
MAGYAR GEOFIZIKA XII. évf. 2 -3 . sz.

Az exponenciális eloszlás alkalmazása 
az altalaj rezonancia-frekvenciáinak 

megkeresésére *
K A R  D É V Á N  P É T E R

A statisztikus feldolgozási módszernél használt 'periodicitás fogalmát egy adott fizikai esemény 
ismétlődési tulajdonságaként definiálhatjuk. Elvetjük a logaritmikusán állandó szélességű inter
vallumrendszer használatát a periódus-gyakorisági görbék meghatározásában s a vizsgált fizikai folya
mattermészetének megfelelői specifikus osztályozási módszer szükségességét hangsúlyozzuk. A dolgozat 
az exponenciális eloszlás alkalmazásának lehetőségét tárgyalja a talajrezonancia helyeinek meghatáro
zására a városi talajnyugtalanság-regisztrátumok kiértékelése alapján.

Понятие периодичности у метода статистической обработки определяется повтор
ным свойством физического события. Отбрасывается употребление интервалов логарифми
чески постоянной ширины в определении диаграмм частот и подчеркивается необходимость 
соответствующего природе физического события особенного квалификационного метода. 
Статья занимается возможностью употребления показательного распределения для опре
деления резонансовых мест колебаний почвы на основе регистрации сейсмических помех в 
городе.

Der Begriff der Periodizität wird bei den statistischen Bearbeitungsmethoden als Wiederholungs- 
eigenschaft eines physikalischen Stadiums definiert. Die Anwendung eines Inter vail systems, in dem 
die Breite des einzelnen Intervalls in logaritmischer Skala konstant ist, wird abgelehnt, und die Not
wendigkeit spezifischer Klassifizierungsmethoden betont.

Die aus den Registrierungen der industriellen Bodenunruhe bestimmten Perioden mögen eine 
exponentielle Verteilung befolgen. Ein Verfahren wird vorgeSchlägen, mit dessen Hilfe die Resonanz
perioden des Bodens ermittelt werden können.

1. Bevezetés
Mint ismeretes, a földrengéshullámok terjedésük utolsó szakaszán változást 

szenvednek. Ügy képzelhetjük el, hogy a talaj legfelsőbb rétegei a földrengés - 
hullámok hatására gerjesztődnek, s a felszínen mérhető rezgéskép e gerjesztett 
rendszernek a gerjesztésre adott válasza. Bizonyos esetekben rezonanciajelen
ség figyelhető meg: az altalaj meghatározott perióduséi rezgések amplitúdóját 
megnöveli. A  földrengéskárosodás szenrpontjából döntő jelentőségű, hogy mely 
periódusú rezgéseket emeli ki a talaj. Japán kutatók kimutatták [1], [2], hogy 
a talaj hasonlóan viselkedik, mind a kárt okozó földrengéshullámok, mind a köz
lekedés vagy ipari tevékenység okozta rezgések hatására. Ez azt jelenti, hogy az 
altalaj módosító hatását a városi talaj nyugtalanság vizsgálat ával is kideríthet
jük. Megállapították azt is [1], [2], hogy az amplitúdó-periódus-görbék és a 
periódus-gyakoriság-görbék maximumai egybeesnek. Sok esetben fáradságos a 
nagyobb periódusok tartományában jelentkező maximumok helyének pontos 
meghatározása. A következőkben a periódusgyakoriság-eloszlásokat vizsgáljuk 
és módszert javaslunk, mely megkönnyíti az altalaj rezonancia-periódusainak 
megkeresését.

2. A periodicitás statisztikus értelmezése
A természetben nem fordulnak elő matematikai értelemben vett periodikus 

jelenségek. Ennek oka az, hogy a fizikai jelenségekre vonatkozó megfigyelések 
mindig több különböző tényező együttes hatásának eredményei. Ha ezek közül

* A városi talajnyugtalanság-regisztrátumok kiértékelése alapján.
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a tényezők közül egy dominál és a többi hatása elhanyagolható, s a domináló 
jelenség periodikus folyamat, akkor a jelenséget jó közelítéssel periodikus 
függvénnyel írhatjuk le, s az eltéréseket egyszerűen hibának tekinthetjük. 
A valóságban azonban nagyon sok olyan jelenség van, amelynél már nem 
tudunk hibahatáron belül periódust értelmezni, mégis periodicitáshoz ha
sonló viselkedést figyelhetünk meg. Ilyen többek között a vizsgálataink 
tárgyát képező városi talajnyugtalanság is.

A periodicitás egyszerű általánosításával olyan periódus-fogalomhoz ju 
tunk, melyet hasznosan alkalmazhatunk a szóban forgó esetekben. A  matema
tikában előforduló periodikus függvények két sajátságát figyelhetjük meg: egy 
tetszőleges függvényérték ismétlődik s az ismétlődés egyenlő közökben valósul 
meg. Tekintsünk el az ismétlődés szabály osságától s definiáljuk a periodicitást 
egy fizikai folyamat bizonyos állapotának ismétlődési tulajdonságaként. A j^erió- 
dus ekkor — időben lejátszódó folyamatoknál — a kiválasztott, pontosan defi
niált fizikai állapot két egymás utáni bekövetkezése között eltelt időként értel
mezhető. A statisztikus feldolgozási módszernél ezeknek az időközöknek a 
gyakorisági eloszlását vizsgáljuk, melyet a szóban forgó fizikai jelenségre jellem
zőnek tekinthetünk.

Az ilyen, ún. periodogramokkal való periódus-kutatás általános gyakor
lattá vált. Többnyire a О-átmeneti intervallumokat tekintik félperiódusnak. 
Ki kell hangsúlyoznunk azonban, hogy a fenti értelmezésnél mindig ugyan
annak a fizikai eseménynek az ismétlődési időközeit vizsgáljuk. A 0-átmeneti 
intervallumoknál azt nézzük, hogy a fizikai folyamatot leíró függvény hol 
metszi a 0-vonalat.

Ez matematikailag azonos feltételt jelent, korántsem bizonyos azonban, 
hogy a metszéspontokhoz tartozó fizikai események is azonosak. Különböző 
fizikai hatások is hozhatják a regisztráló műszert ugyanolyan állapotba. Más
részt például a talajelmozdulás-regisztrátumok esetén a 0-átmenetekhez tartozó 
sebességértékek különbözőek. így, ha eseményként az elmozdulás-sebesség 
értékpárt értelmezzük, akkor a 0-átmenetekhez már nem ugyanaz az esemény 
tartozik. Mindebből látható, hogy a tárgyalt periódus-gyakoriságok nemcsak 
a vizsgált jelenségre lesznek jellemzőek, hanem attól is függnek, hogy a jelen
ség melyik állapotának ismétlődéseit vizsgáljuk s egyáltalán hogyan értelmez
zük ezt az állajDotot. Lehetőségünk van tehát ugyanannál a folyamatnál több 
eltérő tulajdonságú perióclusgyakoriság-görbét meghatározni, melyek mind
egyike a fizikai folyamat más más tulajdonságát tárja fel.

3. Logaritmikusán állandó szélességű intervallum-rendszer 
használatának kritikája

A gyakoriság-görbéket úgy állapítják meg, hogy megszámolják, a kiolva
sott periódusértékek közül hány darab esik az előre meghatározott periódus 
intervallumrendszer egyes intervallumaiba.

Többnyire ekvidisztáns intervallum-rendszert használnak, mely teljesen 
megfelel keskenysávú zajok vizsgálatánál.

A városok peremkerületeiben — ahol egyébként a legtöbb új létesítmény 
épül, s a leginkább aktuális a talaj vizsgálata — a talajrezgések szélessávú 
spektrummal rendelkeznek. Az empirikus periódus-gyakoriság-görbéken meg
figyelhetjük, hogy a kis periódusok gyakrabban fordulnak elő, mint a nagyobb 
periódusok.
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Japán kutatók annak érdekében, hogy a nagyobb periódusok területén 
jelentkező gyakoriság-maximumokat kiemeljék, s így a rezonancia helyeket 
nagyobb biztonsággal állapítsák meg, olyan intervallumrendszert használ
tak, melynél az egyes intervallumok szélessége logaritmikus skálán volt kons
tans [3]. A periódus-intervallum-rendszer osztópontjait tehát a

Tx =  T0 / ,  y, T0 =  konst, i =  1 , 2 , . . .  (1)

képlettel határozták meg. Ez a módszer hallgatólagosan feltételezi azonban, 
hogy az egyes periódusok előfordulási gyakorisága a periódusok hosszával 
fordítottan arányos. Ezt egyszerűen beláthatjuk.

E feltételezés szerint ugyanis célszerűnek látszik a gyakoriságeloszlásnak 
ily módon létrejövő aszimmetriáját eltüntetni. így olyan intervallumrendszert 
határozunk meg, melynek első osztópontját az

egyenletből kapjuk, ahol t0> 0 , a és p alkalmasan választott konstansok. Ebből

A második osztópontot az

egyenletből kaphatjuk:

Az i.-ik osztópontot а у — e^a jelöléssel a

h — h yl

képlet szolgáltatja, amely (1) képlettel azonos. Ez a feltételezés, mely mint 
láthatjuk a logaritmikusán állandó szélességű intervallum-rendszer használata 
mögött rejlik, nem helyes, mert az egyes periódusok előfordulási gyakorisága 
a tárgyalt értelmezés szerint nem függhet maguktól a periódusoktól, hanem 
kizárólag annak a kiválasztott fizikai eseménynek a tulajdonságaitól, melynek 
ismétlődési közeit vizsgáljuk.

Az a kiértékelési módszer, melynek segítségével kapjuk a periódus-gyakori
ság-görbéket, kizárja tehát, hogy bármit is általánosságban kimondjunk a 
periodogramokról.

AT
így pl. a — — felbontóképesség fogalmának használata értelmetlenné 

válik a periódus-kutatás statisztikus módszereinél.
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4. Az exponenciális eloszlás alkalmazása

Annak magyarázat a , hogy a városi talaj nyugtalanságra vonatkozó ])erió- 
dusgyakoriság-görbéknél a gyakoriság-értékek a periódusok növekedésével 
csökkennek, a talaj rezgések keletkezési módjában keresendő'. A  városi talaj- 
nyugtalanság igen nagy számú és egymástól függetlenül működő pontforrás 
által gerjesztett hullámok szuperpozíciójaként képzelhető el. A város egész 
területén működnek egymástól független, pontszerűnek képzelhető zajforrások, 
így a peremkerületekben levő regisztrálási pontba közeli és távoli részekből 
egyaránt érkeznek hullámcsoportok. Az előbbieknél a kis távolság miatt a talaj 
szűrő hatása még elhanyagolható, az utóbbiakból érkező rezgések e szűrőhatás 
miatt hosszabb periódusúak. Feltesszük, hogy a regisztrálási pont közvetlen 
környezetében nem működik nagyobb energiájú zajforrás, tehát a talaj nyug- 
talanság-regisztrátumok a város összes pontforrásai által meghatározott átla
gos rezgési folyamatot tükrözik. Ilyen esetben jogosnak látszik az a hipotézis, 
mely szerint a talaj egy kiválasztott rezgési állapotának egyes bekövetkezései 
függetlenek egymástól. Legyen ez az esemény az, amikor a talajrezgés sebes
sége a 0 értéket veszi fel. (Ezzel ekvivalens a talajmozdulás-idő-függvényén a 
szélsőértékek kialakulása). A szokásos periódus-fogalommal összhangban tekint
sük ennek az eseménynek két egymásutáni bekövetkezése között eltelt időt 
félperiódusnak. Regisztráljuk a talaj sebességet t ideig. Határozzuk meg ekkor, 
hogy mi annak a valószínűsége, hogy a kiválasztott esemény tn =  tjn ideig nem 
következik be, ahol n tetszőleges pozitív egész szám. Az empirikusan megálla
pított gyakoriság-értékeket a valószínűség mért értékeinek tekinthetjük [4]. 
Így a keresett valószínűség közelítő értékét határozhatjuk meg a következő 
méréssel: végezzünk n darab tn =  tjn időtartamú kísérletet közvetlenül egymás 
után. (Mivel a kísérletek kezdetének megválasztása tetszőleges lehet, éppen 
ilyen választással is élhetünk.). Mindegyik kísérlet abból áll, hogy megállapít
juk, hogy az illető kísérlet alatt bekövetkezett-e az esemény vagy sem. Tegyük 
fel, a t időtartam alatt (n darab kísérlet) к darab kísérletnél következett 
be az esemény. A  k/n gyakoriság-érték annak a valószínűségnek mért értéke 
lesz, hogy az esemény a tn idő alatt előfordul. Egymást kizáró eseményekről 
lévén szó, annak valószínűségét, hogy az esemény a tn idő alatt nem következik 
be, az l — k/n gyakoriságérték közelíti. (Feltételezzük, hogy a vizsgált elemi 
esemény bekövetkezési valószínűsége minden kísérlet alatt ugyanaz, tehát 
időben állandó.)

Ismételjük meg a mérést úgy, hogy most 2n darab tjn időtartamú kísér
letet végzünk. Minthogy az esemény egyes bekövetkezései egymástól függet
lenek, annak a valószínűsége, hogy az esemény két egymást követő t\2n idő
tartamú kísérletnél nem következik be, ugyan az, mint annak valószínűsége, 
hogy egy tn időtartamú kísérletnél nem következik be. így a független esemé
nyekre vonatkozó szorzási szabályt alkalmazva, az

mennyiség szintén az előbbi valószínűség közelítő értéke lesz.
A mérés nyilván pontatlan, hiszen előfordulhat, hogy egy kísérlet alatt 

az esemény többször is bekövetkezhet, amire a gyakoriság-értékek megálla
pításánál nem voltunk tekintettel. Ha feltesszük azonban, hogy ennek a
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valószínűsége az egyes kísérletek időtartamának csökkenésével csökken, akkor 
a teljesen hasonló gondolatmenet alapján adódó

mennyiségek a keresett valószínűség egyre nagyobb pontosságú közelítései lesz
nek. A  keresett valószínűségnek tetszőleges regiszdrátum-darabra is érvényes 
alakját határértékképzéssel kapjuk:

( 2 )

A kjt mennyiség a vizsgált esemény időegység alatti átlagos előfordulási száma, 
vagy az átlagperiódus reciprokának kétszerese. Annak a valószínűségét, hogy 
az esemény pontosan tn idő múlva következik be, a (2) eloszlásfüggvény deri
válásával nyert valószínűség-sűrűség függvény adja meg a különböző tn érté
kekre:

(3)

Feltételezésünk szerint tehát a (3) sűrűségfüggvény írja le a talaj nyugtalanság- 
regisztrátumokból kajjott periódus-gyakoriságok eloszlását. Abból a célból, 
hogy ennek helyességét ellenőrizzük, kiszámítottuk az egyes empirikus gyakori
ság-görbékhez tartozó elméleti eloszlásfüggvényeket. A kiolvasott periódus-érté
kek diszkrét crtéksorozatot alkotnak. Ha a fél periódusokat ± r / 2  hibával 
mérjük ki, a periódusok ± r  pontosságúak. Úgy képzelhetjük el, hogy minden

olyan periódust, mely a

ahol a az átlagperiódus reciprokának kétszerese.

5. A talaj rezonancia-helyeinek értelmezése

Az egyes periódus-gyakoriság-értékek az altalaj módosító hatása miatt 
eltérnek helyenként az elméleti elosztástól.

Képezve az egyes empirikus gyakoriságértékek és az elméleti valószínűség- 
értékek hányadosát, ugyanazon j^eriódusnál véve mindkettőt, olyan redukált 
görbét kajkunk, mely elvileg már csak az altalaj módosító hatását tükrözi. Az 
ezen görbén jelentkező maximumokhoz tartozó periódus-értékeket tekintjük
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a talaj rezonancia-periódusainak. Az exponenciális eloszlástól való legnagyobb 
eltérések helyei nem mindig esnek egybe a szokásos módon megállapított gya
koriság-görbéken jelentkező maximumokkal. A  mellékelt ábrákon a valószínű
ség- és gyakoriság-értékek helyett az elméleti darabszámot, illetve a tényleges 
előfordulási darabszámokat tüntettük fel a periódus függvényében. Ugyanazo
kon ábrákon láthatjuk a megfelelő redukált görbéket is, melyet r betűvel jelöl
tünk. Ezekre az ábrák jobb oldalán meghúzott függőleges tengelyen levő 
skálabeosztás érvényes.

Az 1. ábrán  látható gyakoriság-eloszlás követi legjobban az elméleti el
oszlást, ezt készítettük a legtöbb (1870) periódusértékből. A többinél átlag 
5 — 600 periódusérték állt rendelkezésre. Minél hosszabb regisztrátumokat dol
gozunk fel, annál inkább várhatjuk, hogy a zajra vonatkozó alapfeltevésünk 
teljesül. Természetesen nem zárhatjuk ki annak lehetőségét, hogy a regisztrá-

/. ábra. Kihúzott görbe: a talajnyugta- 
lanság-regisztrátumok alapján, 1870 érték 
felhasználásával kapott periódusgyakori- 
ság-görbe; szaggatott görbe: a gyakoriság- 
eloszlást közelítő elméleti exponenciális 
valószínűségeloszlás; R  jelölés: az előb
biekből hányados képzéssel nyert redu

kált görbe
Фиг. 1. Кривые распределения: непре
рывная линия — получена на основе 
регистрации сейсмических помех из 
1870 данных, пунктир -  теоретическая 
показательная линия распределения 
по вероятности, которая прилижается 
к распределению частот, R -  редуци
рованная линия, получена из теоре
тических и измеренных данных с де

лением
Fig. 1. Voll ausgezogen: die Periodenhäu
figkeitskurve aus 1870 Per io den werten, 
bezogen auf die Registrierung der Bode
nunruhe; gestrichelte Kurve: theoretische 
exponentielle Wahrscheinlichkeitsvertei
lung; mit R  bezeichnet: die aus den 
beiden vorhergehenden Kurven durch 
Dividierung bekommene reduzierte Kurve

2. ábra. Kihúzott görbék: két, külön
böző időből származó, ugyanarra a 
mérési pontra vonatkozó periódus- 
gyakoriság-görbe (karikával, illetve 
kereszttel jelölve); szaggatott görbék: 
az előbbiekben megfelelő exponenciá

lis eloszlások

Фиг. 2. Кривые распределения: 
непрерывная линия и о о о и 
+  + +  знаки измеренных данных 
на том же месте в различное время, 
пунктир -  соответствующее изме
ренным данным теоретическое рас

пределение

Fig. 2. Voll ausgezogen: die Perio
denhäufigkeitskurven bezogen auf 
verschiedene Zeitpunkte (bezeichnet 
О О О bzw. +  +  + ), an demselben 

Registrierungsort; gestrichelte Kur
ven: die den vorhergehenden Kurven 
entsprechenden exponentiellen Ver

teilungen
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tumokon időnként csupán egy-két nagyobb energiájú zajforrásra jellemző össze
függő hullám vonulatok jelennek meg, melyekre természetesen a véletlenszerű
ség nem teljesül. Pusztán emiatt is alakulhatnak ki maximumok a gyakoriság
görbéken, melyek félrevezetők. Ezért olyan regisztrátum-szakaszokat is ki
értékeltünk az új módszer segítségével, melyek a zaj ilyen tulajdonságait is 
tükrözik.

A 2. ábrán két különböző időből származó, de ugyanarra a mérési pontra 
vonatkozó regisztrátumok kiértékelése alapján nyert gyakoriság-görbéket ábrá
zoltunk. Az egyiknél körökkel, másiknál keresztekkel jelöltük a kiszámított gya
koriságértékeket. A gyakoriság-eloszlásoknak megfelelő elméleti görbéket szag
gatott vonallal rajzoltuk meg. A rezonancia-jelenség következtében kialakult 
maximumok helyzete ugyanannál a mérési pontnál nem változik. Ezzel szem
ben a szóban forgó két gyakoriság-görbénél a maximumok nem esnek egybe.

3. ábra. A 2. ábrán látható gyakoriság- és elméleti
görbékből hányadosképzéssel kapott redukált görbék
Фиг. 3. Редуцированные кривые, получены из 
теорических и измеренных данных второго 

рисонка
Fig. 3. Die aus den Häufigkeits- und theoretischen- 
Kurven, die in Fig. 2. zu sehen sind, durch 

Dividierung erhaltenen reduzierten Kurven

A 3. ábrán látható redukált görbéken a maximumok, tehát a gyakoriság
értékeknek az exponenciális eloszlástól való legnagyobb eltéréseinek helyei 
már megegyeznek a két különböző időből származó regisztrátumra vonatko
zólag. így indokoltnak látszik a redukált görbéken kialakult időben álladó hely
zetű maximumokhoz tartozó periódusokat, melynek az eredeti gyakoriság 
görbék maximumaihoz tartozó periódus értékek egyikével sem egyeznek, a 
rezonancia-jelenség következtében kialakultnak, tehát az altalajra jellemzőnek 
tekinteni. A  4. és 5. ábrán látható görbékkel illusztrálni szeretnénk, hogy 
még viszonylag kevés ( 5 — 600) adatból készített gyakoriság-görbék átlagos 
lefutása is megfelelően jellemezhető az exponenciális valószínűség-eloszlással. 
Megemlítjük még, hogy a regisztráló műszer korlátozott frekvenciaátvivő ké
pessége miatt a kisperiódusú rezgések egy része kiszűrődik, így a kis perió
dusok területén szükségképpen kialakul egy maximum, mely esetenként
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egybeeshet a rezonancia-maximummal, többnyire azonban nincs kapcsolata 
vele. Ennek megítélésében is hatékonyan használhatjuk az ismertetett mód
szert.

Mind a kiértékelést, mind a feldolgozást számítógéppel végeztük.

4. ábra. Kihúzott görbe: a talajnyugt alan- 
ság-regisztrátumok alapján 5 — 600 érték 
felhasználásával kapott periódus-gyakori
ság-görbe; szaggatott görbe: a gyakoriság, 
eloszlást közelítő elméleti exponenciális 
görbe; R  jelzés: aZ előbbiekből hányados

képzéssel nyert redukált görbe
Фиг. 4. Кривые распределения: непре
рывная линия -  получена на основе 
регистрации сейсмических помех из 
500 — 600 данных, пунктир -  теорети
ческая показательная линия распреде
ления по вероятности, которая приб
лижается к распределению частот, R -  
редуцированная линия ком на фиг. 1.
Fig. 4. Voll ausgezogen: die Perioden - 
HäufigkeitskuTve der Bodenunruhe, aus 
500 — 600 Periodenwerten; gestrichelte 
Kurve: entsprechende theoretische expo
nentielle Verteilung; mit R bezeichnet: die 
aus den beiden vorhergehenden Kurven 
durch Dividierung erhaltene reduzierte 

Kurve

5. ábra. Kihúzott görbe: a talajnyugta
lanság regisztrátumok alapján, 5 — 600 
érték felhasználásával kapott periódus- 
gyakoriság-görbe; szaggatott görbe: a 
gyakoriság-eloszlást közelítő elméleti ex
ponenciális görbe; R jelzés: az előbbiekből 
hányadosképzéssel nyert redukált görbe
Фиг. 5. Кривые распределения: непре
рывная линия -  получена на основе 
регистрации сейсмических помех из 
5 0 0 -6 0 0  данных, пунктир -  теорети
ческая показательная линия распре
деления по вероятности, которая приб
лижается к распределению частот, R -  
редуцированная линия ком на фиг. 1.
Fig.5. Voll ausgezogen: die Perioden
häufigkeit skuT ve der Bodenunruhe, aus 
500 — 600 Perioden werten; gestrichelte 
Kurve: theoretische exponentielle Vertei
lung; mit R  bezeichnet: aus den beiden 
vorhergehenden Kurven durch Dividie

rung erhaltene reduzierte Kurve
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