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BEVEZETÉS

A tartószerkezet-tervezᔐ mérnökök elᔐszeretettel alkalmaznak rácsos 
tartókat nagyobb fesztávolságok áthidalására, például hidak céljára (1a 
ábra). A jelen tézisfüzet alapját képezᔐ értekezésben síkbeli rácsos tartók 
erᔐjátékát érintᔐ kérdéseket tanulmányoztam.

Ismert, hogy a szerkezetek tervezett és megvalósult geometriája kis mér-
tékben eltér egymástól gyártási, kivitelezési pontatlanságok miatt. A szer-
kezetek erᔐtani vizsgálata során gyakran felmerül a kérdés, hogy az ilyen
geometriai tökéletlenségek hogyan befolyásolják a tökéletes geometria 
alapján számított belsᔐerᔐket. Rácsos tartók esetén például a pontatlan 
hosszúságú rudak azt eredményezhetik, hogy a tartó valamely csomópontja 
az eredetileg tervezettᔐl kissé eltérᔐ helyzetbe kerül (2a-b ábra). Az érteke-
zésben azt vizsgáltam, hogy egy csomópontjain terhelt rácsos tartóban egy 
terheletlen csomópont helyzetének módosítása mely rudakban idézi elᔐ a 
rúderᔐk megváltozását (2a-b ábra). Az így megzavart csomópontot tökélet-
len csomópontnak, a zavarás mértékét geometriai tökéletlenségnek, míg az 
említett rudak halmazát (a kapcsolódó csomópontokkal együtt) a tökéletlen
csomópont befolyásolt zónájának neveztem (2c ábra). 

1. ábra. Rácsos szerkezetᜐ híd (a), valamint annak statikai modellje (b) és gráf-
modellje (c).

(A statikai modellen a megtámasztó kényszereket csuklós rudakkal modelleztük.) 
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2. ábra. A befolyásolt zóna.
Egy terhelt rácsos tartó geometriája a v1 jelᜐ csomópont geometriai tökéletlensége elᔐtt (a) 
és után (b). A c) ábrán vastag vonalakkal és teli körökkel emeltük ki v1 csomópont befolyá-

solt zónáját. 

Eme feladat megoldása során azt is vizsgáltam, hogy adott csomópont-
halmazon mᜐködᔐ külsᔐ teher mely rudakban idéz elᔐ rúderᔐt, valamint
hogy mely rudakban ébredhet rúderᔐ a tartó sajátfeszültségi állapota ese-
tén. (Sajátfeszültségi állapotnak azt az állapotot nevezik, amikor a tartóban
külsᔐ erᔐk mᜐködése nélkül ébrednek zérustól eltérᔐ, önmagukat kiegyen-
súlyozó belsᔐerᔐk.)

Az utóbbi két rúdhalmaz a vakrudak és a kinematikai terhekre érzékeny 
rudak kijelölésében nyújt segítséget, míg a befolyásolt zóna egy utólagos 
szerkezet-átalakítás miatt bekövetkezᔐ csomóponti tökéletlenség során 
lehet hasznos: az átalakítás miatt szükségessé váló új statikai ellenᔐrzést és 
rúderᔐszámítást elég a befolyásolt zónában elvégezni.

Habár úgy tᜐnhet, hogy az említett három erᔐtani kérdés megválaszolása
geometriai és terhelési adatokat, valamint rúderᔐszámítást igényel, bemu-
tattam, hogy azok megválaszolhatók önmagában a tartó – metrikus infor-
mációkat nem tartalmazó – gráf-modelljének ismeretében, kombinatorikus 
eszközökkel is. A tartó gráf-modelljének a csomópontok szomszédsági 
viszonyait leíró kapcsolati gráfot neveztem (1c ábra). Az ilyen kombinato-
rikus eszközök alkalmazása egyrészt nagyságrendekkel gyorsíthatja a szer-
kezeti vizsgálatot, másrészt alkalmas arra, hogy a jelenség lényegét egysze-
rᜐen átláthassuk. Ezáltal eredményeim segíthetik a rácsos tartók erᔐjátéká-
nak mélyebb megértését, valamint az ilyen típusú szerkezetek tervezését, 
ellenᔐrzését is. 
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A geometriai pontatlanságokkal összefüggésben azt is vizsgáltam, hogy
milyen típusú rácsos tartók érzékenyek, illetve kevésbé érzékenyek a cso-
móponti tökéletlenségekre. Ennek jellemzésére bevezettem a rácsos tartó
geometriai érzékenységi indexének (röviden érzékenységének) fogalmát, 
amely egy a tartóra jellemzᔐ 0 és 1 közötti mérᔐszám, és amelyet úgy ka-
punk, hogy a tartóban átlagoljuk a befolyásolt zónák rúdszámát és ezt oszt-
juk a tartó rúdszámával, jele: s.

Egy csomópont helyzetének megzavarása nem csak az erᔐjáték, hanem
az optimumkeresés szempontjából is érdekes lehet. Az értekezésben arra is 
kerestem a választ, hogy vajon lehet-e javítani a rácsos tartók viselkedésén 
kis csomóponti zavarással, más szóval létrehozhatók-e kissé aszimmetrikus, 
optimális rácsos tartók. 

Végül az erᔐjátékban részt nem vevᔐ rudakkal, azaz a vakrudakkal is 
foglalkoztam. Habár az elsᔐrendᜐ (lineáris) elmélet szerint ilyen rudakban 
nem ébred rúderᔐ az adott teher hatására, a másodrendᜐ (nemlineáris) elmé-
lettel már a bennük lévᔐ – igen kicsiny – rúderᔐk is kimutathatók. Arra 
kerestem a választ, hogy a vakrudak nemlineáris vizsgálata alapján milyen 
tartószerkezeti következtetések vonhatók le. 

A BEFOLYÁSOLT ZÓNA KOMBINATORIKUS 
KIJELÖLÉSE, GEOMETRIAI ÉRZÉKENYSÉG

Ebben a fejezetben a rácsos tartók erᔐjátéka és gráf-modellje közötti 
összefüggéseket feltáró kérdéseket vizsgáltam.

Céljaim a következᔐk voltak: 
• Olyan módszert mutatni, mellyel a befolyásolt zóna kijelölhetᔐ 

rúderᔐszámítás és metrikus adatok megadása nélkül, pusztán a tartó 
gráf-modellje alapján.

• Minimális, illetve maximális érzékenységᜐ rácsos tartókat mutatni.
• Felkutatni, hogy milyen tényezᔐk növelik, illetve csökkentik az érzé-

kenységet.
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Az elért eredményeket az 1. tézis és a 2. tézis ismerteti.
Vizsgálataimban az alábbi feltételezésekkel és kikötésekkel éltem.
Kizárólag a csomópont helyzetének megváltozásából eredᔐ rúderᔐ-

változásokat vizsgáltam (a külsᔐ erᔐk helyének megváltozásából adódóakat 
nem), ezért a tökéletlen csomópontot mindig egy a fix környezettel nem 
érintkezᔐ, terheletlen csomópontnak tekintettem. Kikötöttem továbbá, hogy 
minden lehetséges rudat teher alá kell helyezni, ellenkezᔐ esetben ugyanis a 
csupán vakrudakhoz csatlakozó csomópontok befolyásolt zónája a zérus 
halmaz lenne, és a feladat értelmét vesztené.

A megtámasztott és megtámasztás nélküli esetek egységes tárgyalása 
érdekében a statikai határozottság, illetve határozatlanság helyett a minimá-
lis merevség, illetve redundáns merevség fogalmát használtam. Egy tartó 
minimálisan merev, ha az statikailag határozott – vagy ha a tartó nincs 
megtámasztva, 3 darab alkalmas támaszrúddal statikailag határozottá tehe-
tᔐ. Egy tartó redundánsan merev, ha az statikailag határozatlan (és egyben 
kinematikailag túlhatározott) – vagy ha a tartó nincs megtámasztva, 3 darab 
alkalmas támaszrúddal statikailag határozatlanná (és egyben kinematikailag 
túlhatározottá) tehetᔐ.

Alapvetᔐen tipikus rácsostartó-feladatokat tanulmányoztam. Egy 
rácsostartó-feladat bemenᔐ adatait a tartó statikai modellje és anyagtulaj-
donságai, míg kimenᔐ adatait a rúderᔐk alkotják. Egy diszkréten változó
tulajdonság (például a merevség) szempontjából tipikusnak nevezünk egy 
feladatot, ha a metrikus bemenᔐ adatokban (ilyen például egy csomóponti 
koordináta) bekövetkezᔐ elegendᔐen kis változás az adott tulajdonság 
szempontjából nem idéz elᔐ változást. 

A befolyásolt zóna kombinatorikus kijelölésére kifejlesztett módszerem
alapja, hogy egy kapcsolatrendszert mutattam ki a befolyásolt zóna, a gráf-
modell, valamint további új fogalmak – az aktív zóna, a merev mag és a 
magláncolat – között. Az utóbbi fogalmakat az alábbiakban ismertetem.

Tekintsünk egy legalább kételemᜐ V csomóponthalmazon mᜐködᔐ tet-
szᔐleges egyensúlyi külsᔐ erᔐrendszerrel terhelt, merev rácsos tartót (3a
ábra). Azt a rúdhalmazt (valamint a hozzá kapcsolódó csomópontokat), 
amelyben az említett erᔐrendszer elsᔐ rendben rúderᔐket idéz elᔐ, a V cso-



Síkbeli rácsos tartók geometriai érzékenysége - Tézisfüzet              

5

móponthalmaz aktív zónájának hívtam (3b ábra). Minimálisan merev rá-
csos tartó V csomóponthalmazának merev magja a tartónak az a legkeve-
sebb rudat tartalmazó, összefüggᔐ, minimálisan merev része, ami V-t tar-
talmazza. Például a 3a ábrán megjelölt V csomóponthalmaz merev magja a 
3b ábrán kiemelt tartórésszel egyezik meg. A magláncolatokat redundánsan 
merev tartókon értelmeztem a következᔐk szerint. A tartó egy tetszᔐleges 
törzstartójában megkeressük a törzstartó-képzés során eltávolított rudakkal 
szomszédos csomópontpárok merev magjait. Az utóbbi merev magokat 
kiegészítjük az adott csomópontpár közé helyezett rúddal. Az így elᔐálló, 
kiegészített merev magokból képezzük a tartó magláncolatait: minden 
merev mag része egy, és csak egy magláncolatnak; az egymást legalább 
egy rúdban metszᔐ bᔐvített merev magok azonos magláncolatba kerülnek
(4. ábra). 

3. ábra. Az aktív zóna és a merev mag kapcsolata minimálisan merev tartókban.
A tartót egy egyensúlyi külsᔐ erᔐrendszer terheli a V csomóponthalmazon (a). A b) ábrán a

V halmaz aktív zónáját emeltük ki, ami egyben a V halmaz merev magja is.

4. ábra. A magláncolatok és a sajátfeszültségi zónák kapcsolata.
Egy redundánsan merev rácsos tartó (a) és egy tetszᔐleges törzstartója (b). A c) ábrán a tartó 
magláncolatait emeltük ki (lásd a 3 darab, szaggatott vonallal körbevett tartórészt), melyek 

egyben a tartó sajátfeszültségi zónái is.
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A bevezetett fogalmak között az alábbi kapcsolatrendszert mutattam ki:
1) Merev rácsos tartó egy legalább három rudat egybekapcsoló csomópont-

jának befolyásolt zónája azonos az ugyanazon csomóponttal szomszé-
dos csomóponthalmaz aktív zónájával. (Például a 2c ábrán kiemelt tar-
tórész a v1 csomópont befolyásolt zónáját ábrázolja, amely egyben a v1

jelᜐ csomóponttal szomszédos csomóponthalmaz aktív zónája is.)
2) Minimálisan merev rácsos tartók esetén adott csomóponthalmaz aktív 

zónája azonos az ugyanazon csomóponthalmaz merev magjával (3b áb-
ra).

3) Redundánsan merev rácsos tartók esetén adott csomóponthalmaz aktív 
zónája azonos az ugyanazon csomóponthalmaz (a tartó egy tetszᔐleges 
törzstartóján értelmezett) merev magjából és az azt rúdban metszᔐ mag-
láncolatokból képzett unióval.

4) Rámutattam, hogy a merev mag kijelölhetᔐ kombinatorikus eszközök-
kel, pusztán a tartó gráf-modellje alapján.

Bemutattam továbbá, hogy a befolyásolt zóna kijelölése céljából beve-
zetett fogalmak egyéb, ismert tartószerkezeti fogalmakkal is kapcsolatba 
hozhatók: a rúdpótlás és a sajátfeszültségi állapot fogalmával.

A rúdpótlás az a mᜐvelet, amely során egy merev tartóból eltávolítunk 
egy a tartó merevségéhez szükséges rudat, majd egy új rudat iktatunk be 
egy másik helyre úgy, hogy ismét merev tartót kapjunk. A rúdpótlás végre-
hajtására a szakirodalomban két (egyenként szükséges és egyben elégséges) 
feltétel található: egy statikai és egy kinematikai (Korányi 1953). Az érte-
kezésben – a merev mag fogalmának segítségével – a rúdpótlásnak az aláb-
bi, új, kombinatorikai (szükséges és egyben elégséges) feltételét adtam:

Tipikus rácsos tartó feladatok esetén két szükséges rúd akkor és csak 
akkor pótolja egymást a merevség szempontjából, ha az eredeti tartóban 
(illetve redundánsan merev esetben az eredeti tartó törzstartójában) a beik-
tatandó rúddal összekötni kívánt csomópontpár merev magja tartalmazza 
az eltávolítandó rudat.

Az értekezésben a tartó egy sajátfeszültségi zónájának hívtam a tartónak 
egy rúdhalmazát (valamint a kapcsolódó csomópontokat), ha tetszᔐleges 
egyparaméteres kinematikai teherre megvalósul, hogy a zónában a rúderᔐk
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külsᔐ erᔐk nélkül képesek önmagukat kiegyensúlyozni, és erre a tulajdon-
ságra nézve a rúdhalmaz minimális, azaz nincs olyan része, ami ugyanezzel 
a tulajdonsággal rendelkezik. Például a 4a ábrán látható tartó sajátfeszült-
ségi zónái a 4c ábrán láthatók.

Az értekezésben kimutattam, hogy redundánsan merev rácsos tartó mag-
láncolatai egybeesnek a tartó sajátfeszültségi zónáival (4c ábra).

A geometriai érzékenységet nem csupán egyedi rácsos tartókon, hanem
azokból képzett sorozatokon – ún. rácsostartó-családokon – is tanulmá-
nyoztam. Egy (diszkrét) Ti rácsostartó-családot egy T0 kiinduló rácsos tar-
tóból rekurzív bᔐvítési lépések sorozatával képeztem (5a ábra). Mint isme-
retes, minden statikailag határozott rácsos tartó elᔐállítható Henneberg 1-es 
és Henneberg 2-es mᜐveletek kombinációjával (Henneberg 1911) (5b-c
ábrák). Ennek alapján tisztán Henneberg 1-es lépésekkel képzett, illetve 
vegyes képzésᜐ családokban vizsgáltam azt, hogy a lépésszám növekedésé-
vel miként változik az érzékenység az egyes családokon belül: van-e határ-
értéke, és ha igen, akkor ez mennyi.

5. ábra. Egy tisztán Henneberg 1-es mᜐvelettel felépített rácsostartó-család képzése (a).
A Henneberg 1-es (b) és a Henneberg 2-es mᜐvelet (c).

TÖKÉLETLENÜL SZIMMETRIKUS, 
OPTIMÁLIS RÁCSOS TARTÓK

Vizsgálataimat azonos anyagú és keresztmetszetᜐ rudakból álló, síkbeli, 
tükörszimmetrikus, statikailag határozott rácsos tartók egyetlen p geometri-
ai paraméterrel leírható (folytonos) családjain végeztem el, és egyetlen x
szimmetriasértᔐ változót alkalmaztam úgy, hogy az x=0 a szimmetrikus 
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elrendezéshez tartozik, illetve az x-et a –1-szeresére változtatva a tartó tü-
körképét kapjuk. Például a 6a ábrán látható háromcsuklós tartó esetén a p
geometriai paraméter a tartó magasságát, míg az x szimmetriasértᔐ változó
a C csukló vízszintes helyzetét jelöli. Optimálási kritériumnak azt tekintet-
tem, hogy a kihajlásra legveszélyesebb rúd kihajlással szembeni kockázata 
legyen minimális. Az egyes rudak fi kihajlással szembeni kockázatát a kö-
vetkezᔐképpen számíthatjuk (Ni jelöli a rúderᔐket, az Ni

cr pedig a kritikus 
Euler erᔐket):

�� 	(�, �) 	 = 	 ��(�, �)
��

�� (�, �)						

6. ábra. Rácsos tartók és a hozzájuk tartozó optimum-bifurkációs diagramok. 
Egy háromcsuklós tartó (a), a hozzátartozó U(x,p) célfüggvény a p=p0 pontban (b) és a tartó 
bifurkációs diagramja (c): az U(x,p) célfüggvény lokális minimumaihoz illetve maximumai-

hoz a bifurkációs diagramban optimum (folytonos vonal) illetve pesszimum (szaggatott 
vonal) tartozik.

A d) és az f) ábrán azonos tartókat ábrázoltunk, eltérᔐ teherrel. A d) esethez az e) ábrán 
bemutatott bifurkációs diagram tartozik: figyeljük meg, hogy nem történik optimum elága-

zás, és hogy a szimmetrikus elrendezés optimális marad minden p érték esetén. Az f) esethez
a g) ábrán látható bifurkációs diagram tartozik: figyeljük meg, hogy a p0 kritikus paraméter-

érték felett az optimális helyzetek egy tartományt jelölnek ki.
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Optimáló célfüggvényünk tehát – melyet U(x,p)-vel jelöltünk – a kihaj-
lásra legveszélyesebb rúd kihajlással szembeni kockázatát írja le x függvé-
nyében rögzített p esetén, ebbᔐl kifolyólag U(x,p) a rudak kockázatát leíró 
függvények burkológörbéjeként áll elᔐ. Az optimális geometriai alakok
(azaz az optimumok) eme célfüggvény minimumához tartoznak (a 6b áb-
rán a 6a ábrán látható háromcsuklós szerkezethez tartozó célfüggvényt 
ábrázoltuk egy p=p0 helyen). 

Célom az alábbi volt:
• Megvizsgálni, hogy léteznek-e kissé aszimmetrikus, optimális rácsos 

tartók, azaz megkeresni az optimum-bifurkációs diagramokat az [x,p] 
síkban, melyek leírják, hogy az optimum miként alakul a p paraméter 
változtatásával (lásd a 6c, 6e és 6g ábrákat). (Az optimum-bifurkációs
diagram értelmezéséhez segítséget nyújtanak a 6a-b-c ábrák a három-
csuklós tartó példáján keresztül.)

A mérnöki intuíció szerint a szimmetrikus szerkezeti alak kedvezᔐbb, 
mint annak kissé aszimmetrikus, tökéletlen verziója. Ezt az intuíciót tá-
masztja alá tudományosan Várkonyi és Domokos (2006) is, akik bemutat-
ták, hogy tipikus esetekben a szimmetrikus alak optimális, és egyben kissé 
aszimmetrikus optimális szerkezetek nem léteznek. Eredményeimet – me-
lyeket a 3. tézis ismertet – eme kutatási elᔐzménnyel vetem össze.

VAKRUDAK NEMLINEÁRIS VISELKEDÉSE

Ha egy egyparaméteres teherrel terhelt rácsos tartóban (lásd például a 9. 
ábra bal oldalát) kifejezzük az N rúderᔐt a 㮰 teherparaméter függvényében, 
és Taylor-sorba fejtjük, az alábbi kifejezést kapjuk:

N(㮰) = a0 + a1㮰 + a2㮰2 + a3㮰3 + . . .  

Az a0 konstans kizárólag akkor nem zérus, ha a rúdban sajátfeszültség 
idéz elᔐ igénybevételt, ami statikailag határozatlan tartókban lehetséges. Az 
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a1 konstans a lineáris (elsᔐrendᜐ) elmélettel meghatározható belsᔐerᔐhöz 
tartozó együttható. Vakrudak esetén tehát az a0 és az a1 együttható szükség-
szerᜐen zérus, azonban a magasabb rendᜐ tagok együtthatói (amely tagokat 
a nemlineáris számítás már ki tud mutatni) már eltérhetnek zérustól. Azokat 
a vakrudakat, melyekben a Taylor-sor minden lehetséges (azaz ai, i > 1) 
együtthatója különbözik zérustól, tipikus vakrudaknak neveztem.

Célom a következᔐ volt:
• Megvizsgálni, hogy milyen tartószerkezeti következtetések vonhatók 

le a vakrudak erᔐjátékának nemlineáris vizsgálata alapján. 

Az elért eredményeket a 4. tézis ismerteti. 

TÉZISEK

1. Tézis
(Tóth, Domokos és Gáspár 2009; Tóth 2011; Tóth 2012)
A *-gal jelölt állítások egy másik, az értekezésben ismertetettᔐl eltérᔐ, annál részletesebb, 
matematikai nyelvezetᜐ és szemléletᜐ bizonyítása a (Jordán, Domokos, Tóth 2013)-ban 
található.

Bemutattam, hogy síkbeli, tipikus rácsostartó-feladatok esetén a befo-
lyásolt zóna kijelölhetᔐ erᔐtani számítások nélkül is, önmagában a tar-
tó topológiáját leíró gráf alapján:

1.1. Bevezettem egy csomóponthalmaz merev magja fogalmát, mely a 
minimálisan merev rácsos tartónak az adott csomóponthalmazt 
tartalmazó, legkevesebb rúddal rendelkezᔐ, összefüggᔐ, minimáli-
san merev része.  

1.2. Kimutattam, hogy minimálisan merev szerkezet esetén egy adott 
csomópont befolyásolt zónája azonos az ugyanazon csomóponttal 
szomszédos csomóponthalmaz merev magjával* (3b ábra). 
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1.3. A redundánsan merev esetet, az erᔐmódszer gondolatmenetére 
támaszkodva, visszavezettem a minimálisan merev tartókra: be-
mutattam, hogy ilyen esetben a befolyásolt zónát több alkalmasan 
kijelölt merev mag egyesítésével képzett halmaz alkotja*.

1.4. Algoritmusokat mutattam arra, hogy miként jelölhetᔐ ki pusztán a 
tartó topológiáját leíró gráf ismeretében a merev mag, a befolyá-
solt zóna, a külsᔐ teher hatására aktív** rudak halmaza, valamint 
a tartó sajátfeszültségi állapotában aktív rudak halmaza.

1.5. A merev mag fogalmát felhasználva a rúdpótlás végrehajtásának 
új, kombinatorikai (szükséges és egyben elégséges) feltételét ad-
tam.

(** aktív rúd = nem vakrúd)

2. Tézis 
(Tóth és Domokos 2009; Tóth, Domokos és Gáspár 2009; Tóth 2011; Tóth 
2012; Jordán, Domokos és Tóth 2013)

Definiáltam a rácsos tartók geometriai érzékenység indexét (röviden 
érzékenységét). Ennek alapján példákat mutattam minimális illetve 
maximális érzékenységᜐ minimálisan merev rácsostartó-típusokra (7. 
és 8. ábra), továbbá mutattam két olyan tényezᔐt, melyekkel az érzé-
kenység növelhetᔐ illetve csökkenthetᔐ:

2.1. Megmutattam, hogy a fölös rudak számának (azaz a statikai hatá-
rozatlanság fokának) növelése az érzékenység monoton növekedé-
sét idézi elᔐ.

2.2. Rámutattam, hogy a mérnöki gyakorlatban elterjedt rácsostartó-
geometriák érzékenysége egy azonos topológiájú, véletlenszerᜐ ge-
ometriával konstruált tartó érzékenységénél kisebb vagy legfel-
jebb egyenlᔐ azzal.
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Rekurzív bᔐvítési lépéssel képzett rácsostartó-családok érzékenységét 
vizsgáltam a lépésszám függvényében. Ennek keretében:

2.3. Igazoltam, hogy amennyiben a rekurzív bᔐvítés csak Henneberg 1-
es típusú elemekbᔐl áll és a bᔐvítés üteme a lépésszám polinomiális 
függvénye, valamint (a kezdeti családtag csomópontjait kivéve) 
minden csomópont legfeljebb a csomópont keletkezését követᔐ lé-
pésben eléri végleges fokszámát, akkor az érzékenység határértéke 
(ahogy a lépésszám a végtelenhez tart) legfeljebb 0.5.

7. ábra. Minimális érzékenységᜐ minimálisan merev rácsos tartók gráf-modelljei.
Olyan rácsos tartók esetén, melyekben nincs kikötés a csomópontok fokszámára nézve, az 
érzékenység minimális értéke s≥1/r (ahol r a rudak száma); egy ilyen, minimális érzékeny-
ségᜐ szerkezet látható az ábra bal oldalán (a fokszám a csomópontba befutó rudak számát 
adja meg). Olyan rácsos tartók esetén, melyekben a csomópontok fokszáma legalább 3, az 

érzékenység minimális értéke s≥7/r ㍠24/(r(r+3)); egy ilyen, minimális érzékenységᜐ szerke-
zetre mutatunk példát az ábra jobb oldalán.

8. ábra. Maximális (vagyis s=1-es) érzékenységᜐ minimálisan merev rácsos tartók gráf-
modelljei.

3. Tézis
(Tóth, Domokos és Várkonyi 2007; Tóth és Domokos 2008)

Statikailag határozott, tükörszimmetrikus rácsos tartók egyetlen 
geometriai paraméterrel leírható családjaiban tanulmányoztam, hogy 
vajon léteznek-e kissé aszimmetrikus, optimális rácsos tartók.
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Korábbi kutatások (Várkonyi és Domokos 2006) azt vetítik elᔐre, 
hogy amennyiben csupán egyetlen szimmetriasértᔐ változót alkalma-
zunk, és az optimáló célfüggvény a szerkezet leggyengébb elemének 
viselkedését írja le, akkor tipikus esetekben a szimmetrikus elrendezés 
optimális, és egyben kissé aszimmetrikus optimumok nem léteznek
(lásd például a 6c és 6e ábrákat). 

Példát mutattam olyan rácsos tartókra, amelyek – miközben mér-
nöki szempontból szokványosak – ettᔐl eltérᔐ, a fenti értelemben atipi-
kus viselkedést mutatnak: a geometriai paraméter bizonyos tartomá-
nyában a kissé aszimmetrikus elrendezések egy folytonos tartománya 
egyenértékᜐ a szimmetrikus verzióval (lásd a 6g ábrán a neutrális tarto-
mányt). Rámutattam olyan tényezᔐkre, amelyek növelik eme neutrális 
viselkedés esélyét.

4. Tézis
(Tóth és Domokos 2006)

A vakrudak erᔐjátékának nemlineáris vizsgálata alapján a következᔐ 
tartószerkezeti megállapításokat tettem:

4.1. Rámutattam, hogy a tipikus vakrudak vagy mindig húzottak, vagy 
mindig nyomottak, a teher elᔐjelétᔐl függetlenül (9. ábra). Ezt a 
megállapítást egy egyszerᜐ síkbeli rácsos tartó numerikus számítá-
sával illusztráltam. Bemutattam, hogy ilyen vakrudakban a rúd-
erᔐ elᔐjele bizonyos esetekben kimutatható nemlineáris számítás 
nélkül, elemi statikai vizsgálatok segítségével is.

4.2. Bemutattam, hogy a vakrudak osztályozhatók az alapján, hogy a 
bennük fellépᔐ rúderᔐ a teherparaméter mely hatványával ará-
nyos. Példát mutattam olyan szerkezetcsaládra, mellyel tetszᔐleges
korlátnál magasabb rendben elfajuló vakrudak képezhetᔐk (10. 
ábra). 
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9. ábra. A tipikus vakrudak elᔐjele független a teher elᔐjelétᔐl.

10. ábra. Egy, a 㮰 egyparaméteres teherrel terhelt degenerált rácsos tartó.
A szerkezet egyetlen közönséges rudat (lásd a vastag vonallal jelölt rudat) és több, külön-

bözᔐ rendben elfajult vakrudat tartalmaz. A körökben feltüntetett ki számértékek azt jelzik, 
hogy az adott rúdban ébredᔐ rúderᔐ a 㮰 teherparaméter mely hatványával arányos. A ki

értéke a szerkezet szintszámával egyre növekszik. A k0=∞ azt jelzi, hogy az adott vakrúd a 㮰
teherparaméter egyetlen hatványával sem arányos, azaz független 㮰-tól.
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