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Bevezetés



Az értekezés egyes fejezeteiben bemutatásra kerülő eljárások, módszerek és algorit-
musok szerteágazó témakörökhöz tartoznak. Az érintett tudományterületek száma is meglehe-
tősen széles: szerepet kap az építőmérnöki, a biomechanikai, a geometriai, a számítástechni-kai 
és a matematikai tudományterület is. A közös, ami összefogja és egységgé olvasztja eze-ket az 
eljárásokat az, hogy valamennyit a végeselem-módszer inspirálta, egytől-egyig a véges-elem-
módszer  hatékonyabb  használatát  segíti  elő,  illetve  teszi  lehetővé.  Az  elvégzett  elméleti 
kutatások is e célt szolgálják.

Napjainkra a végeselem-módszer sok tekintetben meglehetősen kiforrott, az előző év-
tizedekhez képest viszonylag kevesebb felderítendő területet kínál a kutatók számára. Ugyan-
akkor a számítási modulokat kiszolgáló, illetve a számítások eredményeit kiértékelő, és a ki-
értékelést megkönnyítő eljárások, algoritmusok nagy léptékű fejlődésének lehetünk tanúi nap, 
mint nap. Ezen értekezés mintegy 19 év ilyen irányú kutató, fejlesztő munkájának fontosabb, 
válogatott eredményeit kívánja bemutatni.

Az egyes témakörökben, a megoldandó problémák és megoldásuk ismertetésében több 
esetben keverednek a mérnöki, a matematikai, a geometriai és a számítástechnikai modellezé-
sek és megközelítési módok. Ezek egyes esetekben kissé megnehezíthetik a témakör átlátását, 
ám az esetek nagy részében éppen ez az összetett szemléletmód tette megoldhatóvá őket. Ezek a 
tudományterületek ugyanis ezeknél a feladatoknál különösen jól kiegészítik egymást, számos 
esetben képesek egymás segítségére sietni, egymást támogatni. 

Az értekezésben részletezésre kerülő szerteágazó témakörök egységbe foglalása talán 
úgy  a  legelőnyösebb, ha  végigkalauzolom az  olvasót  a  mérnöki tervezés folyamatán egy 
konkrét tervezési feladat kapcsán, megállva és részletezve azokat a  fázisokat, problémákat, 
melyekre vonatkozóan az értekezésben érdemi megoldásokat találunk. Ennek érdekében te-
kintsük például az 1. ábrán látható (valós) többemeletes épületet. 

Mérnöki szerkezet vizsgálatára szánt végeselemes számítógépes program használata-kor 
első feladatunk a bemeneti (input) adatok megadása, melyek közül is a legelsők a geomet-riai 
adatok. E szerkezetek geometriai értelemben pontokkal, (egyenes vagy görbe) szakaszok-kal, 
(sík vagy görbült) felületekkel, illetve testekkel írhatók le.  Megjegyezzük, hogy ezen érte-
kezésnek a célja csak a sík felületek, illetve a sík felületekből fölépíthető testek tárgyalása. A 
mérnöki felületszerkezetek geometriai leírására a síkon vonalakkal (egyenes és/vagy íves sza-
kaszokkal) határolt, egyszeresen összefüggő tartományokat, a továbbiakban ún. régiókat hasz-
nálunk. Ilyen régiókat adnak például a falak vagy födémek, mely utóbbira az 1/A ábrán látha-
tunk konkrét példát. Az első fejezetben e régiókra kidolgozott legfontosabb eljárások és algo-
ritmusok kerülnek bemutatásra. Szó esik többek között az ezeket automatikusan fölépítő algo-
ritmusról, továbbá a régiók szerkesztését lehetővé tevő ún. Boole-függvényekről és az ofszet 
függvényekről.

A második fejezet síkbeli  végeselemháló optimálishoz  minél  közelebbi  kialakítását 
célzó  eljárásokat  ismertet  régiókra  vonatkozóan.  Ilyen  végeselemháló tanulmányozható  a 
mintaépület egy kiragadott részén, az 1/B ábrán. A meglehetősen összetett problémakör négy 
alfejezetet is igényelt. A 2.1-es alfejezet tárgya háromszög alapháló automatikus generálása. A 
következő, 2.2-es alfejezetben ezen háromszög alapháló vegyes három- és  négyszöghálóvá 
történő alakítása történik meg egyfajta (későbbiekben pontosításra kerülő)  alaki  optimumra 
törekedve. Az így kialakuló – eredendően egyenletes – háló egyes mérnökileg indokolt helye-in 
szükséges annak sűrítése, sűríthetősége. Ennek részleteit  tárgyalja a  2.3-as  alfejezet. Mivel 
részben ezen utóbbi sűrítés, részben pedig a kézi háló módosítás hatására az eredetileg egyen- 
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letes háló csomópontjainak elhelyezkedése már közel sem tekinthető ideálisnak, ezért elen-
gedhetetlenné vált egy heurisztikus iteratív matematikai eljárás kidolgozása, amely a háló cso-
mópontjainak  helyét  törekszik  mind  ideálisabbra  megválasztani geometriai  megfontolások 
alapján. Ennek leírása olvasható a 2.4-es alfejezetben.

A geometriai modellezés következő szintje a térbeli, testekkel történő modellezés. Az 
értekezésben test alatt  az előbbiek szerint értelmezett régiókkal határolt,  egyszeresen össze-
függő térbeli tartományok értendők. A mintának kiragadott épület egy részletének testmodell-jét 
vehetjük  szemügyre az  1/C  ábrán.  A szerkezetek vagy szerkezeti elemek  testként  történő 
modellezési lehetősége több szempontból nélkülözhetetlen. A testmodellezés adja meg példá-ul 
az esélyt a jövőben arra, hogy tényleges testként vehessük figyelembe a vizsgálat tárgyát a 
végeselemes elemzés során. Hatékonyan fölhasználható a testmodellezés sík régiókból kira-kott 
tetszőleges héjszerkezetek megszerkesztésére is, hiszen semmi nem gátolja meg azt, hogy a 
kiszerkesztett testek felületét (vagy felület részletét) mint héjszerkezetet vegyük figyelembe a 
végeselemes számítás alkalmával. A teljesség igénye nélkül érdemes még megemlíteni, hogy a 
testmodellezés  természetesen  jelentős  szerepet  tölt  be  az  anyagmennyiségek precízebb 
becslésében is, beleértve ide például a vasbeton szerkezeti részek zsaluzatához szükséges zsa-
luzati anyag meghatározását is. A harmadik fejezet tárgya e testek kezelését lehetővé tevő to-
pológiai leírások és algoritmusok bemutatása. A 3.1-es alfejezetben testek régiókból történő 
automatikus fölépítését ismerhetjük meg, míg a 3.2-es fejezet a testek szerkesztését lehetővé 
tevő Boole-függvényeket mutatja be.

Egy (gerendákból, oszlopokból, falakból, födémekből és síkhéjakból) összetett mérnö-ki 
szerkezet komplett végeselemhálózatának elkészítése és elkészíthetősége az eddig megem-lített 
eljárások magasabb szintű szervezését igényli. Egy ilyen teljes végeselemhálózatot lát-hatunk 
az 1/D ábrán a mintának választott épülethez tartozóan. Az ehhez szükséges magasabb szintű 
szervezést mutatja be a térbeli szerkezet síkbeli végeselemhálózatának kialakításával foglalkozó 
4.1-es alfejezet. A hálózat kialakítását és kialakíthatóságát lehetővé teszi és így megelőzi az ún. 
geometriai  váz  folyamatos,  valós  idejű  frissítése,  karbantartása. Az  (1/E  áb-rán  látható) 
geometriai váz alatt azon vonalak (egyenes szakaszok és ívek) sokasága értendő, amelyekhez az 
egyes régiók síkbeli végeselemhálójának alkalmazkodnia kell. 

A 4.2-es alfejezet már részben a jövőbeni fejlesztések irányába mutat. Ebben egy spe-
ciális, ún. frontfelületes eljárás kerül ismertetésre, mely térbeli  végeselemek fölépítésére al-
kalmas. Ezt az eljárást eredendően egy biomechanikai – közelebbről csontmechanikai – prob-
léma megoldása inspirálta, ám a jövőben kiterjeszthető az általános alkalmazások irányába is.

Az ötödik fejezetben több kiegészítő algoritmus és eljárás kerül részletezésre, szerteá-
gazó témakörökben, számos igen lényeges probléma megoldását tűzve ki célul.

Részben az eddig bevitt geometriai adatok szemléltetéséhez (lásd az 1/F ábrát), rész-ben 
pedig a kapott eredmények kiértékelhetőségének elősegítéséhez (lásd az 1/G ábrát) szük-ség 
van egy általános érvényű eljárásra, amely a megjelenítendő alakzat láthatóság szerinti (takart 
vonalas) megjelenítésére alkalmas. Egy ilyen algoritmust mutat be az 5.1 alfejezet. 

Az eddig leírt geometriai adatok mellett szükség van még bemeneti adatként további, 
például az anyagi viselkedést leíró adatokra is. Tudnunk kell például, hogy a vizsgálat tárgyát 
képező egyes szerkezeti elemek anyaga izotrop, ortotrop vagy esetleg anizotrop tulajdonságú. E 
kérdéskörről szól az 5.2 alfejezet, melyben egy széles körben használható statisztikai eljárás 
kerül ismertetésre. Ez alkalmas digitalizált rétegfelvételek alapján az anyag izotrop, ortotrop, 
illetve anizotrop jellegének és határozottságának vizsgálatára.

A végeselem-módszer a megfelelő és elegendő input adat birtokában a számítás során 
végül  lineáris  egyenletrendszer  (nemlinearitások  esetén  egyenletrendszerek  sokaságának) 
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megoldására vezet. Ezt az egyenletrendszert megoldva kapjuk meg a szerkezet elmozdu-lásait. 
Az 1/H ábrán ennek az elmozdulás mezőnek egy részlete tanulmányozható. Mivel az adódó 
egyenletrendszer mérete  általában  hatalmas,  ezért  igen  nagy  jelentősége  van  a  mind  ha-
tékonyabb megoldó eljárások kidolgozásának. A mai korszerű megoldók többnyire valami-lyen 
iterációs módszert használnak. Az 5.3 alfejezetben egy olyan konvergencia gyorsító al-goritmus 
kerül  részletezésre,  amely  a  legtöbb  iterációs  alapon  működő  lineáris  egyenletrend-szert 
megoldó  eljáráshoz csatolható,  annak hatékonyságát  sok  esetben  igen  jelentős  mértékben 
megnövelve.

A tervezői tevékenység zárásaképpen – a végeselem-módszer szolgáltatta eredmények 
birtokában – még számos feladat vár a tervező mérnökre. Napjainkban a legtöbb számítógé-pes 
végeselemprogram ezen „utómunkálatokat” is támogatja, adott esetben teljes egészében elvégzi 
azt  a  mérnök helyett.  Ezek közül  talán az  egyik legfontosabb a  vasbeton rúdszerkeze-tek 
(gerendák és oszlopok) vaskiosztásának (hosszvasak és kengyelek) megállapítása a számí-tott 
tervezési igénybevételek hatására, a használhatósági követelmények (repedéstágasság, le-hajlás, 
stb.)  betartása  mellett.  Ennek  során  az  egyik  legnehezebben megoldható  részfeladat  a 
(tetszőleges alakú) rúdkeresztmetszet semleges tengelyének megállapítása az adott  tervezési 
igénybevételek hatására  az  anyagi  nemlinearitások  figyelembevételével. Erre  vonatkozóan 
került  kidolgozásra az 5.4 fejezetben ismertetésre kerülő iterációs  eljárás, mely a  semleges 
tengely helyének meghatározását, továbbá a hosszvasak automatikus kiosztását tűzte ki célul. 
Példaképpen a  mintaépület egy oszlopának szükséges hosszvas kiosztását,  nyomott zónáját 
(világoskék színezés), alakváltozását (piros ábrarész) és a betonban ébredő feszültségeket (sö-
tétkék ábrarész) figyelhetjük meg az 1/I ábrán általános igénybevételi állapot hatására az egyik 
terhelési esetből.

A végeselemprogramokban generálisan (mind a  pre-, mind a  postprocesszor részén) 
szükség van egy olyan matematikai eljárásra, amely képes n-edfokú algebrai egyenlet megol-
dására, azaz az egyenlet gyökeinek számítására. Már a legegyszerűbb geometriai problémák, 
mint például körív és egyenes közti legrövidebb távolság meghatározása is igénylik ennek az 
eljárásnak a meglétét. Egy ilyen iteratív algoritmus részletei tanulmányozhatók az 5.5 fejezet-
ben. A függelékben mellékelt számítógépes rutin fölhasználási területe igen széles. Például a 
Magyar Szabvány előírásai vasbeton rudak kengyeleinek távolságára vonatkozóan egy hatod-
fokú algebrai egyenletre vezetnek, melynek megoldására ugyancsak ez az algoritmus haszná-
landó. (Az 1/I ábrán szereplő oszlop kengyelkiosztása az 1/J ábrán tekinthető meg.)

Az utolsó, 6. fejezet azt demonstrálja, hogy mindeme eljárások és algoritmusok nem 
szükségképpen kell, hogy építőmérnöki szerkezet vizsgálatához, avagy e célra készült számí-
tógépes programokhoz legyenek fölhasználva. A bemutatott  módszerek és  elgondolások je-
lentősen nagyobb körben fölhasználhatók, mintsem azt első látásra gondolnánk. E fejezet pél-
dául egy emberi combcsont fizikailag nemlineáris viselkedésének szilárdsági vizsgálatára al-
kalmas teljes körű számítógépes programrendszer kialakításával foglalkozik. A programrend-
szer kiépítése alatt számos további, eddig még nem ismertetett mérnöki, komputergrafikai és 
számítástechnikai probléma is megoldásra került.

A 7. fejezet összefoglalja és rendszerezi a szerteágazó témakörökben született tézise-ket, 
altéziseket.  Az  A.  függelék  az  5.5  pontban  részletezett  algoritmushoz  tartozó  C  nyelvű 
forrásnyelvi rutint tartalmazza. A B. függelék részletezi a tézisek napjainkban is érvényes új-
donságtartalmát, míg a C. függelék a tézisek fontosabb fölhasználási területeit mutatja be téte-
lesen. Az értekezés végén az alkalmazott jelölések kerülnek ismertetésre. A mellékelt két cikk a 
2.4 és az 5.2 alfejezetek tanulmányozhatóságát kívánja elősegíteni.
1  Síkbeli geometriai alakzatok modellezése
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Az első fejezetben ismertetésre kerülő valamennyi eljárást számos – későbbi fejeze-
tekben  bemutatásra kerülő  –  algoritmus használja  (megemlítve  vagy  kimondatlanul)  mint 
„elemi” eljárást. Ezen kívül az első fejezet három alfejezete is egymásra épül, egymás ered-
ményeire támaszkodik, továbbá mindegyik  eljárás a  FEM-Design  nemzetközi végeselemes 
programrendszernek is szerves része. 

1.1  Régiók topológiai leírása és automatikus fölépítése

 Adottak a síkon egyenes szakaszok és/vagy köríves szakaszok – ide értve a teljes kört is 
– melyekről föltesszük, hogy átfedésmentes síkidomokat – a síkon tartományokat – jelölnek ki. 
E tartományokat a továbbiakban régióknak nevezzük. A feladat:
1. olyan topológiai leírást adni, amely lehetővé teszi ezen régiók síkidomokkénti kezelését, 
2. olyan eljárást kidolgozni, amely a síkon szétszórt szakaszseregből ezeket a régiókat képes 

automatikusan fölépíteni. 
Egy ilyen régiónak kell legyen egy külső kontúrja, és számos lyukkal – belső kontúrral – ren-
delkezhet. Tekintettel a mérnöki célú szoftverben történő alkalmazásra elkerülhetetlen a régió 
pont- és szakaszmenti önérintkezésének (pl. bemetszés, dilatáció) megengedése és annak érte-
lemszerű kezelése. Önérintkezésről akkor beszélünk, ha egy pont vagy egy szakasz ugyana-zon 
régió egyazon (külső vagy belső) kontúrjának két oldaláról is a régió határát képezi. Az alábbi, 
1.1–1. ábrán ilyen föltételekkel meghatározott régiókat láthatunk, mely ábra egyúttal a régiók 
leírásának módját is mutatja. A különböző régiók eltérő színnel vannak jelezve.

1.1–1. ábra

Akkor kezelhető a régió síkidomként, ha annak külső kontúrja adott körüljárás szerint  (kék 
nyilak) folytonosan van leírva (tárolva) olymódon, hogy a követő szakasz kezdőpontja mindig a 
megelőző végpontjában van. A lyukakat hasonlóképpen kell leírnunk, de ellentétes körüljá-rás 
szerint  (zöld  nyilak). Vagyis  a  feladat a  következő,  1.1–2.  ábra bal  oldali  részén található 
szakaszseregből  a jobb oldalon látható régiók automatikus fölismerése és fölépítése a most 
bemutatott topológiai leírásnak megfelelően. A bal oldali szakaszseregről semmit sem tudunk, 
amit kihasználhatnánk, így azt sem, hogy hány régiót határoznak meg, egyáltalán meghatároz-
nak-e régiókat vagy sem, továbbá a szakaszok irányítottsága is tetszőleges lehet.

6

x

y



             

1.1–2. ábra

A megoldás gondolatmenetének bemutatásához az algoritmus egy közbenső állapotá-ból 
indulunk: néhány régió külső kontúrja és azok egyes belső kontúrjai már ismertek, de még 
vannak föl nem használt szakaszok, amelyekből még nem építettünk föl se régiókat, se a meg-
lévő régiók még ismeretlen belső kontúrjait. Ekkor a megoldandó feladatok a következők:

1. Megtalálni azt a szakaszt, amellyel a következő kontúr fölismerését megkezdjük.
2. Ezen első szakasz alapján értékelni, hogy az egy külső vagy egy belső kontúr része-e. 
3. Olyan módszert kidolgozni, amellyel az első szakaszból kiindulva föl lehet építeni a 

teljes külső vagy belső kontúrt.

Ha nem a megfelelő szakasszal kezdjük a fölismerést, akkor annak eredménye hibás lehet szá-
mos szempontból.  Például hibásan, átfedő régiók  keletkezhetnek, illetve  a  valójában belső 
kontúrt külsőnek fogjuk érzékelni és fordítva, stb. 
Az első szakaszról azért kell tudni, hogy az külső vagy belső kontúr része, mert ez befolyá-solja 
a vele indított fölismerési stratégiánkat, hiszen a körüljárás ezekben az esetekben eltérő. Ennek 
elhanyagolása  ismételten  a  kontúrok  külső  és  belső  jellegének  összekeveredését  ered-
ményezheti. 

1. feladat:

A első szakasz megfelelő megválasztásához a szakaszseregnek rendezettnek kell len-nie. 
A rendezés megkezdése előtt minden szakaszra nézve számítanunk kell: 

- A szakasz legkisebb x koordinátájú pontjának x és y koordinátáit. Ha több ilyen pont is 
van, akkor ezek közül a legnagyobb y koordinátával rendelkezőt vesszük. 

- E referenciapontnál kiszámítjuk még a szakasz érintőjének a negatív y tengellyel be-zárt 
szögét. 

- Tároljuk továbbá a  szakasz sugarának reciprokát, mely érték természetesen egyenes 
szakaszok esetén zérus lesz, ívek esetén előjele pedig attól függ, hogy a referencia-
pontból kiindulva az ív jobbra vagy balra görbül. 

Mindezt követően a szakaszsereg rendezését

► a referenciapont x koordinátája szerint növekvő sorrendben,
► előbbi azonossága esetén a referenciapont y koordinátája szerint növekvő sorrendben,

► előbbiek azonossága esetén a referenciapontnál vett érintő y tengellyel bezárt 
szöge szerint növekvő sorrendben,

► előbbiek azonossága esetén a szakasz sugarának reciproka szerint növekvő 
sorrendben kell végrehajtani.

E rendezett sereg még föl nem használt szakaszai közül az elsőt kell választanunk. Ez a vá-
lasztás garantálja a fönt említett hibák elkerülését. 
2. feladat:
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A megválasztott első szakasz alapján a következőképpen tudjuk megállapítani, hogy e 
szakasz külső vagy belső kontúr része-e. Ha már valamelyik korábban fölismert régió belsejé-
ben található, akkor bizonyos, hogy ő ezen régió egy belső kontúrjának a része, míg ellenkező 
esetben az első szakasz alapján garantáltan egy még eddig föl nem ismert új régió külső kon-
túrját fogjuk tudni előállítani. (Ne felejtsük el, hogy e közbenső fázisban a már fölismert külső 
kontúrú régióknak lehetnek még föl nem ismert belső kontúrjaik.) Annak eldöntésére, hogy az 
első szakasz benne található-e egy régióban, a – többek között – [Kirchner, I. (1991)/1] és 
[Kirchner I. (1992)] irodalmakban ismertetett módszer javasolt. Eszerint, ha a szakasz egy belső 
pontjából (pl.  a középpontjából) végtelen félegyenest húzunk, akkor ez páratlan számú-szor 
metszi a régió (külső és belső) kontúrját, ha a szakasz a régión belül helyezkedik el, és páros 
számúszor, ha azon kívül. 
Az 1.1–3. ábrán tekintsük azt a közbenső állapotot, amikor a világoszöld régió külső kontúrja és 
a benne lévő bal oldali lyuk már ismert. Az első szakaszt vastagítás jelzi. A piros nyíl az el-ső 
szakasz középpontjából húzott tetszőleges irányú végtelen félegyenest szemlélteti, rajta a piros 
korongok pedig a már fölismert világoszöld régió kontúrjával való metszéseket.

1.1–3. ábra

Mivel a metszések száma négy, páros, ezért a vastagított egyenes szakasz a világoszöld régión 
kívül található. Ez pedig azt jelenti, hogy segítségével egy eddig még nem fölismert új régió 
külső kontúrját  fogjuk megtalálni. Ha egy világoszöld régión belüli  első egyenesünk lenne, 
akkor belőle a világoszöld régió egy új belső kontúrját tudnánk fölépíteni. (A második fela-
dathoz szükséges matematikai, vektorgeometriai alapokat lásd például a [Kirchner I. (2003) /1.] 
tankönyvben.)

3. feladat:

A külső és belső kontúr fölismerési stratégiája közötti különbség mindössze annyi, hogy 
belső kontúr esetén az első szakasz irányítottságával ellentétes irányban indulunk el. Még a 
rendezés során gondoskodunk arról, hogy a  szakaszok irányítottsága a külső kontúr helyes 
fölismerése  szerint  legyen  megválasztva.  A  kidolgozott  fölismerési  stratégia  logikai 
rokonságban áll a [Kucwaj, J. (1992)] irodalomban bemutatott frontvonalas, illetve a [Kirch-ner 
I. (1992)] értekezésében ismertetett frontfelületes eljárással. Esetünkben azonban prakti-kusan 
frontpontpárról beszélhetünk. Kiindulási állapotban az egyik frontpont az első szakasz egyik, a 
másik frontpont pedig a másik végén van. E frontpontpárokat toljuk fokozatosan elő-re egyre 
újabb és újabb kontúr részeket „elfoglalva”. A frontpontpárok „mögött” mindig a már elfoglalt, 
„előttük”  pedig  a  „meghódítandó”  szakaszok  vannak.  A kontúr  minden  kis  rész-letének 
elfoglalása után  módosítanunk és  regisztrálnunk  kell  a  frontpontpár  helyzetét,  továbbá  az 
elfoglalt szakaszokat is át kell minősítenünk „meghódítottakká”. Mindössze két kérdés ma-radt 
nyitva:
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a., a tovahaladás módja, 
b., a leállás kritériuma.

a., kérdés:
A továbbhaladás módjának tisztázása lényegében annak a kérdésnek a megválaszolá-sát 

jelenti, hogy a kontúr szakaszain haladva egy csomópontba érve hogyan lehet eldönteni, merre 
menjünk tovább. Ehhez ki kell számolnunk minden frontpontba becsatlakozó, még meg nem 
hódított szakasz frontpontbani érintőjének az utoljára elfoglalt szakasz frontpontbani érintőjével 
bezárt szögét. E szöget az utóbbitól mérjük az óramutató járásával ellentétesen. Ezt követően 
azon szakasz mentén haladunk tovább, amelynek az ily módon számított szöge a legnagyobb. 
Ha ilyen szakaszból  több van, akkor a  szakaszok sugarának reciproka (mely ez esetben is 
előjeles mennyiség) alapján dönthetünk a helyes tovahaladásról. 

b., kérdés:
Azt kell megvizsgálnunk, hogy milyen föltételek teljesülése esetén állítjuk le a „hadjá-

ratot”, azaz miről vesszük észre, hogy a kontúrt teljes egészében elfoglaltuk. Ahhoz, hogy egy 
kontúrt teljesen elfoglaltnak tekinthessünk szükséges, hogy a két frontpont egybeessen. Elég-
séges pedig az, ha innen nem létezik lehetséges továbbhaladást jelentő szakasz. 

Az algoritmus eddigi ismertetésében föltettük, hogy a fölismerés egy közbenső fázisá-
ban vagyunk. Belátható azonban, hogy az első régió fölismerésekor is pontosan ugyanígy kell 
eljárnunk. Mindössze annak a vizsgálata hagyható el, hogy a rendezett szakaszok közül az első 
vajon lyukhoz vagy külső kontúrhoz tartozik-e, hiszen az nyilvánvalóan csak egy külső kontúr 
része lehet. Fontos  még megjegyezni,  hogy a  bemetszések (önérintkezések) és a teljes kör 
kezelése speciális megfontolásokat, egyedi megoldásokat igényel. A bemutatott algorit-mushoz 
és annak egyes részeihez tartozóan további  részleteket tudhatunk meg még a  [Bojtár,  I.  – 
Kirchner, I. (1988)], [Kirchner, I. (1993)] és [Kirchner I. – Lovas A. (1989)] irodalmak-ból.

1.1 altézis

Automatikus régiófölépítő algoritmust  alakítottam ki egyenes és/vagy köríves szakaszokat  
(teljes kört) tartalmazó szakaszseregből.  Az algoritmus nemzetközileg forgalmazott  szoftver-
csomagban került alkalmazásra.
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1.2  Geometriai Boole-függvények régiókra

A halmazelmélet halmazai között fönnálló relációk, illetve a köztük értelmezett hal-
mazműveletek ábrázolására  a  Venn-diagramokat használják,  síkbeli  ábrákkal, síkidomokkal 
szemléltetve  azokat.  A halmazműveletek  eredményeit a  műveletben résztvevő  síkidomok 
(halmazok) közötti  geometriai problémák megoldásaiként kapjuk. Az alapvető műveletek az 
unió, a metszet (avagy közös rész), a különbségképzés, továbbá az úgynevezett szimmetrikus 
differencia (másképp ‘kizáró vagy’). A használt jelölések: az  A  és  B  halmaz uniója  A B ; 
metszete  *A B ;  különbsége  A B ;  végül  a szimmetrikus differenciája  /A B .  Mivel a hal-
mazalgebra Boole-algebrát alkot, ezért ezeket a műveleteket szokás Boole-függvényeknek is 
hívni. 

Az építőmérnöki gyakorlatban számos olyan geometriai probléma található, amely e 
halmazműveletekre, mint megoldandó geometriai feladatokra vezethető vissza. Például az er-
kélyek utólagos födémlemezhez illesztése, avagy a födémlemezek áttöréseinek a terven ké-sőbb 
történő megoldása, falak megadását követően a nyílászárók kialakítása, stb. Ezen alfeje-zetben 
a Boole-függvényeket, mint geometriai problémákat és azok megoldásait mutatjuk be az előző 
alfejezetben bevezetett régiókra szorítkozva. 

Tekintsük az 1.2–1. ábracsoport első ábráján látható elrendezésben az ‘1’-es és ‘2’-es 
régiókat. Az ábracsoport további ábrái a Boole-fügvények használatát szemléltetik.

,    
+ =

, 

– =
, 

– =
, 

* =
, 

/ =
.

1.2–1. ábra

Mindegyik Boole-függvény esetében a művelet eredménye a következő öt lépést elvé-
gezve keletkezik. Az eredmény általában egynél több régió is lehet. 

1. A régiók fölírása az őket alkotó közös síkon fölvett síkbeli koordináta-rendszerben.
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2. A műveletben résztvevő két régió külső és belső kontúrvonalainak egymással történő 
elmetszése.

3. A metszések hatására keletkező egyenes és köríves szakaszok közül azok kiválasztása, 
melyek majd az eredményt alkotni fogják.

4. Ezen, eredményt alkotó szakaszokból az eredményrégió(k) automatikus fölépítése.

5. Az eredményrégió(k) fölírása az eredeti, térbeli koordináta-rendszerben.

1. lépés:

A két operandusrégió egy síkban kell legyen, hiszen ellenkező esetben a művelet ér-
telmezhetetlen. A régiókat ezen közös síkon fölvett síkbeli koordináta-rendszerben kell fölír-
nunk. Ez azért szükséges, mert az előző alfejezetben ismertetett automatikus régió fölismerő 
algoritmus eredendően síkbeli  feladat megoldására lett  kifejlesztve. Ugyancsak itt  kell gon-
doskodnunk arról, hogy a két régió körüljárási iránya azonos legyen, szükség esetén az egyik 
körüljárási irányának megfordításával.

2. lépés:

Az egyik régió valamennyi külső és belső kontúrvonalát el kell metszenünk a másik 
régiót alkotó összes külső és belső kontúrvonallal, majd ugyanezt meg kell tennünk e másik 
régió kontúrvonalaival is. Ügyelnünk kell arra, hogy a régiók topológiai leírása a metszéseket 
követően is folytonos maradjon. Szükséges még az, hogy egyik régió kontúrvonal-szakaszá-nak 
belső részére se essen a  másik régió kontúrjának csomópontja,  azaz valamely szakaszának 
végpontja. Ez azt jelenti, hogy kölcsönösen szükség van mindkét régió kontúrvonalainak el-
metszésére a másik csomópontjainál (szakaszvégpontjainál) is.

3. lépés:

Az algoritmustól elvárjuk, hogy az eredményt képező szakaszokat helyesen válassza ki. 
Például  a  különbségképzés  során  keletkező  eredményrégió(k)  kontúrvonal-szakaszainak 
kiválasztásához az alábbi táblázatban piros ‘+’ jelzi azokat a szakaszokat, amelyek az ered-
ményrégió(ka)t alkotják és kék ‘–’ azokat, amelyek nem. Az utolsó oszlopban lévő ‘+’ olva-sata 
például  a  következő: ha  az  első  régió  kontúrvonal-szakasza a  másik régió valamely  kon-
túrvonal-szakaszával egybeesik úgy,  hogy azok irányítottsága ellentétes,  akkor e  szakaszra 
szükség van, mert az része lesz a kivonás eredményeképpen keletkező régió(k)nak.

A másik régión 
belül van

A másik régión 
kívül van

A másik régió valamely 
kontúrvonal-szakaszával egybeesik

Azonos 
irányítottsággal

Ellentétes 
irányítottsággal

Az első régió
kontúrvonal-

szakasza
– + – +

A második régió
kontúrvonal-

szakasza
+ – – –

Hasonló táblázat készíthető mindegyik Boole-függvényhez. A ‘kizáró vagy’ esetében alterna-tív 

lehetőségként  fölépíthetjük  a  műveletet  az  ismert     /A B A B B A     összefüggés 
fölhasználásával is, ahol A  és B  a művelet két régióoperandusát szimbolizálja. 

4. lépés:
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Az eredményt alkotó szakaszokból az eredményrégió(k) fölépítése az előző, 1.1-es al-
fejezetben ismertetett régió fölépítő algoritmus használatát jelenti. Ez az algoritmus gondos-
kodik az eredményrégió(k) kontúrvonalainak folytonosságáról, és ennek végén derül fény arra 
is, hogy hány régió lesz a művelet eredménye.

5. lépés:

Záró lépésként a kapott eredményrégió(ka)t az eredeti, térbeli koordináta-rendszerben 
kell megadnunk.

Mindaddig, amíg önmagával nem érintkező régiókat föltételezünk, a Boole-függvé-nyek 
egyértelműen kiértékelhetők. Nem tekinthetünk el az önmagukat érintő régióktól, ez esetben 
viszont már csak azt az igényt fogalmazhatjuk meg a művelet eredményével szemben, hogy az 
a  lehető legjobban feleljen  meg mérnöki  elvárásainknak. Így ezen a  ponton  a  kialakí-tott 
algoritmus heurisztikus jelleget ölt. 

A mérnöki alkalmazások tükrében természetes igény e régiók egyes geometriai jellem-
zőinek automatikus számítása. Tekintettel arra, hogy a kontúrt csak egyenes és köríves szaka-
szok alkothatják, ezek a jellemzők zárt képletben fölírhatók. 
A falak és födémlemezek számítási  modellezésekor azokat régiókként vesszük figyelembe, 
mely régiókat a középsíkjukban vesszük föl.  Különös jelentősége van tehát az olyan testek 
geometriai jellemzői számításának, melyeknél a régiókhoz lineárisan változó vastagságot ren-
delünk síkjukra merőlegesen mérve. Ezek közül a térfogat és a súlypont számítása érdemel 
külön részletezést. Vegyük föl a térbeli koordináta-rendszert úgy, hogy a régió síkja essen egybe 
az xy koordinátasíkkal. Ekkor a lineárisan változó vastagságot a következő függvény adja meg:

 ,v x y ax by c   , (1.2–1)

ahol a , b  és c  valós paraméterek. A változó vastagság hozzárendelése utáni test V térfogatát 
az alábbi, a régió területe menti integrál szolgáltatja:

 
 

 
       

,

.

A A A A A

y x

V v x y dA ax by c dA a xdA b ydA c dA

aS bS cA

       

  
(1.2–2)

Ebben A  a régió területe, xS  és yS  a régió x és y tengelyre vonatkozó statikai nyomatéka. A 
test súlypontjának koordinátái:

yz
s

Q
x

V
 ,   xz

s

Q
y

V
 ,   0sz  , (1.2–3)

melyekben xzQ  és yzQ  a test statikai nyomatéka az xz és yz koordinátasíkokra. Ezek előállítá-
sára a következő összefüggések vezethetők le (1.2–1) fölhasználásával:
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(1.2–4)

12



 
 

 
 

     

2

,

.

yz

A A

y xy y

A A A

Q x v x y dA x ax by c dA

a x dA b xydA c xdA aI bI cS

    

     
(1.2–5)

Ezekben xI  és yI  a régió x és y tengelyre vonatkozó inercianyomatéka, xyI  pedig annak cent-

rifugális inercianyomatéka. Utóbbiakra, valamint az A , az xS  és az yS  mennyiségek számítá-
sára zárt képletek vezethetők le, hiszen a kontúrt csak egyenes és köríves szakaszok alkothat-
ják. Így tehát ezek kiszámítását követően V az (1.2–2),  xzQ  az (1.2–4), míg  yzQ  az (1.2–5) 
összefüggés szerint kapható, melyek segítségével az (1.2–3) alapján számíthatjuk a test súly-
pontjának koordinátáit.

Szemléltetésképpen tekintsük a korábbi ‘2’+‘1’ régióművelet eredményeképpen kelet-
kező régiót, melyhez az alábbi ábrán vázolt változó vastagságot rendeljük. A bal oldali ábraré-
szen e test takart vonalas képét, míg a jobb oldalin az átnézeti ábráját láthatjuk. 

Jobb oldalon jól látható a középsíkban lévő régió. Piros ‘x’ jelzi a test (középsíkon lévő) súly-
pontját, fekete ‘x’ pedig az egyenletes vastagság föltételezésével számítható súlypont helyét. 

1.2 altézis

Boole-függvényekkel analóg geometriai problémákat oldottam meg egyenes és/vagy köríves 
szakaszokkal határolt régiók esetére. Az algoritmust, továbbá ezen régiók speciális geomet-riai  
adatainak számítását (kereskedelmi forgalmazásra alkalmas) szoftverben realizáltam.
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1.3  Ofszet függvények régiókra

Geometriai modellezést lehetővé tevő szoftvercsomagokból jól ismertek az úgyneve-
zett ofszet („offset”, eltolás) funkciók. Régiók esetében ezeknek többféle értelmezése lehetsé-
ges.  Beszélhetünk  úgynevezett  matematikai  ofszetről,  mérnöki ofszetről,  illetve  iránymenti  
ofszetről. Utóbbi kettő lehet állandó távolságú, avagy oldalanként eltérő mértékű. 

Matematikai ofszet:

Előállítandó azon régió (vagy régiók), amely kontúrja egy ismert régió kontúrjától adott 
távolságra van. E távolság előjeles mennyiség. Ha pozitív, akkor az ofszet területnövelő hatású, 
ha negatív, akkor területcsökkentő. Az 1.3–1. ábrán látható példán egy pozitív és egy negatív 
matematikai ofszetet tanulmányozhatunk. Az eredeti szürke, fekete kontúrvonalú régi-óra került 
rárajzolásra a  művelet világoszöld eredménye, mely negatív ofszet esetén három ré-giót  is 
jelent.

   

1.3–1. ábra

Mérnöki ofszet:

A mérnöki ofszet a matematikai ofszettől csak annyiban különbözik, hogy itt a régió 
oldalait toljuk el önmagukkal párhuzamosan az adott ofszet távolsággal, majd azok ezután ke-
letkező metszetei adják ki az eredményrégió(k) új csomópontjait. Az előbbi jelölési módokkal – 
ugyanazon régióra vonatkozóan – az 1.3–2. ábrán mérnöki ofszeteket tanulmányozhatunk. 

   

1.3–2. ábra
Iránymenti ofszet:
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Ez esetben azon régió (vagy régiók) meghatározása a cél, amely kontúrja egy ismert 
régió kontúrjától egy előre meghatározott irányban megadott távolságra helyezkedik el. Pozi-tív 
és negatív iránymenti ofszetre mutat példát az 1.3–3. ábra, az eddigi jelölésekkel. Az of-szet 
irányát piros nyíl jelzi.

   

1.3–3. ábra

A mérnöki, illetve az iránymenti ofszet esetében van értelme annak, hogy az egyes 
kontúrvonal-szakaszokhoz különböző  ofszet  távolságot  írjunk  elő.  Ekkor  változó  mértékű 
mérnöki vagy iránymenti ofszetről beszélhetünk.
A régió ofszet művelet (bármelyik értelmezéséről is  legyen szó) nyilvánvalóan nem teremt 
kölcsönösen egyértelmű kapcsolatot a művelet operandusa és eredménye között. Úgy is fogal-
mazhatunk, hogy egy pozitív irányú ofszet hatása nem semlegesíthető egy ugyanolyan mérté-kű 
negatív  ofszettel, és  fordítva.  Ezt  magyarázzák az 1.3–4. ábracsoport ábrái. A fölső ábrák 
matematikai, míg az alsók iránymenti ofszetre vonatkoznak. A bal oldali ábrák esetében a po-
zitív ofszetek hatását próbáltuk kompenzálni negatív ofszettel, míg a jobb oldali ábrák eseté-ben 
a negatív ofszetet szerettuk volna meg nem történtté tenni pozitív ofszettel.

   

   

1.3–4. ábra
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Próbálkozásaink mindegyik esetben eredménytelenek voltak, hiszen nem sikerült visszakap-
nunk az eredeti (szürke, fekete kontúrú) régiót. Az ofszet művelet eme tulajdonsága számos 
alkalmazás esetében igen előnyösnek bizonyult.

Mindegyik típusú régió ofszet esetében a megoldás alapötlete a következő. Létrehoz-
zuk az operandus régió minden egyes kontúrvonal-szakaszához annak előírt típusú ofszetelé-
sével adódó zónáját. E zónák lényegében mint régiók állnak elő minden kontúrvonal-szakasz-
hoz, ezért ezeket a továbbiakban ofszet zóna régióknak nevezzük. Ezek után ezen ofszet zóna 
régiókat hozzá kell adnunk az eredeti régióhoz, vagy le kell vonnunk belőle, attól függően, 
hogy pozitív vagy negatív ofszet végrehajtása volt a cél. (E régió Boole-függvények az előző 
alfejezetben kerültek ismertetésre, melyek mindegyike támaszkodott a 1.1-es pontban bemuta-
tott automatikus régió fölismerő algoritmusra.) Az alábbi két ábrán – 1.3–5. és 1.3–6. ábrák – 
példaképen a már megszokott (szürke) régiónkra vonatkozóan a matematikai és az iránymen-ti 
ofszethez tartozó ofszet zóna régiókat láthatjuk pirossal.  A bal oldali  íves kontúrvonal-sza-
kaszhoz (mindkét esetben) külön is kirajzoltuk a hozzá tartozó ofszet zóna régiót. 

1.3–5. ábra

1.3–6. ábra
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Iránymenti ofszet esetén, ha az íves kontúrvonal-szakasznak van olyan pontja, melyben az 
érintő párhuzamos az ofszetelési iránnyal, akkor e pontban a kontúrvonal-szakaszt el kell vág-
nunk, így képezve belőle több darabot. Ez történt a fönti példában a teljes kör alakú lyuk ese-
tében, ahol  a  teljes kör kontúrvonalat  két félkör szakaszra bontottuk. A matematikai és az 
iránymenti ofszethez tartozó ofszet zóna régiók csak és kizárólag magától a vizsgált kontúr-
vonal-szakasztól függnek. Mérnöki ofszet esetében azonban ezek alakját döntően befolyásol-ják 
a vizsgált kontúrvonal-szakaszba becsatlakozó szomszédos kontúrvonal-szakaszok is. En-nek 
tudható be, hogy – szemben a matematikai és az iránymenti ofszettel – mérnöki ofszet nem 
létezik minden régió, valamennyi ofszet távolságához. Erre mutat egy egyszerű példát az 1.3–7. 
ábra.

1.3–7. ábra

A bal oldali szürke régió középen látható, kismértékű mérnöki ofszetje még problémamente-sen 
elkészíthető, ám a jobb oldalon látható esetben ez már nem képezhető, hiszen a pirossal jelölt új 
kontúrvonal  részek  nem metszik egymást.  Ehhez  az  ofszet  távolság  már  túl  nagy.  Ilyen 
helyeken célszerű az ofszet zónákat a matematikai ofszetnél tárgyalt módon kialakítani annak 
érdekében, hogy az ofszetelés egyáltalán elvégezhető legyen. Ezt a megoldást láthatjuk a jobb 
oldali ábrarészen.

Ebben az alfejezetben bemutatott ofszetelési megoldások egyrészt szükségesek a prog-
ramfelhasználó számára szerkesztési lehetőségekként, másrészt „belső” használatra más eljá-
rások számára. Ezen ofszetelési módokra ugyanis szükség van például vasbeton gerendák és 
oszlopok kengyelgeometriájának automatikus előállításakor (általános esetben változó mérté-kű 
mérnöki ofszet); a hosszvasalási régiók módosításakor,  melynek során a felületi  hosszvasa-
lások túlnyújtását vesszük figyelembe (általános esetben változó mértékű iránymenti ofszet); 
felületi hálós vasalások átfedésének automatikus figyelembevétele során (mérnöki ofszet), és 
számos egyéb – elsősorban a vasalás automatikus kialakítását célzó – algoritmus esetében.

1.3 altézis

Különböző típusú ofszet függvényeket alakítottam ki egyenes és/vagy köríves szakaszokkal 
határolt  régiók esetére. Az algoritmusok nemzetközi forgalomban kapható szoftvercsomagban 
kerültek többirányú  fölhasználásra.
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2  Sík végeselemháló kialakítása

Építőmérnöki szerkezetek végeselemes vizsgálata során a számított eredmények pon-
tossága, megbízhatósága szempontjából  döntő  jelentőségű a  végeselemháló megfelelő geo-
metriai kialakítása. Ez alatt az elegendő mennyiségű és megfelelő alakú végeselem, a megkí-
vánt helyeken történt megfelelő mértékű elemsűrítés, illetve a csomóponti koordináták opti-
málishoz közeli megválasztása értendő. E fejezetben sík végeselemháló korrekt kialakítását 
segítő eljárások kerülnek ismertetésre, melyek mindegyike a FEM-Design nemzetközi véges-
elemes programrendszerbe is beépítésre került.

2.1  Háromszög végeselem alapháló

Végeselemprogramot használók egyetértenek abban, hogy a  végeselemháló automa-
tikus generálása jelenti az egyik legnagyobb előrelépést az adatbevitel megkönnyítésében, föl-
gyorsításában. E területen már számos megoldás született a legkülönbözőbb elgondolásokból 
kiindulva függően attól, hogy egy-, két- vagy háromdimenziós volt-e az alapfeladat illetve, 
hogy milyen típusú volt az alkalmazott végeselem, stb. Lásd például a [Baehman, P. L. és társai 
(1987)], [Blacker, T. – Stephenson, M. B. (1991)], [Johnston, B. P. – Sullivan, J. M. (1992)], 
[Lo, S. H. (1988)], [Lo, S. H. (1989)] és [Yerry, M. – Shepard, M. S. (1985)] irodalmakat.

Az alábbiakban kidolgozott – teljes egészében mérnöki megfontolásokra épülő – eljá-
rás kiválóan alkalmas lemezfeladatok, lemezművek, tárcsafeladatok, térbeli síkhéj szerkeze-tek, 
stb.  végeselemes  vizsgálatát  lehetővé tevő  kiindulási  háromszög alapháló automatikus  el-
készítésére. A feladat a következőképpen fogalmazható meg: 

Adott a szerkezetet reprezentáló régió egyenes szakaszokból álló folytonos külső kon-
túrja. (Lásd a 2.1–1. ábrát.) Hasonlóképpen legyenek ismertek a belső kontúrt (lyukakat) leíró 
egyenes szakaszok. Továbbá legyenek kijelölve a régió belsejében tetszőleges számban pon-tok. 
Ez  utóbbiak  reprezentálhatnak  koncentrált  terheket  vagy  támaszokat, de  lehetnek  adottak 
csupán a háló kívánatos kialakítása érdekében. 

                 információs tömb

                                                          15                                                                23           4        14
         14        21

     2                                         11                                    19                  22          21        24
         24        23

                         23        15          külső
               5                                               17              18            20          15        11          kontúr
                            8            9          11          2
               6                                                                                                      2          1
                                                                                                       21                  24            1          3
     1                                             13      16            3          4

         10          7
              3                                    12            7          8          első
                            7            10            8          9          lyuk

           9        10
         16        18
         18        17          második

              4                                                 14          17        16       lyuk

2.1–1. ábra

A fönti geometriai alakzat megadásához két tömb (mátrix) ismerete szükséges:
Az egyik a csomópontok (síkbeli) koordinátáit tartalmazza a csomópont sorszámok sorrendjé-
ben, míg a másik az egyeneseket írja le (ez az úgynevezett információs tömb). A 2.1–1. ábra 
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jobb oldalán ezt a tömböt tanulmányozhatjuk. A tömb elején a külső kontúrt leíró szakaszok-nak 
kell szerepelnie.

Meg kell oldanunk az így megadott geometriai alakzat átfedésmentes háromszögekre 
bontását a végeselem-módszer alapvető geometriai igényeit szem előtt tartva. A megoldás le-
gyen jól programozható és a lehető leggyorsabb, ugyanakkor mérsékelt memóriaigénnyel lép-
jen föl.

Ha megfigyelünk egy már elkészült háromszöghálót, akkor azt láthatjuk, hogy a külső 
és belső kontúrt alkotó szakaszok kivételével valamennyi szakasz mindkét oldalán háromszög 
helyezkedik el. A külső és belső kontúr szakaszaihoz viszont csak az egyik oldalról csatlakoz-
nak háromszögek. Ezeket a szakaszokat tekinthetjük úgy, mintha azok másik oldalához már 
megtaláltuk volna a háromszögeket. Vezessük be most a frontvonal fogalmát. A frontvonalat 
azok a szakaszok alkotják, amelyek egyik oldalához már találtunk, míg a másik oldalához még 
nem találtunk csatlakozó háromszöget. Kiindulási állapotban tehát a külső és belső kon-túr 
egyben a frontvonal.  A frontvonalat fokozatosan előre, azaz a háromszögekkel még el nem 
„foglalt”  terület  irányába toljuk.  E  művelet elemi lépése a  következőket jelenti:  Vegyük a 
frontvonal valamely – célszerűen első – szakaszát és keressük meg hozzá a megkívánt oldal-ról 
csatlakozó háromszöget. Ily módon megtalálhatjuk a 4-14 szakaszhoz a 10-es csomópon-tot, 
mely  három pont  alkotta  háromszög lesz  az  első  „elfoglalt”  háromszög. (A 10-es  pont 
megtalálásának részleteit lásd az alfejezet végén.) Ezek után már csak a frontvonalat kell a ki-
alakult új helyzetnek megfelelően módosítani. Ez e konkrét esetben a 4-14-es szakasz törlését, 
valamint a 4-10-es és 10-14-es szakasz beírását jelenti a frontvonalat leíró tömbbe, célszerűen 
annak végére. A keletkezett új helyzetet a 2.1–2. ábra mutatja vastag vonallal rajzolva az új 
frontvonalat és árnyékolva az „elfoglalt” területet.

            frontvonal tömbje
                                                          15                                                               23

          14        21
     2                                         11                                    19                  22           21        24

          24        23
                          23        15
               5                                              17                18           20           15        11
                            8            9           11          2
               6                                                                                             2          1
                                                                                                       21                  24             1          3
     1                                             13      16             3          4

          10          7
              3                          10      12             7          8
                           7                         8          9

            9        10
                                       16        17
                                       17        18

              4                                                14           18        16
            4        10
          10        14

2.1–2. ábra

Ezzel a feladatot visszavezettük önmagára, annyi különbséggel, hogy sikerült redukálni a föl-
bontásra váró síkidom területét az említett háromszög leválasztásával. Világos, hogy munkán-
kat akkor tekinthetjük befejezettnek, amikor ez a terület elfogy, ami azonos a frontvonal eltű-
nésével (nulla darabszámú szakaszból áll a frontvonal tömbje). A 2.1–3. ábrán a 11. lépés utáni 
állapot látható, ahol a téglalap alakú belső kontúrból induló frontvonal rész már összeért a külső 
frontvonallal. 
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           frontvonal tömbje
                                                         15                                                                23

           7          8
     2                                         11                                                        8          9

        19  22            9        10
                         16        17
              5                                                   17           18      20          17        18
                           8            9          18        16
                   6                                                                                          10        14
                                                                                                     21                   24          14        16
     1                                             13     16          16        21

         21        22
              3               7        10       12          22        23
                                                 23        19

         19        15
         15        17
         17        11

              4                                                14          11          5
           5          1
           1          6
           6          3
           3          7

2.1–3. ábra

A 2.1–4. ábrán (két lépéssel) a befejezés előtti helyzet tanulmányozható. A frontvonal már csak 
hat szakaszból áll. 

           frontvonal tömbje
                                                          15                                                               23

         18        21
     2                                         11                                 19                     21        20

                          22                  20        22
                         22        19
              5                                                              18                 20          19        20
                                                    17                   20        18
               6              8     9                                                              
                                                      13                                            21                  24
     1                                                            16   

              3               7                         12
                                            
                                      10

              4                                                 14

2.1–4. ábra

Egy szakasz kezdőpontjába állva a szakasz végpontja felé tekintve az így meghatáro-
zott egyenes bal oldali félsíkját tekintjük a szakasz bal oldalának és fordítva a jobbra esőt a 
szakasz jobb oldalának. Minden szakasz bal oldalán kell keresnünk a leválasztandó három-szög 
harmadik sarokpontját, ha a külső kontúr az óramutató járásával ellentétes és minden belső 
kontúr az óramutató járásával egyező körüljárás szerint van leírva az információs tömb-ben. 
Fontos tehát, hogy ismerjük a külső és valamennyi belső kontúr körüljárási irányát, és ál-lítsuk 
be azokat a  föntiek  szerint.  Ettől  kezdve ugyanis  nincs  jelentősége annak, hogy az  egyes 
kiindulási frontvonal-szakaszok a kontúrhoz vagy valamelyik lyukhoz tartoznak-e. A körüljá-
rást  legegyszerűbben a  sokszögekre alkalmazott, közismert  területszámító képlettel  tudjuk 
vizsgálni, mert ennek előjele a körüljárási irány függvénye.
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Az eljárás legmunkaigényesebb része a leválasztandó háromszög harmadik sarokpont-
jának megkeresése. Végignézzük az összes csomópontot és megkeressük közülük azt, amely a 
legmegfelelőbb a leválasztandó háromszög harmadik sarokpontjának. Bizonyosan nem fogad-
ható el az a háromszög:

- melynek belsejében egy vagy több csomópont található, 
- melynek oldala/oldalai a frontvonal valamelyik szakaszát/szakaszait metszik, 
- amely a vizsgált frontvonal-szakasz rossz oldalán helyezkedik el. 

El kell döntenünk, hogy az ezek után fönnmaradt több lehetőség közül melyik a legalkalma-
sabb. Ez az a háromszög lesz, amelyik a leginkább „hasonlít” az egyenlő oldalú háromszögre, 
azaz amelyiknek a terület/kerület aránya a legnagyobb. 

Annak eldöntésére, hogy  egy csomópont  a  háromszögön belül  van-e,  a  vektoriális 
szorzatot használjuk, e szorzat oldal-megkülönböztető tulajdonságának kihasználásával. (Lásd 
például a [Scharnitzky V. (2003)], [Pogáts F. (1998)] és [Kirchner I. (2003)/1] irodalmakat.)

Annak eldöntésére, hogy a kialakított  háromszög oldala metszi-e a frontvonalat ele-
gendő egyszerű szakaszmetsződéseket vizsgálni. A két vizsgált szakaszt egy négyszög átlói-nak 
tekintve egy négyszöget  kapunk. Ha ez a négyszög konvex, a két szakasz metszi egymást. 
Elegendő tehát az így képzett négyszögnek csak a konvexitását vizsgálni, ami többféle mó-don 
is igen gyorsan elvégezhető.

A harmadik kizáró föltétel volt a nem megfelelő oldalon elhelyezkedő háromszög. En-
nek vizsgálata az előzőek ismeretében már igen egyszerű, ismételten a vektoriális szorzat ol-
dal-megkülönböztető tulajdonságát kihasználva.

Belátható, hogy az eddig ismertetésre került eljárás módosítás nélkül használható a ré-
gión fölvett egyenes szakaszok vagy azokból tetszőlegesen összeállított alakzat esetén is, ha 
betartjuk a következőt: minden ilyen szakasznak kétszer kell szerepelnie a kiindulási egyene-
sek  információs tömbjében, mégpedig egyszer  normál,  egyszer pedig  fordított  sorrendben 
megadva a szakasz végpontjainak sorszámait. Az algoritmussal kapcsolatos további részletek 
tanulmányozhatók a [Kirchner, I. (2004)/1] irodalomban. 

1.4 altézis

Automatikus sík háromszög végeselem alaphálót generáló algoritmust dolgoztam ki, melyet 
nemzetközi kereskedelmi forgalomban kapható szoftverben realizáltam.
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2.2  Háromszög alapháló vegyes három-, négyszöghálóvá alakítása

A következő lépés a jól alkalmazható sík végeselemháló kialakításában, a háromszög-
háló vegyes három- és négyszöghálóvá alakítása oly módon, hogy az a lehető legtöbb négy-
szöget tartalmazza a csomóponti koordinátákat változatlanul hagyva. Közismert ugyanis, hogy a 
háromszög végeselemek átlagosan 2-5%-kal pontatlanabb eredményeket szolgáltatnak, mely 
pontatlanságok  a  másodrendűen  számított  mennyiségeknél  (pl.  tervezési  igénybevételek, 
reakciók, stb.) akár 10-15%-ra is fölnőhetnek bizonyos lokális hatások környezetében. Töre-
kedni kell továbbá arra is, hogy a keletkezett háromszögek és négyszögek a lehető legjobban 
közelítsék meg az ideális, egyenlő oldalú háromszöget, illetve a négyzetet. Ezt a követelményt 
az egész végeselemhálóra vonatkozóan globálisan és nem lokálisan kell biztosítanunk. 

Először az alaki optimumhoz való közelség fokának fogalmát kell tisztáznunk. A vé-
geselem-módszer szempontjából alakilag legkedvezőbb (optimális) az a végeselem, aminek a 
kerülete a legkisebb, miközben a területe a legnagyobb. Például négyszög elem esetén a négy-
zet, háromszög esetén a szabályos háromszög tesz eleget ennek az elvárásnak. Ha tehát egy 
végeselem legkedvezőbb alakhoz való közelségét mérni szeretnénk, akkor erre a legalkalma-
sabb mennyiség a tényleges terület és a kerülettel maximálisan bekeríthető terület hányadosa. 

A lokális  alaki optimum fogalmának tisztázásához vegyük szemügyre az alábbi há-
romszögháló részletet a 2.2–1. ábrán. A kérdés úgy merül föl, hogy a vastaggal jelölt három-
szöget melyik mellette lévő háromszöggel kapcsoljuk össze, belőlük egy négyszöget készítve

2.2–1. ábra

ahhoz, hogy a legkedvezőbb alakot lehető legjobban megközelítő négyszöget kapjuk. Jól lát-
ható,  hogy ezt a folytonos vonallal jelölt  háromszöghöz rendeléssel érhetjük el. Ez tehát  e 
(vastag vonallal jelölt) háromszög (és a végeselem-módszer) szempontjából a lokális alaki op-
timum. Természetesen az is elképzelhető, hogy előnyösebb háromszögnek meghagyni a vizs-
gált háromszög elemet, ha az így jobb a legkedvezőbb lokális alakra való törekvés szempont-
jából. Súlyozó tényező alkalmazásával torzíthatjuk a háromszögek legkedvezőbb alakhoz való 
közelségének mérőszámát a négyszögekéhez képest. Így a háromszögek számát növelhetjük 
vagy csökkenthetjük a végeselemhálóban. Ez a súlyozó tényező igen hasznos az eljárás végle-
ges „finomhangolásakor”. 

A KW kerületű négyszög által bekeríthető maximális terület:

2 2

max 4 16

K K
T  W W
W , (2.2–1)

a KV  kerületű háromszög által maximálisan bekeríthető terület:
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2 2

max

1 3 1
sin

3 3 3 2 9 2 2 12 3

K K K K
T

  V V V V
V . (2.2–2)

A legkedvezőbb alakhoz való közelség fokát mérő mennyiség a  TW tényleges területű négy-

szög, illetve a TV  tényleges területű háromszög esetében rendre:

2
max

16
T T

w w
T K

  W W
W W W

W W

,   2
max

12 3
T T

w w
T K

  V V
V V V

V V

, (2.2–3)

melyekben wW és  wV  a már föntebb említett súlyozó tényezők.  1w W  és  1w V  választása 

mellett  mindkét mennyiség a   0,  1  intervallumban vesz  föl  értéket. Megjegyezzük, hogy 

1w W  értéket használva,  wV  megválasztása tapasztalatilag 0.8 és 0.9 között ajánlott, ami azt 
eredményezi, hogy a bemutatandó eljárás előnyösebbnek fogja találni a kismértékben alakilag 
tökéletlen négyszöget a majdnem tökéletes alakú háromszöghöz képest.

Tegyük föl, hogy az  n  számú háromszöget tartalmazó hálót valamilyen módon átala-
kítottuk  m  számú háromszöget és négyszöget vegyesen tartalmazó hálóvá. Ezen utóbbi há-
romszögek és négyszögek mindegyikéhez kiszámíthatjuk az alaki optimumhoz való közelség 
fokát, a  i  ( 1,  2,  ...,  i m ) mennyiségeket. Ezek után, ezek segítségével az eredeti három-
szögháló minden háromszögéhez hozzárendelünk egy  -val jelölt mennyiséget a következők 
szerint. Az   megegyezik a háromszög V  mérőszámával, ha az az átalakított hálóban is há-
romszög maradt. Ha viszont a vizsgált háromszög az átalakított hálóban egy négyszög része 
lett, akkor éppen e négyszög W értékével lesz azonos a háromszöghöz tartozó   mennyiség. 
Ezen   értékek fölhasználásával a keletkezett háló globális alaki „jóságát” az 

2

1

n

i
i

f 


 (2.2–4)

mennyiség kiszámításával mérhetjük. Az összes lehetséges átalakítást tekintve lesz olyan, amely 
e  mennyiséget  maximálja.  Azt  mondjuk,  hogy  a  háromszöghálót  a  végeselem-módszer 
szempontjából  globális alaki optimumot elérve alakítottuk át vegyes három- és négyszögeket 
tartalmazó hálóvá, ha e háló maximálja f -et. Célunk tehát megkeresni azt az átalakítást, mely 
esetében  f  maximális.  Tekintettel  arra,  hogy  a  végeselem módszer egy  közelítő  eljárás, 
mérnöki szempontból elegendő, ha közel optimális megoldást sikerül találnunk. 

Matematikai értelemben az előállt probléma egyfajta ún. hozzárendelési (assignement) 
probléma. Az eredeti háromszögháló minden háromszögét hozzá kell rendelnünk önmagához 
vagy egy másik háromszöghöz oly módon, hogy az említett  f  (átalakításoktól függő) függ-
vényt maximáljuk. 

Példaként tekintsük az alábbi, 2.2–2. ábra bal oldali részén látható háromszöghálót. A 
háromszögekben azok sorszámát tüntettük föl. Az ábra jobb oldali részén egy olyan szimmet-
rikus mátrix tanulmányozható, amelynek kiszürkített rubrikáiban a megfelelő 2  értékek sze-

repelnek. Általánosan, az i -edik sor j -edik eleme azt az 2  értéket tartalmazza, amely akkor 
számítható az i -edik háromszöghöz, ha azt a j -edikkel kapcsoljuk össze. A topológiailag össze 
nem kapcsolható háromszögek esetében (a ki nem szürkített helyeken) zérus található. Legyen 
ennek a mátrixnak a neve a továbbiakban „alakmátrix”.
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2.2–2. ábra

Példaképpen az első sor hetedik eleme annak a négyszögnek az  2W értékével egyezik meg, 
amely az első és a hetedik háromszög összekapcsolásával keletkezik. Ez esetben ugyanis ez lesz 
az első (és egyben a hetedik) háromszöghöz rendelt 2 . Ennek megfelelően a főátlóban csupa 

2 2  V  mennyiségek találhatók. Most tegyük föl, hogy az ötös és nyolcas háromszög-ből azok 
egyesítésével négyszöget készítünk.  Ekkor az alakmátrixot oly  módon kell  módosí-tanunk, 
hogy annak pirossal jelölt sorait és oszlopait törölnünk (nulláznunk) kell. Továbbá e művelet az 
f  függvényt mindkét (egymással egyébként megegyező) vastagon bekeretezett 2 2  W (azaz 

összesen 22 ) értékkel növeli. Ha egy háromszöget az átalakított hálóban is há-romszögnek 
kívánunk megtartani (azaz a háromszöget önmagához rendeljük), akkor az alak-mátrixnak csak 
a kérdéses főátló eleme növeli az f  függvényt, és csak az ahhoz tartozó sort és oszlopot kell 
kinulláznunk a mátrixban. A most elmondottakat kell rekurzív módon ismé-telgetnünk az  f  
függvény maximumára törekedve mindaddig, amíg az alakmátrixot teljesen ki nem nullázzuk. 

A megoldást  számítógépes programban  kell  realizálnunk.  Az  alakmátrix a  föntiek 
szerint ritkamátrix. A megfelelő (ritkamátrix) tárolási mód megtalálásában segít a fölismerés, 
miszerint az alakmátrix minden sora legföljebb négy nem nulla elemet tartalmazhat, hiszen egy 
háromszög maximum három másik háromszöggel (és persze önmagával) rendelhető ösz-sze. 
Alkalmas tehát  egy négyoszlopos  és  a  háromszögek számával megegyező számú sort  tar-
talmazó mátrix használata, amelynek minden eleme egy kételemű struktúra. A struktúra má-
sodik tagja a kérdéses 2  érték, míg az első tagja ennek oszlopindexe az eredeti alakmátrixra 
vonatkozóan. A 2.2–3. ábrán az előző feladat ilyen értelmű tárolási módját tanulmányozhat-juk. 
Az előzőekkel  azonos módon jelöltük az ötös és nyolcas háromszögek összekapcso-lásakor 
végrehajtandó tevékenységeket. 

Külön meg kell említeni azt az esetet, amikor két – egyébként egymást él mentén érin-tő 
– háromszög nem egyesíthető, például azért, mert a közös él egy vonaltámaszra esik. Erre külön 
kell figyelni, észlelésére különálló számítógépes rutint kell létrehozni. Az alakmátrix-ban ezt a 
helyzetet a megfelelő elemek kinullázásával követhetjük nyomon.
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2.2–3. ábra

Ugyancsak külön odafigyelést és e célra készített önálló számítógépes rutint igényel 
annak kivédése, hogy ne keletkezzen konkáv négyszög. Ha valamely két háromszög össze-
kapcsolása kapcsán ez a helyzet állna elő, akkor az alakmátrixban az összerendelést reprezen-
táló elemeket ez esetben is ki kell nulláznunk.

Már csak a leglényegesebb kérdés maradt hátra: annak a stratégiának a bemutatása, 
amely garantálja az f  függvény maximálását, de legalábbis egy ahhoz elegendően közeli f  
értéket adó átalakításra vezet. Ennek biztosítására, a feladat megoldásához a lineáris progra-
mozás ún. disztribúciós módszere során gyakran használt Vogel-Korda-féle módszer [Sándor I. 
(1982)] értelemszerűen módosított változatát használjuk. A fönti, négyoszlopos mátrix min-den 
sorához tartozóan kiszámítjuk és tároljuk azt a különbséget, amelyet a két legnagyobb elem 
szolgáltat. Szimmetrikus alakmátrix esetén e differenciák az oszlopokra nézve is ugyan-ezek. 
Elvileg elképzelhető, hogy a sor csak egyetlen nem nulla elemet tartalmaz abban az esetben, ha 
a kérdéses háromszög mindhárom oldala olyan vonalra esik, amelyhez tartozóan mindenképpen 
végeselemháló vonalat kell  biztosítanunk. Ilyenkor magától értetődően a  dif-ferencia éppen 
ezen egyetlen elem értéke lesz. E különbségek számítását követően megkeres-sük azt a sort, 
ahol  ez  a  legnagyobb.  Végül  e  sor  legnagyobb  eleme  által  reprezentált  két  há-romszög 
összekapcsolásával hozunk létre négyszöget, illetve ha ez a legnagyobb elem az alakmátrix 
főátló  eleme,  akkor  a  háromszöget  önmagához  rendeljük.  A  négyoszlopos  mátrix  ezen 
összerendelésnek megfelelő módosítását  követően a  differenciák frissítésével  folytatjuk  az 
eljárást mindaddig, amíg van föl nem dolgozott háromszög. Tudjuk, hogy a Vogel-Korda-féle 
módszer nem garantálja az  f  függvény maximumát, ám rendszerint ahhoz igen közelit ad. 
Erénye a  kidolgozott  algoritmusnak, hogy  rendkívül  gyors  számítógépes programban rea-
lizálható. Egy mai átlagos számítógépen alig egy-két tizedmásodpercbe kerül többtízezer há-
romszöget tartalmazó háló átalakítása.

A FEM-Design programrendszer használatával, az elgondolás hatékonyságának szem-
léltetésére vegyük szemügyre példaképpen az alábbi (bal oldali) háromszöghálót, a 2.2–4. áb-
rán. Az algoritmus által átalakított, vegyes három- és négyszög elemeket tartalmazó háló pe-dig 
jobb oldalon látható ( wW-t 1-re,  wV-t 0.835-re választva). Hosszas és alapos tanulmányo-zás 
után sem sikerül olyan részletre bukkanni, amelyet ne találnánk megfelelőnek. Minden jel 
szerint sikerült a globális alaki optimumot adó hálót megtalálni, mellyel – mérnökileg meg-
bízható módon – elkerülhetővé váltak a bevezetőben leírt pontatlanságok. 
A probléma egy alternatív megoldását tárgyalja a [Johnston, B. P. és társai (1991)] irodalom.
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2.2–4. ábra

1.5 altézis

Globális alaki optimumra törekvő heurisztikus algoritmust fejlesztettem ki, háromszög sík-
beli végeselem alapháló optimálishoz minél közelebbi négyszögesítésére, melyet (kereskedel-
mi forgalmazásra alkalmas) szoftverben valósítottam meg.
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2.3  Háló sűrítési technikája

A mérnöki feladatok megkívánják egyes kitüntetett  helyek környezetében a  végese-
lemháló sűrítését. E kérdéskörrel már számos szerző foglalkozott a legkülönbözőbb megfon-
tolásokból kiindulva, lásd például a [Bank, R. E. és társai (1983)], [Bova, S. W. – Cavey, G. F. 
(1992)], [Demkowicz, L. és társai (1989)] és [Rivara, M. C. (1989)] irodalmakat. Ezek döntően 
matematikai, (fraktál) geometriai és számítástechnikai meggondolásokra alapozott (sok esetben 
adaptív  jellegű)  automatizmusok, eljárások.  Az  alábbiakban  bemutatásra  kerülő  technika 
ezekkel szemben egyrészt nem adaptív, másrészt tisztán mérnöki megfontolásokra épít, ennél-
fogva heurisztikus jellegű, igen gyors, nem igényel újraszámítást és kevés memóriát használ. 

Számítógéppel  segített  hálósűrítésen értjük egyrészt azt,  hogy programmal keressük 
meg a sűrítést igénylő helyeket, másrészt azt, hogy ezeken a helyeken automatikusan végez-zük 
el a sűrítést. Megfelelő mértékű sűrítés ott szükséges, ahol a szerkezetet lokális hatások é-rik. 
Ilyenek a  koncentrált  teher/támasz, valamint  az  élteher/éltámasz környezete, de  előnyös  a 
szabad szél mentén, az anyagjellemzők, a vastagság változása mentén és a megoszló teher in-
tenzitásának ugrásszerű változása mentén is sűríteni. E helyek fölismerhetősége, azonosítható-
sága döntően programozás-technikai  kérdés. Mindössze arra  kell  figyelni a  program adat-
struktúrájának fölépítésénél, hogy az említett objektumok az adatbevitel bármely szintjén azo-
nosíthatók, továbbá a hozzájuk csatlakozó végeselemek megtalálhatók legyenek. Elegendő csak 
az ezen objektumokhoz közvetlenül csatlakozó elemek sűrítésével foglalkozni. 

Két, egymástól élesen elválasztandó lépésből tevődik össze a hálósűrítés:

• Ki kell jelölni az összes sűríteni kívánt végeselemet. 

• El kell végeznünk a sűrítést, azaz az elemek szétvágását.

Az elemek kijelölésére kidolgozásra került egy olyan adattárolási mód és hozzá számí-
tógépes program, amely interaktívan, hatékonyan segíti és automatizmussal is támogatja ezt a 
munkát. Célunk volt, hogy a fölhasználónak a lehető legkevesebb helyen kelljen kijelölnie a 
sűrítendő részeket. Egyetlen jelöléssel megadható az összes elem, az összes fönt említett ob-
jektum melletti elem, tetszőleges objektum melletti elem, bármelyik elem önmagában, stb. Ezen 
kívül beépítésre került egy – a CAD programokból jól ismert – úgynevezett „gumi tégla-lap”, 
mely a fönti lehetőségek mindegyikének csoportosítását is megengedi. Ha csak egy ele-met 
szeretnénk megjelölni vagy jelteleníteni, akkor a feladat annak az eldöntése, hogy a kép-ernyőn 
egérrel kijelölt pont melyik végeselemben található. A vektoriális szorzaton alapuló megoldást 
alkalmaztuk.  Azonos  támadáspontú két  vektort  tekintve  a  vektoriális  szorzatuk  sík-jukra 
merőleges koordinátájának előjele megmutatja, hogy az egyik vektor a másik vektornak melyik 
oldalán helyezkedik el (saját síkjukban szemlélve). Legyen például a feladat annak el-döntése, 
hogy a 2.3–1. ábrán látható D pont az ABC háromszög végeselemben található-e. 

      C        C

          c D

               c                     c
   c D  b        D   b

          D      b D

                                    b D  a D

           a D         B          B
                        a             a
          A                 A

    a.       b.
2.3–1. ábra
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Az A, B, C és D pontok alapján képezzük az ábrán szereplő hat vektort. Jelöljük k-val a vek-

torok  síkjára  merőleges  egységvektort.  Ha  tehát  az     D D 0a a k b b k
T T

 és 

   D D 0b b k c c k
T T

,  akkor  a  D  pont  a  háromszög belsejében helyezkedik  el. 

Mivel a D pont az 2.3–1.a. ábrán az a, b és c vektorok mindegyikének bal oldalán található a 
vektorok kezdőpontjából a nyiluk irányába tekintve, így a föltétel teljesül, a pont belül van. Az 
2.3–1.b. ábrán látható elrendezésben viszont a D pont az a és  b vektorok bal, míg a c vektor 
jobb oldalán látható, emiatt a  föltétel  második része nem teljesül, a  vizsgált  pont  nincs a 
háromszögben. Négyszög végeselemre e gondolatmenet értelemszerűen kiterjeszthető. 

A sűrítendő elemek szétvágásának mikéntje függ a sűrítésre kijelölt elemek egymás-hoz 
képesti elhelyezkedésétől. Egy kijelölt elemet tekintve azt olymódon kell szétvágni, hogy annak 
hatása ne terjedjen tovább a sűrítésre ki nem jelölt elemekre, azaz a mellette lévő, ki nem jelölt 
elemeket ne legyünk kénytelenek emiatt elvágni. Ha a vágásra kijelölt elem mellett lévő elem is 
szétvágandó, akkor célszerű az  arra  való  átterjedést megengedni.  Mindez lénye-gében azt 
jelenti,  hogy a  vizsgált  elem csak azon oldalain  szabad új  osztópontot  fölvenni,  amelyek 
vágásra kijelölt elemhez érintkeznek. Ez alól csak a szabad szélen lévő oldalak a ki-vételek, 
mert a korrekt sűrítés azt kívánja, hogy ezen oldalakat is kettéosszuk. 

Számítástechnikailag ezt úgy a legegyszerűbb megoldani, hogy deklarálunk egy vek-
tort, amely annyi elemből áll, amennyi a sűrítés előtt az elemek száma és amelynek elemei 
egybájtos integerek. Egy ilyen bájt első bitjét használjuk annak megjelölésére, hogy az elem ki 
van-e jelölve, a másodiktól az ötödikig terjedő biteket pedig arra, hogy az elem (informáci-ós 
mátrixban elfoglalt  helye  alapján)  adott  oldala  szétvágandó-e. Egy  elemeken futó  kettős 
ciklussal ez a vektor föltölthető, melyet követően minden elemről meg tudjuk mondani, hogy az 
szétvágandó-e és, ha igen, melyik oldalai osztandók ketté. 

Most már csak az a kérdés, hogy ezen információk birtokában milyen formában szel-jük 
több részre az aktuális elemet. E vágási mintákat a 2.3–2. ábrán gyűjtöttük össze. 

2.3–2. ábra

Az első oszlopban a szétvágandó oldalak darabszáma látható; két ilyen oldal esetén meg kell 
különböztetnünk egymás melletti (2/b) és egymással szembeni (2/a) esetet. Az ábra bal olda-lán 
a négyszög, míg a jobb oldalán a háromszög vágásmintái szerepelnek. Ahol két lehetősé-get is 
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föltüntettünk,  ott  szabadon  választhatunk.  A  választás  alapja  lehet  például  az,  hogy  az 
alkalmazott elemtípus mennyire preferálja a háromszög formát. Ha numerikus szempontból a 
négyszög forma kedvezőbb, akkor a táblázatban mindig a másodiknak fölkínált lehetőséget (ha 
van olyan) célszerű használni, ugyanis azokban több a négyszög. A vágásminták ismereté-ben a 
sűrítés végrehajtása illesztési (puzzle) feladattá egyszerűsödött, ahol a mintákat a meg-felelő 
helyre (a szükséges forgatások után) kell elhelyezni. A 2.3–3. és 2.3–4. ábrán néhány példán 
keresztül mutatjuk be ezt a gondolatmenetet. A két ábra közti különbség mindössze annyi, hogy 
a  2.3–4. ábrán a  háromszöget nem preferáló vágásmintákat használtuk. Az a./  esetek pont 
körüli, a b./ és c./ helyzetek három (eltérő módon kijelölt) mezőközép elemekre vonatkoznak, a 
d./ szabadszélen, az e./ mezőközépen elhelyezkedő, pl. éltámaszok menti sűrí-tésre mutatnak 
példát.  Az  f./  ábrarészeken mezőközépen elhelyezkedő elemcsoportok  sűrítése,  míg  a  g./ 
esetekben egy öszszetett alakú, pl. élteher környezetében kialakult sűrítések tanul-mányozhatók. 
Az éltámaszok/élterhek felé közeledve egyre kisebb elemek következnek, ami igen előnyös, sőt 
kívánatos is a végeselem-módszer szempontjából.

2.3–3. ábra

Mint  már említettük,  a  FEM-Design programrendszer tartalmazza ezt  a  kidolgozott 
heurisztikus, számítógéppel segített háló sűrítési eljárást. Ennek segítségével egy mintapéldán 
keresztül mutatjuk be a módszer működését. 
Tekintsük a 2.3–5. ábrán látható (fiktív) födémlemezt. Jól láthatók az alátámasztó (sötétkék) 
oszlopok, (bordó) falak és a (világoskék) gerenda a bal fölső lemezrészen, két oszlop között. 
A generált egyenletes alaphálót  a 2.3–6. ábra mutatja.  A 2.3–7. ábrán sötétebb kék színnel 
vannak kijelölve a gerendához, oszlopokhoz, falakhoz és a szabad szélhez érintkező, vágásra 
kijelölt elemek, melyeket (kívánságra) a program automatikusan megtalál. 
A következő, 2.3–8. ábrán tanulmányozhatjuk a vágásmintáknak megfelelő vágások hatására 
kialakult hálót. Végül a 2.3–9. ábra a háló újbóli négyszögesítését (lásd az előző alfejezetet) és 
simítását (lásd a következő alfejezetet) követően, a már véglegesnek szánt hálót szemlél-teti. Jól 
megfigyelhető az elemek méretének fokozatos és  egyenletes csökkenése  a  sűrítést  ki-váltó 
lokális helyekhez közeledve.
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2.3–4. ábra

A bemutatott eljárás további részletei olvashatók a [Kirchner I. (1998)/3] cikkben.

1.6 altézis

Sík végeselemháló heurisztikus sűrítési technikáját dolgoztam ki  három- és/vagy négyszö-
gekből álló háló esetére, melyhez interaktív, fölhasználóbarát számítógépes programot is ki-
fejlesztettem.

 2.3–5. ábra
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2.3–6. ábra

2.3–7. ábra
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2.3–8. ábra

2.3–9. ábra
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2.4  Háló csomóponti koordinátáinak optimálása

A végeselem-módszer numerikusan kedvezőtlen tulajdonságú, ha a végeselemek meg-
választása a végeselem-módszer számára kedvezőtlenül történik, azaz az elemek túl laposak, 
konkávhoz közeliek, oldalaik hossza nagy eltérést mutat, vagy az egymáshoz csatlakozó ele-
mek mérete (oldalhosszuk és területük) hirtelen változik. Ezzel szemben igényli a lokális ha-
tások környéki megfelelő mértékű sűrítést a föntiek betartása mellett. Mindezek az önmaguk-
ban sem egzakt elvárások, rendkívül nehezen foglalhatók össze matematikai formulákban. Ez a 
tény indokolja azt, hogy a csomóponti koordináták javításakor a szerzők zöme mindig csak egy 
konkrét csomópont  jobb  elhelyezésére fejleszt ki  eljárást  a  csomópont környezetében lévő 
lokális geometriai információk alapján. [Frey, W. H. (1987)] Az alfejezetben mi is ezzel az 
esettel  foglalkozunk.  Egy  csomópont  környezetét vizsgálva,  még  ha  sokféleképpen is,  de 
megfogalmazható föltétel, amely jobban vagy kevésbé jobban felel meg a fönt leírt kívánal-
maknak. Ez a technika így már csak iteratív úton fog közelebb vinni célunkhoz, viszont gyors 
és hatékony eljárást eredményez.

Egy konkrét csomópont lokális környezetét szemlélve a jobb elhelyezést szolgáló eljá-
rás például: 

- a csomópontba befutó végeselem oldalélek hosszának kiegyenlítésére törekvés, 
- a  csomóponthoz csatlakozó végeselemek által  meghatározott  egyfajta segédsíkidom 

(lásd alább) súlypontjába történő elhelyezés. 
Néhány egyszerű, konkrét elrendezés elemzése után arra a fölismerésre jutunk, hogy ezek sok 
esetben alapvető elvárásokat sértenek. 

Tekintsük például a 2.4–1. ábrán vázolt szabályos, egyenletes háló részletet. Az a./ és b./ 
ábrarész között  a  különbség mindössze annyi, hogy a  bal fölső négyzetet különböző átlók 
mentén bontottuk két háromszög végeselemre. 

    a./ b./
2.4–1. ábra

Alapvető az az elvárás, hogy a kidolgozandó módszer egyik esetben se mozdítsa el a középső 
csomópontot.  A csomóponthoz  csatlakozó  végeselemek  által  meghatározott segédsíkidom 
kétféleképpen is definiálható:

a., Megadhatjuk úgy, hogy a csatlakozó végeselemeknek csak a csomóponthoz (két ol-
dalával) érintkező háromszögeit számítjuk a segédsíkidomhoz. Ekkor a háromszög végesele-
mek teljes terjedelmükkel, míg a négyszögek – a 2.4–1.a./ ábrán jelölt módon átlójuk mentén 
elvágva – csak részben alkotják a segédsíkidomot. Az így keletkezett segédsíkidom szélét a 
2.4–1.a./ ábrán sraffozás jelöli. 

b., Másik lehetőségként figyelembe vehetünk minden csatlakozó végeselemet teljes te-
rületükkel. Egy ilyen segédsíkidomra példa a 2.4–1.b./ ábra sraffozott szélű alakzata. 

Ha az első esetet választjuk, akkor a súlypontba mozgatás hatására az a./ ábra középső 
csomópontja a nyíl irányába fog elmozdulni. Ha a második szerint értelmezzük a segédsíkido-
mot, akkor a b./ ábra középső csomópontja fog a nyíl irányába elmozdulni. Ha a csomópontba 
befutó végeselem oldalélek hosszának kiegyenlítésére törekszünk, akkor a b./ ábra középső 
csomópontja ugyan helyben marad, de az a./ ábra esetében az el fog mozdulni a nyíl irányába. 
Ezek egyike sem fogatható el, mivel célszerű, hogy a jelölt csomópont helyben maradjon. Az 
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alábbiakban kidolgozásra kerülő eljárás eredményeképpen a 2.4–1. ábra mindkét változatánál a 
jelölt csomópont helyben fog maradni.

Tekintsük a 2.4–2. ábrán lévő hálórészletet. Legyen a feladat az ábra közepén lévő 
csomópont jobb helyzetének megtalálása. Ehhez először keressük meg a becsatlakozó éleket, 
majd vegyük az azok által meghatározott háromszögeket. Ezek széleit sraffozás jelöli.  Ha a 
csatlakozó végeselem háromszög, akkor ez önmaga a keresett háromszög, ha az elem négy-
szög, akkor azt ketté kell vágni a megfelelő átló mentén. Ezek után a csomópont új helyzetét 
azzal a föltétellel keressük, hogy az új helyzethez tartozó sraffozott háromszögek területeinek 
szórása a lehető legkisebb legyen. Más szavakkal területkiegyenlítésre törekszünk. 

2.4–2. ábra

Jelöljük it -vel az i-edik csatlakozó háromszög új helyzethez tartozó területét. Ez a sarokponti 
koordináták alapján:

      1 1 1

1

2i i i i i i it x y y x y y x y y        , (2.4–1)

ahol  x és  y a középső csomópont  –   egyelőre ismeretlen  –  új koordinátái. A terület mérő-
száma pozitív, ha a sarokpontok a 2.4–2. ábrán jelölt körüljárás szerint rendezettek. A körüljá-
rás rendezettségéről gondoskodni kell, mert e területek mérőszámainak előjelére a későbbiek-
ben még szükségünk lesz. 
Jelöljük n-nel a háromszögek darabszámát és t -sal a területek mérőszámainak átlagát. Ekkor a 
területek mérőszámainak szórásnégyzete:
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Az n és a t  nyilvánvalóan konstans, azaz a vizsgált pont koordinátáitól független, így a szó-
rásnégyzet ott a legkisebb, ahol
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A (2.4–1)-ben szereplő 
1

2
-es szorzó elhagyható, a szélsőértéket nem befolyásolja. Ezért (dőlt) 

it  helyett mostantól annak kétszeresét, (álló) t i -t használjuk. Így a minimalizálandó függ-vény, 
amely a keresett új x, y koordináták függvénye
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i
i

f x y


 (2.4–4)

alakot ölti. Részletezve, és (2.4–1) fölhasználásával

  2 2, 2 2 2f x y Ax Cy Bxy Dx Ey F      , (2.4–5)
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a csatlakozó csomópontok koordinátái alapján. 

A végeselemháló csomópontjai között vannak a síkon szabadon elmozdíthatók, van-nak 
mozdíthatatlanok  és  vannak  olyanok,  amelyek  csak  valamilyen  megadott  vonal  mentén 
mozdíthatók el. E megadott vonalak a gyakorlatban egyeneseket, illetve köríveket jelentenek. 
Ennél bonyolultabb vonalakat a tervezők rendszerint nem használnak a statikai váz fölvételé-
hez. 

Szabadon elmozdítható csomópont esete

A (2.4–5) összefüggéssel értelmezett  ,f x y  függvény szélsőértéke ott van, ahol

2 2 2 0
f

Ax By D
x

       és   2 2 2 0
f

Cy Bx E
y

    . (2.4–6)

A (2.4–6) kétismeretlenes lineáris egyenletrendszer megoldása:
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BE CD
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,   2

BD AE
y

AC B




. (2.4–7)

Egyenes mentén mozdítható csomópont esete
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Most az  ,f x y  függvény adott, y mx b   egyenes menti, föltételes szélsőértékének 
meghatározása a feladat. Az egyenes egyenletét a (2.4–5) összefüggésbe helyettesítve, majd az 

adódó   f x  függvény x szerinti deriváltját nullával egyenlővé téve, ezt megoldva, a kapott 
szélsőértékhely:

2
-

2

D bB mE mbC
x

A mB m C

  
 

   és ezt fölhasználva   y mx b  . (2.4–8/a)

Függőlegeshez közeli (az y tengellyel közel párhuzamos) egyenes esetén célszerűbb az egye-
nest m bx y   (álló „m” és „b”) alakban kezelni. Ekkor a megoldás:

m bx y  ,    melyben   2

b m mb
-

2m m

E B D A
y

C B A

  
 

. (2.4–8/b)

Körív mentén mozdítható csomópont esete

Az előbbi gondolatmenet sajnos nem, illetve csak fölöttébb körülményesen használha-tó 
körívek mentén mozdítható  csomópontok esetén. Fönti megfontolás ugyanis a  keresett  ko-
ordináták nemlineáris összefüggéseire vezet. Ezért iterációs eljárás kidolgozása a célravezető. 
Ehhez először a (2.4–5) szerinti minimálandó függvény alakjára vonatkozó információkra van 

szükségünk. Az   ,f x y  függvény együtthatóiból  képzett invariánsok előjelének vizsgálata 
alapján bizonyítható, hogy e függvény az xy síkra merőleges tengelyű elliptikus paraboloidot ír 
le. Geometriailag a  feladat  nem más, mint ezen elliptikus paraboloid és az  xy síkon a kör 
egyenletével adott vezérgörbéjű hengerfelület metszési vonalán az xy síkhoz legközelebbi pont 
x, y koordinátáinak megtalálása. Az elliptikus paraboloid egyik fő geometriai jellemzője, hogy 
az  alapsíkkal  (xy)  párhuzamos metszetei  ellipszisek.  Esetünkben  ezek  közepeinek közös 
koordinátái a (2.4–7) összefüggés szerint adódnak. Az xy síktól egyre távolabbi (egyre „maga-
sabb”) metszetet véve az ellipszisek egyre nagyobbak lesznek. A megoldást  jelentő helyzet 
akkor következik be, amikor ezen egyre nagyobb ellipszisek először érintik a hengerfelületet. 
Az érintési pont x, y koordinátái jelentik a keresett föltételes minimumot. A 2.4–3.a./ és b./ áb-
rán ezt a helyzetet fölülnézetben láthatjuk. Az a./ esetben az elliptikus paraboloid tengelye a 
hengeren kívül, míg a b./ ábrarésznél a hengeren belül helyezkedik el. A cél egy iterációs eljá-
rás kidolgozása, amely eljut a kis körrel jelzett érintési pontba. Ez – iterációs lépésenkénti – 
linearizációval oldható meg. Az első lépés egy jó közelítés fölvétele. Ez a kör középpontjából az 
ellipszis középpontja felé mutató félegyenes és a kör metszéspontja. (Lásd az egyessel jel-zett 
lépést.) Itt fölírjuk a kör érintőjének egyenletét és egyenes menti kereséssel, a (2.4–8) alapján 
megkeressük az optimumot, ahogy ezt a kettessel jelzett lépés mutatja. A harmadik lé-pésben az 
így kapott pontot vetítetjük merőlegesen a körre. Ebben a pontban újból fölírva a kör érintőjét 
az  iteráció értelemszerűen folytatható újbóli  egyenes menti  kereséssel.  Leállási  föltétel:  az 
utoljára  megtalált  két,  körre  vetített,  linearizált  optimumpont  kellően  közel,  egy  előre 
meghatározott kicsiny értéknél közelebb esik egymáshoz. 
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a./

b./

2.4–3. ábra
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A végeselemháló csomópontjainak összességét tekintve az eddig bemutatott algorit-mus 
nem  minden geometriai elrendeződés esetén  konvergál  egy  állandósult  helyzethez.  A ta-
pasztalat szerint nem szabad a vizsgált csomópontot egy lépésben a megtalált optimális helyre 
áthelyezni, mert ezt a helyet a csatlakozó csomópontok régi koordinátái alapján számítottuk. 
Ezek a csomópontok viszont szintén új helyzetbe kerültek a teljes háló egyengetésének ered-
ményeképpen. Ha kiszámítanánk a csatlakozó csomópontok új koordinátái alapján az optimá-lis 
helyzetet, az már nyilvánvalóan nem egyezne meg a régi koordináták alapján kapottal. Még az 
is előfordulhat, hogy a helyzet rosszabbá vált. A probléma megoldódik, ha a csomó-pont régi és 
új helyzete közötti utat csak részben tesszük meg. Numerikus tapasztalatok azt mutatják, hogy e 
teljes úthossz kb. 50-60 %-át lehet biztonsággal megtenni, ha azt akarjuk, hogy egy állandósult 
geometriai helyzet alakuljon ki. 

Vizsgáljuk fölül eddigi gondolatmenetünket ezen legújabb fölismerés birtokában. Ha 
ugyanis nem mozgathatjuk a csomópontot az éppen ideálisnak vélt helyzetbe, akkor talán nem 
is arra célszerű törekednünk. Jobb lenne, ha a pontot olyan irányba mozdítanánk el, amely 
irányba a minimalizálandó függvény a legjobban csökken, vagyis a legmeredekebb esés irá-

nyába. Ez az irány az  ,f x y  függvény vizsgált pontján átmenő szintvonalára merőleges kell 
legyen:

-
-2 2 2

-  
-2 2 2-

f
Ax By Dx

grad f
f Cy Bx E
y

 
 

 
. (2.4–9)

Ezek után vegyük azt az egyenest, melynek irányvektora ez utóbbi, legnagyobb eséshez tarto-zó 
vektor és amely átmegy a vizsgált  ponton. Annak érdekében, hogy megtudjuk, meddig ér- 
demes e vonalon előre haladni, számítsuk ki ezen egyenes mentén a (2.4–8) öszefüggés segít-
ségével a szélsőérték pont koordinátáit. Az áthelyezendő és a most megtalált pont közötti tá-
volság lesz az, amelynek csak egy részét (kb. 50-60 %-át) szabad megtennünk. 

További figyelembe veendő problémát jelent az a körülmény, hogy az egyenesek tény-
legesen mint szakaszok, a körök pedig mint ívek találhatók meg a statikai vázban. Hiába is 
lenne ideális tehát egy egyenesnek a szakaszon kívüli vagy egy körnek az íven kívüli pontjába 
mozgatni a vizsgált pontot, azt magától értetődően nem tehetjük meg. Ugyancsak külön odafi-
gyelést igényel annak kivédése, hogy a négyszög elemek ne váljanak konkávvá, a háromszö- 
gek pedig ne „forduljanak ki”, azaz sarokpontjaik körüljárási iránya ne változzék. E problé-mák 
helyes  megoldása,  az  ebből  adódó  hibalehetőségek  kiszűrése  elengedhetetlen  föltétele  a 
működőképes számítógépes program megírásának.

Ebben az alfejezetben bemutatott heurisztikus háló egyengetési képességgel  a FEM-
Design programrendszer is rendelkezik. Ennek segítségével példaképpen tekintsük az alábbi, 
2.4–4. ábra bal oldali részén látható egyenletes háló részletet, melyet „megzavarunk” a közé-
pen lévő két csomópont kézi áthelyezésével a jobb oldali ábrarész által mutatott mértékben. 
Három simító lépést követően a háló mérnöki értelemben már tökéletesen alkalmassá vált a 
végeselemes számításokra, ahogy ezt a 2.4–5. ábra bal oldali része mutatja. 12 egyengetési lé-
pést követően a „zavarást” érdemben, szinte teljes egészében sikerült megszüntetnünk, melyet a 
2.4–5. ábra jobb oldali része szemléltet. 
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2.4–4. ábra
            

2.4–5. ábra

Ugyancsak jól érzékelteti az egyengetés hatékonyságát az előző alfejezet utolsó, 2.3–9. ábrája, 
melyen egy véglegesnek szánt, simított hálót láthatunk. 

A simítási  technika további  részleteit,  valamint  –  eddig nem említett  –  hibakezelési 
metódusait ismerhetjük meg az értekezéshez mellékelt [Kirchner I. (1998)/1] irodalomból (26-
28. oldal).

1.7 altézis

Heurisztikus algoritmust és számítógépes programot dolgoztam ki sík végeselemháló csomó-
ponti koordinátáinak optimálására.

1. tézis 

Numerikus szempontból közel optimális sík végeselemháló automatikus kialakítását célzó al-
goritmus rendszert fejlesztettem ki és valósítottam meg, továbbá eme algoritmusok magasabb 
szintű szervezését és szinkronizálását hajtottam végre. 
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3  Térbeli geometriai alakzatok modellezése

A geometriai modellezés egy magasabb szintje a térbeli, testekkel történő modellezés. A 
3.1-es alfejezetben testek régiókból történő automatikus fölépítését ismerhetjük meg, míg a 3.2-
es  alfejezet  a  testek  szerkesztését  lehetővé  tevő  Boole-függvényeket  mutatja  be.  Ezek 
mindegyikét a FEM-Design nemzetközi végeselemes programrendszer is hasznosítja.

3.1  Testek topológiai leírása és automatikus fölépítése

Adottak a (3-dimenziós) térben az első fejezetben bevezetett régiók, melyekről föltesz-
szük, hogy átfedésmentes testeket – a térben tartományokat – jelölnek ki. Utóbbi természete-sen 
csak akkor biztosítható, ha a régiók kontúrvonalai közt nincs íves. Ezt a továbbiakban föl-
tesszük. A feladat egyrészt olyan topológiai leírást (számítógépes adattárolási módszert) talál-ni, 
amely lehetővé teszi ezen testek testszerű kezelését a későbbi – ezt használó – algoritmu-sok 
számára, másrészt olyan eljárást adni, amely a térben szétszórt régióseregből ezeket a tes-teket 
képes fölépíteni. Egy ilyen testnek egy külső kontúrfelülete kell legyen, és számos lyuk-kal, 
belső  kontúrfelülettel  rendelkezhet. Tekintettel  a  mérnöki  célú  szoftverben történő  alkal-
mazásra elkerülhetetlen a test pont-, vonal- és felületmenti önérintkezésének megengedése és 
annak kezelése. Az alábbi, 3.1–1. ábrán egy ilyen föltételekkel meghatározott testet (dodekaé-
dert) láthatunk, mely ábra egyúttal a testek leírásának módját is illusztrálja.

      

3.1–1. ábra

Az ezen algoritmust használó későbbi eljárások számára akkor kezelhető a test ténylegesen 
testként, ha a kontúrfelületét alkotó régiók normálisai a testből „kifelé” mutatnak, ahogy eze-ket 
(kék nyilak) a bal oldali  átnézeti ábrán láthatjuk. (A jobb oldali ábrán a dodekaéder takart 
vonalas megjelenítése tanulmányozható.) A régiók normálisait  úgy értelmezzük, hogy velük 
szembe nézve a régiók külső kontúrjának körüljárási iránya az óramutató járásával ellentétes 
legyen. A lyukakat (belső kontúrfelületeket) ugyanígy írjuk le, mindössze az adattárolás so-rán 
kell figyelnünk arra, hogy az azokat meghatározó régiók megkülönböztethetők legyenek a külső 
kontúrfelületet, illetve a további lyukakat leíró régióktól. Egyéb megkötést nem kell tennünk a 
test  topológia  leírásakor; az  egy  kontúrfelületet  adó  régiók  tetszőleges  sorrendben 
szerepelhetnek. A további feladat tehát nem más, mint az adott régióseregből a testek fölisme-
rése és fölépítése. Kiinduláskor a régióseregről semmit sem tudunk, amit kihasználhatnánk, így 
azt sem,  hogy hány testet  határoznak meg, egyáltalán meghatároznak-e testeket vagy sem, 
továbbá a régiók normálisai is tetszőlegesek lehetnek. A kiépítendő algoritmusnak minden es-
hetőségre föl kell készülnie.
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A megoldás gondolatmenetének bemutatásához az algoritmus egy közbenső állapotá-ból 
indulunk: néhány test külső kontúrfelülete és azok egyes belső kontúrfelületei már ismer-tek, de 
még vannak föl nem használt régiók, amelyekből még nem építettünk föl testeket, il-letve a 
meglévő testek még ismeretlen belső kontúrfelületeit. Ekkor a megoldandó feladatok: 

1. Megtalálni azt a régiót, amellyel a következő (külső vagy belső) kontúrfelület fölisme-
rését megkezdjük.

2. E régió alapján értékelni, hogy az egy külső vagy egy belső kontúrfelület része-e. 
3. Olyan módszert találni, amellyel az első régióból kiindulva föl lehet ismerni és építeni a 

teljes külső vagy belső kontúrfelületet.

Ha nem a megfelelő régióval kezdjük a fölismerést, akkor a fölismerésünk hibás lehet számos 
szempontból. Például átfedő testek keletkezhetnek, illetve a  valójában belső kontúrfelületet 
külsőnek fogjuk érzékelni és fordítva, stb. 
Az első régióról azért kell tudnunk, hogy az külső vagy belső kontúrfelület része, mert ez be-
folyásolja a vele indított fölismerési stratégiánkat. Ennek elhanyagolása ismételten a kontúrok 
külső és belső jellegének összekeveredését eredményezheti. 

1. feladat:

 Első lépésben a régiók normálisát állítjuk be az algoritmus számára szükséges módon, 
melyet a régiók körüljárásának megfelelő megválasztásával érünk el. Minden régió normálisá-
nak ugyanis negatív x koordinátával kell rendelkeznie. Ha ez nem biztosítható (mert a normá-lis 
párhuzamos az yz koordinátasíkkal), akkor kell, hogy negatív y koordinátával rendelkez-zen. Ha 
ez utóbbi sem biztosítható (mert a normális párhuzamos a z tengellyel), akkor betar-tandó, hogy 
a  normálisnak negatív  z koordinátája legyen. E normális megválasztás fogja ga-rantálni az 
algoritmus számára,  hogy az ilyen normálisú első régióval indított  kontúrfelület  fölismerés 
külső kontúrfelületet szolgáltasson. A első régió megfelelő megválasztásához a ré-gióseregnek 
rendezettnek kell lennie. A rendezés megkezdése előtt minden régióra nézve szá-mítanunk kell 
a következőket:

- A régió legkisebb x koordinátájú pontjának/pontjainak x koordinátáját. Nevezzük ezt a 
továbbiakban x-minimumnak. 

- A régió összes x-minimum x koordinátájú pontja közül a legkisebb y koordinátával bí-ró 
pont y koordinátáját. Legyen ez a továbbiakban az úgynevezett y-minimum.

- A régió valamennyi  x-minimum x és  y-minimum y koordinátájú pontja közül a legki-
sebb z koordinátával rendelkező pont z koordinátáját. Legyen ennek neve az alábbiak-
ban z-minimum.

- A régió normálisának -x tengellyel bezárt szögét.
- A régió normálisának -y tengellyel bezárt szögét.

Mindezt követően a régiósereg rendezését

► az x-minimum szerint növekvő sorrendben,
► előbbi azonossága esetén y-minimum szerint növekvő sorrendben,

► előbbiek azonossága esetén z-minimum szerint növekvő sorrendben,
► előbbiek azonossága esetén a normális  -x tengellyel bezárt szöge szerint nö-

vekvő sorrendben,
► előbbiek azonossága esetén a normális  -y tengellyel bezárt szöge szerint 

növekvő sorrendben kell végrehajtani.
E rendezett sereg még föl nem használt régiói közül az elsőt kell választanunk. Ez a választás 
garantálja a fönt említett hibák elkerülését.
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2. feladat:

A helyesen megválasztott első régió alapján a következőképpen tudjuk megállapítani, 
hogy e régió külső vagy belső kontúrfelület része-e. Ha már valamelyik korábban fölismert test 
belsejében található,  akkor bizonyos, hogy ő ezen test  egy (most fölismerendő) belső kon-
túrfelületének a része. Ellenkező esetben ezen első régió alapján garantáltan egy még eddig föl 
nem ismert új test külső kontúrfelületét fogjuk előállítani. Ebben a közbenső fázisban a már 
fölismert külső kontúrú testeknek lehetnek még föl nem ismert  belső kontúrjai. Annak el-
döntésére, hogy az első régió benne található-e egy testben, az 1.1 alfejezetben már ismertetett 
módszer testekre történő kiterjesztése javasolt: eszerint, ha a régió egy belső pontjából végte-len 
félegyenest húzunk, akkor ez páratlan számúszor metszi a test külső és belső kontúrfelü-letét, 
ha a régió a testen belül helyezkedik el, és páros számúszor, ha azon kívül. A régió egy belső 
pontjának megválasztására számos megoldás javasolható. Lehetséges például a régiót minimális 
számú háromszögre bontani (lásd a 2.1-es alfejezetet), majd az egyik háromszög tetszőleges 
belső pontját (például súlypontját) venni. Nem ezt a módszert választottuk, hanem egy kevesebb 
gépidőt  igénylő eljárást.  Ennek során  kiszámítjuk  a  régiót  minimális térfogattal  befoglaló 
(koordinátasíkokkal  párhuzamos oldalú)  téglatestet,  majd  annak  célszerűen megvá-lasztott 
valamelyik (koordinátasíkkal párhuzamos) középsíkjával elmetsszük a régiót. Az így kiadódó 
metszésvonal-szakaszok leghosszabbikának a középpontja lesz a régió belső pontja. 

3. feladat:

A külső  és  belső  kontúrfelület fölismerési  stratégiája  közötti  különbség  mindössze 
annyi, hogy utóbbi esetben az első régió normálisát az ellentettjére kell állítanunk a régió kö-
rüljárási irányának megfordításával. Innentől kezdve az eljárás további része azonos. Még a 
rendezés során gondoskodtunk arról, hogy a  régiók normálisa  a  külső kontúrfelület  helyes 
fölismerése szerint legyen megválasztva. A kidolgozott fölismerési stratégia logikai rokonság-
ban áll az 1.1 alfejezetben bemutatott frontpontpáros, illetve a 2.1 alfejezetben tárgyalt front-
vonalas, továbbá a  [Kirchner I. (1992)] irodalomban ismertetett frontfelületes eljárással. Ese-
tünkben ismét frontvonalról beszélhetünk. Kiindulási állapotban a frontvonalat az első régió 
külső kontúrjának és  belső kontúrjainak szakaszai adják. E frontvonalat  toljuk fokozatosan 
előre egyre újabb és újabb kontúrfelület-részeket „elfoglalva”. A frontvonal „mögött” mindig a 
már elfoglalt, „előtte” pedig a „meghódítandó” régiók vannak. A kontúrfelület minden egyes 
részletének elfoglalása után módosítanunk és regisztrálnunk kell a frontvonal helyzetét, továbbá 
az elfoglalt  régiókat is át kell  minősítenünk meghódítottakká. Mindössze két kérdés maradt 
nyitva: 

a., a tovahaladás módja, 
b., a leállás föltétele.

a., kérdés:
A test kontúrfelületén haladva egy élhez érve el kell dönteni, hogy a frontvonal merre 

haladjon a tovább. Ehhez, a kérdéses élbe becsatlakozó, de még meg nem hódított valamennyi 
régió normálisa és az élbe becsatlakozó, utoljára elfoglalt régió normálisa által bezárt szöget 
kell kiszámítani. (E szöget egy olyan jobbkezes lokális uvw koordináta-rendszer uv koordiná-ta-
síkjában mérjük, melynek  u tengelyét az utoljára elfoglalt, becsatlakozó régió normálisa,  w 
tengelyét pedig ugyanezen régió élre eső kontúrvonalának irányítottsága adja.) Ezt követően 
azon régió mentén haladunk tovább, amely ily módon számított előjeles szöge a legnagyobb. 
Végül a frontvonalból töröljük azon szakaszokat, melyekhez e most kapott régió él mentén 
csatlakozik, míg a régió többi kontúrvonalával bővítjük azt. E helyen kell gondoskodnunk ar-ról 
is, hogy a frissen csatlakozó régió normálisa „kifelé” mutasson a testből. A következő, 3.1–2. 
ábra  egy  közbenső állapotot  mutat  a  korábbi dodekaéder automatikus  fölismerése so-rán. 
Pirossal  az  aktuális  frontvonal  látható  bal  oldalon  átnézeti,  jobb  oldalon  takart  vonalas 
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megjelenítést alkalmazva. Az átnézeti ábrán a már elfoglalt kontúrfelület rész világoszöld, az 
ezt alkotó régiók „kifelé” mutató normálisai pedig kék színűek.

      

3.1–2. ábra

b., kérdés:
Ahhoz, hogy egy kontúrfelületet teljesen elfoglaltnak tekinthessünk szükséges, hogy a 

frontvonal teljes hosszában záródjon, azaz minden frontvonal-szakaszra essen egy ellentétes 
irányítottságú másik frontvonal-szakasz. A leállás elégséges föltétele az, hogy e záródásból ne 
létezzen lehetséges továbbhaladást jelentő régió. 

A gondolatmenet eddigi ismertetésében föltettük, hogy a fölismerés egy közbenső fá-
zisában vagyunk. Belátható azonban, hogy az első test fölismerésekor is pontosan ugyanígy kell 
eljárnunk. Mindössze annak a vizsgálata hagyható el, hogy a rendezett régiók közül az el-ső 
vajon lyukhoz vagy külső kontúrfelülethez tartozik-e, hiszen az nyilvánvalóan csak egy külső 
kontúrfelület  része  lehet.  Fontos még  megemlíteni,  hogy a  bemetszések (önérintkezé-sek) 
kezelése speciális megfontolásokat, egyedi megoldásokat igényel. 

A bemutatott eljárás nagymértékben támaszkodik a matematika vektoralgebra fejeze-
tére, annak geometriai interpretációira. E tekintetben hivatkozunk például a [Pogáts F. (1998)], 
[Scharnitzky V. (2003)] vagy [Kirchner I. (2003)/1] irodalmakra.

Ezen algoritmus lehetőség teremt többek között olyan testek közvetlen megrajzolására 
is, amelyek csúcsai és élei valamilyen szabályosságot követnek, illetve valamilyen módon azok 
előállítása automatizálható. E vonalak alapján az 1.1 alfejezetben ismertetett algoritmus fölépíti 
a  test  kontúrfelületeit  alkotó  régiókat,  majd  azokból  a  most  bemutatott  algoritmus 
automatikusan állítja elő a testet. Így lehetőség van például

- tetszőleges alapú prizmatikus testek,
- tetszőleges alapú centrikus testek és csonka centrikus testek (kúp, gúla, csonka kúp, 

csonka gúla, stb.),
- gömb és gömbszelet,
- szabályos testek, úgymint tetraéder, kocka, oktaéder, dodekaéder, ikozaéder,
- és végül tetszőleges két vezérgörbével leírható testek megadására, ahol a test az egyik 

görbének a másikon történő elcsúsztatásával alakul ki. (Ilyen például a tórusz.) 
Az alfejezet zárásaképpen ezek közül néhányat a FEM-Design programcsomag segítségével 
mutatunk be a 3.1–3. ábrán, fönt átnézeti, alul takart vonalas ábrázolási módot használva.
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3.1–3. ábra

2.1 altézis

Automatikus testfölépítő algoritmust fejlesztettem ki sík régiókkal határolt testek esetére. Az  
algoritmus nemzetközi forgalmazásban kapható szoftvercsomagban került fölhasználásra.
3.2  Geometriai Boole-függvények testekre
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A Boole-függvények használhatók sík régiókkal határolt testek geometriai problémái-
nak megoldásainál is. A megoldott négy, alapvető művelet most is az unió, a metszet, a kü-
lönbségképzés, továbbá a szimmetrikus differencia (másképp ‘kizáró vagy’). Az alkalmazott 
jelölések megegyeznek az 1.2 alfejezetben használtakkal. Tekintsük az alábbi, 3.2–1. ábracso-
port első ábrapárján látható elrendezésben a részleges fedésbe hozott ‘1’-es és ‘2’-es testeket. 
Az  ábracsoport  további  ábrái  az  említett  Boole-fügvényeket mint  megoldandó geometriai 
problémákat kívánják bemutatni átnézeti és takart vonalas képeken.

                       

‘2’+‘1’ :   

‘2’–‘1’ :     
  

 

‘1’–‘2’ :   
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 ‘2’*‘1’ :      
            

‘2’/‘1’ :    

3.2–1. ábracsoport

Ezek az ábrák a már sokat említett  FEM-Design programcsomaggal készültek, miután abba 
beépítésre került a kidolgozott algoritmus. 

Valamennyi Boole-függvény esetében a két operandus közötti művelet eredményét az 
alábbi három lépést elvégezve képezzük. Az eredmény általában egynél több test is lehet. 

1. A műveletben részt vevő két test külső és belső kontúrfelületeinek egymással történő 
elmetszése.

2. A metszések hatására keletkező régiók közül azok kiválasztása, melyek majd az ered-
ményt alkotni fogják.

3. Ezen, eredményt alkotó régiókból az eredménytest(ek) automatikus fölépítése.

1. lépés:

Az egyik test valamennyi külső és belső kontúrfelületét alkotó régiókat el kell metsze-
nünk a másik testet alkotó összes régióval, majd ugyanezt meg kell tennünk e másik testet al-
kotó régiókkal is. Egy él a testet alkotó régiók találkozásánál lévő egyenes szakasz. Föltétel: az 
egyik test régióinak belső részére se essen a másik testnek éle. Ezért kölcsönösen szükség van 
mindkét test régióinak elmetszésére a másik éleinél is. 

2. lépés:

Az eredményt alkotó régiók kiválasztásához példaként bemutatjuk a különbségképzés 
során keletkező eredménytest(ek) régióinak kiválasztását. Az alábbi táblázatban piros ‘+’ jelzi 
azokat a régiókat, amelyek az eredménytest(ek)et alkotják és kék ‘–’ azokat, amelyek nem. Az 
utolsó oszlopban lévő ‘+’ olvasata például a következő: ha az első test régiója a másik test 
valamely régiójával egybeesik úgy, hogy azok normálisa ellentétes, akkor e régióra szükség 
van, mert az része lesz a kivonás eredményeképpen keletkező (valamelyik) testnek.
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A másik testen 
belül van

A másik testen 
kívül van

A másik test valamely 
régiójával egybeesik

Azonos
normálissal

Ellentétes
normálissal

Az első test
régiója – + – +

A második test
régiója + – – –

Hasonló kiértékelő táblázat készíthető mindegyik Boole-függvényhez. A ‘kizáró vagy’ eseté-

ben alternatív lehetőségként fölépíthetjük a műveletet az ismert    /A B A B B A     ösz-
szefüggés fölhasználásával is, ahol A  és B  a művelet két testoperandusát szimbolizálja. 

3. lépés:

Az eredményt alkotó régiókból az eredménytest(ek) automatikus fölépítése az előző, 3.1 
alfejezetben ismertetett  testfölépítő  algoritmus  használatát  jelenti.  Ez  az  algoritmus  gon-
doskodik az eredménytest(ek) régióinak helyes körüljárási irányáról (azaz a „kifelé” álló régió 
normálisokról), és meghatározza, hogy hány test lesz a művelet eredménye.

Mindaddig, amíg önmagával nem érintkező testeket föltételezünk, a Boole-függvé-nyek 
egyértelműen kiértékelhetők. Az önérintkezés tekintetbevétele esetén azonban már csak azt az 
igényt fogalmazhatjuk meg a művelet eredményével szemben, hogy az a lehető legjob-ban 
feleljen  meg  mérnöki  elvárásainknak.  Az  önérintkezés  figyelembevételével a  kialakított 
algoritmus heurisztikus jelleget ölt. 

A mérnöki alkalmazások megkívánják e testek egyes geometriai jellemzőinek automa-
tikus számítását is. A kontúrfelületeket csak sík régiók alkothatják, azokat pedig csak egyenes 
szakaszok határolhatják, így e jellemzők zárt képletben fölírhatók. E jellemzők közül a térfo-gat 
és a súlypont számítása a következő:

Az x, y, z tengelyekkel meghatározott ortonormált koordináta-rendszerben a testet alkotó n da-
rab régió közül egy általános, i-edik régió síkjának egyenlete:

 ,i i i if x y a x b y c   . (3.2–1)

ahol ia , ib  és ic  valós értékek. E régiót világoszöld színnel a 3.2–2. ábra mutatja. 

3.2–2. ábra
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E régió és az xy koordinátasík közötti – azaz a régió „alatti” – előjeles iV  térfogatot a szürke 
színű test térfogata adja. Az 1.2 alfejezet idevonatkozó levezetésének eredményét fölhasznál-va, 
az (1.2–2) összefüggés értelmében az  i-edik régió és az  xy koordinátasík közötti előjeles  iV  
térfogat:

 
 

,
i

i ii y i xi i i i i

A

V f x y d A a S b S c A    , (3.2–2)

melyben iA  az i-edik régió xy síkra vett vetületének területe (lásd a 3.2–2. ábrán), i xS  és i yS  
pedig ugyanezen vetületrégió x és y tengelyre vett statikai nyomatékai. (Általában az aláhúzás 
egy régió xy síkra vett vetületrégiójának adataira utal.) Az i-edik régió „alatti” test xz és yz síkra 
számított  i xzS  és  i yzS  statikai  nyomatékai az  (1.2–4) és  (1.2–5) összefüggések fölhaszná-
lásával:

 
 

,
i

i i xy i x i xi xz i i i i

A

S y f x y d A a I b I c S    , (3.2–3)

 
 

,
i

i i y i xy i yi yz i i i i

A

S x f x y d A a I b I c S    , (3.2–4)

melyekben i xI  és  i yI  az  i-edik régió  xy síkra vett  vetületének  x és  y tengelyre vonatkozó 

inercianyomatékai, i xyI  pedig ugyanennek a vetületrégiónak a centrifugális inercianyomatéka. 

Az  i-edik régió „alatti” test – számunkra még szükséges –  xy síkra vonatkozó  i xyS  statikai 
nyomatékának levezetése a következő:
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S f x y d A f x y d A a x b y c d A

a x a b xy a c x a b xy b y b c y a c x b c y c d A

a I a b I a c S a b I b I b c S a c S b c S c A

a

     

         

         

       .i y i xy i xy i x ii y i x i y i xi i i i i i i i i i ia I b I c S b a I b I c S c a S b S c A       

(3.2–5)

Ebben fölismerve a iV -re, az i xzS -re és az i yzS -re vonatkozó fönti, (3.2–2), (3.2–3) és (3.2–4) 
összefüggéseket, végül írhatjuk, hogy

 1

2i xy i i yz i i xz i iS a S b S cV   . (3.2–6)

A testet  alkotó  valamennyi régióra  vonatkozóan számítva a  fönti  mennyiségeket végered-
ményképpen a test V  térfogatára és súlypontjának sx , sy  és sz  koordinátáira az alábbi össze-
függések adódnak:
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 , (3.2–7)

melyet fölhasználva:

1

n

i yz
i

s

S
x

V


,   1

n

i xz
i

s

S
y

V


   és   1

n

i xy
i

s

S
z

V


. (3.2–8)

A kidolgozott testműveletek alkalmazhatók többek között vasbeton építőmérnöki léte-
sítmények zsaluzatának mennyiségi becslésére. Ehhez a létesítmény vasbeton szerkezeti ele-
meinek testmodelljeit kell összegeznünk, majd az így adódó test(ek) felületét számítanunk, a 
függőlegesen fölfelé mutató normálishoz közeli régiók elhagyásával. Egy másik igen lényeges 
fölhasználási területe a testmodellezésnek az, amikor a testműveletek segítségével szerkesztett 
testek felületét héjszerkezetként jelöljük ki és használjuk föl. Erre mutat példát a 3.2–3. ábra, 
ahol egy ilyen módon megadott héjszerkezet különböző eredményeit láthatjuk, úgy mint csa-
varó nyomatéki ábra, elmozdulási ábra, valamint az első és a harmadik rezgésalak. 

3.2–3. ábra

Végül a következő ábrák azt kívánják szemléltetni, hogy a kidolgozott testmodellezés, és an-
nak szerves részét képező test Boole-függvények fölhasználása tág határok között mozoghat. A 
3.2–4. ábra összes alakzata Boole-függvények eredményeiként  keletkezett. A bal oldali  áb-
rákon az átnézeti, míg a jobb oldali részeken a takart vonalas megjelenítési módot láthatjuk.

49



              

   

       

3.2–4. ábra

2.2 altézis

Boole-függvényekkel analóg geometriai  problémákat oldottam meg sík régiókkal határolt  
testek  esetére.  Az  algoritmust,  továbbá  e  testek  egyes geometriai  jellemzőinek számítását 
(nemzetközi kereskedelemben kapható) szoftvercsomagban realizáltam.
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4  Térbeli végeselemháló előállítása

Térbeli végeselemhálóról kétféle értelemben beszélhetünk: egyrészt érthetjük alatta a 
térbeli szerkezet síbeli végeselemháló rendszerét, másrészt térbeli végeselemekből álló hálót.

4.1  Térbeli szerkezet síkbeli végeselem hálózata

Az eddigiekben bemutatott, a végeselem-módszer számára kedvező sík végeselemhá-ló 
kialakítását célzó (heurisztikus) algoritmusok „csak” egy jelentősen komplexebb probléma-kör 
egyes jól szeparált részfeladatainak megoldására alkalmasak. E magasabb szervezettség során 
már nem egyetlen sík régióhoz tartozó végeselemháló kialakítása a  feladatunk,  hanem egy 
összetett  térbeli  mérnöki szerkezet teljes  egészének kezelését kell  megszerveznünk, auto-
matizálnunk. A végeselemhálónak igazodnia kell a legkülönbözőbb geometriájú támaszok-hoz, 
az  oszlopokhoz,  gerendákhoz, bordákhoz, a  felhasználó külön  kérésére a  legkülönbözőbb 
fajtájú terhekhez, stb. Ugyancsak tekintettel kell lennünk a régiók (födémek, falak, síkhéjak) 
térbeli metszésvonalaira, e metszésvonalak, érintkezések mentén a már meglévő szomszédos 
végeselemhálók kialakítására. Alapvető és közismert ugyanis a végeselem-módszer azon to-
pológiai  követelménye, miszerint hálójában végeselem oldalélre végeselem sarokcsomópont 
nem eshet, mert ez esetben itt a szerkezet anyagi folytonossága megszakad a végeselem mo-
dellben. Egy ilyen összetett építőmérnöki létesítményre mutat példát az alábbi,  4.1–1.  ábra, 
melynek jobb oldalán az automatikusan generált összetett végeselemháló látható.

4.1–1. ábra

A megoldandó feladategyüttest két részre oszthatjuk: 

1. Meg kell  oldanunk egy régió (födém, fal, síkhéj)  hálójának automatikus elkészítését 
minden említett hatás figyelembevételével, továbbá

2. vizsgálnunk  kell  ezen  régiók  hálógenerálásának egymásutániságát,  azok  egymásra 
gyakorolt hatásának kezelését, a hálógenerálási folyamat, illetve láncolat szervezését.

Mindkettőt megelőzi azonban mindazon geometriai információk karbantartása és folyamatos 
aktualizálása, amelyekhez a  végeselemhálónak alkalmazkodnia kell.  Ez a  „statika váz” fo-
galmával rokon geometriai információ együttes a  geometriai váz. E geometriai váz automati-
kus előállítása és karbantartása (természetesen az analitikus geometriai feladatok megoldásán 
túl) alapvetően számítástudományi kihívást jelent.

1. rész:

51



Ha a geometriai váz mindazon elemeit figyelembe vesszük, amelyek egy konkrét régió 
hálójára hatást gyakorolnak, akkor hamarosan kiderül, hogy ezek a régiót több részre – a to-
vábbiakban ún. alrégióra – vágják szét. (A fönti mintapéldában például összesen 340 alrégió 
található, miközben a födémlemezek és falak együttes száma csak 237.) Mivel a 2.1 alfejezet-
ben kidolgozott háromszögelési eljárás csak egyszeresen összefüggő tartomány kezelésére al-
kalmas, ezért minden régió esetében az első lépés az alrégiók automatikus fölismerése, előál-
lítása. Ezt az algoritmust mutatta be önállóan az 1.1-es alfejezet. Mindezt követően a hálóge-
nerálást alrégiónként hajtjuk végre, melynek során a fő fázisok az alábbiak:

o Belső pontok fölvétele.
o Háromszögháló létrehozása a belső pontok fölhasználásával. (2.1 alfejezet.)
o A háromszögháló kevert három- és négyszöghálóvá alakítása. (2.2 alfejezet.)
o A háló csomóponti koordinátáinak optimális megválasztása (simítás). (2.4 alfejezet.)

Még nem esett szó a belső pontok fölvételéről. Ehhez először is ismernünk kell azok átlagos 
távolságát egymástól (azaz az átlagos elemméretet), továbbá egy stratégiával kell rendelkez-
nünk azok elhelyezésére vonatkozóan az alrégión belül. Utóbbira számos megoldás ismert, lásd 
például a  [Johnston, B.  P.  –  Sullivan, J.  M. (1992)],  [Rivara, M. C.  (1987)],  [Kirchner,  I. 
(2004)/1] vagy [Kirchner I. (2004)/2] irodalmakat. Részletesebben kitérünk az átlagos elem-
méret megállapításának lehetőségeire. 

A végeselem-módszer eredményeinek pontosságát  legnagyobb mértékben az  átlagos 
elemméret befolyásolja. Igen fontos tehát ennek korrekt, automatikus megállapítása. Tekintet-
tel  a  végeselem-módszer numerikus  közelítő  jellegére  világos,  hogy  egyre  kisebb  átlagos 
elemmérettel  egyre pontosabb eredményeket kapunk, ha eltekintünk a  véges számábrázolás 
miatti kerekítésekből adódó numerikus hibáktól. Az elemméret csökkentésének azonban ész-
szerű határt szab a számítógép számítási kapacitása is, hiszen túlságosan kicsiny elemméret 
esetén a  számítás  beláthatatlanul  sokáig  tartana. Tekintsük  át  azokat a  további tényezőket, 
amelyek hatással vannak az átlagos elemméretre (fontossági sorrendre törekedve):

- a használt végeselem típusa,
- a vizsgált felületszerkezet tényleges méretei,
- a geometriai váz összetettsége,
- a felületszerkezet vastagsága,
- a vizsgálat célja, fontossága,
- az elvárt vagy előírt pontosság, stb.

Mindezeket átgondolva elmondhatjuk, hogy a feladat egyáltalán nem egzakt, több szubjektív 
elemet is tartalmaz. A kidolgozott eljárás az előbbi felsorolás első három, geometriai jellegű 
tényezőjét automatikusan, a többit pedig beállítási paraméterek segítségével a felhasználó ál-tal 
befolyásolható módon veszi figyelembe. 
Az átlagos elemméret automatikus megállapításának első lépése a tartomány minimális számú 
háromszögre bontása. Amennyiben a tartomány (az alrégió) nem csak egyenes szakaszokkal 
határolt, akkor a nem egyenes szakaszokat egyenes szakaszok sokaságára kell bontanunk. Ez a 
további megoldás lényegét nem érinti,  ezért  ismertetésétől eltekintünk. A minimális  számú 
háromszögre bontást a 2.1 alfejezetben leírtak szerint kell elvégezni. Az ezt követő teendő ezen 
minimális  számú háromszög matematikai  statisztikai  elemzése. Erre  vonatkozóan szá-mos 
lehetőség kínálkozik. Csak néhányat megemlítve, vizsgálhatjuk 

- a háromszögek legrövidebb oldalait,
- a háromszögek leghosszabb oldalait,
- a háromszögek oldalhosszainak átlagát,
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- a háromszögek köré írható körök sugarait,
- a háromszögekbe írható körök sugarait,
- a háromszögekkel azonos területű egyenlő oldalú háromszögek oldalait,
- a háromszögekkel azonos területű körök sugarait, stb.

E lehetőségek közül csak statisztikai sokaságú feladat konkrét megvizsgálása után választha-
tunk. A kimondottan ennek a kérdésnek az eldöntésére fölvett feladatok sokaságának elem-zését 
követően arra a következtetésre jutottunk, hogy a legtöbb esetben akkor kapunk jó ered-ményt, 
ha az átlagos elemméretet a háromszögekbe írható körök sugarainak statisztikai elem-zésével 
állapítjuk meg. Az átlagos elemméretet annál nagyobbra kell választanunk, minél na-gyobb a 
sugarak átlaga és minél kisebb azok szórása. Tapasztalataink szerint  további momen-tumok 
figyelembevétele már  nem jelent  érdemi előrelépést. A háromszögekre vonatkozóan te-hát 
matematikai statisztikai  elemzést  kell  végrehajtanunk  a  következők szerint.  Kiszámítjuk  e 
háromszögekbe írható körök sugarainak a háromszögterülettel súlyozott várható értékét (m) és 
szórását (s), majd ezek segítségével az átlagos elemméret (a) az alábbi képletből adódik:

2
1

2

m C s
a

C

 . (4.1–1)

E képletben C1 és C2 „finomhangolást” igénylő megfelelően megválasztott konstansok, me-lyek 
alapértelmezett  fölvételéhez  ugyancsak  számtalan  konkrét  feladat  megvizsgálása  vált 
szükségessé. Ez az eljárás a már többször említett FEM-Design programrendszer szerves ré-szét 
képezi. Ennek segítségével bemutatandó példaként tekintsük az alábbi alrégiót a 4.1–2. ábra bal 
oldalán,  melyen önkényesen jelöljünk  ki  hat  olyan  pontot,  melyhez a  végeselemháló-nak 
alkalmazkodnia kell (piros x-szel jelölve). A minimális számú háromszögre bontás ered-ményét 
– bal oldalon – a kék vonalak szemléltetik. Az automatikusan számított átlagos elem- 

4.1–2. ábra

méret ~1.6 m, mely alapján a jobb oldalon látható végeselemháló került generálásra. A számí-
tás figyelembe vette – más  1C  és  2C  használatával –, hogy az alkalmazott végeselemek 9, 
illetve 6 csomópontú izoparametrikus négy- és háromszög végeselemek. 

2. rész:

A régiók és azon belül az alrégiók hálógenerálásának egymásutánisága érdekes prob-
lémákat vet föl. Előfordulhat ugyanis, hogy az éppen földolgozás alatt lévő alrégió azon kül-ső 
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vagy belső határvonalán is szükséges végeselem csomópontot fölvenni, amely vonalhoz egy 
már elkészített hálóval rendelkező alrégió csatlakozik. Ezzel pedig topológiai hiba kelet-kezik a 
végeselemhálóban,  amit  csak úgy lehet  kiküszöbölni,  ha  a  csatlakozó alrégión ismé-telten 
elvégezzük a háló generálását most már a keletkezett új csomópont(ok) figyelembevé-telével. 
Vagyis  a  hálógenerálás továbbterjedhet  alrégióról  alrégióra.  Még  az  sincs  kizárva,  hogy 
ugyanazon alrégióra többször visszaterjed a generálás, ami magában rejti  a végtelen cik-lus 
lehetőségét. Ez  ellen természetesen védekezni  kell.  Az ilyen –  tovaterjedést  okozó –  cso-
mópontok kialakulásának egyik legvalószínűbb oka a kidolgozott hálógenerálási eljárás azon – 
eddig még meg nem említett  –  képessége, melynek köszönhetően a geometriailag indokolt 
helyeken (aránytalan geometriájú végeselemek környezetében) automatikusan sűríti a hálót. Ezt 
rekurzív módon újabb és újabb csomópontok fölvételével teszi mindaddig, amíg az ele-mek 
aránytalanságai meg nem szűnnek.  Így  tehát  a  fölépített  generálási eljárás  „geometria in-
dukálta” adaptív jelleggel is rendelkezik. A FEM-Design-ba beépített stratégia és automatiz-
mus láncolat mindeme feladatokat elvégzi és szervezi.

Végezetül fontos kiemelni, hogy a megfelelő végeselemhálóhoz megfelelő geometriai 
váz, amihez pedig korrekt módon fölvett statikai váz szükséges. Ám ez a fölhasználó felelős-
sége. A végeselem-módszert használók számára fókuszálva a statikai váz fölvételére vonatko-
zóan a [Bojtár I. – Gáspár Zs. (2003)] irodalomban találunk instrukciókat. A FEM-Design-ra 
koncentrálva ugyanezen könyv 13. fejezetében tartalmaz további leírásokat, követelményeket 
(lásd a [Kirchner I. – Rechtorisz Á. (2003)] irodalmat).

Ezen alfejezetben leírtak jelentőségét az adja meg, hogy mindezek eredményeképpen 
minőségileg magasabb szintű és szervezettségű automatizálást sikerült megvalósítani, mely-nek 
során szinte az összes eddig bemutatott eredmény fölhasználásra került, azok összehango-lása, 
szinkronizálása, egységes rendszerbe foglalása, vezérlése révén. Mindennek köszönhető-en a 
fölhasználónak egyáltalán nem kell törődnie a végeselemhálóval, akár tudatában sem kell lennie 
annak, hogy tulajdonképpen végeselem-módszer alapú programmal dolgozik. Az érte-kezésben 
tárgyalt megoldások, algoritmusok közül tehát az itt leírtak jelentik a legnagyobb előrelépést a 
végeselemprogramok hatékony használhatósága terén a gyakorló építőmérnökök számára.

2.3 altézis

Stratégiát fejlesztettem ki sík felületekből összetett térbeli mérnöki szerkezetek síkbeli véges-
elemháló rendszerének automatizált elkészítésére, melyet (kereskedelmi forgalomban kapha-
tó) szoftverbe építettem be. 
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4.2  Térbeli végeselemekből álló háló kialakítása

Térbeli végeselemekből fölépített végeselemháló kialakítására az irodalomból számos 
megoldás ismert, lásd például a [Schroeder, W. J. – Shepard, M. S. (1990)], [Shepard, M. S. – 
Georges, M. K. (1991)] vagy [Yerry, M. – Shepard, M. S. (1985)] irodalmakat. E fejezetben 
azzal a speciális geometriai esettel foglalkozunk, amikor a vizsgálat tárgyát képező test „hosz-
szúkás” kialakítású, továbbá ismertek e hossz menti – nem szükségképpen egymással párhu-
zamos – metszetei, mint kiindulási geometriai adatok. Ilyen metszetek lehetnek ismertek pél-
dául computer tomográf által készített rétegfelvételek által. E metszetek lesznek a továbbiak-
ban az ún. fősíkok. Célunk tisztán nyolc csomópontú izoparametrikus hexaéder végeseleme-ket 
tartalmazó térháló  elkészítése.  (Lásd pl.  a  [Kurutzné Kovács M. –  Scharle P.  (1985)] iro-
dalomban.)

A térelem végeselemháló fölépítéséhez három munkafázison kell keresztülhaladnunk:

• Fősíkonként síkbeli végeselemháló elkészítése. A megvalósítás módjáról a második fe-
jezet számolt be. 

• Amennyiben a topológia megengedi, úgy – második fázisként – a már meglévő síkháló-
ból kiindulva a fölötte (vagy alatta) lévő fősík síkhálójának automatikus előállítása.

• Végül a már mindkét fősíkon kész síkhálóból – az azok közti összeköttetés megteremté-
sével – a réteg térelemeinek fölépítése.

Természetesen ezen lépések mindegyike ismétlődik valamennyi térelemrétegre. A továbbiak-
ban ezen alfejezet tárgya az utóbbi két munkafázis megoldásának mikéntje.

A test „hosszúkás” jellegének föltételezésére azért volt szükség, hogy a test fősíkjai 
között számos olyan legyen, melyek között a topológiában strukturális eltérés nincs. Az ilyen 
fősíkok sík végeselemhálója között mindössze annyi az eltérés, hogy a fölső fősík hálója az 
alsónak torzított, deformálódott változata a kontúr, a lyukak és esetleg az (anyagjellemzőiben 
eltérő) résztartományok – a továbbiakban alrégiók – határainak megváltozott koordinátái mi-att. 
Rendkívüli mértékben megkönnyítené és fölgyorsítaná a térháló fölépítését, ha az ilyen fősíkok 
között  a  síkháló torzítását  automatizálni  tudnánk. Gáspár  Zsolt  javaslatára e  feladatot  egy 
speciálisan átformált végeselemes tárcsaprogrammal oldottuk meg. 

A fősíkot tárcsának tekintve a feladat nem más, mint a tárcsa belső hálózati pontjai-nak 
új  helyzetét  megkeresni a  kontúr  és  a  lyukak megváltozott  helyzetéből  adódó előírt  elto-
lódásterhek hatására. A körülmények adta végeselem négy csomópontú izoparametrikus álta-
lános négyszög elem, csomópontonként két eltolódási ismeretlennel. (Lásd a [Kurutzné Ko-vács 
M. – Scharle P. (1985)] és [Bojtár I.  és társai (1988)] irodalmakat.) A bázisfüggvényeket a 
program futásidejének csökkentése érdekében globális koordináta-rendszerben írtuk föl. Mi-vel 
az ébredő feszültségek számunkra érdektelenek, ezért az alakváltozások és feszültségek közti 
összefüggést  kifejező  mátrix  egységmátrixra  választható.  Az  elemi  merevségi  mátrixok 
számítása így 

= dVK B Be T (4.2–1)

integrál kiértékelésévé egyszerűsödött, ahol B a globális rendszerben értelmezett alakváltozá-
sok és csomóponti eltolódások közti kapcsolatot írja le. A vastagság menti integrálás – a vas-
tagság egységnyire választását  követően jelen esetben – elhagyható. Az integrált a futásidő 
csökkentése érdekében explicit módon értékeltük ki. A kompilálást követően kialakuló lineá-ris 
egyenletrendszer megoldásakor érdemes kihasználni, hogy csak az első i darab csomópont-nak 

55



van előírt eltolódása, ahol  i a kontúr, a lyukak és esetleg az alrégió határok osztópontjai-nak 
összege. Hasonlóképpen a megoldást gyorsítja az a fölismerés is, hogy egyébként a teher-vektor 
minden  eleme  zérus.  A  számítás  a  belső  csomópontok  ismeretlen  eltolódásainak  meg-
határozásával ér  véget.  (További  matematika alapok  megtalálhatók  például  a  [Popper Gy. 
(1985)] irodalomban.) E specialitások figyelembevételével sikerült egy rendkívül gyors és ha-
tékony programot készíteni, mely a fölhasználó elől elrejtve, önállóan, beavatkozás nélkül fut le 
akkor, amikor arra szükség van. Ez a „törpe” végeselem-tárcsaprogram kb. három és fél (A4-es) 
oldal (mintegy 150 sor) és egy mai átlagos képességű számítógépet véve alapul gya-korlatilag 
nem  érzékelhető idő  alatt  fut  le.  (A végeselem-módszer idevonatkozó  további  rész-letei 
tanulmányozhatók például a [Hinton, E. – Owen, D. R. J. (1977)] irodalomban.)

A harmadik munkafázis a fősíkok közötti összeköttetés megteremtése és így az adott 
réteg térelemeinek fölépítése. Ezen feladatnak nem létezik pontos megoldása, ha a síkok kö-zött 
nem alkalmazunk valamilyen következetes strukturális fölépítési  szabályt.  Az algoritmus a 
következő összekapcsolhatósági föltételeket tartalmazza:

1. Minden fősík külső kontúrvonalán ugyanannyi osztópont legyen. Ezeket az osztóponto-
kat annak figyelembevételével sorszámozzuk, hogy ugyanazon sorszámmal rendelkező 
csomópontok össze lesznek kötve a két fősík között.

2. Egy síkelem sarokpont mind az alatta, mind a fölötte levő fősíkon csak egy csomópont-tal 
lehet összekötve.

E föltételek betartásának két fontos következménye van:

a., A belső  lyukak keletkezése és  megszűnése minden esetben elemszám növekedéssel 
vagy csökkenéssel oldható meg.

b., A lyukak méretének változása kétféle módon biztosítható: vagy a lyukat leíró szaka-
szok számának változása nélkül, az összekötendő csomópontok koordinátáinak változ-
tatásával, vagy újabb síkelemek fölvételével, illetve régebbiek kiiktatásával. E kétféle 
megoldást kombinálni is lehet.

Egy vizsgált réteg térelemeit előállító algoritmus fölállításához a 2.1 alfejezetben már 
megismert frontvonalra van szükségünk. Külön kell beszélnünk az alsó és a fölső fősíkon lévő 
frontvonalról. Esetünkben mindkettőt az jellemzi, hogy egyik oldalán csupa olyan síkelem ta-
lálható, melyekből már építettünk föl térbeli elemet, míg a másik oldalán az összes, még föl 
nem használt síkelem helyezkedik el. 

A stratégia lényege, hogy a frontvonalat (alul és fölül egyaránt) fokozatosan „előre” 
tolva „foglaljuk el” az összes síkelemet, belőlük térbeli elemeket összeállítva. Ezt a műveletet 
addig végezzük, amíg az alsó vagy a fölső fősíkon el nem fogynak a síkelemek. Az alsó és fölső 
frontvonal egy úgynevezett frontfelületet feszít ki,  melynek minden egyes eleme egy térbeli 
torznégyszög felület. A fönt említett első két összekapcsolhatósági föltétel biztosítja azt, hogy 
rétegenként föl tudjuk venni ezen kiindulási frontfelületet. Ennek megfelelően az al-só és fölső 
frontvonal  kiindulási  helyzetben  a  külső  kontúrt  leíró  szakaszokból áll  a  csomó-pontok 
sorszámozásának sorrendjében.

Kezdjük meg a frontfelület előre tolását. Keressünk alul és fölül a frontvonalak első 
elemeihez illeszkedő síkelemet. Ezeket térben összekapcsolva fölépíthető a térelem. Válasz-
szuk szét a síkelemek oldalait aszerint, hogy illeszkednek-e a frontvonalra vagy sem. Töröljük 
ki a frontvonalakból az illeszkedőket, majd toldjuk a frontvonalak vektorainak végéhez a nem 
illeszkedő síkelem-oldalakat. Ezzel kialakult az új frontfelület, melyet ismét előre tolhatunk egy 
elemnyit. E gondolatmenetet folytatva valamennyi térelem megtalálható.

E  meglehetősen  összetett  térelemépítési  algoritmus  további  részletei a  [Kirchner I. 
(1992)] értekezésből ismerhetők meg. Ebben a térelemépítéssel kapcsolatos több – itt emlí-tésre 
nem került –  fontos  körülmény kerül bemutatásra,  további problémák és azok megoldá-sai 
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tárulnak föl. Ugyanitt egy konkrét példán kalauzoljuk végig az olvasót a frontfelületes módszer 
bemutatását kitűzve célul.

A bemutatott algoritmus kiválóan alkalmazható például a biomechanikában, azon be-lül 
is  leginkább a  csontmechanikában egyes  csontok  térbeli  végeselemhálójának  előállítására. 
Ennek illusztrálására tekintsük az alábbi, 4.2–1. ábra bal oldalán látható ábrarészt, amely egy 
emberi  combcsont (femur)  fölső  részéhez fölépített  térelemhálót mutatja.  A végeselemes 
vizsgálat eredményeképpen a jobb oldalon egy számított elmozdulásmező is kirajzolásra ke-
rült.

            

4.2–1. ábra

2.4 altézis

Megoldottam térbeli  végeselemek geometriai fölépítését a vizsgált alakzat rétegenkénti sík 
metszeteiből kiindulva  automatikus térelemépítéssel,  melynek végrehajtásához számítógépes 
programot állítottam össze.
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5  Speciális számítási eljárások

E fejezetben számos kiegészítő algoritmus és eljárás kerül részletezésre, szerteágazó 
témakörökben, több lényeges probléma megoldását tűzve ki célul.

5.1  Láthatóság szerinti megjelenítés

Ezen alfejezetben a három-dimenziós térben ábrázolható bemeneti adatok és a végese-
lem-módszer szolgáltatta  eredmények láthatóság  szerinti  megjelenítésével  foglalkozunk.  A 
láthatóság kérdésének eldöntéséhez felületelemek vizsgálatára van szükség. Tekintettel  arra, 
hogy a kialakított algoritmussal mindig valamilyen végeselemprogramot kívánunk kiszolgál-ni, 
ezek  a  felületelemek  minden esetben  származtathatók magukból  a  végeselemekből. Felü-
letelemnek – a lehető leggyorsabb algoritmus kialakíthatósága érdekében – a sík háromszöget 
választjuk. A végeselem-módszerhez való alkalmazhatóság nem szenved csorbát, ha e három-
szög felületelemekre megtesszük a következő kikötéseket: 

- egymással oldaléleik teljes hosszában csatlakoznak, 
- egymást nem metszik.

A háromszögekre bontás lehetőségeire mutat példát az alábbi, 5.1–1. ábra, az első ábrarészen 
látható kilenc csomópontú, izoparametrikus végeselemre vonatkozóan.

5.1–1. ábra

Mindezek után a láthatóság szerinti ábrázolás alapötlete abban áll, hogy a háromszög sík 
elemek képernyőre történő kirajzolási sorrendjét úgy állapítjuk meg, hogy a nézőponthoz mind 
közelebb eső háromszögek egyre később kerüljenek kirajzolásra. Nyilvánvalóan ez csak úgy 
vezethet  eredményre,  ha  az  éppen  kirajzolt  háromszög területét  töröljük,  vagy  kitöltjük 
valamilyen színnel  a  háromszög határvonalának megtartása mellett.  Ezzel elérhető, hogy a 
szemünkhöz (nézőponthoz) közelebbi részek eltakarják a mögöttük lévő, ténylegesen nem lát-
szó ábrarészeket. Mindez két jól szeparálható feladat megoldását igényli: 
1. A háromszögek kirajzolási sorrendjének megállapítása (sorbarendezés).
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2. Bármely két háromszög közül a nézőponthoz közelebbi fölismerése (reláció kiértékelés).

A háromszög-elemek sorbarendezése egy olyan egyoszlopos tömb (vektor) előállítását 
jelenti, melynek i-edik eleme az  i-ediknek kirajzolandó háromszög sorszámát tartalmazza. A 
sorbarendezés csak akkor lehetséges, ha a háromszög-elemek között a körbefedésnek nevezett 
jelenség sehol nem áll elő. Körbefedésről beszélünk, ha található a háromszögek halmazában 
olyan (minimum háromelemű) részhalmaz, melynek egyik elemével sem fejezhető be a kiraj-
zolás e részhalmazon belül. Pl. az alábbi ábrán látható Möbius-szalagon fölvett három három-
szög körbefedést mutat.

5.1–2. ábra

Mivel a gyakorlati feladatok esetében igen nehezen képzelhető el ilyen Möbius-szalaghoz ha-
sonló alakzatok kialakulása, ezért föltesszük a körbefedés jelenségének hiányát. Az elemszám 
növelésével egyre kisebb a valószínűsége a körbefedés kialakulásának. Elegendő ugyanis, ha a 
jelenségben résztvevő háromszögek közül egyet (a megfelelő helyen) két háromszögre osz-
tunk. A kis valószínűség azonban még nem jelent garanciát a jelenség kialakulásával szem-ben. 
Ezért az algoritmus kiépítésénél gondot kell fordítani arra, hogy az ilyen esetekben is működjön 
(még ha nem is a korrekt láthatóságnak megfelelően).

Sorbarendezés. Két háromszög térbeli helyzetét tekintve megállapítható, hogy az egyik 
közelebb vagy távolabb van a nézőponthoz, mint a másik, ill. hogy a kirajzolási sorrend te-
kintetében függetlenek egymástól. Adott tehát egy H halmaz (a háromszögek halmaza), mely-
nek elemei között a következő három reláció értelmezett:

a b< ;  (a közelebb van a nézőponthoz, mint b)
a b> ;  (a távolabb van a nézőponttól, mint b)
a b× ;  (a és b függetlenek egymástól).

a ∈ H  és  Hb . Utolsó esetben  a és  b  háromszög vetített képének nincs közös területe, így 
kirajzolási sorrendjük érdektelen a láthatóság szempontjából.  Az egyes relációs kijelentések 
mindig csak két elem viszonylatában tehetők meg. Ennek oka, hogy az egymáshoz viszonyí-tás 
alapja  nem teszi  lehetővé, hogy  a  halmaz elemeihez valamiféle közelségjelző számértéket 
rendeljünk. Mindez azt eredményezi, hogy pl. nem teljesül a közismert háromszög egyenlőt-
lenség. Az  a b  és  b c  föltételek teljesülése még nem jelenti,  hogy  a c .  Előfordulhat 
ugyanis az a c  vagy az a c  (körbefedés) eset is. Továbbá a sorbarendezés nem egyértel-mű, 
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mint ahogy ezt az értékkel megfeleltethető elemek körében megszoktuk. Egy részben rendezési 
problémával állunk szemben, amely a halmaz elemeit a részben rendezés eredmé-nyeképpen 
egy irányított gráf csúcsaihoz rendeli. Célunk – az elemek közötti relációk kiérté-kelésével – 
ezen gráf fölépítése, majd egy helyes kirajzolási sorrend megkeresése. Le kell tehát képeznünk 
a  gráfot valamelyik,  helyes kirajzolási sorrendet eredményező vektorba.  A leképezés nem 
egyértelmű. A készülő algoritmus tehát egy irányított gráf és egy vektor között kölcsönösen 
nem egyértelmű függvénykapcsolatot fog megteremteni. 

A sorbarendezés problémáját egy indirekt, kétlépéses eljárással sikerült megoldani. Az 
eljárás egy ellenőrző és egy javító lépés igény szerinti kombinációjából épül föl. E módszert 
sikerült  továbbfejleszteni  egy  olyan  indexezési  eljárással,  amely  a  szükséges  reláció  ki-
értékelések számát – a javító lépések számától függetlenül – a minimális szintre csökkenti. 
Ezzel a számítás időigénye becsülhetővé válik, mert az a háromszögek számának ismeretében 
számítható, és az alakzat tetszőleges helyzetében változatlan. A sorbarendezés részletei és az 
említett indexezési eljárás a [Kirchner, I. (1989)], [Kirchner I. (1991)/2] és [Kirchner I. (1992)] 
irodalmakban tanulmányozható.

 A második fő feladat két háromszög közötti reláció kiértékelése. Ehhez ismernünk kell, 
hogy  milyen  (egymáshoz viszonyított)  elhelyezkedési  lehetőségei  vannak  két  háromszög 
vetített képének. Az 5.1–3. ábra ezeket az eseteket illusztrálja. 

5.1–3. ábra

Vizsgáljuk először az a./, b./  és c./ ábrarészeken jelzett elhelyezkedési eseteket. Első 
lépés annak eldöntése, hogy az éppen vizsgált elempár beletartozik-e ebbe a kategóriába. Meg 
kell néznünk, hogy van-e az egyik vetített háromszögnek olyan sarokpontja, amely a másikon 
belül található, azaz koordinátái kifejezhetők-e e másik sarokponti koordinátáinak konvex li-
neáris kombinációjaként. Az 5.1–4. ábrán látható ABC és DEF térbeli háromszögek ebbe a 
kategóriába tartoznak. Most keressük meg az ND ' vetítő sugár és a térbeli ABC háromszög M 
metszéspontját. Ha az M pont z irányú koordinátája nagyobb, mint a D pont z irányú koor-
dinátája, akkor az ABC háromszög közelebb van a nézőponthoz, mint a DEF. Ellenkező eset-
ben fordított a helyzet.
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5.1–4. ábra

Ha nem az 5.1–3. a./, b./ vagy c./ ábrarészeken jelzett elhelyezkedési esetekkel állunk 
szemben, akkor annak eldöntésére, hogy a d./ vagy e./ ábrarészen látható elhelyezkedési lehe-
tőségekről van-e szó,  meg kell  vizsgálnunk,  vannak-e a  vetített  háromszögekben egymást 
metsző oldalak. Két oldal akkor metszi egymást, ha az általuk megadott egyenesek metszés-
pontja mindkét oldal esetében a két végpont között található. Az 5.1–5. ábrán látható elrende-
zésben az AB  és a DE  háromszög oldalak vetített képei metszik egymást az M' pontban, mi-
vel ennek koordinátái kifejezhetők mindkét vetített oldal végpontjainak konvex lineáris kom-

5.1–5. ábra

binációjaként. Tehát az ABC és DEF térbeli háromszögek ebbe a kategóriába tartoznak. A né-
zőponthoz közelebbi háromszög fölismerése az alapján történik, hogy az NM ' egyenesnek az 
AB  és  a  DE  oldalakkal való  M1  és  M 2  metszéspontja  közül melyik  van az  N-hez 
közelebb.
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Ezen alfejezethez tartozik még tartalmilag a felület oldal-megkülönböztetésének eltérő 
színekkel történő megoldása, az alakzatba való bejutás biztosítása, az önárnyékolás lehetősé-
gének kidolgozása, valamint az 5.1–6. ábrán látható határesetek helyes kezelése. Mindezekről 
részletesen olvashatunk a [Kirchner I. (1991)/2] és [Kirchner I. (1992)] irodalmakban.

5.1–6. ábra

Az 5.1–7. ábrán annak bizonyságául, hogy a megjelenítési algoritmus nem csak véges-
elem-módszeren alapuló programokhoz használható, egy – térfogat- és felületelemekből ösz-
szeállított – alakzat átnézeti és (ezen algoritmussal előállított) láthatóság szerinti képe látható.

5.1–7. ábra

2.5 altézis

Megoldottam (és számítógépes programban megvalósítottam) sík háromszögekből összeállí-tott  
tetszőleges térbeli alakzat láthatóság szerinti, takartvonalas perspektivikus megjeleníté-sét és 
önárnyékolását a  mozgathatóság és  az  alakzatba történő bejutás újszerű és  numeriku-san 
hatékony biztosításával.

2. tézis

Térbeli geometriai alakzatok modellezését lehetővé tevő algoritmusokat alakítottam ki, vala-
mint térbeli szerkezetek síkbeli végeselemháló rendszerét, illetve térbeli végeselemhálót auto-
matikusan fölépítő eljárásokat fejlesztettem ki és valósítottam meg, továbbá  megoldottam 
térbeli alakzatok láthatóság szerinti megjelenítését.
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5.2  Szövetorientációs analízis

A számítógépes képföldolgozás egyre nagyobb teret követel magának a tudományos élet 
számos területén. Például számos biomechanikai kutatás során van szükség computer to-mográf 
(CT)  által  készített  digitális  rétegfelvételek fölhasználására.  Az  ilyen  digitális  felvéte-lek 
földolgozása során az egyik legfontosabb feladat annak eldöntése, hogy a képek tetszőle-ges 
tartományaiban izotrop  vagy anizotrop anyagi  viselkedés tételezhető-e  föl,  továbbá utóbbi 
esetben melyek az anizotropia főirányai.

Helytállónak tűnik az a föltevés, miszerint az anizotrop (esetleg ortotrop) anyagi visel-
kedés összefügg a szövetszerkezet szálas elrendeződésének jellegével, mértékével és irányí-
tottságával. A szálelrendeződések irányában nyilvánvalóan más anyagi tulajdonságok tételez-
hetők föl, mint az attól eltérő irányokban. Gondoljunk például a fa szálas fölépítéséből adódó 
irányfüggő anyagi tulajdonságaira.

Digitális felvételeken a szálelrendeződés a szürkeségi szintek, illetve színezések (to-
vábbiakban sűrűségek) vonalas rendezettségének formájában jelentkezik, ami egy térbeli {z = 
f(x, y) alakú} függvény képpixelek intenzitásával történő közelítése. A képernyő az xy alapsík, 
melynek minden egyes képpontjához tartozik egy intenzitás. Az intenzitás a képpontban lévő 
sűrűség értékével arányos. E térbeli felületen a szálelrendeződés „gátszerű gyűrődések” for-
májában látható. A „gyűrődések” megléte és iránya a felület szintvonalainak (például  x ten-
gellyel  bezárt) hajlásszögeiből  deríthető ki.  A felület  diszkrét pontjaiban (képpontokban) a 
szintvonalak rendezettsége a „gyűrődések” (szálelrendeződés) létezésére, míg a rendeződési 
irány a „gyűrődések” átlagos irányára utal. 

A szálelrendeződések elemzése a következő eredményekre vezethet:

• A rendezettség teljes hiánya esetén izotrop anyagi viselkedésre számíthatunk.

• Ortotrop anyagi viselkedés tételezhető föl, ha csak egy vagy egymásra merőleges két olyan 
irányt találunk, amely köré e diszkrét pontokban (képpontokban) megkeresett szintvonalak 
csoportosulnak.

• Ha két ilyen irány létezik és azok nem merőlegesek egymásra, akkor az anyag általánosan 
anizotropnak fogható föl.

A bemutatásra kerülő egytengelyű vizsgálat az ortotrop viselkedési hajlam földerítésé-
re, míg a kéttengelyű analízis már az anizotrop jelleg mérésére is képes.

Azokon a részeken, ahol a felület érintősíkja közel párhuzamos az xy síkkal, a szintvo-
nal hajlásszöge pontatlanul számítható, valamint jóval kevésbé jellemzi a „gyűrődések” irá-
nyát. A számított  irány annál karakterisztikusabban, határozottabban adja meg a „gyűrődés” 
irányát, minél meredekebb a vizsgált helyen fölvehető felületi érintősík.

A szövetorientációs analízist mindezek alapján két lépésből építhetjük föl:

a./ A vizsgálatra kijelölt szövettartomány valamennyi képpontjában meghatározzuk a fe-
lület szintvonalainak hajlásszögeit és egy olyan súlyozó tényezőt, amely ezen hajlásszög de-
termináló mértékét jelzi.

b./ Ezen adatok birtokában egy vagy két irányt kell megkeresni, melyek köré a szintvo-nal-
hajlásszögek összpontosulnak.  Szükség  van  még  továbbá a  szintvonal-hajlásszögek rende-
zettségének mértékét jelző mérőszámok előállítására.
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a. lépés:

Egységnyinek vett képponttávolság és megfelelően megválasztott sűrűségi lépték után 
első  lépésként a  vizsgált  képpontban fölírjuk  az  f(x, y)  függvény  x és  y szerinti  parciális 
deriváltjait közelítő differencia-hányadosokat. Ezekből az iránymenti derivált közelítését föl-
írva a keresett szintvonal-hajlásszög meghatározható. A képpontban így számított szintvonal-
hajlásszöghöz súlyozó tényezőt rendelünk a szintvonal-hajlásszögre merőleges, legmerede-kebb 
iránymenti  derivált  értékének  fölhasználásával.  Így  valamennyi  vizsgálandó  pontban 
előállíthatók a hajlásszögek és a súlyozó tényezők.

b. lépés:

Feladat a fönt számított mennyiségek matematikai statisztikai vizsgálata. 

Egytengelyű szövetorientációs analízis esete

A cél egy várható érték és egy szórás meghatározása. Előbbi jelenti a szövetorientáci-ós 
irányt,  utóbbi pedig  az ortotropiai  hajlamot. A szintvonal-hajlásszög kétszerese,  mint  való-
színűségi változó egy egységsugarú kör fölé rajzolt „pecsétgyűrű” alakú sűrűségfüggvénnyel 
szemléltethető, ahogy ez az 5.2–1. ábrán is látható.

5.2–1. ábra

Ezen „pecsétgyűrű” (xy síkon vett) alátámasztási pontja (súlypontja) egyértelmű összefüggés-be 
hozható a  keresett mennyiségekkel. Az alátámasztási  pont  polárkoordinátái közül az  x ten-
gellyel bezárt szög éppen a valószínűségi változó várható értéke, míg az origótól vett távolsá-
gának négyzetét egyből levonva a szórásnégyzetet kapjuk. Ezen állításokhoz tartozó levezeté-
sek megtalálhatók az értekezéshez mellékelt [Kirchner I. (1994)] irodalomban (175-180. o.).

Polárkoordinátákra áttérve és a definíciók szerinti körintegrálokat fölírva, majd a szük-
séges átalakításokat, egyszerűsítéseket elvégezve a várható érték tangensére
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míg a szórásnégyzetre ( -t már ismertnek tekintve)
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elméleti képletek adódnak. Ezekben ϕ  a szintvonal-hajlásszögek kétszereséből képzett való-

színűségi változó,  f   pedig az 5.2–1. ábrán látható sűrűségfüggvény.
Az  empirikus eloszlásfüggvényből  kiindulva,  az  (5.2–1)  és  (5.2–2)  összefüggések 

fölhasználásával, határátmenetben az empirikus eloszlásfüggvény fölosztását minden határon 
túl finomítva, a   empirikus várható értékre
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a   empirikus szórásnégyzetre pedig (  számítását követően)
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(5.2–4)

adódik, ahol s a súlyozó tényezőt jelenti, az i index az i-edik mérési eredményre utal, n pedig a 
mérési eredmények darabszáma.  A levezetések részletei ugyancsak a  [Kirchner I.  (1994)] 
irodalomban tanulmányozhatók (180-183. oldal), mely levezetések támaszkodnak a [Vincze I. 
(1968)] könyvre.

Kéttengelyű szövetorientációs analízis esete

A minta két elrendeződési irányt mutat. Föltételezzük, hogy a sűrűségfüggvény „két-
púpú” lesz, ahogy ezt az 5.2–2. ábra is mutatja. Ilyen esetben a megoldás két „pecsétgyűrű” 
alakú sűrűségfüggvény konvex lineáris kombinációjának illesztése. E két függvényt,  1f   és 

 2f   jelöléssel szintén az 5.2–2. ábra szemlélteti. Nézzük az 5.2–3. ábrán látható polárkoor-
dináta-rendszerben fölírt 
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2 2 cos

b
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a a b


 


   (5.2–5)
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5.2–2. ábra

ellipszist ([Korn G. A. – Korn T. M. (1975)] alapján levezetve), melynek az egyik fókusza az 
origóban van. Ha tetszőleges ϕ -hez tartozó  r   értéket fölmérünk az egységsugarú kör fölé a 
ϕ  helynél,  akkor ezzel a megfeleltetéssel –     f r   –  az 5.2–1. ábrán látható függ-

vényhez nagyon hasonlót kapunk, ahol az ellipszis nagytengelyének állása éppen a várható ér-
téknek felel meg. 

5.2–3. ábra

Az     1 1f r   és     2 2f r   megfeleltetést követően az illesztendő   f %  sűrűség-

függvény ily módon már képletszerűen megfogalmazható, mint az  1f   és  2f   konvex li-
neáris kombinációja:

       1 21f q f q f    % ,       0 1q . (5.2–6)

Cél  a  mérési  eredményekre illeszkedő (5.2–6) szerinti  sűrűségfüggvény öt  paraméterének 
megkeresése. Ezek a két szórás, a két várható érték (az 5.2–2. ábrán ϕ1  és ϕ2 ) és a konvex 
lineáris kombináció q paramétere, mely megmutatja, hogy a mérések hányad része rendelhető 
az  1f   sűrűségfüggvényhez.
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E cél eléréséhez a legkisebb négyzetek elvével kombinált momentum illesztési mód-szer 
használata javasolható.

Számítsuk ki az (5.2–3) és az (5.2–4) összefüggések segítségével az empirikus várha-tó 
értéket és szórásnégyzetet. Az illesztendő  f %  várható értéke és szórásnégyzete egyezzen meg 

e  számított  empirikus  értékekkel.   f % -re  alkalmazva  az  (5.2–1)  és  az  (5.2–2)  össze-
függéseket, azok bal oldalán az empirikus értékeket szerepeltetve az öt ismeretlen paraméter 
között sikerül két (egymástól független) kapcsolatot megteremteni. (Részleteket lásd az érte-
kezéshez mellékelt [Kirchner I. (1994)] irodalomban, a 193-194. oldalakon.) Ezzel az   f %  
keresési  tere  öt-dimenziósról  három-dimenziósra csökken. A megmaradt  három paraméter 
megtalálásához a legkisebb négyzetek elvének használata visz közelebb, az illesztendő  F %  
eloszlásfüggvény és az empirikus eloszlásfüggvény közti eltérés minimumát keresve. Az ily 
módon előálló – a mellékelt [Kirchner I. (1994)] irodalom 194-196. oldalán részletesen fölírt – 
háromváltozós nemlineáris optimálási feladat az  ismert  numerikus megoldási módok vala-
melyikével kívánt pontosságig megoldható (lásd például az [Olsson, D. M. (1974)], [Bronstejn 
I. N. és társai (2002)] vagy [Cormen T. H. és társai (1999)] irodalmakban).

A szövetorientációs  analízis  működésének bemutatására, a  levezetett  összefüggések 
helyességének szemléltetésére az értekezéshez mellékelt [Kirchner I. (1994)] irodalomban, a 3.5 
alfejezetben (184. oldal) egy (paraméteres) számpélda került részletes kidolgozásra.

Ez az eljárás, az orientációs analízis a már említett alkalmazáson túl általánosan hasz-
nálható például szemcsés mikrostruktúrák fő teherviselési irányainak keresésére, kőzetcsiszo-
latok elemzésére, mesterséges kristályok irányítottságának földerítésére, élő szövetek sejtjei-nek 
(szükség  szerint  megfestett)  anyagcsere-folyamatainak irányelemzésére,  a  szövetburján-zás 
haladási irányának becslésére, stb. A [Kirchner I. (1992)] irodalomban az orientációs ana-lízis 
csontmechanikai alkalmazását ismerhetjük meg.

3. tézis

Szövetorientációs analízisre alkalmas matematikai statisztikai módszert és algoritmust épí-
tettem föl, mely digitalizált képek (pl. CT felvételek) elemzésével az azon látható szövetszer-
kezet izotrop, ortotrop ill. anizotrop jellegének (határozottságának és irányítottságának) vizs-
gálatára alkalmas. Módszerem általánosan alkalmazható a természettudományok legkülönbö-
zőbb területein (biomechanika, anyagtudomány stb.).
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5.3  Lineáris algebrai egyenletrendszereket megoldó iteratív eljárás 
konvergenciájának gyorsítása

A mérnöki gyakorlatban előforduló tervezési feladatok, megoldandó problémák igen 
nagy hányada vezet lineáris egyenletrendszerre,  közismert példa erre a  végeselem-módszer. 
Ezért fontos  a  nagyméretű lineáris egyenletrendszerek minél  hatékonyabb, egyre  gyorsabb 
megoldása. Az alábbiakban egy olyan eljárást mutatunk be, amely alkalmas iteratív úton mű-
ködő lineáris egyenletrendszer megoldások gyorsítására. 

Tekintsük az n  ismeretlenes

Ax b (5.3–1)

lineáris egyenletrendszert, melynek n -edrendű A  együtthatómátrixa legyen teljes rangú, a fe-
ladatnak egy egyértelmű megoldása van.

Tegyük föl, hogy ismerjük az A  együtthatómátrix egy közelítő inverzét. Jelölje ezt Â . 
Ennek fölhasználásával az alábbi iteratív eljárást építhetjük föl az x  ismeretlenek vekto-rának 
meghatározására. Jelölje ix  az x  vektor i -edik iterációs lépésben adódó közelítését, iv  pedig a 

hozzá  tartozó  hibavektort  ( i i v b Ax ).  Az  eljárás  kezdő  lépése:  0 x 0 ,  0 v b .  Egy 
közbenső, i -edik ( 1i ) iterációs lépésben számítandó mennyiségek:

1
ˆ

iu Av , (5.3–2)

r Au , (5.3–3)

1i i x x u , (5.3–4)

1i i v v r . (5.3–5)

Az ix  vektort például akkor tekinthetjük a feladat megfelelően pontos megoldásának, ha a iv  
hibavektor hossza egy előre meghatározott   relatív hibánál kisebb. A megoldás tehát akkor 
elegendően pontos, ha

i 
v

b
. (5.3–6)

Ilyen jellegű iterációs eljárás az irodalomból már ismert (lásd pl. a  [Bronstejn I. N.  és társai 
(2002)],  [Galántai, A. (2003)],  [Rózsa P.  (1991)] és [Popper Gy. –  Csizmás F.  (1993)] iro-
dalmakat); konvergenciájának sebessége, illetve az,  hogy egyáltalán konvergál-e az eljárás, 
természetesen az Â  közelítő inverz közelítésétől függ. 

A következőkben a fönti iterációs gondolatmenet egy módosított változatát mutatjuk be. 
Az eljárás kezdő (inicializáló) lépése most is:  0 x 0 ,  0 v b . Egy közbenső,  k -adik ( 1k ) 
iterációs lépés során az alábbi számításokat hajtjuk végre.

A 1k v  hibavektor és a közelítő inverz alapján:

1
ˆ

k u Av% , (5.3–7)

r Au% %. (5.3–8)
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A jt  ( 1,  2,  ...,  j k ) (valós) lineáris kombinációs együtthatókra nézve végrehajtjuk a követ-
kező (föltétel nélküli) optimálást:

 1 2

2
1

1
, , ..., 1
min

k

k

j j k k
t t t j

t t





 r r v% . (5.3–9)

A lineáris kombináció együtthatóit  ismerve az  ju  ( 1,  2,  ...,  1j k  ),  u% vektorok lineáris 

kombinációjaként kapjuk az ku , míg az jr  ( 1,  2,  ...,  1j k  ), r% vektorok lineáris kombiná-

ciójaként az kr  vektort:
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 r r r%. (5.3–10)

Az  ku  és  kr  vektorok közötti összefüggés: k kAu r .  A k -adik iterációs lépés  kx  közelítő 

megoldása és a hozzá tartozó kv  hibavektor:

1k k k x x u ,   1k k k v v r . (5.3–11)

A leállási kritérium alapján dönthetünk az iteráció folytatásáról vagy leállításáról. Az eljárást a 
következő oldalon – az 5.3–1. ábrán – egy folyamatábrával szemléltettük.

Az optimálással az jr  ( 1,  2,  ...,  1j k  ), r% vektorok által kifeszített altér ( k -dimen-

ziós sík) azon pontjának a megkeresése a cél, amely a lehető legközelebb van a 1k v  hibavek-tor 

végpontjához, ebbe a pontba fog mutatni az altérben az kr  vektor. Ezért az iterációs lépés végén 

számított kv  hibavektor bizonyosan merőleges lesz a teljes (továbbiakban pásztázó) al-térre ( k

-dimenziós  síkra),  így  valamennyi  jr  ( 1,  2,  ...,  j k )  vektorra  is.  A következő  iterá-ció 
megkezdésekor,  k  léptetését követően a számított  r% vektor tulajdonképpen e pásztázó al-tér 
dimenziószámát növeli meg progresszíven eggyel. 
Az kr  a 1k v  hibavektor pásztázó altérre ( k -dimenziós síkra) vonatkozó merőleges vetülete: 

 1 0k k j  v r r
T

   1,  2,  ...,  1j k  , (5.3–12)

ahonnan (nem feledve, hogy a korábbiak értelmében 1 0k j v rT  ( 1,  2,  ...,  1j k  ))

1 0k j k j  v r r rT T ,   és így   0k j r rT    1,  2,  ...,  1j k  (5.3–13)

adódik, ami éppen az  kr  vektor merőlegességét jelenti az összes, őt megelőző jr  ( 1,  2,j   

...,  1k  ) vektorra, vagyis minden iterációs lépés végén az  jr  ( 1,  2,j   ...,  k ) vektorok a 
pásztázó altér ortogonális bázisát alkotják.
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5.3–1. ábra

Egy bekezdés erejéig térjünk vissza az (5.3–9) szerinti optimálás végrehajtására. Ha-
marosan meglátjuk, hogy az optimumhoz tartozó jt  ( 1,  2,  ...,  j k ) együtthatókat zárt alak-
ban is föl fogjuk tudni írni. Ennek érdekében képezzük az
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1 1 1

1 2 1 1 1,
1 1 1 1
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(5.3–14)
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és az  előállítása.
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függvény lt  ( 1,  2,  ...,  l k ) szerinti parciális deriváltjait, majd tegyük azokat nullával egyen-
lővé:
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t




 

   %    1,  2,  ...,  1l k  , (5.3–15a)
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   % % . (5.3–15b)

Utóbbiakban jir  az jr , ir% az r%, 1,k iv   pedig a 1k v  vektor i -edik koordinátáját jelenti. (5.3–15) 
összefüggéseket rendezve:
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 %    1,  2,  ...,  1l k  , (5.3–16a)

és ugyanígy:
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 % %% %. (5.3–16b)

(5.3–16) skaláris szorzatokkal fölírva:
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(5.3–17) egy lineáris egyenletrendszer jt  ( 1,  2,  ...,  j k ) ismeretlenekkel. Részletesen:

11 1 2 1 3 1 1 1 1

21 2 2 2 3 2 2 1 2

31 3 2 3 3 3 3 1 3
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r r r r r r r r v r
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%

% % % %% %

T T T T T

T T T T T

T T T T T

T T T T T

. (5.3–18)

Az együtthatómátrix az  jr  ( 1,  2,  ...,  1j k  ),  r% vektorokból képzett Gram-féle mátrix. Itt 
fölhasználjuk a korábban már bebizonyítottakat, miszerint

1k i v r ,   vagyis   1 0k i v rT ,   ha   1,  2,  ...,  1i k  ,   továbbá (5.3–19)

i jr r ,   és így   0i j r rT ,   ha   , 1,  2,  ...,  1i j k     és   i j . (5.3–20)

Ezeket kihasználva az (5.3–18) lineáris egyenletrendszer jelentősen egyszerűbb, speciálisabb 
szerkezetű lesz, ún. nyílhegy alakú szimmetrikus együtthatómátrixszal:

71



11 1 1

22 2 2

33 3 3

11 1 1

11 2 3 1

00 0 ... 0

00 0 ... 0

00 0 ... 0

... ...... ... ... ... ... ...

00 0 0 ...

...
kk k k

k kk

t

t

t

t

t
  





r r r r

r r r r

r r r r

r r r r

v rr r r r r r r r r r

%

%

%

%
%% % % % %%

T T

T T

T T

T T

TT T T T T

. (5.3–21)

E fölépítés lehetőséget ad a jt  ( 1,  2,  ...,  j k ) ismeretlenek közvetlen fölírására. Az első 1k   
egyenletből:
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T    1,  2,  ...,  1j k  , (5.3–22)

míg a k -adik egyenlet, (5.3–22) fölhasználásával:
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Tehát az optimumhoz tartozó jt  ( 1,  2,  ...,  j k ) lineáris kombinációs együtthatók számítása 

lineáris egyenletrendszer megoldása nélkül végrehajtható. Először az (5.3–23) szerint kt , majd 

ezt követően, ennek fölhasználásával a többi  jt  ( 1,  2,  ...,  1j k  ) kombinációs együtt-ható 
határozható meg az (5.3–22) alapján.

A pásztázó altér dimenziószáma minden egyes iterációs lépésben eggyel növekedett. Ez 
a pásztázó altér a képtér altere. A rendelkezésre álló számítógépes memóriakapacitás vé-ges, 
ezért szükség lehet a dimenziószám korlátozására. Amikor e dimenziószám korlátot elér-jük, 
elhagyunk egy dimenziót. Ahhoz, hogy melyik dimenziót hagyjuk el, meg kell keresnünk azt az 
l  indexet, amelyhez tartozó lt  és lr  elhagyása a legkevésbé növeli meg az (5.3–14) függvény 

értékét.  l -t  megtalálva természetesen  lu -t  is  mellőznünk  kell  a  további  számítások-ból. 
Meghatározandó tehát az az l  (1 1l k  ) index, amely a 
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   r r r v%    függvény minimumát adja, (5.3–24a)
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T    1,  2,  ...,  1j k  (5.3–24b)

egyenlőségek teljesülése mellett.  Ennek legegyszerűbb módja az (tekintettel a számítógépes 
megvalósításra), ha végigpróbáljuk az összes indexet, és kiválasztjuk a célunknak legmegfele-
lőbbet. 

Megállapíthatók a következők:
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− Dimenziószám korlátozás nélküli progresszív altérrel történő pásztázás esetén az algebrai 
értelemben vett pontos megoldást elméletileg legföljebb  n  iterációs lépesben megkapjuk, 
függetlenül a közelítő inverz mátrix fölépítésétől. (A számítógép véges számábrázolása a 
gyakorlatban azonban ennél több iterációs lépést is elképzelhetővé tesz.)

− Az eljárás stagnál, ha a 1k v r%T  skaláris szorzat zérus, azaz, ha az r% éppen merőleges a 1k v  
vektorra. Minden egyéb esetben az aktuális iterációs lépésben bizonyosan közelebb kerü-
lünk a megoldáshoz. 

Az eljárás szempontjából érdektelen az  Â  közelítő inverz fölépítése, pontosabban a 

1k v  aktuális hibavektorhoz tartozó u% közelítő megoldás fölvétele. Ennek köszönhető, hogy a 
gyorsító eljárás a legkülönbözőbb iterációs alapon működő lineáris egyenletrendszer megoldó 
algoritmushoz (lásd pl. a  [Traub, J. F. (1964)] irodalmat) kiegészítő eljárásként használható. 
Ezen algoritmusnak mindössze egyetlen kritériumnak kell megfelelnie: az aktuális  u% közelítő 
megoldás alapján számított  r Au% % vektor nem szabad, hogy merőleges legyen a  1k v  hiba-
vektorra. 

A bemutatott gyorsító eljárásban lényegében egy olyan x  vektor meghatározása volt a 
cél, amely az Ax b  hibavektor hossznégyzetét a legkisebbé teszi. Vizsgáljuk meg közelebb-
ről e 

  2
Q  x Ax b (5.3–25)

skalár-vektor függvény fölépítését:

           2 2
Q           x Ax b Ax b Ax b Ax b x A b Ax b

T T T T

22 .      x A Ax x A b b Ax b b x A Ax x A b bT T T T T T T T T T (5.3–26)

Ennek gradiense:

    2 2 2grad Q    x A Ax A b A Ax bT T T . (5.3–27)

Azon x  vektorra, amely  Q x  minimumát adja, e gradiens nullává válik, így ekkor teljesül az 

  A Ax b 0T (5.3–28)

egyenlőség. Reguláris A  mátrix esetén (5.3–28) azt jelenti, hogy a   Q x -et minimalizáló x  

éppen az  Ax b  lineáris egyenletrendszer megoldása. Szinguláris  A  mátrix esetén viszont 

csak annyit mondhatunk, hogy a  Q x -et minimalizálva egy olyan x  vektort kapunk, amely-re 

  A Ax b 0T .  Vizsgáljuk meg ennek geometriai jelentését. Az  Ax b  hibavektor   Q x  

minimumánál merőleges az  A  mátrix valamennyi oszlopvektorára (és így az oszlopvektorok 
által  kifeszített  altér egészére),  hiszen az oszlopvektorokkal képzett  skaláris  szorzatai vala-
mennyien nullák. Ezt úgy is megfogalmazhatjuk, hogy szinguláris A  együtthatómátrix esetén 

 Q x  minimalizálása egy olyan x  vektort szolgáltat, amelyhez tartozó Ax  képvektor az A  

oszlopvektorai által kifeszített altér azon vektorát adja, amely a legközelebb van az egyenlet-
rendszer b  konstansok vektorához.

A kidolgozott eljárást annak tesztelése érdekében három különböző iteratív eljárással 
építettük össze. Az első esetben a közelítő inverz mátrixot ˆ A DAT  alakban vettük föl, ahol a 
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D  diagonálmátrix rendre az A  oszlopvektorai hossznégyzeteinek reciprokait tartalmazza. (Ez a 
közelítő inverz akkor egyezik meg a ténylegessel, ha az A  oszlopai mint vektorok páron-ként 
merőlegesek egymásra.) Az eljárást a konvergencia érdekében még ki kellett egészíteni egy 1-
dimenziós pásztázó altérrel. Ez volt az első iteratív algoritmus, amit többdimenziós pásztázó 
altérrel egészítettünk ki. A második iteratív algoritmus a gradiens-módszer, míg a harmadik a 
konjugált irányok módszere volt. Az alábbi táblázatban foglaltuk össze a kapott eredményeket. 
A  táblázat  három  építőmérnöki  szerkezet  végeselemes  vizsgálatakor  adódó  li-neáris 
egyenletrendszer megoldásához  szükséges  iterációk számát  tartalmazza.  Kékkel  látható  az 
eredeti iterációs eljárások használata esetén szükséges iterációk száma, míg pirossal a pász-tázó 
altér  alkalmazásával fölgyorsított  eljárások által igényelt  iterációk száma a kellően pon-tos 
megoldás eléréséhez.  A közelítő  megoldást  510 -nél  kisebb relatív  hiba  esetén  tekintettük 
elegendően pontosnak. Az együtthatómátrix mindhárom esetben pozitív definit, az ismeretle-
nek száma pedig rendre 75 (első sor), 921 (második sor) és 2643 (harmadik sor). A pásztázó 
altér maximális dimenziószámát 300-ban határoztuk meg, melyet jól láthatóan csak egy eset-
ben értünk el, hiszen mindössze egy helyen találunk a táblázatban 300-nál nagyobb piros szá-
mot. 

Szükséges iterációk száma

n
ismeretlenek 

száma

ˆ A DA
T

1-dimenziós
pásztázó altérrel

ˆ A DA
T

max. 300-dimenziós 
pásztázó altérrel

Gradiens-
módszerrel

Gradiens-módszer
max. 300-dimenziós 

pásztázó altérrel

Konjugált irányok 
módszerével

Konjugált irányok 
módszere

max. 300-dimenziós 
pásztázó altérrel

75 12674 20 20956 24 27 24
921 14697 232 89562 66 98 66
2643 45481 545 9987 146 273 146

Az alfejezet elején, az (5.3–2)-(5.3–5) összefüggésekkel definiált iterációhoz képest a 
pásztázó altér alkalmazása a k -adik iterációban  3 2k n  (valós szám) szorzást és 3kn  ösz-

szeadást mint többlet műveletet igényel, továbbá a  jt  ( 1,  2,  ...,  j k ) lineáris kombinációs 
együtthatók elenyésző műveletigényű számítását, amelyek elhanyagolhatók az egy iterációs 
lépésben egyébként általában elvégzendő műveletek mennyiségéhez képest. A tényleges, ite-
rációnkénti futásidő növekedés függ a módszertől, ami kiegészítésre kerül e gyorsító eljárás-sal, 
függ az ismeretlenek számától, függ attól, hogy melyik iterációban járunk, függ attól, hogy 
figyelembe vesszük-e az együtthatómátrix (általában) ritka jellegét, függ az együttható-mátrix 
kondicionáltságától,  stb.  A futtatási tapasztalatok alapján azonban mégis  kimondható,  hogy 
hozzávetőleg 50-100 ismeretlen esetén az egy iteráción belüli futásidő növekedés 5-10 %, ami 
néhány  ezer  ismeretlen esetén lecsökken 1-3 %-ra,  míg ennél több  ismeretlent  tartalmazó 
lineáris egyenletrendszerre nézve elhanyagolható. A legdominánsabb hatása tehát az ismeret-
lenek számának van, továbbá megállapítható, hogy annak növekedésével a kidolgozott mód-
szer egyre hatékonyabb. Ez pedig azt jelenti, hogy néhány ezer ismeretlen fölött a szükséges 
iterációk számának csökkenési aránya jó közelítéssel a megoldáshoz szükséges tényleges idő-
csökkenés arányát is reprezentálja. 

4. tézis

Algoritmust fejlesztettem ki lineáris algebrai egyenletrendszereket megoldó iterációs eljárá-
sok legtöbbjének konvergencia gyorsítására progresszív pásztázó altér alkalmazásával. Az 
algoritmust e célra készített programmal teszteltem.
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5.4  Vasbeton rudak semleges tengelyének iteratív számítása és a 
keresztmetszetek hosszvasalásának automatikus előállítása

A vasbeton szerkezetek tervezésének egyik leggyakrabban előforduló és egyben egyik 
legtöbb számítási munkát követelő feladata rúdszerkezetek (oszlopok és gerendák) vasalásá-nak 
tervezése. A vaskiosztás automatikus kialakíthatóságának igényét sokan fölismerték, így számos 
ilyen irányú kutatás, fejlesztés történt. (Lásd pl. a [Juhász K. és társai (2003)] irodal-mat.) Ezek, 
a feladat könnyebb megoldhatósága érdekében lényeges egyszerűsítéseket tartal-maznak. Ezen 
egyszerűsítések és  korlátozások jórészt a  semleges tengely megállapításának nehézségeiből 
fakadnak. 

Az általános feladat megfogalmazása

A célkitűzés egy egyenes tengelyű, állandó keresztmetszetű (de változó vasalású) vas-
beton rúd vasalásának automatikus és költségtakarékos kialakítása. Azzal az egyszerűsítéssel 
élünk, hogy a költségtakarékosság egyenértékű a vasbetétek súlyának csökkentésével. A vas-
betétek nem lehetnek feszítettek, a beton kúszását, zsugorodását és az acél relaxációját nem 
vesszük figyelembe. A rúd lehajlására sem vagyunk tekintettel a vasalás kialakítása során, a 
repedéstágasságot azonban számításba vesszük. 

Kiindulásként ismertek a következők:

• A rúd geometriája, keresztmetszete és hossza.

• A beton és a vasbetétek anyagi tulajdonságai σ(ε) diagram formájában. E diagramok-ról 
föltesszük, hogy azok szigorúan monoton növekvők és folytonosak.

• A hosszbetétek és a kengyelezés rudanként változatlan átmérője.

• A különböző szabványfüggő adatok, így
o a betonfedés a keresztmetszeti régió minden egyes oldalélére vonatkozóan,
o azon pontok, ahová mindenképpen vasat kell elhelyeznünk,
o az egy rétegben elhelyezett vasak távolsági korlátozásai rétegenként,
o a rétegek minimális távolsága, stb.

• A rúd igénybevételi ábrái (N, Tx, Ty, Mt, Mx, My) teherkombinációnként.

A föltételrendszer az adott szabvány által a különböző határállapotokra előírt egyenlőtlensé-gek 
kielégítése, úgymint:

• A hosszvasak nyúlása nem haladhatja meg az előírt értéket.

• A beton összenyomódása nem haladhatja meg az előírt értéket.

• A nyíró hatások tervezési értékei nem haladhatják meg a nyírókapacitásokat.

• A repedéstágasság nem haladhatja meg az előírt értéket.

• Esetlegesen egyéb szabványfüggő föltételek.

Eredményeknek az alábbiakat tekintjük:

• A rúdban minimálisan szükséges vasbetétek pozíciói (vasalási vázlat).

• Az ellenőrzéshez és a dokumentáláshoz szükséges részeredmények, úgymint
o a különböző kihasználtsági adatok,
o az egyes keresztmetszetekben ébredő feszültségek és alakváltozások.
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A megoldás során használt alapföltevések, egyszerűsítések és közelítések

− A rudak keresztmetszetei egyszeresen összefüggők (egy régióból állnak).

− A Saint-Venant-elvet érvényesnek tekintjük.

− A tartóvég és a föltámaszkodás vasalásának speciális kialakításával nem foglalkozunk.

− A vasbetétek lehorgonyzási  hosszát nem vesszük figyelembe a  súlyminimumra való 
törekvés során, azokat később toldjuk a hosszvasakhoz.

− Az általában kisebb átmérőjű szerelővasakra nem vagyunk tekintettel.

− A nyírás fölvételére kizárólag kengyeleket használunk.

− Csak egyenes vasakat generálunk. 

A beton és acél tulajdonságát az alábbi, 5.4–1. ábrán látható diagramok szerint tételezzük föl. 
Megjegyezzük, hogy a kidolgozott eljárás ennél bonyolultabb (pl. parabolikus jellegű) össze-
függéseket is tud kezelni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

feszültség 

alakváltozás 

feszültség 

alakváltozás 

Beton Acélbetét 

5.4–1. ábra

A feszültség-alakváltozás diagramok vízszintes részei numerikus okokból rendkívül kis mér-
tékben eltérnek a vízszintestől. Mindkét ábrán a (pontozással jelölt) fiktív szakaszokra csak 
numerikus okokból van szükség. E fiktív szakaszoknak nincs gyakorlati jelentőségük, hiszen 
azok mind a beton, mind az acél esetében a törési alakváltozást meghaladó alakváltozásokhoz 
tartoznak.

A megoldás alapgondolata

A vasalási  minimumot befolyásoló valamennyi  paraméter,  tényező és hatás együttes 
figyelembevétele rendkívül  bonyolult. A feladat  megoldhatóságához a  gyakran alkalmazott 
diszkretizálás visz közelebb. Ennek esetünkben két szintjét különböztetjük meg: 

− a prizmatikus rúd vaskiosztását a fölhasználó által megadott konkrét keresztmetszetek-
ben hajtjuk végre, 

− e keresztmetszetek diszkrét pontjaiba engedünk meg vasbetéteket tenni. 

Megjegyezzük, hogy a keresztmetszetenkénti  vaskiosztás megállapítása tulajdonképpen nem 
közelítés, hanem a tervezői és kivitelezői gyakorlat által megkövetelt elvárás a megoldással 
szemben, annak érdekében, hogy a hosszvasak hossza – jól elkülöníthető módon – csak adott 
lépésenként változzon. 
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Mivel a rudak prizmatikusak, és egy rúdon belül a különböző keresztmetszetek lehet-
séges  vasbetéteinek pozíciói  nem változnak, ezért  a  keresztmetszetek  között  a  vasbetétek 
összerendelése egyértelműen megoldható. Így a keresztmetszeti vaskiosztások ismeretében a 
rudak hosszvasai automatikusan adódnak; a keresztmetszetenkénti vaskiosztás megállapítását 
követően már nem kell  foglalkoznunk a  rúd hosszirányában a  beton acélhányadával. Ez a 
megállapítás addig igaz, amíg a lehorgonyzási hosszat – a súlyminimumra törekvés során – fi-
gyelmen kívül hagyjuk. Ennélfogva feladatunk olyan diszkrét feladattá vált,  amikor azt kell 
eldöntenünk, hogy a rúd egyes konkrét keresztmetszeteinek diszkrét pontjaiba kell-e tennünk 
vasbetétet vagy sem. Célunk tehát a vasbetétek súlyának minimalizálása, a mértékadó igény-
bevételek kiegyensúlyozása mellett, mind az acél, mind a beton anyagi tönkremenetelét elke-
rülve, valamint a repedéstágasság adott határ alá szorítása. 

A gyakorlatban a rudakat csoportokba sorolják, vagyis meghatározzák azokat a ruda-kat, 
amelyeknek a  vasalását  azonosra kívánják tervezni. A csoporton belül  kell  hogy  a  rudak 
geometriája (keresztmetszetük és hosszuk), szilárdsági osztályuk (a vasbetété és a betoné), va-
lamint  a  használandó vasbetét  átmérője megegyezzen. A vaskiosztást csoportonként  hajtjuk 
végre.

 Ahhoz, hogy egy teljes  vasbeton rúdcsoport véglegesen alkalmazott vasalását megkapjuk, 
szükséges az optimális vaskiosztás teherkombinációnkénti előállítása. 

 Ahhoz, hogy egy teherkombinációhoz előállítsuk a szükséges vasbetéteket, kell, hogy a 
rúdcsoport megfelelő számú keresztmetszetében ki tudjuk a vaskiosztást számítani.

 Ahhoz, hogy egy keresztmetszetben a ráható igénybevételekhez meg tudjuk hatá-
rozni a szükséges vaskiosztást, egyrészt megfelelő stratégiával kell rendelkeznünk a 
vasbetétek elhelyezésére vonatkozóan, amely minimális számú vasbetét  alkalma-
zását teszi lehetővé, másrészt elő kell tudnunk állítani a keresztmetszet tetszőleges 
vaskiosztásához tartozó semleges tengelyét az aktuális igénybevételekhez.

Végezetül  a  keresztmetszetenként kiadódott  vaskiosztás segítségével, a  vasbetétek kereszt-
metszetek közötti  összekapcsolásával ki  kell  alakítanunk a  rúdcsoport minimális vasbetétet 
tartalmazó vasalását. 

A kidolgozott megoldás sematikus, elvi vázlata az 5.4–2. ábrán, mint folyamatábrán tanulmá-
nyozható. Megfigyelhetjük az egymásba ágyazott ciklusokat, úgymint (kívülről befelé halad-va) 
a rúdcsoportonkénti, azon belül a rudankénti, rudanként a teherkombinációnkénti, majd abban a 
keresztmetszetenkénti ciklust. Egy keresztmetszet optimális vaskiosztásának megálla-pítása is 
ciklus  szervezését  igényli  mindaddig,  amíg  a  bevasalt  keresztmetszet  képes  nem  lesz 
egyensúlyozni a rá ható igénybevételeket, illetve amíg a repedéstágasság adott határ alá nem 
kerül. Ezen legbelső ciklusban szükségünk van egy olyan algoritmusra, amely a semleges ten-
gely helyét a pillanatnyi vaskiosztáshoz és igénybevételekhez képes előállítani. Egy rúd vég-
leges vaskiosztása azután alakul ki,  miután a rúdcsoport valamennyi rúdjának vaskiosztását 
megállapítottuk az összes teherkombinációra az összes keresztmetszetben. Ez két lépésből áll:

− egyrészt figyelemmel kell lennünk a több teherkombináció és a csoportba sorolás vas-
kiosztást befolyásoló hatására, 

− másrészt az egyes keresztmetszetek vaskiosztásainak összerendelésével (továbbá a le-
horgonyzás, a nyírási hatás és egyéb nemzeti szabvány előírás figyelembevételével) elő 
kell állítanunk a rúd hosszvasait, valamint kengyelkiosztását.
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Belépés

Aktuális rúdcsoport adatainak kigyűjtése

Lehetséges vaspozíciók előállítása

Aktuális teherkombináció adatainak kigyűjtése

Aktuális keresztmetszeti igénybevételek kigyűjtése

Egy darab vasbetét elhelyezése

Semleges tengely helyének meghatározása

Egyensúly?

Van még keresztmetszet?

Van még teherkombináció?

Van még rúd a rúdcsoportban?

Több teherkombináció és a 
csoportba sorolás figyelembevétele

Rúdcsoport hosszvasainak megállapítása a kereszt-
metszet vasbetéteinek összerendelésével

Kengyelkiosztás megállapítása

Van még rúdcsoport?

Kilépés

5.4–2. ábra
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A teljes algoritmus tehát a következő részalgoritmusokból épül föl:

• a kiindulási vaskiosztás és a lehetséges vaspozíciók meghatározása,

• egy keresztmetszetre vonatkozóan minimális számú vasbetét elhelyezése,

• a  keresztmetszet semleges tengelyének meghatározása ismert vaskiosztás és igénybe-
vételek esetén,

• több teherkombináció, ill. a csoportba sorolt rudak vaskiosztásra gyakorolt hatásának 
figyelembevétele,

• az egyes keresztmetszetekben számított vaskiosztások közötti összeköttetés megterem-
tésére a lehorgonyzási hossz és egyéb – nemzeti szabványok által megkívánt – előírá-
sok betartásával,

• a kengyelkiosztás megállapítása.

A továbbiakban részletesen a folyamatábrán szaggatott  vonallal bekeretezett, keresztmetszet 
minimális  acélmennyiségű vaskiosztását végző algoritmussal foglalkozunk. Minden további 
részalgoritmus és alfeladat részletes és alapos ismertetése megtalálható a [Kirchner I. – Szla-
meniczky A. (2004)] tudományos jelentésben, beleértve a továbbfejlesztési lehetőségeket.

A keresztmetszetben keletkező feszültségek és alakváltozások számítása ismert vasalás és 
igénybevételek esetén a semleges tengely helyének meghatározásával

Egy vasbeton keresztmetszet alakváltozását (az alakváltozás utáni keresztmetszeti sí-
kot) három egymástól független alakváltozási paraméter határozza meg. Ilyen paraméterek le-
hetnek például a fajlagos nyúlás és a keresztmetszet síkjában fölvett ortogonális koordináta-
rendszer két tengelye körüli fajlagos elfordulás, de ezekkel ekvivalens más paraméterek is al-
kalmazhatók az alakváltozás jellemzésére. Ezek ismeretében számíthatók az alakváltozáshoz 
tartozó belső erők. E számítás során a keresztmetszet területére vonatkozó integrálásokat kell 
végrehajtanunk, melyekhez ismernünk kell a beton és a vasbetétek feszültség-alakváltozás di-
agramját is. Mivel most a keresztmetszet alakja is általános és a feszültség-alakváltozás diag-
ramok sem lineárisak, így csak valamilyen numerikus integrálást használhatunk. 
A semleges tengely meghatározása e most leírt folyamat fordítottja. Addig próbálkozunk az 
alakváltozást leíró három paraméter megválasztásával, amíg az azok okozta belső erők éppen ki 
nem egyensúlyozzák a  keresztmetszet teherkombinációhoz  tartozó  igénybevételeit.  Ez  egy 
nemlineáris iteratív algoritmus kifejlesztését igényli, iterációs lépésenként numerikus integrá-
lások végrehajtásával. Az alábbiakban ezen algoritmus részletei kerülnek bemutatásra.

Az első lépés a tetszőleges alakú keresztmetszet háromszögekre bontása azért, hogy a kereszt-
metszetet háromszögenként lineárisan változó rugóállandójú felületi támaszokként modellez-
hessük. A háromszögek átlagos méretének automatikus megállapítása a 4.1 alfejezetben leír-tak 
szerint  történik,  melyet követően a  háromszög végeselemháló a  2.1  és  2.4  alfejezetekben 
részletezett módon automatikusan generálódik. Mindezekről további részletek tudhatók meg a 
[Kirchner, I. (1993)], [Kirchner I. (1998)/1], [Kirchner I. (1998)/2], [Kirchner, I. (2004)/1] és 
[Kirchner I. (2004)/2] irodalmakból.

Következő lépésben a keresztmetszetbe (diszkrét helyekre) beteendő vasbetéteket is nemline-
áris karakterisztikájú, koncentrált rugóként kezeljük. E karakterisztikát a vasbetét átmérője és az 
acél feszültség-alakváltozás diagramja alapján határozzuk meg.

Ismertek a vasbeton keresztmetszet betonjának és vasbetétjének hatását leíró rugalmas felületi 
támaszok, illetve nemlineáris rugók. Ezen a szinten a semleges tengely helyét egy, már ismert 
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(fölvett) vasalásra kívánjuk meghatározni a keresztmetszet ellenőrző számításához. Szintén is-
mertek a keresztmetszet igénybevételei: a normálerő (N) és a két keresztmetszeti tengely kö-rüli 
hajlítónyomaték (Mx,  My).  Az  alkalmazott  koordináta-rendszer  x és  y tengelye  a  vasbeton 
keresztmetszet síkjában van, a z tengely pedig arra merőleges, jobbkezes koordináta-rendszer-
nek megfelelő irányultsággal. Ez a keresztmetszet koordináta-rendszere.
Az adott igénybevételek hatására kialakuló elmozdult keresztmetszeti síkot határozzuk meg. E 
sík egyenlete a keresztmetszet koordináta-rendszerében legyen:

  z a x b y c   , (5.4–1)

ahol a, b és c az iterációs eljárás során meghatározandó konstansok. E sík és az xy koordináta-
sík metszésvonala lesz a keresett semleges tengely. Az egyes konstansok geometriai jelentése: a 
az elmozdult sík  x irányú meredeksége, b az  y irányú meredeksége, míg a  c megadja a sík  z 
tengellyel való metszéspontjának origótól mért távolságát. Kis alakváltozások elméletét hasz-
nálva az a az y tengely körüli, a b az x tengely körüli fajlagos elfordulásnak felel meg, míg a c 
csak egy konstanssal tér el a fajlagos megnyúlástól, mely konstans nulla, ha az origó a súly-
pontba esik.

Az iterációs eljárás konvergenciájának biztosítására korlátok alá kell szorítanunk a kiegyen-
súlyozatlan igénybevételek és az alakváltozások (két, egymást követő iteráció közötti) meg-
változásának normáját. A kiegyensúlyozatlan igénybevételek normája: 

      22 2

x x y yN N M M M M     , (5.4–2)

az alakváltozások egyes iterációk közötti megváltozásának normája:

     2 2 2
a a b b c c     . (5.4–3)

Előbbiben  N ,  xM ,  yM  az aktuális iterációhoz tartozó elmozdult sík által kiegyensúlyozott 
igénybevételeket jelenti, míg utóbbiban a a , b b , c c  az aktuális, és az azt megelő-ző 
iterációhoz tartozó alakváltozások közötti eltérések.

A kezdeti lépés három különböző elmozdult sík fölvételét, és az azokkal egyensúlyban lévő 
igénybevételek számítását jelenti. Legyen  a0,  b0,  c0 az első,  a1,  b1,  c1 a második és hasonló-
képpen a2, b2, c2 a harmadik elmozdult sík konstansai valamely iterációs lépésben. Az a1, b1, c1 

paraméterű sík által kiegyensúlyozott igénybevételeket jelöljük N1, Mx1, My1-gyel.

Az a konstans várhatóan leginkább az  y tengely körüli nyomatékra van hatással, ezért kiszá-
mítjuk az  a0,  b1 és  c1 konstansokkal rendelkező elmozdult sík által kiegyensúlyozott  My0,  y 
tengely körüli nyomatékot, hasonlóképpen meghatározzuk az a2,  b1,  c1 paraméterekkel rendel-
kező sík által kiegyensúlyozott My2 nyomatékot. Jelöljük e két lépést az alábbi módon:

a0, b1, c1  My0, (5.4–4a)
a2, b1, c1  My2. (5.4–4b)

Az a0, My0, a1, My1, a2, My2, továbbá My ismeretében az 5.4–3. ábra szerint az a paraméter egy 
a  javított értékét számítjuk.
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5.4–3. ábra

Az ábrán látható koordináta-rendszer vízszintes tengelyére az a paraméter értékeit, míg a füg-
gőleges tengelyére a még kiegyensúlyozatlan y tengely körüli nyomatékokat mérjük föl. Az A(

0a ,  0y yM M ), B( 1a ,  1y yM M ) és C( 2a ,  2y yM M ) pontok parabolát határoznak meg, 
ennek metszéspontja a vízszintes tengellyel a , a javított értéke. A lehetséges két metszék kö-
zül mindig az a1-hez közelebbit kell venni. Jelöljük a  számításának folyamatát 

a0, My0, a1, My1, a2, My2  a (5.4–5)

módon. Az eddig bevezetett jelölések fölhasználásával még a továbbiakat kell végrehajtani:

a1, b0, c1  Mx0, (5.4–6a)
a1, b2, c1  Mx2, (5.4–6b)
b0, Mx0, b1, Mx1, b2, Mx2  b , (5.4–7)

valamint:

a , b , c0  N0, (5.4–8a)
a , b , c1  N1, (5.4–8b)
a , b , c2  N2, (5.4–8c)
c0, N0, c1, N1, c2, N2  c , (5.4–9)

majd az így kapott a , b , c  paraméterekhez számítjuk az általuk definiált, elmozdult síkhoz 
tartozó kiegyensúlyozott igénybevételeket:

a , b , c   N1, Mx1, My1. (5.4–10)

c  megkeresésekor fölhasználtuk az éppen megkapott a  és  b  értékét. Ezzel a megoldással 
jelentősen sikerült fölgyorsítanunk az iteráció konvergenciájának sebességét. Végül számítjuk 
az (5.4–2) és (5.4–3) szerinti normákat, és előállítjuk az esetleges következő iterációs lépés-hez 
tartozó alakváltozásokat,  azaz az új  a0,  b0,  c0,  a1,  b1,  c1,  a2,  b2,  c2 értékeket. Például az  a 
paraméter esetében az a  és az a0, a1, a2 értékhármas közül az a -höz legközelebbi kettő adja ki 
az új  a0,  a1,  a2 értékhármast. Hasonlóképpen járunk el a másik két paraméter esetében is. Ha 
mindkét  norma  kisebb  egy  megfelelően megválasztott  küszöbszámnál, akkor  az  iterációt 
leállítjuk. Tapasztalatunk szerint 10-12 – 10-14 relatív hibaküszöb 2 – 40 iterációs lépésen belül 
érhető el. Az 5.4–4. ábrán egy folyamatábrával vázoltuk föl a most leírt algoritmust.

a0a
1a 2a

A

B

C

a

yM

2y yM M

1y yM M

0y yM M
0
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Belépés

A konvergencia kritérium 
küszöbnormáinak megállapítása

Az iteráció kiindulási 
értékeinek fölvétele
a0, b0, c0, 
a1 = 0, b1 = 0, c1 = 0, 
a2, b2, c2

Az a paraméter javítása
a0, b1, c1 → My0,
a2, b1, c1 → My2,
a0, My0, a1, My1, a2, My2 ⇒ a

A b paraméter javítása         Az új paraméterek 
a1, b0, c1 → Mx0,         előállítása
a1, b2, c1 → Mx2,         a0, b0, c0, 
b0, Mx0, b1, Mx1, b2, Mx2 ⇒ b         a1= a , b1=b , c1=c ,

        a2, b2, c2

A c paraméter javítása
a , b , c0  N0,
a , b , c1  N1,
a , b , c2  N2,
c0, N0, c1, N1, c2, N2  c

A kiegyensúlyozott igénybevételek
számítása
a , b , c   N1, Mx1, My1

      Teljesül  
      a leállási 
     kritérium?

A semleges tengely meghatározása
Az xy koordinátasík és az elmozdult sík metszésvonala

Kilépés

5.4–4. ábra
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Vasak optimális elhelyezése a keresztmetszetben egy teherkombinációra

Minden szabvány intézkedik arról, hogy melyek azok a helyek, ahova kötelezően vas-
betétek, ún. fix vasak kell hogy kerüljenek. E minimális számú fix hosszvas fölhasználásával 
indítjuk el a vaskiosztás céljára kidolgozott eljárást. Az előbbiek szerint számítjuk a kereszt-
metszet semleges tengelyét, majd ellenőrizzük, hogy a betonban és az acélban nem kerültünk-e 
a karakterisztikus görbe fiktív részére, illetve hogy nem haladtuk-e meg a megengedett re-
pedéstágasságot. Ha igen, akkor a keresztmetszet nem felel meg, további vasbetétek elhelye-
zése szükséges a lehetséges helyekre. A vasbetéteket oda tesszük, ahol azok a legjobban hasz-
nosulnak, vagyis az aktuális semleges tengelytől a legtávolabbi lehetséges helyre. Minden el-
helyezett vasbetét után a keresztmetszet újbóli ellenőrzése következik mindaddig, amíg a ke-
resztmetszet meg nem felel, vagy el nem fogynak a lehetséges pozíciók. Ha e helyek elfogy-tak, 
miközben a  keresztmetszet még nem felel meg,  akkor ez a  keresztmetszet az adott  igény-
bevételekre, illetve repedéstágassági követelményekre nem vasalható be.

Az 5.4–5. ábrán egy Z alakú vasbeton keresztmetszet függőleges síkú nyomatéki igénybevéte-le 
okozta alakváltozási  ábráját láthatjuk (pirossal rajzolt ábrarész).  A nyomott beton zónát vi-
lágoskékre színezett terület, a betonban kialakuló feszültségeket kék, sraffozott ábrarész mu-
tatja. A vasbetéteket a FEM-Design programrendszerbe beépített fönti algoritmus helyezte el. 

5.4–5. ábra
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Az így nyert vaskiosztás súlyminimumot eredményez. Ezt – mivel a probléma többszörösen 
nemlineáris – nem matematikai úton látjuk be, hanem mérnöki megközelítésben. A fönti algo-
ritmusunkat fordított logikával is fölépíthettük volna: a  keresztmetszetbe elhelyezhető maxi-
mális számú vasbetétek számának csökkentésével is megkereshettük volna az igénybevételek 
egyensúlyozásához és a repedéstágassági követelmények kielégítéséhez minimálisan szüksé-ges 
vasbetéteket. Ha ez a módszer is ugyanazt a vaskiosztást eredményezi, mint az eredeti, akkor ez 
mérnökileg igazolja, hogy a kapott megoldás súlyminimum. Legkülönbözőbb geo-metriájú és 
igénybevételű keresztmetszeteket vizsgáltunk, de egyszer sem tapasztaltunk elté-rést a két fajta 
logika szerint adódó vaskiosztás között. 

Végül az 5.4–6. ábrán egy teljes vasbeton gerenda vasalásának automatikus kialakítá-sát 
tanulmányozhatjuk kengyelkiosztással, vasalási rajzzal és az egyes kihasználtságokkal.

5.4–6. ábra

5. tézis

Térbeli prizmatikus rudak vasalásának automatizálhatósága érdekében a keresztmetszet sem-
leges tengelyének mozgásvezérelt iteratív számítását végző eljárást dolgoztam ki, illetve erre 
alapozva megoldottam a keresztmetszet hosszvasalásának automatikus előállítását, továbbá 
ezen algoritmusokat beépítettem nemzetközileg forgalmazott tervezői programrendszerbe.
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5.5  n-edfokú algebrai egyenlet gyökeinek számítása iterációs módszerrel

1826 óta, mióta Abel [Abel, N. H. (1826)] bebizonyította, tudjuk, hogy ötöd- és maga-
sabb  fokú algebrai egyenletekre nézve zárt  megoldóképlet  nem készíthető,  a  gyakorlatban 
azonban már harmad- és negyedfokú egyenletek megoldására is közelítő módszereket alkal-
maznak. Az algebra alaptétele értelmében minden  n -edfokú algebrai egyenletnek  n  darab 
gyöke van a komplex számsíkon, a  k -szoros gyököket  k -szor számítva. Mérnöki feladatok 
esetében azonban legtöbbször csak a valós gyökökre van szükség. Ha biztosak akarunk lenni 
abban, hogy valamennyi valós gyököt megkaptuk, akkor ennek egyik lehetséges útja az, ha 
valamennyi gyököt meghatározzuk. 

Tekintsük adottnak az alábbi valós együtthatós n -edfokú függvényt:

  1 2
0 1 2 1...n n n

n ny x a x a x a x a x a 
      ,   0 0a . (5.5–1)

Ennek zérushelyeinél teljesül az

1 2
0 1 2 1... 0n n n

n na x a x a x a x a 
      (5.5–2)

n -edfokú algebrai egyenletet,  azaz az   y x  függvény zérushelyei  és  az  (5.5–2) egyenlet 

gyökei megegyeznek.

Feladatunk az (5.5–2) algebrai egyenlet gyökeinek, avagy másképp az  y x  függvény zérus-

helyeinek meghatározása. Ennek érdekében vegyük az  y x  függvény valamely ix  környe-zeti 

Taylor-sorát:

 
2 3

1 1 ... 0
1! 2! 3!i i i i i iy x y y y y y 
         , (5.5–3)

melyben 1i ix x   . Az első három tagot követő tagok elhagyása után, átrendezve 

2-
2

i i

i i

y y

y y
    (5.5–4)

kapható. Ezen egyenlőség jobb oldalába a (Taylor-sor első két tagja utáni tagok elhagyásával 

nyerhető)  - i

i

y

y
   közelítést  helyettesítve kapjuk a másodrendű Newton-Raphson összefüg-

gését:

2

1 3 2
- - 1

2 2
i i i i i i

i i
i i i i

y y y y y y
x x

y y y y       ,   így

2

1 3 2
1

2 2
i i i i i i

i i i
i i i i

y y y y y y
x x x

y y y y       . (5.5–5)

Mivel az így kapott  
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 1 2
1

2
i i i

i i i
i i

y y y
x f x x

y y     (5.5–6)

összefüggéssel definiált iterációs eljárásban az   y x  függvénnyel adott algebrai egyenlet x 

egyszeres gyökeinél, azaz az  f operátor x fix pontjainál     x x 0f f  , míg  x 0f , 
(ez a deriválások végrehajtásával könnyen belátható), ezért az iterációs eljárás ebben az eset-
ben harmadrendben konvergens.

A Birge-Vieta módszer (lásd pl. a  [Popper Gy. (1966)] irodalomban) a komplex arit-
metika kiküszöbölésével a komplex gyökök pontosítására az (5.5–3) szerinti Taylor-sor első két 
tagjának  figyelembevételével  nyert  elsőrendű  Newton-Raphson finomítást  alkalmazza.  A 
bemutatásra kerülő eljárás másodrendű Newton-Raphson finomítást használ. 

Valamely i i ix u iv   (komplex) helyhez tartozó iy  függvényértéket,  iy  és iy  derivál-
takat a Horner-elrendezéssel kaphatjuk meg (lásd pl. a  [Bronstejn I. N.  és társai (2002)] iroda-
lomban). Eszerint az alábbi iteratív eljárás szolgál a kérdéses mennyiségek meghatározására:

i ny b ,   11!i ny c     és   22!i ny d  , (5.5–7)

ahol  nb ,  1nc   és  2nd   rendre az alábbi képletekkel meghatározott  iterációs eljárás  n -edik, 

 1n  -edik és  2n  -edik lépésében áll elő:

1j j i jb a x b   ,   1j j i jc b x c      és   1j j i jd c x d   . (5.5–8)

Az iterációt  0j   indextől indítjuk 1 1 1 0b c d      értékekkel. Ezekben az összefüggések-
ben valamennyi mennyiség komplex. Legyen a j -edik iterációs lépésben

j j jb i   ,   j j jc i      és   j j jd i   . (5.5–9)

Ezeket fölhasználva az iterációs eljárás (5.5–7) képleteire az alábbi formulák vezethetők le. Az 

i i ix u iv   helyhez tartozó i n n ny b i     értékre nézve

1 1j j i j i ja u v      ,   1 1j i j i ju v     , (5.5–10)

az 1 1 1i n n ny c i       deriváltra vonatkozóan

1 1j j i j i ju v       ,   1 1j j i j i ju v       , (5.5–11)

míg végül az  2 2 22 2i n n ny d i       második deriváltra tekintettel

1 1j j i j i ju v       ,   1 1j j i j i ju v       . (5.5–12)

Az iterációt most is 0j   indextől, 1 1 1 1 1 1 0                 értékekkel indítjuk.
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Az iy , iy  és iy  értékekre most kapott összefüggéseket a másodrendű Newton-Raphson fino-

mítás (5.5–6) képletébe helyettesítve az 1 1 1i i ix u iv     következő komplex közelítő gyök 1iu   

valós és 1iv   képzetes mennyiségeire 

1 1
1 3

n n n n
i i

EG FH
u u

D D

    


    , (5.5–13a)

1 1
1 3

n n n n
i i

EH FG
v v

D D

    


    , (5.5–13b)

vezethető le, melyekben

2 2
1 1n nD     ,

 2 2
2 22n n n n n nE          ,    2 2

2 22n n n n n nF          ,

 2 2
1 1 13n n nG       ,    2 2

1 1 13n n nH       .

Ezzel megkaptuk a komplex gyökök másodrendű Newton-Raphson finomítással történő itera-
tív számításához szükséges összefüggéseket. Az iteráció kezdőértékének célszerű megválasz-
tásához a Vieta-féle összefüggéseket (lásd pl. a [Bronstejn I. N. és társai (2002)] irodalomban) 
hívhatjuk segítségül, melyek az 

     1 2 11 2
1 2

0 0 0 0

... x x ... xn n n n n
n

a aa a
x x x x x x x

a a a a
           (5.5–14)

egyenlőségből, az együtthatók egyeztetését követően adódnak:

1
1 2

1 0

x x ... x x -
n

n k
k

a

a

     , (5.5–15)

2
1 2 1 3 1

, 1 0

x x x x ... x x x x
n

n n k l
k l
k l

a

a




     ,

3
1 2 3 1 2 4 2 1

, , 1 0

x x x x x x ... x x x x x x -
n

n n n k l m
k l m
k l m

a

a 


 

     ,

…

  n

1 2
0

x x ...x -1 n
n

a

a
 ,

ahol  xk   1,  2,  3,  ...,  k n  az  (5.5–2) algebrai egyenlet gyökeit  jelöli.  Az első,  (5.5–15) 
egyenlet alapján a kezdőérték egy lehetséges fölvétele:

1
0

0

-
a

x
na

 , (5.5–16)
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ami a gyökök átlaga. Ez azonban két okból nem megfelelő: egyrészt lehet, hogy e helyen az 
 y x  függvény deriváltja zérus vagy ahhoz igen közeli,  így a következő iterációs lépésben 

adódó „finomítás” igen távolra kerülne a tényleges gyököktől, másrészt a műszaki alkalmazás 
megkívánja, hogy (csökkenő vagy növekvő) sorrendben határozzuk meg az egyenlet gyökeit, 
amit e kezdőérték esetén csak utólagos rendezéssel tudnánk biztosítani.  Mindkét elvárásnak 
megfelel az, ha a kezdőértéket úgy vesszük föl, hogy az fölülről becsülje a gyököket. Ehhez az 

1
0

x 1 max
n

k
l

k

a

a
     1,  2,  3,  ...,  l n (5.5–17)

ismert becslési formulát (lásd pl. a [Popper Gy. (1966)] irodalomban) célravezető használni. Így 
a  komplex  0 0 0x u iv   kezdőértéket úgy vesszük föl,  hogy annak képzetes részét (önké-
nyesen) egységnyire választva, az

0
1

0

1 max
n

k

k

a
x

a
  (5.5–18)

teljesüljön, amiből

2

0
1

0

1 max 1.0
n

k

k

a
u

a
   ,   míg   0 1v  . (5.5–19)

Annak érdekében, hogy a már megtalált gyököket még egyszer ne találjuk meg, illetve, hogy 
gyorsítsunk az  eljáráson az  aktuálisan  meghatározott  x u vi   gyök fölhasználásával,  az 

algebrai  egyenlet  polinomját  minden alkalommal  elosztjuk  az   xx   polinommal.  Valós 
együtthatós  algebrai egyenlet  esetében valamennyi komplex gyök konjugáltja  is  gyöke az 
egyenletnek. Ilyen esetben az 

        2 2 2x x u v u v 2u u vx x x i x i x x           (5.5–20)

polinommal kell osztanunk. E polinomosztást minden gyök (komplex esetében gyökpár) szá-
mítása után elvégezzük. Többek között ennek részletei is tanulmányozhatók az értekezés füg-
gelékében mellékelt C nyelvű számítógépes forrásnyelvi anyagban.
Az egyes gyökök  közelítő  jellege miatt  a  polinomosztások  eredményeképpen adódó egyre 
alacsonyabb rendű algebrai egyenletek gyökei fokozatosan és mind nagyobb mértékben eltér-
hetnek az eredeti egyenlet gyökeitől. E numerikus hiba kiküszöbölése érdekében valamennyi 
megtalált gyököt utólagosan, az eredeti (5.5–2) algebrai egyenlet fölhasználásával, a megkí-
vánt pontosság eléréséig tovább kell finomítanunk. Ezt nevezzük a továbbiakban utóiteráció-
nak. Megfelelően pontosnak akkor tekintjük a gyököt, ha annak relatív hibája az előző iteráci-ós 
lépésben adódó gyökhöz képest egy előre magadott hibahatárnál kisebb.

Számszerű mintapéldaként oldjuk meg a következő feladatot:

           2

7 6 5 4 3 2

11 6 2 1 2 1 7 17

10 225 1234 11911 25854 196007 274890 0.

x x x i x i x x

x x x x x x x

        

        
Az alábbi táblázat az egyes gyökök gépi nulla (azaz az elérhető legnagyobb) pontosságú szá-
mításához tartozó adatokat tartalmazza a gyökök megtalálási sorrendjében. A táblázatban sze-
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repel az iteráció 0x  kezdőértékének 0u  valós része, valamint a szükséges elsődleges és utóite-
rációk száma. Összehasonlításképpen az utolsó oszlopban látható az elsőrendű Newton-Raph-
son finomítás használata esetén szükséges (elsődleges) iterációk száma is. Jól megfigyelhető az 
eljárás hatékonysága az elsőrendű Newton-Raphson finomítással összevetve, főleg a komp-lex 
és a kétszeres -7 gyök esetében. Az utolsó két gyökhöz már elsődleges iterációra nem volt 
szükség, azt a másodfokú egyenlet megoldóképletéből nyertük. 

Talán még inkább szembetűnő a hatékonyság egy egyszerűbb példa választásával. Az 

4 81 0x    

egyenlet gyökei 3, -i3, i3, -3 (a megtalálás sorrendjében). Az első gyök (3) esetében az iteráci-ót 

0 82u :  kezdőértéktől  indítva mindössze  13 (elsőrendű Newton-Raphson finomítással  17) 
iterációs lépésre volt szükség a pontos gyök megtalálásához, míg a második (-i3) eléréséhez is 
csak  14 (elsőrendű Newton-Raphson finomítással 22) lépésre és egy utóiterációra, 0 28u :  
induló érték használatával. (A további gyökök előállításához elsődleges iteráció természetesen 
már szükségtelen.)

A kidolgozott módszer műveletigénye (1.5-1.65)-szorosa az elsőrendű Newton-Raph-
son finomításhoz tartozónak, függően az egyenlet  n fokszámától (föltéve, hogy 3n  ). Egy-
szeres gyök esetében a másodrendű Newton-Raphson finomítás harmadrendben, az elsőrendű 
Newton-Raphson finomítás másodrendben konvergens. E két hatás így szinte pontosan kie-
gyenlíti egymást, tehát elsőrendű gyök esetében nincs érdemi futásidő különbség a két mód-szer 
között. Kétszeres gyöknél azonban a másodrendű Newton-Raphson finomítás másod-rendben, 
míg az  elsőrendű Newton-Raphson finomítás csak elsőrendben konvergens.  Ez  pe-dig azt 
jelenti,  hogy  ekkor már  a másodrendű  Newton-Raphson  finomítást  használó  módszer a 
gyorsabb kb. 15-17 %-kal. Mérnöki feladatokból adódó valós együtthatós algebrai egyenle-
teknek rendszerint csak egy, esetleg két valós gyöke van, a többiek komplexek. Mivel utóbbi-ak 
az  egyenlet valós  együtthatói  miatt  mint  kétszeres gyökök lépnek föl,  ezért  összességében 
elmondható,  hogy  a  kidolgozásra került módszer szokványos mérnöki  alkalmazások esetén 
mintegy 8-14 %-kal gyorsabban találja meg az egyenlet valamennyi gyökét, mint a klasszikus 
Birge-Vieta módszer.

Igen sok mérnöki probléma vezet algebrai egyenletre, melyeket (például) a bemutatott 
eljárással oldhatunk meg. Számos lehetőség közül, példaképpen ezekből említünk meg kettőt. 

Megkeresendő egy adott kör azon pontja, amely a legközelebb esik egy adott egyenes-
hez. Ilyen jellegű problémával állunk szemben például akkor,  amikor a  monitoron ábrázolt 
térbeli elhelyezkedésű kör, kurzorhoz legközelebbi pontját szeretnénk megkapni. A feladatot 
egy kör-középponti origójú, és a kör síkjában lévő x és y tengelyű térbeli koordináta-rendszer-
ben oldjuk meg,  ahogy ezt az 5.5–1.  ábra is  mutatja. Az egyenes  p  helyvektorával és  v  

Gyök 0u Szükséges iteráció száma
elsődleges utóiteráció elsőrendű Newton-Raphson

11 274891: 53 – 74
6 24991: 38 1 52

2 1i 4166: 26 1 54
-7 834: 28 1 38
-7 – – 1 –
-17 – – 1 –
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irányvektorával adott. Célunk a  d  vektor talppontjának meghatározása, mely d  merőleges a 
körre és az  e -vel jelölt egyenesre, továbbá talppontja a körre, végpontja az egyenesre illesz-
kedik. A d  talppontját egyértelműen meghatározza az ábrán  -vel jelölt szög, így ennek is-

meretében a feladat megoldottnak tekinthető. Legyen x y zd d ddT , míg az e  egyenes 

irányvektora x y zv v vvT . Mivel d  merőleges a körre, így

cosxd a  ,   sinyd a  ,   zd b , (5.5–21)

amelyekben a  a d  vektor kör síkjába eső, b  pedig az arra merőleges vetületének a hossza. 

5.5–1. ábra

d  az e  egyenesre is merőleges, vagyis fönnáll a

0,v dT

0x x y y z zv d v d v d   ,   

azaz  (5.5–21) fölhasználásával a

cos sin 0x y zv a v a v b    (5.5–22)

egyenlőség. Mivel a d  vektor a kört is és az egyenest is érinti, ezért 

t  r d p v , (5.5–23)

amelyben  cos sin 0r r rT  az  r  sugarú kör sugarát reprezentáló vektor, az egyenes 

egy pontjába mutató helyvektor  x y zp p ppT ,  t  pedig egy valós paraméter.  Utóbbi 

vektoriális egyenletet koordinátánként fölírva, továbbá az előbbi,  v -re és  d -re megfogalma-
zott  (5.5–22)  merőlegességi  föltételt  fölhasználva  egy  négyismeretlenes  egyenletrendszer 
adódik az a , b , t  és   ismeretlenekre nézve:

x

.

.

.

y

z

p

v

r

d

a

b



e
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cos cos x xr a p tv    ,

sin sin y yr a p tv    ,

z zb p tv  ,

cos sin 0x y zv a v a v b    .

Ebből, az a , b  és t  ismeretlenek kiküszöbölését követően  -re az 

A cos 2 Bsin 2 Ccos Dsin 0       (5.5–24)

egyenlet vezethető le, melyben

A x yv v r ,    2 2

B
2

y xv v r
 ,    C y yp v  v pT ,    D x xv p v pT .

Trigonometrikus összefüggések fölhasználásával ez  cos -re egy negyedfokú algebrai egyen-
letté alakítható át:

      
 

2 2 4 3 2 2 2 2 2

2 2

4 A B cos 4 AC BD cos C D 4 A B cos

2 AC 2BD cos A D 0.

       

    

  


(5.5–25)

Ezt a már bemutatott iteratív eljárással oldhatjuk meg. Több valós megoldás esetén a kör kia-
dódó pontjainak egyenestől mért távolsága alapján választhatjuk ki az egyeneshez legközeleb-
bit. 

Egy másik példaként említjük, hogy a Magyar Szabvány vasbeton gerendák kengyel-
kiosztásának méretezésére számos előírást tartalmaz. A nyírási és  csavarási igénybevételek 
fölvételére egyaránt  alkalmas kengyelek  közti  távolság  meghatározására  több  képleten  és 
szerkesztési szabályon keresztül vezet az út. A szerkesztési és egyéb teherbírási korlátok adta 
intervallumban ezen képletek alapján a kengyelek közti tervezési távolságra vonatkozóan egy 
hatodfokú algebrai egyenlet vezethető le. Ezen egyenlet legkisebb pozitív gyöke szolgáltatja a 
kengyelek tervezési távolságát. 

Az  n -edfokú algebrai egyenlet bemutatott iteratív megoldási technikájához tartozó C 
nyelvű forrásnyelvi rutin a függelékben tanulmányozható, mely a megemlített két alkalmazási 
példával együtt része a nemzetközileg forgalmazott FEM-Design végeselemes tervezői prog-
ramrendszernek is.

6. tézis

Valós együtthatós n-edfokú algebrai egyenlet valamennyi (valós és komplex) gyökének szá-
mítását végző eljárást állítottam össze, programját ellenőriztem alkalmazásokon és beépítet-
tem nemzetközileg forgalmazott tervezői programrendszerbe.

91



6  Egy teljes körű számítógépes programrendszer kialakítása az ismertetett 
algoritmusok bemutatására

Az értekezésben ismertetett eljárások és algoritmusok nem szükségképpen kell, hogy 
építőmérnöki szerkezet vizsgálatához, avagy e célra készült számítógépes programokhoz le-
gyenek fölhasználva. A bemutatott  módszerek és  elgondolások jelentősen szélesebb körben 
fölhasználhatók.  E  fejezet például  emberi combcsont fizikailag nemlineáris viselkedésének 
szilárdsági  vizsgálatára  alkalmas  teljes  körű  számítógépes  programrendszer kialakításával 
foglalkozik.  Egy olyan numerikus modell és számítógépes programrendszer kifejlesztése vált 
szükségessé, amellyel figyelembe lehet venni a csont leglényegesebb tulajdonságait, és egya-
ránt alkalmas élő és holt emberi combcsontok vizsgálatára. Hosszabbtávú célként a modellnek 
és a számítógépes programnak alkalmasnak kellett lennie a továbbfejlesztésre, például a kü-
lönböző beteg, sérült  illetve műtött  (pl. endoprotézissel ellátott)  csontok tanulmányozására. 
Ennek tükrében különös jelentőséggel bírt a magas szintű, interaktív, döntően grafikus és a le-
hető legtöbb automatizmussal ellátott adatbevitel, továbbá a problémaorientált szemléletes és 
szinte teljes egészében grafikus output-rendszer kialakítása.

A csont, mint a kutatás tárgyát képező anyag, mérnöki szempontból a következő alap-
vető tulajdonságokkal rendelkezik:

− anyagjellemzői széles határok között változhatnak;

− anizotrop viselkedésű;

− inhomogén belső szerkezetű;

− nemlineárisan rugalmas, teherbírási  határállapothoz közeli  viselkedése pedig  képlé-
kenynek tekinthető;

− feszültség okozta térfogatváltozásra képes;

− teherbírása valószínűleg elsősorban alakváltozási képességének függvénye.

E tulajdonságok föltárásával, kutatásával és elemzésével számos irodalom foglalkozik, mint 
például  a  [Fung,  Y.  C.  (1986)],  [Huiskes,  R.  (1986)],  [Martens,  M.  és  társai (1983)]  és 
[Ungethüm, M. – Blömer, W. (1987)] irodalmak.

A figyelembe veendő hatások fontosságát, modellezésük nehézségi fokát mérlegelve, 
első mechanikai, illetve numerikus modellként az alábbiak valósultak meg:

A csontot résztartományonként homogénnek és izotropnak vettük föl, az anyagtör-vényt 
lineárisan  rugalmas-viszkoplasztikus  kapcsolati  egyenletekkel  írtuk  le.  A  képlékeny  ke-
ményedést izotrop, alakváltozásfüggő keményedéssel követtük nyomon. A választott végese-
lem elmozdulásmódszerhez, mint numerikus modellhez térbeli,  húszcsomópontú izoparamet-
rikus végeselemet használtunk, csomópontonként három ortogonális eltolódási ismeretlennel. A 
számítógépes programrendszer fölépítése a 6–1. ábrán látható. A szükséges topológiai ada-tokat 
computer tomográf (CT) által szolgáltatott rétegfölvételekből, mint metszetekből nyer-tük. 

Ennek megfelelően az input két egységből tevődik össze:

− független adatelőkészítés szükséges a CT képek digitalizálására, a topológiai informá-
ciók kinyeréséhez,

− a további adatok interaktív (döntően grafikus) beolvasása, megjelenítése és az esetle-ges 
hibák kiszűrése. 
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6–1. ábra

A vezérlés dolga az egyes fő ágak (input, számítás, output) közti összhang megterem-
tése, a munkafázisok állapotának nyomon követése, adminisztrálása, a számtalan fölhasználói 
beavatkozás kezelése.

A második fő ágnak, a számítási funkciónak mind az elölről történő indítást, mind pe-
dig a futtatás folytatását meg kell engednie, tetszőleges teherlépcsőt, illetve iterációt követő-en. 
A viszkoplaszticitás okozta anyagi nemlinearitás következtében ugyanis Newton-Raph-son-féle 
tehernövekményes, iterációs megoldási technikát alkalmaztunk. A rugalmas terhelési tartományt 
leíró alapvető jellemzők (alakváltozási, anyagi és merevségi mátrixok, stb.) elő-állítása előtt 
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frontszélesség  optimalizálás  szükséges  a  megoldás  idő-  és  memóriaigényének ra-dikális 
csökkentésére.  Ebben  az  ágban  számos  ismert  könyvtári  eljárást,  számítógépes  rutint  is 
fölhasználtunk [Hinton, E. – Owen, D. R. J. (1977)]. Az egyes teherlépcsők mértékének beál-
lítását követően iterációnként az alábbi fő lépések kerülnek végrehajtásra:

o eltolódás-növekmények számítása frontális megoldási módszerrel;

o alakváltozás-,  majd  ezekből  feszültségnövekmények számítása  a  viszkoplasztikus 
anyagmodellnek megfelelően;

o vizsgálat annak megállapítására, hogy sikerült-e a csontra a kívánt teherszintet fölvinni 
az alakváltozások és az eltolódások állandósulása mellett;

o az iteráció nem teljesülő leállási föltétele esetén a csont viselkedését jellemző mátrix-ok 
szükség szerinti módosítását követően újabb iteráció indítása.

Ha az iteráció leállási föltétele teljesült, akkor a számítás befejezhető, vagy egy következő te-
herlépcsővel folytatható.

Az output ág az eredmények kiértékelhetőségét – a számszerű értékek lekérdezhetősé-
gén túl – számos síkbeli és térbeli grafikus ábra megjeleníthetőségével segíti elő a teljes alak-
zathoz és annak síkmetszeteihez egyaránt.

A programrendszer elkészítése során számos komputergrafikai  problémát is  eredmé-
nyesen oldottunk meg. Az alábbi fölsorolás ezek közül csak azokat tartalmazza, amelyek a 
korábbi fejezetekben önállóan nem szerepelnek. (Ezek sok esetben igen komoly számítástech-
nikai kihívást is jelentettek.) Sikeresen megoldásra kerültek tehát a következők:

▄ a CT fölvételek megjelenítése, földolgozása és elemzése;

▄ a megjelenített CT fölvételek anyagsűrűségi határainak automatikus megkeresése;

▄ a topográfiai adatok interaktív grafikus adatbevitele, módosíthatósága;

▄ síkmetszetenként (CT réteg-fölvételenként) a különböző anyagi jellemzőkkel bíró tar-
tományok letapogatása és azonosítása;

▄ a végeselemháló síkmetszetenként történő interaktív grafikus megrajzolása;

▄ a megrajzolt vonalsereg alapján a sík négyszög végeselemek automatikus fölismerése és 
azok hibaelemzése;

▄ a számított  értékek úgynevezett  szintvonalas megjelenítése az egyes síkmetszetekhez 
tartozó eredmények földolgozhatóságához;

▄ a térbeli, perspektivikus, láthatóság szerinti ábrázolási mód szintvonalas megjelenítés-
sel történő kombinálása.

Mindezekről részletesen olvashatunk a [Kirchner I. (1992)] irodalomban. 

Az elkészült programrendszer számos későbbi csontmechanikai kutatás alapját képez-te. 
Többek között fölhasználásra került a [Kirchner I. és társai (1995)], [Bojtár, I. és társai (1990)], 
[Bojtár I. – Kirchner I. (1991)], [Vutskits Zs. és társai (1992)], [Bojtár, I. – Kirchner, I. (1993)], 
[Vutskits Zs. és társai (1993)], [Bojtár, I. és társai (1994)], [Bojtár, I. és társai (1995)], [Szabó Z. 
és  társai (1995)]  és  [Vutskits  Zs.  és  társai (1995)]  irodalmakban ismertetett  eredmények 
számítása, illetve igazolása során.
7  A tézisek összefoglalása
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Tekintettel arra, hogy az értekezés rendkívül  szerteágazó, számos tudományterületet 
érint, továbbá a tézisek, altézisek meglehetősen széles körből kerültek ki, szükséges ezek ösz-
szefoglalása, rendszerezése. Ezt elvégezve hat tézis alakult ki, az első tézishez tartozóan hét, a 
másodikhoz öt altézissel. Mindezeket az alábbiakban részletezzük.
Egy tézis elbírálásakor alapvető fontosságú adat annak keletkezési  dátuma, ezért zárójelben 
föltüntetjük a tézisben, altézisben foglalt eredmények keletkezésének évszámát is, hiszen itt egy 
sokéves pályafutás megítéléséről van szó. Ahol két évszám is szerepel, ott a második a le-írtak 
érdemi továbbfejlesztésére utal.

PhD tézisek

1. tézis 

Numerikus szempontból közel optimális sík végeselemháló automatikus kialakítását célzó al-
goritmus rendszert fejlesztettem ki és valósítottam meg, továbbá eme algoritmusok magasabb 
szintű szervezését és szinkronizálását hajtottam végre. 

Ezen belül a következő új tudományos eredményeket emelem ki: 

1.1 altézis  (1987, 1999)

Automatikus régiófölépítő algoritmust alakítottam ki egyenes és/vagy köríves szaka-
szokat (teljes kört) tartalmazó szakaszseregből. Az algoritmus nemzetközileg forgalma-
zott szoftvercsomagban került alkalmazásra.

1.2 altézis  (1999)

Boole-függvényekkel analóg geometriai problémákat oldottam meg egyenes és/vagy 
köríves szakaszokkal határolt régiók esetére. Az algoritmust, továbbá ezen régiók spe-
ciális  geometriai  adatainak számítását  (kereskedelmi forgalmazásra alkalmas) szoft-
verben realizáltam.

1.3 altézis  (2001)

Különböző típusú ofszet függvényeket alakítottam ki egyenes és/vagy köríves szaka-
szokkal  határolt  régiók  esetére.  Az  algoritmusok  nemzetközi  forgalomban  kapható 
szoftvercsomagban kerültek többirányú  fölhasználásra.

1.4 altézis  (1993)

Automatikus sík háromszög végeselem alaphálót generáló algoritmust dolgoztam ki,  
melyet nemzetközi kereskedelmi forgalomban kapható szoftverben realizáltam.

1.5 altézis  (1997)

Globális alaki optimumra törekvő heurisztikus algoritmust fejlesztettem ki,  három-
szög síkbeli végeselem alapháló optimálishoz minél közelebbi négyszögesítésére, me-
lyet (kereskedelmi forgalmazásra alkalmas) szoftverben valósítottam meg.
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1.6 altézis  (1989)

Sík végeselemháló heurisztikus sűrítési technikáját dolgoztam ki három- és/vagy négy-
szögekből álló háló esetére,  melyhez interaktív,  fölhasználóbarát számítógépes prog-
ramot is kifejlesztettem.

1.7 altézis  (1989)

Heurisztikus algoritmust és számítógépes programot dolgoztam ki sík végeselemháló 
csomóponti koordinátáinak optimálására.

2. tézis

Térbeli geometriai alakzatok modellezését lehetővé tevő algoritmusokat alakítottam ki, vala-
mint térbeli szerkezetek síkbeli végeselemháló rendszerét, illetve térbeli végeselemhálót auto-
matikusan fölépítő eljárásokat fejlesztettem ki és valósítottam meg, továbbá  megoldottam 
térbeli alakzatok láthatóság szerinti megjelenítését.

Ezen belül a következő új tudományos eredményeket emelem ki: 

2.1 altézis  (2002)

Automatikus testfölépítő algoritmust fejlesztettem ki sík régiókkal határolt testek ese-
tére. Az algoritmus nemzetközi forgalmazásban kapható szoftvercsomagban került föl-
használásra.

2.2 altézis  (2002)

Boole-függvényekkel analóg geometriai problémákat oldottam meg sík régiókkal ha-
tárolt  testek esetére.  Az algoritmust,  továbbá e testek egyes geometriai  jellemzőinek 
számítását (nemzetközi kereskedelemben kapható) szoftvercsomagban realizáltam.

2.3 altézis  (1997)

Stratégiát fejlesztettem ki sík felületekből összetett térbeli mérnöki szerkezetek síkbeli  
végeselemháló rendszerének automatizált elkészítésére, melyet (kereskedelmi forga-
lomban kapható) szoftverbe építettem be. 

2.4 altézis  (1990)

Megoldottam térbeli  végeselemek geometriai  fölépítését a vizsgált alakzat rétegen-
kénti sík metszeteiből kiindulva  automatikus térelemépítéssel, melynek végrehajtásá-
hoz számítógépes programot állítottam össze.

2.5 altézis  (1988)

Megoldottam (és számítógépes programban megvalósítottam) sík háromszögekből ösz-
szeállított tetszőleges térbeli alakzat láthatóság szerinti, takartvonalas perspektivikus 
megjelenítését és önárnyékolását a mozgathatóság és az alakzatba történő bejutás új-
szerű és numerikusan hatékony biztosításával.
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3. tézis  (1991)

Szövetorientációs analízisre alkalmas matematikai statisztikai módszert és algoritmust épí-
tettem föl, mely digitalizált képek (pl. CT felvételek) elemzésével az azon látható szövetszer-
kezet izotrop, ortotrop ill. anizotrop jellegének (határozottságának és irányítottságának) vizs-
gálatára alkalmas. Módszerem általánosan alkalmazható a természettudományok legkülönbö-
zőbb területein (biomechanika, anyagtudomány stb.).

4. tézis  (2005)

Algoritmust fejlesztettem ki lineáris algebrai egyenletrendszereket megoldó iterációs eljárá-
sok legtöbbjének konvergencia gyorsítására progresszív pásztázó altér alkalmazásával. Az 
algoritmust e célra készített programmal teszteltem.

5. tézis  (2004)

Térbeli prizmatikus rudak vasalásának automatizálhatósága érdekében a keresztmetszet sem-
leges tengelyének mozgásvezérelt iteratív számítását végző eljárást dolgoztam ki, illetve erre 
alapozva megoldottam a keresztmetszet hosszvasalásának automatikus előállítását, továbbá 
ezen algoritmusokat beépítettem nemzetközileg forgalmazott tervezői programrendszerbe.

6. tézis  (1996)

Valós együtthatós n-edfokú algebrai egyenlet valamennyi (valós és komplex) gyökének szá-
mítását végző eljárást állítottam össze, programját ellenőriztem alkalmazásokon és beépítet-
tem nemzetközileg forgalmazott tervezői programrendszerbe.

97



Irodalomjegyzék

Abel, N. H. (1826): Beweis der Unmöglichkeit, algebraische Gleichungen von höheren Graden 
als dem vierten allgemein aufzulösen. J. reine angew. Math. 1, pp. 65-84.

Baehman, P. L. – Wittchen, S. L. – Shepard, M. S. – Grice, K. R. – Yerry, M. A. (1987): Robust, 
Geometrically Based, Automatic Two-dimensional Mesh Generation. IJNME, vol. 24, 
pp. 1043-1078.

Bank, R. E. – Shearman, A. M. – Weiser, A. (1983): Refinements Algorithms and Data 
Structures for Regular Local Mesh Refinement. Scientific Computing. IMACS, North-
Holland Publishing Company.

Blacker, T. – Stephenson, M. B. (1991): Parsing, A New Apprach to Automated Qudrilateral 
Mesh Generation. IJNME, vol. 32, pp. 811-847.

Bojtár I. – Gáspár Zs. (2003): Végeselemmódszer építőmérnököknek. ISBN 963 86303 2 9, 
TERC kiadó, Budapest.

Bojtár, I. – Kirchner, I. (1988): Graphical Input-Output Moduls for Finite Element of Plate 
Bending Problems. Second Hungarian - Polish Joint Seminar on Numerical Analysis of 
Structures, Budapest, 28-29 October.

Bojtár I. – Kirchner I. (1991): Emberi combcsont numerikus szilárdságvizsgálata. Hatodik 
Magyar Mechanikai Konferencia, Miskolc, augusztus 28-30.

Bojtár, I. – Kirchner, I. (1993): Finite Element Analysis of Human Organs and Protheses. 
Course in Biomedical Engineering, Balatonfüred, 1-6 March.

Bojtár, I. – Kirchner, I. – Lovas, A. (1990): Finite Element Analysis of Human Femur. Third 
Polish-Hungarian Joint Seminar on Mechanics of Inelastic Solids and Structures, 
Cracow, Poland, 23-24 February.

Bojtár, I. – Kirchner, I. – Tornyos, Á. (1994): Statical and Dynamical Analysis of Human 
Femur and Skull by the Finite Element Method. III. Semmelweis Science Fair, Budapest, 
28 April.

Bojtár, I. – Kirchner, I. – Tornyos, Á. (1995): Biomechanical Analysis of Human Femur. 
Seminarium on 'Computers and Future of Structural Mechanics', Cracow, Poland, 14-17 
May.

Bojtár I. – Molnár Gy. – Nagy T. (1988): A végeselem-módszer alkalmazása síkbeli feladatokra. 
Műszaki Könyvkiadó, Budapest.

Bova, S. W. – Cavey, G. F. (1992): Mesh Generation/Refinement Using Fractal Concepts and 
Iterated Function System. IJNME, vol. 33, pp. 287-305.

Bronstejn I. N. – Szemengyajev K. A. – Musiol G. – Mühlig H. (2002): Matematikai kézikönyv. 
TypoTEX Kiadó, Budapest.

Cormen T. H. – Leiserson C. E. – Rivest R. L. (1999): Algoritmusok. Műszaki Könyvkiadó, 
Budapest.

Demkowicz, L. – Oden, J. T. – Rachowicz, W. (1989): Toward A Universal h-p Adaptive Finite 
Element Strategy. TICOM Report, 89-01.

Frey, W. H. (1987): Selective Refinement, A New Strategy for Automatic Node Placement in 
Graded Triangular Meshes. IJNME, vol. 24, pp. 2183-2200.

Fung, Y. C. (1986): Biomechanics, Mechanical Properties of Living Tissues. Springer-Verlag, 
New York, Berlin, Heidelberg.

Galántai, A. (2003): Projection Methods for Linear and Nonlinear Equations. MTA doktori 
értekezés, Miskolc.

98



Hinton, E. – Owen, D. R. J. (1977): Finite element programing. Academic Press, London, New 
York, San Francisco.

Huiskes, R. (1986): Biomechanics of Bone-Implant Interactions. Frontiers in Biomechanics, 
Edited by Schmid-Schönbein, G. W. – Woo, S. L-Y. – Zweifach, B. W., pp. 245-263, 
Springer-Verlag, New York, Berlin, Heidelberg, Tokyo.

Johnston, B. P. – Sullivan, J. M. (1992): Fully Automatic Two-dimensional Mesh Generation 
Using Normal Offsetting. IJNME, vol. 33, pp. 425-442.

Johnston, B. P. – Sullivan, J. M. – Kwasnik, Jr. (1991): Automatic Conversion of Triangular 
Finite Element Meshes to Qudrilateral Elements. IJNME, vol. 31, pp. 67-84.

Juhász K. – Sipos A. – Domokos G. (2003): Ferde külpontos nyomásra igénybevett beton és 
vasbeton keresztmetszetek semleges tengelyének meghatározása rugalmas, berepedt 
állapotban. Építés-, Építészettudomány, 31. kötet, 1-2. szám, 19, Akadémiai Kiadó, 
Budapest.

Kirchner, I. (1989): Visibility Display in FEM Programs. Periodica Polytechnica, Civil 
Engineering, vol. 33, Nos. 3-4, pp. 201-210, Budapest.

Kirchner, I. (1991)/1: Interactive Graphical Input-Output System for FEM Plate Bending 
Programs. Proceedings of COMPUGRAPHICS '91 First International Conference on 
Computational Graphics and Visualization Techniques, Portugal, Sesimbra, 16-20 
September.

Kirchner I. (1991)/2: Láthatóság szerinti megjelenítés a végeselem programokhoz. Szakmérnöki 
diplomadolgozat, Budapest.

Kirchner I. (1992): Emberi combcsont numerikus szilárdsági vizsgálata. Egyetemi doktori 
értekezés, Budapesti Műszaki Egyetem, Budapest.

Kirchner, I. (1993): Interactive Graphical Input-Output System for FEM Plate Bending 
Programs. Microcomputers in Civil Engineering, Vol. 8,  No. 2, pp. 97-103., Elsevier 
Science Publishers Ltd, Cambridge, Great Britain, Elsevier Science Publishing Co., Inc., 
New York, USA.

Kirchner I. (1994): Szövetorientációs analízis. Építés-, Építészettudomány, XXIV. kötet, 3-4. 
szám, 171-198. oldal, Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kirchner I. (1998)/1: Heurisztikus algoritmus sík végeselem-hálózat csomóponti koordinátáinak 
optimális megválasztására. Építés-, Építészettudomány, XXVII. kötet, 1-2. szám, 19-31. 
oldal, Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kirchner I. (1998)/2: Optimális sík végeselem hálózat automatikus geometriai kialakítását célzó 
algoritmusok. MTA-BME Mechanikai Kutatóközösség VI. Tudományos Ülésszaka, 
Budapesti Műszaki Egyetem, Budapest, január 27-28.

Kirchner I. (1998)/3: Sík végeselem-hálózat heurisztikus sűrítési eljárása. Építés-, Építészet-
tudomány, XXVII. kötet, 1-2. szám, 33-40. oldal, Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kirchner I. (2003)/1: Bevezetés a lineáris algebrába. Tankönyv, ISBN 963 212 676 9, Főiskolai 
Kiadó, Dunaújváros.

Kirchner I. (2003)/2: Végeselem hálózat automatikus generálása és optimalizálása görbült 
felületeken, eredmények implementálási lehetősége a vasbeton orientált FEM-Design 
rendszer környezetében. NKFP 2002 2/16 „e-Design: acél, vasbeton és acél-vasbeton 
mérnöki szerkezetek komplex tervezését támogató Internet alapú tudásbázis” című 
project 2003. évi beszámolója. 30-39. oldal, BME Hidak és Szerkezetek Tanszéke, 
KÉSZ Kft., StruSoft Kft., Budapest, december 20.

99



Kirchner, I. (2004)/1: Finite element mesh. 1.1.9. Chapter of FEM-Design Applied Theory 
Book, pp. 24-27., Structural Design Software (StruSoft), Malmö, Sweden.

Kirchner I. (2004)/2: Végeselem háló. A FEM-Design elméleti kézikönyv 3. fejezete, 19-22. 
oldal, Structural Design Software (StruSoft), Budapest.

Kirchner I. – Bojtár I. – Gálos M. – Martos J. – Szabó Z. (1995): Magyar kutatások a csípő 
protézisek tökéletesítésére a matematika és a számítástechnika eszköztárának 
fölhasználásával. Tudományos kisfilm a Magyar Televízió DELTA című tudományos 
hiradójában, XXXII. évfolyam 15. szám, 3' 35", Magyar Televízió Tudományos-Oktatási 
és Ismeretterjesztő Stúdiója, Budapest.

Kirchner I. – Lovas A. (1989): Grafikai lehetőségek a végeselem módszer segítésére. 
Építés-, Építészettudomány, XX. kötet, 3-4. szám, 289-306. oldal, Akadémiai Kiadó, 
Budapest.

Kirchner I. – Rechtorisz Á. (2003): A FEM-Design programrendszer. Bojtár, I. – Gáspár, Zs.: 
Végeselemmódszer építőmérnököknek című könyv 13. fejezete, 267-285. oldal, ISBN 
963 86303 2 9, TERC kiadó, Budapest.

Kirchner I. – Szlameniczky A. (2004): Tetszőleges keresztmetszetű, két irányban külpontos 
erővel terhelt vasbeton rúdszerkezeti elem vasalásának optimálása, a matematikai 
eljárás kidolgozása. NKFP 2002 2/16 „e-Design: acél, vasbeton és acél-vasbeton 
mérnöki szerkezetek komplex tervezését támogató Internet alapú tudásbázis” című 
project 2004. 06. 30. határidejű beszámolója. 64-71. oldal, BME Hidak és Szerkezetek 
Tanszéke, KÉSZ Kft., StruSoft Kft., Budapest.

Krekó B. (1966): Lineáris programozás. Közgazdasági és Jogi Kiadó, Bubapest.

Korn G. A. – Korn T. M. (1975): Matematikai kézikönyv műszakiaknak. Műszaki Könyvkiadó, 
Budapest.

Kósa A. (1979): Optimumszámítási modellek. Műszaki Könyvkiadó, Budapest.

Kucwaj, J. (1992): Fully automatic generation of unstructured 2-D triangular meshes using 
Lo’s advancing front technique. Report No 3., Cracow University of Technology Section 
of Applied Mathematics, Kraków, Poland.

Kurutzné Kovács M. – Scharle P. (1985): A végeselem-módszer egyszerű elemei és 
elemcsaládjai. Műszaki Könyvkiadó, Budapest.

Lo, S. H. (1988): Finite Element Mesh Generation over Curved Surfaces. Computer & 
Sructures, vol. 29, No. 5, pp. 731-742.

Lo, S. H. (1989): Delaunay Triangulation of non-convex Planar Domains. International Journal 
for Numerical Methods in Engineering, vol. 28, pp. 2695-2707.

Martens, M. – Van Audekercke, R. – Delport, P. – Meester, D. – Mulier, J. C. (1983): The 
Mechanical Characteristics of Cancellous Bone at the Upper Femoral Region. J. 
Biomechanics, vol. 16, No. 12, pp. 971-983.

Obádovics J. Gy. (1975): Numerikus módszerek és programozásuk. Tankönyvkiadó, Budapest.

Olsson, D. M. (1974): A Sequential Simplex Program for Solving Minimization Problems. 
Journal of Quality Technology, vol. 6, No. 1, pp. 53-57.

Pogáts F. (1998): Vektorok, koordinátageometria, trigonometria. TypoTEX Kiadó, Budapest.

Popper Gy. (1966): Numerikus módszerek. Mérnöki Továbbképző Intézet előadássorozatából: 
4541, (27-30), Budapest.

Popper Gy. (1985): A végeselem-módszer matematikai alapjai. Műszaki Könyvkiadó, Budapest.

Popper Gy. – Csizmás F. (1993): Numerikus módszerek mérnököknek. TypoTEX Kiadó, 
Budapest.

100



Rivara, M. C. (1987): A Grid Generation Based on U-triangles Conforming Mesh-Refinement 
Algorithms. IJNME, vol. 24, pp. 1343-1354.

Rivara, M. C. (1989): Selective Refinement/derefinement Algorithms for Sequences of Nested 
Triangulations. IJNME, vol. 28, pp. 2889-2906.

Rózsa P. (1991): Lineáris algebra és alkalmazásai. Tankönyvkiadó, Budapest.

Sándor I. (1982): Matematika I/2. Kézirat, Tankönyvkiadó, Budapest.

Scharnitzky V. (2003): Vektorgeometria és lineáris algebra. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

Schroeder, W. J. – Shepard, M. S. (1990): A Combined Finite Octree/Delaunay Method for 
Fully Automatic 3-D Mesh Generation. IJNME, vol. 29, pp. 37-55.

Shepard, M. S. – Georges, M. K. (1991): Automatic 3-D Mesh Generation by the Finite Octree 
Technique. SCOREC Report, 1, Scientific Computation Research Center, Revesselaer 
Polytechnic Institute, Troy, NY, 12, 180-3590.

Szabó Z. – Bojtár I. – Polgár K. – Kirchner I. – Juhász I. (1995): Kutatási fázisban lévő, új 
megoldású csípőizületi protézis bemutatása és biomechanikai elemzése. A Magyar 
Ortopéd Társaság Kongresszusa, Szeged, június 8-11.

Traub, J. F. (1964): Iterative Methods for the Solution of Equations. Prentice Hall, Englewood 
Cliffs.

Ungethüm, M. – Blömer, W. (1987): Technologie der zementlosen Hüftendoprothetik. 
Orthopäde, 16, pp. 170-184.

Vincze I. (1968): Matematikai statisztika ipari alkalmazásokkal. Műszaki Könyvkiadó, 
Budapest.

Vutskits Zs. – Bojtár I. – Kirchner I. – Gálos M. (1993): A null-generációs csípő protézisszár 
rögzítésének kísérleti vizsgálata. A Magyar Ortopéd Társaság Vándorgyűlése, Pécs, 

június 3-5.

Vutskits Zs. – Bojtár I. – Tomka P. – Kirchner I. (1992): Az osteolysis csökkentését célzó null-
generációs protézisszár összehasonlító szilárdságtani vizsgálata. A Magyar Ortopéd 
Társaság Vándorgyűlése, Miskolc-Lillafüred, május 28-30.

Vutskits Zs. – Bojtár I. – Tomka P. – Kirchner I. (1995): Csípő protézisszár biomechanikai 
kísérleti vizsgálata. A Magyar Ortopéd Társaság Kongresszusa, Szeged, június 8-11.

Yerry, M. – Shepard, M. S. (1985): Automatic Mesh Generation for 3-D Solids. Computer & 
Structures, vol. 20, No. 1-3, pp. 31-39.

101



A. Függelék

C nyelvű forrásnyelvi rutin a módosított Birge-Vieta módszerhez

Megjegyzések a mellékelt C nyelvű forrásnyelvi rutinhoz:

- A „SolveEquN” rutin visszatérési értéke a megtalált valós gyökök száma.
- A bemeneti „rAcc” érték (a számítástechnikában megszokott  módon) egynél  kisebb 

abszolút értékű aktuális gyök esetében az abszolút hibát, míg a fölött a relatív hibát je-
lenti.

- Az együtthatók indexezése (programozás-technikai okokból) az 5.5 alfejezetben hasz-
nálttal ellentétes.

- Az „x” tömbben csak a valós gyökök térnek vissza a hívási helyre.
- Az aktuális közelítő gyök valós részét „x_”, képzetes részét „y_” jelöli.
- Az első- és másodfokú egyenletek gyökeit közvetlenül, képletszerűen állítjuk elő.
- Az „_squ” a négyzetre emelés lokális függvénye.
- Ha az numerikus okokból indokolt (zérushoz igen közeli derivált esetében) az iterációt 

egy véletlenszerű pozícióból folytatjuk. 
- A függvényérték és  a  deriváltak  előállításához szükséges  változók  („alfa”,  „beta”, 

„kszi”, „eta”, stb.) számítása fordított sorrendben történik (azaz a második, majd az el-
ső deriválthoz, végül a függvényértékhez szükséges változók előállítása történik meg), 
melynek az az igen nagy előnye, hogy egy darab ciklussal egyszerűen megoldhatóvá 
vált e részfeladat.

- Annak érdekében, hogy az utóiteráció végrehajtható legyen az eredeti algebrai egyen-let 
együtthatóit az „a” tömbben változatlanul hagyjuk.

- A „b” tömb a polinom osztások után keletkező, mindenkori alacsonyabb fokú algebrai 
egyenlet együtthatóit tartalmazza.
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//**************************************************************************
//* Second order Newton-Rapsone finement solution
//* based on Birge-Vieta method to get the complex solutions
//* combine with Horner calculation form and polinom devide technics 
//* plus a special post iteration
//* made by István Kirchner
//* Shape of the equation:  
//*
//* a[n]*x^n + a[n-1]*x̂ (n-1) + a[n-2]*x^(n-2) + ... + a[1]*x + a[0] = 0.0
//*
//**************************************************************************
_export32 long SolveEquN(long nDegree, real a[], real rAcc, real x[])
// nDegree: number of the degree of the equation
// a: the array of the coefficient of the equation
// rAcc: the alowed numerical error of the solutions 
//             (in the case of rAcc == 0.0 the rAcc will be FLT_EPSILON)
// x: the vector of the solutions;
//             in normal case the solutions come in decrese order
{
  long double *b, max_x, max2, alfa, alfa_1, beta, gamma, gamma_1, delta, kszi, kszi_1, eta, 
              x_, y_, t, dx, dy, s, D, alfa2_beta2, alfa_beta, E, F, G, H, rAcc2, zero2, zero2_;
  long i, nRealSolution = 0, nSolution = 0;
  bool complex;
  if (nDegree <= 0) 
    return 0;

  // initialization:
  rAcc = fabs(rAcc); 
  if (rAcc < FLT_EPSILON) 
    rAcc = FLT_EPSILON;

  while (fabs(a[nDegree]) < FLT_EPSILON && nDegree > 0) 
    nDegree--;
  if (nDegree == 0) 
    return 0;
  b = malloc((nDegree + 1) * sizeof(real));
  if (b == NULL)
    return 0;

  srand((unsigned)time(NULL));
  rAcc2 = _squ(rAcc); 
  zero2 = _squ(FLT_EPSILON); 
  zero2_ = _squ(FLT_EPSILON / a[nDegree]);

  // transform the equation into the normal form:
  b[nDegree] = 1.0; 
  for (i = 0; i < nDegree; i++) 
    b[i] = a[i] / a[nDegree];

103



  if (nDegree == 1) // solving of the first degree equation:
  {
    x[nRealSolution] = -b[nDegree - 1]; 
    nRealSolution++;
    free(b);
    return nRealSolution;
  }

  if (nDegree == 2) // solving of the second degree equation:
  {
    x_ = -b[nDegree - 1] / 2.0; 
    y_ = _squ(x_) - b[nDegree - 2];
    if (y_ >= -zero2) 
    {
      y_ = sqrt(fabs(y_));
      x[nRealSolution] = x_ + y_; nRealSolution++;
      x[nRealSolution] = x_ - y_; nRealSolution++;
    }
    free(b);
    return nRealSolution;
  }

  max2 = 0.0; 
  for (i = 0; i < nDegree; i++) 
    if (fabs(b[i]) > max2) 
      max2 = fabs(b[i]);
  // the starting value of the iteration:
  max2  = _squ(max2 + 1.0);
  max_x = sqrt(max2 - 1.0);
  x_ = max_x; 
  y_ = 1.0; 
  t = _squ(x_) + _squ(y_);

SECONDARY_ITERATION :
  // Horner calculation form:
  alfa = a[nDegree]; 
  beta = gamma = delta = kszi = eta = 0.0;
  for (i = nDegree - 1; i >= 0; i--)
  {
    kszi_1 = kszi; 
    kszi = kszi_1 * x_ - eta * y_ + gamma;
    eta = eta * x_ + kszi_1 * y_ + delta;
    gamma_1 = gamma; 
    gamma = gamma_1 * x_ - delta * y_ + alfa;
    delta = delta * x_ + gamma_1 * y_ + beta;
    alfa_1 = alfa;
    alfa = alfa_1 * x_ - beta * y_ + a[i];
    beta = beta * x_ + alfa_1 * y_;
  }

  if ((D = _squ(gamma) + _squ(delta)) >= zero2) //: the square value of the derivate function
  {
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    alfa2_beta2 = (_squ(alfa) - _squ(beta)) / D; 
    alfa_beta = alfa * beta / D;
    E = alfa2_beta2 * kszi - alfa_beta * eta;
    F = alfa2_beta2 * eta  + alfa_beta * kszi;
    G = gamma / D * (_squ(gamma) - 3.0 * _squ(delta));
    H = delta / D * (_squ(delta) - 3.0 * _squ(gamma));

    dx = (alfa * gamma + beta * delta + E * G - F * H) / D;
    dy = (beta * gamma - alfa * delta + E * H + F * G) / D;
    x_ -= dx; 
    y_ -= dy; 
    t = _squ(x_) + _squ(y_);
    if (t > max2)
      if (nSolution == 0)
      {   
        // jump to a random starting position:
        x_ = max_x * (2.0 * (real)rand() / RAND_MAX - 1.0); 
        y_ = 1.0; 
        t = _squ(x_) + _squ(y_);
        goto SECONDARY_ITERATION;
      }
      else 
      {
        free(b);
        return nRealSolution;
      }
    if (t > 1.0) 
    {
      if ((_squ(dx) + _squ(dy)) / t >= rAcc2) 
        goto SECONDARY_ITERATION;
    }
    else
      if (_squ(dx) + _squ(dy) >= rAcc2) 
        goto SECONDARY_ITERATION;
  }
  else
    if (nSolution == 0 && _squ(alfa) + _squ(beta) >= zero2) //: the square value of the function
    {   
      // jump to a random starting position:
      x_ = max_x * (2.0 * (real)rand() / RAND_MAX - 1.0); 
      y_ = 1.0; 
      t = _squ(x_) + _squ(y_);
      goto SECONDARY_ITERATION;
    }
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  x[nRealSolution] = x_;
  if (fabs(x_) > FLT_EPSILON) 
    complex = (fabs(y_ / x_) > 2.0 * rAcc);
  else
    complex = (fabs(y_) > 2.0 * rAcc);
  nSolution += 1 + complex; //: a complex solution means two valid solutions
  nRealSolution += !complex;

  if (nDegree - nSolution <= 0)
  {
    free(b);
    return nRealSolution;
  }

  // reduction of the eqution devided by the polinom belonging to the actual solution:
  if (complex)
  { 
    s = 2.0 * x_; 
    b[nDegree - 1] += s;
    for (i = nDegree - 2; i >= nSolution; i--) 
      b[i] += b[i + 1] * s - b[i + 2] * t;
  }
  else 
    for (i = nDegree - 1; i >= nSolution; i--) 
      b[i] += b[i + 1] * x_;

  // finding the next solution:
  if (nDegree - nSolution == 1)
  {
    x_ = -b[nDegree - 1]; 
    y_ = FLT_EPSILON; 
    t = _squ(x_) + _squ(y_);
    goto SECONDARY_ITERATION;
  }

  if (nDegree - nSolution == 2)
  {
    x_ = -b[nDegree - 1] / 2.0; 
    s = _squ(x_) - b[nDegree - 2]; 
    y_ = sqrt(fabs(s));
    if (s >= -zero2) 
    {
      x_ += y_; 
      y_ = FLT_EPSILON;
    }
    t = _squ(x_) + _squ(y_);
    goto SECONDARY_ITERATION;
  }
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  max2 = 0.0; 
  for (i = nDegree - 1; i >= nSolution; i--) 
    if (fabs(b[i]) > max2) 
      max2 = fabs(b[i]);
  // the starting value of the iteration:
  max2  = _squ(max2 + 1.0);
  max_x = sqrt(max2 - 1.0);
  x_ = max_x; 
  y_ = 1.0; 
  t = _squ(x_) + _squ(y_);

PRIMARY_ITERATION :
  // Horner calculation form:
  alfa = 1.0; 
  beta = gamma = delta = kszi = eta = 0.0;
  for (i = nDegree - 1; i >= nSolution; i--)
  {
    kszi_1 = kszi; 
    kszi = kszi_1 * x_ - eta * y_ + gamma;
    eta = eta * x_ + kszi_1 * y_ + delta;
    gamma_1 = gamma; 
    gamma = gamma_1 * x_ - delta * y_ + alfa;
    delta = delta * x_ + gamma_1 * y_ + beta;
    alfa_1 = alfa;
    alfa = alfa_1 * x_ - beta * y_ + b[i];
    beta = beta * x_ + alfa_1 * y_;
  }
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  if ((D = _squ(gamma) + _squ(delta)) >= zero2_) //: the square value of the derivate function
  {
    alfa2_beta2 = (_squ(alfa) - _squ(beta)) / D; 
    alfa_beta = alfa * beta / D;
    E = alfa2_beta2 * kszi - alfa_beta * eta;
    F = alfa2_beta2 * eta  + alfa_beta * kszi;
    G = gamma / D * (_squ(gamma) - 3.0 * _squ(delta));
    H = delta / D * (_squ(delta) - 3.0 * _squ(gamma));

    dx = (alfa * gamma + beta * delta + E * G - F * H) / D;
    dy = (beta * gamma - alfa * delta + E * H + F * G) / D;
    x_ -= dx; 
    y_ -= dy; 
    t = _squ(x_) + _squ(y_);
    if (t > max2)
    {   
      // jump to a random starting position:
      x_ = max_x * (2.0 * (real)rand() / RAND_MAX - 1.0); 
      y_ = 1.0; 
      t = _squ(x_) + _squ(y_);
      goto PRIMARY_ITERATION;
    }
    if (t > 1.0) 
    {
      if ((_squ(dx) + _squ(dy)) / t >= rAcc2) 
        goto PRIMARY_ITERATION;
    }
    else
      if (_squ(dx) + _squ(dy) >= rAcc2)
        goto PRIMARY_ITERATION;
  }
  else
    if (_squ(alfa) + _squ(beta) >= zero2_) //: the square value of the function
    {   
      // jump to a random starting position:
      x_ = max_x * (2.0 * (real)rand() / RAND_MAX - 1.0); 
      y_ = 1.0; 
      t = _squ(x_) + _squ(y_);
      goto PRIMARY_ITERATION;
    }
  goto SECONDARY_ITERATION;
}
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B. Függelék

A tézisek újdonságtartalma nemzetközi összevetésben

Általános megjegyzések

Bizonyára az olvasóban is fölmerült, hogy egyes – elsősorban nem végeselemes – szá-
mítógépes programokban részben vagy egészben fölfedezhetők a tézisekben bemutatott (dön-
tően geometriai) problémák megoldására eszközök. Az ezeket fejlesztő szoftverházak azon-ban 
nem publikálják  módszereik mibenlétét. Teszik  ezt  azért,  mert  nyilvánvaló  módon ellen-
érdekeltek, algoritmusaikat titokként kezelik. Így érdemben a helyzet ugyanaz, mintha azok 
nem is léteznének, azaz kénytelenek vagyunk ezeket, mint új eredményeket újból kifejleszte-ni. 
Hogy az így kifejlesztett algoritmusok mennyire térnek el,  illetve  egyáltalán eltérnek-e az 
említett szoftverházak megoldásaitól, valószínűleg majd csak évek múlva fogjuk megtudni.  

Akadnak szerzői joggal nem védett megoldási módszerek, algoritmusok, amelyekre ál-
talában szabadon fölhasználható szoftverek is rendelkezésre állnak. (Ilyen például a poligonok 
triangulizációja.) Ezekkel a szoftverekkel azonban számos probléma van:

• Elenyésző kivételtől eltekintve ezek csak addig használhatók föl szabadon, amíg azo-kat 
nem profitorientált célzattal építjük be a programba. 

• Érthető módon nincsenek azzal az igényességgel és körültekintéssel tesztelve, ami egy 
nemzetközi forgalmazásra szánt program esetén elvárható. Senki és semmi nem garan-
tálja e szoftverek helyes működését minden elképzelhető körülményt figyelembe véve.

• Adatstruktúrájuk olymértékben eltér az őket használni óhajtó szoftverben alkalmazot-
tól, hogy ezen adatstruktúra transzformálására kifejlesztendő szoftver elkészítése gaz-
daságtalanná teszi a szabadon fölhasználható szoftverek beépítését.

• Megmagyarázható módon  kevés  figyelmet  fordítanak  arra,  hogy  ezek  elegendően 
gyorsak és alacsony memóriaigényűek legyenek.

Ha e négy körülmény akár csak egyike is fönnáll, akkor ismét saját, újszerű megoldás kifej-
lesztésére kényszerülünk,  melyek ennélfogva  új  eredménynek tekintendők.  Megjegyezzük, 
hogy rendszerint az említett valamennyi probléma egyszerre fönnáll.

Természetesen ugyancsak igen fontos  eredmény a  bemutatott  tézisek alkalmazása a 
különböző mérnöki problémák megoldásában. Ezen alkalmazások sokaságát tanulmányozhat-
juk a C. függelékben. Ilyen értelemben tehát a következő függelékben leírtak ide is tartoznak.

Mindezeken túlmenően az egyes tézisek, altézisek napjainkban is fönnálló újdonság-
tartalmát – legjobb tudásom szerint – tételesen az alábbi lista tartalmazza. Megfigyelhető, hogy 
a  korai  tézisek,  altézisek  mindegyikének (melyek  keletkezésük  időpontjában  jelentősebb 
újításnak számítottak) maradt még a mai napig is számottevő újdonságtartalma. 

1.1altézis 

(„Automatikus régiófölépítő algoritmust alakítottam ki.”)

- A körívek tényleges körívként való kezelése.
- Az önérintkezést is figyelembe vevő megoldás.

1.2altézis

(„Boole-függvényekkel analóg geometriai problémákat oldottam meg régiók esetére.”)

- A körívek tényleges körívként való kezelése.
- Az önérintkezést is figyelembe vevő megoldás.
- Építőmérnöki végeselemprogramban történő széleskörű alkalmazás.
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1.3altézis

(„Különböző típusú ofszet függvényeket alakítottam ki régiók esetére.”)

- A körívek tényleges körívként való kezelése. 
- Az önérintkezést is figyelembe vevő megoldás. 
- A probléma Boole-függvényekkel történő megoldása.
- A háromféle típus (matematikai, mérnöki és iránymenti) bevezetése és megkülönböz-

tetése.
- Építőmérnöki végeselemprogramban történő széleskörű alkalmazás.

1.4altézis

(„Automatikus sík háromszög végeselem alaphálót generáló algoritmust dolgoztam ki.”)

- A leválasztandó  háromszögek harmadik sarokpontjának megkeresése moduláris,  így 
tetszőleges elv alapján működő eljárásra cserélhető. Ily módon például megkaphatjuk 
akár  a  jól  ismert  Delaunay-féle triangulizálást  is.  Mondható tehát,  hogy például  a 
Delaunay-féle triangulizálás az általam kifejlesztett eljárás egy speciális esete.

- Mivel  valamennyi korábbi triangulizációs eljárástól függetlenül került  kifejlesztésre, 
ezért részmegoldásaiban magától értetődően különbözik azoktól.

1.5 altézis

(„Globális alaki optimumra törekvő heurisztikus algoritmust fejlesztettem ki, háromszög 
síkbeli végeselem alapháló négyszögesítésére.”)

- A háló globális alaki optimumára törekvés.
- A globális alaki optimumhoz tartozó célfüggvény fölírása.
- A Vogel-Korda-féle módszer átdolgozása és alkalmazása a közelítő optimáláshoz.

1.6 altézis

(„Sík végeselemháló heurisztikus sűrítési technikáját dolgoztam ki.”)

- A lokális hatásokat reprezentáló építőmérnöki objektumokhoz csatlakozó végeselemek 
automatikus, interaktív megkeresése.

- Modulárisan cserélhető vágásminták alkalmazása a vágásra kijelölt végeselemek topo-
lógiailag korrekt darabolására.

1.7 altézis

 („Heurisztikus algoritmust dolgoztam ki sík végeselemháló csomóponti koordinátáinak 
optimálására.”)

- A területkiegyenlítésre törekvésen alapuló megoldás.
- A körív menti minimumot adó speciális iteratív eljárás.
- A csomópont föltétel nélküli minimum irányába történő elmozdítása helyett a gradiens 

irányú elmozdítás alkalmazása.
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2.1 altézis

(„Automatikus testfölépítő algoritmust fejlesztettem ki.”)

- Az önérintkezést is figyelembe vevő megoldás.
- Építőmérnöki végeselemprogramban történő széleskörű alkalmazás.

2.2 altézis

(„Boole-függvényekkel analóg geometriai problémákat oldottam meg testek esetére.”)

- Az önérintkezést is figyelembe vevő megoldás.
- Építőmérnöki végeselemprogramban történő széleskörű alkalmazás.

2.3 altézis

(„Stratégiát fejlesztettem ki térbeli mérnöki szerkezetek síkbeli végeselemháló rendszeré-
nek automatizált elkészítésére.”)

- A minőségileg magasabb szintű és szervezettségű automatizálás, melynek során szinte 
az összes előző altézis fölhasználásra kerül.

- A geometriai váz fogalmának bevezetése, annak folyamatos karbantartása a számítás-
tudomány eszköztárának fölhasználásával.

- Az átlagos elemméret automatikus megállapítására kidolgozott matematikai statiszti-kai 
eljárás.

2.4 altézis

(„Megoldottam térbeli  végeselemek  geometriai  fölépítését automatikus  térelemépítés-
sel.”)

- Speciális végeselem-tárcsaprogram elkészítése, hogy egy metszet már meglévő hálójá-
ból kiindulva a fölötte (vagy alatta) lévő metszet sík végeselemhálója automatikusan 
előállítható legyen.

- A frontfelületes technika alkalmazása a metszetek sík végeselemhálója közötti össze-
köttetés megteremtésére, a térbeli végeselemek fölépíthetősége érdekében.

2.5 altézis

(„Megoldottam térbeli alakzat láthatóság szerinti megjelenítését és önárnyékolását.”)

- Valós geometriai térben (és nem képpont koordináták alapján) működik.
- A részben rendezési probléma megoldására kidolgozott indirekt – egy ellenőrző és egy 

javító lépést szükség szerint kombináló – eljárás.
- A továbbfejlesztett indexezési metódus, amely a szükséges reláció kiértékelések szá-mát 

– a javító lépések számától függetlenül – a minimális szintre csökkenti.
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3. tézis

(„Szövetorientációs analízisre alkalmas matematikai statisztikai módszert és algoritmust 
építettem föl.”)

- A probléma modellezése és a teljes – matematikai statisztikai alapokon nyugvó – meg-
oldás.

4. tézis

(„Algoritmust fejlesztettem ki lineáris algebrai egyenletrendszereket megoldó iterációs  
eljárások legtöbbjének konvergencia gyorsítására.”)

- A kidolgozott módszer teljes egészében.

5. tézis

(„Vasbeton keresztmetszet semleges tengelyének iteratív számítását végző eljárást dol-
goztam ki, illetve megoldottam a keresztmetszet hosszvasalásának automatikus előállítá-
sát.”)

- A semleges tengely meghatározására kiépített iterációs algoritmus, amely az egyes ite-
rációs lépésekben három korábbi állapotot is elemez, azok között parabolikus kapcso-
latot fölvéve.

- Térbeli  prizmatikus  vasbeton  rudak hosszvas-kiosztásának automatikus kialakítása a 
gyakorló építőmérnökök elvárásainak megfelelően, azaz a különböző anyagi karakte-
risztikák, a teherkombinációk, a lehorgonyzási hossz, a rudak csoportba sorolásának, 
stb. figyelembevétele, továbbá számos – gyakorló mérnök számára elengedhetetlenül 
fontos – adat szolgáltatása, mint például a vasak súlya, hosszúsága, hosszanti elhelyez-
kedése, illetve a különböző kihasználtsági adatok.

6. tézis

(„n-edfokú algebrai egyenlet valamennyi gyökének számítását végző eljárást állítottam 
össze.”)

- A Birge-Vieta módszer módosítása, melynek során az elsőrendű Newton-Raphson fi-
nomítás helyett másodrendű Newton-Raphson finomítás került alkalmazásra, továbbá az 
ehhez szükséges formulák fölírása. 
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C. Függelék

A tézisek fontosabb fölhasználási területei

1.1 altézis 

(„Automatikus régiófölépítő algoritmust alakítottam ki.”)

- CAD rajzolási funkciókban kerül alkalmazásra, lehetővé teszi egyszeresen összefüggő 
sík tartományokkal modellezhető mérnöki szerkezetek, szerkezeti elemek kezelését és 
földolgozhatóságát a végeselem-módszer számára.

- Az 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2 és 2.3 altézisekben, az ott ismertetett algoritmusokban mint 
elemi eljárás kerül fölhasználásra. Ezek megvalósíthatatlanok lennének nélküle.

- Fölhasználjuk összetett mérnöki  szerkezetek testmodelljét automatikusan előállító al-
goritmusban.

1.2 altézis

(„Boole-függvényekkel analóg geometriai problémákat oldottam meg régiók esetére.”)

- CAD szerkesztési  funkcióként  kerül  fölhasználásra, lehetővé téve  például  erkélyek 
utólagos födémlemezhez illesztését, a födémek áttöréseinek később történő megadá-sát, 
falakban a nyílászárók kialakítását, stb.

- Lehetővé teszi falak, födémek, síkhéjak felületének, térfogatának, súlyának, súlypont-
jának meghatározását akár egyenletesen változó vastagság és köríves kontúr esetén is.

- Segítségével a sík végeselemeket csak részben terhelő, felületen megoszló különböző 
típusú terhek precízebb figyelembevétele valósítható meg.

- Vasbeton rúd nyomott zónájához tartozó régió automatikus előállítását teszi lehetővé.
- Felület menti vasalások régiójának megállapítására és így a vasak hosszának automati-

kus előállítására alkalmas.
- Segítségével megoldható hálós vasalás igénybevételek alapján történő generálása sík-

beli mérnöki szerkezetekre.
- Alkalmazásra kerül  több szelvényből összetett  acél rudak automatikus alakfölismerő 

algoritmusában.
- Keresztmetszetek, síkidomok szimmetricitási vizsgálata oldható meg segítségével.
- Fölhasználjuk összetett mérnöki  szerkezetek testmodelljét automatikusan előállító al-

goritmusban.
- A mérnöki objektumok végeselemprogramokba történő intelligens importálása számá-ra 

e függvények nélkülözhetetlenek. Gondolunk itt pl. az ArchiCAD vagy IFC formá-tumú 
adatfájlok beolvasására.

- Az 1.3 altézisben, az ott ismertetett eljárásban mint elemi eljárás kerül fölhasználásra.

1.3 altézis

(„Különböző típusú ofszet függvényeket alakítottam ki régiók esetére.”)

- Fölhasználásra kerül CAD szerkesztési funkcióként a programot használók számára. 
- Nagy segítséget nyújt építészeti  rajzok alapján a mérnöki szerkezetek helyes statikai 

vázának automatikus fölvételében. 
- Szükség van rá tetszőleges keresztmetszeti alakú vasbeton gerenda kengyelgeometriá-

jának automatikus előállításakor.
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- Igen előnyösen alkalmazható sík háromszög végeselem alapháló generálásakor a belső 
pontok fölvételében.

- A hosszvasalási régiók módosításakor az iránymenti ofszet kerül alkalmazásra, mely-
nek során a hosszvasak túlnyújtását vesszük automatikusan figyelembe.

- Mérnöki ofszet segítségével vesszük automatikusan figyelembe a felületi hálós vasalá-
sok átfedését.

1.4 altézis

(„Automatikus sík háromszög végeselem alaphálót generáló algoritmust dolgoztam ki.”)

- Alapját képezi a későbbi, 1.5, 1.6, 1.7, 2.4 és 2.5 altéziseknek.
- Alkalmazásra kerül a 2.3-as altézisben a végeselemek átlagos méretének automatikus 

megállapításakor.
- Rudak keresztmetszeti jellemzőit végeselem-módszerrel számító programba került be-

építésre.
- Vasbeton keresztmetszetek semleges tengelyének számításakor, az 5. tézishez kapcso-

lódóan a keresztmetszet kicsiny háromszögekre bontásában hasznosítjuk.

1.5, 1.6 és 1.7 altézis

(„Globális alaki optimumra törekvő heurisztikus algoritmust fejlesztettem ki, háromszög 
síkbeli végeselem alapháló négyszögesítésére.”)
(„Sík végeselemháló heurisztikus sűrítési technikáját dolgoztam ki.”)
(„Heurisztikus algoritmust dolgoztam ki sík végeselemháló csomóponti koordinátáinak 
optimálására.”)

- Numerikus szempontból minél előnyösebb sík végeselemháló kialakítását teszik lehe-
tővé.

- Elengedhetetlenül szükség van ezekre a 2.3 és 2.4 altézisek algoritmusaiban.
- Rudak keresztmetszetei jellemzőit végeselem-módszerrel számító programba kerültek 

beépítésre.

2.1 altézis

(„Automatikus testfölépítő algoritmust fejlesztettem ki.”)

- Fölhasználásra kerül CAD rajzolási funkciókban a programot használók számára.
- Lehetővé teszi egyszeresen összefüggő térbeli  tartományokkal modellezhető mérnöki 

szerkezetek, szerkezeti elemek kezelését  és földolgozhatóságát a végeselem-módszer 
számára.

- A 2.2-es altézis elemi eljárásaként hasznosul. Az megvalósíthatatlan lenne nélküle.
- Fölhasználjuk összetett mérnöki  szerkezetek testmodelljét automatikusan előállító al-

goritmusban.

2.2 altézis

(„Boole-függvényekkel analóg geometriai problémákat oldottam meg testek esetére.”)

- Ez az altézis alapvető előföltétele annak, hogy testként, térbeli végeselemhálóval mo-
dellezhessünk mérnöki szerkezeteket vagy szerkezeti részeket és így pontosabb, a va-
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lósághoz jóval  közelebb  álló  végeselemes vizsgálatot  hajthassunk végre, mindezt a 
gyakorló mérnök számára egyszerűen lehetővé téve. Ilyen egzaktabb vizsgálatokra le-
het  szükség például keretsarkok, szerkezeti kapcsolati  elemek,  rúdszerkezeti csomó-
pontok, alapozási részletek pontosabb szilárdsági vizsgálatakor, valamint lokális hatá-
sok (pl.  koncentrált erők, gépészeti áttörések, föltámaszkodások, stb.) környezetének 
precízebb elemzéséhez.

- Fölhasználásra kerül CAD szerkesztési funkcióként.
- Lehetővé teszi testek felületének, térfogatának, súlypontjának meghatározását.
- Fölhasználjuk összetett mérnöki  szerkezetek testmodelljét automatikusan előállító al-

goritmusban.
- A testmodellből kiindulva alkalmazzuk vasbeton szerkezetek zsaluzatának mennyiségi 

becslésére.
- A testműveletek segítségével szerkesztett testek felszínét héjszerkezetként is fölhasz-

nálhatjuk, ezzel jelentősen kibővítve a modellezhető mérnöki szerkezetek tárházát.
- Fölhasználásra kerül vasalási rajzok készítésére alkalmas modulokban a vasak térbeli 

elhelyezkedését behatároló testek előállításakor.
- A mérnöki objektumok végeselemprogramokba történő intelligens importálása számá-ra 

e függvények nélkülözhetetlenek. Gondolunk itt pl. az ArchiCAD vagy IFC formá-tumú 
adatfájlok beolvasására.

2.3 altézis

(„Stratégiát fejlesztettem ki térbeli mérnöki szerkezetek síkbeli végeselemháló rendszeré-
nek automatizált elkészítésére.”)

- Összetett térbeli mérnöki szerkezet síkbeli végeselem hálózatának automatizált, adap-tív 
előállítására alkalmas, melynek során fölhasználja többek között az 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6 
és 1.7 altézisekben leírt algoritmusokat, azokat minőségileg magasabb szerve-zettségi 
szintre emelve. Mindennek eredményeképpen a  fölhasználónak egyáltalán nem kell 
törődnie  a  végeselemhálóval,  akár  tudatában  sem  kell  lennie  annak,  hogy  tu-
lajdonképpen végeselem-módszer alapú programmal dolgozik.

2.4 altézis

(„Megoldottam térbeli  végeselemek  geometriai  fölépítését automatikus  térelemépítés-
sel.”)

- Speciálisan  „hosszúkás” kialakítású,  hossz  menti  metszetei által  ismert  geometriájú 
objektumokhoz tartozó térbeli  végeselemháló számítógéppel segített  kialakítására al-
kalmas.

- Kiválóan  használható  egyes  biomechanikai  problémák mérnöki  megoldásában,  így 
például hosszúkás csontok (emberi combcsont, gerinc, stb.) végeselemes elemzése so-
rán.

2.5 altézis

(„Megoldottam térbeli alakzat láthatóság szerinti megjelenítését és önárnyékolását.”)

- Tetszőleges,  háromszögekből  fölépíthető  alakzat  láthatóság  szerinti  megjelenítésére 
használható.

- Síkbeli  végeselemhálóhoz tartozó  tetszőleges  eredmény térbeli,  láthatóság  szerinti 
megjelenítésére alkalmazható.
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3. tézis

(„Szövetorientációs analízisre alkalmas matematikai statisztikai módszert és algoritmust 
építettem föl.”)

- Digitalizált felvételeken látható szövetszerkezet vagy szövetszerkezeti részlet anyagi 
viselkedési jellegének földerítését célzó algoritmus. Az anyag izotrop, ortotrop, illetve 
anizotrop viselkedési jellegének és határozottságának meghatározására alkalmas. Föl-
használható például  szemcsés mikrostruktúrák fő  teherviselési  irányának keresésére, 
kőzetcsiszolatok  irányelemzésére,  mesterséges kristályok  irányítottságának földeríté-
sére, élő szövetek sejtjei anyagcsere-folyamatainak irányelemzésére, a szövetburjánzás 
haladási irányának becslésére, stb.

4. tézis

(„Algoritmust fejlesztettem ki lineáris algebrai egyenletrendszereket megoldó iterációs  
eljárások legtöbbjének konvergencia gyorsítására.”)

- Tetszőleges,  iteratív  alapon  működő,  lineáris  egyenletrendszereket megoldó eljárás 
konvergenciájának gyorsítására alkalmas.

5. tézis

(„Vasbeton keresztmetszet semleges tengelyének iteratív számítását végző eljárást dol-
goztam ki, illetve megoldottam a keresztmetszet hosszvasalásának automatikus előállítá-
sát.”)

- Tetszőleges vasbeton rúd keresztmetszetében a semleges tengely, az alakváltozási ábra 
és a feszültségi ábra előállítására használható az anyagi nemlinearitás figyelembevéte-
lével az ismert belső erők és vaskiosztás alapján.

- Térbeli prizmatikus vasbeton rudak hosszvas-kiosztásának automatikus kialakítását te-
szi lehetővé.

6. tézis

(„n-edfokú algebrai egyenlet valamennyi gyökének számítását végző eljárást állítottam 
össze.”)

- Valós  együtthatós  n-edfokú algebrai egyenlet  valamennyi gyökének számítását  teszi 
lehetővé.

- Térben elhelyezkedő, axonometrikusan ábrázolt kör kurzorhoz legközelebb eső pont-
jának meghatározásakor a műveletek során adódó 4-edfokú algebrai egyenlet megol-
dása.

- Vasbeton gerendák kengyeleinek távolságára a  Magyar Szabványból  levezethető 6-
odfokú algebrai egyenlet gyökeinek számítása.
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Jelölések

A, B, C , D, E, F, G halmazok szimbolikus jele vagy paraméterek, változók

a, b, c,  ,  ,  paraméterek, változók

A B A és B halmaz uniója vagy az A és B változók összege

*A B A és B halmaz metszete

A B A és B halmaz különbsége vagy az A és B változók különbsége

/A B A és B halmaz szimmetrikus differenciája („kizáró VAGY”) vagy az A
és B változók hányadosa

x, y, z x, y és z koordinátatengelyek jele vagy futókoordináták, változók

u, v, w u, v és w (lokális) koordinátatengelyek jele vagy futókoordináták,
változók

xyz x, y és z koordinátatengelyek alkotta koordináta-rendszer

uvw u, v és w koordinátatengelyek alkotta (lokális) koordináta-rendszer

xy x és y koordinátatengelyek alkotta koordinátasík
xz x és z koordinátatengelyek alkotta koordinátasík
yz y és z koordinátatengelyek alkotta koordinátasík

A terület

V térfogat

sx , sy , sz test súlypontjának koordinátái

xS , yS régió x, illetve y tengelyre vonatkozó statikai nyomatéka

xzQ , yzQ test statikai nyomatéka az xz, illetve yz koordinátasíkokra

xI , yI régió x, illetve y tengelyre vonatkozó inercianyomatéka

xyI régió centrifugális inercianyomatéka

 ,v x y falak, födémlemezek változó vastagságát leíró függvény

KW, KV négyszög, illetve háromszög végeselem kerülete

TW, TV négyszög, illetve háromszög végeselem területe

maxTW adott kerületű négyszög végeselem által bekeríthető maximális terület
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maxTV adott kerületű háromszög végeselem által bekeríthető maximális terület

wW, wV négyszög, illetve háromszög végeselemhez tartozó súlyozó tényező

 végeselem alaki optimumhoz való közelségét mérő mennyiség vagy
változó

W, V négyszög végeselem, illetve háromszög végeselem alaki optimumhoz
való közelségét mérő mennyiség

A, B, C, D, E, F, G pontok jele vagy paraméterek, változók

a, b, c, d, p, r vektorok jele

a b a és b vektor vektoriális szorzata

aT a vektor transzponáltja

a bT , a bT a és b vektor skaláris szorzata

t háromszög területe vagy lineáris kombinációs szorzó, változó
t háromszög területének kétszerese

t háromszög területek átlaga

 D t háromszög területek szórása

 grad f f függvény gradiense

A régió xy síkra vett vetületének területe

xS , yS régió xy síkra vett vetületének x, illetve y tengelyre vett statikai
nyomatéka

xyS , xzS , yzS régió „alatti” test xy, xz, illetve yz síkra számított statikai nyomatéka

xI , yI régió xy síkra vett vetületének x, illetve y tengelyre vonatkozó
inercianyomatéka

xyI régió xy síkra vett vetületének centrifugális inercianyomatéka

Ke elemi merevségi mátrix

B alakváltozások és eltolódások közti kapcsolatot leíró mátrix

ϕ szintvonal-hajlásszögek kétszereséből képzett valószínűségi változó
vagy szögváltozó

 f  szintvonal-hajlásszögek kétszereséből képzett valószínűségi változó
sűrűségfüggvénye
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 F  szintvonal-hajlásszögek kétszereséből képzett valószínűségi változó
eloszlásfüggvénye

 szintvonal-hajlásszögek kétszereséből képzett valószínűségi változó
várható értéke

 szintvonal-hajlásszögek kétszereséből képzett valószínűségi változó
szórása

 empirikus szintvonal-hajlásszög kétszeresének jele

 empirikus szintvonal-hajlásszögek kétszeresének várható értéke

 empirikus szintvonal-hajlásszögek kétszeresének szórása

 f % ϕ  valószínűségi változó sűrűségfüggvényeinek konvex lineáris

kombinációja

 F % ϕ  valószínűségi változó eloszlásfüggvényeinek konvex lineáris
kombinációja

a b< a háromszög közelebb van a nézőponthoz, mint a b háromszög

a b> a háromszög távolabb van a nézőponttól, mint a b háromszög

a b× a háromszög és b háromszög függetlenek egymástól kirajzolási sorrend
szempontjából

a ∈ H a eleme a H halmaznak

ABC A, B és C sarokpontok által meghatározott háromszög

AB A és B pontokat összekötő szakasz vagy vetítő sugár

A A pont vetített képe

A lineáris egyenletrendszer együtthatómátrixa

x lineáris egyenletrendszer ismeretlenjeinek vektora

b lineáris egyenletrendszer konstansainak vektora

AT A mátrix transzponáltja

1A A mátrix inverze

Â A mátrix közelítő inverze
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v lineáris egyenletrendszer közelítő megoldásához tartozó hibavektor
vagy vektorváltozó

a b a és b vektor merőlegességének jelölése

a bP a és b vektor párhuzamosságának jelölése

 Q x x vektortól függő Q skalár-vektor függvény

σ(ε) feszültség-alakváltozás függvény

N, Tx, Ty, Mt, Mx, My rúd keresztmetszetének igénybevételei (normálerő, x és y irányú
nyíróerő, csavarónyomaték, x és y tengely körüli hajlítónyomaték)

N , xM , yM elmozdult keresztmetszeti sík által kiegyensúlyozott igénybevételek

 paraméterekkel adott elmozdult keresztmetszeti sík által
kiegyensúlyozott igénybevétel(ek) számítását jelölő szimbólum

 elmozdult keresztmetszeti síkot leíró paraméter javított értékének
számítását jelölő szimbólum

y , y , y y függvény első, második és harmadik deriváltja

z

x
z függvény x szerinti parciális deriváltja

x algebrai egyenlet gyökei

x algebrai egyenlet gyökének konjugáltja

i imaginárius egység vagy futóindex

j, k, l futóindexek

x y zv v v xv , yv  és zv  koordinátákkal adott (sor)vektor 
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