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1. Bevezetés

A rácsos tartószerkezetek tanulmányozása a mechanika egy régi, szép ága.
A mai napig fontosak maradtak a rácsos tartók, mivel a nagy fesztávolságú
szerkezetek egyik fő t́ıpusát alkotják. Alapvetően kétféle megközeĺıtés létezik
a vizsgálatukra: az egyik az erőjátékon, a másik a topológián alapul. Ennek
megfelelően a rácsos tartók elmélete érdekes kérdéseket vet fel mind a me-
chanika, mind a matematika területén, ez pedig a két tudományterület gyors
konvergenciájához vezetett.

Maxwell [40][41] már a tizenkilencedik században foglalkozott rácsos
tartók merevségének kombinatorikai úton történő vizsgálatával. A husza-
dik század során a kombinatorika jelentős fejlődésen ment keresztül, melyet
részben a rácsos tartók kutatása ösztönzött. Gráf- és matroidelméleten ala-
pulva létrejött egy mélyreható elmélet a kombinatorikus merevségvizsgálatra,
és megszülettek Henneberg [30], Müller-Breslau [44], Laman [38], Bolker és
Crapo [22], Lovász és Yemini [39], Graver [27] és legújabban Jordán és Berg
[21] eredményei.

A rácsos tartókkal rokonságban állnak a tensegrity szerkezetek. Ezekben
a csuklók helyett csak húzásnak ellenálló kábelek biztośıtják a merevséget.
A rácsos tartókhoz hasonlóan a tensegrity szerkezeteknek is érdekes matema-
tikai háttere van, melyet először a futurista épületeiről h́ıres éṕıtész, Buck-
minster Fuller [25] tanulmányozott.

A közelmúltban a rácsos tartók tanulmányozásával kapcsolatban egy új
fogalom és megközeĺıtés jött létre, melynek neve geometriai érzékenység
[51][49][50]. Ez az elmélet számos érdekes új problémát vet föl mind
mérnökök, mind matematikusok számára. Mielőtt ez az ötlet megszüle-
tett, sokáig azt gondolták, hogy a rácsos tartókkal kapcsolatos topológiai
alapú problémák nagy részben megoldottak. Kiderült azonban, hogy a to-
pológiai módszerekkel megállaṕıtható geometriai érzékenységnek közvetlen
erőtani következményei vannak, emiatt mérnöki szempontból fontos tulaj-
donság. Ennek köszönhetően az ezzel kapcsolatos matematikai kutatások a
mai napig zajlanak [34][35].

Bár a geometriai érzékenység egy könnyen megérthető fogalom, nagy szer-
kezetekre nagyon nehéz kiszámı́tani. Ha csak az egyik legegyszerűbb fajta
rácsos tartókat – a négyzetrács topológiájúakat – vizsgáljuk, kézi számı́tással
nem lehet egy nagyobb léptékű kvalitat́ıv képet kapni róla. Egy erős számı́tási
infrastruktúra szükséges az eredmények kinyeréséhez. Ehhez megfelelően
gyors algoritmusokat kell tervezni, amely önmagában sem triviális feladat.
Ezután az algoritmust implementálni kell, és futtatni egy jól megválasztott
számı́tógépen, amely további problémákat vet fel.

A számı́tások bonyolultsága miatt indokolt egy nagyteljeśıtményű
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számı́tási rendszer (high performance computing, HPC) igénybevétele. Az
utóbbi évtizedekben a számı́tógépek teljeśıtménye rendḱıvül nagy iramban
növekedett. Moore törvénye [43] 1965-ben azt jósolta, hogy körülbelül
kétévente meg fog duplázódni az egyetlen integrált áramkörbe éṕıtett tran-
zisztorok száma. Ez a jóslat helyesnek bizonyult a közelmúltig, ı́gy a ha-
gyományos, szekvenciális processzorok egyre gyorsabbakká váltak. A legna-
gyobb teljeśıtményű HPC rendszerek azonban mindig is párhuzamos rend-
szerek voltak, amelyek több számı́tási egységgel rendelkeztek.

A mikroelektronika Moore törvénye szerinti fejlődése manapság kezd le-
lassulni, és a végtelenségig nem is folytatódhat a részecskeszinten fellépő
fizikai korlátok miatt. Következésképpen a párhuzamos számı́tások egy-
re fontosabb szerepet kapnak a HPC alkalmazásokon ḱıvül is, és a ma
kapható számı́tógépek szinte kivétel nélkül képesek valamilyen formájú
párhuzamosságra.

Amdahl törvénye [20], amely egy processzorszámtól független felső
korlátot határoz meg a párhuzamos gyorśıtásra, kétségessé teheti a
párhuzamos alkalmazások használhatóságát. Ez a felső korlát azonban függ
a párhuzamos algoritmus minőségétől. A párhuzamos számı́tási eszközök
széleskörű elterjedtsége ellenére jelenleg egy feladat párhuzamośıtása nem
automatikus folyamat. Léteznek ugyan a párhuzamośıtást seǵıtő szoftver
eszközök különféle rendszerekre más-más megközeĺıtéssel [26][42][36][45][4],
ugyanakkor a ford́ıtók csak korlátozottan támogatják az erőforrások optimális
kihasználását és a hibakeresést párhuzamos programokban. A hatékony
párhuzamos alkalmazások tervezése továbbra is tisztán emberi tevékenység,
amely egész más gondolkodásmódot igényel a hagyományos, szekvenciálisan
futó programok tervezéséhez képest [23].

A disszertáció bemutatja az algoritmusainkat, a párhuzamośıtási
módszerünket és a numerikus számı́tások révén nyert tapasztalatainkat. Eb-
ben a tézisfüzetben röviden összefoglaljuk a tudományos eredményeket.

2. Rácsos tartókkal kapcsolatos fogalmak

Egy rácsos tartót tekinthetünk egy olyan szerkezetnek, amely csuklókkal
összekapcsolt véges hosszúságú, merev (vagyis összenyomhatatlan,
nyújthatatlan és hajĺıthatatlan) rudakból áll. A csuklók kettő vagy
több rúd végpontjához kapcsolódnak, és lehetővé teszik a rudak szabad
forgását a csukló körül, de megakadályozzák azok szétválását. Két csukló,
amely ugyanazon rúd egy-egy végpontjához kapcsolódik, ennek megfelelően
állandó távolságra van. A rácsos tartóra ható erők lehetnek külső erők,
vagyis terhelések, vagy belső erők, amelyek a rudakban ébrednek. Ezen
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modell csak a csuklóknál enged meg külső erőket [48].
Egy rácsos tartó megadásához szükség van annak topológiájára és geo-

metriájára. A tartó topológiája léırható egy egyszerű (vagyis hurokél és
párhuzamos él nélküli) iránýıtatlan gráffal, a G = (V,E)-vel jelölt topológiai
gráffal. A topológiai gráf V csomóponthalmaza és a rácsos tartó csuklóinak
halmaza között kölcsönösen egyértelmű megfeleltetés van. Hasonlóképp
kölcsönösen egyértelmű megfeleltetés van az E élhalmaz és a rudak halmaza
között. Egy adott csomópont illeszkedik egy adott élre akkor és csak ak-
kor, ha a nekik megfelelő csukló, illetve rúd egymáshoz van kapcsolva. A
topológiai gráf nem tartalmaz olyan geometriai információt, mint például
a csuklók helye vagy a rudak hossza. A modell geometriai adatokkal úgy
egésźıthető ki, hogy megadjuk az összes csukló koordinátáját a térben.

A rácsos tartók egyik legalapvetőbb tulajdonsága a merevség. Egy tartó
akkor merev [52], ha tetszőleges két csukló távolsága a hozzájuk kapcsolt
rudak által bevezetett korlátok miatt állandó marad. Ezen ḱıvül a me-
revség kizárja azt is, hogy fellépjen egy infinitezimális mozgás nevű jelenség,
ahol bizonyos csuklók sebessége egy adott pillanatban felvehet zérustól eltérő
értéket, amely időben extrapolálva deformációhoz vezetne. Egy tartó akkor
minimálisan merev, ha merev, de bármely rúdját eltávoĺıtva nem lenne az.

A rácsos tartók geometriái között meg kell különböztetni a generikus és
degenerált (elfajuló) eseteket. Akkor mondjuk egy rácsos tartó geometriájára,
hogy generikus, ha a csuklók koordinátavektorainak összes komponense al-
gebrailag független a racionális számok felett, vagyis nem alkotják egy raci-
onális együtthatós nem triviális polinom gyökét. A degenerált geometriájú
rácsos tartók ezzel szemben azok, amelyeknek a csuklói úgy helyezkednek el,
hogy a koordinátavektorok komponensei algebrailag összefüggőek.

Egy generikus geometriájú rácsos tartó merevsége ellenőrizhető kombi-
natorikus módszerekkel, csupán a topológiai gráf vizsgálatával, geometriai
adatok felhasználása nélkül [52]. Itt kihasználjuk azt, hogy ha egy tartó
merev, akkor az ilyen topológiájú, generikus geometriájú tartók mind me-
revek. Ez alapján bevezethetjük a gráfokra vonatkozó generikus merevség
és minimális generikus merevség fogalmát. Egy olyan gráfot, amely lehet
egy generikus geometriájú merev tartó topológiai gráfja, generikusan merev-
nek mondunk. Hasonlóképp azt mondhatjuk egy gráfról, hogy minimálisan
generikusan merev, ha egy generikus geometriájú minimálisan merev tartó
topológiája lehet.

A rácsos tartók topológia alapján történő, gráfelméleti módszerekkel
végzett merevségvizsgálata hosszú múltra tekint vissza; Maxwell végzett ala-
pos tanulmányokat e téren [40][41]. Később Laman [38] fogalmazott meg egy
szükséges és elégséges feltételt śıkbeli generikus merevségre:
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2.1. tétel (Laman). Egy G = (V,E) gráf, melyre |V | ≥ 2, minimálisan
generikusan merev a śıkban akkor és csak akkor, ha

1. |E| = 2|V | − 3 és

2. |E ′| ≤ 2|V ′|−3 minden olyan G′ = (V ′, E ′) fesźıtett részgráfjára G-nek,
melyre |V ′| ≥ 2.

Ebből a tételből kiindulva különféle algoritmusok születtek, amelyekkel
śıkbeli esetre korlátozva ellenőrizhető a minimális vagy nem minimális gene-
rikus merevség [39][28][47][32][21].

Kutatásunk fő témája a śıkbeli rácsos tartók geometriai érzékenysége,
amely egy nemrég megalkotott fogalom a rácsos tartók kutatásán belül [51].
A rácsos tartók ezen tulajdonsága éṕıtőmérnöki szempontból igen érdekes,
de megállaṕıtása rendḱıvül számı́tásigényes.

Egy merev rácsos tartót geometriailag érzékenynek tekintünk, ha egy ter-
heletlen csukló kis mértékű elmozd́ıtásának hatására a rácsos tartó nagy
részében megváltoznak a belső erők. Egy csukló befolyásolt zónája rudak
és csuklók azon halmaza, amelyben egy ilyen elmozd́ıtás megváltoztatja a
belső erőket. A geometriai érzékenység jellemezhető egy skalár értékkel, a
csuklóérzékenységi indexszel :

r =

|V |∑
i=1

|Vi|
|V |

|V |
=

|V |∑
i=1

|Vi|

|V |2
(1)

ahol |Vi| jelöli az i. csukló befolyásolt zónájában levő csuklók számát.
Megmutatható [51][49][50], hogy a merevséghez hasonlóan a śıkbeli esetek

geometriai érzékenysége is vizsgálható kombinatorikai megközeĺıtéssel. Egy
minimálisan generikusan merev topológiai gráf vi csomópontjának a merev
magja (jele: Mi = (Vi, Ei)):

• az Mi = ({vi}, ∅) gráf, ha d(vi) = 2 (a triviális merev mag),

• a legkisebb minimálisan generikusan merev, {vi} ∪ N(vi)
csomóponthalmazt tartalmazó részgráf, ha d(vi) ≥ 3,

ahol N(vi) jelöli a vi csomópont szomszédságát, d(vi) pedig a fokszámát.
Az alábbi tétel teremti meg a kapcsolatot egy rácsos tartóbeli befolyásolt

zóna és egy topológiai gráfbeli merev mag között:

2.2. tétel. Egy generikus geometriájú minimálisan merev rácsos tartó egy
választott csuklójának befolyásolt zónájában levő csuklók és rudak megfelel-
tethetők a tartó topológiai gráfjában a választott csuklóhoz rendelt csomópont
merev magjának.
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3. Érzékenységvizsgáló algoritmusok

A 2.2. tétel szerint ha rendelkezésre áll egy merev magot kereső algoritmus,
akkor ennek seǵıtségével a befolyásolt zónákat is megkaphatjuk egy generi-
kus geometriájú rácsos tartóban. Egy ilyen algoritmust végrehajtva a to-
pológiának mind a |V | darab csomópontjára, az (1) képlet alapján a tartó
csuklóérzékenységi indexe is kinyerhető.

Egy adott vi (d(vi) ≥ 3) csomópont merev magjának megkeresésére a

”
brute force” algoritmus ellenőrzi az összes olyan részgráf minimális generikus

merevségét, amely tartalmazza a {vi}∪N(vi) csomóponthalmazt. Ezek közül
a legkisebb minimálisan generikusan merev részgráf lesz vi merev magja.

Egy részgráf minimális generikus merevségének ellenőrzése gyorsan
végrehajtható: elegendő arról meggyőződni, hogy a 2.1. tétel 1. feltétele tel-
jesül, amely csupán egy élszámra és csomópontszámra feĺırt egyenlőtlenség.
A vizsgálandó részgráfok száma azonban a rácsos tartó csuklószámának ex-
ponenciális függvénye, körülbelül 2|V |.

Ennek az algoritmusnak egy jav́ıtott, de továbbra is exponenciális
időigényű változata csak összefüggő részgráfokat vizsgál, és csomópontszám
szerinti növekvő sorrendben járja végig azokat. Időkomplexitása legrosszabb
esetben megegyezik az eredeti változatéval. A szélességi kereséshez ha-
sonlóan ez az algoritmus is kezel egy várakozási sort, amelyben a vizsgálandó
részgráfokat tárolja. Ennek megfelelően az algoritmusnak nemcsak az
időigénye, hanem a tárigénye is nagy. Az implementáció elkésźıtése és fut-
tatása révén azonban azt tapasztaltuk, hogy kis méretű merev magok gyorsan
megtalálhatók vele körülbelül 30 csomópontú gráfokban.

Mi találtuk az első olyan polinom idejű algoritmust is, amely egy mi-
nimálisan generikusan merev gráf egy adott csomópontjának merev magját
találja meg [5][11]. Ehhez tekintsük az alábbi függvényeket:

fi : 2E\E∗
i → Z, fi(X) = 2|V (X ∪ E∗i )| − |X ∪ E∗i | − 3

f ′i : 2E\E∗
i → Q, f ′i(X) = fi(X) +

|X|
2|E \ E∗i |

(2)

ahol E∗i jelöli a {vi} ∪N(vi) csomóponthalmaz által fesźıtett élek halmazát.

3.1. álĺıtás. Legyen vi egy minimálisan generikusan merev topológiai gráf
olyan csomópontja, melyre d(vi) ≥ 3 és E∗i 6= E. Legyen

Xi,min ∈ arg min
X

f ′i(X)

és
Ei = Xi,min ∪ E∗i
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Ekkor
Mi =

(
V (Ei), Ei

)
a vi csomópont merev magja.

Az Xi,min minimumhely megtalálásához (amely révén megkaphatjuk vi
merev magját) kihasználhatjuk az f ′i függvény egy speciális tulajdonságát, a
szubmodularitást. Egy f függvény szubmoduláris, ha

f(X) + f(Y ) ≥ f(X ∪ Y ) + f(X ∩ Y )

minden X, Y részhalmazra. A szubmoduláris függvények minimumhelyének
megtalálása egy polinom időben megoldható probléma, és számos hatékony
algoritmus létezik rá [29][24][33]. A geometriai érzékenység méréséhez legfel-
jebb |V | minimumkeresésre (csomópontonként egyre) van szükség. A mini-
mumkeresés időkomplexitása |V |-nek egy magasabb fokú polinomfüggvénye,
melynek fokszáma a konkrét minimumkereső algoritmustól függ.

A meglévő, merevséget és geometriai érzékenységet vizsgáló kombinato-
rikus algoritmusok akkor használhatók, ha a bemenetként adott gráf egy
letámasztás nélküli rácsos tartó topológiája. A valóságban a rácsos tartók
sok esetben letámasztottak, vagyis a talajhoz, illetve egy falhoz vannak
rögźıtve. A tartó elméleti modelljében ez a letámasztás úgy jelenhet meg,
hogy bevezetünk rögźıtett helyű csuklókat is. Ezeket a nem mozgatható
csuklókat letámasztási pontoknak, mı́g a mozgathatóakat belső csuklóknak
nevezzük. Minden letámasztási ponthoz egyetlen rúd kapcsolódik, amelynek
másik végpontján egy belső csukló van.

Megmutatható, hogy a meglevő algoritmusainkat nem kell módośıtani
ahhoz, hogy letámasztott tartók merevségét vagy geometriai érzékenységét
vizsgáljuk velük. Elegendő átalaḱıtani a letámasztott tartó topológiáját egy
letámasztás nélküli ekvivalens tartó topológiájává, és azt adni bemenetként
az algoritmusnak.

Ennek az átalaḱıtásnak az alapelve, hogy a talaj és a fal, amelyre
támaszkodik a tartó, egyetlen merev testként tekinthető. Ezt a merev testet
modellezhetjük egy egyszerű letámasztás nélküli rácsos tartóval. Először a
letámasztási pontokat helyetteśıtjük belső csuklókkal. Ezután elhelyezünk
további rudakat és/vagy csuklókat úgy, hogy ezek az új elemek a korábbi
letámasztási pontokkal együtt egy minimálisan merev részt alkossanak.

Erre az általunk javasolt, lineáris idejű megoldás igen egyszerű. Lépései:

1. Válasszunk ki két tetszőleges, letámasztási pontoknak megfelelő
csomópontot a topológiai gráfban, és kössük össze őket egy éllel.
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2. Vegyük a többi letámasztási pontnak megfelelő csomópontot, és kössük
őket a két kiválasztott csomóponthoz egy-egy éllel. (Ez valójában a
Henneberg-féle konstrukciós szabályok közül a

”
csomópont hozzáadása”

lépésnek felel meg [30].)

A topológiához ı́gy nem adtunk hozzá egyetlen új csomópontot sem. Ez főleg
akkor előnyös, ha a továbbiakban egy olyan naiv algoritmussal dolgozunk,
amelynek lépésszáma a csomópontok számának exponenciális függvénye.

Eredményeink az alábbi tézispontokban foglalhatók össze:

1. tézis Megmutattam, hogy a śıkbeli, generikus geometriájú, minimálisan
merev, letámasztott vagy letámasztás nélküli rácsos tartószerkezetek
geometriai érzékenysége megállaṕıtható a topológia alapján egy gya-
korlatban is alkalmazható, a rudak, illetve csuklók számában polinom
lépésszámú algoritmussal.

1.1. altézis Felhasználva a tételt, mely szerint a befolyásolt zóna
egybeesik a merev maggal [51], egy exponenciális idejű algorit-
must terveztem, amellyel kis méretű śıkbeli, minimálisan me-
rev, letámasztás nélküli rácsos tartók geometriai érzékenysége
állaṕıtható meg csupán a tartó topológiájának ismeretében. Imp-
lementálásával és futtatásokkal meggyőződtem az algoritmus he-
lyességéről. ([5][11][10])

1.2. altézis Kidolgoztam az első polinom idejű, gyakorlatban is
használható algoritmust letámasztás nélküli minimálisan me-
rev rácsos tartók geometriai érzékenységének topológia alapján
történő megállaṕıtására. Az algoritmus egy szubmoduláris
függvény minimalizálásán alapul. Implementálásával és fut-
tatásokkal megfigyeltem, hogy szemben az 1.1. altézisben is-
mertetett algoritmussal, nem triviális méretű rácsos tartókra is
hatékonyan alkalmazható. ([5][11])

1.3. altézis Egy egyszerű módszert mutattam arra, hogy egy
letámasztott rácsos tartó topológiája hogyan alaḱıtható át egy
olyan letámasztás nélküli tartó topológiájává, amely az eredeti-
vel azonos merevségi és érzékenységi tulajdonságokkal b́ır. Ezt
felhasználva a merevséget vizsgáló algoritmusok, valamint az
1.1. és 1.2. altézisben emĺıtett és más, későbbi geometriai
érzékenységet vizsgáló algoritmusok kiterjeszthetők letámasztott
esetekre. ([5][11])
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(a) (b)

(c) (d)

1. ábra. Négy példa az összesen 1 087 992 darab minimálisan generikusan
merev 5× 5-ös négyzetrács topológia közül

4. Négyzetrács topológiák vizsgálata

Vizsgálataink fő célpontja a letámasztás nélküli, śıkbeli rácsos tartók egy
speciális osztálya volt. Ezek a négyzetrács topológiájú tartók, bizonyos
négyzetekben elhelyezett átlókkal. Az 1. ábra néhány példát mutat ilyen
topológiára. (Fontos, hogy az ábra nem a tényleges geometriát szemlélteti!)
Célunk az volt, hogy megszámoljuk és kiválogassuk a minimálisan merev
eseteket, valamint hogy találjunk összefüggést az átlós rudak elhelyezkedése
és a geometriai érzékenység között. A geometriai érzékenység vizsgálatára a
saját polinom idejű algoritmusunk helyett egy későbbi módszert alkalmaz-
tunk, amely Jordán Tibor ötlete [34][35].

A szabályos négyzetrács alakú rácsos tartóknak degenerált a geometriája,
ezért ha egy ilyen tartó topológiája minimálisan generikusan merev, abból
még nem következik, hogy a tartó merev. A minimális generikus merevséget
vizsgáló algoritmusok ı́gy nem alkalmazhatók ezekre az esetekre.

Ehelyett felhasználhatjuk Bolker és Crapo eredményét [22] a szabályos
négyzetrács tartók minimális merevségének topológia alapján történő el-
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lenőrzésére. Ehhez egy páros segédgráfot alkotunk, melyet H = (A,B, F )-fel
jelölünk. Az A sźınosztályba tartozó csomópontok a rács sorainak, mı́g a
B-be tartozók a rács oszlopainak felelnek meg. Egy (i, j) ∈ F él akkor és
csak akkor létezik az i ∈ A és j ∈ B csomópontok között, ha a rács i-nek
megfelelő sora és j-nek megfelelő oszlopa találkozásánál levő mezőben van
egy átlós él. Bolker és Crapo észrevételei szerint a négyzetrács tartó merev
akkor és csak akkor, ha H összefüggő, és minimálisan merev akkor és csak
akkor, ha H egy fa. Ez könnyen ellenőrizhető például szélességi kereséssel.

A minimálisan merev esetek és páros gráfok között tehát van egy
kölcsönösen egyértelmű megfeleltetés, amely alapján megkapjuk, hogy a mi-
nimálisan merev n × m méretű négyzetrács tartók száma nm−1mn−1 [19].
Ezen felül fel is sorolhatjuk az ilyen tartókat, ha fel tudjuk sorolni az összes
H páros fát. Hurlbert javasolt egy eljárást, amellyel k-részes fák kódolhatók
[31]. (Ez hasonló a jól ismert Prüfer-kódoláshoz [46], amellyel általános tu-
lajdonságú fák kódolhatók.) A Hurlbert-féle kódolást k = 2-re alkalmazva
megkaphatjuk minden lehetséges H fához tartozó (n + m − 2) számból álló
kódot, amelyet pedig leképezhetünk egész számok 0-tól nm−1mn−1−1-ig ter-
jedő sorozatára.

Ezzel a számsorozattal felsorolhatóak a merev esetek, ı́gy azokon további
vizsgálatok is könnyen elvégezhetőek lettek volna. A mi kutatásaink azonban
a szabálytalan négyszögrács geometriájú tartókra összpontośıtottak, amelyek
más megközeĺıtést igényelnek. Ezek generikus geometriájúak, ezért minimális
merevségük megállaṕıtására használható bármelyik generikus merevséget el-
lenőrző algoritmus.

Jelenleg azonban nem ismert olyan módszer, amellyel a minimálisan gene-
rikusan merev négyzetrács topológiák felsorolhatóak, sőt, a darabszámukra
sincs zárt képlet. Egyelőre nincs olyan generikus merevséget vizsgáló algo-
ritmus sem, amely speciálisan az ilyen topológiákra szabott, és hatékonyabb
az általános célú eljárásoknál. Csupán az alábbi összefüggést találtuk [2]:

4.1. álĺıtás. Egy n ×m méretű négyzetrácsos topológiai gráf d darab átlós
éllel minimálisan generikusan merev akkor és csak akkor, ha

1. d = n + m− 1, és

2. a négyzetrács minden n′ × m′ méretű, d′ átlós élt tartalmazó téglalap
alakú részére d′ ≤ n′ + m′ − 1.

Ezek a szabályok önmagukban kevésnek bizonyultak ahhoz, hogy
seǵıtségükkel egy felsorolást adjunk a minimálisan generikusan merev ese-
tekre. Ezért felsorolásuk helyett kiszűrtük őket egy nagyobb halmazból. Ezt
úgy tettük meg, hogy végigjártuk azokat a topológiákat, amelyek lehetnek
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minimálisan generikusan merevek, és mindegyikre megnéztük, hogy merev-e
[2].

Egy n × m méretű rácsban összesen 2nm-féleképpen helyezhetünk el
átlókat, hiszen minden mezőre eldönthetjük, hogy legyen-e benne átlós él.
A 4.1. álĺıtásban szereplő 1. szabály felhasználásával azonban a vizsgált ese-
tek száma lecsökkenthető

(
nm

n+m−1

)
-ra. Számunkra ugyanis csak az n+m− 1

elemű átlókombinációk érdekesek az n×m méretű rácsban.
Ezek a kombinációk felsorolhatók az ún. kombinatorikus számrendszer

seǵıtségével [37], amely egy egyedi nemnegat́ıv egészet (rangot) rendel az
összes k elemű kombinációhoz rögźıtett k-ra. A mi esetünkben a rangok 0-tól(

nm
n+m−1

)
− 1-ig terjedő számsorozatot alkotnak, ı́gy felsorolják a vizsgálandó

eseteket, melyek közül a merevnek bizonyulókat tovább vizsgálhatunk geo-
metriai érzékenység szempontjából.

Ennek a szűrési módszernek a felhasználásával először megszámoltuk
különböző n ×m rácsméretekre, hogy hány olyan topológia van, amely mi-
nimálisan merev, generikus geometriájú négyszögrács tartóhoz tartozik. A
kapott eredményeket az 1. táblázat tartalmazza, a d-vel jelölt átlószám sze-
rinti növekvő sorrendben. A táblázatban kiemeltük azokat a sorokat, ahol a
rács magassága és szélessége megegyezik.

Ezután különböző n × n rácsméretekre kiválogattuk a minimálisan me-
rev négyszögrács tartók közül a húsz legérzékenyebb, illetve legkevésbé
érzékeny esetet, n = 6-ig. Azt vettük észre, hogy a legkevésbé érzékeny
négyszögrácsokban ha egy átló az i. sor, j. oszlopban van, akkor vagy i ≈
bn
2
c+1, vagy pedig j ≈ bn

2
c+1. Más szóval az átlók a rács közepén

”
+”-szerű

alakzatban helyezkedtek el. Például a legkevésbé érzékeny, r = 0.280864
csuklóérzékenységi indexű 5× 5-ös tartó topológiája látható az 1c. ábrán. A
legérzékenyebbek közül nagyon sok azonos csuklóérzékenységi indexű ese-
tet találtunk (bár húsznál többet nem jegyeztünk fel), ezek jó részének
átlóelhelyezkedésében nem figyelhető meg semmilyen szabályosság.

Az alábbi álĺıtás egy felső korlátot ad a csuklóérzékenységi index értékére.

4.2. álĺıtás. Egy minimálisan merev, n × m (n,m ≥ 2) méretű,
|V | = (n + 1)(m + 1) csuklót és azonos irányba dőlő átlós rudakat tartalmazó
szabálytalan négyszögrács tartó csuklóérzékenységi indexe legfeljebb

rmax =
|V |2 − 6|V |+ 22

|V |2
(3)

A 3 × 3 és 6 × 6 közötti méretű rácsokkal végzett ḱısérleteink alapján
észrevettük, hogy a (3) képlettel feĺırt rmax értéke általában ténylegesen a
maximális érzékenységet jelenti az adott rácsméretre. A 4 × 4 rácsméret
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d n m Vizsgált Merev, generikus Merev, degenerált(
nm
d

)
? nm−1mn−1

3 2 2 4 4 4
4 2 3 15 13 12
5 2 4 56 40 32
5 3 3 126 98 81
6 2 5 210 121 80
6 3 4 924 623 432
7 2 6 792 364 192
7 3 5 6 435 3 685 2 025
7 4 4 11 440 7 116 4 096
8 2 7 3 003 1 093 448
8 3 6 43 758 21 048 8 748
8 4 5 125 970 70 584 32 000
9 2 8 11 440 3 280 1 024
9 3 7 293 930 118 053 35 721
9 4 6 1 307 504 649 776 221 184
9 5 5 2 042 975 1 087 992 390 625

10 2 9 43 758 9 841 2 304
10 3 8 1 961 256 655 625 139 968
10 4 7 13 123 110 5 729 556 1 404 928
10 5 6 30 045 015 14 888 525 4 050 000
11 2 10 167 960 29 524 5 120
11 3 9 13 037 895 3 621 234 531 441
11 4 8 129 024 480 49 211 996 8 388 608
11 5 7 417 225 900 189 681 461 37 515 625
11 6 6 600 805 296 288 906 180 60 466 176
12 2 11 646 646 88 573 11 264
12 3 10 86 493 225 19 939 899 1 968 300
12 4 9 1 251 677 700 415 712 461 47 775 744
12 5 8 5 586 853 480 2 308 746 354 320 000 000
12 6 7 11 058 116 888 5 063 020 974 784 147 392
13 2 12 2 496 144 265 720 24 576
13 3 11 573 166 440 109 606 097 7 144 929
13 4 10 12 033 222 880 3 473 854 720 262 144 000
13 5 9 73 006 209 045 27 259 652 307 2 562 890 625
13 6 8 192 928 249 296 83 016 541 716 9 172 942 848
13 7 7 262 596 783 764 118 247 295 490 13 841 287 201

1. táblázat. A minimálisan merev n × m méretű, d átlós rudat tartalmazó
négyszögrács tartók topológiáinak száma generikus illetve degenerált geomet-
ria esetén
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azonban kivételnek bizonyult: a legérzékenyebb ekkora négyszögrács tartó
csuklóérzékenységi indexe r = 0.7696, mı́g rmax = 0.7952.

Ezután az érzékenységi indexek eloszlására voltunk ḱıváncsiak. Kimeŕıtő
vizsgálatot belátható időn belül csak legfeljebb 6 × 6 rácsméretre tudtunk
végezni. Késźıtettünk azonban eloszlásgörbéket nagyobb rácsokra is a be-
meneti tartomány egy kis részhalmaza alapján, azzal a feltevéssel, hogy az
ı́gy kapott görbe alakja hasonĺıt a teljes tartományra vett eloszlásgörbéével.
Ehhez a teljes tartomány minden k. szakaszát vettük csak figyelembe. 7× 7
rácsméretre k = 500, 8 × 8-ra k = 250 000, 9 × 9-re pedig k = 500 000 000
volt ez az érték. Az eloszlásgörbék a 2. ábrán láthatók. Megfigyelhető, hogy
a gyakoriságok értékei – részben legalábbis – egy sima, folytonos eloszláshoz
tartanak, pedig nem végeztünk semmilyen összegzést vagy átlagolást a
csuklóérzékenységi index intervallumának szakaszaira.

Eredményeink az alábbi tézispontokban foglalhatók össze:

2. tézis Megvizsgáltam, hogy négyszögrács topológiájú, átlós rudakat tar-
talmazó rácsos tartókban az átlós rudak helye hogyan befolyásolja a
merevséget és a geometriai érzékenységet.

2.1. altézis Egy módszert alkottam átlókkal kiegésźıtett, szabályos
négyzetrács geometriájú (degenerált) minimálisan merev tartók
felsorolására Bolker és Crapo eredményének valamint egy páros
fákat kódoló algoritmusnak a felhasználásával. ([2])

2.2. altézis Egy módszert alkottam átlókkal kiegésźıtett,
négyszögrács topológiájú, de szabálytalan (generikus) geo-
metriájú tartók egy olyan részhalmazának felsorolására, amely
tartalmazza az összes minimálisan merev esetet. Ez a részhalmaz
lényegesen kisebb, mint az összes lehetséges tartót tartalmazó
halmaz, ezért a módszer seǵıtségével a merevség szerinti szűrés
lényegesen felgyorsul. ([2])

2.3. altézis Minden olyan n × m-es négyszögrács tartóra, melyre
n + m ≤ 14, a 2.2. altézisben emĺıtett eljárás eredményének ele-
mein merevségi ellenőrzést végeztem, ı́gy megkaptam az összes
generikusan merev eset számát, melyre nincs ismert képlet. ([2])

2.4. altézis n = 6-ig az n× n-es négyszögrács tartók közül megkeres-
tem, kigyűjtöttem és ábrázoltam a húsz legkisebb, ill. legnagyobb
érzékenységű eset topológiáját. Ezek átlóelhelyezkedéséről azt ta-
pasztaltam, hogy csak a legkisebb érzékenység esetében van jól
felismerhető ismétlődő minta. ([2])

2.5. altézis n = 9-ig az n × n-es négyszögrács tartók érzékenységi
mértékének (indexének) eloszlását vizsgálva megmutattam, hogy
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2. ábra. Négyzetrács topológiájú tartók érzékenységi indexeinek eloszlása.
Csak az a, a b és a c ábra reprezentálja a teljes tartományt.
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annak alsó szakaszára hisztogramkésźıtés nélkül is jól illeszkedik
egy folytonos eloszlási görbe. ([2])

5. A vizsgálat párhuzamośıtása

A feldolgozandó négyzetrács topológiák nagy száma miatt az előző szakasz-
ban léırt vizsgálatok igen számı́tásigényesek voltak. A problémát párhuzamos
alkalmazások fejlesztésével és szuperszámı́tógépek igénybevételével igye-
keztünk orvosolni. Két szuperszámı́tógép állt rendelkezésünkre: a Hercules
és a Superman.

Rögtön látható, hogy ha sok rácsos tartó merevségét, illetve érzékenységét
kell vizsgálnunk, akkor az egyes rácsos tartók egymástól függetlenül feldol-
gozhatók. Az ehhez hasonló feladatokra – melyeket szokás

”
zavarbaejtően

párhuzamos” (embarrassingly parallel) problémáknak is nevezni – egy pa-
raméterelemző (parameter study) alkalmazás megtervezése a célravezető [23].
Paraméterelemző programokban egy bemeneti feladat (input task) felel a be-
meneti tartomány felbontásáért, számos munkafeladat (worker task) végzi a
tényleges számı́tásokat az egyes résztartományokon, és egy kimeneti feladat
(output task) gyűjti be és össześıti (aggregálja) a részeredményeket.

A mi esetünkben a bemeneti tartomány a vizsgálandó négyszögrács
tartók topológiáinak halmaza. Az előző szakaszban bemutatott felsorolási
módszernek fontos szerepe van ennek a tartománynak a felbontásában. A
kombinatorikus számrendszer szerinti rang értékek, melyek mindegyike egy-
egy vizsgálandó esetet azonośıt, folytonos számsorozatot alkotnak, amelyet
könnyű átfedésmentesen részsorozatokra bontani.

Egy munkafeladat egy ilyen részsorozat egyes elemeihez tartozó rácsos
tartókon végez merevségellenőrzést. Az összetettebb problémák esetén ezen
felül szükség van a merev tartók érzékenységének kiszámı́tására is. Ehhez
meg kell keresni az összes merev magot a topológiában, amelyhez Jordán
Tibor hatékony algoritmusát használtuk [34][35]. A munkafeladat kimenete
a vizsgálat konkrét t́ıpusától függően lehet a résztartományba eső merev
esetek száma, a legnagyobb/legkisebb érzékenységűek részleges listája vagy
a részleges eloszlások.

Az összes munkafeladat befejeződése után kerül sor a végső lépésre,
a részeredmények aggregálására. Ha a merev eseteket számoljuk meg,
vagy az érzékenységi indexek eloszlását számı́tjuk ki, akkor az aggregálás
egyszerűen a darabszámok összeadását jelenti. Ha a legérzékenyebb
és legkevésbé érzékeny tartókat keressük, akkor az érzékenységi indexek
részintervallumokra kapott részleges listáinak rangsorolásával kaphatjuk meg
az össześıtett listákat.
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Az általunk választott megoldás mellett más tervezési megközeĺıtéseket
is fontolóra vettünk. Például párhuzamośıthatjuk egyetlen rácsos tartó fel-
dolgozását is egy finomabb paraméterelemzéssel vagy egy

”
oszd meg és ural-

kodj” elven működő párhuzamos keresés beéṕıtésével. Elméleti szinten azt is
átgondoltuk, hogyan lehetne a bemeneti és kimeneti lépést párhuzamośıtani.
Mivel azonban már előzetesen tisztában voltunk azzal, hogy számı́tásaink
céljára elosztott rendszerek állnak majd rendelkezésünkre, gyakorlati meg-
fontolásból elvetettük ezeket az ötleteket.

Foster [23] módszertanát és metrikáit használva elkésźıtettük a
párhuzamos alkalmazásunk egy teljeśıtménymodelljét, futási környezetként
egy lazán csatolt rendszert – például szuperszámı́tógépet – feltételezve. Az
volt a célunk, hogy a várható végrehajtási időt optimalizálhatóvá tegyük
egyetlen paraméternek, a résztartományok számának (J) a hangolásával.
Modellünk nagyon egyszerű: figyelmen ḱıvül hagy bizonyos részleteket, mint
például a tartományfelosztás és aggregáció időigényét, továbbá a rendel-
kezésre álló processzorok számát (P ) konstansnak tekinti.

A teljes végrehajtási idő az alábbiak szerint számı́tható:

T =
1

P
(Tcomp + Tcomm + Tidle)

ahol Tcomp a teljes számı́tási idő, Tcomm a teljes kommunikációs idő, és Tidle a
teljes üresjárati idő.

A számı́tási job-onkénti átlagos kommunikációs idő (jele: ts) itt az
ütemező késleltetését jelenti, amelyet más paraméterektől függetlennek te-
kintünk. J darab job-ra ı́gy a kommunikációval eltöltött idő összesen:

Tcomm = Jts

A rácsos tartónkénti átlagos számı́tási időt tc-vel jelöljük. Ha a teljes
bemeneti tartományban N darab tartó van, akkor a számı́tási idő összesen:

Tcomp = Ntc

A paraméterelemző alkalmazásunkban egy új job elindulhat azonnal,
amint egy másik befejeződött, feltéve, hogy maradt még feldolgozatlan
résztartomány. Ha J ≥ P , akkor a processzorok csak akkor lesznek
üresjáratban, amikor elfogynak a résztartományok. Feltételezve, hogy
P < J ≤ N , a teljes üresjárati idő becslésére a legrosszabb esettel számolunk:
minden munkafeladat egyszerre fejezi be a saját résztartományának a feldol-
gozását, és csak egy résztartomány marad hátra. Ekkor egyetlen processzor
dolgozik a megmaradó résztartományon, mı́g a többi P − 1 darab processzor
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üresjáratban van. Egy résztartomány hossza körülbelül N
J

, ı́gy a becsült
üresjárati idő legrosszabb esetben összesen:

Tidle = (P − 1)
N

J
tc

A teljes végrehajtási idő tehát

TP =
1

P

(
Jts + Ntc + (P − 1)

N

J
tc

)
(4)

Ha T1 jelöli egy olyan szekvenciálisan futó alkalmazás végrehajtási idejét,
amely ugyanazt a feladatot oldja meg, akkor a paraméterelemző programunk
abszolút hatékonysága (absolute efficiency):

E =
T1

PTP

=
Ntc

Jts + Ntc + (P − 1)N
J
tc

Korlátozott számú processzormag mellett (P � N) maximális
hatékonyságra törekszünk, amellyel az adott P értékre vonatkozó maximális
gyorsulás (speedup) érhető el. A számı́tási job-ok számának optimális
megválasztásával maximalizálható E:

Jopt = arg max
J

E = arg min
J

TP =

√
(P − 1)Ntc

ts
(5)

Ha P , tc és ts értékét elég jól megbecsüljük, akkor megfelelő számú job-bal
megközeĺıthető a hatékonyság elméleti maximuma:

Emax =
Ntc

Ntc + 2
√

(P − 1)Ntcts
(6)

A modell helyességének ellenőrzése céljából egyszerű ḱısérletezéssel
lemértük a paramétereket. Kihasználtunk egy olyan időszakot, amikor a
Hercules szuperszámı́tógépen konstans számú, sok processzor kizárólag a mi
rendelkezésünkre állt.

A ḱısérlethez egy közepes bonyolultságú problémát választottunk: a
6× 6 méretű rácsok közül a legnagyobb/legkisebb érzékenységűek listájának
összeálĺıtását. Erre különböző számú job-okkal futtattuk az alkalmazást.

Minden futattásra külön lemértük ts értékét, vagyis az ütemező job-
onkénti késleltetését. Átlagos és maximális értékeket is kigyűjtöttünk,
bár az ütemező naplófájljai alapján csak az átlagot tudtuk elég pontosan
kiszámı́tani. Nem várt módon a késleltetés a különböző futtatásokra nem
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3. ábra. Mért ütemezési idők adott bemenetre, különböző job számok esetén

bizonyult konstansnak: J-vel együtt növekedett, ahogy azt a 3. ábra mu-
tatja. Ez magyarázható lehet azzal, hogy az ütemező tárśıtó mechanizmusa
(matchmaking) lelassul, ha nagy számú job kerül a várakozási sorba.

A teljeśıtménymodell helyességének ellenőrzése érdekében a (4) képlettel
J függvényében számı́tott értékeket összevetettük a méréssel kapott futási
időkkel. A 4. ábrán folytonos fekete vonal jelöli a mért időket. Ez alapján
megállaṕıtható, hogy a futási idő J = 2496 közelében minimális. A futási
idők modellünk szerinti elméleti értékeinek kiszámı́tásához minden paraméter
rendelkezésünkre állt, kivéve ts, amelyről azt tapasztaltuk, hogy nem kons-
tans. Ezért a mért időket különböző ts paraméterértékekkel számı́tott
értékekkel hasonĺıtottuk össze, melyeket szürke szaggatott vonalak jelölnek
a 4. ábrán. Ezeknek a görbéknek a minimumhelye az (5) képlet alapján
számı́tható.

Fontos megjegyezni, hogy egy nagyon tömör modellt késźıtettünk, amely-
ben sok tényezőt erősen leegyszerűśıtettünk. Például az üresjárati idő
számı́tásakor a legrosszabb eset figyelembevétele túlbecsléshez vezet, és
részben ez lehet az oka annak, hogy kis J értékekre a számı́tott idők jóval
nagyobbak, mint a mérési eredmények. Ezen ḱıvül a futási idők a gyakor-
latban meredekebben növekednek, mint a számı́tott görbék, mivel ts a job-
ok számával együtt növekszik. Azt is megfigyelhetjük, hogy a mért ada-
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4. ábra. Végrehajtási idő 299 processzormagon, a jobok számának
függvényében. A grafikon a (4) képlettel különböző ütemezési idő mellett
számı́tott értéket és a mért adatot ábrázolja.
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tok azokhoz a számı́tott görbékhez vannak közel, amelyek a tapasztaltakhoz
képest nagyobb ts értékekhez tartoznak. Ha az átlag helyett a maximumot
választjuk ts értékének, akkor jobb görbeilleszkedéshez juthatunk.

Eredményeink az alábbi tézispontokban foglalhatók össze:

3. tézis Nagy számú rácsos tartó vizsgálatára olyan megoldást mutattam,
amely egy massźıvan párhuzamos elosztott rendszer – például grid vagy
szuperszámı́tógép – számı́tási teljeśıtményét használja ki. Párhuzamos
alkalmazást terveztem a 2. tézis problémáinak megoldására, és elemez-
tem annak szuperszámı́tógépen nyújtott teljeśıtményét.

3.1. altézis A 2.2. altézisben ı́rt módszerek felhasználásával kidol-
goztam egy rugalmasan hangolható paraméterelemző párhuzamos
algoritmust, amellyel kiszűrhető az összes merev négyszögrács
topológiájú tartó, és ezek geometriai érzékenysége vizsgálható.
Ennek implementációját szuperszámı́tógépen futtatva nýılt le-
hetőségem nagy számú esetet feldolgozni, és a 2.3., 2.4. és 2.5.
altézis eredményeit kinyerni. ([2][6][10][8][4])

3.2. altézis A paraméterelemző algoritmus teljeśıtményére egy leegy-
szerűśıtett modellt alkottam, amellyel rögźıtett számú feldolgozó
egységből álló és nem preempt́ıv ütemezésű multiszámı́tógépet
feltételezve megállaṕıtható a futási idő szempontjából optimális
számú résztartomány. ([2][6])

3.3. altézis Mérésekkel igazoltam a teljeśıtménymodell alapján feĺırt
képletet az optimális tartományfeloszlásra. ([2][6])
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J. K. Nilsen, F. Ould Saada, K. Pajchel, W. Qiang, A. Read, P. Rosend-
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