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Összefoglaló
A geotechnikai tervezés során a talajjellemzők megfelelő értékeinek a felvétele az egyik legfontosabb
szempont. A természetes (geo)anyagoknak van egy saját, természetes változékonysága, ami
statisztikai eszközökkel jellemezhető. A CPT adatok jól elemezhetőek statisztikai módszerekkel,
tekintve az egy vizsgálat során nyert nagyszámú adatot. Ennek a dolgozatnak az a célja, hogy
megvizsgálja az Eurocode 7 paraméterek becslésére vonatkozó statisztikai irányelveit, a CPT
csúcsellenállásokra vonatkozóan. Elsőként számba veszi a kvantilisek becsélését, és az átlag egy adott
megbízhatósági szinten történő meghatározásának az irányelveit és módszereit. Másodszor, 125 CPT
adatsor kerül elemzésre: az illeszkedésvizsgálatok azt mutatták, hogy a normális eloszlásra vonatkozó
általános feltételezés nem helytálló. Harmadszor, az 5%-os kvantilisre, az átlagra, és a mediánra
vonatkozó különböző becslési módszerek kerülnek elemzésre, a robosztusság és hatékonyság
szempontjából.
Kulcsszavak: CPT szondázás, csúcsellenállás, karakterisztikus érték, statisztikai próba,
nemparaméteres módszer, paraméterbecslés

1. Bevezetés
Egy geotechnikai modell bizonytalanságai - beleértve a rétegződést, a talajtulajdonságokat és a
levezetett talajmechanikai jellemzőket - jellemzően jóval nagyobbak, mint a szerkezettervezésben
felmerülő geometriai és anyagi bizonytalanságok. A feltárások - mind a terepi méréseket, mind a
laboratóriumi vizsgálatokat beleértve - célja, hogy ezek a bizonytalanságok az adott feladat
szempontjából elfogadható mértékűre csökkenjenek. Azonban a talajkörnyezet természetes
változékonysága és az érintett talajtömeghez képest kis térfogatú vizsgált minták miatt a
bizonytalanság foka viszonylag magas marad. Ennek megfelelően a mérnöki döntések a geotechnikai
modellalkotásban hangsúlyos szerepet kapnak.
Ezek ellenére pusztán mérnöki érzék, vélemény, - nem is beszélve az adatok elemzését nélkülöző
„hitről” - félrevezető lehet, ahogy azt a Fellin által közölt felmérés eredményei is mutatják. [1] Ebben
a felmérésben egy Észak-Németországból származó morénaanyag torziós nyíróvizsgálat-sorozat
eredményeit küldték szét a felmérésben résztvevőknek. Arra kérték őket, hogy adják meg, milyen
nyírószilárdsági értékeket (belső súrlódási szög, kohézió) vennének fel az eredmények alapján egy
rézsűállékonysági vizsgálathoz. Az adott válaszok között volt olyan belső súrlódási szög is, amely
nagyobb volt az adatsor maximumánál.
Az „átlagemberek” és a szakértők döntéseit befolyásoló tényezőkről jó áttekintést ad [2]. Ezek
röviden úgy foglalhatók össze, hogy megfelelő gyakorlattal és visszacsatolással „jól kalibrált” becslési
érzéket lehet kifejleszteni, de ez általában nem vihető át más típusú feladatokra vagy területekre. A
meglévő adatok statisztikai elemzése - legyenek azok „a priori” ismert, vagy „új” adatok - jelentősen
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hozzá tud járulni a geotechnikai modellel kapcsolatos bizonytalanságok kezeléséhez és
számszerűsítéséhez. Ez különösen igaz a CPT szondázás során nyert adatokra, ahol az egyik fontos
feladat a diagramok alapján a visszatérési valószínűségek becslése.

1.1 A paraméterbecslések általános irányelvei
A jelenleg korszerűnek tartott tervezési szabványok a fenti bizonytalanságok kezelését úgy oldják
meg, hogy irányelveket fogalmaznak meg a tervezéshez felhasznált reprezentatív értékek
kiválasztásához: elsősorban a szilárdsági és merevségi jellemzőkre, de adott esetekben a geometriára
vonatkozóan is. Ebben a fejezetben az Eurocode 7 ide vonatkozó előírásai kerülnek bemutatásra, a
CPT szondázási eredmények statisztikai vizsgálatait mintegy keretbe foglalva.
Az anyagjellemzők karakterisztikus értékeinek a kiválasztásához - legyen szó akár „mérnöki”, akár
természetes (geo)anyagokról - az alapelveket az Eurocode 0 és 7 tartalmazzák, továbbá számos
tervezési segédlet (pl. [3], [4], [5]) és cikk (pl. [6] és [7]) ismerteti részletesen. Egy lényeges - az adott
határállapot előfordulását befolyásoló - jellemző karakterisztikus értékét úgy kell felvenni, hogy egy
kedvezőtlenebb érték előfordulásának a valószínűsége ne haladja meg az 5%-ot. Statisztikai
értelemben ez egy eloszlás 5%-os kvantilisének a meghatározását jelenti abban az esetben, ha csak
kis talajtérfogat érintett, azaz nincs lehetőség teherátrendeződésre. Ha a szerkezet lehetővé teszi a
terhek átrendeződését, vagy nagy talajtérfogat érintett, akkor a talajjellemző átlagértékét kell
meghatározni „95%-os megbízhatósági (konfidencia-)szinten”.
A „nagy” vagy „kis” érintett térfogat nincs pontosan definiálva, ebben inkább mérnöki érzékkel lehet
dönteni. Fellin [1] ezt egy nagyon egyszerű és illusztratív modellel mutatja be: ha egy azonos súlyú,
de különböző súrlódási tényezőjű dobozokból álló csoportot tolunk, akkor a csoport akkor csúszik
meg, ha a tolóerő eléri a súrlódási tényezők átlagából számított súrlódási ellenállást („térbeli” átlag).
Ez az eset felel meg a „nagy” érintett talajtérfogatnak. Ha azonban a dobozok nem tudnak húzást
közvetíteni egymás között, és a szélsőt húzzuk, akkor a szélső doboz súrlódási tényezője befolyásolja
a megcsúszást. Ha a dobozok tetszőleges sorrendben állhatnak, akkor a legkisebb súrlódási tényező
segítségével adható becslés a húzási ellenállás alsó határára. Így ez az eset felel meg a „kis” érintett
talajtérfogatnak, azaz a lokális tönkremenetelnek. Ha az érintett térfogatot statisztikai fogalmakkal
akarnánk jellemezni, akkor a lényeges jellemzők természetes (aleatorikus) fluktuációjának
hullámhosszát, vagy periodikus trendjét lehetne az összehasonlításhoz használni. Ehhez
kapcsolódóan átfogó magyarázattal szolgálnak pl. [3], [4] vagy [6].
Általában egy paraméter (főleg szilárdsági jellemző) alacsonyabb értékei a kedvezőtlenebbek, így a
hangsúly az (alsó) 5%-os kvantilis, és a 95%-os konfidenciaintervallum alsó határának a
meghatározásán van. A két esetre vonatkozó statisztikai módszerek különbözőek: az első egy
kvantilisre vonatkozó pontbecslés, az utóbbi pedig egy eloszlás jellemzőjére szerkesztett
konfidenciaintervallum meghatározásából áll. (Olyan esetekben, ahol a nagyobb értékek a
kedvezőtlenebbek, a módszerek ugyanezek, csak a 95%-os kvantilisre és a konfidenciaintervallum
felső határára vonatkozóan.)

1.2 CPT és CPTu szondázás
A geotechnikai feltárások körében a CPT (Cone Penetrometer Test) és a CPTu (pórusvíznyomással
kiegészített CPT) szondázások szokványos eszközzé váltak.
Az eljárás alapelve az, hogy egy kúpos végű acélrudat sajtolnak a talajba, és eközben mérik a qc
csúcsellenállást, az fs köpenysúrlódást, és a CPTu szondázásnál a csúcs körüli u pórusvíznyomást. A
ma leginkább elterjedt, szabványos kialakításnál a szondacsúcs szöge 60o-os, a vetülete 10cm2, a
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köpeny felülete 150 cm2, és az u2 pórusvíznyomást a kúp vállánál mérik. A sajtolás sebessége 20
mm/s +5 mm/s CPT-nél, de a CPTu szondázáshoz kisebb tűrés szükséges. Az adatok általában 20mmenként kerülnek feljegyzésre, de a 10mm-es köz is gyakori. A jellemzőket és specifikációkat
részletesen bemutatja pl. [8].
A módszer sokoldalúságát bizonyítja az eredmények sokrétű felhasználhatósága. Korábban inkább
mint a fúrásos feltárást kiegészítő módszert tartották számon, de mára előlépett önálló feltárási
módszerré.
Az egyik fő felhasználási terület a geológiai rétegződés feltárása, a talajosztályozás, és a
hidrogeológiai viszonyok feltárása. Ehhez kapcsolódóan számos osztályozó diagramot alkottak és
használnak a mai napig. Ezek a csúcsellenállás, a köpenysúrlódás, az ezek hányadosaként értelmezett
Rf súrlódási arányszám értékei, vagy ezek normalizált változatai alapján osztályozzák a talajokat.
További részletek pl. [9]-ben találhatók.
A szondázási adatok másik fontos felhasználási területe a csúcsellenállások és más geotechnikai
jellemzők közötti korrelációk felállítása. Ezek a korrelációk főként a CPT szondázási és más,
laboratóriumi vagy terepi vizsgálati eredmények közötti regressziós elemzéseken alapulnak, a
regresszió bizonytalanságát pedig az R2 determinációs együttható jellemzi. Ha ezeket megfelelő
körültekintéssel alkalmazzák (biztosított, hogy a kérdéses helyszínhez hasonló geológiai viszonyok
között és talajtípusokra alkották meg a korrelációkat), akkor a szondázási eredményeket - mint terepi
méréseket - jól lehet használni a geotechnikai modell reprezentatív értékeinek felvételekor. Továbbá
adódnak olyan helyzetek is, amikor nem állnak rendelkezésre laboratóriumi eredmények. Ilyenkor a
geotechnikus mérnök csak ezekre a korrelációs összefüggésekre tud hagyatkozni. A CPT ellenállások
és egy sor talajmechanikai jellemző között dolgoztak már ki összefüggéseket, mint pl. térfogatsúly,
belső súrlódási szög, kohézió, drénezetlen nyírószilárdság, merevségi jellemzők, nyíróhullám
sebessége, áteresztőképesség, földnyomási tényező, folyósodási hajlam, stb. Ezekről áttekintést
nyújtanak [8], [9] és [10].
A CPT szondázás eredményeit közvetlenül is fel lehet használni, pl. mély- és síkalapok tervezésénél,
talajjavítás értékelésekor, stb., lásd [9], [10], [11], [12].
Kiemelendő, hogy - az 1.1 fejezetben leírt irányelveknek megfelelően - a talajjellemzők, nevezetesen
a csúcsellenállás változékonyságát figyelembe kell venni, ha belőlük karakterisztikus értékeket
határozunk meg. A CPT ellenállások és más talajjellemzők közötti korrelációk általában a két oldal
várható értékei közötti kapcsolatot adják meg, és az ilyen transzformációk során a változékonyságra
vonatkozó információ elvész. (Ráadásul egy másik, a transzformáció pontatlan illeszkedésével
összefüggő bizonytalanság kerül be, amit annak az R2 értéke fejez ki.) Emiatt fontos, hogy a
karakterisztikus értéket még a transzformáció előtt, a CPT adatsorból válasszuk ki.
A következő fejezetekben a karakterisztikus érték kiválasztásának a statisztikai hátterét mutatjuk be:
az Eurocode 7 és a statisztikai kézikönyvek javaslatainak, módszereinek az áttekintésével, és a CPT
adatsorokra vonatkozó publikált eredmények fényében. Ezután a CPT adatsorok statisztikai
elemzésének a bemutatása következik. Végül a karakterisztikus értékek kiválasztásához - főként az
átlagérték 95%-os konfidenciaszinten történő becsléséhez - mutatunk be lehetőségeket olyan
esetekre, amikor az Eurocode-okban tett feltételezések nem helytállóak.

2. Az Eurocode-ok statisztikai módszereinek áttekintése
Mint az 1.1 fejezetben említettük, számos tervezési segédlet és szakkönyv taglalja az Eurocode
sorozatban lefektetett alapelvek és szabályok gyakorlati alkalmazását. A tervezéshez használt
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karakterisztikus értékek levezetésekor maguk a szabványok (EC 0 és EC 7) nem neveznek meg
alkalmazandó vagy előnyben részesítendő eloszlást. A kézikönyvek azonban azt állítják vagy
hallgatólagosan feltételezik, hogy a kérdéses anyagjellemzők vagy normális, vagy lognormális
eloszlást követnek. Az utóbbi esetben is alkalmazhatóak a normális eloszlásokra kidolgozott
módszerek az Y=lnX átalakítás után, ahol az X az eredeti mintában szereplő megfigyeléseket jelöli.

2.1 Az 5%-os kvantilis
Ha a normalitásra vonatkozó feltételezés helytálló, akkor az 5%-os kvantilist – amit úgy definiálunk,
hogy P(x<xk)=0,05, azaz 5% annak a valószínűsége, hogy egy véletlenszerűen választott x érték kisebb,
mint xk – a következőképpen lehet számítani:
= ̅−

%

∙ 1+

1

∙

(1)

∙

(2)

ahol ̅ a minta átlaga, sx a minta szórása, n a minta elemszáma, és % az n-1 szabadságfolú Student
t-eloszlás 5%-os kvantilise. Ha a
szórás „a priori” ismert, akkor a képlet a következőre
egyszerűsödik:
= ̅ − 1,645 1 +

1

ahol 1,645 a standardizált normális eloszlás 5%-os kvantilise (az N(0,1) a 0 átlagértékű, 1 szórású
normális eloszlás). Növekvő n elemszámmal az (1) kifejezés értéke (2)-höz tart felülről. A különbség
kis mintáknál (kb. n<10 alatt) gyorsan nő. [3]. Ezt „prediction”, előrejelző módszernek hívják. A
formailag hasonló, ú.n. „coverage”, lefedő módszer figyelembe veszi a paraméterbecslés
bizonytalanságait is.
Egy általánosabb módszer az 5%-os kvantilis meghatározására a „method of order”, azaz a
sorbarendezéses módszer. Ennél nincs kitétel az eloszlás típusára vonatkozóan, csupán „elegendő”
mennyiségű adat szükséges hozzá. A mintát rendezzük, x1’<x2’<x3’...<xn’, és a tapasztalati
eloszlásfüggvény értékét kiszámítjuk az i-edik elemhez az i/(n+1) összefüggéssel. Ezután az 5%-os
kvantilis az az elem lesz, amire még éppen teljesül, hogy i/(n+1)<0,05. Ebben az értelemben az
„elegendő” adat azt jelenti, hogy a 0,05 értéket megfelelően vegyék körül, azaz n>20. További
részletek [5]-ben találhatóak.

2.2 Az átlagérték 95%-os konfidenciaszinten
Az átlagérték adott konfidenciaszinten történő becsléséhez az eloszlás egy jellemzőjére (jelen
esetben az átlagára) konfidenciaintervallumot kell szerkeszteni. Az 1-ε szintű - itt 95%-os konfidenciaintervallum ε mértékű hibát jelöl, azaz ε=5%. Jelen esetben ε annak a valószínűsége, hogy
a tényleges átlagérték nem esik bele a konfidenciaintervallumba. A statisztikában a
konfidenciaintervallum szerkesztésének a duális problémája a hipotézisvizsgálat: minden
konfidenciaintervallumhoz megadható egy megfelelő hipotézisvizsgálat, és fordítva (bár nem mindig
könnyen). Következésképpen a kapcsolódó hipotézisvizsgálat szignifikanciaszintje is 1-ε. Itt ε az az I.
nullhipotézist.
típusú hiba, amikor tévesen elfogadjuk a
A (3) egyenlettel definiált konfidenciaintervallumhoz tartozó hipotézisvizsgálatot a (4) kifejezés
mutatja.
ó

≤ ̅≤

"# ő %

: = ̅ versus

= 95%

: ≠ ̅

(3)
(4)
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Ez utóbbinak a szignifikanciaszintje is 95%. [13] A (3) kifejezésben
ó és "# ő egy intervallumot
jelölnek ki az olyan átlagérték számára, amelyekből a minta származhat, és nem lehet
„hitelteleníteni” őket 95%-os valószínűséggel. A „hitelteleníteni” itt azt jelenti, hogy a (4)-es
hipotézisvizsgálattal nem vethető el. Itt a nullhipotézis (H0: a tényleges átlag nem tér el szignifikánsan
̅ -tól) hibájának valószínűsége 5%, és az elfogadási tartomány )
ó , "# ő * . Az előbbi
hipotézisvizsgálatot kétoldalasnak (two-tailed) hívják, mivel az elutasításítási tartománynak van egy
ε/2 méretű része az eloszlás alsó oldalán, és egy ε/2 méretű a felső oldalán. Lásd az 1. ábrát.

,-ra (szimmetrikus és aszimmetrikus eloszlás esetén)
1. ábra: kétoldali konfidenciaintervallumok +

Bizonyos esetekben nem érdekes a
lesz:
: = ̅ versus

"# ő

: < ̅

felső korlát, így a kapcsolódó hipotézisvizsgálat egyoldali
(5)

és a 95%-os konfidenciaintervallum egy 5%-os kvantilissé „egyszerűsödik”:
.

ó

≤ ̅ / = 5%

(6)

Hogy ezek közül melyiket kell használni a karakterisztikus érték kiválasztásához, azt nem nevezi meg
pontosan az Eurocode 7. Sok esetben - pl. szilárdsági jellemzőknél - az (5) a megfelelő. Más
esetekben, ha az alsó és a felső értékek is fontosak - pl. merevségi jellemzőknél - a (3) a jó választás.
Ez látható a (8) egyenletből is: ha a minta normális eloszlású, és így szimmetrikus, akkor a Student teloszláson alapuló t-próba használható a hipotézisvizsgálathoz. Itt az 1,645 mind a = ∞
elemszámú, 95%-os szignifikanciaszintű, egyoldali tesztnek, mind a 90%-os szignifikanciaszintű,
kétoldali tesztnek a kritikus értéke. Ezzel érvel [1] is amellett, hogy a kétoldali, 90%-os
konfidenciaintervallumot kellene választani. Az „átlagérték 95%-os konfidenciaszinten”
meghatározásból azonban hiányzik, hogy ez egy- vagy kétoldali esetre értendő. Az előzőekből inkább
a 90%-os, központos konfidenciaintervallum következik.
Ha a normális eloszlás feltételezése helytálló, akkor statisztikailag „ismeretlen” szórás esetben az
átlagértéket 95%-os konfidenciaszinten a következőképpen lehet becsülni:
= ̅±

%

∙

1

∙

(7)

vagy statisztikailag „ismert” szórásnál:
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= ̅ ± 1,645

1

∙

(8)

A fenti képleteket közli pl. [3], [4], illetve [6] és [7]. Ezek a források bemutatják az átlagérték becslését
arra az esetre is, ha az adatokból lineáris trend rajzolódik ki, és [3] a rövid adatsorok kezelésére is
bemutat módszereket. (Egy adatsort pedig n<13 esetén tekint rövidnek.)
Ha tehát az adatok normális eloszlást követnek, akkor a konfidenciaintervallum szerkesztése
alaposan elemzett téma. Ha azonban az eloszlás a normálistól eltérő, a (7) és (8) képletek
alkalmazása további megfontolásokat igényel. Ezzel foglalkozik majd a 4. fejezet.

2.3 Statisztikai megfontolások és próbák
Az EC7 egyik fontos kitétele, hogy a korábban szerzett ismereteket, tapasztalatokat is be szükséges
építeni, valamint mérnöki megfontolásokat is érvényre kell juttatni a karakterisztikus értékek
kiválasztása során. Erre lehetőséget adnak a Bayes-módszer különböző változatai, amit pl. [3], [6] és
[14] mutatnak be, de ezek alkalmazása a mindennapi munkában elég nehézkes. Egyszerűbben
alkalmazható a szórások összehasonlítása irodalmi adatokkal, a számításokhoz „statisztikailag ismert
szórás” lehetőségének választása és a 3 = / ̅ variációs tényezők felvétele irodalmi adatok
alapján, vagy a Schneider-féle közelítés, mely megtalálható a fent említett tervezési segédletekben.
Számos talajjellemző variációs tényezőjére találhatóak nagyszámú, megismételt vizsgálatsorozatok
alapján meghatározott értékek pl. [3]-ban és [6]-ban, és részletes összeállítások találhatóak [2]-ben
és [14]-ben is.
Az adatok normális eloszlására vonatkozó feltételezést mindegyik fenti tervezési segédlet
hangsúlyozza, de sajnos nem foglalkoznak ennek az igazolásával, sem az ettől való eltérés
következményeivel. Emögött talán az húzódhat meg, hogy a gyakorló geotechnikus mérnököknek
gyakran nincs sem elegendő mérési adatuk, sem olyan mélyreható statisztikai képzettségük, hogy a
normalitás ellenőrzését illeszkedésvizsgálatokkal ellenőrizzék. Bár [5] tartalmaz hivatkozásokat a
normalitás vizsgálatára vonatkozó szabványokra, de ezeket nem mutatja be. A könyv foglalkozik
továbbá a lognormális eloszlással (a 2 paraméteres, 0 alsó határértékű, és a 3 paraméteres, általános
esettel is), és bemutatja a ferdeség hatását az 5%-os kvantilisre. Általánosságban, ha a ferdeség
pozitív, akkor a normális eloszlással becsült 5%-os kvantilis a ténylegesnél kisebb lesz (biztonság
javára hibázunk), és negatív ferdeség esetén a biztonság kárára tévedünk (túlbecsüljük az értéket).
Azt javasolja, hogy a normál eloszlás alkalmazható, ha a ferdeség kisebb, mint +0,1.
A feltételezett normális eloszlás alapos, számszerű ellenőrzésére jó példát mutat be [15]: a vizuális
(pl. hisztogramon végzett) illeszkedésvizsgálat után az Anderson-Darling A2-tesztet alkalmazzák 95%os konfidenciaszinttel. A Shapiro-Wilk-próbával vizsgálható az illeszkedés rövid adatsoroknál.
Általános - és általában kisebb erejű - illeszkedést vizsgáló próbák is alkalmazhatóak, mint pl. a χ 2próba, vagy a Kolmogorov-próba.
A rutin felhasználás szempontjából hasznosak lehetnek még a 3. és 4. centrális momentumokra
(ferdeség és lapultság) vonatkozó próbák, mint pl. [16]-ban.
Számos talajmechanikai jellemző illeszkedésvizsgálatainak az eredményei, és ezeknek a (3.2
fejezetben bemutatott) Pearson-diagramon történő ábrázolása megtalálható [14]-ben: a tanφ-t és a
kohéziót béta-eloszlásúnak találták, míg más jellemzők béta-, gamma-, lognormális, normális és
egyenletes eloszlásokat követtek. [2]-ben hasonló elemzések találhatóak, hasonló eredményekkel. Itt
a φ-re talált eloszlások normál, béta-, egyenletes, és gamma-eloszlások. Nyers és a
6
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„trendmentesített” SPT és CPT adatsorokra szintén közölnek eredményeket, ahol a lehetséges
eloszlások a fentiekhez hasonlóan sokfélék.

3. CPT adatsorok elemzése
Mint az előbbiekben láthattuk, a 2.1-2.2 fejezetekben bemutatott statisztikai módszerek a kérdéses
jellemzőre normális eloszlást tételeznek fel. Ez többé-kevésbé fennáll sok talajjellemző esetében, de
a CPT adatsorok esetében ez a feltételezés nincs különösebben alátámasztva. Emiatt illeszkedés- és
osztályozó vizsgálatokat végeztünk CPT csúcsellenállások adatsorain, összesen 125 homogén
talajrétegre vonatkozóan.
A CPT adatsorok szinte kínálják magukat a statisztikai elemzéshez: a statisztikai kézikönyvek
„nagynak” tekintik a mintákat 20-30 megfigyelés fölött. A CPT szondázásban általános, 2 cm-es
leolvasásközökkel ez már 40-60 cm-es rétegvastagság felett adott.

3.1 CPT adatsorok, szűrés
Az ebben a dolgozatban elemzett CPT szonda adatsorok két magyarországi beruházásból származnak:
6 CPT és 6 CPTu szondázás egy ipari területen készült, és 34 CPTu szondát egy útépítés nyomvonalán
mélyítettek le, egy kb. 32 km hosszú szakasz mentén. Az ipari területen készült szondák 19,5-25,8 m
mélységet értek el a Duna menti löszfennsíkon, mélyen fekvő talajvízszint mellett. Az útépítéshez
készült szondákat 17,5-30,1 m mélységig juttatták le, változatos geológiai és hidrogeológiai viszonyok
között.
Egy talajréteg akkor lett kiválasztva az elemzéshez, ha a CPT és a közeli fúrások azonos talajtípust
mutattak: ez 44 adatsort eredményezett az ipari területre és 81 darabot az útépítés nyomvonalára
vonatkozóan, azaz összesen 125 adatsort. A CPT leolvasásokat mindegyik esetben 20 mm-enként
rögzítették. A szondadiagramokon a talajosztályozást Robertson 1986-os diagramja [9] alapján
végezték, a (9) egyenlet szerinti korrigált csúcsellenállások felhasználásával:
56 = 57 + 89 ∙ .1 − :/

(9)

ahol 57 a mért csúcsellenállás, a a belső tengely keresztmetszetének és a kúp vetületi területének a
hányadosa [8]. Az ipari terület adatsorainál közvetlenül a qc értékeit használtuk, mert egyes
szondázásoknál nem történt u2 mérés, másoknál pedig nem állt rendelkezésre a értéke. Ez a
korrekció azonban jellemzően talajvízszint alatti, puha talajoknál számottevő, az adott körülmények
között nem.
Közismert, hogy a geosztatikus nyomás növekedésével együtt a csúcsellenállás is nő, ami torzíthatja a
CPT alapú talajosztályozás eredményeit. Ez különösen igaz nagy vastagságú, vagy mélyen fekvő
rétegekre, és ennek kiküszöbölésére számos normalizációs technikát dolgoztak ki. Ezeket pl. [10]
mutatja be. Általában a normalizáláshoz szükség van a talaj térfogatsúlyának, a talajvíz felszínének és
áramlási viszonyainak az ismeretére, hogy számítható legyen a teljes és a hatékony geosztatikai
nyomás. Ez utóbbi miatt, és tekintettel arra, hogy a legtöbb osztályozó diagramot kis és közepes (< 30
m) mélységekre dolgozták ki, [9] véleménye szerint a normalizálás nem emeli szükségszerűen a
talajosztályozás pontosságát. Egy „homogén” talajrétegben a hatékony geosztatikai nyomás a
mélységgel lineárisan nő, a talajvíz felett γ≈14-21 kN/m3 meredekséggel. Az elemzett adatsorok közül
egy sem származik nagy mélységből, és még a legnagyobb, 13,60 m-es rétegvastagság esetén sem
valószínűsíthető a hatékony függőleges feszültség ≈290 kPa-nál nagyobb növekménye a rétegen
belül. Ezzel szemben az adatsorok túlnyomó részében az átlagos csúcsellenállás a 56 ≈ 1 500 - 11 000
kPa tartományba esik, így a függőleges hatékony feszültség rétegen belüli növekménye nem haladja
7
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meg a csúcsellenállások természetes változékonyságának a mértékét. A rétegen belüli
feszültségváltozást nagyon puha rétegeknél azonban nem lehetne elhanyagolni.
Az ipari terület rétegződésére löszös, kis plaszticitású agyag jellemző, keménytől puháig terjedő
konzisztenciával.
Az útépítéshez tartozó talajrétegek a közepesen plasztikus agyagoktól a finom-közepes
finom
homokig
terjedő spektrumot teljesen
esen lefedik,
lefedik, túlnyomó részt azonban agyagos, finomhomokos iszapok.
iszapok
Az adatok helyes statisztikai elemzéséhez szükség van a kiugró értékek kiszűrésére. Erre vonatkozóan
általános áttekintést ad és alkalmazható statisztikai módszereket mutat be pl. [14].
[14] Ha egy kiugró
értékre található fizikai magyarázat, akkor az az érték vagy elvethető, vagy javítható. A CPT szondázás
során kiugró értékek keletkeznek a rudazat toldásakor: rendszeres (általában 90 cm-es)
cm
távolságonként meredek csökkenést mutatnak a mért értékek,
értékek, ami a 2. ábrán bemutatott
„rókatorok” mintát eredményezi. Ezt a hibát az újabb adatrögzítő berendezések automatikusan
javítják. Az itt bemutatott elemzéseknél ezeket az értékeket elvetettük.. Így azonban a mért
adatsorban folytonossági hiány keletkezhet,
ke
et, ezzel kapcsolatban lásd a 3.2.3 szakasz megjegyzéseit.
megjegyzéseit

2. ábra: A rudazat toldása miatt keletkező „rókatorok” minta a CPT diagramon

Másrészt gyakran még a legfurcsább mérések is visszavezethetőek fizikai gyökerekhez: pl. agyagos
összletekben görgetegek vagy kavicsok okozhatnak kiugróan magas csúcsokat, vagy előfordulhat a
pórusvíz kavitációja is. [8] Szemcsés talajokra jellemző a csúcsellenállás éles fluktuációja. A döntést a
kiugró értékekről ráadásul a feltételezett eloszlás típusa
típusa is befolyásolja: a hosszan elnyúló eloszlások
„megengedőbbek” velük szemben. Ezért,
Ezért hogy elkerüljük az illeszkedésvizsgálatok befolyásolását a
kiugró értékek többé-kevésbé
kevésbé szubjektív elhagyásával,
hagyásával, a „rókatorok” elhagyásán kívül más szűrést
nem alkalmaztunk.
Ennek megfelelően a réteghatárok környezetében mért értékeket sem módosítottuk, bár mind
gyakorlati, mind elméleti úton igazolható, hogy a réteghatárok módosítják a „valós” csúcsellenállást.
[8]

3.2 Illeszkedésvizsgálatok
A normális eloszlás feltételezésének megerősítése vagy cáfolása céljából, és bővebben, jól illeszkedő
eloszlástípusok keresésére az adatsorokat elemeztük a Pearson-koordinátarendszerben,
Pearson koordinátarendszerben, és
Kolmogorov-próbákat
próbákat végeztünk 13 folytonos eloszlástípusra. A vizsgált
gált eloszlásokat az 1. táblázat
tartalmazza,, a legfontosabb jellemzőikkel együtt. Az 1. táblázatban alkalmazott elnevezések és
jelölések a Mathematica 7.0 programban [17] alkalmazottakat követik.
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1. táblázat: A vizsgált eloszlások áttekintése
(g. / a béta-függvény, h. / a gamma-függvény, és i. / a Riemann-féle zeta-függvény)

A szóba jöhető eloszlásokra vonatkozó irodalmi vizsgálódások is a normálistól eltérő eloszlásokat
sugallnak: Mortensen et al. - simítás és alapos szűrés után - azt találták, hogy a moréna-agyagból
nyert adataikhoz a lognormális elosztás illik a legjobban. (Bemutatja [8].) [2] különböző
bányameddőkön végzett CPT vizsgálatok eredményeit közli, mind a nyers, mind a „trendmentesített”
értékekre vonatkozóan. A Kolmogorov-próbán „5%-os szinten” helytálló eloszlások ott a béta- és a
lognormális eloszlások a nyers adatokra vonatkozóan, míg a „trendmentesített” értékekre normális,
lognormális és béta-eloszlások voltak alkalmazhatóak. Bizonyos esetekben azonban egyik
eloszlástípus sem volt megfelelő az adott szignifikanciaszintnél. A lognormális eloszlásra lehet
következtetni számos CPT talajosztályozó diagram alapján, mivel a legtöbbjük a csúcsellenállást
logaritmikus léptéken ábrázolja (pl. a Robertson-, vagy az Eslami&Fellenius-diagramok), továbbá a
különböző réteghatár-kereső módszerek alapján is. [18]
A jelen dolgozatban vizsgálat adatsorokból nem távolítottuk el az esetleges mélységgel változó
trendeket, a következő okok miatt. Némelyik esetben - pl. cölöpök köpenymenti ellenállásának
számításakor - csak a rétegre vonatkozó átlagérték az érdekes. Ha adott egy (lineáris) trend, akkor
ennek a trendnek a becslése a fontos, és a maradéktagok eloszlása kevésbé érdekes. A lineáris trend
becsülhető pl. a [4]-ben bemutatott módszerekkel, és a maradéktagokra tett normalitási feltételezés
robusztus (azaz az ettől való kis eltérés alig befolyásolja az eredményeket). Ha azonban a
maradványtagok eloszlása jelentősen különbözik a normálistól, a változók transzformálása segíthet
ezen. [19] Továbbá - ahogy [20] is megjegyzi - egy trend felvétele nem egyértelműen meghatározott,
de nem is teljesen önkényes: leginkább az adatok elemzését végző személy megalapozott döntése.
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3.2.1 Pearson-diagram
Az eloszlástípus előzetes kiválasztásában segít a Pearson-koodinátarendszer. Ennek az a megfigyelés
képezi az alapját, hogy a legtöbb eloszlás jól jellemezhető az első 4 momentumával vagy centrális
momentumával, ezek a átlag, 9 szórásnégyzet, j ferdeség és k lapultság. Ezeknek a torzítatlan
becslései rendre:
̅ = ∑mn

m,

9

=

∑mn .

m

− ̅ /9 ,

j=

.

∑q
ors. o
/.

9/

̅ /p

Y p/Y
I%

,

k=

.

∑q
ors. o
/. 9/

̅ /t

Y Y
I%

(10)

Itt a normális eloszlásra k=3 értéket kapunk. A Pearson-rendszer koordinátái = = j 9 és =9 = k. A
koordinátarendszer 7 tartományra osztható, melyek mindegyikéhez tartozik egy ún. Pearsoneloszláscsalád, melyek képesek reprodukálni egy adott minta első 4 momentumát. [2] Továbbá
tetszőleges eloszlás „nyoma” kiszerkeszthető, ha kiszámoljuk a megfelelő = és=9 koordinátáit: a
„nyom” ezek alapján lehet egy pont, egy görbe, vagy egy tartomány, az eloszlást leíró paraméterektől
függően.
A 13 eloszlástípus úgy került kiválasztásra, hogy a lehetséges eloszlások széles spektrumát lefedjék;
az eloszlások lehetséges fizikai hátterének a CPT adatokkal történő megfeleltetése nem volt
szempont. Némelyik csak kevés és egyszerűen illeszthető paraméterrel bír, némelyik viszont nagy
rugalmasságot biztosít. A rugalmasságot többé-kevésbé párhuzamba lehet állítani az eloszlás
Pearson-koordinátarendszerben leírt „nyomához”: a pontként megjelenő eloszlások a legkevésbé
rugalmasak, míg a teljes tartományokat lefedőek a leginkább azok, és a görbeként megjelenőek
köztes értékeket képviselnek. A 13 vizsgált eloszlás közül a normális, a logisztikus, a Laplace-,
Rayleigh-, Maxwell-, Gumbel-, és a szélsőérték-eloszlások pontként jelennek meg, a lognormális,
gamma, Weibull-, és az inverz Gauss-eloszlások görbeként, míg a béta-eloszlás a koordinátarendszer
teljes I. tartományát lefedi. Megjegyzendő azonban, hogy a Weibull-eloszlás görbéje < szokásos
értékei mellet lényegében pontként viselkedik.

3. ábra: A vizsgált eloszlások „nyomai” a Pearson-koordinátarendszerben
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Másrészt a rugalmasság szorosan összefügg a paraméterek számával: több paraméterrel nagyobb
rugalmasság érhető el, azonban ezeket mind illeszteni szükséges. Az alkalmazott illesztési módszer a
3.2.2 fejezetben, a Kolmogorov-próbák leírásánál kerül bemutatásra.

4. ábra: Az adatsorok „nyomai” a Pearson-koordinátarendszerben

Az adatsorok Pearson-diagramon ábrázolt pontjai (4. ábra) jellemzően = = 0 (szimmetrikus
eloszlások) körül, és főként a béta-eloszlások által „elfoglalt” tartományban tömörülnek. Ez
összecseng a [2]-ben bemutatott eredményekkel is. Ha ábrázoljuk a j ferdeség és a k lapultság
értékeit az adatsor n hossza szerint (5. ábra), ezek nem mutatnak szoros összefüggést. Az j − kdiagram alapján azonban a pozitív ferdeség felé mutató tendencia rajzolódik ki.

5. ábra: Ferdeség és lapultság ábrai n függvényében, és egymás ellenében

A Pearson-diagram elemzése alapján megállapítható, hogy előzetesen a legtöbb felsorolt eloszlás
alkalmasnak tűnik, de a Laplace-, Weibull-, szélsőérték-, Gumbel- és a logisztikus eloszlások nyomai
távolabb esnek az adatsorok zömétől.
3.2.2 Kolmogorov-próbák
Az illeszkedés pontosságát jobb számszerűen kifejezni, és ezért Kolmogorov-próbákat alkalmaztunk
minden egyes adatsorra. A másik gyakori χ2-próba helyett több ok miatt esett erre a választás.
Először is kevesebb logikai döntéshozatalt igényel: a χ2-próbánál minden egyes cellában 3-nál (vagy 511

Laufer: CPT csúcsellenállások karakterisztikus értékei
nél) több megfigyelésnek kellene lenni, ami viszont befolyásolja a választott eloszlásfüggvény
tartójának a cellákra osztását. Másodsorban a χ2-próba az egy cellába került megfigyelések
információtartalmát összevonja, míg a Kolmogorov-próba minden egyes megfigyelést külön kezel.
(Ezt a gondolatmenetet követve pedig a Pearson-diagram az összes megfigyelést a = és =9
koordinátákká vonja össze.) Harmadrészt, a Kolmogorov-próbát kevésbé tartják szigorúnak, mint a
χ2-próbát, ami - az eredmények fényében - nem hátrány. (Erre vonatkozóan további információval
szolgálnak [13] és [14].)
A Kolmogorov-próba az empirikus, és az uv -ként jelölt, feltételezett eloszlásfüggvények közötti
legnagyobb w különbség vizsgálatán alapul.
w = max {max E|
ahol

~
m

m

}−1

}
− uv . m~ /| , | − uv . m~ /|F•

a rendezett minta (

• =w ∙√

~

≤⋯≤

~

) i-edik eleme. A

mennyiség olyan eloszlást követ, amely a K(z) Kolmogorov-függvénnyel írható le:
0
ha • ≤ 0
ˆ
Y
Y
‚.•/ = ƒ1 − 2 ∙ … .−1/† ∙ G 9† ‡ ha • > 0Š
†n

A

‹ = 1 − ‚.•/

(11)

(12)

(13)

(14)

kifejezés azt a konfidenciaszintet adja, hogy az adott minta a feltételezett uv . / eloszlásból
származik. (Másként fogalmazva,
a
: .Œ < / = uv . / vs.
: .Œ < / ≠ uv . /
hipotézisvizsgálat szignifikanciaszintjét szolgáltatja.) [13]
Első ránézésre a (11) kifejezésben az uv . / jelölés „tömör”, és nem hangsúlyozza, hogy a
Kolmogorov-próba egy ún. parametrikus próba, azaz a uv eloszlás ismert, és a • paraméterek értékét
a próbához fel kell venni. Emiatt szükség van egy „közbekapcsolt” paraméterbecslő módszerre. Az
ebben a kutatásban alkalmazott paraméterbecslő eljárás a maximum likelihood-eljárás, és a
Ž becsléseket maximum likelihood-becsléseknek (ML-becslés) hívják.
paraméterekre így kapott •
A maximum likelihood-eljárás alapja a (logaritmikus) likelihood-függvény:
^v . m / = ln ‘

mn

’v . m /

(15)

Ž értékeket határozzuk
ahol ’v . / a feltételezett eloszlás sűrűségfüggvénye. A cél az, hogy olyan •
meg, melyeknél a megfigyelések előfordulásának összevont valószínűsége a legnagyobb. A
logaritmikus alak azért előnyös, mert a logaritmikus azonosságok alkalmazásával a (15) egyenlet jobb
“

oldala jelentősen egyszerűsíthető. Innen kezdve az általános eljárás az, hogy vesszük a “• ^v . m /

parciális deriváltakat, és megoldjuk a (16) likelihood-egyenleteket vagy analitikusan (ha lehetséges),
vagy - gyakrabban - numerikusan.

“
^ . /=0
“• v m

(16)

Az 1. táblázatban szerepel, hogy a 13 eloszláshoz milyen megoldást alkalmaztunk. A lognormális
eloszlásnál az adatokat először Y=lnX-ként transzformáltuk, és ezeket normál eloszlásúként kezeltük.
A logisztikus eloszlás esetében közvetlenül a (15) kifejezést maximáltuk numerikusan, mert a (16)
megoldása rosszul konvergált.
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A ML-becslések nagy számításigényét ellensúlyozza az a kedvező tulajdonságuk, hogy úgynevezett
minimális szórásnégyzetű, aszimptotikusan torzítatlan becslések. [13] Ez a gyakorlatban úgy
értelmezhető, hogy az ML-becslések az elérhető legjobb becslések.
3.2.3 Az eredmények értékelése
Mind a 125 adatsoron elvégeztük mindegyik eloszlás illeszkedésvizsgálatát. Mindegyik eloszláshoz
meghatároztuk (15) vagy (16) segítségével az ML-becsléseket az összes eloszláshoz, és ezeknek a
felhasználásával elvégeztük a (11)-(14)-ben leírt Kolmogorov-próbát. Bár 13 eloszlástípust
vizsgálatunk (lásd az 1. táblázatot), 14 próbát végeztünk minden egyes adatsorral: a béta eloszlásnál
egyszer mind a 4 paramétert ML-becsléssel határoztuk meg, a második esetben pedig az : alsó és ;
felső korlátokat a megfigyelésekhez igazítottuk: : = ~ − 0,01 és ; = ~ + 0,01.
A 6. ábra két példát mutat be az adatokkal és az illesztett eloszlásokkal együtt: az egyik egy rövid, a
másik egy hosszú adatsorra vonatkozik.

6. ábra: Példák rövid és hosszú adatsorokra és az illesztett eloszlásokra (az illeszkedés pontosságának feltüntetésével)

Az eredmények egymással történő összehasonlítása nem különösebben egyszerű: a (12) képletből
látható, hogy a Kolmogorov-függvény (13) értéke nő az adatsor n hosszával. Másképpen fogalmazva
az egyre hosszabb adatsoroknak a feltételezett háttéreloszláshoz egyre finomabban kell illeszkedni
azért, hogy ugyanazt a szignifikanciaszintet érje el az illeszkedés. Ráadásul a CPT hardverének és
mérési módszerének is van egy saját változékonysága, azaz „mérési zaja”, ami az egyenletes
leolvasásokban kb. ~8-22%-os variációs tényezőként jelenik meg. [2] Néhány adatsor ráadásul
„szakadásos” (ugrás jelentkezik a tapasztalati eloszlásfüggvényében), ami csökkenti bármely
folytonos eloszlás esetében az illeszkedés elérhető mértékét.
Ezeknek a nehézségeknek a leküzdésére az egyes eloszlástípusok teljesítményét 3 pontszámmal
értékeltük, ezek a 2. táblázatban szerepelnek.
Elsőként az adott pontszám annyi lett, ahányszor az adott eloszlás a legjobbnak bizonyult.
(Megjegyzés: az oszlop összege 127 a 125 adatsorra, mert 2 esetben a 4 paraméteres és a 2
paraméteres béta-eloszlások azonosan a legjobbnak bizonyultak.)
név

béta- 4
paraméterrel
béta 2
paraméterrel
Cauchy
szélsőérték

ennyiszer
bizonyult
legjobbnak

átlagok
max-norma

szummanorma

42*

0.583

0.231

6*

0.167

0.059

5
12

0.112
0.305

0.049
0.099
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gamma
Gumbel
inverz Gauss
Laplace
logisztikus
lognormális
Maxwell
normális
Rayleigh
Weibull

8
10
6
5
13
7
3
3
1
6

0.286
0.143
0.266
0.150
0.370
0.310
0.072
0.237
0.019
0.250

0.069
0.043
0.069
0.049
0.105
0.083
0.017
0.058
0.004
0.065

2. táblázat: A Kolmogorov-próbák áttekintése (* lásd a fenti megjegyzést)

Azonban ezzel az eljárással sok információ elveszik arra vonatkozólag, hogy mennyire teljesít jól az
adott eloszlás. Hogy az összes Kolmogorov-próba eredményét figyelembe vegyük, ezeket
adatsoronként normalizáltuk az adódott maximális értékre vonatkozóan, illetve az értékek
összegének segítségével. Az egyes eloszlásokhoz tartozó pontszám, vagy súly a következők szerint
került kiszámításra:
‹†
”† • =
(17)
max ‹ %
”†

–•

=

†

‹†

†

∑†nd ‹†

(18)

Itt ‹† a 14 közül a —-edik eloszláshoz tartozó Kolmogorov-próba eredményét jelöli (— = 1 … 14). Ezek a
normalizáló eljárások „kiegyenlítik” az adatsorok között az eltérő hosszak, az ugrások és a mérési zaj
miatti különbségeket. A (17)-es „max-norma” segítségével sorba rendezhető az egyes eloszlások
teljesítménye az összes adatsor alapján: minden adatsorhoz a legjobban illeszkedő eloszlás 1 pontot
kap, és az összes többihez annyit rendelünk, amennyi az illeszkedések mértékeinek a hányadosa. A
(18)-as „szumma-norma” inkább az egyes adatsoron belüli illeszkedés összehasonlítására alkalmas:
minél közelebb van az értéke egyhez, annál inkább kiemelkedik az adott eloszlás a többi közül.
(Másként fogalmazva: az 1-hez közeli érték azt jelenti, hogy az adott eloszlás kimagaslóan jól
illeszkedik, és a többi meg nem; felfogható annak a durva mérőszámaként, hogy mennyire bizonyos,
hogy azzal a jó eloszlást választjuk.) Természetesen a két normalizáló eljárás nem független
egymástól. Az is kiemelendő, hogy ezek csupán az összehasonlítást megkönnyítő segédeszközök. Az
összes adatsorra vetített átlagértékeik a 2. táblázatban találhatóak, magasabb értékek jobb
illeszkedést jeleznek.
Az egyes eloszlásokhoz kapcsolódóan a 7. ábrán bemutatott hisztogramok tartalmazzák a legtöbb
információt az illeszkedés minőségére vonatkozóan: a kék értékek közvetlenül a Kolmogorov-próbák
eredményeit, a piros értékek pedig a max-norma alapján számolt pontszámokat tartalmazzák. Az első
szembetűnő jellemző, hogy mindegyik eloszláshoz nagyon alacsony illeszkedési értékek tartoznak,
ezekre a fent említett okok szolgálnak magyarázattal. Ha a max-norma hisztogramja jobbra (felfelé)
tolódnak a tengelyen, akkor ez jó illeszkedést jelöl. Ha azonban a két hisztogram fedi egymást (nincs,
vagy csak nagyon kismértékű eltolódás figyelhető meg), akkor az adott eloszlás általánosan rosszul
illeszkedik.
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7. ábra: Az illeszkedés pontosságának és a megfelelő max-norma pontszámoknak a hisztogramjai eloszlásonként

15

Laufer: CPT csúcsellenállások karakterisztikus értékei

7. ábra (folytatás): Az illeszkedés pontosságának és a megfelelő max-norma pontszámoknak a hisztogramjai
eloszlásonként

A 2. táblázat és a 7. ábra alapján a 4 paraméteres béta-eloszlás illeszkedése emelkedik ki a többi
közül. Ezt követik a logisztikus, a szélsőérték-, és a lognormális eloszlások, melyek a max- és a
szumma-normák alapján a 2-4. helyekre kerültek besorolásra.
Az inverz Gauss, a gamma- és a Weibull-eloszlások közepes eredményt értek el. Érdekes módon a
normális eloszlás egészen rosszul állta meg a helyét az összehasonlításban: a két norma alapján a 8-9.
helyre került. A Cauchy-, Laplace-, Gumbel-, és a 2 paraméteres béta-eloszlások a lista alsó részére
kerültek. Az egyszerű, egyparaméteres Rayleigh- és Maxwell-eloszlások rossz illeszkedést mutatnak
és így nem alkalmasak a CPT adatok leírására.
Néhány megfontolást azonban célszerű hangsúlyozni a legjobbnak bizonyult eloszlásokkal
kapcsolatosan is. A 4 paraméteres béta-eloszlás sokoldalúsága a paraméterek nagy számából fakad:
az < és= mellett az alsó : és felső ; határok értékeit is paraméterbecsléssel kell felvenni. Ez jelentős
ráfordítást igényel, mivel erre vonatkozóan nem létezik analitikus módszer, így ezeket numerikusan
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kell meghatározni. Ezeknek az értékeire vonatkozóan vizsgáltuk az illeszkedés érzékenységét, a 2
paraméteres béta-eloszlásnál : és ; értékeit az adatsor szélső értékeihez igazítottuk. Ahogy a 6.
ábrán és a 2. táblázatban is látható, ez az elérhető illeszkedési pontosságot jelentősen lerontotta. A 4
paraméteres esetben : és ; néha egészen valószínűtlen értékeket vettek fel, mivel csak a 0 < : <
min. m / és max. m / < ; megkötéseknek kellett eleget tegyenek.
A logisztikus eloszlás esetében a paraméterbecslés közvetlenül a likelihood-függvény (15) maximálása
útján történt, mert a likelihood-egyenletek (16) numerikus megoldásai gyakran rosszul konvergáltak.
A likelihood-függvény maximálása viszont gyakran memóriatúlcsordulási (under/overflow)
problémákat okozott, ami miatt az adatsort át kellett skálázni.
A szélsőérték-eloszlásnál (és a vele közeli rokon Gumbel-eloszlásnál) csak a = paramétert kell
numerikusan becsülni, ezután < már számítható analitikusan is, egyszerűsítve a paraméterbecslés
folyamatát. A numerikus eljáráshoz a =-ra vonatkozó momentum-becslés jó kezdőértéket ad.
Talán a lognormális eloszlás paramétereinek a becslése a legegyszerűbb: először ki kell számítani a
megfigyelések logaritmusait, majd ezeknek kell venni az átlagát és szórását. A logisztikus és a
szélsőérték-eloszlásokkal szemben a lognormálisnak egy további előnye, hogy csak pozitív értékeket
vehet fel, ami jól tükrözi a CPT csúcsellenállások természetét.
Végül, de nem utolsó sorban fel kell tenni azt a kérdést is, hogy mit tekinthetünk elfogadható
illeszkedési pontosságnak? A Kolmogorov-próbák eredményei, és a 6. ábrán bemutatottak alapján a
kb. 0,35-0,40 feletti értékek közelítőleg már elfogadhatóak CPT adatok esetében. Ez az n ≈ 50-100
körüli rövidebb adatsorokra igaz, de hosszabbaknál már alacsonyabb értékek is megfelelőek
lehetnek. Ilyen esetekben az adott eloszlás (becsült paraméterekkel együtt történő) elfogadásáról
vagy elvetésére irányuló döntést megerősítheti a tapasztalati és az illesztett eloszlásfüggvények
szemrevételezése is, mint pl. a 6. ábrán.
Ahogy az a 4., 5., és 7. ábrákról látható, a vizsgált eloszlástípusok egyike sem emelkedik ki a többi
közül. A minták lapultsága és ferdesége széles skálát fed le, és a legjobban illeszkedő eloszlástípus is
adatsorról adatsorra változó. Ez ahhoz a kérdéshez vezet tovább, hogy hogyan lehet ilyen bizonytalan
helyzetben megalapozott statisztikai következtetéseket levonni.

4. Karakterisztikus értékek becslése
4.1 Robusztusság és hatékonyság
Ha az adatsorok háttéreloszlása ismeretlen, akkor ún. nemparaméteres módszereket lehet
alkalmazni. A nemparaméteres kifejezés arra vonatkozik, hogy az eloszlás típusának az ismerete nem
szükséges. Számszerű következtetés ilyen esetben is lehetséges, de ennek ára a kisebb pontosság. A
nemparaméteres becsléseket gyakran hívják robusztusnak, és elvárt, hogy sok eloszlástípus esetében
működjenek.
A robusztusság egyik lehetséges mérőszáma az (aszimptotikus) lefulladási pont (breakdown point): ez
annak az arányát adja meg, hogy egy adatsorban hány értéket lehet tetszőlegesen változtatni ahhoz,
hogy a jellemzőre adott becslés korlátos maradjon. (Azaz azt adja meg, hogy adott esetben mennyi
teljesen hibás adatot tolerál az eljárás.)
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A ̅ mintaátlag lefulladási pontja 0: már egyetlen erősen kiugró érték is el tudja rontani a számított
értéket. Ez arra hívja fel a figyelmet, hogy az átlag egy nagyon érzékeny jellemző. A gyanús kiugró
értékek kiszűrésére alkalmazható a részleges átlag (trimmed mean): az α%-os részleges átlagnál az
adatsor alsó és felső végén az átlagolásnál kimarad α%, azaz összesen az elemek 2α%-a. Az 50%-os
részleges átlag a medián. Ez a lehetséges legrobusztusabb becslés, 1/2-es lefulladási ponttal. Az α%os részleges átlag lefulladási pontja α, azaz a elhagyott adathányad, így az átlag és a medián között
„kontinuumot” képeznek.
A pontosság a becslés v9 aszimptotikus szórásnégyzetével fejezhető ki. Általános esetben ez nem
azonos a populáció szórásnégyzetével. Az egyes becslések hatékonyságát, azaz pontosságát a
szórásnégyzeteik aránya alapján lehet összehasonlítani, ezt aszimptotikus relatív hatékonyságnak
nevezik. (asymptotic relative efficiency, š›œ = •9 / ž9, ahol •9 ≤ ž9 , így ARE < 1, és a magasabb
ARE kisebb szórásnégyzetet jelent több becslés összehasonlításakor.) Azonban – a lefulladási ponttal
ellentétben – a becslések szórásnégyzete függ a háttéreloszlástól, ami gyakran nem ismert,
megnehezítve az összehasonlítást. Általánosságban elmondható, hogy minél robosztusabb egy
becslés, annál kevésbé hatékony, és fordítva. A lefulladási pont és a relatív hatékonyság kérdéseit
[21] foglalja össze.
A következőkben bemutatunk egy statisztikai „eszközkészletet” az 5%-os kvantilis, az átlag és a
medián becslésére vonatkozóan. Az ̅ és 9 azon tulajdonságát, hogy -nek és 9 -nek torzítatlan,
konzisztens becslései, fel fogjuk használni az alábbiakban.

4.2 Az 5%-os kvantilis nemparaméteres becslése
Ha alsó vagy felső kvantiliseket próbálunk becsülni, az eloszlás alakja erősen befolyásolja az
eredményeket. Különösen hangsúlyosan jelentkezik ez az olyan nagyon alacsony valószínűségek
esetében, mint pl. a tönkremeneteli valószínűségek. [22] Az eloszlásfüggvény lefutásának az 5%-os
kvantilis esetén is jelentős hatása van. Ha az adatsorok háttéreloszlása ismeretlen, akkor a következő
módszereket és tételeket lehet alkalmazni.

1
(19)
ℎ9
A Csebisev-egyenlőtlenséget (19) fel lehet használni a kvantilisek becsléséhez, a [14]-ben leírtak
szerint: szerkesztünk egy kétoldali, 90%-os konfidenciaintervallumot úgy, hogy (19)-ben P=0,90-et
.| − | ≥ ℎ ∙ / ≤

veszünk fel, kiszámítjuk ℎ = ¢1/‹-t, majd a konfidenciaintervallum határait a következőképpen:
̅±ℎ∙

(20)

Ennek a módszernek az előnye - az egyszerűsége mellett - az, hogy tetszőleges folytonos eloszlás
esetén működik. Hátránya viszont, hogy nagyon széles konfidenciaintervallumokat eredményez, azaz
kicsi a hatékonysága. (P=0,90 esetében h=3,162, összehasonlítva a (2) egyenletben szereplő

1,645¢1 + 1/ -nel.)

Másik egyszerű módszer az 5%-os kvantilis becslésére a 2.1 fejezetben bemutatott sorbarendezéses
módszer, ami tetszőleges folytonos eloszlás esetében alkalmazható, feltéve hogy elegendő adatpont
áll rendelkezésre. A 3. fejezetben tárgyaltak alapján ez utóbbi követelmény teljesül az egy rétegre
vonatkozó CPT adatok tekintetében. A mérések számának növekedésével nő a keresett kvantilis
környezetében az eloszlásfüggvény „felbontása”, biztosítva ezzel a becslés konzisztenciáját.
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A sorbarendezéses módszerrel becsült
feltételezésével, (1) egyenlettel számított

•£

£¤•

5%-os kvantiliseknek és a normális eloszlás
5%-os kvantilisek hányadosát, illetve a megfelelő

lognormális eloszlással számított
hányadost a 8a és 8b ábrákon mutatjuk be, a minta j
ferdeségének függvényében. Mindkét ábra lineáris regressziós összefüggést sejtet. Az ábrákon a
folytonos vonalak a lineáris trendet mutatják, a szaggatottak pedig az átlagérték jóslási (predikciós)
sávját határolják.
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8. ábra: A sorbarendezéses módszer 5%-os kvantilisének (xk ) és a normális, illetve lognormális eloszlások 5%
norm
logn
kvantiliseinek (xk
ill. xk ) hányadosai

A 8a és 8b ábrákról leolvasható, hogy - a várakozásoknak megfelelően - növekvő, pozitív ferdeséggel
a sorbarendezéses módszerrel számított 5%-os kvantilisek egyre kedvezőbbek az (1) egyenlettel,
normális és lognormális eloszlások esetére számított értékeknél. A regressziós egyenes mindkét
esetben ≈1-nél (1,05 és 0,93) metszi a függőleges tengelyt, de a determinációs együtthatók a 8a
ábránál R2=0,236-ra, a 8b ábránál R2=0,578-ra adódtak. A 8a ábrán felbukkanó negatív érték egy
£¤•
-ra kapott negatív becslésből származik. A lognormális eloszlással negatív becslés nem adódik,
de még ez sem ad magyarázatot a ferdeségtől függő szisztematikus eltérésre.
Ezek alapján a CPT csúcsellenállások értékére vonatkozóan az 5%-os kvantilist elsősorban a
sorbarendezéses módszerrel célszerű becsülni, esetleg az (1) egyenletet a mérési adatok
logaritmusára alkalmazva, közvetlenül a mérési eredményekre történő alkalmazás vagy a Csebisevegyenlőtlenség helyett.

4.3 Az átlag és a medián becslése
Ahogy a 4.1 fejezetben szó volt róla, a „középérték” becslésére vonatkozóan két ütköző követelmény
a robosztusság és a hatékonyság. A robosztusságot ott tárgyaltuk, itt pedig az átlag és a medián egy
adott konfidenciaszinten történő becslésének a hatékonyságát fogjuk vizsgálni.
A ¦ medián egy adott eloszlás „középértékének” a robusztus becslése, definiálható u.¦/ = 1/2ként, azaz 50%-os kvantilisként, vagy 50%-os részleges átlagként is. Szimmetrikus eloszlások esetében
megegyezik a átlaggal, de ferde eloszlásoknál ≠ ¦. (Még az irodalomban is néha - helytelenül 50%-os kvantilisként adják meg az átlagot.)
A pontbecslése a minta ¦
, mediánja, ami a következőképpen definiálható:
ha n páratlan
. A //9
Š
(21)
¦
, = ƒ /9 + ⁄9A
ha n páros
2
A kapcsolódó hipotézisvizsgálat az előjel-próba (sign test), ami felhasználható a mediánra vonatkozó,
egzakt nemparaméteres konfidenciaintervallumok szerkesztésére.
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A (22) egyenletben megadott T próbastatisztika ebben az esetben „
követ, ahol a „siker” valószínűsége ‹ = 1/2:

m

−¦≤0

(22)

ismétléses” binomiális eloszlást

.® ≤ ±/ = … ² ³ ‹m .1 − ‹/m
}

(23)

mn

Az
adatpont a valós számok tengelyét
+ 1 intervallumra osztja, ezek egyben a
konfidenciaintervallumok határolópontjai is. Az adatsor rendezése után . ~ ≤ ⋯ ≤ ~ ), a szélső
adatpontoktól „ ± lépéssel beljebb” fekvő pontok által határolt intervallumhoz tartozó
konfidenciaszint
1 − 2 .® ≤ ±/

(24)

A lehetséges konfidenciaszintek diszkrét értékek. A 95%-os konfidenciaszint a következőképpen
becsülhető: ±• : 1 − 2 .® ≤ ±• / ≥ 0,90, ahol ±• az a legnagyobb egész szám, ahol az
egyenlőtlenség fennáll. (A (24)-es kifejezés a kétoldali konfidenciaintervallumra vonatkozik.) [21]
Az előjel-próba egyik fontos jellemzője, hogy ferde adatsor esetén képes aszimmetrikus
konfindenciaintervallumokat is szolgáltatni.
Az átlag becslésére a centrális határeloszlás-tétel alkalmazható. Eszerint a minta átlaga a következő
normális eloszlást követi:
̅ ~µ ¶ ,

9

·

(25)

eloszlásától függetlenül. Az ̅ becslésének szórásnégyzete 9 , azaz populációra jellemző
szórásnégyzet, ami helyettesíthető 9 -vel.
Hasonlóképpen, nagy n esetében a minta mediánja is normális eloszlást követ (a binomiális eloszlás a
normálishoz tart):
¦
, ~µ ¶¦,

9
•

·

(26)

ahol a minta mediánjának a szórásnégyzetét az alábbi módon lehet számítani:
1
9
(27)
• =
4 ∙ ’.¦/9
A szimmetrikus eloszlástípusok közül sok az ún. hely- és méretparaméteres családba (location-scaletype) tartozik, melynél közvetlenül a helyparaméter adja meg az átlagot. Ilyen esetekben az átalag
maximum likelihood-módszerrel is becsülhető. A Cramér-Dugué-tétel alapján a _` ML-becslések
normális eloszlást követnek, melynek átlagértéke a paraméter _ tényleges átlaga, és a
szórásnégyzete ¯ _`% , ami az eloszlás Fisher-információjának az inverze. [13]

_`~µ ²_, ¯ _`% ³

(28)

A Fisher-információt - bizonyos regularitási feltételek fennállása esetén - a likelihood-függvény (15)
segítségével lehet meghatározni. (Ezek a regularitási feltételek megtalálhatóak pl. [13]-ban.) Több
paraméteres eloszlások esetén a Fisher-információ egy mátrix, és az egyes paraméterek
szórásnégyzete a Fisher-információs mátrix inverzében a megfelelő főátló-elem.
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A Cramér-Rao-egyenlőtlenség alsó korlátot ad a torzítatlan becslések szórásnégyzetére vonatkozóan:
ez az ¯ _`% Fisher-információ inverze. [13] A Cramér-Dugué-tétellel együtt ebből az következik, hogy
a Fisher-információra vonatkozó regularitási feltételek mellett az ML-becslések a leghatékonyabbak.
9
A 9 és •
szórásnégyzetek, valamint néhány helyparaméter ML-becslése a 3. táblázatban
szerepelnek, az összehasonlíthatóság végett.

név

paraméterek

béta

:, ;, <, =

Cauchy
szélsőérték
Gamma
Gumbel
inverz
Gauss
Laplace

:,;

<
∙ .; − :/
<+=
<+γ∙=

<, =

<−γ∙=

<, =
,S

szórásnégyzet

medián

<∙=
.< + =/9 .1 + < + =/

: + Ι . .<, =/ ∙ .; − :/

<∙=

lognormális

,

,

Rayleigh
<, =

a

D 9 =9
6
< ∙ =9
D 9 =9
6

< − = ∙ ln Bln.2/C
= ∙ Γ» .<, 0, 0.5/

< + = ∙ ln Bln.2/C

S
2= 9

cY

G XA 9

2

Maxwell

-

V

,=

,=

Weibull

:+

<, =

Logistic

normális

átlag

2
∙
D

D
¼ ∙
2

1
= ∙ Γ E1 + F
<

-

D 9 =9
3

.G c − 1/ ∙ G 9XAc
Y

.3D − 8/ ∙
D
9

Y

9

D
²2 − ³ ∙ 9
2
2
1 9
9
= ∙ ½Γ E1 + F − Γ E1 + F ¾
<
<

medián
szórásnégyzete

¼2 ∙ Γ» .1.5, 0.5/

= ∙ ln.2/?

3. táblázat: A vizsgált eloszlások átlaga, mediánja, és a szórásnégyzeteik (*: nem közölve)
(¿ az Euler-Mascheroni-állandó, hÀ Á . / a hiányos regularizált gamma-függvény inverze)

A szimmetrikus, hely- és méretparaméteres eloszlások esetében - mind
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̅, ¦
, és _` aszimptotikus

normális eloszlása mellett - a konfidenciaintervallumaik hossza 1/√š›œ-vel lesz arányos, ahol
9
9
Ž = • (az ML-becslés az összehasonlítás alapjául szolgáló legjobb becslés). Normális eloszlás
v
esetében ez azt jelenti, hogy ̅ -nak egyben a szórásnégyzete is a legkisebb, (š›œ = 1/, és a medián
konfidenciaintervalluma ~1,25 -ször
nagyobb).
Logisztikus
eloszlásnál
̅ és ¦
,
konfidenciaintervallumai ~1,05 -szer és ~1,15 -szer szélesebbek, mint a _` -nél. Ezek az ̅ jó
hatékonyságát támasztják alá.
A lognormális eloszlás külön figyelmet érdemel: ha a és paramétereket úgy becsülik, hogy az
eredeti adatokat Y=lnX formában transzformálják, majd a transzformált adatok átlagát és szórását
számítják, akkor a vissza-transzformálás után az eloszlás átlagát G XAc /9-ként kell számítani, és nem
G X -ként, ami a medián. Ez az oka annak, hogy a lognormális eloszlásnak gyakran róják fel, hogy túl
magas átlagot szolgáltat. Továbbá, mivel itt az átlag, a medián, és a helyparaméter nem egyezik
meg, a szórásnégyzeteik š›œ szerinti összehasonlítása értelmetlen (a 3. táblázat más elemeihez
hasonlóan).
Y

Azért, hogy az előbb megfogalmazott megfontolásokat összehasonlítsuk az itt vizsgált adatsorok
alapján kapott ̅ és ¦
, konfidenciaintervallumok hosszával, egy boostrap-nek (kb. „cipőfűzés”)
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nevezett nemparaméteres módszerrel közelítettük ̅ és ¦
, eloszlását. A bootstrap lényegében egy
ismételt mintavételezési eljárás, amit fel lehet használni arra, hogy a megfigyelések tetszőleges
jellemzőjének az eloszlását közelítsük numerikusan és anélkül, hogy a háttéreloszlásra bármilyen
feltételezést tennénk. [26] A bootstrap mintát (vagy bootstrap replikát) az … mérési adatokból
úgy lehet előállítani, hogy „visszahelyezéssel” véletlenszerűen kiválasztunk n elemet az
adathalmazból. Az ismétléses kombinációk lehetséges száma
2 −1
µ=E
F

(29)

ahol a tényleges adatsor az egyik lehetséges kimenetel (n különböző elemet húzunk „visszahelyezés”
nélkül). Még a legrövidebb, n=63 elemű adatsorra is N>1036 adódik.
Nagy, B elemszámú bootstrap minta létrehozásával (az eljárást egy adatsorra B-szer ismételve), majd
ezek mindegyikére kiszámítva ̅ és ¦
, értékét, lehetőség nyílik ̅ és ¦
, eloszlásának a közelítésére.
Mind a 125 adatsorhoz ̅ eloszlását B=1000 replikáció alapján vizsgáltuk. Az eredmények alapján
egyértelműen normális eloszlás rajzolódott ki, ahogy a centrális határeloszlás-tétel alapján várható. A
minta átlaga és a bootstrap minták várható értéke közötti legnagyobb különbség kb. 0,1% volt. Ez
utóbbi számítása az alábbi módon történt:
Â ̅ − ∑žmn
̅

̅ž,m /ÃÂ

(30)

ahol ̅ az adatsor átlaga, és ̅ž,m pedig az i-edik bootstrap minta átlaga. A szórásnégyzetek hasonló
módon számított legnagyobb eltérése kb. 2%-ra adódott. A számított ferdeségek és lapultságok a

j = −0,104 - 0,304 és k = 2,88 - 3,14 tartományokba estek. Természetesen az ezekre vonatkozó
határok függenek a lehetséges N replikáció közül véletlenszerűen kiválasztott B-től, de - tekintettel j
és k magasabb rendű momentumok kiugró értékekkel szembeni növekvő érzékenységére - ezek is azt
támasztják alá, hogy ̅ valóban normál eloszlású, ahogy a centrális határeloszlás tétel megjósolja.
Az eljárást megismételtük ¦
,-ra is, de elégtelen eredményekkel. A hisztogramok nem tartottak az
B=1000-re várt binomiális eloszláshoz. A B=10000-re történő emeléssel egy kevés javulás
mutatkozott, de még így sem volt megfelelő. Ez a (23) egyenletben megadott határ irányában lassabb
konvergenciára utal.
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9. ábra: Az a) átlag és medián, b) konfidenciaintervallumok hosszainak, c) alsó intervallumhatároknak az arányai

Végül adatsoronként összehasonlítottuk az átlag és medián ¦
, / ̅ arányát, a 90%-os
konfidenciaintervallumaik hosszainak az Å•
, /Å ̅ arányát, és a konfidenciaintervallumok alsó
határainak ¦ ó /
, -hoz tartozó konfidenciaintervallum hossza (21)-(24)
, az ¦
ó arányát. Itt Å•
szerint, és Å ̅ ugyanez ̅ -re vonatkozóan a (7) egyenlet alapján. ¦ ó és
, és Å ̅ alsó
ó pedig Å•
határai. Az eredmények rendre a 9a, b és c ábrán láthatóak.
Ahogy várható, ¦
, értéke csökken ̅ -hez képest a minta növekvő ferdeségével. A trend lineárisnak
tűnik, de néha jelentős lefelé történő eltérések adódnak. Az Å•
, hosszak általában nagyobbak, mint
Å ̅ , de nem mutatkozik nyilvánvaló trend, azonban a nagyobb konfidenciaintervallum-hosszak a 9c
ábrán nagyobb szórásként jelentkeznek. (A 9c ábrán R2=0,322 szerepel a 9a ábra R2=0,535 értékével
szemben, míg a regressziós egyenesek alig különböznek.)
A CPT adatok elemzése során előforduló adatsor hosszak esetére (n>30-50) a bootstrap minták
bebizonyították a centrális határeloszlás-tétel állítását, miszerint ̅ normális eloszlást követ, aminek a
várható értéke , a tényleges (populáció) átlag. Ilyen esetben, ahogyan a 3. táblázatban látható, ̅ a
leghatékonyabb becslés -re.
Bár ¦-re is szerkeszthetők egzakt, nemparaméteres konfidenciaintervallumok, ezek jellemzően
hosszabbnak bizonyultak, mint a ̅ -re kapottak. A különbség nagyobbra adódott, mint a 3. táblázat
alapján várható. A medián nagy robosztussága nem bizonyult jelentősebb előnynek, mivel az inkább
kis elemszámnál vagy a kiugró értékek szűrésének hiányában érvényesül jól.
Ezek alapján a (7) és (8) egyenleteket lehet alkalmazni az átlagra vonatkozó konfidenciaintervallumok
szerkesztésére, a minta eloszlásától függetlenül.
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4.4 CPT adatsorok függetlensége
A fent bemutatott statisztikai módszerek CPT adatokra történő alkalmazása során figyelembe kell egy
további szempontot is. A klasszikus statisztikai módszerek esetében – legyenek azok paraméteresek
vagy nemparaméteresek - feltételezzük, hogy az adatok egymástól függetlenek és azonos
eloszlásúak. Köztudott, hogy a CPT csúcsellenállások egymással összefüggnek. Korrelált adatok
esetére az idősor-elemző módszerek alkalmasabbak, de ezek használatakor egészen más típusú
problémák merülnek fel. A CPT-hez kapcsolódóan ilyen véletlen mezős elemzést mutat be pl. [20].

5. Összegzés
A geotechnikai tervezéshez választott talajjellemzőknél figyelembe kell venni mind az anyag
természetes változékonyságát, mind a mérési módszer bizonytalanságait is. Az Eurocode 7
meghatározza a karakterisztikus értékek kiválasztására szolgáló statisztikai alapelvet: a jellemző egy
kedvezőtlenebb értékének az előfordulási valószínűsége ne haladja meg az 5%-ot. Megjegyzi
továbbá, hogy ez az 5%-os kvantilist jelenti olyan esetben, ha a határállapot lokális tönkremenetelből
ered, és a térfogati átlagot 95%-os konfidenciaszinten akkor, ha a határállapot nagyobb talajtömeget
érint. Azt azonban nem adja meg, hogy az utóbbi esetben egy- vagy kétoldali
konfidenciaintervallumot kell-e érteni. A konfidencia-intervallum fogalmának alapvetően
kétoldaliként történő felfogása esetén a fenti alapelv akkor teljesül, ha a megbízhatósági szintet 90%ra vesszük fel. Ilyen esetben a kizárt 10%-nak a fele kedvezőbb értékeket takar (az eloszlás felső
ágán, ha az alacsonyabb érték a kedvezőtlenebb), így 5% marad a kisebb értékek valószínűsége. A
legtöbb kézikönyv normális vagy lognormális eloszlást tételez fel a számszerűsíthető talajjellemzőkre,
és erre alapuló képleteket adnak meg.
Ennek a dolgozatnak a célja az volt, hogy ezeknek a képleteknek az alkalmazhatóságát vizsgálja CPT
csúcsellenállásokra. Statisztikai próbákat végeztünk összesen 125 homogén talajréteg adatsorán,
melyeket fúrásszelvények segítségével jelöltünk ki. Az illeszkedésvizsgálatokhoz Kolmogorovpróbákat végeztünk 13 eloszlásra, amelyeket úgy választottuk ki, hogy a lehetőségek széles skáláját
lefedjék. A paraméterekre vonatkozóan maximum likelihood-becsléseket alkalmaztunk, mint a lehető
leghatékonyabb becsléseket.
A Kolmogorov-próbák nyers eredményei, valamint ezek normalizált értékei alapján kijelenthető, hogy
a normalitási feltétel egyértelműen nem állja meg a helyét. A 4 paraméteres béta-, a logisztikus, a
szélsőérték-, és a lognormális eloszlások illeszkedtek a legjobban, és az általános használatra a
lognormális tűnik a legmegfelelőbbek, köszönhetően a viszonylagos egyszerűsége és a jól ismert
normális eloszlással való kapcsolata miatt. A Kolmogorov-próbán elért 0,35-0,40 körüli
szignifikanciaszint már meggyőző lehet az illeszkedés elfogadásához.
Az 5%-os kvantilis becslésére számos módszert megvizsgáltunk, és a CPT adatokhoz az ún.
sorbarendezéses módszert (method of order) ajánlható. Először is ez egy nemparaméteres módszer,
azaz nem szükséges eloszlásra vonatkozó feltételezést tenni. Másodszor, a geotechnikai gyakorlatban
homogén, önálló rétegként kezelt geológiailag formációk általában elegendő CPT adatot
szolgáltatnak, hogy biztosítsák az eloszlásfüggvény megfelelő felbontását az 5%-os kvantilis
környezetében is.
Megvizsgálásra kerültek az átlagra és a mediánra szerkeszthető kétoldali konfidenciaintervallumok,
mind a becslés robosztusságára, mind a hatékonyságára vonatkozóan. A vizsgálatok és az
eredmények összehasonlítása azt mutatták, hogy az átlag normális eloszlású - mint azt a centrális
határeloszlás-tétel kimondja -, függetlenül attól, hogy az adatok milyen eloszlást követnek. Ez
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biztosítja a kis hibával történő, hatékony becslést, főleg a mediánra szerkesztett
konfidenciaintervallumokkal összehasonlítva. Bár a medián konfidencianintervallumára az előzetes
megfontolások nagyobb robosztusságot ígértek alig kisebb hatékonysággal, ezt a bootstrap minták
nem igazolták vissza. Ez utóbbiak erősen szórnak, és az esetek zömében lényegesen kedvezőtlenebb
értékeket szolgáltattak.
Ennek a dolgozatnak a fő eredményei, hogy a geotechnikus mérnökök „statisztikai eszköztárába”
bekerülhet egy egyszerű módszer az 5%-os kvantilis becslésére, másrészt igazolja a CPT adatok
átlagára történő konfidenciaintervallum-szerkesztés gyakran bemutatott módszerének helyességét.
Másrészt pedig megmutatja azt, hogy a CPT csúcsellenállások esetében helytelen a normális eloszlást
feltételezni.
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