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ÖSSZEFOGLALÓ 

 

Az irodalom hagyományosan adott (jellemzően radiális) sztereotómiát feltételezve határozza meg 

tégla boltívek állékonysághoz szükséges minimális vastagságát (az.ún. Couplet-Heyman probléma): a 

képlékenységtan szélsőérték tételeit alkalmazva meghatározza a feltételeknek megfelelő egyetlen 

lehetséges nyomásvonalat, mely a szerkezet keresztmetszetébe a határállapotban éppen belefér. A 

minimális vastagság vizsgálat lehetővé teszi a probléma geometriai megközelítését: a feladat egy statikailag 

határozott tartó parametrikus megoldása.  Határállapotban az egyensúly feltétele, hogy a nyomásvonal 

sehol se lépjen ki a keresztmetszetből. Ez akkor lehetséges, ha a belső csuklók helyén éppen érinti az 

ív határvonalát, ami a sztereotómia függvénye. Ez geometriailag határozatlanná teszi a feladatot. Figyelembe 

véve a tégla alacsony húzószilárdságát, húzószilárdság nélküli anyagmodellt alkalmazunk. A 

hagyományos megközelítés helyett optimalizációs problémaként vizsgáljuk a kérdést, először állandó 

vastagságú félkörívek esetén. A sztereotómiát ismeretlennek feltételezve minimális vastagságok 

tartománya válik elérhetővé adott ívgeometria és teher esetén. Igazoljuk, hogy a metszetek irányára 

vonatkozó alapvető megkötések elegendők ahhoz, hogy jól definiált optimalizációs feladatot kapjunk. 

Analitikus eljárással meghatározzuk a minimális vastagságok tartományának alsó korlátját önsúlyával 

terhelt félkörív boltív esetében.  A kapott sztereotómia a belső csukló környezetében csaknem kör-

érintő irányú metszeteket eredményez, ami a megcsúszást kizáró Heyman-i feltételezéssel nem 

egyeztethető össze. Ezért a modell továbbfejlesztése során a lehetséges sztereotómiák körét tovább 

szűkítjük a súrlódási szög, mint geometriai korlát figyelembevételével. Megmutatjuk, hogy a gyakorlat 

szempontjából valós súrlódási szöget feltételezve a tartomány alsó korlátja jelentősen nő. Az eljárás 

lehetővé teszi, hogy a minimális vastagság vizsgálat keretein belül egyszerre vegyük figyelemebe a 

sztereotómia és (korlátozottan) a véges súrlódás hatását.  

A minimális vastagság vizsgálat az ív tönkremeneteli mechanizmusát (a dolgozat keretén belül 

kizárólag tiszta forgási tönkremenetel) ismertnek feltételezi. A kialakuló képlékeny csuklók száma és 

elrendezése (többek között) a szerkezet geometriájának függvénye. Az ívek vizsgálatát a csúcsíves, 

illetve részben a szimmetrikus, konvex, állandó vastagságú ívekre is kiterjesztjük. Analitikusan 

igazoljuk, hogy körszegmens vezérgörbéjű ívek esetében az egyszerre megjelenő csuklók száma 

maximum 7. Ugyanakkor olyan numerikus eljárást mutatunk, mely tetszőleges (>5) csuklószámú, 

konvex ív generálására alkalmas. Körszegmens vezérgörbéjű ívek esetében meghatározzuk a 

sztereotómia hatását a minimális vastagságra. Erre az ívtípusra megvizsgáljuk továbbá annak a 

lehetőségét, hogy általánosítható-e a félkörívek esetében feltárt összefüggés, hogy a burkoló, 

amennyiben (a sztereotómia függvényében) egybeesik a nyomásvonallal a minimális vastagságok felső 

korlátját eredményezi. Igazoljuk, hogy ez a görbe minden esetben burkolja ugyan a 

nyomásvonalcsaládot, azonban általános esetben nem eredményez szélsőértéket, illetve amennyiben 

igen, az lehet alsó korlát is. Megmutatjuk, hogy a minimális vastagságok tartománya ettől függetlenül 

minden ívalakra korlátozott, a korlátokat és a kialakulásuk feltételét ismertetjük. 

Tégla kupolák membránhéjelmélet szerinti vizsgálata analóg az ívek állékonyságának nyomásvonal 

alapú ellenőrzésével: mindkét esetben egy lehetséges egyensúlyi állapot meghatározása a cél. A 

dolgozatban az ideális kupola alakmeghatározásának egyik ismert problémafelvetésére adott válasz 

kiterjesztését és általánosítását mutatjuk be: azt a vastagság-függvényt keressük, amely a félgömb 

középfelülettel, mint membránfelülettel rendelkező kupola esetében húzásmentes feszültségeloszlást 

eredményez. A kapott alakokat összevetjük a történeti építészet kiemelkedő példáival. A feltárt 

hasonlóság igazolja a korabeli építőmesterek empirikus ismereteit a kupola erőjátékáról. Ennek 

alapján osztályozási rendszert javaslunk, ami a történeti példákat a húzott zóna csökkentésére irányuló 

szerkezeti megoldás(ok) típusa alapján csoportosítja. 
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1 BEVEZETŐ 

 

 

Tégla boltívek nyomásvonal alapú állékonyság-

vizsgálatának több évszázados hagyománya van. A 

XVII. századtól kezdve, párhuzamosan a mai 

értelemben vett mérnöki mechanika felemelkedésével, 

(1. ábra) szerkesztésen alapuló és analitikus eljárások is 

megjelentek. Azonban a nem-lineáris anyagtörvény és az 

összetett geometria miatt a feladat a mai napig tartogat 

nyitott kérdéseket.  Elhanyagolva a tégla csekély 

húzószilárdságát, húzószilárdság nélküli anyagmodellt 

alkalmazunk. A minimális vastagság vizsgálat alapját az 

a megfontolás képezi, hogy húzószilárdsággal nem 

rendelkező anyagból épített szerkezet csak akkor lehet 

állékony, ha a nyomásvonal, illetve térbeli szerkezetek 

(boltozatok, kupolák) esetében a nyomásfelület (a 

nyomóerő útja a szerkezeten belül) sehol sem lép ki a 

kereszt-metszetből. Meglévő szerkezetek ellenőrzése 

esetén a szerkezeti vastagságot a végtelen 

nyomószilárdság feltételezése mellett adott geometria és 

teher alapján meghatározott minimális vastagsággal 

vetik össze: ez az a vastagság, amibe a 

nyomásvonal/nyomásfelület éppen belefér. 

A nyomásvonal elmélet gyökerei a rugalmasságtan kifejlődését megelőző időkig nyúlnak vissza 

(ld. falazott ívek állékonyságvizsgálatának történeti összefoglalója pl.  [Ageno et al, 2004, Kurrer, 

2008]). A mai értelemben vett minimális vastagság vizsgálat elméleti alapjait Kooharian [1952], 

illetve Heyman [1969] fektette le, a képlékenységtan szélsőérték tételeire alapozva. Fontos 

alapvetés, hogy a történeti szerkezetek esetében jellemzően az állékonyságvesztés és nem a 

szilárdsági tönkremenetel a mértékadó. A szerkezetet a mechanizmussá alakulás pillanatában 

vizsgálva az eredeti, határozatlan probléma statikailag határozott feladatra egyszerűsödik, 

lehetővé téve a határállapot feltételeinek geometriai megfogalmazását [Cochetti et al, 2011]. 

Annak ellenére, hogy régóta kutatott jelenségről van szó, a probléma geometriai leírása mégsem 

teljes. Jelen dolgozat két tényezőt vizsgál kiemelten: a sztereotómia hatását az ív állékonyságára, 

illetve ettől nem függetlenül az ívgeometria és a forgási tönkremeneteli mechanizmus közötti 

kapcsolatot. A disszertáció lezárásaként rövid kitekintést adunk egy, az ívek egyensúlyi 

vizsgálatának térbeli kiterjesztéseként értelmezhető problémára: a membránhéjelmélet alapján 

félgömb középfelülettel rendelkező falazott kupolák ideális alakját keressük, az eredményt pedig 

történeti példákkal vetjük össze.  

  

 

1. ábra. Példa a nyomásvonal elmélet korai 
alkalmazására: Giovanni Poleni koncepcióvázlata a 

római Szt. Péter bazilikia kupolájának 

állékonyságvizsgálatához.  
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2 IRODALMI ÁTTEKINTÉS, MOTIVÁCIÓ 

 

 

2.1 Geometriai határozatlanság a falazott ívek állékonyságvizsgálatában 

Heyman értelmezésében a minimális vastaság vizsgálat a képlékeny tervezés módszertanával rokon 

(ld még optimális tervezés, képlékeny csuklók kiosztásának módszere [Neal, 1952, Kaliszky, 

1975]). A statikai tétel alkalmazásával az állékonyághoz szükséges minimális vastagságot úgy 

határozza meg, hogy felvesz egy (kinematikailag lehetséges) csuklóelrendezést, majd kihasználva, 

hogy a határhelyzetben a nyomásvonal és az ív határvonala a belső csuklóban érinti egymást, az 

egyensúly feltételét geometriai formában adja meg [pl. Milankovitch, 1907, Makris & Alexakis, 2013]. 

Jelen dolgozatban ezt a megközelítést alkalmazzuk. Hagyományosan [e.g. Heyman, 1969, 

Cochetti et al, 2011] a minimális vastagság vizsgálat során a teher és geometria mellett a 

sztereotómiát is ismertnek (jellemzően radiálisnak) feltételezik, ez alapján határozzák meg az 

egyetlen minimális vastagságot és az ahhoz tartozó egyetlen egyensúlyi nyomásvonalat. Azonban 

már Moseley [Moseley, 1843] is felvetette, bár inkább általánosan, hogy a feladat másképp is 

megfogalmazható: 

“This line [the line of resistance, i.e. thrust line] can be completely determined by the methods of analysis in 

respect to a structure of any given geometrical form having its parts in contact by surfaces also of given 

geometrical forms. And conversely, the form of this line being assumed, and the direction which it shall have 

through any proposed structure, the geometrical form of that structure may be determined, subject to these 

conditions; or lastly, certain conditions being assumed both as it regards the form of the structure and its line 

of resistance, all that is necessary to the existence of these assumed conditions may be found.”  

Az utolsó javaslat felfogható úgy is, hogy adott ívgeometria és teher esetén kezelhetem a 

sztereotómiát ismeretlenként, kereshetem az a sztereotómiát, amelyik a lehető legalacsonyabb 

minimális vastagságot eredményezi. Jelen dolgozatban erre a kérdésre keressük a választ. A 

sztereotómia jelentőségére már Makris és Alexakis (2013) (ill. [Alexakis & Makris, 2015]) is 

rámutatott: a hivatkozott cikkekben a potenciális energia vizsgálatán (a virtuális munka elvének 

egy alternatív alkalmazása) keresztül explicit módon igazolták, hogy a belső csuklóban felvett 

különböző repedésirányok különböző minimális vastagságot eredményeznek, azonos geometria 

(félkörív, ellipszis) és teher (önsúlyteher) esetén (3. ábra). Ugyanakkor azáltal, hogy csak egy skalár 

paramétert használtak, az ív globális sztereotómiájának jelentőségét nem vizsgálták  

2. ábra. Kellően vastag, önsúlyával terhelt állandó vastagságú félkörív végtelen sok egyensúlyi nyomásvonallal rendelkezik 
(bal), ugyanaz az ív, határállapotban, radiális sztereotómia feltételezése mellett 5 csuklós mechanizmussá alakul: az (1db) 

egyensúlyi nyomásvonal éppen nem lép ki a szerkezetből (jobb)  
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Jelenleg több kutatás foglalkozik a Heyman-i 

anyagmodell [Heyman, 1969] korlátaival, 

különösképpen vitatott a végtelen súrlódásra 

vonatkozó megkötés [e.g. Bagi, 2014].  

Ugyanakkor fontos leszögezni, hogy a Heyman-i 

modell jól közelíti a szerkezet valós működését 

radiális sztereotómia feltételezése mellett, 

önsúlyával terhelt félkörív esetén. Egymástól 

függetlenül többen [Aita et al 2017, Lengyel, 

2018] meghatározták a súrlódási együttható 

minimumát, mely meggátolja az elemek 

elcsúszását – a kapott érték (0.35) tégla anyag 

esetén elérhető. A súrlódás hatásával jelen 

dolgozat keretén belül azért indokolt foglalkozni, 

mert a vizsgált sztereotómiák köre a radiálistól 

jelentősen eltér.  

Tiszta forgási tönkrementel feltételezése mellett 

(vagyis a Heyman-i feltételezéseket elfogadva) is 

többféle csuklóelrendezés alakulhat ki a 

határhelyeztben, az ív alakjának függvényében. 

Mivel a minimális vastagság vizsgálat geometriai 

megközelítése során a csuklók számát és 

elrendezését ismertnek feltételezzük, ezért az 

ívalak és a tönkemeneteli mód viszonya egy 

fontos kutatási terület. Építészettörténeti 

jelentősége miatt a csúcsívekkel különösen sokan 

foglalkoznak [pl. Romano and Ochsendorf, 2009 

Lengyel, 2018]. Azonban a hivatkozott kutatások 

adottnak (radiális) feltételezték a szetereotómiát, így annak esetleges hatását úgy a minimális 

vastagság értékére, mint a tönkremeneti módra szélesebb körben (elliptikustól eltérő geometriák) 

korábban nem vizsgálták.   Az ív mechanizmussá alakulásához szükséges csuklószám tetszőleges, 

szimmetrikus ív esetére az irodalomban megtalálható (5 vagy 6), azonban Nikolić (2017) úgy 

találta, hogy az ívgeometria függvényében a csuklószám lehet magasabb (4. ábra). A magasabb 

csuklószám szerkezetileg kedvezőbb ívalakot jelez, ugyanis ezeknél a minimális vastagság a 

hasonló geometriák közül a legkisebb. Elméleti szempontból izgalmas felvetés a magasabb 

csuklószám és a kis vastagság lehetséges korrelációja: amennyiben a feladat annak az 

ívgeometriának a definiálása, ahol a keresztmetszet a lehető legkisebb, a láncgörbét kapjuk 

eredményül – ez modellezhető végtelen sok csuklós mechanizmusként. 

  

3. ábra. A belső csuklóban kialakuló repedés iránya és a 
minimális vastagságok kapcsolata, a felső korlát 

meghatározása (forrás [Alexakis & Makris, 2015]) 

4. ábra. A tönkremenetel módja és az állékonysághoz 
szükséges minimális vastagság csúcsívek esetén, az 
ívgeometria függvényében (forrás [Nikolić, 2017]) 
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2.2 Optimális vastagságeloszlású félgömbkupolák 

A gömbkupolák a történeti építészet karakteres elemei. A geometria előnyös volt a kivitelezés 

szempontjából (szerkesztés), a gömb pedig a teljesség, természetfeletti téri szimbóluma [pl. Smith, 

1949, Mainstone, 1979, Melaragno, 1991]. A falazott kupolákon meridián irányban gyakran 

jelentek meg repedések, melyek arra ösztönözték az építőmestereket, majd építészeket és 

mérnököket, hogy megértsék ezek szerkezeti működését. A membránhéjak elmélete alapján 

állandó vastagságú, önsúlyukkal terhelt félgömbkupoláknál a gyűrűerő az ún. semleges szögnél 

előjelet vált: a kupola alsó része húzott lesz. Ez magyarázza, hogy ott, a tégla alacsony 

húzószilárdsága miatt szinte elkerülhetetlenül megjelennek repedések. A szakirodalomban 3 

csoportba sorolható elméleti megoldások találhatók erre a problémára, közös bennük, hogy 

elhanyagolva a tégla csekély húzószilárdságát, húzószilárdság nélküli anyagmodell feltételeznek. 

(a) A középfelület megváltoztatásával elérhető, hogy tisztán nyomott héjat kapjunk (pl. forgási 

paraboloid, kúp) (b) A kupola vastagságeloszlásának függvényében akár gömbi középfelület 

mellett is található olyan nyomásfelület, amely sehol nem lép ki a keresztmetszetből. Példákat 

síkbeli [Heyman 1967, Oppenheim 1997, Levy 1888] és térbeli [Cipriani &Lau, 2006] erőjáték 

feltételezése mellett is találunk. Jelen dolgozat szempontjából a harmadik megközelítés 

eredményei meghatározók: (c) Gömbkupolák ideális alakjának meghatározásakor az irodalom a 

gömbi középfelületet tekinti membránfelületnek, és a peremfeltételeknek megfelelő 

vastagságfüggvényt keresi [Ziegler, 1969, Rozvany et al 1980, Nakamura et al 1981]. A hivatkozott 

cikkek peremfeltételként jellemzően egyenletes feszültségeloszlást írnak elő meridián- vagy 

gyűrűirányba [Ziegler, 1969]. Pesciullesi szerzőtársival [1997] elemzi a korábbi eredményeket, 

majd történeti kontextusba helyezi az elméleti feladatot, amikor esettanulmányként a 

Montepulcano-i katedrális kupolájának alakját hasonlítja össze az kapott geometriákkal. Cikkük 

az ún. Levy-típusú probléma új, analitikus megközelítésével bővíti a megoldások körét. Levy 

(1888) szerkesztési eljárást javasolt, ahol a kupola felső részét lényegében membránfelületként, a 

berepedt részt pedig változó vastagságú ívek soraként kezelte. Az ívekben a ‘nyomásvonal’ 

elmozdult a középfelülettől, Pesciullesi és szerzőtársai azonban végig a gömbi középfelületet 

tekintik membránfelületnek. Arra a következtetésre jutnak, hogy ekkor a repedésmentes 

félgömbkupola feltétele, hogy a vastagság-függvény a kupola pereménél a végtelenbe tartson (5. 

ábra). Miközben a harmadik megközelítést vizsgáló cikkek mind kiemelik, hogy a gömbkupolák 

erőjátékát döntően befolyásolja a semleges szög helye, érdekes módon közvetlenül nem erre írnak 

elő feltételt. Jelen dolgozat végén mi ezzel foglalkozunk. A célunk, hogy a membránhéjelmélet 

segítségével olyan vastagságfüggvényt határozzunk meg, amely adott szögnél eltűnő, vagy 

mindenhol zérus/nem-negatív gyűrűerőt eredményez.   

5.ábra. Ideális félgömbkupola vastagságfüggvénye és feszültségeloszlása. (forrás: [Pesciullesi et al. 1997]) 
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3 A KUTATÁS CÉLJAI 

 

 

Annak ellenére, hogy mind történeti, mind korabeli források foglalkoznak a sztereotómia tégla 

boltívek állékonysághoz szükséges minimális vastagságára gyakorolt hatásával, a probléma 

általános, analitikus leírása hiányzik.  Szemben a szakirodalom eljárásaival, az alábbiakban a 

sztereotómiát ismeretlennek feltételezzük, ami a feladat újszerű megközelítését jelenti.  

Önsúlyukkal terhelt, állandó vastagságú téglaboltívek esetén vizsgáljuk, 

• hogy helyes-e az irodalom azon feltételezése, mely szerint a sztereotómia 

helyettesíthető egy skalár paraméterrel (pl. a repedés iránya a belső csuklóban)? 

• mi a geometriai kapcsolat az eredő erők burkológörbéje és a nyomásvonal család 

tagjai között. Megadható-e általános formában, hogy milyen sztereotómia esetén esik 

egybe a burkoló és a nyomásvonal – tetszőleges megoszló teher esetén? Az 

eredményeket az 1. tézisben foglaljuk össze.  

• A sztereotómia minimális vastagságra gyakorolt hatásának vizsgálata optimalizációs 

feladatra vezet, azt a sztereotómiát keressük, ami a lehető legalacsonyabb minimális 

vastagságot eredményezi (alsó korlát). Megmutatjuk, hogy a metszetirányra vonatkozó 

alapvető geometriai megkötések elegendők ahhoz, hogy jól definiált optimalizációs feladatot 

kapjunk (6. ábra).  A kapott minimumhoz tartozó sztereotómia érvényességét is vizsgáljuk 

– vagyis, hogy lehetséges-e egyensúlyi nyomásvonalat definiálni a kapott vastagsághoz. 

Az eredményeket a 2. tézisben foglaljuk össze. 

 

• A Coulomb-féle súrlódási törvény alapján a véges súrlódási szög értelmezhető jelen 

modellben a metszetirányra vonatkozó további korlátként. Kérdés, hogy ez hogyan 

befolyásolja a lehetséges sztereotómiák és minimális vastagságok körét. Az eredményeket a 

3. tézisben foglaljuk össze. 

6. ábra. A lehetséges sztereotómiák körét a metszetirányra vonatkozó alapvető geometriai korlátok 
és az egyensúly feltétele szabja meg 
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A sztereotómia hatásának vizsgálatát kiterjesztjük körszegmens vezérgörbéjű (csúcs)ívekre. A 

vizsgálat egyik célja, hogy felderítse, a sztereotómiának van-e szerepe az ív tönkremeneteli 

mechanizmusában, hiszen a kialakuló csuklók száma és elhelyezkedése (7-8. ábra) a minimális 

vastagság vizsgálat bemenő paramétere. A tönkremeneteli csuklószám és az ívgeometria 

összefüggését ezt követően tovább vizsgáljuk szimmetrikus, konvex ívek esetében.  Vizsgáljuk, 

hogy: 

• igazolható-e analitikusan, hogy csúcsívek esetén a határállapotban a geometria 

függvényében maximum 7 csukló alakulhat ki (maximum π/2-es nyílásszög esetén). 

• van-e elméleti felső korlátja a tönkremeneteli csuklószámnak, tetszőleges 

szimmetrikus ív esetén. 

• vajon a szetereotómia hatása függ-e a csuklószámtól, illetve a sztereotómia 

befolyásolja-e a tönkremeneteli csuklószámot. 

Ha létezik, akkor indokolt a minimális vastagságok szélsőértékeinek meghatározása adott 

ívgeometriához. Nagyban egyszerűsítené a szerkezetek ellenőrzését, ha igazolni lehetne egy 

kitüntetett nyomásvonal (sztereotómia) létezését, amely minden esetben szélsőértéket 

eredményez. A kötélgörbe típusú nyomásvonal (függőleges sztereotómia) a minimális vastagságok 

felső korlátját adja félkörív esetén (5-h1 típus), ezzel a biztonság javára közelít – így potenciális 

jelöltnek tűnik. Csúcsívekre vonatkozó vizsgálataink eredményét a 4-5. tézisben foglaljuk össze.  

A téglakupolák kapcsán jelen dolgozat új 

megközelítésben tárgyalja a membránhéjak 

elméletére alapozva az irodalomból ismert 

problémát, azaz a tégla félgömbkupolák optimális 

alakját. Kiterjeszti és általánosítja az ún. módosított 

Levy-típusú megoldást: a kupola gömbi 

középfelületét membránfelületként kezelve azt a  

vastagság-függvényt keressük, ami (1) teljes 

félgömbre zérus,  (2) nem-pozitív gyűrűerőt 

eredményez adott nyílásszög/semleges szög 

esetén. A kapott geometriákat történeti példákkal 

vetjük össze. Az eredményeket a 6. tézisben foglaljuk 

össze. 

  

7. ábra. Csúcsívek lehetséges forgási tönkremeneteli mechanizmusai ([Nikolić, 2017] nyomán) 

8. ábra. Csúcsívek forgási tönkremeneteli mechanizmusa 
a geometriájuk függvényében, függőleges sztereotómia 
feltételezése (kötélgörbe típusú nyomásvonal) mellett  
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4 FOGALMAK, ELMÉLETI HÁTTÉR 

 

 

A tézisekben szereplő fontosabb fogalmak:  

Nyomásvonal: a nyomóerő útja a (sík) szerkezeten belül.  Az ívgeometria és a teher által 

meghatározott belső erők mellett a sztereotmia függvénye is: A nyomásvonal (L) az eredő erőknek 

(E) a vonatkozó metszősíkon (s) vett döféspontjainak halmaza (9. ábra). Jelen modellben a 

nyomásvonalat akkor nevezzük egyensúlyinak, ha az ív mentén sehol nem lép ki a 

keresztmetszetből. A fentiekből következik, hogy egy statikailag határozott szerkezethez, a 

sztereotómia függvényében végtelen sok nyomásvonal generálható, ezek nyomásvonal családot 

alkotnak.  

Burkoló: A burkoló az eredő erők hatásvonalai által definiált egyenessereg burkológörbéje – így 

azok éppen érintik. Sík, statikailag határozott szerkezet esetében egyértelműen meghatározott. 

Csak speciális sztereotómia esetén esik egybe a nyomásvonallal (önsúlyteher esetén függőleges 

metszetek mellett), az ekkor kialakuló nyomásvonalat kötélgörbe típusú nyomásvonalnak nevezzük.  

Sztereotómia: a kő-vagy téglarakás módját írja le, ezáltal a kialakuló repedések lehetséges irányát 

adja meg (feltételezzük, hogy repedések az elemek között és nem az elemeken keresztül alakulnak 

ki). A feladat geometriai megfogalmazása lehetővé teszi, hogy a sztereotómiát paraméterként, 

vagy ismeretlenként kezeljük. Ennek olyan esetekben van jelentősége, amikor a sztereotómia nem 

ismert (rejtett), vagy a szerkezet nem elemekből épült (pl. beton). Ezek alapján a sztereotómiát az 

alábbiak szerint definiáljuk: az a függvény, amely a referencia vonal minden pontjához egy 

metszetirányt rendel. A sztereotómia függvényt akkor tekintjük érvényesnek, ha egyensúlyi 

nyomásvonalat eredményez. Metszet: két szomszédos (akár tetszőlegesen kis) elem közötti 

érintkezési síkfelület (illetve egyenes a síkban). A sztereotómia egyértelműen meghatározza. 

9.ábra. Fél-ív egyensúlya határállapotban 
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A dolgozatban a képlékenységtan statikai tételét alkalmazzuk. A folyási feltételt a metszeteken 

ébredő eredő erő külpontosságával definiáljuk (másképp a M/N  aránnyal): képlékeny csukló 

akkor alakul ki, ha ez eléri a keresztmetszet körvonalát. Az egyensúly feltétele, hogy a 

nyomásvonal sehol se lépjen ki a keresztmetszetből. Az alkalmazott anyagmodell merev-

tökéletesen képlékeny, továbbá a Heyman által javasolt [Heyman, 1969] feltételezéseket fogadjuk 

el az anyag és szerkezet viselkedésével kapcsolatban. Ezen feltételezések legfontosabb 

következménye, hogy a dolgozatban csak a tiszta forgási tönkremenetel esetét vizsgáljuk. 

Továbbá feltételezzük, hogy a képlékeny csuklók súrlódásmentesek, vagyis az energiadisszipáció 

elfordulás közben zérus. Az ív csak önsúlyával terhelt, más teheresetekkel, a támaszok mozgásával 

(süllyedés, szétcsúszás) nem foglalkozunk. Csak szimmetrikus, állandó vastagságú íveket 

vizsgálunk, ezért a számításokat fél-íveken végezzük, a szimmetriát a peremfeltételek 

meghatározása során vesszük figyelembe. Az ívet referenciavonalával (r) helyettesítjük (9.ábra), 

mely jelen dolgozatban az ív középvonala. Referenciavonalként csak legalább kétszer 

differenciálható (kivéve a csúcspontban, ld. csúcsívek), konkáv függvényeket vizsgálunk. Az 

általunk alkalmazott modell jelentős egyszerűsítése, hogy a terhet (önsúly) a sztereotómiától 

függetlenül ívhossz szerint egyenletesen elosztva rendeli a középvonalhoz. Ennek köszönhetően 

az E vektormező független a sztereotómiától, ami szükségesnek gondoltunk a probléma 

analitikus leírásához. 

A 4-5-ös tézis esetében a kötélgörbe típusú nyomásvonal (függőleges sztereotómia) alapján 

határoztuk meg a t/R arányokat. Ez egyszerűen leírhatóvá tette a problémát Descartes-

koordinátarendszerben. A szakirodalomban és a disszertáció többi részén elfogadott 

feltételezéssel szemben itt az ‘állandó vastagságot’ nem a referenciavonalra merőlegesen, hanem 

a metszettel párhuzamosan definiáltuk. Ez lehetővé tette, hogy a feladatot félanalitikus úton 

megoldjuk.  

A 6-os tézis kapcsán a membránelmélettel összhangban a félgömb kupolát elliptikus 

forgásfelületként kezeltem. Az R sugarú félgömb középfelület a membránfelület (ahol a 

membránerők ébrednek), illetve erre vonatkoztatva definiáltam az önsúlyterhet is. A forgási 

szimmetria miatt a membránerőket csak meridián-és gyűrűirányban határoztam meg (a nyíróerő 

komponensek zérusok), poláris koordináta rendszerben (10. ábra).  A kupola anyagát 

homogénnek feltételeztem, végtelen nyomószilárdsággal. Sűrűsége ρ, és a középfelületre 

szimmetrikus a súlyeloszlás. A vastagságfüggvény (t) a belső nyílásszög (φ) függvényében változik. 

Húzószilárdság nélküli anyagmodell feltételezése mellett a kupolát akkor tekintjük 

repedésmentesnek, ha nem ébred benne húzóerő.  

10.ábra. Membránhéj egyensúlya a) poláris koordináta rendszer és 
metszeterők b) a gömbsüveg függőleges egyensúlya 



10 
 

 

 

 

5 TÉZISEK 

 

 

A szakirodalomban megtalálható radiális és vertikális sztereotómia esetére a nyomásvonal és a hozzá tartozó 

minimális vastagság analitikus meghatározása, más sztereotómiák (jelen dolgozat fogalmai szerint) esetét nem 

vizsgálták. Feltételezve, hogy a repedés iránya a belső csuklóban elégséges a minimális vastagság 

meghatározásához, Makris és Alexakis (2015) megadta a a minimális vastagságok (teljes) tartományát félkörív 

boltívhez, illetve meghatározta a felső korlátját. Megmutatták, hogy az utóbbi függőleges repedésirány mellett 

alakul ki. Implicit módon azt feltételezték, hogy a minimális vastagságok, a belső csukló helye és a repedésirány 

között egyértelmű kapcsolat van. Korábban (tudomásunk szerint) az irodalomban nem adták meg a minimális 

vastagságok felső korlátjának mechanikai magyarázatát, továbbá nem mondták ki egyértelműen, hogy önsúlyteher 

és függőleges sztereotómia mellett a nyomásvonal és a burkoló egybeesik. 

Tézis 1 

[Gáspár, Sipos, Sajtos, 2018(I), Gáspár, Sajtos, 2017, Gáspár Sajtos, 2016] 

Bebizonyítottam, hogy tetszőleges, statikailag határozott, adott vastagságú 

ívhez végtelen sok nyomásvonal generálható a sztereotómia függvényében. 

Ezek egy nyomásvonal családot alkotnak. Egyszerűsített szerkezeti modell 

mellett, állandó vastagságú, önsúlyával terhelt félkörív boltív esetére igazoltam, 

hogy a nyomásvonal elmélettel meghatározott, a szerkezet állékonyságához 

szükséges minimális vastagságok értéke a sztereotómia függvénytől függ, mely 

általános esetben nem írható le numerikus paraméterekkel (mint a metszet 

iránya a középső csuklóban). 

1.1 A képlékenységtan szélsőérték 

tételeit alkalmazva bevezettem az ív 

határállapotát leíró F implicit függvényt. 

Analitikus eljárással igazoltam, hogy a 

minimális vastagságok felső korlátja az F 

függvény maximuma, valamint a burkoló és 

a nyomásvonalak viszonyán alapuló 

mechanikai magyarázatot adtam a 

létezésére. Továbbá megmutattam, hogy a 

minimális vastagság, a belső csukló helye és 

az ottani metszetirány között nincs 

egyértelmű kapcsolat, szemben az 

irodalom korábbi feltételezésével (P1. ábra).  

1.2. A Butler-transzformáció segítségével a sztereotómiától függő szükséges feltételt 

adtam a nyomásvonal és az eredő egyenessereg burkolójának egybeesésére, tetszőleges 

teherre, tetszőleges ívalakra (a metszet iránya párhuzamos a /megoszló/ teher 

irányával), ezzel definiáltam a kötélgörbe típusú nyomásvonalat. Megmutattam, hogy ez 

mindig burkolja a nyomásvonal családot. 

P1 ábra. Az F implicit függvény grafikonja  

t

φ

1 

α

0 
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Az irodalomban csak a minimális vastagságok felső korlátja szerepel, tudomásunk szerint az alsó korlát 

meghatározásával, vagyis a lehető legvékonyabb ívet eredményező téglamintázat megtalálásával korábban nem 

foglalkoztak. 

Tézis 2 

[Gáspár, Sipos, Sajtos, 2018(I), Gáspár, Sajtos, 2017] 

Analitikus eljárást adtam önsúlyával terhelt félkörív boltívek sztereotómia függő 

minimális vastagságainak alsó korlátjának meghatározására. Egyszerűsített 

szerkezeti modell mellett, a nyomásvonal elmélet Heyman-i feltételezéseit 

elfogadva igazoltam, hogy nem-zérus alsó korlát kizárólag megfelelően 

megválasztott, geometrikus paraméterek bevezetése mellett létezik.  

2.1 Fél-analitikus eljárással meghatároztam a minimális vastagságok alsó korlátját 

(t/R=0.0819) és numerikusan igazoltam a létezését a meghatározott feltételeknek 

megfelelő sztereotómia generálásával állandó vastagságú félkörív boltív esetén (P2. ábra). 

2.2 Megmutattam, hogy a mind az alsó, mind a felső korlát esetében a minimális 

vastagság egy-egy diszkrét skalár paraméter (belső csukló helye) függvénye, ellentétben 

az 1-es tézisben ismertetett általános esettel. 

  

P2 ábra. Érvényes sztereotómia a minimális vastgaságok tartományának alsó korlátjához t/R=0.0819 
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A szakirodalom, meghaladva a megcsúszás-mentes modellt, közli a biztonságos ívvastagságok tartományát a 

súrlódási együttható függvényében, de kizárólag radiális sztereotómia esetén, figyelembe véve, hogy a tiszta forgási- 

mellett vegyes-, illetve tiszta csúszási tönkremenetel is elképzelhető. A Heyman-i modell a súrlódási ellenállást 

ugyan végtelennek tekinti, de ez jól közelíti a szerkezet valós működését radiális sztereotómia feltételezése mellett. 

A lehetséges sztereotómiák körének kibővítése miatt viszont jelen kutatásban szükséges a metszetirányok 

korlátozása véges súrlódási együtthatóval, hogy a gyakorlat számára érvényes következtetéseket lehessen levonni 

az elcsúszás lehetőségének kizárása mellett. 

Tézis 3 

[Gáspár, Sipos, Sajtos, 2018 (II)] 

A 2-es tézisben kidolgozott eljárásra alapozva geometriai módszert adtam, 

állandó vastagságú, önsúlyával terhelt félkörív boltív esetére, mellyel a véges 

súrlódási együttható függvényében határozható meg az elérhető sztereotómiák 

köre (P3 ábra). Megmutattam, hogy valós anyagjellemzőknek megfelelő súrlódási 

együtthatók mellett a lehetséges sztereotómiák köre jelentősen szűkül, a 

minimális vastagságok alsó korlátja pedig nő. 

3.1 Fél-analitikus eljárással meghatároztam a minimális vastagságok alsó korlátját és 

igazoltam a létezését (megfelelő sztereotómiával rendelkező ív generálásával) μ=1 

súrlódási együttható mellett, állandó vastagságú, félkörív boltív esetén. 

3.2 Radiális sztereotómiát feltételezve a szakirodalomban megtalálható a biztonságos 

vastagságok tartománya, véges súrlódási együttható figyelembevételével. Megmutattam, 

hogy ez a tartomány növelhető, ha a lehetséges sztereotómiák körét a tégla anyagra 

jellemző véges súrlódási együttható figyelembevétele mellett bővítjük. 

A 2-es és 3-as tézis alapján kimondható, hogy gyakorlati szempontból a sztereotómia hatása 

elhanyagolható félkörív boltívek állékonysághoz szükséges minimális vastagságának 

meghatározásakor – a jelen dolgozatban alkalmazott egyszerűsített modell, valamint önsúlyteher 

esetén (az eltérés a radiális sztereotómián alapuló, illetve a μ =1 -es súrlódási együtthatót 

figyelembe vevő /szélsőséges/ eset között mindössze 3%).  

 

  

 P3a ábra. A véges súrlódási szög, mint metszősík irány geometriai 
korlátjának hatása a lehetséges sztereotómiák tartományára 

P3b ábra. A szeterotómia és a véges 
súrlódási szög, mint geometriai korlát 

együttes hatása az állékonysághoz 
szükséges vastagságok tartományára  
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A csúcsíves boltívek forgási tönkremenetelének lehetséges típusai a szakirodalomból ismertek, azonban ezek 

meghatározása, illetve ezek függvényében a minimális vastagságok meghatározása radiális sztereotómia 

feltételezése mellett történt. Emiatt a szeterotómia hatásának vizsgálatát, továbbra is élve a Heyman-i 

feltételezésekkel kiterjesztettem a csúcsíves boltívekre is, ezek esetében is kizárólag forgási tönkremenetelt 

feltételeztem. Megvizsgáltam, hogy vajon csúcsívek esetében igazolható-e az előző fejezetek alapján felállított sejtés, 

hogy a kötélgörbe típusú nyomásvonal minimális vastagság-szélsőértéket eredményez. 

Tézis 4 

[Gáspár, Sajtos, Sipos, 2019] 

A 2-es tézisben kidolgozott eljárás több belső csukló esetére adaptálásával 

megmutattam, hogy a minimális vastagság (forgási) tönkremeneteli módtól 

függetlenül a sztereotómia függvénye is. Bebizonyítottam továbbá, hogy – 

szemben az irodalomban megtalálható megoldásokkal - az ívgeometria 

önmagában nem minden esetben határozza meg a tönkremeneteli 

mechanizmust, a sztereotómia függvényében több lehetőség van. 

4.1 Megmutattam, hogy az adott ívgeometriára jellemző, sztereotómia függő minimális 

vastagságok korlátjai meghatározhatók. Ezeket a korlátokat, a hozzájuk tartozó 

geometriai paraméterekkel meghatároztam. Megmutattam, hogy a kötélgörbe típusú 

nyomásvonal, annak ellenére, hogy burkolja a nyomásvonal családot, általános esetben 

nem eredményez sztereotómia-függő minimális vastagság szélsőértéket (P4b ábra). 

  

P4b ábra. Minimális vastagságok tartománya, illetve az egyes geomtriákhoz tartozó tönkremeneteli 
mechanizmus típusa a sztereotómia függvényében, ye=0.3  esetén  

P4a ábra. 6 csuklós mechanizmussá alakuló csúcsív ( αb=0.1 αt=1.27 ) φ-α diagramjai, különböző 
vastgaságok és et esetén. 
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Csak önsúlyukkal terhelt, szimmetrikus, konvex ívek tönkremenetelének szükséges feltétele a képlékenységtan 

szélsőérték tételeinek és a Heyman-i anyagmodell alkalmazása mellett az irodalomból ismert 5 vagy 6 csukló 

kialakulása. Azonban korábbi vizsgálatok rámutattak, hogy csúcsívek esetében egyszerre 7 csukló is megjelenhet 

bizonyos geometriák esetén, továbbá az eredmények azt sugallták, hogy ez a minimális vastagságok lokális 

minimumánál történik. Azt, hogy 7-nél több csukló egyidejű kialakulása lehetséges-e, akár csúcsívek, akár egyéb, 

szimmetrikus, konvex ívek esetén, korábban nem vizsgálták. A következő, a mérnöki intuícióval összhangban 

lévő sejtést fogalmaztam meg: Magasabb csuklószám alacsonyabb minimális vastagságot eredményez, mert az ív 

referenciavonala a koszinusz-hiperbolikusz görbéhez tart. Ez utóbbi mechanikai értelemben végtelen csuklós 

mechanizmusként értelmezhető. 

Tézis 5 

A képlékenységtan statikai tételének alkalmazásával vizsgáltam a forgási 

tönkremeneteli mechanizmus során kialakuló csuklók számát, kötélgörbe-típusú 

nyomásvonal (azaz rögzített sztereotómia) feltételezése mellett, tetszőleges, 

szimmetrikus, konvex ívek esetén. Numerikus konstrukciós eljárást adtam olyan 

ívgeometria meghatározására, mely a határállapotban tetszőleges számú csuklóból 

álló mechanizmussá alakul, ezzel megmutattam, hogy a csuklók számának, 

megfelelő ívalak esetén, nincs felső korlátja. A konstrukciós eljárás során nyert 

geometriák esetére analitikusan beláttam, hogy a csuklószám növelése a minimális 

vastagság csökkenését eredményezi 

 

5.1 Analitikusan igazoltam, hogy kör (és ellipszis) vezérgörbéjű csúcsíves boltív esetében a 

csuklószám maximum 7 lehet. 

5.2. Analitikusan igazoltam, hogy a vastagság csökkenésének nem feltétele a csuklószám 

növelése: a kötélgörbe, az ideális, nulla vastagságú (de nem nulla önsúlyú) ív vezérgörbéje 

tetszőlegesen megközelíthető n csuklószámú mechanizmussá alakulni képes ív 

vezérgörbéjével, ahol n tetszőleges, 5-nél nagyobb egész szám. 

P5 ábra.  Megfelelően megválasztott d(x) függvényen alapuló, numerikusan generált ívgeometriák 
a határhelyzetben, melyek sokcsuklós mechanizmussá alakulnak a minimális vastagság elérésekor: 

n=9 (fent), n=13 (lent) 
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Az ideális kupola alakmeghatározásának egyik lehetséges megközelítése a membránelméleten alapul: Adottnak 

feltételezve a kupola középfelületének egyenletét, ehhez választható a megadott peremfeltételeknek megfelelő 

vastagságeloszlás. A tégla félgömbkupolák vizsgálata, korlátozott húzószilárdságuk és építészettörténeti 

jelentőségük miatt különös jelentőséggel bír. Az irodalomban szereplő, ún. Levy-típusú megoldás húzásmenetes 

kupolát eredményez, de a membránfelület az ún. semleges szög alatt eltér a gömbi középfelülettől. Pesciullesi és 

szerzőtársai (1997) módosították Levy-eredeti megoldását félgömbkupola esetére, megtartva a gömbi középfelületet 

membránfelületként. A kupola felső részén alkalmazott vastagságeloszlás konstans meridián irányú feszültséget 

eredményez, a semleges szög alatt pedig ezt úgy módosították, hogy a gyűrűerő mindenhol zérus legyen. Nem 

vizsgálták, hogy lehetséges-e húzásmentes félgömbkupolát definiálni más vastagságeloszlás mellett. 

Zérus gyűrűerő feltételezése a héjban a térbeli erőjátékot lényegében síkbelivé redukálja. A szakirodalomban 

megtalálható annak az ívnek a vastagságeloszlása, melynek középtengelye félkör, és ez egyben a kötélgörbe típusú 

nyomásvonala is a szerkezetnek. A két megoldás (héj és ív) viszonyát korábban nem vizsgálták. 

Tézis 6 

[Sajtos, Gáspár, Sipos, 2019] 

Kiterjesztettem és általánosítottam a tisztán nyomott kupolát eredményező 

módosított Lévy-típusú megoldást a membránelmélet alapján, végtelen 

nyomószilárdság feltételezése mellett. Megmutattam, hogy többféle lehetséges 

vastagságfüggvény létezik, amennyiben a kupola középfelülete, a membránfelület 

félgömb. A kapott elméleti alakokat összevetettem a történeti építészetben, a 

félgömbkupolák építése során alkalmazott szerkezeti megoldásokkal, ezek 

jellegüket tekintve jó egyezést mutatnak. 

6.1 Analitikusan definiáltam a félgömbkupola vastagságfüggvényét, amely minden pontban 

zérus gyűrűerőt eredményez. Megmutattam, hogy a kapott megoldás ekvivalens az 

irodalomban található, a félkör, mint láncgörbére szerkesztett ív vastagságfüggvényével, 

annak térbeli kiterjesztéseként értelmezhető. Megmutattam továbbá, hogy az ismertetett 

eljárással a peremfeltételek módosítása (zérus helyett negatív, vagy tetszőleges szögnél 

előjelet váltó gyűrűerő) esetén is megoldható a probléma, akár felül zárt, akár nyitott kupola 

esetén (P6 ábra). 

6.2 Osztályozási rendszert javasoltam, ami a történeti példákat a húzott zóna csökkentésére 

irányuló szerkezeti megoldás(ok) típusa alapján csoportosítja. A csoportosítást az 

építészettörténet kiemelkedő példáival illusztráltam. 

P6 ábra. Félgömbkupola mindenhol zérus gyűrűerőt okozó vastagságfügvénye (bal), minden pontjában 
nyomott félgömbkupola vastgaságfüggvénye, a felső részben konstans vastagsággal (jobb) 
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