozó terhelésegyüttes alakokat tartalmaz. A 

terhelésegyüttes többféle lehetséges interpretációjának bemutatására a tengelyen normál, 

logaritmikus és valószínűségi skála is fel van tüntetve. Ez természetesen bármely 

terhelésegyüttes esetén érvényes. 

 

3.23. ábra. Különböző paraméterű terhelésegyüttesek. 

A 3.23. ábra n=2 kitevőjű terhelésegyüttese Gauss folyamat, n=1 az egyenes-vonalú 

terhelésegyüttes, míg n=0,5 esetén a logaritmikus normális amplitúdó eloszlású terhelés-

együttes.  
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3.10. Sztochasztikus terhelési folyamat integrált jellemzői 

A terhelésegyüttes és a terhelési folyamat valószínűségi jellemzői mellet további jellemzők 

is használatosak, amelyek a terhelési folyamat egészére vonatkozó, általános jellegzetessé-

gekkel kapcsolatosak. Ide sorolhatók a rendszertelenségi együttható és a crest faktor. 

3.10.1. Rendszertelenségi együttható. 

Legyen n a rendszertelen terhelési folyamat vizsgált 2T intervallumán a lengések maximá-

lis csúcsértékeinek a száma és legyen n0 a m középszint felfelé haladó (egyirányú!) átmet-

széseinek a száma. Az  

 I=n0/n (3.8) 

hányadost rendszertelenségi együtthatónak nevezzük, 0 ≤ I ≤ 1. A 3.24. ábrán jellegzetes, 

különböző rendszertelenségi együtthatójú folyamatok láthatók. 

 

3.24. ábra. Különböző rendszertelenségi együtthatókhoz tartozó 

 rendszertelen terhelési folyamatok 

A rendszertelenségi együttható, amint azt a 3.24. ábra szemléletesen mutatja, kapcsolatos a 

rendszertelen folyamat gerjesztő hatásának jellegével. Kis rendszertelenségi együttható 

esetén nagy sávszélességű, míg nagy érték esetén keskenysávú gerjesztő hatás lép fel.  
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Megjegyzés: 

A rendszertelenségi együttható közelítő értéke a korrelációs mátrixból is megállapítha-

tó, l. 3.14. ábra. Megjelölve ugyanis a folyamat közép osztályának sorát és oszlopát (7. 

osztály, szaggatottan vonalkázva ), a bal alsó mátrixrész N0~6 db. fél-lengése egy-

irányban átmetszi a folyamat közepet. Az N=10 összes max. (vagy min.) csúccsal így 

adódik a rendszertelenségi együttható. A középérték osztályában található 3 db. lengés-

ről nem állapítható meg az átmetszés ténye; ezek kb. feléről ezt feltételezve (1 db.) adó-

dik N0 közelítő értéke. 

3.10.2.  Crest-faktor 

A nem angol nyelvű szakirodalomban is a crest faktor elnevezés használatos a – magyarul 

– pl. csúcstényezőnek nevezhető mérőszámra. Ez alapvetően a rendszertelen terhelési fo-

lyamat amplitúdóinak szórási tulajdonságaival kapcsolatos. 

Definíciója a  
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 (3.9) 

egyenlet szerinti, ahol a nevező a feszültség-lengés négyzetátlagának a gyöke, az R.M.S. 

érték (Root Mean Square). A m a folyamat középértéke (időátlaga.), c ≥ 1 

A (3.9) egyenletből látható, hogy csökkenő számban fellépő, növekvő csúcsértékű extrém 

terhelési csúcsok fellépése esetén a crest faktor értéke nő.  
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4. AZ ÉLETTARTAM KÍSÉRLETI MEGHATÁROZÁSA ÉS LE-

ÍRÁSA VÁLTAKOZÓ IGÉNYBEVÉTEL ESETÉN 

Ismeretes, hogy váltakozó igénybevétel esetén a szerkezeti anyagok tönkremenetele, 

szemben az állandó igénybevétel alatti u. n. statikus tönkremenetellel, a kifáradási folya-

mat eredményeként következik be. Ennek kezdeti fázisában, a váltakozó igénybevétel ha-

tására mikro repedések alakulhatnak ki, amelyek tovább terjedve, véges igénybevételi is-

métlődési szám után, végső töréshez vezethetnek.  

A teherbírás (élettartam) adatok megadásánál így a terhelési jellemzők mellett megjelenik 

az L élettartam, amit az igénybevételek N ismétlődési számával, ún. ciklus-számmal mé-

rünk. 

Tekintettel arra, hogy a tényleges üzemi igénybevételek jellege igen sokféle lehet (l. 3. 

fejezet) és esetenként csak valószínűségi paraméterekkel írható le, a gyakorlati méretezés-

hez, így a teherbírás jellemzők megadásához is jól definiált terhelési modelleket alkalma-

zunk. 

A legáltalánosabban használt, állandó amplitúdójú és középfeszültségű terhelési modell 

esetén a teherbírás a {A;M;N} térben értelmezett határállapoti felület, illetve az annak 

síkmetszeteiként adódó Wöhler- vagy kifáradási görbe, és a Haigh diagram formájában 

adódik.  

A rendszertelen terhelési folyamatok modellezésére alkalmazott terhelés-együttes mint 

terhelési modell esetén a teherbírás adatokat az ún. élettartam görbe formájában írjuk le.  

Mindkért esetben, az élettartam adatok igen nagy-mértékű szórása következtében, a teher-

bírás (élettartam) adatokat valószínűségi leírásban értelmezzük.  

A továbbiakban a Wöhler görbe és az élettartam görbe valószínűségi fogalmakkal való 

értelmezésével és leírásával foglalkozunk.  

Megjegyzések: 

1. A teherbírás adatok indexezésében nagybetűket alkalmazunk, az ébredő terhelések 

kis betűs indexezésétől való egyértelmű megkülönböztetés érdekében.  

2. Mind a Wöhler-, mind az élettartamgörbe jellegzetességei és tulajdonságai próbates-

tek, vagy konkrét alkatrészek esetén is teljes mértékben azonosak, így a továbbiak 

mindkét esetre azonosak. 

3. Az élettartam görbe elnevezés a terhelés-együttes, mint terhelési modell alkalmazá-

sára utal, a Wöhler (vagy kifáradási) görbétől való megkülönböztetés céljából. Ter-

mészetesen a Wöhler görbe is élettartam adatokat tartalmaz, szigorúan állandó ampli-

túdójú és középfeszültségű terhelési modell esetén. 
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4.1. A Wöhler görbe valószínűségi értelmezése és leírása 

A 4.1. ábrán próbatestekkel, állandó középfeszültségen, különböző feszültség-ampli-

túdókkal, feszültség-szintenként 24 db. próbatesttel végzett fárasztóvizsgálat N törési cik-

lusszámai láthatók, {A; lgN} koordinátarendszerben, rögzített M esetén (Wöhler vizsgá-

lat). Az időtartam szilárdság (vagy véges élettartam) zónájában törés véges ciklusszámnál 

mindig bekövetkezik. A kifáradási határ zónában, az egyes feszültség-szinteken azon pró-

batest darabszámok vannak feltüntetve, amelyek N<ND ciklusszámnál nem törtek, azaz az 

ND határ-ciklusszámot túlélték. A D,U feszültségszinten már minden próbatest túlélte az 

ND  határ-ciklusszámot. A kísérleti tapasztalatok azt mutatják, hogy ha egy próbatestre az 

ND>2.10
6
 határig nem következik be törés, akkor az igen nagy N érték esetén sem törik. 

Ezért tekinthetjük ezt a zónát a gyakorlatilag végtelen élettartam tartományának.  

 

4.1. ábra Élettartam szórásmező és a jellegzetes tartományok Wöhler vizsgálat esetén 
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A 4.1.ábra szerinti kísérleti eredmények matematikai statisztikai feldolgozásával juthatunk 

a méretezés számára is felhasználható, valószínűségi leírással megadott élettartam illetve 

teherbírás adatokhoz.  

A 4.2. ábrán a rögzített *
A feszültség-amplitúdónál értelmezett élettartam-eloszlás és a 

rögzített N ciklusszámnál adódó teherbírás-eloszlás értelmezése látható, a vonatkozó sűrű-

ségfüggvények feltüntetésével. 

Legyen a próbatest élettartama rögzített *
A feszültségszinten L, ekkor a : 

 P(L<N)=F(N), (4.1) 

ahol az F(N) élettartam eloszlás tehát annak valószínűsége, hogy törés (tönkremenetel) az 

N ciklusszám elérése előtt bekövetkezik, az adott {*A; M} feszültség szinten, ahol M a 

teljes vizsgálatra rögzített középfeszültség. Az egyes feszültségszinteken adódó, azonos 

tönkremeneteli valószínűségekhez tartozó ciklusszám értékeket összekötve az adott tönk-

remeneteli valószínűséghez tartozó Wöhler görbe adódik. A 4.2. ábrán a 10%, 50%, és 

90% tönkremeneteli valószínűséghez tartozó Wöhler görbék vannak sematikusan feltüntet-

ve. 

Rögzített N ciklusszámnál, a  

 P(A,< A)=G(A) (4.2) 

teherbírás-eloszlás függvény annak a valószínűségét adja meg, hogy A –nál kisebb fe-

szültség-amplitúdó esetén az N ciklusszám elérése előtt a törés bekövetkezik. Más megfo-

galmazásban azt is mondhatjuk, hogy a próbatest teherbírása {A; M}, N élettartam esetén, 

1- G(A) valószínűséggel (megbízhatósággal).  

A véges élettartam zónájában mind az élettartam-eloszlás, mind a teherbírás-eloszlás ér-

telmezhető.  

 

4.2. ábra. Az élettartam-eloszlás és teherbírás-eloszlás értelmezése 
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A kifáradási határ zónájában az ND kifáradási határ-ciklusszámhoz tartozó teherbírás-

eloszlást értelmezzük, a A,D és A,D, jelölés bevezetésével: 

 P(A,D,< A,D)=G(A,D) (4.3) 

ami így elméletileg végtelen élettartam (N=∞) esetére is vonatkozik. Ezzel a kifáradási 

határ {A,D;M} értékénél G(A,D) annak a valószínűsége, hogy A,D,  A,D feszültség-

amplitúdó esetén a törés bekövetkezik. Ezzel tehát a kifáradási határ valószínűségi értel-

mezését kapjuk. 

Megjegyzés: 

A Haigh diagram bármely M  közép-feszültség értékéhez az amplitúdóra vonatkozó te-

herbírás-eloszlás függvényt hozzárendelve, a Haigh diagram valószínűségi értelmezésé-

hez jutunk, l. 4.3. ábra. A rögzített valószínűség értékhez tartozó A értékeket összeköt-

ve az adott p valószínűséghez tartozó Haigh diagram görbéje (egyenes) adódik. Így, a 

Wöhler görbéhez hasonlóan, a valószínűségi értelmezés bevezetésével, egyetlen határ-

vonal helyett, különböző valószínűség értékekhez tartozó diagram sereg definiálható, a 

rögzített N ciklusszámnál. 

 

4.3. ábra A Haigh diagram valószínűségi értelmezése 

A Wöhler görbe ismert egyenlete az egyes p valószínűségei értékekhez rendelt görbékre is 

érvényben marad, így : 

 .. állN
A




 , 10
3…4

<N<ND=(2..10).10
6
 , (4.4) 

míg A =AD=áll., N>ND=(2..10).10
6
. Az N<10

3..4
 tartomány a kisciklusú fáradás tartomá-

nya. Mind a kisciklusú fáradási zóna határpontja, mind az ND értéke anyagminőségtől és 

igénybevételi módtól is függ. Ismeretes, hogy szerkezeti acélok esetén a leggyakrabban 

ND~2.10
6
, míg pl. edzett acélok felületi igénybevételére általában ND~10

7
. 



4. AZ ÉLETTARTAM KÍSÉRLETI MEGHATÁROZÁSA ÉS LEÍRÁSA… 89 

 Márialigeti János, BME www.tankonyvtar.hu 

A (4.4) egyenletből következően kettős logaritmikus rendszerben a p valószínűséghez tar-

tozó Wöhler görbe (mint ismeretes) egyenessel ábrázolható, így különböző valószínűsé-

gekhez tartozó görbék esetén egyenes-sereg adódik, l. 4.4. ábra. 

 

4.4. ábra A Wöhler görbe sereg kettős logaritmikus rendszerben 

4.2. Az élettartam görbe valószínűségi értelmezése és leírása 

Tekintsünk két olyan terhelési folyamatot, amelyek a 4.5 ábra szerinti, rögzített Fm közép-

erőre redukált, két terhelés-együttessel modellezhetők. Az „a” terhelés-együttes, mint is-

meretes, állandó amplitúdójú terhelési modellt, míg a „b” terhelés-együttes változó ampli-

túdójú, rendszertelen folyamatot modellez. Azonos értékben rögzítve mindkét esetre a 

Famax maximális erő-amplitúdó értékét, végezzünk élettartam vizsgálatot a terhelés-

együtteseknek megfelelő terhelési folyamatokkal, azonos próbatesteken. A tapasztalatok 

arra mutatnak, és ez nem mond ellen elméleti megfontolásoknak, hogy a „b” esetben lé-

nyegesen nagyobb élettartamok adódnak, mint az „a” esetben.  

A tapasztalatok arra mutatnak továbbá, hogy a Wöhler görbék („a” terhelés-együttesnek 

megfelelő) élettartam vagy teherbírás adatai alapján, kellő pontossággal és biztonsággal, 

nem tudjuk a rendszertelen folyamat esetén várható élettartamot meghatározni. Számos 

„méretezési elmélet” létezik e kérdés megoldására, mindez ideig azonban általánosan 

használható, kellő elméleti megalapozottságú és kellő megbízhatóságú módszer nem is-

mert. 

Nagy jelentősége van ezért a rendszertelen terhelési folyamatokkal, kísérletileg maghatá-

rozott, élettartam görbe formájában megadott teherbírás adatoknak.  

4.2.1. Az élettartam görbe kísérleti meghatározása 

A próbatestek vagy alkatrészek rendszertelen terhelésváltakozás alatti élettartamát nyilván 

olyan élettartam vizsgálatokkal tudjuk kísérletileg meghatározni, amelyekben a tényleges 

rendszertelen folyamatot hozzuk létre az alkatrészen és azt a törés bekövetkezéséig működ-
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tetjük. A kapott törési ciklusszám az alkatrész élettartamát jelenti az adott rendszertelen 

folyamat esetén. 

A vizsgálatok lefolytatásához tehát egy terhelési folyamat realizációt kell létrehozni. Ter-

mészetesen ezen vizsgálatok esetén is igen nagy szórások adódnak, ezért több próbatest 

„azonos terhelési körülmények” közötti vizsgálata szükséges. Az „azonos terhelési körül-

mények” jelenthetnek statisztikai értelemben vett azonosságot, azaz azonos terhelési érté-

kekkel bíró, azonos terhelés-együttesű, de más konkrét jellemzőjű (sorrendiség) terhelési 

folyamat realizációval végzett vizsgálatot. Ebben az esetben a terhelési folyamat sorrendi-

ség változásából adódó esetleges, és a próbatestből adódó élettartam szórások együttesen 

jelentkeznek. A kísérleti eredmények reprodukálhatósága és költség kímélés céljából a 

gyakorlatban ezért általában azonos jellemzőkkel rendelkező, reprezentatívnak tekinthető 

állandó sorrendiségű terhelési folyamattal végezzük a vizsgálatokat.  

További kérdés a rendszertelen terhelési folyamat előállításának módszere. Erre alapvetően 

két eljárás lehetséges: 

 adott, méréssel regisztrált, reprezentatív terhelési folyamat regisztrátum terhelési fo-

lyamatként való közvetlen alkalmazása a próbatesten (üzemi terhelési folyamat köz-

vetlen ismétlése),  

 adott, konkrét terhelés-együttesnek megfelelő, reprezentatívnak tekinthető és „repre-

zentatív sorrendiségű” terhelési folyamat szimulációs generálása, és terhelési folya-

matként való alkalmazása. 

A költségek csökkentése és az élettartam vizsgálatok eredményeként adódó teherbírás ada-

tok minél nagyobb általánosíthatósága érdekében az utóbbi módszer a legelterjedtebb, így 

a továbbiakban ezzel foglakozunk.  

Az élettartam vizsgálatokhoz számítógéppel vezérelt, ún. szervó-hidraulikus fárasztó gépe-

ket alkalmazunk. Ezek szabályozó/vezérlő rendszere a terhelést létrehozó hidraulikus 

munkahengerek munkanyomását vezérelve tetszés szerinti erőfolyamat, így a próbatestek-

ben tetszés szerinti feszültségfolyamat létrehozására képes. A megvalósítandó terhelési 

folyamatot szintén számítógéppel állítjuk elő, a fárasztó gép által megkívánt formátumban.  

A 4.5. ábra a rendszertelen terhelési folyamat generálásának módszerét mutatja be. Kiindu-

lásul legyen például egy terhelési folyamat normált terhelés-együttese állandó Fm középerő 

esetére, Fa/Famax, normált terhelő erőre vonatkozó amplitúdó-együttes formájában megad-

va. (Természetesen a terhelés-együttes vonatkozhat nyomatékra vagy egyéb reprezentatív 

terhelési jellemzőre is.) 
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4.5. ábra Rendszertelen terhelési folyamat realizáció generálása 

Felvéve egy Fm középterhelés, valamint egy Famax maximális erő-amplitúdó értéket, majd 

egy véletlen kiválasztáson alapuló szimulációs szabály segítségével a 0<Fa/Famax<1 tarto-

mányból konkrét Fa/Famax értékek sorozatát a terhelés-együttesből „kisorsolva”, az adott 

terhelés-együttesű rendszertelen terhelési folyamat egy realizációját tudjuk létrehozni. A 

szimulációs szabály részleteivel itt nem foglalkozunk. Utalunk azonban arra, hogy ennek 

biztosítania kell az egyes amplitúdó értékek darabszámának (vagy relatív gyakoriságának ) 

a terhelés-együttes szerinti értékét, egy esetlegesen előírt sorrendiséget is figyelembe véve.  

A generált, konkrét erő értékekkel rendelkező realizáció (terhelési folyamat) megfelelő, ha 

azt terhelés-együttes formában feldolgozva, a kiinduló terhelés-együttes adódik. 

Az így előállított terhelési folyamatot egy adott d átmérőjű próbatestre alkalmazva, a pró-

batest kritikus keresztmetszetében a kívánt feszültségfolyamat hozható létre. Feltéve, hogy 

a rugalmassági határon belül maradunk, a két folyamat és így az azt jellemző terhelés-

együttes is azonos lesz, csak „léptékben” különbözik.  

 

4.6. ábra Élettartam vizsgálat rendszertelen terhelési folyamattal 

A 4.6. ábrán húzó igénybevételű próbatest vizsgálat sematikus ábrája látható. Az alkalma-

zott F(t) erő-folyamat a próbatest kritikus keresztmetszetében azzal teljesen azonos jellegű 

(t) feszültség-folyamatot ébreszt. Ez utóbbi azt jelenti, hogy a feszültség folyamat reali-

zációt feldolgozva, a kiinduló, erőre vonatkozó terhelés-együttessel azonos terhelés-

együttest kapunk. A vizsgálatot a törés bekövetkezéséig folytatjuk, így a vizsgálat eredmé-

nye egy Nt törési ciklusszám. 

Megjegyzés: 

1./ Az erőfolyamat generálásához szükséges Fm és Famax erő értékeket a próbatest ke-

resztmetszet és a létrehozni kívánt m ;amax  értékek függvényében vesszük célsze-

rűen fel.  
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2./ A terhelés-együttes, mint ismeretes, reprezentatív, valamint egy rögzített Nö összes 

ciklusszámra vonatkozik. A mindenkori törési ciklusszám eléréséig alkalmazandó Nt 

törési ciklusszámra azonban P(Nt/Nö=[egész szám])=0, ami azt jelenti, hogy a törés 

létrehozásához szükséges ciklusszámot tartalmazó feszültség-folyamat terhelés-

együttese a kiindulóhoz képest eltérést mutathat!  

4.2.2. Az élettartam görbe értelmezése 

Ha a 4.2.1. fejezetben ismertetett élettartam vizsgálati eljárást alkalmazva, Famax értékének 

változtatásával különböző maximális feszültség-amplitúdójú folyamatokat generálunk és 

az összetartozó Nt~amax törési ciklusszám~max. feszültségamplitúdó értékeket  

lgAmax~lgN koordinátarendszerben ábrázoljuk, az élettartam görbéhez jutunk, l. 4.7. ábra. 

A Amax mennyiség A indexe arra utal, hogy ez a lgAmax~lgN  rendszerben teherbírás (ha-

tárállapoti) jellemző, míg a terhelés-együttes amax amplitúdója ébredő feszültség. Termé-

szetesen ebben az esetben Amax=amax és m=M. 

 

4.7. ábra Az élettartam görbe. 

Az Famax  értékének változtatásával tetszés szerinti amax maximális feszültség-amplitúdójú 

feszültségfolyamatot tudunk előállítani. Az egyes feszültségszinteken több próbatestet 

vizsgálva az élettartam illetve a teherbírás adatok valószínűségi jellemzői is meghatározha-

tók.  

A Wöhler vizsgálatokhoz hasonlóan természetesen a törési ciklusszámok tekintélyes szórá-

sa (statisztikus jellege) itt is megmarad, így minden egyes élettartam görbéhez rögzített p 

valószínűség tartozik, mint paraméter. 

A tapasztalatok szerint a rendszertelen terheléssel meghatározott élettartam görbék a  

Amax< A,D tartományban, a Wöhler görbénél érvényes: 

 


A
N const

max
. .  (4.5) 

típusú egyenlettel írhatók le, , vagyis lg-lg koordinátarendszerben egyenesre jutunk.  
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Megjegyzések: 

1./ Emlékeztetünk arra, hogy állandó amplitúdójú terhelésmodellnél a terhelések  meg-

adására egy {a;m } két-dimenziós vektort alkalmaztunk, míg a határállapoti felület 

{A;M;N;p} négy paraméterű, ahol p a törés valószínűsége, az adott paraméterek 

esetén. 

2./ Rendszertelen terhelésváltakozás esetén a terhelést leíró vektor komponenseinek 

száma megnő: 

 amax;m, 

 terhelés-együttes alak, 

 véletlen sorrendiség generálási szabály. 

A fenti paraméterek valamint az N ciklusszám és a p tönkremeneteli valószínűség 

rendelendő az élettartam görbékhez is.  

A kétdimenziós ábrázolásban a {Amax ;N; p} változókat tartjuk meg, a többi paramé-

ter egy adott diagramra szükségképpen rögzített. 

3./ Hasonlóan a Wöhler vizsgálatokhoz, az élettartam görbék ugyan ilyen módon, felve-

hetők alkatrészeken is. Az alkatrész vizsgálatok gyakorlati jelentősége igen nagy, 

mivel a bemetszések, méret stb. élettartamra való hatása rendszertelen terhelésválta-

kozás esetén korántsem ismert olyan mértékben, mint az állandó amplitúdójú és kö-

zépfeszültségű terhelési modell esetén.  

Az élettartam görbe ilyen felépítése és ábrázolása jó lehetőséget ad az állandó amplitúdójú 

terhelés eredményeként kapott Nw és a különböző terhelés-együttesű rendszertelen folya-

matok által eredményezett N élettartamok összehasonlítására, l.4.8. ábra. Az egyes görbék-

hez berajzolt vízszintes szakaszok a szórásra utalnak. 

 

4.8. ábra. Élettartam görbék összehasonlítása különböző terhelés-együttesek esetén 

Az 4.8.ábra alapján jól látható, hogy azonos Amax esetén -rögzített M-nél- az élettartamok 

a Wöhler görbéhez képest rendkívül erőteljesen növekednek. Jól szemlélteti ez a kérdéskör 

fontosságát. 
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Az élettartam arányok a sorrendiségtől, az anyagtól, a kialakítástól stb. függenek. Az NG 

Gauss, az NE egyenes-vonalú és az Nw Wöhler élettartamok arányára az alábbi tájékoztató 

arányszámok érvényesek: 

 

N

N

N

N

G

w

E

G





200 250

10

.. .

 (4.6) 

4.2.3. Az élettartam eloszlás és a teherbírás eloszlás rendszertelen terhelésváltakozás 

esetén 

Az élettartam- és teherbírás-eloszlásokat a rendszertelen terhelési esetre vonatkozó élettar-

tam görbék esetén is a Wöhler görbénél megismert módon értelmezzük, figyelembe véve 

az egyes paraméterek közötti eltéréseket.  

Élettartam görbe esetén, mint láttuk, a függőleges tengelyre felmért Amax értékek valójá-

ban egy Amax maximális feszültség-amplitúdójú, a rögzített középfeszültséghez tartozó, 

adott terhelés-együttesű rendszertelen folyamatot jelentenek.  

Így a rögzített Amax értéknél adódó 

 P(L<N)=F(N) (4.7)  

élettartam-eloszlás annak a valószínűségét adja meg, hogy Amax maximális feszültség 

amplitúdó és az adott m középfeszültségnél, az adott terhelés-együttesű rendszertelen fo-

lyamat esetén a próbatest (vagy alkatrész) L élettartama kisebb mint N. A 4.9. ábrán rögzí-

tett Amax értékhez az élettartam sűrűségfüggvény van feltüntetve. A diagramhoz meg van 

adva a terhelés-együttes is; a-nélkül az élettartam nem értelmezhető.  
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4.9. ábra. Az élettartam- és teherbírás-eloszlás értelmezése 

A teherbírás eloszlás rögzített N élettartamnál értelmezett, és annak a valószínűségét adja 

meg, hogy A maximális feszültség-amplitúdójú, m középfeszültségű, az adott terhelés-

együttesnek megfelelő rendszertelen folyamat esetén, az N ciklusszám elérése előtt törés 

következik be: 

 P(A <Amax)=G(Amax). (4.8) 

A 4.9. ábrán mind a G teherbírás-eloszlás, mind a g sűrűségfüggvény fel van tüntetve a 

rögzített N ciklusszámnál.  
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5. MÉRETEZÉS RENDSZERTELEN TERHELÉSVÁLTAKOZÁS 

ESETÉN 

Méretezésen a továbbiakban szilárdsági méretezést értünk, amelynek célja alapvetően a 

szerkezeti elemek túlzott deformáció- (rugalmas vagy képlékeny), vagy törés formájában 

való tönkremenetele elkerülésének biztosítása. Pontosabb megfogalmazás szerint a mérete-

zés azon tevékenységek összessége a tervezés stádiumában, amelynek célja a szerkezet 

illetve annak elemei integritásának biztosítása az előírt élettartamra, adott megbízhatóság-

gal. Integritáson azt értjük, hogy a szerkezet illetve annak egyes elemei az előírás szerinti 

funkciójuk ellátására maradéktalanul alkalmasak. 

A méretezés alapvető összetevői a terhelési adatok, a teherbírás jellemzők és az ezekre 

épülő méretezés elmélet, l. 5.1. ábra.  

 

5.1. ábra A méretezési folyamat alapvető összetevői 

A rendszertelen terhelésváltakozás esetén alkalmazható méretezési eljárások napjainkban 

is a műszaki kutatás és fejlesztés fontos területét képezik. Jelentőségük elsősorban a repü-

lés (űrhajózás), közúti– és vasúti jármű-, építőgép stb. ipar területén nagy, mivel ilyen gé-
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pek esetén lépnek fel egyrészt erőteljesen váltakozó – egzaktan csak matematikai statiszti-

kai eszközökkel leírható- üzemi terhelések, másrészt ezen a területen a biztonság - főleg a 

létfontosságú alkatrészek, berendezések tekintetében - elsőrendű fontosságú. 

Váltakozó igénybevétel esetén elterjedten alkalmazott az állandó amplitúdójú és közép-

feszültségű terhelésmodellre való méretezés, a leggyakrabban elméletileg végtelen, L 

élettartamra. (Esetenként végesre is.) Sok területen ez ma is megfelelő eszköz. Erőteljesen 

váltakozó terhelések esetén, különösen ha az „átlagos” terhelést jelentősen meghaladó és 

annál kisebb üzemi igénybevételek is fellépnek, az állandó amplitúdójú terhelésmodell 

esetenként jelentős túlméretezéshez vezethet. 

A másik oldalról viszont az L élettartamra nincs mindig szükség, hanem csak egy jól 

meghatározott véges L élettartam biztosítása a cél (pl. L=2.108 igénybevételi ciklus). 

Tekintettel arra, hogy mind a teherbírás jellemzők (határállapoti jellemzők) mind a terhelé-

si jellemzők csak valószínűségi változókként kezelhetők, egy adott alkatrész üzemi élettar-

tama is csak valószínűségi változóként értelmezhető egzaktan. Egy alkatrész vagy beren-

dezés megbízhatósága annak a valószínűségét jelenti, hogy az alkatrész egy bizonyos élet-

tartamot elér. Például, ha egy alkatrész törési valószínűségére N élettartam figyelembevéte-

lével P(L<N)=p, a megbízhatóság a komplementer esemény valószínűsége, vagyis a p' 

megbízhatóság ekkor p' =1-p.  

A méretezés során felhasznált teherbírás jellemzők tekintetében a méretezési eljárások két 

alapvető csoportba sorolhatók.  

A kiinduló terhelési modellnek megfelelő, valószínűségi jellemzőkkel megadott, élettar-

tam görbék mint teherbírás jellemzők felhasználása esetén az előírt élettartam és megbíz-

hatóság elérése a méretezés során egzaktan meghatározható. Ha ilyen élettartam görbék 

nem állnak rendelkezésre, teherbírás jellemzőként Wöhler görbéket használhatunk, általá-

ban Palmgren-Miner típusú méretezés-elméletek felhasználásával. Az előírt élettartam 

elérésének megbízhatósága ebben az esetben egzaktan nem számítható.  

5.1. Méretezés élettartam görbe alapján 

5.1.1. Terhelések megadása 

Ilyen méretezési esetekben abból indulunk ki, hogy ismert a kérdéses alkatrészt terhelő 

üzemi terhelési folyamat, reprezentatív terhelés-együttes formájában megadva. 

Ismeretes, hogy a terhelés-együttes egy véges hosszúságú realizációs függvény feldolgozá-

sa alapján keletkezik és ez ergodikus folyamatok esetén minden információt tartalmaz a 

folyamatról. 

A tapasztalatok arra mutatnak, hogy egy-egy járműfajta (pl. városi autóbusz) esetén, sta-

tisztikai értelemben „azonos” üzemi körülmények között, azonos típusú terhelés-

együttessel modellezhető terhelési folyamatok adódnak. Eltérések adódhatnak azonban a 

terhelési jellemzők, mint valószínűségi változók értékeiben.  



98   JÁRMŰTERVEZÉS ÉS -VIZSGÁLAT ALAPJAI 

www.tankonyvtar.hu  Márialigeti János, BME 

Az ebből adódó valószínűségi jelleg figyelembevételére, a terhelés-együtteshez további 

valószínűségi paramétereket rendelünk oly módon, hogy a terhelés-együttes legnagyobb 

amplitúdóját valószínűségi változóként kezeljük és ehhez illesztjük a terhelés-együttest. 

Legyen a valószínűségi változó az abszolút feszültséggel megadott terhelés-együttes 

legnagyobb feszültség-amplitúdója G(amax) eloszlásfüggvénnyel. 

Ekkor: 

    
maxamaxaa GP     (5.1) 

és a terhelés-együttes típusa legyen minden amax érték esetén azonos, lásd 5.2. ábra.  

Ezzel tehát egy azonos típuson belül, a terhelés-együttest is mint valószínűségi változót 

kezeljük. A G(amax) eloszlásfüggvény alapján meg tudjuk mondani pl. azt, hogy mi a va-

lószínűsége annak, hogy egy konkrét realizáció esetén az üzemben ténylegesen létre jövő 

realizáció legnagyobb feszültség-amplitúdója pl. a amax,1 értéket meghaladja. Ez akkor azt 

is jelenti, hogy a megvalósuló terhelési folyamat az ezen amax,1 értékhez tartozó, az adott 

típusú terhelés-együttes szerinti lesz. Ez a terhelés-együttes legáltalánosabb, valószínűségi 

megadási módja. 

Megjegyzések: 

1./ A terhelés-együttes ilyen módon, „valószínűségi változóként” való megadása termé-

szetesen kiterjedt kísérleti adatbázist és alkalmasan feldolgozott üzemi tapasztalatot 

igényel. A determinisztikusan, rögzített amax értékkel megadott terhelés-együttes 

ennek speciális esete.  

2./ A terhelés-együttes típusa bármilyen lehet, bele értve pl. a 3.18. a. ábra szerinti, ál-

landó amplitúdójú terhelési eset terhelés-együttesét is. Ebben az esetben az állandó 

amplitúdójú és középfeszültségű terhelési modell valószínűségi értelmezését és meg-

adásának módját kapjuk. Ez a fajta valószínűségi értelmezés az időben állandó (N= 

0,5 ciklus) terhelési modellre is triviálisan alkalmazható. Formálisan tehát mindhá-

rom terhelési modell esetén azonosan kezelhető – de lényegesen eltérő tartalmú- va-

lószínűségi értelmezésre jutunk.  
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5.2. ábra. Valószínűségi paraméterekkel megadott terhelés együttes. 

5.1.2. Teherbírás jellemzők 

Ennél a méretezési eljárásnál a teherbírás jellemzők élettartam görbe formájában adottak, l. 

4. fejezet. Az élettartam görbék kísérleti meghatározása, mint láttuk, különböző maximális 

terhelés-amplitúdóhoz tartozó, adott terhelés-együttesből generált terhelési folyamatokkal 

történik. Ez, speciális esetként, tartalmazza a Wöhler görbéket is.  

Így a terhelésnek, mint valószínűségi változónak az 5.1.1 szerinti megadása, valamint az 

ahhoz rendelhető teherbírás adatok 4. fejezet szerinti, élettartam (vagy Wöhler) görbe for-

májában történő kezelése teljes formai és tartalmi összhangban van.  

A továbbiakban feltételezzük, hogy a méretezés céljára közvetlenül a méretezés tárgyát 

képező alkatrész élettartam görbéje adott. A gyakorlatban sok esetben ezt más alkatrészek 

vagy próbatestek élettartam görbéiből számítjuk, közelítő összefüggések felhasználásával. 

Ezzel itt nem foglalkozunk.  

Megjegyzés: 

Ismeretes, hogy időben állandó terhelési modell esetén a teherbírás (határállapoti) jel-

lemzők közvetlenül a „statikus” anyagjellemzőkből származtathatók. Ezeket valószínű-

ségi változókként meghatározva és leírva, erre az esetre is az előzőekkel formálisan 

azonosan kezelhető esetre jutunk.  

5.1.3. Grafikus méretezés lognormális (normális) típusú valószínűségi változók esetén 

A méretezés keretében különböző típusú kérdések merülhetnek fel attól függően, hogy mi 

a méretezési tevékenység kiindulása és célja.  

A következő alap-eseteket különböztethetjük meg. 

Adott a terhelés, az alkatrész teherbírás és az L élettartam,  

 keresett a p tönkremeneteli valószínűség.  
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Adott az alkatrész teherbírás, a szükséges L élettartam és a p tönkremeneteli valószínű-

ség, 

 keresett a megengedett terhelés. 

Adott a terhelés, a szükséges L élettartam, a p tönkremeneteli valószínűség, 

 keresett a szükséges teherbírás. 

Mind a teherbírás F(Amax) mind a terhelés G(amax) eloszlásfüggvénye tetszés szerinti, 

esetleg analitikusan nem megadható függvény is lehet. A leggyakrabban mind a terhelés, 

mind a teherbírás G(lgamax) F(lgAmax) log-normális típusú eloszlásfüggvénnyel írható le, 

így a továbbiakban ezen eloszlásfüggvény típusokra mutatjuk be az eljárást. Log-normális 

(vagy normális) típusú valószínűségi változók esetén továbbá a számítás, vagy a grafikus 

megoldás is igen leegyszerűsödik.  

A p tönkremeneteli valószínűség meghatározása adott terhelés, teherbírás és L élet-

tartam esetén. 

Legyen az 5.2 ábra és (5.1) egyenlet szerinti módon megadott terhelés-együttes a maxi-

mális feszültség-amplitúdója mint valószínűségi változó, G(lgamax) log-normális, azaz 

N(lgma;va) paraméterű normális eloszlású. Kiindulva az ezen terhelés-együtteshez tartozó 

élettartam görbékből, legyen L=N az előírt (tervezett) szükséges élettartam és legyen az N 

ciklusszámnál F(lgAmax) az alkatrész teherbírás log-normális eloszlás-függvénye, 

N(lgmA;vA) paraméterekkel, lásd 5.3. ábra. 

Keresett annak a valószínűsége, hogy a kérdéses alkatrész az N élettartamot nem éri el, 

vagyis  

     pNHNLP   (5.2) 

lásd 5.3. ábra, ahol H(N) az élettartam eloszlás függvény. 
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5.3. ábra: A terhelés- és teherbírás-eloszlás,  

valamint a H(N) élettartam-eloszlás értelmezése 

Megjegyzés: 

Nyilvánvaló, hogy a terhelés-együttes egy adott amax rögzített értéke esetén (determi-

nisztikus terhelés-együttes) a „méretezés” rendkívül egyszerű, hiszen az élettartam gör-

be épp ezt a törési valószínűséget adja meg. A nehézséget itt az okozza, hogy a terhelés-

együttes önmaga is valószínűségi változó, így további valószínűség-számítási meggon-

dolásokra van szükség. 

Az adott N ciklusszám előtt törés akkor következik be, ha a véletlenül kiválasztott alkat-

részre az aktuális A  teherbírás kisebb, mint az erre az alkatrészre realizálódó a legna-

gyobb amplitúdójú véletlen folyamat, vagyis ha A<a.. Tehát a törés valószínűségére 

írható: 

 p=      NHPPNLP aAaA  )lg(lg   . (5.3) 

Vezessük be a  

   aA lglg   (5.4) 

valószínűségi változót a rögzített N ciklusszámnál. A  valószínűségi változóval kifejezve, 

törés akkor következik be, ha  <0, azaz   

 p=P(L<N)=P(<0) (5.5) 

Legyen  eloszlásfüggvénye HN(z). A HN(z) eloszlásfüggvény szintén normális, 

 HN(z):  )];lg[lg( 22
aAHaAH vvvmmmN   (5.6) 
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paraméterekkel. (A bizonyításra itt nem térünk ki; utalunk a valószínűségszámítási szak-

irodalomra.) A p tönkremeneteli valószínűségre igaz továbbá: 

        NHHPNLPp N  00  (5.7) 

Tekintettel arra, hogy HN(z) ismert paraméterű normális eloszlás, a keresett p törési való-

színűség, akár a normális eloszlás táblázata, akár grafikus úton, egyszerűen megadható.  

Az 5.4. ábrán a p törési valószínűség normális valószínűségi koordinátarendszerben meg-

szerkesztett, grafikus meghatározása látható.  

A normális valószínűségi koordinátarendszerben kijelölve a  (z) valószínűségi változó  

vízszintes tengelyén a z=0 kezdőpontot, és a  

 
aAH mmm lglg   (5.8) 

értéket a 0,5 valószínűség értékhez felmérve, a HN(z) eloszlásfüggvény egy pontját (várha-

tó érték) kapjuk. Mivel a vH szórás (lásd (5.6) egyenlet) ismert, az eloszlásfüggvényt meg-

jelenítő egyenes egy további pontja megszerkeszthető, mivel normális eloszlás esetén: 

 8413,0)(  HH vmP   (5.9) 

l. 1.2. fejezet. A redukált változó tengelyén ez y=1 értéknek megfelelő (l. az 1.8.2 fejezet) 

valószínűség értékhez tartozik, lásd 5.4. ábra. 
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5.4. ábra: A tönkremeneteli valószínűség megszerkesztése 

A (mH;0,5), valamint a ((mH+vH);0,8413) pontokon átmenő egyenes a HN(z) eloszlás-

függvény. Ezt a =0 tengellyel metszésbe hozva (Q pont), a valószínűségi skálán leolvas-

ható a keresett p tönkremeneteli valószínűség.  

Az 5.5 ábrán a terhelés g(amax), a teherbírás f(Amax) és a  változó h(z) sűrűségfüggvé-

nyének egymáshoz képesti elhelyezkedése látható, sematikusan. A vonalkázott területek a 

p tönkremeneteli valószínűséget jelentik. 

 

5.5. ábra: A sűrűségfüggvények elhelyezkedése 
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Megengedett terhelés meghatározása adott teherbírás, L élettartam és p tönkremene-

teli valószínűség esetén 

A számítás tárgyalása előtt foglaljuk össze még-egyszer, hogy milyen peremfeltételek ese-

tén keressük a megoldást. 

Adott: 

1./ Az alkatrészt érő rendszertelen terhelési folyamatot leíró terhelés-együttes típus való-

színűségi formában úgy, hogy a terhelés-együttesben előforduló legnagyobb  

amax feszültség-amplitúdóra G(lgamax) normális, N(lgma;va) eloszlású. 

A terhelés-együttesre a következő, további feltételeket rögzítjük: 

- a amax különböző értékeihez azonos típusú terhelés-együttesek tartoznak, 

- a terhelés-együttes szimmetrikus, azaz rögzített m=áll. középfeszültséghez tar-

tozik, 

- az N(lgma;va) eloszlás va szórása bármely L esetén állandó. 

2./ Az 1./ pontban leírt terhelés-együtteshez tartozó élettartamgörbe seregre bármely 

L=N élettartam esetén a teherbírás-eloszlás F(lgAmax) normális eloszlású, N(lgmA;vA) 

alakú. Az élettartam görbe továbbá ugyan azon m=M középfeszültséghez tartozik, 

mint a terhelés-együttes, valamint az alkatrészre értelmezett élettartam görbe minden 

olyan paraméter hatását tartalmazza, amely az élettartamra befolyással van. 

Rögzített típusú terhelés-együttes esetén a megengedett terhelés meghatározása ebben az 

összefüggésben a terhelés-együttes legnagyobb amplitúdója G(lgamax) eloszlásfüggvényé-

nek meghatározását jelenti. Mivel a keresett eloszlásfüggvény N(lgma;va) alakú, a feladat 

két ismeretlen paraméter meghatározása úgy, hogy a (5.7) feltételi egyenlet a HN(z) elosz-

lásfüggvényre teljesüljön. Ez végtelen sok ma;va paraméterkombinációra teljesülhet. Cél-

szerűen úgy járhatunk el, hogy az egyik paramétert rögzítve, a másikat határozzuk meg 

olyan módon, hogy a kívánt, (5.7) egyenlet szerinti feltétel teljesüljön.  

Megjegyzések: 

1./ A terhelés-együttest jellemző a,amax értékeknek a változtatása technikailag a szó-

ban forgó alkatrész általunk vizsgált, többnyire kritikus keresztmetszetének változta-

tását jelenti (keresztmetszet növelés a feszültségértékek csökkenését jelenti és fordít-

va), ilyen értelemben ez a hagyományos méretezési problémákkal azonos. 

2./ Mivel a vizsgált keresztmetszet változtatása a m középfeszültség megváltozását is 

maga után vonhatja. Ez a modell így szigorúan véve csak m=0 esetén érvényes, vagy 

olyan esetekben, ha a m érték – adott határok közötti – megváltozása az élettartamra, 

vagyis az élettartam görbére csak elhanyagolható befolyással van.  Egyéb esetekben a 

m megváltozásának hatását is figyelembe kell venni. Ez elvi nehézséget nem okoz, 

csak a számítás válik bonyolultabbá. Ennek részletezésére itt nem térünk ki.  
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a./ A megengedett va szórás meghatározása, rögzített, ma esetén 

Mivel az L élettartam adott, így mA adott, a HN(z) eloszlásfüggvény, N(mH ;vH) 

paraméterei közül mH ismert, keresett azon vH szórás, amelyre (5.7) egyenlet tel-

jesül.  

Az 5.6. ábrán a grafikus meghatározás lépései láthatók. Kijelölve a z tengelyen 

z=0 pontot, és az ehhez tartozó függőlegesen az előírt p valószínűséget bejelölve, 

a HN(z) eloszlásfüggvény egy pontját (Q) kapjuk. A másik ismert pont a 

(mH;0,5), várható értékhez tartozó pont. Behúzva a két ponton átmenő egyenest, 

a HN(z) eloszlásfüggvény adódik. A vH érték erről közvetlenül leolvasható, mivel a 

redukált változó egységnyi megváltozásához (szórás értékhez tartozó valószínű-

ség érték megváltozás) tartozó  megváltozás a vH szórás (Ez a szerkesztés egy 

külön ábrán is megvalósítható). Mivel )22
aAH vvv  , va közvetlenül számítha-

tó.  

 

5.6. ábra: Teherbírás paraméterek grafikus meghatározása 

 adott élettartam és tönkremeneteli valószínűség esetén 

 

b./ A megengedett ma érték meghatározása, rögzített, va szórás esetén 

Az a./ alatti gondolatmenethez hasonlóan, va adott értéke esetén a HN(z), 

N(mH;vH) eloszlásfüggvény vH paramétere ismert, mivel )22
aAH vvv  . Így az 

ismeretlen mH paraméterét kell meghatározni úgy, hogy a (5.7) egyenlet szerinti 

feltétel teljesüljön.  
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Az 5.6. ábrán így a (z=0;p) ponton át, az ismert vH értékből kiindulva, a megszer-

kesztett meredekséggel húzott egyenes a HN(z) eloszlásfüggvény. Ennek a 0,5 va-

lószínűség értékhez tartozó z értéke a keresett mH érték, amiből az (5.8) egyen-

lettel a keresett ma érték meghatározható.  

Szükséges teherbírás meghatározása adott terhelés, L élettartam és p tönkremeneteli 

valószínűség esetén 

A szükséges teherbírás meghatározása, hasonlóan a megengedett terhelés meghatározásá-

hoz, a  változó HN(z) eloszlásfüggvénye paramétereinek meghatározásával lehetséges. 

Tekintettel arra, hogy HN(z), N(mH;vH) eloszlásfüggvénye az ma és mA paraméterek, va-

lamint a va és vA paraméterek tekintetében teljesen szimmetrikus, a szükséges teherbírás 

ugyan olyan módon határozható meg, mint a megengedett terhelés, a paraméterek értelem-

szerű felcserélésével. Részletesen ezt ezért nem tárgyaljuk.  

5.1.4. Numerikus méretezés lognormális (normális) típusú valószínűségi változók esetén 

A „numerikus méretezés” megfogalmazás ebbe az esetben arra utal, hogy a méretezést 

nem szerkesztéssel, hanem numerikus számítás útján végezzük. Ebben az esetben is az 

(5.6) egyenlet szerinti HN(z) eloszlásfüggvényből indulunk ki, és az (5.7) feltételi egyenlet 

alapján számítjuk közvetlenül az adott méretezési probléma szerinti ismeretlen, illetve ke-

resett paramétert.  

A numerikus megoldás a  normális valószínűségi változó -val jelölt standardizált válto-

zójának és annak (b) standard normális eloszlásfüggvényének felhasználásával történik.  

Legyen 

 
H

H

v

m



  (5.10) 

a ,, N(mH;vH) eloszlásfüggvényű (l. (5.6) egyenlet) valószínűségi változó standardizáltja,  

    bbP    (5.11) 

eloszlás-függvénnyel. (b) N(0;1) ismert standard normális eloszlás (l. 1.6.1 fejezet) és a 

 
H

H

v
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b


  (5.12) 

függvény lineáris. 

Az (5.7) egyenlet felhasználásával: 
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ahol   ismert N(0;1) standard normális eloszlás.  

Jelölje -1 a   inverz függvényét. Átrendezve az (5.13) egyenlőség sorozat első, utolsó és 

utolsó előtti tagjának egyenlőségét kifejező egyenletet:  
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   (5.14) 

a tönkremeneteli valószínűség és a HN(z) eloszlásfüggvény paraméterei közötti kapcsolatot 

kifejező egyenletre jutunk. (5.14) egyenlet felhasználásával az 5.1.3-ban tárgyalt méretezé-

si esetek numerikus megoldása adódik. 

A p tönkremeneteli valószínűség meghatározása adott terhelés, teherbírás és L élet-

tartam esetén 

Mivel ebben az esetben mind a terhelés G(lgamax), N(lgma;va), mind a teherbírás 

F(lgAmax), N(lgmA;vA), eloszlásfüggvénye ismert, az (5.14) egyenlet alapján -1
(p), a stan-

dard normális eloszlásfüggvény p valószínűség értékhez tartozó b független változójának 

értéke (inverz függvény!). meghatározható. p értéke így vagy a standard normális eloszlás 

táblázatából, vagy normális eloszláshoz tartozó valószínűségi koordinátarendszerben, a 

redukált változó tengely értékeihez tartozó valószínűségek leolvasásával történhet.  

Megengedett terhelés numerikus meghatározása adott teherbírás, L élettartam és p 

tönkremeneteli valószínűség esetén 

Ebben az esetben a teherbírás F(lgAmax), N(lgmA;vA) eloszlásfüggvénye, valamint p ismert, 

keresett az G(lgamax), N(lgma;va) eloszlásfüggvény, illetve annak ma, vagy va paramétere, 

lásd 5.1.3 fejezet. 

a./ A megengedett va szórás numerikus meghatározása, rögzített, ma esetén 

Az (5.14) egyenletet átrendezve és figyelembe véve vH (5.6) egyenlet szerinti kifeje-

zését, a keresett va meghatározására a  
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 (5.15) 

egyenlet adódik. -1
(p) értéke itt is táblázat, vagy normális valószínűségi koordináta-

rendszer redukált változó értékeinek felhasználásával történhet. Mivel mH és vA is-

mert, va értéke közvetlenül számítható. 

b./ A megengedett ma érték numerikus meghatározása, rögzített, va szórás esetén 

Az (5.14) egyenletet átrendezve és figyelembe véve (5.8) egyenletet, ma értékére a  
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AHa mpvm lg)(lg 1    (5.16) 

egyenlet adódik. Mivel mA és vH adott, 
-1

(p) az ismert módon meghatározható, a ke-

resett ma érték közvetlenül számítható.  

Szükséges teherbírás numerikus meghatározása adott terhelés, L élettartam és p 

tönkremeneteli valószínűség esetén 

A szükséges teherbírás numerikus meghatározása, hasonlóan a megengedett terhelés nume-

rikus meghatározásához, az (5.15) illetve az (5.16) egyenletek értelemszerű átrendezésével 

történhet. Tekintettel arra, hogy az egyenletek az ma és mA paraméterek, valamint a va és vA 

paraméterek tekintetében teljesen szimmetrikusak, a szükséges teherbírás ugyan olyan mó-

don határozható meg, mint a megengedett terhelés, a paraméterek értelemszerű felcserélé-

sével. Részletesen ezt ezért nem tárgyaljuk.  

5.1.5. A biztonsági tényező fogalmának általánosítása 

Ismeretes, hogy a „biztonsági tényező” szokásos (hagyományos) értelmezésben egy teher-

bírást és egy üzemi terhelést jellemző mennyiség hányadosa. Hasonló jellegű kifejezésre 

juthatunk ebben az esetben is, az (5.16) egyenlet alábbi átrendezésével: 

 ).(lglg 1 pvmm HaA
  (5.17) 

A logaritmikus függvény inverz függvényét alkalmazva, (5.17) egyenlet: 

 S
m

m
pv

a

A
H 

 )(1
10  , (5.18)  

ami így a teherbírás és a terhelés 50% valószínűségű értékének hányadosa, és mint ilyen, 

biztonsági tényező jellegű mennyiségnek tekinthető. E hányadost S>0-val jelölve, a fe-

szültségre vonatkoztatott hagyományos biztonsági tényezővel való analógiára utalunk. 

Jelentős eltérés adódik azonban abban a tekintetben, hogy S adott szórású terhelés és te-

herbírás esetén, egy adott L élettartamhoz, és adott p tönkremeneteli valószínűséghez 

tartozó, elméletileg egzakt érték.  

Megjegyzések: 

1./ Feltéve, hogy vH >0, azaz valószínűségi adatokkal dolgozunk,  

a./ S=1 esetén a --1((p) =0, 

így mA=ma, tehát mH=0, és így p=HN(0)=0,5, a törési valószínűség ekkor 

50%, a szórásoktól függetlenül.  

b./ S>1, ha --1(p) <0. 

Ekkor mA>ma , mH>0, a normális eloszlás tulajdonságai alapján így 

p=HN(0)<0,5, a törési valószínűség ekkor <50%.  

c./ Az S<1 esetén --1(p) >0. 
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A törési valószínűség 50%-nál nagyobb, ami a standard normális eloszlás 

függvény tulajdonságaiból közvetlenül adódik. 

Megállapítható, hogy mindhárom fenti esetben a mérnöki meggondolásokkal 

összhangban lévő eredményeket kapunk. 

2./ S értékét természetes módon befolyásolja vH értéke. p rögzített értéke mellett vH nö-

vekedésével S nő (növelni kell), vagyis pl. ma (az ébredő feszültség megengedett ér-

tékének paramétere) csökken. S tehát, mint a közepes igénybevételre (medián) és a 

közepes határállapoti feszültségre (medián) vonatkoztatott biztonsági tényező a szó-

rások növekedésével, rögzített p esetén, szükségszerűen nő (növelendő), ami teljesen 

összhangban van a mérnöki szemlélettel. (A terhelések és az anyagminőség növekvő 

szórása esetén az „átlag” értékekre logikusan nagyobb „biztonsági tényező” szüksé-

ges, ugyan olyan megbízhatóság eléréséhez.) 

3./ A biztonsági tényező (5.18) szerinti definíciója új megvilágításba helyezi az eddig is 

már használt, hagyományos biztonsági tényező fogalmat. Statikus terhelési modell 

esetén is ez a valószínűségi értelmezés adja meg a nagy vagy éppen kis biztonsági 

tényező alkalmazásának egzakt magyarázatát. Nagy biztonsági tényezőt pl. akkor al-

kalmazunk, ha mind a terhelések nagysága, mind a teherbírás tekintetében bizonyta-

lanságok vannak, ismereteink hiányosak, vagy nagy ingadozásokra kell számítani. 

Ekkor lényegében nagy szórást fogadunk el, ha azt egzaktan nem is számszerűsítjük. 

A nagy biztonsági tényező alkalmazása ugyanis ebben az esetben is valamilyen mér-

tékű „biztonságot” (megbízhatóságot) jelenthet. Megfordítva, ha relatíve pontos is-

mereteink vannak mind a terhelések, mind a teherbírás tekintetében, és azok ingado-

zása (szórása) mérsékelt, kis biztonsági tényezőt alkalmazhatunk a „megfelelő” (nem 

számszerűsített) „biztonság” (megbízhatóság) eléréséhez.  

4./ (5.18) egyenlet egyes paramétereinek befolyását elemezve, további, a „hagyomá-

nyos” biztonsági tényezővel összefüggő meggondolások is elemezhetők. Megfelelő, 

statisztikailag alátámasztott, valószínűségi paraméterekkel megadott bemenő adatok 

alapján pedig abszolút egzakt számértékeket kaphatunk az adott élettartam hoz tarto-

zó megbízhatóságra. Ennek a járműépítésben különösen nagy szerepe van! 

5.2. Méretezés a halmozódó károsodás elve alapján 

Az 5.1. fejezetben tárgyalt, kísérletileg meghatározott élettartamgörbe alapján végzett mé-

retezési eljárás csak olyan esetekben alkalmazható, ha az élettartam görbék az adott alkat-

részre rendelkezésre állnak, vagy egyéb élettartam vizsgálati adatokból ezeket megfelelő 

megbízhatósággal meg tudjuk határozni. 

Tekintettel a kísérleti élettartam vizsgálatok nagy költség- és időigényére, ez csak olyan 

esetekben járható út, ha a nagyszériás gyártás (pl. szgk. ipar) és/vagy a biztonsági követel-

mények (pl. repülőgépipar, űrhajózás) ezt egyrészt lehetővé, másrészt szükségessé teszik. 

Egyéb esetekben olyan megoldásokra van szükség, amelyek a teherbírás (határállapoti) 

jellemzők tekintetében viszonylag egyszerűen meghatározható vagy a szakirodalomban 

hozzáférhető adatokra támaszkodnak. 
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Az ezen fejezet tárgyát képező, a lineáris károsodás halmozódás elvén alapuló módsze-

rek, teherbírás (határállapoti) jellemzőként az állandó amplitúdójú Wöhler görbékből in-

dulnak ki, amelyek az esetek nagy részében ma már rendelkezésre állnak vagy relatíve kis 

költségű fárasztóvizsgálatokkal, esetleg közelítő számítással meghatározhatók. Ebben rej-

lik ezen módszerek nagy gyakorlati jelentősége. 

5.2.1. A Palmgren-Miner elv 

Tekintsünk egy alkatrész kritikus keresztmetszetében ébredő, m=const. középfeszültségű 

rendszertelen terhelési folyamatot, terhelés-együttes formájában megadva (terhelési mo-

dell). 

Legyen az adott alkatrész m=M középfeszültséghez tartozó, állandó amplitúdójú Wöhler 

görbéje ismert, l. 5.7. ábra, és legyen ADK  az alkatrész kifáradási határa, Nö a terhelés 

együttes összes ciklusszáma (pl. 106). A K index, mint ismeretes, alkatrészre vonatkozó, A 

indexel jelölt teherbírás (határállapoti) amplitúdóra utal. A Wöhler görbe egy AK feszült-

ség-amplitúdóhoz tartozó Nt törési ciklusszáma a a=AK ébredő feszültség-

amplitúdóhoz tartozó élettartamot (Nt ) adja. 

 

5.7. ábra: Kiinduló adatok a PM. elvhez 

Vezessük be a a feszültségszint körül felvett da elemi intervallumon, a dD(a) elemi 

károsodás fogalmát az alábbi definíció szerint: 

  
 

  










ciklusszám

ciklusszám

N

dN
dD

at

a
a ;




  (5.19) 

A dN(a)>0 és dN elegendően kis értéke esetén 0<dD(a)1, ahol =a=AK, értéknél Nt a 

törési ciklusszám. 

A da intervallumot minden határon túl csökkentve és integrálva a 0aamax intervallu-

mon, a terhelés-együtteshez tartozó D károsodás értékét kapjuk: 



5. MÉRETEZÉS RENDSZERTELEN TERHELÉSVÁLTOZÁS ESETÉN 111 

 Márialigeti János, BME www.tankonyvtar.hu 

  
 

 
D

N

dN
dD

maxamaxa

at

a

a 








00

 (5.20) 

A Palmgren-Miner (továbbiakban PM) elv szerint a törés a károsodás D=1 értékénél kö-

vetkezik be. D<1 esetén a terhelés-együttes Nö ciklusszámával azonos számú rendszertelen 

folyamat lefutása nem okoz törést, D>1 esetén a törés már az Nö db. ciklus lefutása előtt 

bekövetkezik. 

Megjegyzések: 

1. A (5.19) összefüggésben dN(a)=1 ciklust felvéve az elemi károsodásra a  

  
 

at

a
N

dD



1

  (5.21) 

adódik, az adott a feszültségszinten. a értékét rögzítve és dN(a) értékét növelve a 

törés nyilván dN(a) =Nt(a) értéknél következik be, mivel az (5.21) szerinti 1 cik-

lusra eső károsodást Nt-vel szorozva Nt/Nt=1.  

2. A PM. elv (5.20) szerinti egyenletének analitikus megoldása a szokásos terhelés-

együttes alakok esetén általában nehézségekkel jár, így rendszerint a terhelés-

együttest lépcsős függvénnyel közelítjük és a (5.20) egyenletet véges összeg formá-

jában adjuk meg. 

Legyen i=1,2,..,n a terhelés együttest közelítő lépcsős függvény terhelés lépcsőinek a 

száma, l.5.8 ábra. 

Ekkor a D károsodás közelítő értéke: 
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 (5.22) 

ahol: 

- Ni a közelítő terhelés együttesben a AKi =ai amplitúdójú lengések száma, 

- Nti a törési ciklusszám a ai feszültségi szinten. 

Az (5.22) összefüggés az (5.20) integrál közelítő összege, a lépcsőszám növelésével 

a pontosság korlátlanul fokozható. 
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5.8 ábra: A PM. elv számítása 

3./ A PM elv (5.20) (5.22) alakja hallgatólagosan az alábbi fő feltételeket tartalmazza: 

 a rendszertelen amplitúdó-sorozat sorrendisége nincs befolyással az élettartamra, 

 a károsodás mértéke a ciklusszámmal egyenesen arányos, az élettartam bármely 

szakaszában, 

 a különböző feszültségszinteken fellépő károsodások lineárisan összegezhetők, 

 a a<ADK feszültség amplitúdók nem okoznak károsodást, (Nt, ha a<ADK) 

 amennyiben az alapul vett Wöhler görbe a tényleges törési ciklusszámokat tartal-

mazza, az elv érvényességét mind a repedés kialakulás, mind a repedés terjedési 

zónában is elfogadjuk. 

Ezek a feltételek sem fémfizikai alapon sem kísérletekkel nem támaszthatók alá, így 

a PM. elv tudományosan nem tekinthető megalapozottnak. 

Ezért ez az elv csak közelítésként fogadható el. Esetenként a ténylegesnél nagyobb, 

máskor kisebb élettartamot is adhat, tehát nem mindig a biztonság felé téved. 

A PM. elv hiányosságainak kiküszöbölésére számos javaslat született de ezek eddig nem 

vezettek általánosan is elfogadható eredményekre. 

A legelterjedtebben alkalmazott, széles körben alkalmazható módosítás a a<ADK feszült-

ség-amplitúdók károsító hatásának figyelembe vételére vonatkozik. A tapasztalatok szerint, 

ha egy terhelési folyamatban már egy a>ADK lengés előfordult, azt követően a a<ADK 

lengések is már károsodást okoznak. Ennek figyelembe vételére több közelítés létezik, 

l.5.9 ábra. 
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5.9. ábra: A CD. és a Haibach közelítés elve 

A legegyszerűbb megoldás, ha a Wöhler görbét a kifáradási határon túl is meghosszabbít-

va, a teljes N tartományon érvényesnek tekintjük, ez a Corten-Dolan (továbbiakban CD) 

elv.  

A másik megoldás a Wöhler görbe megváltozott meredekséggel való meghosszabbítása a 

a<ADK tartományon, szögfelezőként (Haibach féle közelítés). 

Mi a továbbiakban a CD. elv szerinti közelítést alkalmazzuk. Ez a tapasztalatok szerint 

inkább konzervatív élettartam előrebecsléshez vezet. 

5.2.2. A várható élettartam meghatározása adott alkatrész rögzített terhelése esetén 

Kiinduló adatként az alábbiak ismeretét feltételezzük: 

1./ Terhelések ébredő feszültségben: 

 a terhelés-együttes típusával (alakjával) és Nö terjedelmével, 

 az ébredő legnagyobb amax feszültség-amplitúdó értékével, 

 p=P(a<amax) valószínűséggel, 

 az ébredő feszültségfolyamat rögzített m=áll. középfeszültségével  

megadva. 

2./ Teherbírás (határállapoti) jellemzők a méretezendő alkatrészre: 

 az 1. pont szerinti m=M állandó középfeszültséghez és a p=P(Nt<N) törési va-

lószínűséghez tartozó KAK
CN .


 , egyenletű Wöhler görbével, 

 az adott igénybevételi módhoz és az alkatrészhez tartozó folyáshatárral (hú-

zás:ReH, hajlítás: h
F

 , stb.). 

megadva. 

Keresett az alkatrész L élettartama. 

A számításhoz az (5.22) egyenlet szerinti PM. elvet használjuk fel, a Wöhler görbe tekinte-

tében pedig a CD. elvet alkalmazzuk.(l. 5.2.1 fejezet.) 
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Vegyünk fel n-2 db. osztópontot a terhelés-együttes vízszintes N tengelyén és legyen a 

terhelés-együttest közelítő lépcsős függvény i-edik szakaszára qi= max/ aai   (l.5.10. ábra) 

és legyen 
1 iii NNN  az adott feszültség-amplitúdójú lengések abszolút száma, Nö 

terjedelmű terhelés-együttesben. 

 

5.10 ábra: A felosztások értelmezés 

Legyen továbbá Nti az i-edik feszültséglépcsőhöz tartozó törési ciklusszám. 

Legyen D az adott Nö terjedelmű terhelés-együttes egyszeri lefutása által létrehozott „káro-

sodás”. 

Az (5.22) egyenlet szerint ekkor: 
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 (5.23) 

A törés feltétele a teljes élettartamra a PM. elv szerint, a terhelés-együttes k ismétlődési 

számával 

 1. Dk  (5.24) 

Ez azt jelenti, hogy az Nö terjedelmű terhelés-együttes okozta D károsodás k-szoros értéké-

vel érjük el a törés feltételét jelentő 1-es értéket. Az L élettartamot ciklusszámban megad-

va, k-szor ismétlődő, Nö db. összes ciklusszámot tartalmazó terhelés-együttessel: 

 LNk š .  (5.25) 

Az (5.24)-ből k-t kifejezve és (5.25)-be helyettesítve: 
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  (5.26)  

Az (5.23) szerinti D értéket (5.26)-ba helyettesítve: 
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A gyakorlati számításokhoz célszerű (5.27) összefüggést tovább alakítani. 

Felhasználva a Wöhler görbe egyenletét: 
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  (5.28) 

és ezt (5.27)-be helyettesítve és átrendezve: 
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Bevezetve a feszültség-amplitúdó hányadosokra a qi jelölést: 
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  (5.30) 

Megjegyzések: 

1./ (5.30) egyenlet előnye, hogy a ai feszültségeket nem kell kiszámítani. A normált 

amplitúdóval megadott terhelés-együttes közvetlenül felhasználható. 

2./ (5.30) átrendezésével adott L élettartamhoz közvetlenül számítható a amax ébredő fe-

szültség-amplitúdó legnagyobb megengedett értéke. 

3./ (5.27) egyenletből kiindulva a más formában megadott bemenő adatokra is elvégez-

hető a számítás. (5.30) összefüggés a bemenő adatok általunk választott megadási 

formája esetén a legcélszerűbb, mivel a fordított feladat (adott L-hez megengedett 

 amax) megoldásához is közvetlenül felhasználható. 

4./ A számítás teljesen analóg módon végezhető minden igénybevételi mód esetén (hú-

zás, hajlítás, csavarás stb.). 

5./ Az (5.30) egyenlettel, vagy abból származtatott összefüggésekkel való számítás ese-

tén nem mutatkozik meg automatikusan az, hogy esetleg a amax legnagyobb feszült-
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ség-amplitúdó már a Wöhler görbe kisciklusú fáradási zónájába esik, vagy hogy a 

max = amax + m legnagyobb feszültség esetleg túl közel kerül a folyáshatárhoz. 

Ezért az ezekre vonatkozó ellenőrzéseket minden esetben el kell végezni. 

Tekintettel arra, hogy (5.27) összefüggés nem tartalmaz semmilyen korlátozást, a folyás-

határ átlépése elleni biztonság külön ellenőrizendő, a m +amax<ReH feltétellel (illetve az 

igénybevételi módnak megfelelő határállapoti jellemzővel). 

Felmerül a kérdés, hogy ebben az élettartam számítási eljárásban mit állíthatunk a számí-

tott élettartamhoz tartozó törési valószínűségről. 

Nyilvánvaló, hogy egzakt módon semmit, mivel: 

 a PM. elv eleve bizonytalanságot rejt magában, 

 ha meg is adnánk a amax ébredő max. feszültség-amplitúdók és az N-hez tartozó AKi 

„teherbírás” értékek eloszlásfüggvényeit, az eljárás formálisan sem alkalmas ezek 

kezelésére. 

Ezért a terhelés-együttesre p minél nagyobb (0.98…0.99), míg a Wöhler görbére p minél 

kisebb (0,01..0,03) értéke kívánatos, és a bizonytalanságok lefedésére „hagyományos” 

„biztonsági tényezőt” alkalmazunk. 

A biztonsági tényezőt itt kétféle képen is értelmezhetjük. 

Legyen Lsz a szükséges és L a számított élettartam. 

Ekkor  

 S
L

L
N

sz

 >1 (5.31) 

az élettartamra vonatkoztatott biztonsági tényező. 

Legyen egy amax legnagyobb ébredő feszültség-amplitúdó esetén a számított élettartam L. 

Ez azt jelenti, hogy az L élettartamhoz a számítás alapján a amax legnagyobb feszültség-

amplitúdójú terhelés-együttes engedhető meg, legyen ezért a továbbiakban ennek jele 


a

L

max . Ezt tekinthetjük az adott L élettartamhoz tartozó számított teherbírásnak (Határál-

lapoti jellemző). 

Ha most a számítás, a bekövetkezési valószínűségek stb. bizonytalanságainak lefedésére 

biztonságot alkalmazunk a amax legnagyobb feszültség-amplitúdóra vonatkoztatva, az 
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  >1 (5.32) 
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összefüggéssel, a szokásos, feszültségre vonatkoztatott „hagyományos” biztonsági ténye-

zőt definiálhatjuk, ahol amax a ténylegesen fellépő legnagyobb amplitúdó. 

Belátható, hogy (itt nem részletezett bizonyítás alapján) 

 NSS 


  (5.33) 

Az S értékére S=(1,1)1,2...1,4(1,5) vehető fel, ahol is mindig mérlegelni kell a rendelke-

zésre álló kiinduló adatok megbízhatóságát és szórását (mérnöki mérlegelés alapján), va-

lamint az alkatrész esetleges meghibásodásának következményeit. 
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6. TÖRÉSMECHANIKAI ALAPOK 

Törésen azt a közismert jelenséget értjük, amelynél egy kezdetben ép objektum, próbatest 

vagy alkatrész, valamilyen hatás következtében legalább két, egymástól különálló darabra 

esik szét. A törés úgy jön létre, hogy a törés helyén, a korábban meglévő, atomok közötti 

kapcsolatok megszűnnek és új szabad felületek jönnek létre. 

Az általunk vizsgálandó polikristályos szerkezetű anyagok esetén tapasztalatból tudjuk, 

hogy a törés, az anyag fajtája valamint a töréshez vezető folyamat jellegzetességeitől füg-

gően különböző módokon következhet be. Szívós, nagy plasztikus deformációra képes 

acélok esetén például a monoton terhelésnövekedés hatására bekövetkező törést a próbatest 

teljességére kiterjedő plasztikus alakváltozás előzi meg, míg például ridegnek nevezett 

anyagok esetén (pl. kerámiák) a törés jelentős maradó alakváltozás nélkül, hirtelen követ-

kezik be. E két eset persze tisztán soha sem jelentkezik. Valóságos anyagok esetén inkább 

egyik vagy másik esethez közelebb álló jellegzetességeket tapasztalhatunk. A kisebb szi-

lárdságú, szívós acélok az előbbi törési eset jellegzetességeit mutatják, míg a nagy szilárd-

ságú, rideg acélok törése esetén megjelennek a rideg törésre jellemző elemek is.  

Ismeretes, hogy a váltakozó igénybevétel hatására kialakuló törési folyamat jelentősen 

eltér a monoton terhelésnövekedés hatására bekövetkező törés jellegétől. A tönkremeneteli 

folyamat ekkor egy lokális (mikro) repedés megjelenésével kezdődik, a repedés mérete 

növekedhet, majd a végső törés, egyébként szívós anyagban is, különösebb maradó defor-

máció nélkül, a rideg törés jellemzőit mutató módon következik be. Általában is igaz, hogy 

egy repedt elem sokszor ridegen, minden jelentősebb plasztikus deformáció nélkül hirtelen 

elhasad. 

Repedés fárasztó igénybevétel nélkül is gyakran jelen lehet szerkezeteinkben, például he-

gesztés, hőkezelés - különösen nagy szilárdságú acéloknál- vagy zárvány, hengerlési hiba 

stb. következtében. Ilyen esetekben a szokásos, pl. a folyáshatár szerinti méretezés, fel-

mondja a szolgálatot.  

Felmerül a kérdés, hogy milyen módon lehet ilyen esetekben eljárni. Sokszor kell ugyanis 

olyan kérdésekre válaszolni, hogy egy adott repedés, akár már eleve benne volt a szerkeze-

ti elemben, akár váltakozó igénybevétel hatására jött létre, milyen mértékben veszélyes, 

fog e vajon tovább terjedni stb. Terjedő repedés esetén fontos kérdés lehet a repedés terje-

dési sebessége. 

Némileg leegyszerűsítve a dolgot, ilyen és ezzel összefüggő kérdések, azaz a repedéssel 

rendelkező elemek méretezési kérdései képezik a törésmechanika tárgyát.  

A továbbiakban e kérdéskörrel foglalkozunk. 

6.1. A törés folyamatának általános jellemzése 

Induljunk ki acél próbatestek szakítóvizsgálatából. A szakítóvizsgálatnál alkalmazott mo-

noton növekedő (kvázi statikus) terhelés hatására a próbatest minden A keresztmetsze-
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tében =F/A feszültség ébred és ez jó közelítéssel a keresztmetszet minden pontban is igaz, 

elfogadva az egyenletes feszültségeloszlást. Kisebb terheléseknél a terhelés hatására bekö-

vetkező alakváltozás makroszkopikus értelemben rugalmas. Ez az atom távolságok meg-

növekedésének az eredménye, amely a terhelés megszűnésekor eltűnik, azaz visszafordít-

ható folyamat. Növelve a terhelést, az ReH folyáshatár elérésekor a próbatest egészére kiter-

jedő plasztikus alakváltozás következik be, amely makroszkópikusan is mérhető. Tudjuk,  

ennek kristálytani hátterére itt nem kitérve  hogy a folyás, azaz a maradó deformáció a 

kedvezően orientált kristálysíkok mentén történő elcsúszások következménye, amely nem 

visszafordítható folyamat. Persze a rácshibás és/vagy kedvezően orientált kristálysíkok 

mentén már a folyáshatár alatt is bekövetkeznek helyi elcsúszások, ezek azonban a próba-

testen makró értelemben még nem mutatnak mérhető maradó alakváltozást. A folyáshatár 

elérésekor az elcsúszások már a teljes próbatestre kiterjedve, makró értelemben is mérhető 

maradó alakváltozást eredményeznek.  

Tovább növelve a terhelést, a maradó nyúlás nő, majd a próbatest egy részén  tehát loká-

lisan  kontrakció következik be. Most már nem igaz az, hogy a próbatest minden ke-

resztmetszetében azonos feszültség uralkodik. A kontrakció létrejötte nagy helyi elcsúszá-

sok következménye: a kontrahált keresztmetszetben most már a feszültség is nagyobb és 

háromtengelyű feszültségi állapot uralkodik. 

A végső törést egy, a legjobban igénybevett keresztmetszet környezetében lévő nagyobb 

rácshiba, zárvány stb.-ből kiinduló repedés kialakulása vezeti be. Repedésen azt értjük, 

hogy ott a kristályok közötti atomos kötések megszűnnek, szabad felületek keletkeznek. A 

terhelés kis növekedésére is a repedés hirtelen tovább terjedhet és a keresztmetszeten vé-

gigfutva a próbatest - esetenként robbanásszerűen- mintegy elhasad. Ez már teljes mérték-

ben helyi jelenség, a próbatest egy kitüntetett keresztmetszetében következik be. 

Rideg anyagból készült próbatest esetén a törési folyamat alapvetően más jellegzetessége-

ket mutat. A terhelést növelve itt is természetesen igaz az, hogy a próbatest minden pontjá-

ban a feszültség azonos, maradó deformáció viszont nem (pontosabban: a szívós esetnél 

sokkal kisebb mértékben) lép fel. A törés, minden különösebb előjel nélkül, az azonos 

igénybevételű keresztmetszetek egyikében, hirtelen elhasadás formájában következik be. A 

törés kiváltó oka itt is egy helyi hibából kiinduló repedés, amely hirtelen, instabil módon a 

teljes keresztmetszeten végigfutva a törést létrehozza. 

A végső törés kiváltó oka mindkét esetben egy kialakult repedés hirtelen, instabil terjedé-

se. A kezdő repedés kialakulhat a nagy plasztikus alakváltozás következtében, - mint a 

szívós törésnél - fárasztó igénybevétel hatására, vagy hegesztési hiba, zárvány stb. formá-

jában eleve jelen lehet az alkatrészben. Az utóbbi esetekben, a kezdő repedésből kiindulva, 

instabil repedésterjedés eredményeképpen a törés rideg módon következhet be, egyébként 

nagy plasztikus deformáció-képességű anyagokban is. 

Mivel a végső törés már atomi szinten lefolyó jelenség, ennek kezelésére a kontinuum 

anyagmodellből kiinduló kontinuum-mechanika eszközei már nem alkalmazhatók. 

Az első megoldások e kérdéskör kezelésére az energetikai megközelítésből adódtak. 
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Megjegyzések: 

1./ Acélok esetén tiszta rideg törés nem alakulhat ki. A repedés megjelenését és terje-

dését egy kismértékű plasztikus alakváltozás mindig megelőzi, 6. 1. ábra. 

 

6.1. ábra: A repedést körülvevő plasztikus zóna 

2./ A kialakult repedés csúcsánál igen nagy feszültségek jönnek létre, amelyek a repe-

dés csúcsát körülvevő anyagrész plasztikus alakváltozását (megfolyását) okozzák. 

A repedés továbbterjedésére e kis anyagrész viselkedése döntő jelentőségű. 

3./ Sok esetben nehéz eldönteni a bekövetkezett törés szívós vagy rideg jellegét. Erre a 

töret felület tanulmányozása jó támpontot adhat. 

4./ A törés jelenségének itt bemutatott tárgyalása jelentősen leegyszerűsített modelle-

zésen alapszik. Célja a törés globális természetének megvilágítása és a probléma 

érzékeltetése. 

6.2. A törésmechanika alapegyenlete 

A 6.1. fejezetben utaltunk arra, hogy a törés kontinuum-mechanikai kezelése nem lehetsé-

ges. Az első alapvető eredmény e probléma megoldására a kérdés energetikai tárgyalásából 

adódott és GRIFFITH nevéhez fűződik. 

A gondolatmenet a következő. 

Tekintsünk egy végtelen kiterjedésű, egységnyi vastagságú, lineárisan rugalmas anyagú 

lemezt, amelyben egytengelyű homogén húzófeszültség ébred és a feszültség irányára me-

rőlegesen egy 2a  hosszúságú repedés jött létre, l. 6.2. ábra. 
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6.2. ábra: Repedt lemez feszültségtartományai 

A repedés létrejöttét követően, a lemezben az ébredő feszültség szempontjából 3 zónát 

különíthetünk el: 

 A I. zónában, a repedéstől elegendően távol, egyenletes 0 húzófeszültség ébred, a 

feszültség állapot független a repedéstől. 

 A II. zóna a repedés két szabad felszíne által elválasztott anyagrész, ahol 0  húzófe-

szültség nem ébred, vagyis amely anyagrész nem vesz részt a teherviselésben. 

 A III. zóna a repedés csúcs környezete, ahol a 0-nál nagyobb feszültségek ébrednek, 

a repedés csúcs zavaró hatása következtében. (Valóságos, vagyis plasztikus deformá-

cióra képes anyag esetén ez a plasztikus zóna.) 

Ismeretes, hogy a 0 húzó-feszöltséggel terhelt lemez minden térfogategységében 
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   (6.1) 

rugalmas energia tárolódik. 

Mivel a II. zóna feszültségmentes, abban rugalmas energia sincs, így a repedés következté-

ben egy 

  NmV.UU
IIer

  (6.2) 

energia szabadult fel, ahol VII[m
3] a II. zóna térfogata. Tegyük fel, hogy a repedést körül-

vevő II. terheletlen zóna egy 4a nagytengelyű és 2a kistengelyű (a repedés) ellipszissel 

határolható le. Ekkor 
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Ha a repedés tovább terjed, újabb energia szabadul fel, amely energia, ha lineárisan rugal-

mas anyagmodellt veszünk, (nincs plasztikus alakváltozás) azaz szigorúan rugalmas alak-

változást tételezünk fel, a repedés továbbvitelére, vagyis újabb szabad felületek létrehozá-

sára fordítódott. 

Legyen   [Nm/m2] az egységnyi területű szabad felület létrehozásához szükséges „felüle-

ti” energia. A 2a hosszúságú repedés felületi energiája: 

  Nm..a.U 122
0
  . (6.4) 

Teljesen rideg anyagnál, (csak rugalmas alakváltozás esetén) a repedés továbbterjedéséhez 

az szükséges, hogy a mindkét végén elemi da értékkel megnövekedett repedés kialakulása 

következtében felszabaduló rugalmas energia nagyobb legyen, mint a két, 2∙da hosszúságú 

új felület létrejöttéhez szükséges felületi energia. A (6.3) és (6.44) egyenletek felhasználá-

sával, a teljes szimmetria következtében tehát írható, hogy: 
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ami a repedés továbbterjedésének, vagyis a törésnek az energetikai feltétele.  

A deriválásokat elvégezve így a törési kritérium: 
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Ez a törésmechanika alapegyenlete. 

Megjegyzések: 

1./ A (6.6) egyenletet átrendezve: 
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a jobb oldalon anyagjellemzők, míg a baloldalon a feszültség és a repedéshossz is 

szerepel. 
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A (6.7) összefüggés tehát jól tükrözi azt a tapasztalati tényt, hogy nagyobb feszültség 

esetén (nagyobb terhelés) már kisebb repedés is instabil módon terjedve a törést ki-

válthatja és fordítva. 

2./ Figyelemre méltó a (6.7) összefüggésben, hogy a  0 a .  =áll. egy adott anyagmi-

nőségre, - a vizsgált modell esetén- tehát ilyen értelemben anyagjellemzőnek tekint-

hető. 

3./ A (6.7) összefüggés levezetéséhez abból indultunk ki, hogy a repedés már eleve jelen 

van. Ez megfelel a problémafelvetésnek, mivel az ilyen esetek tárgyalása a célunk. 

4./ GRIFFITH a fenti összefüggést üvegre kísérletileg igazolta. Ismeretes, hogy üveg 

esetén, azt üvegvágóval „előrepesztve”, viszonylag kis feszültséggel a törés – a repe-

dés irányában – könnyen kiváltható. 

6.3. Lineáris rugalmas törésmechanika 

A (6.6) és (6.7) összefüggés közvetlen számításokra még nem alkalmas, mivel ehhez a  
felületi energia tényezőt kellene ismerni. Fémek esetén további nehézséget okoz az, hogy 

ott mindig van plasztikus alakváltozás, ami a repedés terjedésekor felszabaduló rugalmas 

energia egy részét felemészti, így a (6.5) energiakritérium – különösen nagy plasztikus 

deformációra képes anyagok esetén – csak kisebb-nagyobb közelítéssel fogadható el. 

Vizsgáljuk meg ezért a repedés környezetének feszültségi viszonyait, megtartva a lineári-

san rugalmas anyagmodellt és az előzőekben vizsgált, végtelen kiterjedésű lemezt. A le-

mez egytengelyű húzófeszültséggel terhelt, a benne lévő 2a hosszúságú repedés merőeges 

a húzófeszültség irányára. (6.3. ábra.) 

 

6.3. ábra: Feszültségeloszlás a repedéscsúcs környezetében 

A hosszadalmas levezetést mellőzve, a feszültség-összetevőkre a repedéscsúcs környezeté-

ben az alábbi egyenletek adódnak: 
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 (6.8) 

Az általunk vizsgált vékony lemez esetén a síkbeli feszültségállapot érvényes. 

A (6.8) egyenletet megvizsgálva (l. a 6.3.ábrát is) látható, hogy r0 esetén, azaz közeled-

ve a repedéscsúcshoz, a feszültség-összetevők végtelenhez tartanak. Valóságos anyagok, 

különösen fémek esetén ez nyilvánvalóan nem lehetséges, mivel azok a feszültség növeke-

désével – a folyáshatár elérésekor – plasztikus alakváltozást szenvednek, vagyis  

 a lineárisan rugalmas anyagmodell itt már érvényét veszti,  

 a plasztikus alakváltozás következtében a feszültségek nem növekednek minden ha-

táron túl. 

Következmények: 

1./ A fentiekből adódóan a méretezésnél egyébként használt határállapoti jellemzők, pl. 

a folyáshatár, a méretezés alapjául nem használható. 

2./ Nem abszolút rideg anyagokban, pl. fémekben, a repedés csúcsa környezetében egy 

plasztikus zóna alakul ki és a repedés viselkedését - terjedését- e zóna határozza meg. 

Ezzel a kérdéssel később foglalkozunk. 

A (6.8) egyenletekből azonban néhány fontos következtetést levonhatunk. 

A feszültség-összetevők kifejezéseit vizsgálva megállapíthatjuk, hogy azok, az r és  

helykoordinátákon kívül csak a  0 a .  szorzattól függenek, ahol 0 az átlag feszültség az 

ép lemezben, a pedig a repedés fél-hossza. 

Minden olyan feszültségállapot, amelyre a x, y, z, xy, xz feszültség-összetevők meg-

egyeznek, nyilvánvalóan egyenértékűek (azaz egyenlő mértékben veszélyesek) ez viszont 

azt jelenti, hogy akkor a  0 a .   szorzat is azonos. Jelöljük e szorzatot KI-el: 

 K a
I
  0 . .  (6.9) 
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A KI tényezőt feszültségintenzitási tényezőnek nevezzük. Ennek a lineáris rugalmas törés-

mechanikában központi szerepe van. Mivel értéke a feszültségmezőt már meghatározza, a 

feszültségmező paraméterének tekinthető. Minden olyan feszültségmező, amelyre a KI 

érték azonos, egyenértékűnek tekinthető. 

Megjegyzések: 

1./ Adott a repedésméret esetén a 0 feszültséget növelve (terhelést növelve), elérkezünk 

egy olyan 0=0krit névleges feszültségértékhez, amelynél a repedés továbbterjed. 

Ehhez az állapothoz a feszültségmező jól meghatározott x, y, z, xy, xz értékei, 

ezek kritikus értékei tartoznak. Ugyan ez igaz a feszültségintenzitási tényezőre is, 

amely ekkor a KIkrit kritikus értékét éri el. A KIkrit érték a (6.8) egyenletek alapján 

egyértelműen meghatározza a feszültség-összetevők kritikus értékeit. A repedés to-

vább terjedése a repedés a méretének a megnövekedését jelenti, így a repedésterjedés 

megindulását követően a kritikus állapotot jellemző KIkrit érték már kisebb 0  (azaz 

kisebb terhelés) esetén is létrejön, tehát az eredeti (vagy annál kisebb) terhelés is már 

a repedés folyamatos továbbterjedését, azaz a végső törés bekövetkezését idézi elő. 

Időben állandó terhelés esetén tehát a repedés továbbterjedése már a végső, kataszt-

rofális törés bekövetkezését is jelenti. 

2./ Az 1. -ből következően tehát két tetszésszerinti a és a* kritikus repedéshossz esetén 

írható, hogy 

  .a..a.K
**

kritkritkritI 00   

Adott a kezdeti repedést tartalmazó próbatesten tehát kísérletileg meghatározva a re-

pedés továbbterjedéséhez szükséges 0krit feszültség értékét, a K a
I krit krit

  0 . .  

kritikus feszültségintenzitási tényező adódik. Ez a próbatest anyagára és az adott ge-

ometriai konfigurációra a kritikus állapot - azaz a határállapot- kísérletileg meghatá-

rozott mérőszáma. Ebből következően ez anyagjellemzőnek tekinthető, amely anyag-

jellemző a repedt elem azon határállapotát jellemzi, amely a repedés terjedése követ-

keztében létrejövő végső töréshez tartozik. Ezen anyagjellemzőt KIC-vel jelöljük és 

törési szívósságnak nevezzük. Nyilvánvaló, hogy a határállapotban KI=KIkrit=KIC és a 

törés elkerülésének a feltétele: 

 K K
I IC
  (6.10) 

3./ Vegyük észre, hogy ugyan ez a K a
I
  0 . .  érték adódott a repedésterjedés felté-

telének energetikai meghatározása útján is, l. (6.7) összefüggés. 

4./ A KIC mint anyagjellemző, formailag teljesen egyenértékű pl. a folyáshatárral. Az is 

egy bizonyos anyagminőségre, egy adott próbatestnek megfelelő geometriai konfigu-

rációra, egy fajta tönkremeneteli módhoz tartozó határállapoti jellemző mérőszáma.  
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6.4. ábra: Különböző törési módok 

5./ A feszültségintenzitási tényező KI és a törési szívósság KIC jelében az I index az álta-

lunk tárgyalt, ún. szétnyíló törési módra utal. További törési módokra a KI-től eltérő 

értékű KII és KIII, illetve KIIC és KIIIC értékek érvényesek, l. 6.4 ábra. A gyakorlatban 

leggyakrabban az I. eset fordul elő. Erre az esetre áll rendelkezésre a legtöbb elméleti 

eredmény és kísérleti adat is. 

A KI kiszámítására vonatkozó (6.9) összefüggés természetesen csak a vizsgált geometriai 

konfigurációra érvényes. Más alkatrész alakokra és repedésformákra ugyancsak kimutatha-

tó, hogy azok feszültségmezejében is megjelenik a (6.8) összefüggéshez hasonlóan egy, a 

 0 . .a  szorzattal azonos szerepű feszültségmező paraméter, amely a helykoordináták 

függvényében egyértelműen meghatározza a feszültségmező x, y, z, xy, xz feszült-

ség-összetevőit. A feszültség-összetevők azonos értékei egyenértékű feszültségállapotokat 

jelentenek, így azok egyenlősége alapján megadhatók bármely geometriai konfigurációra a 

feszültségmező paraméterek, azaz a feszültségintenzitási tényezők azon értékei, amelyek 

éppen az egyformán veszélyes feszültségmezőkhöz vezetnek. 

Például, az 6.5. ábra szerinti véges szélességű lemez esetén a x, y feszültség-összetevők 

kiszámítására a (6.8) egyenletekkel megegyező szerkezetű egyenletekre jutunk. A feszült-

ségmező paramétere, vagyis a feszültségintenzitási tényező azonban függ már a lemez b 

szélességétől is, l. 6.5. ábra. 

 

6.5. ábra: A feszültségintenzitási tényező véges szélességű lemez esetén 
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Könnyen belátható, hogy b esetén a (6.9) szerinti összefüggésre jutunk. 

A feszültségintenzitási tényező különböző esetekre vonatkozó számítási összefüggései 

általában a következő szerkezetű összefüggések alapján számolhatók: 

  c,b,a..a.K I  0  (6.11) 

ahol a a repedéshossz, b,c a geometriai kialakítás paraméterei, (a,b,c) szorzótényező, 

általában az a,b,c függvénye.  

Esetenként az , vagy más módon jelölt szorzó már tartalmazza a   értékét is, így min-

dig ügyelni kell arra, hogy az adott tényező mit tartalmaz és mit nem. 

6.4. A plasztikus zóna 

A (6.8) egyenleteket megvizsgálva látható, hogy r0 esetén a x, y , ami nyilván 

nem lehetséges, mivel a folyáshatár elérésekor plasztikus alakváltozás jön létre, így a repe-

déscsúcs környezetében kialakul az ún. képlékeny zóna, l. 6.6. ábra, és 6.2. ábra III. zóna. 

Mivel a repedéscsúcshoz közeledve r csökken, a feszültség-összetevők monoton növeked-

nek, a plasztikus zóna határát azon (r,) helykoordinátájú pontok fogják alkotni, amelyek-

ben a redukált feszültség éppen eléri a folyáshatárt.  

 

6.6. ábra: A plasztikus zóna 

Vizsgáljuk a feszültségek alakulását a repedés síkjában, síkbeli feszültségállapot esetén. 

Mivel itt =0, xy=0 és x=y.  
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A HMH elmélet felhasználásával ( 222 3 xyyxyxred   ) a (6.8) egyenlet 

alapján, figyelembe véve a feszültségintenzitási tényezőnek a vizsgált modellhez tartozó 

(6.9) egyenlet szerinti értékét, a plasztikus zóna ry méretére az alábbi egyenlet adódik: 

 R
K

r
eH

I

y


2. .

 (6.12) 

amelyből: 

 r
K

R
y

I

eH


1

2

2

2
.

 (6.13) 

A plasztikus zóna alakja  különböző értékeire a 6.6. ábra szerint alakul. 

Síkbeli alakváltozási állapot esetén a plasztikus zóna lényegesen kisebb. Az ry értékére 

közelítőleg: 
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 (6.14) 

adódik. 

Valójában a plasztikusan deformálódó anyagrész plasztikus relaxációja következtében a 

plasztikus zóna tényleges mérete az így kiszámított ry értéknek közelítőleg a kétszerese. 

Elméleti úton is belátható, hogy a repedés terjedésére döntő befolyással van mind a plasz-

tikus zóna mérete, mind annak viselkedése, az abban lejátszódó folyamatok. Az erre vo-

natkozó ismereteink azonban a mai napig eléggé korlátozottak, így gyakorlati számításokra 

alkalmas egyszerű összefüggések sem állnak rendelkezésre. E kérdéskört a nemlineáris 

törésmechanika tárgyalja, amivel mi itt nem foglakozunk. 

A plasztikus zóna néhány jellemzőjének kvalitatív elemzése alapján azonban fontos követ-

keztetésekre juthatunk a lineáris törésmechanika korlátai és alkalmazhatósági területe te-

kintetében. 

Következtetések: 

1./ A lineáris rugalmas törésmechanika - mint láttuk - lineárisan rugalmas anyagmodell-

ből indul ki és alapfeltevése, hogy a repedés terjedésével felszabaduló rugalmas 

energia teljes egészében a repedés továbbvitelére fordítódik, l. (6.5) egyenlet. A 

plasztikus zóna miatt azonban nyilvánvaló, hogy a (6.5) feltétel csak közelítés, mivel 

minél nagyobb a plasztikus zóna, annál nagyobb energiamennyiség fordítódik a 

plasztikus zóna felépítésére, vagyis annál kevesebb energia marad a repedés tovább-
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vitelére. (Új, szabad felületek létrehozására.) A (6.5) feltétel tehát annál jobb közelí-

tés, minél kisebb a plasztikus zóna, vagyis minél ridegebb az anyag. 

2./ A (6.8) egyenletek alapján a KI feszültségintenzitási tényezőt vesszük alapul a fe-

szültségmezők egyenértékűségének a megítélésében. Nagy plasztikus zóna esetén vi-

szonylag nagy az az anyagrész, amelyre már nem teljesül a KI tényezők azonossága 

alapján tételezett feszültségmező azonosság. Tehát, minél kisebb a plasztikus zóna, 

annál jobb közelítés a lineáris rugalmas modell. 

 

6.7. ábra: A plasztikus zóna vastag lemezek esetén 

3./ A kisméretű plasztikus zóna, azaz ry kis értéke ReH nagy értékei esetén, vagyis a 

nagyszilárdságú acélok esetén teljesül. A lineáris rugalmas törésmechanika alkal-

mazásának így általános korlátja a következő feltételekkel adható meg: ry/a≤0,1 és 

ry/t≤0,1, ahol t a lemezvastagság. További feltétel, hogy 0≤0,8.ReH teljesüljön. 

Így a lineáris rugalmas törésmechanika elsősorban a nagyszilárdságú, rideg anyagok 

esetén alkalmazható. 

4./ A (6.13) és (6.14) összefüggések azt mutatják, hogy síkbeli alakváltozási állapot ese-

tén a plasztikus zóna lényegesen kisebb mint síkbeli feszültségállapotban. 

Lemezek felületén a feszültségi állapot síkbeli (mivel z=0), míg a lemez belseje felé 

haladva egyre inkább síkbeli alakváltozási állapot alakul ki. A plasztikus zóna alakja 

így vastag lemezek esetén a 6.7. ábra szerint alakul. 
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Ebből következik, hogy a lineáris rugalmas törésmechanika vékony lemezek esetén 

konzervatív becslést ad a repedésterjedés előrebecslésére. 

5./ Repedt alkatrészek váltakozó igénybevétele esetén a repedés terjedése nem jelenti 

feltétlenül az azonnali törést, mivel a csúcsfeszültség elérése után az igénybevétel 

csökken, így a repedés terjedése leállhat. Újabb feszültségemelkedéskor a repedés 

ismét terjedhet és így tovább. Ilyen esetekben a repedéscsúcsot körülvevő plasztikus 

zóna is váltakozó igénybevételt szenved, ennek következtében - a tapasztalatok sze-

rint- a plasztikus zóna mérete lényegesen kisebb, mint monoton terhelésnél. Így a re-

pedésterjedés kezelésére, mint látni fogjuk, a lineáris rugalmas törésmechanika 

eredményesen alkalmazható. 

6.5. A KIC törési szívósság meghatározása 

A törési szívósság, mint láttuk a feszültségintenzitási tényező kritikus értéke, amelyet kí-

sérleti úton határozhatunk meg. A KIC  tehát anyagjellemzőnek tekinthető. Meghatározásá-

hoz szabványos, előrepesztett próbatestet alkalmazunk. A vizsgálat során monoton növel-

ve a terhelést, folyamatosan ellenőrizni kell a repedés méretét. A repedés növekedés meg-

indulásához tartozó erő és a repedéshossz összetartozó értékei alapján a kritikus feszültség-

intenzitási tényező, azaz a törési szívósság meghatározható. A kísérleti eljárás részleteit itt 

nem tárgyaljuk. A próbatest szokásos alakja a 6.8. ábrán látható.(l. 6.4. ábrát is.) 

A kísérleti tapasztalatok arra mutatnak, hogy a feszültségintenzitási tényező kritikus értéke 

jelentősen függ a próbatest vastagságától, l. 6.8. ábra. 

Növekvő vastagsággal a feszültségintenzitási tényező kritikus értéke csökken, ami össz-

hangban van az 6.4. fejezet 4. következményében mondottakkal. Ezért a KIC értéket a 6.8. 

ábra görbéjének vízszintes asszimptótájaként definiálhatjuk és ezt az értéket tekintjük 

anyagjellemzőnek. A KIC érték tehát a síkbeli alakváltozási állapothoz tartozó törési szí-

vósság. 
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6.8. ábra: A törési szívósság változása a próbatest vastagság függvényében 

Tájékoztató értékek a törési szívósság és a folyáshatár kapcsolatára a 6.9. ábra alapján 

adódnak. A két érték között nincs egyértelmű összefüggés. A törési szívósság nagymérték-

ben függ az összetételtől, a szennyezők mennyiségétől, anyagszerkezettől és egyéb jellem-

zőktől, amelyeknek a folyáshatárra való befolyása mérsékeltebb. 

 

6.9. ábra: A KIC és ReH kapcsolata 

Jelentős hatása van a KIC értékére a hőmérsékletnek, l. 6.10. ábra. 
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6.10. ábra:A hőmérséklet hatása a KIC-re 

Az előbbiekből nyilvánvaló, hogy a törési szívósság alapvetően az alkatrész illetve az 

anyag repedés érzékenységét méri. A (6.11) egyenlet átrendezésével és a KI (6.9) szerinti 

összefüggését figyelembe véve egyszerűen adódik a kritikus állapothoz tartozó 0~a kap-

csolat, valamint a törési szívósság növekedésének a hatása, l. 6.11. ábra. 

 

6.11. ábra:A törési szívósság és a repedésérzékenység kapcsolata 

Fontos következtetés ebből, hogy azonos folyáshatárú anyagok esetén is a törési szívósság 

eltérő értékei a katasztrofális törés szempontjából eltérő biztonságú szerkezetet eredmé-

nyeznek. Nagy törési szívósságú anyagok nyilván kevésbé érzékenyek egy esetlegesen 

meglévő, adott méretű repedéssel szemben.  

6.6. Repedésterjedés váltakozó igénybevétel esetén 

A repedt elemek terhelhetőségével és tönkremenetelével kapcsolatos eddigi meggondolása-

ink időben állandó, illetve monoton növekedő, egyszeri felterhelésre vonatkoztak. Felme-
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rül a kérdés, hogy vajon hogyan viselkedik egy repedéssel bíró szerkezeti elem váltakozó 

igénybevétel esetén. 

Váltakozó igénybevétel esetén kézenfekvő, hogy a terhelésismétlődések előrehaladásával, 

ha az egyes terhelési ciklusokhoz tartozó feszültségcsúcsok elérik a repedés továbbterjedé-

séhez szükséges kritikus feszültség értékét, a repedés növekedhet, a terhelés ezt követő 

csökkenése következtében viszont a repedésterjedés leállhat. Mindez addig folytatódhat, 

amíg a megnövekedett repedéshossz elér egy olyan ac kritikus értéket, amely az újabb ter-

helésnövekedés hatására már instabil módon növekszik és kiváltja a végső törést. 

A 6.12. ábrán a ciklusszám (N)~repedéshossz (a) függvény jellegzetes alakja látható, ál-

landó amplitúdójú tiszta lüktető terhelés esetére. A görbék jellege arra utal, hogy a repe-

déshossz növekedésével a repedéshossz növekedésének a sebessége, a da/dN érték növek-

szik, egészen addig, míg bekövetkezik a végső törés. 

A műszaki gyakorlat számos területén adódnak olyan kérdések, amelyekben egy repedt 

szerkezeti elem további üzemben tarthatóságáról, illetve annak megengedett időtartamáról 

kell dönteni. 

 

6.12. ábra: A repedéshossz változása a ciklusszám függvényében 

Sok esetben (pl. fail safe szerkezeteknél) a tervező már a tervezés stádiumában előírja azt, 

hogy milyen méretű repedés kialakulása esetén kell az adott szerkezeti elemet kicserélni, 

vagy javítani. Ilyen esetekben az adott méretű repedés meglétére irányuló rendszeres repe-

désvizsgálatok üzemóra periódusait kell úgy rögzíteni, hogy két felülvizsgálat között ne 

növekedhessen a repedés a megengedettnél nagyobb méretűre. Ilyen esetekben már a ter-

vezés stádiumában kell a repedésterjedési kérdésekkel foglalkozni. 

A továbbiakban e kérdéskört vizsgáljuk állandó amplitúdójú, negatív asszimmetria ténye-

zőjű (R≤0) terhelési modell esetén, az I terhelési esetre. (l.6.13. ábra) 

6.6.1. A repedés terjedési sebesség 

Az 6.4. fejezet 5. következtetésében utaltunk arra, hogy váltakozó terhelés esetén - mivel a 

plasztikus zóna is váltakozó, elasztikus-plasztikus alakváltozási folyamaton megy keresz-

tül- a plasztikus zóna szívós anyagok esetén is elegendően kicsi, így a lineáris rugalmas 

törésmechanika módszerei alkalmazhatók. 
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6.13. ábra: Az alkalmazott terhelési modell 

A továbbiakban az I terhelési módnak megfelelő esetet vizsgáljuk, mivel gyakorlati szem-

pontból ez a legjelentősebb. Az alkalmazott terhelési modell R<0 paraméterű, állandó 

amplitúdójú terhelés, l. 6.13. ábra. Ebben az esetben, mivel a nyomó feszültség általában 

nem okoz repedésterjedést, R<0 esetén is az R=0 eset vehető, azaz a váltakozó feszültség-

nek csak a (t)>0  értékeit vesszük figyelembe, így min=0, KImin=0. (A nyomó feszültsé-

gek esetenként a repedés terjedést késleltető, kedvező hatást fejtenek ki, ettől azonban elte-

kintünk.) 

A repedés terjedése szempontjából a feszültség váltakozási tartománya a jellemző terhelési 

paraméter, ezért bevezetjük a: 

 





K K K

a a

a

I I I
  

  



max min

     

  

max min. . . . .

. . .

 (6.15) 

mennyiséget, ahol KI a feszültségintenzitási tényező váltakozás, a névleges feszültség  

váltakozási tartományából (kétszeres amplitúdó) határozható meg. A repedés terjedési se-

bességét ez határozza meg. 

A 6.14. ábrán a da/dN repedés terjedési sebesség függvény három jellegzetes tartományát 

ábrázoltuk, log-log koordinátarendszerben. 



6. TÖRÉSMECHANIKAI ALAPOK  135 

 Márialigeti János, BME www.tankonyvtar.hu 

 

6.14. ábra: A repedés terjedési sebesség függvény 

Az I. tartomány felső határa az a KIth küszöb érték, amely alatt a repedés tovább terjedése 

nem következik be, a repedés ún. nem terjedő repedésként viselkedik. 

A II. tartományban a  
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 (6.16) 

hatvány függvény érvényes, A, n állandó. Mindkét oldal logaritmusát véve : 

   AlogKlog.n
dN

da
log I    (6.17) 

így log-log koordinátarendszerben egy n meredekségű egyenest kapunk. Ez a stabil repe-

désterjedési zóna. 

A III. tartományban  a repedés terjedés instabillá válik, azaz bekövetkezik a végső törés. 

Ebben a tartományban a viszonyokat alapvetően a KIC törési szívósság értéke határozza 

meg. A végső törés úgy kezelhető, mint az utolsó terhelési ciklusnak, mint monoton növe-

kedő terhelésnek a hatására bekövetkező végső törés. 

A KIth értékek a KIC-hez képest kis értékűek, acélok esetén általában: 
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A (6.16) egyenlet A és n konstansára acéloknál általában: 
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A KIC értékekre tájékoztató adatok találhatók a 6.9. ábra diagramjában. 

6.6.2. A repedt elem maradék élettartamának meghatározása 

A repedt elem maradék élettartamának a meghatározása a repedés terjedési sebesség függ-

vény (6.16) egyenletének felhasználásával történhet.  

Repedésterjedés csak akkor következik be, ha az elemben jelen van egy olyan a1 méretű 

repedés, amely már az adott igénybevétel esetén továbbterjed. Ennek méretét a KIth kü-

szöb érték alapján határozhatjuk meg, a: 
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 (6.18) 

egyenlet segítségével. 

A végső törés akkor következik be, ha a repedés mérete eléri azon ac kritikus értéket, 

amely az adott terhelés esetén már előidézi a végső törést, így a feltételi egyenlet: 
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 (6.19) 

A (6.18), (6.19) összefüggésekben „ ” az adott alkatrész konfiguráció feszültségintenzitá-

si tényezőjének meghatározásához szükséges tényező, l. (6.10) egyenlet. 

Az L, ciklusszámban kifejezett maradék élettartam tehát azt az Nc kritikus ciklusszámot 

jelenti, amely ahhoz szükséges, hogy az a1 méretű repedés az ac méretű, kritikus hosszra 

növekedjen.  

Így, a (6.16) egyenlet átrendezésével az L élettartam: 
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Mivel a (6.20) egyenletben az A állandó,  a-tól független állandó, ugyanakkor általában 

=(a), az élettartam: 
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A (6.21) egyenlet abban az esetben, ha (a), vagyis a tól független és n2, az integrálást 

elvégezve: 
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 (6.22) 

Hangsúlyozzuk, hogy a (6.22) egyenlet csak akkor érvényes, ha feszültségintenzitási té-

nyező  korrekciós tényezője a pillanatnyi repedéshossztól független. Ellenkező esetben a 

(6.21) egyenletet kell integrálni, ami általában csak numerikus integrálással oldható meg. 

6.7. Méretezési stratégiák 

Ismeretes, hogy a kifáradás folyamata első közelítésben, mérnöki szempontból három fő 

fázisra tagolható. 

1./ Lappangási periódus. 

Ezt a mikro repedések kialakulása jellemzi és a makró repedés (mérnöki eszközökkel 

érzékelhető, ~0,01...0,1mm) megjelenéséig tart. Ebben a fázisban az alkatrészünk 

mérnöki értelemben nem károsodik, mivel a makró értelemben definiált teherbírása 

még nem csökkent. 

A kifáradási határ alatti igénybevételeknél ez az állapot marad fenn, nem keletkezik 

mérnöki repedés. 

2./ Repedés terjedési periódus. 

Ebben a fázisban a már létrejött repedés növekedik, (l. 6.6. fejezet ) egészen a kriti-

kus repedéshossz értékéig. Ebben a fázisban az alkatrész már mérnöki értelemben is 

károsodott és a repedés észlelhető. 

3./ Végső törés fázisa. 

Ez, mint ismeretes, hirtelen bekövetkező, nem megállítható végső tönkremenetel. 
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A fentiek értelmében a kifáradási görbék is kétféle módon értelmezhetők, nevezetesen a 

repedés megjelenéséig elviselt Nr és a végső törést okozó Nt ciklusszám függvényében, l. 

6.15. ábra. 

 

6.15. ábra: Kifáradási görbék az Nr repedési és az Nt törési ciklusszám függvényében 

Nyilvánvaló, hogy Nr<Nt. Az Nr/Nt arány a szerkezet, igénybevétel, anyag, kialakítás stb. 

függvényében rendkívül nagy szórást mutat. 

A repedés esetleges jelenlétének megítélése rendkívül eltérő az egyes műszaki területeken. 

Statikailag túlhatározott szerkezetekben (párhuzamos kapcsolású, redundáns elemek, l. 

2.5.2. fejezet) a repedés „veszélyessége” nyilván más elbírálás alá eshet, mint soros rend-

szerben (l. 2.5.1. fejezet), ennek megfelelően a megítélése is más lehet. Sok esetben elke-

rülhetetlen a repedt elem további - legalábbis korlátozott- üzemben tartása. 

Más a repedés megítélése annak függvényében is, hogy van-e mód illetve ésszerű-e rend-

szeres repedésvizsgálatokat végezni. Bizonyos területeken és egyes alkatrészek vagy szer-

kezeti egységek tekintetében – pl. repülés, atomerőművek stb. – a súlyos balesetek elkerü-

léséhez vagy kockázatának csökkentéséhez nélkülözhetetlen a rendszeres kontroll. 

A szempontok felsorolását nem folytatva, a különböző méretezési stratégiák alapvetően 

ezen eltérő szempontokhoz és lehetőségekhez igazodnak. 

A méretezési stratégiák (filozófiák) osztályozása teljesen tisztán nyilván nem lehetséges, 

mivel átmeneti lehetőségek mindig vannak.  

6.7.1. Fail-Safe stratégia 

Az alapgondolat – összhangban a törésmechanika megállapításaival – az, hogy a tönkre-

menetel lehető biztos elkerülésének leghatásosabb módja, a repedés időben való felfedezé-

se. A törést ugyanis mindig megelőzi a repedés. Ennek megfelelően, rendszeres, megfele-

lően ütemezett repedésvizsgálat szükséges. Párhuzamosan kapcsolt elemek alkalmazása 

további biztonságot ad, mivel ekkor az egyik párhuzamosan kapcsolt elem - ellenőrzések 

ellenére bekövetkező véletlen- törése még mindig nem okoz teljes tönkremenetelt a szer-

kezet vonatkozásában. 
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Normális esetben mindenik elemben a repedés időben felfedezésre kerül, így a javítás, cse-

re, vagy a további üzemelés lehetősége mérlegelhető. 

Ennél a stratégiánál alapvetően a törésmechanikai eszközök alkalmazása kerül előtérbe (Pl. 

repülés, járműipar stb.). 

6.7.2. Damage Tolerant stratégia 

Ez, mint a neve is mutatja, a repedést „eltűri”, még soros elemek esetén is, viszont szigorú 

követelményeket támaszt a repedés ellenőrzésével és a repedés detektálásakor szükséges 

intézkedések meghatározásával szemben. Tulajdonképpen ez a Fail-Safe filozófia egy koc-

kázatosabb, de esetenként gazdaságosabb változata. Főleg olyan területeken alkalmazható, 

ahol a gondos és biztonságos repedés detektálás megvalósítható egyrészt, másrészt a repe-

dés terjedés időbeni alakulása biztonságosan előre becsülhető. 

6.7.3. Méretezés biztonságos élettartamra (Safe-Life stratégia) 

Ennél a stratégiánál repedés ellenőrzéssel általában nem számolunk, mivel az esetleg nem 

gazdaságos, vagy nem is megvalósítható. Az általános gépépítés, így a járművek területé-

nek nagy részén is nyilvánvaló ennek ésszerűtlen volta. 

Úgy kell tehát tervezni, hogy a kívánt élettartamot „biztonsággal”, elérjük – legalábbis 

katasztrofális – meghibásodás nélkül. Pontosabban – az élettartam statisztikus természeté-

ből adódóan – kicsi legyen annak a valószínűsége, hogy az előírt élettartam elérése előtt a 

tönkremenetel bekövetkezzen. Ez más szóval a megbízhatóság előírt szintjének a teljesíté-

sét jelenti, l. 5. fejezet. 

A tönkremeneteli valószínűség vagy megbízhatóság előírt értéke nyilván nagyban függ a 

szóban forgó alkatrész fontosságától. (Minőség biztosítás!) 

Gépkocsik esetén pl. a keréktárcsa, a futómű-elemek, kormányszerkezet, fék stb. egyes 

elemei igen kis tönkremeneteli valószínűségre méretezendők, míg más, nem létfontosságú 

elemeknél nagyobb tönkremeneteli valószínűséget engedhetünk meg. 

Mivel mind a terhelésanalízis, mind az alkatrészek teherbírása tekintetében - különösen a 

relatíve nagy élettartamok tartományára- a statisztikailag kellően alátámasztott kísérleti 

adathalmaz létrehozása rendkívül költség és időigényes, a méretezés egzakt módon csak 

néhány műszaki területen valósítható meg, a gazdaságosság maximális érvényesítése mel-

lett (pl. repülés, űrhajózás, járműipar egyes területei, atomenergia ipar stb.). 

Ismeretes az is, hogy a kifáradási folyamat elméleti leírása nincs még napjainkban azon a 

szinten, hogy azt a mérnöki gyakorlat extrapolációs jelleggel közvetlenül, általánosan fel-

használhatná. 

A felhalmozódott elméleti és kísérleti eredményekre támaszkodva azonban kielégítő ered-

ményekre juthatunk a műszaki gyakorlat számos területén, közelítő eljárások alkalmazásá-

val. 
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7. A NUMERIKUS SZERKEZETANALÍZIS ALAPJAI 

Numerikus módszerek alatt általában olyan közelítő módszereket értünk, amelyek egy feladat 

egzakt, zárt formájú megoldása helyett a megoldást valamilyen változó, vagy változók önké-

nyes, de célszerű felvételével közelítik, és amikor a kapott eredmények közti különbség egy 

előre meghatározott hibaértéken belül marad, az eredményt a feladat megoldásaként elfogad-

ják. 

A szilárdságtanban a rugalmasságtan parciális differenciálegyenleteinek adott peremfeltéte-

lekkel való megoldása (az ún. peremérték-feladat megoldása) jelenti a feladatot. Ezeket a dif-

ferenciálegyenleteket - néhány kivételes esettől eltekintve - még síkfeladatok esetén is csak 

közelítéssel lehet megoldani. Egy tetszőleges terhelésű, térbeli kiterjedésű, általános alakú test 

esetében a feladatot kizárólag közelítő módszerekkel lehet megoldani.  

A közelítő megoldás alapvetően kétféle lehet: 

 vagy a rugalmasságtan alapegyenleteinek megoldását közelítjük: 

- komplex-potenciál függvények segítségével, 

- véges-differenciás módszerrel, 

 vagy magát a geometriai alakzatot bontjuk olyan elemi részekre, amelyekhez egyszerű 

approximációs függvényeket rendelhetünk és ezeket az elemi függvényeket az egész 

tartományon belül érvényes függvényekké egyesítjük: 

- végeselemes módszer, 

- peremelemes módszer. 
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8. A VÉGESELEMES MÓDSZER GYAKORLATI ALKALMAZÁSA 

A végeselemeket az ember már az ókorban alkalmazta különböző, leginkább geometriai fela-

datok megoldására (pl. a kínaiak, az egyiptomiak és a görögök a kör területének, a gömb, ill. 

kúp térfogatának kiszámításához). 

A rugalmasságtani feladatok végeselemekkel való megoldásának elvi alapjait már a XIX. szá-

zadban kidolgozták, de gyakorlati alkalmazásukat csak a digitális számítógépek megjelenése 

tette lehetővé. A jelenleg alkalmazott számítási módszerek gyökerei az 1940-es évekig nyúl-

nak vissza, nevét (Finite Element Analysis) 1960 óta használják, az első átfogó irodalom 

(Zienkievicz és Cheung munkája) 1967-ben jelent meg. 

A végeselemes módszer két változatáról beszélhetünk attól függően, hogy az elmozdulásokat 

vagy a feszültségeket (erőket) tekintjük ismeretlennek, nevezetesen: 

- végeselemes elmozdulás módszerről és 

- végeselemes erő módszerről. 

A gyakorlatban az előbbi, a végeselemes elmozdulás módszer terjedt el, amelynek lényege 

az alábbiakban foglalható össze: 

- A vizsgált tartományt véges számú, a tartományt egyszeresen lefedő, egymást nem metsző 

résztartományokra, azaz véges méretű elemekre bontjuk. 

- A résztartományokon belül közelítő (approximációs) függvényeket veszünk fel (a gyakor-

latban többnyire lineáris vagy másodfokú polinom közelítést alkalmaznak). A tartományok 

méretét és a közelítő függvényeket úgy kell megválasztani, hogy a vizsgált teljes tarto-

mány alakváltozását leíró elmozdulás-függvényt a felvett approximációs függvények rend-

szere előírt pontossággal közelítse. 

- A résztartományok approximációs függvényeit az egész tartományra érvényes közelítő 

függvényekké egyesítjük a perem- és folytonossági (kompatibilitási, illeszkedési) feltételek 

figyelembevételével.  

- A közelítő függvény-rendszer paramétereit - valamilyen alkalmas fizikai elv (pl. energia 

minimum) segítségével képezhető - algebrai egyenletrendszerből határozzuk meg. Ezt fe-

jezi ki a végeselemes módszer alapegyenlete: 

 K∙u = F (8.1) 

Az egyenletben K a test (vagy szerkezet) módosított merevségi mátrixa, u a csomóponti el-

mozdulások vektora és F a test (vagy szerkezet) általánosított terhelési vektora.  

A K módosított merevségi mátrix már négyzetes mátrix, az eredeti merevségi mátrixhoz ké-

pest annyival csökken a sorok és oszlopok száma, ahány csomóponti értéket a kinematikai 

peremfeltételek meghatároznak. Egy elem ugyanis önmagában statikailag túlhatározott, tehát 

labilis, ezért a rendszer eredeti merevségi mátrixa szinguláris. A szingularitás megszüntetése 
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min. 6 független kényszer alkalmazását követeli meg (kényszer = csomóponti szabadságfok-

korlátozás). A merevségi mátrix (elem-tulajdonságok által meghatározott) együtthatóinak, a 

külső csomóponti erők vektorának, valamint a kényszerek (alátámasztások, befogások) defi-

niálása után a végeselemes módszer alapegyenlete algebrai egyenletrendszerré alakul, amely-

nek megoldása megadja a csomópontok elmozdulásait. Az ébredő feszültségeket a modellben 

alkalmazott anyagtörvények segítségével lehet meghatározni. 

8.1. A végeselemes szoftverek elvi felépítése 

Egy végeselemes szoftver alapvetően két fő részből áll: 

- egy adat előkészítő és eredmény-kiértékelő, ún. pre- és posztprocesszorból, 

- valamint az algebrai egyenletrendszer megoldását végző programból. 

 

8.1. ábra: A végeselemes rendszer elvi felépítése 

8.2. Numerikus modellalkotás 

8.2.1. Geometriai modell 

A numerikus modellalkotás a preprocesszor segítségével történik, de kevés kivételtől elte-

kintve a geometriai modell létrehozására célszerűbb a geometriai tervezőrendszer 2D-3D ter-

vező modulját felhasználni, mint a preprocesszorét. Natív tervezőrendszerek között a geomet-

riai modell importálása csak csak egyszerű fájl megnyitást jelent, különböző geometriai ker-

nellel rendelkező tervezőrendszerek esetében viszont a geometriai modellt valamilyen célsze-

rű interfészen (IGES, Patran, stb.) keresztül kell a végeselemes szoftverbe importálni.  

8.2.2. Hálózás 

A „hálózás” egy szakkifejezés, amely valójában a tartomány véges számú és adott approxi-

mációs függvénnyel rendelkező résztartományokra (véges elemekre) való osztását jelenti. Ez 
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a művelet történhet automatikusan, vagy kézi módszerrel, amelynek eredményeképpen sza-

bálytalan vagy szabályos elemekből álló, szabálytalan vagy szabályos osztású „hálót” kapunk. 

A hálót tehát az elemek oldalélei és csomópontjai alkotják. Az elemek típusának és méretének 

kiválasztása alapvetően meghatározza a számítás eredményességét és a számított eredmények 

pontosságát. Az elemméret, ill. az alkalmazott felbontás hatásáról később lesz szó. Az alkal-

mazandó elemtípust a megoldandó feladat (mechanikai, hőtani, áramlástani, stb.) és a terve-

zett megoldás (az alakváltozás modellezéséhez szükséges szabadságfokok száma, a terhelések 

jellege, ill. a kiértékelendő eredmény) együttesen határozza meg. A 8.2. ábrán néhány elemtí-

pus alkalmazhatóságára látunk példát. 

 

8.2. ábra: Példák egyes elemtípusokra 

2D rúdelemmel csak rúdirányú (u) és arra merőleges (v) elmozdulást vizsgálhatunk, ennek 

megfelelően a 2D rúdelemek csak rúdirányú és arra merőleges koncentrált erővel terhelhetők. 

Ezzel szemben a 3D rúdelemek csomópontjainak nemcsak térbeli elmozdulása (u, v, w), ha-

nem szögelfordulása (Θu, Θv, Θw) is modellezhető, ezért ezekben a csomópontokban nem csak 

koncentrált erő, hanem koncentrált nyomaték is alkalmazható terhelésként. A 3D térfogatele-

mek valós, anyagi térfogatot modelleznek, így csomópontjaiknak 6 szabadságfoka közül csak 

3 (a 3 irányú elmozdulás) értelmezett, mivel szilárd testek esetén a csomópontok elfordulása 

nem következhet be.  

Az elemek approximációs függvényének fokszáma, többek között, az elemek oldaléleinek 

alakját (görbületét) is meghatározza. Lineáris approximációs függvény esetén az oldalélek 

deformált állapotban is egyenes szakaszok maradnak. A lineáristól eltérő fokszám esetén az 

egy oldalélen található csomópontok száma eggyel nagyobb, mint a fokszám (8.3. ábra). Is-

mert ugyanis, hogy az approximációs görbék (B-szplájnok és NURBS-ök) kontrollpontjainak 

száma eggyel nagyobb, mint a görbét leíró hatványfüggvény fokszáma. Az elemek approxi-

mációs függvényeinek fokszámát a korszerű végeselemes rendszerek újrahálózás nélkül is 

engedik változtatni.  
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8.3. ábra: Az approximációs függvény fokszáma és az elem éleinek alakja, 

 valamint a csomópontok száma közötti kapcsolat 

Az automatikus hálózás legegyszerűbb módja, ha a rutin a hálózandó test felületét háromszö-

gekre bontja, majd ezekből a háromszögekből kiindulva, a test belseje felé haladva, tetraéder 

alakú elemekre (résztartományokra) osztja az egész térfogatot. Ezzel a módszerrel bármilyen 

alakú testet be lehet hálózni, a háló alakja szabályos és szabálytalan is lehet, az egyes elemek 

mérete és alakja között igen nagy eltérések alakulhatnak ki, amelyek a számítás pontatlansá-

gát növelhetik.  
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8.4. ábra: Automatikus hálógenerálás 

 4 csomópontos tetraéder alakú (lineáris) elemek alkalmazásával 

Szabályos alakú térfogatok esetében lehetőség nyílik a hatlapú elemekből (ún. hexa elemek-

ből) álló háló generálására is. 

A kézi hálózás során vagy egy síkbeli háló kihúzásával, vagy néhány nagy elem (ún. szuper-

elem) utólagos felbontásával végezhetjük el a résztartományokra való bontást. A kézi hálózás 

előnye, hogy az elemméretek között kicsi lesz a különbség és nem keletkeznek torz elemek a 

hálózás során. Hátránya viszont, hogy időigényes művelet. 

Lemezszerű alkatrészek hálózását nem térfogatelemekkel, hanem a lemez középfelületének 

síkelemekre való bontásával végezzük, majd megadjuk ezeknek ez elemeknek (a lemezvas-

tagsággal megegyező) vastagságát (8.5. ábra). 

 

8.5. ábra: Lemez alkatrészek hálózása 

8.2.3. Anyagtulajdonságok megadása – az anyagtörvények definiálása 

A hálózás után (egyes végeselemes programok esetében vele egyidőben) kell az anyagtulaj-

donságokat kiválasztani, vagy megadni. Anyagtörvény alatt az adott anyag esetében a feszült-

ségek és az alakváltozások közötti összefüggést értjük, ami az anyagnak az igénybevételre 
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adott „válaszát” fejezi ki. A feszültségmezőket és az alakváltozási mezőket leíró tenzorok 

elemei vektorok, a numerikus számításokhoz alkalmazott anyagtörvények viszont csak a ska-

lár értékeik közötti összefüggést fejezik ki. 

Az anyagtörvények segítségével az anyagok időfüggetlen és az időfüggő tulajdonságait, ill. 

tulajdonság változásait adhatjuk meg a numerikus modell számára. 

Időfüggetlen anyagtörvények: 

a) Lineárisan rugalmas, izotróp anyagok 

A lineárisan rugalmas, izotróp anyagok anyagtörvényét a Hooke-törvény jelenti, ami a 

tisztán húzó- vagy nyomófeszültségi állapotban jellemzi az anyag viselkedését az ún. 

arányossági határig (a folyáshatárig). 

 

8.6. ábra: A lineárisan rugalmas tartomány jellemzése szakítódiagrammal 

A rugalmassági határig (folyáshatárig) kialakuló feszültségi állapotban a tengelyirányú 

feszültséget az eredeti keresztmetszetre (A0) vonatkoztatva, a fajlagos nyúlást pedig a 

hosszváltozásnak az eredeti hosszra (l0) vonatkoztatott arányával definiáljuk: 

 
00

l

l
;

A

F 
  (8.2) 

A lineárisan rugalmas viselkedést jellemző egyik anyagtulajdonság a rugalmassági mo-

dulus (E), ami a szakítógörbe lineáris szakaszának meredekségével egyenlő. 

A térfogatállandóság miatt a rugalmas hosszváltozás mellett átmérő csökkenés is bekö-

vetkezik. A keresztirányú és hosszirányú fajlagos nyúlások hányadosa a második füg-

getlen szám, az ún. Poisson-tényező (ν), amivel az anyagok rugalmas viselkedése jelle-

mezhető:  
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A két független tényező segítségével két további rugalmas mérőszámot vezethetünk be, 

a csúsztató rugalmassági modulust (G) és a kompresszibilitási tényezőt (K): 
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  (8.4) 

A kompresszibilitási tényező határértékéből számíthatjuk ki az összenyomhatatlan 

(inkompresszibilis) anyagok Poisson-tényezőjét: 
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 (8.5) 

A lineárisan rugalmas anyagok anyagtörvénye az általános Hooke-törvény: 

 )(E
kjii

  (8.6) 

ahol az i, j, k indexek derékszögű koordinátarendszerben sorrendben x, y, z-nek, a fő-

irányok koordinátarendszerében pedig 1, 2, 3-nak felelnek meg. 

Másképpen kifejezve: 

 
ijkkijij

G2   (8.7) 

ebben az esetben: 

i, j, k indexek mindegyike lehet x, y, z vagy 1, 2, 3 

ij
  - Kronecker-függvény, ha i=j akkor 1 , ha 1i  akkor 0  

)21()1(

E




 - Lamé-féle anyagjellemző. 

b) Lineárisan rugalmas, anizotróp anyagok 

A feszültség és a nyúlás közötti összefüggés olyan tenzoregyenlettel adható meg, 

amelyben a rugalmas tulajdonságok irányfüggők: 

 
klijklij

C   (8.8) 

Például síkfeszültségi állapot esetén: 
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c) Nem lineárisan rugalmas anyagok (elasztomerek) 

A nem lineárisan rugalmas anyagokra általában jellemző, egyrészt hogy a húzás és a 

nyomás tartományában különbözőképpen viselkednek (8.7. ábra), másrészt pedig, hogy 

alakváltozásuk nagymértékű is lehet.  

A 8.7. ábrán látható feszültség-nyúlás diagramot három szakaszra bonthatjuk. A nyomás 

tartományában a diagram meredek és enyhén progresszív, a húzás tartományában kez-

detben meredeken indul, utána ellaposodik, majd, mintegy 100%-os fajlagos alakválto-

zás után ismét meredeken emelkedik. Ezt az utolsó szakaszt már nem tekintjük a mér-

nöki analízis részének, ebben a szakaszban az alakváltozás növekedése hirtelen szaka-

dáshoz vezethet.  

 

8.7. ábra: Nemlineárisan rugalmas anyagok karakterisztikája 

A görbe első két szakaszának egyenletét, azaz a feszültség-nyúlás függvényt, a (8.10) 

összefüggéssel közelíthetjük:  

 )
1

(
2


  G  (8.10) 

Az összefüggésben G a csúsztató rugalmassági modulus (8.4. összefüggés), λ a megvál-

tozott hosszra vonatkoztatott valódi fajlagos nyúlás, amelyet a nagy alakváltozások ese-

tében alkalmazunk: 
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A számítás gyorsítása érdekében a nemlineáris görbe két szakaszát külön-külön 

linearizálhatjuk. Az origóközeli szakasz érintő egyenese az elasztomerek kezdeti rugal-

mas alakváltozását közelíti Hooke-törvénnyel, amelyben a feszültséget a kis (mérnöki) 

nyúlás (ε) és a kezdeti rugalmassági modulus (E0) segítségével számolhatjuk: 

 σ=E0·ε (8.12) 

A görbe második, húzott tartományában a nagy alakváltozás szakaszára pedig a λ=0 kö-

zéppontból indított σ=f(λ) egyenest fektethetjük, melynek meredeksége a csúsztató ru-

galmassági modulussal (G) egyenlő:  

 σ=G·λ (8.13) 

A két egyenes szakasz meredeksége közötti arányt megkapjuk, ha a (8.4) összefüggésbe 

az inkompresszibilis anyagok Poisson-tényezőjét helyettesítjük: 
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 (8.14) 

A nemlineárisan rugalmas elasztomer anyagok anyagtörvényének definiálásához tehát 

elegendő megadni az anyag kezdeti rugalmassági modulusát. 

d) Rugalmas-képlékeny anyagok 

Amikor a végeselemes analízis során a vizsgált alkatrész maradó alakváltozását is ele-

mezni akarjuk, akkor a modellnek követni kell az anyag rugalmas és képlékeny viselke-

dését is. A rugalmas-képlékeny anyagtörvény rugalmas része lineárisan rugalmasnak 

tekinti az anyagot a folyáshatár (ReH, Rp0,2) és a Poisson-tényező (ν) segítségével. A fo-

lyási feltételt (8.15. összefüggés) kielégítő feszültségi állapot hatására az anyag képlé-

keny alakváltozást szenved és a folyásgörbéje mentén felkeményedik (8.8. ábra): 
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  (8.15) 

Az összefüggésben σ0 az aktuális folyáshatár )R(
eH0

 , amit az alakítástechnikában 

alakítási ellenállásnak (kf) neveznek, σ1,2,3 a feszültségi állapotot jellemző főfeszült-

ségek. A képlékeny alakváltozás addig tart, amíg a megnövekedett aktuális folyáshatár 

el nem éri a feszültségi állapotból a (8.15) összefüggés bal oldalával meghatározott, fo-

lyást megindító egyenértékű feszültséget.  
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8.8. ábra: Fémek rugalmas-képlékeny alakváltozására jellemző feszültség-nyúlás görbe 

Ebben a pontban az anyag ismét rugalmas állapotba kerül, azaz megszüntetve a feszült-

ségeket okozó terhelést, a leterhelődés a rugalmas alakváltozásra jellemző görbével pár-

huzamosan megy végbe (8.8. ábra). Ennek megfelelően az elszenvedett összes alakvál-

tozás (εö) két részből, a rugalmas alakváltozásból (εrug) és a maradó vagy képlékeny 

alakváltozásból (εképl) tevődik össze: 

 
képlrugö

  (8.16) 

Behelyettesítve a (8.16) összefüggésbe a fajlagos rugalmas alakváltozás értékét a Hoo-

ke-törvényből, valamint a fajlagos képlékeny alakváltozást a folyásgörbét közelítő hat-

ványfüggvényből (lásd a 8.8. ábrán), megkapjuk a rugalmas-képlékeny anyagtörvény 

nem lineáris formáját: 

 n
00

ö
KE





  (8.17) 

A (8.17) összefüggésben n az anyag keményedési kitevője, K pedig a keményedési 

együttható. 

A numerikus szimuláció számítási igényének csökkentése érdekében ezt a függvényt is 

célszerű linerizálni. A linearizálásra számtalan lehetőség nyílik, a leggyakrabban alkal-

mazott megoldásokat a 8.9. ábra foglalja össze. 
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8.9. ábra: A rugalmas-képlékeny anyagtörvény linearizálási lehetőségei 

Időfüggő anyagtörvények: 

a) Kúszásra (tartósfolyásra) hajlamos anyagok 

A kúszás az anyagnak az állandó terhelésre (feszültségre) adott válasza. Bizonyos anya-

gokra (pl. könnyűfémekre és erősítés nélküli polimerekre) jellemző, hogy az állandó 

terhelés (és az esetek többségében magas hőmérséklet, sugárzás, stb.) hatására lassú, de 

egy határérték elérése után egyre gyorsuló alakváltozást szenvednek, amely töréshez is 

vezethet. A kúszás jelenségének időbeli lefolyását szemlélteti a 8.10. ábra. 

 

8.10. ábra: A kúszási alakváltozás időbeli lefolyása 

Az ε=f(t) görbe, csakúgy, mint nemlineáris rugalmas anyagok esetében, három részre 

osztható. Az első rész a görbe meredek felfutásának szakasza, ami egy kezdeti rugalmas 

alakváltozás következménye. Ezt a szakaszt a kezdeti rugalmassági modulussal és a 

Hooke-törvénnyel közelíthetjük. A második szakasz a hosszú idő alatt bekövetkező, kö-

zel egyenletes, maradó alakváltozás, azaz a kúszás szakasza. Ebben a szakaszban a gör-

bét egy Newton-törvényt (σ=η∙dε/dt) követő, ideálisan viszkózus anyagra jellemző 

egyenes szakasszal közelíthetjük. A görbe harmadik szakasza a geometriai instabilitás 

szakasza, ami már nem képezi a mérnöki tervezés részét. Ílymódon a kúszásgörbét egy 

lineáris rugóból és egy viszkózus csillapításból álló Maxwell-modell segítségével 

linearizáljuk.  
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A végeselemes modell számára a kúszásra hajlamos anyagok anyagtörvényét mégsem 

egyetlen kúszásgörbe linearizált egyenletével, hanem a kúszás idő szerinti deriváltjával, 

azaz a kúszási sebesség függvényével ( t/dt/d
c

 ) definiáljuk. Ennek az a 

magyarázata, hogy kísérleti úton több kúszásgörbét vehetünk fel, a terhelés, a hőmér-

séklet és az idő függvényében (8.11. ábra). 

 

8.11. ábra: Különböző terheléssel (σ1<σ2<σ3<σ4) mért kúszási görbék 

A kúszási sebességet befolyásoló tényezők együttes hatását hatványfüggvények szorza-

tából álló egyetlen függvénnyel vehetjük figyelembe. Állandó hőmérsékleten és a geo-

metriai instabilitás határáig a kúszás sebessége első közelítésben csak a terheléstől függ:  

 m1qpncmc
)(A)tq(T)()(fA 

  (8.18) 

A (8.18) összefüggésben A, n, m és q anyagtól függő állandók.  

b) Relaxációra hajlamos anyagok 

A relaxáció jelensége az anyagnak az állandó alakváltozásra adott válaszát fejezi ki (pl. 

adott nyúlásig meghúzott csavarban hosszú idő alatt az előfeszítő erő lecsökken, a csa-

var relaxálódik).  
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8.12. ábra: A relaxáció során bekövetkező feszültségcsökkenés 

A 8.12. ábrán látható, hogy a feszültségcsökkenés időbeli változása nem lineáris, a kez-

deti meredekebb esés után egyre kisebb meredekségű csökkenés jellemzi. A t=0 idő-

pontban a görbéhez húzott érintő vízszintes tengelymetszékét (t=η/E) periódusidőnek 

nevezzük, ennek háromszorosánál éri el a feszültségi állapot a zérushoz közeli értéket.  

A kúszás tárgyalásánál említett Maxwell-modellt alkalmazva a relaxáció modellezésére 

is, a feszültségcsökkenés mértéke: 
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 (8.19) 

A (8.19) összefüggésben az E∙ε0 szorzat jelenti a kezdeti rugalmas feszültséget, ε0 pedig az 

előfeszítés hatására kialakult fajlagos (rugalmas) alakváltozást. A végeselemes számításokhoz 

ezt az összefüggést szakaszonként linearizált formában alkalmazzuk. 

8.2.4.  Kényszerek 

A kényszerekkel a végeselemes modell csomópontjainak szabadságfokát határozzuk meg. A 

kényszerek lehetnek elmozdulás vagy elfordulás kényszerek. Mindkét kényszertípus lehet: 

 szabad (alapállapot), 

 megkötött (mereven vagy rugalmasan), vagy 

 vezérelt. 

Egy elem önmagában statikailag határozatlan, a merevségi mátrixa szinguláris, és minimum 6 

független kényszer szükséges a szingularitás megszüntetéséhez. Az elemekből álló modell 

statikai határozatlanságának megszüntetéséhez ennél többre is szükség lehet. Például a térfo-

gatelemek csomópontjainak szögelfordulásai nem értelmezettek, így ezeknél az elemeknél a 

statikai határozottságot 3 csomópont rögzítésével, az elemoldalak vagy a az elemoldalakat 

tartalmazó felület megtámasztásával, ill. rögzítésével lehet biztosítani (8.13. ábra). 
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8.13. ábra: 3D térfogatelemek statikai határozottságának biztosítása elmozdulás kényszerekkel 

Kényszerek segítségével lehet a szimmetrikus alkatrészek esetén a szimmetriát biztosítani (a 

szimmetriasíknak síknak kell maradni terhelt állapotban is). A végeselemes modell szimmet-

riájához viszont mindhárom (alaki, anyagi és terhelésbeli) szimmetriának egyidőben kell tel-

jesülni. (8.14. ábra) 

 

8.14.ábra: Szimmetria biztosítása kényszerrel 

A kényszerek iránya az aktuális koordinátarendszer tengelyeinek irányával megegyező (vi-

szont irányítási értelmük nincs!). Az alapértelmezett koordinátarendszer az egész darabra vo-

natkozó globális koordinátarendszer, de egy adott környezetben kijelölhetünk a lokális geo-

metriának jobban megfelelő lokális koordinátarendszert is (8.15. ábra). 
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8.15. ábra: Globális és lokális koordinátarendszerekben definiált kényszerek 

A merev kényszerek az adott irányban letiltják az elmozdulást, ill. elfordulást. A rugalmas 

kényszerek megadott rugóállandónak megfelelő elmozdulást engednek meg (8.16. ábra). 

 

8.16. ábra: Példa rugalmas kényszerek alkalmazására 

A vezérelt kényszerek segítségével az adott csomópontok kényszerített elmozdulását (vagy 

elfordulását) lehet megvalósítani. Ezzel a lehetőséggel tudjuk az elmozduló alkatrészek kvázi-

statikus vizsgálatát elvégezni (8.17. ábra). 

 

8.17. ábra: Bepattanó kötés működésének szimulációja elmozdulásvezérelt kontakt analízissel 
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8.2.5. Terhelések 

A mechanikai feladatmegoldások során leggyakrabban előforduló terhelés típusok:  

 Csomóponti koncentrált erő: a globális, vagy az adott csomópont lokális koordináta-

rendszerében felvett erő vektor. Csak különlegesen indokolt esetben célszerű alkalmaz-

ni, mert a koncentrált erőhatás meghamisíthatja a számítás eredményét. Jellegzetes al-

kalmazási területe a súrlódási erő formájában, henger-koordinátarendszerben, tangen-

ciális erőként való alkalmazás. 

 Tömegerő: az adott anyagrész térfogatával és sűrűségével, valamint gyorsulásával meg-

határozott erő. Jellemző felhasználási területe a forgómozgást végző alkatrészekben éb-

redő centrifugális erő modellezése. 

 Felületre ható megoszló terhelés: nem az elemek oldalára, hanem a modell felületére 

(2D modell esetén a peremgörbére) ható, egyenletesen megoszló terhelés, amely lehet 

húzó, nyomó vagy a felülettel párhuzamos is. 

 Végeselemek oldalára (oldalélére) ható, egyenletesen megoszló nyomás: a végeselemek 

oldalfelületére ható, egyenletesen megoszló nyomás, amely mindig az elem külsejétől a 

belseje felé mutat.  

 Maradófeszültség/maradó alakváltozás (vetemedés): ezzel a kezdeti terheléssel vehet-

jük figyelembe az alakításból az anyagban visszamaradó feszültségeket, ill. a hegesztett 

alkatrészekben ébredő maradófeszültségeket és/vagy vetemedéseket.  

 Hőfeszültség: csomóponti (koncentrált) hőmérséklet vagy elem-középhőmérséklet hatá-

sára az elemek hőtágulásából adódó belső terhelés.  

8.3. Érintkezéses (kontakt) feladatok 

Kapcsolódó alkatrészek együttes vizsgálatánál meg kell különböztetnünk az egyes alkatré-

szekhez tartozó hálót (és anyagot) egymástól, ugyanakkor meg kell adnunk az érintkezés jel-

legét (egymáson súrlódásos vagy súrlódásmentes elcsúszást végző, vagy éppen ellenkezőleg, 

egymáshoz képest relatív elmozdulást nem végző, de különböző anyagtulajdonságokkal ren-

delkező végeselemes modellek/hálórészek kapcsolatáról van-e szó). Ehhez az érintkező felü-

leteken elhelyezkedő és az analízis során egymással várhatóan kapcsolatba kerülő elemeknek 

egy speciális tulajdonsággal is rendelkezniük kell, nevezetesen fel kell ismerniük egymás kö-

zelségét, és meg kell valósítaniuk a megkívánt kapcsolatot. Az ilyen tulajdonságokkal rendel-

kező elemek ún. kontaktelemek. 

A kontaktelemekkel borított felületek között a relatív elmozdulás bekövetkezhet: 

 kényszerített elmozdulás, 

 sebesség, vagy 

 terhelés hatására. 

A kontaktelemek speciális tulajdonsága abban áll, hogy a csomópontjaik, peremük, vagy ol-

dallapjaik körül egy tűrésmező helyezkedik el, amelyek vastagsága alapértelmezés szerint a 

legkisebb elemméret 1/20-ával egyenlő. Amikor a másik felületen lévő elem csomópontjai a 
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tűrésmezőn belüli helyzetbe kerülnek, a program kapcsolódó elemeknek tekinti őket, a tűrés-

mezőn belüli csomópontok megváltozott helyzetét a közös elmozdulás lehetőségeiből számít-

ja ki. 

Az egymáshoz képest relatív elmozdulást végző kontaktelemek definiálásakor meg kell kü-

lönböztetni az ún. master és slave elemeket (felületeket), továbbá azt is meg kell adni, hogy az 

egymással érintkező elemek (testek) merev vagy alakváltozásra képes testként viselkednek, 

továbbá, hogy közöttük mekkora a globális súrlódási tényező értéke.  

Egymáshoz képest relatív elmozdulást nem végző testek ún. ragasztott típusú kapcsolódása 

esetén megadhatjuk az elemek szétválasztásához szükséges erő vagy feszültség értékét. Ennek 

elérésekor a két felület elmozdul egymáshoz képest.  

A súrlódó kapcsolatot meghatározó súrlódási tényező (μ) tehát bemenő adat, aminek a segít-

ségével a program definiálja a felületen ébredő nyíróerőt (8.20), ill. nyírófeszültséget (8.21). 

A súrlódási erő iránya az elmozdulás irányával ellentétes, ezt a csomóponti elmozdulás sebes-

ségének irányvektorával biztosítja a program: 

 
v

v
FF

ns
  (8.20) 

 
v

v
n

  (8.21) 

8.4. Nemlineáris feladatok megoldása, gyökkeresés 

A nemlineáris feladatok megoldását, azaz a gyökkeresést a rugalmas-képlékeny anyagtörvény 

alkalmazásán keresztül mutatjuk be (8.18. ábra). 
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8.18. ábra: Csomóponti elmozdulás meghatározása rugalmas-képlékeny alakváltozás esetén 

Adott külső terhelés (Fn) esetén keressük az egyes csomópontok lehetséges elmozdulásait. 

Egy alkalmas kezdeti pont felvétele után (jelen esetben ez a rugalmassági határ), képezzük a 

függvény deriváltját (8.18. a./ ábra). Ahol az érintő elmetszi a keresett terheléshez tartozó 

abszcisszát, a metszéspontot a görbére levetítjük és a kapott pontban a görbét ismét derivál-

juk. A második pontbeli érintő metszéspontjából a görbére bocsátott egyenes kimetszi a kö-

vetkező pontot, és így tovább. Az egyes pontokhoz tartozó elemi alakváltozások sorának kon-

vergálni kell a zérushoz, akkor kapjuk meg az adott helyen a keresett alakváltozás értékét. Ez 

a gyökkeresés Newton-Raphson (NR) módszere. 

Amikor már működik a szimuláció és konvergálnak a részeredmények, akkor a következő 

futtatásokhoz választhatjuk a gyorsabb, módosított NR-módszert (8.18. b./ ábra). Ennek lé-

nyege, hogy csak a kezdeti pontban deriválja a függvényt, a többi pontból pedig párhuzamo-

sokat húz az első érintővel. Így több lépésre van szükség a konvergencia eléréséhez, de ezek a 

lépések egy egyenes szakasz párhuzamos eltolását jelentik, numerikus deriválás nélkül. 

A végeselemes kontakt analízis nemlineáris feladat, ezt a nemlinearitást a geometriai (térbeli) 

és az anyagtörvényekbeli nemlinearitással kiegészítve, általános esetben többszörösen nemli-

neáris feladatot kell megoldanunk. Az egyenletrendszer megoldásakor az eredményt csak ak-

kor kapunk, ha minden közelítés egyszerre konvergál, mert ha csak egy részmegoldás kon-

vergenciája nem teljesül, a futtatás konvergencia hibára hivatkozva leáll. Ilyen többszörösen 

nemlineáris esetben nagyon nehéz a hiba okát megtalálni, ezért tanácsos a feladatot először 

lineáris feladatként lefuttatni, utána egyenként aktiválni a feladat nemlinearitását okozó mo-

dell sajátosságokat. 
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8.5. A csomópontok alakváltozási és feszültségi állapota 

A test (szerkezet) módosított merevségi mátrixa, a csomóponti elmozdulások vektora és a 

külső csomóponti erők vektora által alkotott tenzoregyenlet kifejtése után, a kapott algebrai 

egyenletrendszert megoldva, megkapjuk a csomópontok elmozdulásait, ill. a nyúlásokat: 

 

8.19. ábra: Csomóponti elmozdulás vektora 

A csomóponti elmozdulásvektor tengelyirányú komponensei: 

 u = x´- x 

 v = y´-y (8.22) 

 w = z´-z 

A csomóponti elmozdulások valójában három részből állnak: az adott tengely irányú elmoz-

dulásból, ill. a másik két tengely körüli szögelfordulás következtében létrejött méretváltozás-

ból:  

 u = u1+u2+u3 

 v = v1+v2+v3 (8.23) 

 w = w1+w2+w3 

ahol az egyes elmozdulás-összetevők: 

 u1 = x=x
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 (8.24) 
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Az összetevők behelyettesítésével megkapjuk a csomóponti elmozdulások és a fajlagos alak-

változások közötti összefüggéseket: 

                                                                                   

(8.25)

 

A fajlagos alakváltozásokból a rugalmasságtan anyagtörvényének (Hooke-törvény) felhaszná-

lásával számíthatók a feszültségek: 

                                

(8.26) 

 

Hasonló módon határozhatók meg a főnyúlásokból a főfeszültségek: 

 

                                   
(8.27)
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Mint látható, a csomóponti feszültségek a csomóponti alakváltozások deriváltjaival határozha-

tók meg. Az elemek közös csomópontjaiban az elmozdulások szükségképpen azonosak, a 

deriváltjaik viszont általában már nem! Ennek következtében az elmozdulások deriváltjaiból 

(azaz a fajlagos alakváltozásokból) számított csomóponti feszültségek sem lesznek azonosak 

az elemek közös pontjaiban. Ahhoz, hogy a csomóponti feszültségek is megegyezzenek, átla-

golásra van szükség. Ennek következtében a 

 

Csomóponti feszültségek = (elem)térfogatokkal súlyozott, átlagolt feszültségek 

 

A végeselemes analízis végeredményeként minden csomópontban megkapjuk a tengelyirányú 

feszültség-komponenseket (globális koordináta-rendszerben), a főfeszültségeket és az egye-

nértékű feszültségeket. Az egyenértékű feszültség (HMH vagy von Mises feszültség) iránytól 

független, akár főfeszültségekkel. 

  2
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akár tengelyirányú feszültségekkel írjuk fel őket: 
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Számított (átlagolt) értékük változását a posztprocesszor szintvonalakkal szemlélteti, ill. a 

szintvonalak közötti sávokat különböző színekkel tölti ki. 

8.6. A végeselemes számítások eredményeinek értékelése 

Numerikus feladatmegoldásoknál alapszabály, hogy egyetlen számítás eredményét nem te-

kinthetjük végeredménynek. A felhasználónak is meg kell győződnie a végeredmények kon-

vergálásáról, azaz arról, hogy az elemméret végtelen kicsire való csökkentésével az eredmé-

nyek milyen határértékhez konvergálnak. Ezt a konvergencia vizsgálatot általában konver-

gencia görbe segítségével végezhetjük el (vannak olyan tervezőrendszerek, amelyek automa-

tikusan szolgáltatják, sőt, a számítások során ki is jelzik ezt az eredményt). 

A konvergencia görbe függőleges tengelyén a számítások szempontjából kritikus mennyiség 

(feszültség, alakváltozás) érték tüntetjük fel a vízszintes tengely mentén ábrázolt elemszám, 

csomópontok száma, vagy szabadságfokok számának függvényében (8.20. ábra). 
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8.20. ábra: Az eredmények konvergencia görbéje 

Amennyiben számított eredményekre illesztett görbe monoton, a végtelenben vett határértéke 

szolgáltatja a végeredményt.  

Ügyelni kell viszont arra, hogy az összehasonlítást mindig azonos környezetből vett eredmé-

nyek segítségével végezzük. Másrészt a számításokat célszerű az automatikus hálózó által 

felkínált hálósűrűséggel, mint legritkább hálóval elkezdeni, és ehhez képest a későbbi futtatá-

sok számára a háló sűríteni. 

8.7. A végeselemes analízis pontosságát növelő módszerek 

A végeselemes analízis pontosságának növelésére több lehetőség is kínálkozik: 

 „h”-módszerrel: a lineáris elemekből álló háló sűrűségének globális vagy lokális (adap-

tív hálógenerálás) növelése. Az átlagolt csomóponti feszültségek az elemek térfogatával 

súlyozott átlagértékek, ezért a kritikus helyeken (feszültséggyűjtő helyek) csökkenteni 

kell az elemek méreteit, azaz növelni kell a felosztás sűrűségét (méghozzá a szabad fel-

szín irányába, mert maximális feszültség mindig a szabad felszínen ébred).  

 „p”-módszerrel: az elemek approximációs függvényének (polinomjainak) fokszám-

növelésével (219), másnéven P-elemek alkalmazásával. 

 lokális hálósűrítéssel (adaptív hálógenerálással), 

 háromszög (tetraéder) elemek helyett négyszög (téglatest) elemek alkalmazásával. 

A „h” és „p” módszerek összehasonlításából (8.21., 8.22. és 8.23. ábrák) egyértelműen lát-

szik, hogy az approximációs függvények fokszámának növelése csökkenti a hibát. 
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8.21. ábra: A pontos (piros) és a közelítő (kék) elmozdulásfüggvény alakulása a lineáris elemek méret-

csökkenésével arányos elemszám növekedésének hatására 

 

8.22. ábra: A pontos (piros) és a közelítő (kék) elmozdulásfüggvény alakulása az approximációs függ-

vény fokszám-növekedésének hatására 

 

8.23. ábra: A relatív hiba változása a lineáris elemméret-változás 

 és a fokszámnövekedés hatására 

A háromszög (tetraéder) elemek alkalmazása határozottan rontja az eredmények pontosságát, 

különösen a másodlagosan számítottakét (pl. feszültség értékek). Egyes eredmények (pl. kon-
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centrált erők, ill. kényszerek) 20-25%-os hibát is okozhatnak, míg a négyszög (téglatest) ele-

mekből álló hálóval kapott eredmények hibája ~1% marad. Ha az elemméret megállapítását 

az automatikus hálózó rutinra hagyjuk, továbbá kihasználjuk a lokális hálósűrítés lehetőségét, 

a számítás hibája úgyszintén a mérnöki pontosság határán marad. 

8.8. A végeselemes feladatmegoldások egyszerűsítési lehetőségei 

Minden rugalmasságtani feladat megoldásánál – így a végeselemes módszer esetében is – 

alapvető kérdés, hogy a megoldandó feladatot milyen módon lehet egyszerűsíteni. A leglé-

nyegesebb egyszerűsítési lehetőséget a térbeli feladat síkfeladattá való redukálása jelenti. 

Rugalmasságtani síkfeladatról akkor beszélünk, ha a testről feltesszük vagy bebizonyítjuk, 

hogy a kialakult feszültségi állapota síkfeszültségi állapot, vagy az alakváltozási állapota 

síkalakváltozási állapot. 

 a feszültségi állapot síkbeli ha a testen belül mindenütt találunk egy rögzített, állandó 

e3 irányt, amely mellett 

         
(8.30)

 

Legyen e3 = így  z , xz , yz = 0, viszont az általános Hooke-törvényből következően 

                                                                                     
(8.31)

 

A feszültségi állapot tehát síkbeli, de az alakváltozás a harmadik tengely irányában ér-

telmezett. 

Példa: tengelycsonk-szelvény  

 

8.24. ábra: Tengelycsonk-szelvény 

A síkfeszültségi állapot modellezéséhez szükséges elemtípus: 2D-Continuum (plane 

stress) elemek. 

 az alakváltozási állapot síkbeli: ha a testben kijelölhető egy rögzített, állandó e3 

irány, úgy, hogy a test minden pontjában az elmozdulásvektorra igaz, hogy 

                  
(8.32)
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Legyen e3 = így  z , xz , yz  = 0,  ezzel az általános Hooke-törvényből 

                        
(8.33)

 

Az alakváltozás tehát síkbeli, de a feszültségi állapot térbeli. 

 

  

8.25. ábra: Példa síkalakváltozási állapot feltételezésére 

 (a lemezvastagság mentén az alakváltozás elhanyagolható) 

A síkalakváltozás modellezéséhez szükséges elemtípus: 2D-Continuum (plane strain) 

elemek. 

Térbeli feladatok megoldásánál lényeges egyszerűsítési lehetőséget jelent a szimmetria. 

Szimmetriáról a végeselemes feladatoknál csak akkor beszélhetünk, ha a hármas szimmetria 

feltétele (alaki, anyagi és a terhelések/kényszerek szimmetriája) teljesül. 

 körszimmetria: a feszültségi állapot ugyan térbeli, de a körszimmetria miatt két tengely 

irányában a feszültség egyenlő: 



166  JÁRMŰTERVEZÉS ÉS -VIZSGÁLAT ALAPJAI 

www.tankonyvtar.hu  Eleőd András, BME 

 

8.26. ábra: körszimmetria (hengerszimmetria) alkalmazása 

Tengelyirányú terhelés esetén: 

         x = y. (8.34) 

A térfogatállandóság miatt: 

            x + y + z = 0. (8.35) 

Ezekből következik, hogy 

                  
(8.36)

 

Behelyettesítve x és y értékét az általános Hooke-törvény összefüggéseibe, végered-

ményül azt kapjuk, hogy 

            x = y (8.37) 

A térbeli feladatot tehát visszavezettük sík feszültségi feladatra. 
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8.27. ábra: Hengeres furatú folyató matrica (hármas körszimmetria) 

A körszimmetrikus (hengerszimmetrikus) feladatok megoldásához szükséges elemtípus: 

tengelyszimmetrikus térfogatelemek (Axisymmetric Solid Continuum). 

 nincs körszimmetria, de a modell a szimmetria miatt szegmensekre osztható: a legkisebb 

szegmenst a hármas szimmetria feltétele határozza meg. 

Ha a teljes körszimmetria hármas feltétele nem teljesül, de részleges szimmetria megál-

lapítható, akkor elegendő csak azt a legkisebb szegmenset vizsgálni, amelyre nézve a 

hármas szimmetria feltétele teljesül 

 

8.28. ábra: Példa a részleges szimmetria kihasználására  

(az alaki és anyagi szimmetriájához képest a kényszerek szimmetriája  

eggyel alacsonyabb rendű) 

A részleges szimmetria alkalmazásával a végeselemes feladat megoldása nem egyszerű-

södik, csak a számítási idő és a szükséges tárolókapacitás iránti igény csökken. A 

szimmetriasík megmaradását az alakváltozás során kényszerekkel kell biztosítani! 
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8.9. A numerikus szimuláció eredményeinek valósághűsége 

A numerikus szimulációk valósághűségét csak kísérleti úton lehet ellenőrizni. Igaz ugyan, 

hogy ma már a vizsgálatok több mint 90%-át numerikusan végzik, de egy végső döntés meg-

hozatala előtt célszerű a szimulációk eredményeiről kísérletileg is meggyőződni.  

A numerikus szimulációval kapott és a kísérleti eredmények csak akkor hasonlíthatók közvet-

len módon össze, ha a méretarány, az anyagjellemzők és az alkalmazott peremfeltételek (ter-

helések, kényszerek) azonosak. Példaképpen bemutatjuk egy autóbusz bekötőbak 

végeselemes analízisének és reflexiós feszültségoptikai vizsgálatának eredményeit. 

 

8.29. ábra: A végeselemes analízis eredményeinek ellenőrzése 

 reflexiós feszültségoptikai módszerrel 
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9. PEREMELEMES MÓDSZER 

A peremelemes módszer - hasonlóan a végeselemes módszerhez - a rugalmasságtan parciális 

differenciál-egyenleteivel kapcsolatos ún. peremérték-feladatok numerikus megoldásának 

előállítására szolgál.  

A módszer egyik lényeges vonása a peremérték-feladat olyan integrálegyenletek formájában 

történő megfogalmazása, amelyek a feladat tartományának peremére vonatkoznak. A módszer 

másik lényegi vonása, hogy a tartomány peremét, azaz pl. a test határfelületét bontjuk fel vé-

ges méretű elemekre (ún. peremelemekre), ezekhez az elemekhez rendeljük a közelítő függ-

vényeket, és az így képzett közelítő függvényeket egyesítjük az egész peremre vonatkozó 

függvényekké. Az integrálegyenletek megoldása a tartomány peremén adja meg a feladat vál-

tozóit (megoldását). 

A peremelemes módszer előnye, hogy egyrészt mind a közelítő függvényeket, mind a megol-

dásokat a test peremén képezi, ott, ahol a feszültségeknek (homogén, izotróp és rugalmas test 

esetén) egyébként is maximuma van. További előnye, hogy a ténylegesen megoldandó feladat 

dimenziója eggyel kisebb, mint magának a peremérték-feladatnak a dimenziója.  

Hátrányként jelentkezik viszont, hogy a tartomány belsejéről nem kapunk pontos információt, 

csak bizonyos feltételezésekkel lehet arra következtetni. 
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