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1 Bevezetés

1.1 Egyhéjú rúdszerkezetek

A huszadik század második felében terjedtek el a vékony vasbeton héjak. Ezek
lehetséges formai kialakításait a zsaluzhatóság korlátozza [11]. A kétrégetű hé-
jakhoz hasonlóan, az egyrétegű héjak nagy terek lefedésére alakalmasak. Előnyük,
hogy üveg burkolattal építhető, esztétikus szerkezetek. Az ezredforduló óta
világszerte egyre több egyhéjú rúdszerkezet épül (1.1 ábra). A számítógéppel
segített tervezés és gyártás lehetővé teszi, hogy bonyolult geometriájú szerkezetek
valósuljanak meg.

Az egyhéjú rúdszerkezetek, vagy más néven rácshéjak rúdelemekből épülnek fel,
melyek tengelyeit hálózatnak nevezzük. A hálózat csomópontjai egy középfelületen
fekszenek. A hálózat általában három- vagy négyszögekből, ritkábban öt- vagy
hatszögekből épül fel. Általában acél és fa rácshéjakat építenek, de lézetik
aluminium rácshéj is. A szabad-formájú felületnél a felület szabálytalan, a
görbület pontról-pontra változhat. A rácshéj hálózati kialakítását topológiaként
is szokás említeni. Amikor a középfelület görbületi jellemzőit tanulmányozzuk,
akkor a középfelületet szokás felületként vagy topográfiaként említeni.

A szabad-formájú rácshéjak geometriáját általában az építész határozza
meg, míg a szerkezettervező feladata ennek az alaknak a megvalósítása. Emi-
att a szerkezettervezés során a geometria már csak kis mértékben módosul. A
parametrikus tervezési eszközök lehetővé teszik, hogy az építész és a szerkezetter-
vező közösen találja ki a geometriai kialakítást. A tervezési fázis elején több
geometriai változatot hoznak létre és elemeznek, ezáltal a tervezés egy iteratív
folyamattá válik, és a végeredmény egy esztétikus és szerkezetileg is ideális
szerkezet lehet.

1.1 ábra: Híres szabad-formájú, egyrétegű rúdszerkezetek: Mannheim Pavilion (1974,
Németország, fa, négyszög lécrácshéj) és British Museum Great Court Roof (2000,

London, acél, háromszög rácshéj)
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1.2 Problémafelvetés

A rácshéjak erőjátéka a rúdszerkezetekkel és a héjakkal is mutat hasonlóságokat.
Különös figyelmet igényel a rácshéjak stabilitási vizsgálata. Egyrészt a rácshéj a
kontínuum héjakhoz hasonlóan héjszerű horpadással veszítheti el teherbírását.
Másrészt, ha például csak egy csomópontot terhelünk, akkor az a csomópont
átpattanhat. Ezt a jelenséget a rácshéj lokális adottságai befolyásolják. Szintén
a rúdszerkezetekre jellemző tönkremeneteli mód a rúdkihajlás.

Ezek a stabilitási tönkremeneteli módok mind a szerkezet geometriai jellemző-
itől függenek (görbület, rúdhossz). Ezért fontos a rácshéj geometriai paraméterei
és a teherbírása közötti összefüggések elemzése. A szakirodalom elsősorban egysze-
rűbb alakú héjakkal foglalkozik, mint például kupolákkal, dongákkal, másodfokú
elliptikus és parabolikus transzlációs felületekkel, vagy torznégyszögekkel. Más
alakú rácshéjak elemzésével a szakirodalomban csak elvétve lehet találkozni.

A rácshéjak tervezésére nincs szabvány Európában. Néhány kiadvány megfo-
galmaz tervezési irányelveket [15, 16], elsősorban kupolákra. Az előtervezésnél
használható további tervezési irányelvek kidolgozása jelentősen segítené a gya-
korló mérnökök munkáját. Malek és társai [23] egy paraméteres vizsgálatban
elemeztek kupola és donga rácshéjakat különböző geometriai kialakítással. Annak
érdekében, hogy tervezési irányelveket fogalmazzanak meg, a szerkezetek lineáris
kritikus terheit vetették össze. A lineáris kritikus teher azonban nem mindig
tükrözi a szerkezet valós viselkedését.

Egy másik kulcsfontosságú szempont a rácshéj tervezésénél az alkalmazott
rúdvégi kapcsolat. A tervezési szakasz elején nem csak a kapcsolat merevségi
jellemzőit kell meghatározni, hanem a kivitelezési és építési lehetőségeket is mér-
legelni kell. A megfelelő kapcsolatot többek között aszerint kell kiválasztani, hogy
milyen szelvényeket és hány rúdelemet képes összekötni egy térbeli csomópont-
ban. A csavarozott kapcsolatok alkalmazása sok előnnyel járhat. A hegeszett
kapcsolatokhoz képest könnyebb a helyszíni szerelés, így a hegesztésnél gazdasá-
gosabb lehet. A legtöbb hegesztett rácshéj kapcsolat merevnek tekinthető, míg a
csavarozott kapcsolatok merevsége általában kisebb, így a szerkezeti erőjátékára
gyakorolt hatása nem hanyagolható el. A szabad-formájú rácshéjakhoz használt
kapcsolatok nem csak merevségi, hanem geometriai szempontoknak is eleget kell
tegyenek: különböző térbeli elhelyezkedésű rúdelemek kapcsolatait egy kapcsolati
rendszerrel kell megoldani. Igény van olyan új kapcsolati rendszerek kialakítására,
melyeket könnyű szerelni és melyek gyártása gazdaságos. Az acél keretek kapcso-
lataira sok numerikus kísérleti eredmény létezik, míg a rácshéj kapcsolatokkal
kevés szakirodalom foglalkozik [14, 18, 20, 21].
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1.3 Célkitűzés

A dolgozat céljául azt tűztem ki, hogy megvizsgáljam milyen hatással van a
szerkezet erőjátékára a geometriai kialakítás és az alkalmazott kapcsolat. Ezek
elemzéséhez parametrikus vizsgálatokat végezek. A rácshéjak erőjátékát sok
paraméter befolyásolja, ezért a célkitűzés során fontos a vizsgálandó paraméterek
leszűkítése.

A dolgozat célját az alábbi három kérdés foglalja össze:

1. A rácshéj erőjátékát és tervezését hogyan befolyásolják a geometriai jellem-
zők?

2. A rácshéj erőjátékát és tervezését hogyan befolyásolják az alkalmazott
kapcsolat jellemzői?

3. Milyen tervezési irányelvek megfogalmazásával lehet segíteni a tervezőmér-
nökök munkáját?

A vizsgált goemetriai paraméterek a topográfia (pl. fesztáv, fesztáv-magasság
arány) és a topológia (pl. hálózati kialakítás, hálósűrűség). A dolgozat témá-
jaként a meglévő épületek udvarlefedésére gyakran használt sík, négyzet peremű
rácshéjakat választom. A vizsgálat során kitérek a megtámasztási viszonyok
elemzésére is.

A vizsgált kapcsolat szakirodalmi adatok alapján válaszható ki. Továbbá
cél egy új csavarozott kapcsolat kifejlesztése, mely szabad formájú rácshéjakhoz
használható.

Ahhoz, hogy tanulmányozzam a geometria és a kapcsolat hatását a rácshéjak
erőjátékára, egy hatékony elemzési eljárást kell találni. A szerkezetek teherbírását
nemlineáris végeselemes eljárással határozom meg, mely során figyelembe veszem
az anyagi és geometriai nemlinearitás és a helyettesítő imperfekciók (tökéletlen-
ségek) hatását. Az eredmények alapján olyan tervezési irányelvek megfogalmazása
a cél, melyek az előtervezés során segítséget nyújtanak a tervezőmérnököknek
abban, hogy kedvező erőjátékú rácshéjakat tervezhessenek.

A kutatás során az alábbi feltételezésekkel élek:
- acél anyagú rácshéjakat elemezek;
- az üvegburkolat a rácshálózat csomópontjaiban adja át a felületi terhet,

így a teher mindig a csomópontokban hat;
- kifordulással és elcsavarodó kihajlással nem foglalkozok;
- közelítő hó és önsúly jellegű terhet veszek figyelembe, a szél és hőmérsék-

letváltozás hatását elhanyagolom;
- a dinamikus hatásokat elhanyagolom;
- a használhatósági határállapotot nem vizsgálom.





2 Négyzet peremű rácshéjak geometriája

2.1 A felület és a hálózat létrehozása

A rácshéj középfelületét geometriai és nem geometriai módszerekkel lehet létre-
hozni [24]. A geometriai módszerek közé tartoznak az analitikus képlettel (pl.
gömb, donga) és a geometriai transzformációk segítségével (transzlációs felület,
vonalfelület, forgásfelület) előálló felületek. A nem gemoetriai módszerek egy
alakkeresési tényező (pl. gravitáció, feszítés) segítségével hozzák létre a felületet.
A korábban csak kísérletek során használt nem geometriai módszereknek ma már
elérhetőek a numerikus megfelelői: pl. dinamikus relaxáció vagy rugó-tömegpont
modell [17].

A felület létrehozása után arra egy hálózatot kell definiálni. A cél, hogy olyan
hálózatot hozzunk létre, ami esztétikus és amiben a rúdhosszak szórása kicsi. Egy
egyszerű hálózatkészítési módszer a sík hálózat vetítése a felületre. Függőleges
vetítés csak lapos héjak esetén javasolt, különben a rúdhosszak szórása nagy lesz.

A disszertációban sík, négyzet peremű rácshéjakat vizsgálok. Egy ilyen felület
hoztató létre az alábbi analitikus képlettel:

f(x, y) = H ·
(

1 − 4x2

L2

)
·
(

1 − 4y2

L2

)
for x, y ∈

[
− L

2 ,
L

2

]
(2.1)

ahol L a fesztávolság, H pedig a felület magassága. Ez a felület a sarkokon
kívül elliptikus, a sarkok közelében pedig hiperbolikus. A hálózatot függőleges
vetítéssel hozom létre.

A másik vizsgált alak a négyzet peremre rászorított, befüggesztett anyag
által felvett alak. Ezt az alakot a rugó-tömegpont modellel állítom elő (nem
geometriai módszer). A rugó-tömegpont modellben tömegpontok és azokat
összekötő súlytalan lineáris elasztikus rugók vannak. Az eljárás iteratív úton
a rendszer egyensúlyi alakját állítja elő. A rugók merevsége konstans, kezdeti
(l0) és nyugalmi hosszuk (lr) adott. A négyzet peremű hálózathoz először egy
sík, téglalap hálózatot definiálok (2.1 a ábra). Minden tömegpontnak megadom
a súlyát. A peremen lévő tömegpontok nem mozdulhatnak el. Az iteráció
után a háromszöghálózat a kapott hálózat pontjainak megfelelő összekötésével
állítható elő (2.1 c-d ábra). Az egyes peremek mentén n és k darab háromszög
adódik. 2n = k esetén közel derékszögű hálózatot kapok, míg n = k esetén közel
egyenlőoldalú hálózatot (2.2 ábra).

Mekkora rugómerevségeket definiáljunk a két peremekkel párhuzamos irány-
ban (2.2 ábra), hogy olyan alakot kapjunk, melynek teherbírása a legmagasabb?
A rugómerevségek arányát R-el jelölöm. Egy folytonos, homogén anyag négyzet
peremre feszítve és belógatva az önsúlya alatt az átlókon átmenő függőleges
síkokra (átlós síkokra) szimmetrikus. Ha az anyagot a peremekkel párhuzamos
két irányban más-más erővel feszítjük, akkor ez a szimmetria eltűnik. A továb-
biakban először meghatározom azt az R értéket, melyre az előálló felület az
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2.1 ábra: A rácshéj alakjának előállítása iteratív módszerrel: (a) kezdeti sík
rugó-tömegpont hálózat; (b) az iteráció eredménye; (c) háromszög hálózat definiálása;

(d) végleges rácshéj akak

2.2 ábra: Hálózatok: a zöld vonal az iteráció előtt, fekete vonal a kapott háromszüg
hálózat; balra: derékszögű hálózat (n = 2, k = 4); jobbra: egyenlőoldalú hálózat

(n = k = 4)

átlós síkokra szimmetrikus lesz. Ezt követően az R paraméter változtatásával
meghatározott alakú szerkezetek teherbírását vetem össze.

A rugó-tömegpont rendszerben a rugó nyugalmi hosszát a kezdeti hosszhoz
képest jelentősen kissebbre véve az iteráció során a tömegpontok csak függőlege-
sen tolódnak el. A kapott alak azonos lesz a grid-módszerrel kapott alakkal
[12]. A grid-módszer egy egyszerű alakkeresési algoritmus. A grid-módszer segít-
ségével megmutatható, hogy a rugó-tömegpont modellel kapott alak akkor lesz
szimmetrikus az átlós síkokra, ha:

R = (2n/k)2 (2.2)

Az egyenlőszárú háromszög hálózat esetén (n = k) a szimmetria feltétel akkor
teljesül, ha R = 4. A következő lépésben n = k és változó R alakú szerkezetek
teherbírását vizsgálom. A nemlineáris analízist három teherkombinációra végzem
el: függőleges csomóponti teher működik a teljes szerkezeten vagy a szerkezet egyik
felén. A kapcsolatok merevek és a perempontok csuklósak. A teherbírást perfekt
és imperfekt szerkezeteken is elvégzem. Az imperfekciót az első kihajlási sajátalak
L/500-ra való skálázásával kapom. Minden alak esetén a három teherkombináció
minimuma adja a kritikus terhet (2.3 ábra). A legmagasabb kritikus teher az
R = 3 alakhoz tartozik. Lapos rácshéjak (L/H ≤ 5) esetén az imperfekció
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2.3 ábra: Legkisebb teherbírás érték 3 teherkombináció alapján (L = 40 m,
n = k = 16), balra: perfekt szerkezet esetén, jobbra: imperfekt szerkezet esetén

2.4 ábra: A rugó-tömegpont módszer eltérő beállításával előálló különböző
hálókialakítások: balra: vetített háló (lr = 0.1 · l0), középen: egyenletes hálózat
(lr = l0) (L = 40 m, L/H = 3, n = k = 16); jobbra: rúdhosszak hisztogramja

figyelembevételével R = 3 és R = 4 esetén a teherbírás azonos. Izotróp rácshéj
esetén az R = 4 alak teherbírása lenne a legnagyobb. A vizsgált alak azonban
csak közelítően izotróp. A 2.1 képlettel kapott alakú szerkezet teherbírása (2.3
ábra szaggatott vonal) az R = 10 alakú szerkezetéhez hasonló.

Ha a rugó-tömegpont hálózatban a rugó nyugalmi hossza a kezdeti hosszhoz
képest kicsi, akkor az eredményül kapott hálózat olyan, mint egy függőleges
vetítéssel kapott hálózat (2.4 ábra bal oldala). Az ilyen hálózatokat vetített
hálózatnak hívom. Ennek a hátránya, hogy magas héjak esetén a perem közeli
elemek hossza a többi rúdhossznál jóval nagyobb lesz. Ahhoz, hogy a rácsnak
ezt a tulajdonságát javítsam, a rugó nyugalmi hosszát a kezdeti hosszal azonos
nagyságúra veszem. Az így kapott hálózat rúdhosszainak szórása az előzőhöz
képest jelentősen csökken (2.4 ábra jobb oldala). Az ilyen hálózatokat egyenletes
hálózatnak hívom. Mindkét hálózat teherbírását megvizsgálom adott fesztávú és
kölönböző magasságú szerkezetek esetén (L = 40 m, L/H = 3, 5, 8, n = k = 16).
A teherbírást anyagilag és geometriailag nemlineáris vizsgálattal hatázozom meg.
A vetített hálózathoz képest az egyenletes hálózat teherbírása 20%-al kisebb.
További teherelrendezések és hálósűrűségű szerkezetek vizsgálata szükséges ál-
talánosabb következtetések levonásához.





3 Négyzet peremű, merev kapcsolatú rácshéjak
vizsgálata

A négyzet peremű rácshéj erőjátékának megértéséhez az igénybevételeket rúd
végeselemes és helyettesítő héj végeselemes modellek segítségével vizsgáltam. Két
különböző megtámasztás esetén vizsgáltam a merev kapcsolatú héjat. Ezután egy
parametrikus numerikus vizsgálatot hajtottam végre négyzet peremű rácshéjakon
és Kiewitt rácsozású kupolákon. Az eredmények alapján előtervezési módszert
dolgoztam ki.

3.1 Négyzet peremű rácshéjak igénybevételei különböző
megtámasztási viszonyok mellett

Egy adott négyzet peremű szerkezet vizsgálatát végeztem el az igénybevételek és
az erőjáték elemzése érdekében. A vizsgálathoz rúd és helyettesítő héj végeselemes
modelleket használtam.

A négyzet peremű szerkezeteket általában korábban épült épületek udvar-
lefedésére használják (pl. Great Court, British Museum, London). A korábban
megépült fal sokszor nem képes oldalirányú terhek felvételére. Két megtámasztási
viszonyt vettem figyelembe i. merev vízszintes és függőleges támasz minden
perempontban; ii. csak függőleges megtámasztás minden perempontban. Ezek a
megtámasztási viszonyok szélsőséges eseteknek tekinthetőek, a valóságban véges
merevségű peremgerendát alkalmaznak.

Először az igénybevételeket tanulmányoztam helyettesítő héj modell segít-
ségével. Mivel a vizsgált alaknak nincs analitikus megoldása a membrán elmélet
szerint, így numerikus módszereket használtam. Először a vékony héjak haj-
lításelméletét használtam. A Hegedűs [13] által kifejlesztett programmal vizs-
gáltam négyzet peremű csak függőlegesen megtámasztott szerkezeteket. Az
eredmények azt mutatják, hogy a szelvényméret növelésével, tehát a helyettesítő
héj vastagításával a récshéj normálerői jelentősen csökkennek.

Ezután héj végeselemes modellek segítségével vizsgáltam a szerkezetet mind-
két megtámasztási viszony esetén. A vízszintesen megtámasztott esethez képest a
csak függőlegesen megtámasztott esetben jelentősen megnőnek az igénybevételek.
A normálerő eloszlása eltérő, hisz a vízszintesen megtámasztott esetben a nor-
málfeszültségeket a támaszok közvetlenül képesek felvenni. A sarok környékén
azonban ebben az esetben is nagyok lesznek az igénybevételek.

A következő lépésben négy rúd végeselemes modellt építettem, kettőben csuk-
lós kapcsolatokat használtam, kettőben pedig merevet, és mindkét fent említett
megtámasztási viszonyt használtam. A vízszintesen megtámaszott rácshéj nor-
málerőeloszlása a merev és csuklós kapcsolatok esetén közel azonos. A csak
függőlegesen megtámaszott esetben a normálerők nagyok, ha csuklós kapcso-
latokat alkalmazunk. Ez azt jelenti, hogy az ilyen megtámasztási viszonyú
szerkezetek kapcsolati merevsége nem hanyagolható el. A normálerő elosztlása
eltérő a függőlegesen megtámaszott esetben, ha csuklós vagy ha merev kapcsolatot
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Vízszintes támaszokkal Vízszintes támaszok
nélkül

3.1 ábra: Merev kapcsolatú rácshéj nomrálerői [kN]

alkalmazunk. A merev kapcsolatok esetén a sarok közelében lévő belső (tehát
nem a peremen lévő) elemek a peremgerenda szerepét veszik fel (3.1 ábra bal
oldala). Mindkét megtámaszási esetben a nyomatékok a peremtől kb. 3 panelmé-
ret hosszon jelentősek. A hajlítási és csavarási nyomatékok a sarok közelében a
legmagasabbak. Mindkét megtámasztás esetén igaz, hogy ha a merev kapcsolatú
szerkezet rúdszelvénye a nullához tart, akkor a kialakuló igénybevételek a csuklós
esethez hasonlóak lesznek.

Végül a helyettesítő héj és rúdmodell eredményeit vetettem össze [19] egyen-
lőszárú háromszög rácsozás esetén. A héj anizotróp viselkedését elhanyagoltam.
Az igénybevételek jó egyezést mutatnak vízszintesen megtámasztott merev kap-
csolatú rácshéj esetén. Ha a héj vastagságát csökkentem, akkor a kapott igény-
bevételek a csuklós rúdmodell eredményeivel megegyezőek. Csak függőleges
megtámasztás esetén csak a rácshéj peremeitől távol azonosak a héj és rúdmodel-
lel kapott normálerők.

3.2 Imperfekció-érzékenység

A rácshéjak imperfekció-érzékenységét az imperfekció eltérő mértékben való
skálázásával vizsgálom. Két különböző imperfekciós alakot veszek figyelembe: az
első kihajlási sajátalakot és a lineáris elmozdulási alakot. A teherbírást ezután
perfekt és imperfekt szerkezetek anyagi és geometriai nemlineárist is figyelembe
vevő rúd végeselemes vizsgálatával határozom meg. A két teherbírásérték aránya
a csökkentő tényező.

A négyzet peremű szerkezetnél a laposabb szerkezetek sajátalakjában több
rúdelem mozdul el. A vízszintes megtámasztású rácshéj imperfekció-érzékenysége
nagy és a kihajlási sajátalak adja a kisebb teherbírást. Ha az imperfekciót L/1000-
re skálázom, a csökkentő tényező 78%, míg L/300 esetén 58%. A vízszintesen nem
megtámasztott rácshéj nem érzékeny a imperfekciókra, aminek az az oka, hogy
ez a szerkezet nem ideális héjként viselkedik, hanem a teherbírásában jelentős
szerepet játszik a hajlítási merevsége.
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3.3 Vizsgálatok a helyettesítő kontínuum héj jellemzők a-
lapján

A következőkben egy numerikus paraméteres vizsgálatot mutatok be, mely során
különböző geometriájú szerkezeteket elemezem. A rácshéjak numerikusan kapott
igénybevételeit és teherbírását a helyettesítő héj tulajdonságai (helyettesítő
merevség Eeq és helyettesítő vastagság teq [19]) alapján értékelem ki. A rácshéj
alakját a (2.1) képlettel állítottam elő. Mindkét korábban említett hálózatot
vizsgáloam (2.2 ábra). Az egyes rácshéjakban azonos méretű csőszelvényeket
alkalmazok.

Minden vizsgálatot nyílt forráskódú környezetben végeztem. A kifejlesztett
algoritmusok és a számítási eredmények nyilvánosan elérhetőek az interneten [4].

3.3.1 Lineáris kritikus teher

A helyettesítő héj hajlítási (Beq) és tárcsamerevsége (Teq) a rácshéj viselkedése
szempontjából fontos jellemző. Jelölje ρeq ezek arányát a fesztávolság (L) négy-
zetével elosztva, ami egy dimenzió nélküli paraméter. Csőszelvény esetén:

ρeq = Teq

Beq · L2 =
t2
eq

12L2 = 3EI + GIt

3EA · L2 = 1
c1

· D2
0 + t2

L2 (3.1)

ahol i az inerciasugár, D0 a külső és belső átmérő átlaga, t a csőszelvény fal-
vastagsága, és c1 csak a Poisson-tényezőtől függő paraméter. Mivel D2

0≫t2, t2

elhanyagolható és a fenti egyenletből D0 kifejezhető ρeq függvényében. Ezáltal a
csőszelvény keresztmetszete:

A = πD0 · t = π
√

c1 · √
ρeq · L · t (3.2)

A gömb lineáris kritikus terhe felületre merőleges teher esetén [25] azt sugall-
ja, hogy a négyzet peremű rácshéj lineáris kritikus terhe kifejezhető az alábbi
egyenlettel:

qcr = c2 ·
Eeq · t2

eq

L2 (3.3)

ahol c2 konstans, ha a héj alakja és anyagjellemzői adottak. Behelyettesítve
Eeq, majd a keresztmetszeti terület képletét (3.2), végül pedig teq-t (3.1) átren-
dezésével:

qcr = c2 · 2 · EA · teq√
3 · L2 · lav

= 4π ·
√

c1c2 · E · ρeq · t

lav
(3.4)

qcr · lav

t
= 4π ·

√
c1c2 · E · ρeq (3.5)

A fentiek szerint a rácshéj kritikus terhe megszorozva az átlagos rúdhosszal (lav)
és elosztva a cső falvastagságával ρeq lineáris függvénye. A továbbiakban először
a rácshéj lineáris vizsgálatával kapott igénybevételeit, majd a rácshéj teherbírását
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a ρeq függvényében tanulmányozom. A cél, hogy rúd végeselemes modelleken
végzett numerikus vizsgálattal a fenti konstansokat meghatározzam.

3.3.2 Igénybevételek

Először a rácshéjak lineáris számítással meghatározott igénybevételeit számolom
ki különböző geometriai kialakítások esetén. A rácshéjban fellépő maximális
normálerőt és nyomatékot a ρeq paraméter függvényében ábrázolom. Adott
magasság-fesztávolságú és hálósűrűségű, változó szelvényméretű és fesztávolságú
szerkezeteket vizsgálok.

Az 3.2 ábrán a normálerőt a fesztávolság négyzetével, míg a nyomatékot a
harmadik hatványával normálom. Így az összes eredményt csupán a ρeq és a
támaszkialakítás függvényében lehet jellemezni. Az igénybevételek a vízszin-
tes megtámasztás esetén kisebbek a csak függőlegesen megtámasztott esethez
képest. Minden eredmény, ami adott megtámasztású szerkezethez tartozik egy
görbére illeszkedik. A normált igénybevételek a ρeq paraméternek körülbelül az
exponenciális függvénye, ha ρeq·106<10, míg ennél nagyobb ρeq esetén a lineáris
függvénye a (3.5) egyenletnek megfelelően.

3.3.3 Teherbírás

Ebben a fejezetrészben a rácshéjak teherbírását vizsgálom geometriailag és a-
nyagilag nemlineáris vizsgálattal. A cél, hogy azt elemezzem, hogyan változik a
teherbírás a csőszelvény mérete és a rácshéj geometriai paraméterei (L, k, L/H)
függvényében.

Először egy 40 méter fesztávolságú rácshéjat vizsgálok adott geometriai
paraméterekkel és változó szelvénymérettel (3.3 ábra bal oldala). A (3.5) egyen-
let szerint, ha adott hálósűrűség esetén a teherbírást a t-vel elosztva a ρeq-tól
lineárisan függ (3.3 ábra jobb oldala). A numerikus eredmények egy-egy görbére
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3.2 ábra: Maximális igénybevételek különböző megtámasztási viszonyok mellett,
változó fesztávolság és szelvényméret, L/H = 8, k = 16, lav = 2.0, 3.9 m, a jelölők

mérete a szelvény falvastagságát tükrözik
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3.3 ábra: Rácshéjak teherbírása vízszintes megtámasztással és anélkül változó
szelvényméretekkel, L = 40 m, L/H = 8, k = 16, D = 150 ÷ 700 mm, lav = 3.9 m
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3.4 ábra: Rácshéjak teherbírása vízszintes megtámasztással, L/H = 8, balra: változó
fesztávolság és k = 16, jobbra: változó hálósűrűség

esnek megtámasztástól függően. Ez azt jelenti, hogy a továbbiakban elegendő
egy falvastagsággal számolni.

A következő lépésben a rácshéj fesztávolságát változtatom. A (3.5) egyenlet-
nek megfelelően, ha a teherbírást elosztom t-vel és beszorzom lav-vel, minden
eredmény egy görbére esik (3.4 ábra bal oldala). Annak érdekében, hogy reális
teherbírás értékeket kapjak, a vízszintes megtámasztás nélküli esetben nagyobb
szelvényméreteket használok a vízszintesen megtámasztott esethez képest. En-
nek a következménye, hogy a ρeq paraméter más tartományán vizsgálom a két
megtámasztási esetet.

A következő lépésben változó hálósűrűségű (k) rácshéjakat vizsgálok. Ebben
az esetben azonban a teherbírás (qmax) helyett a csomóponti teherbírást veszem
alapul:

Fmax = qmax · L2

nnd
(3.6)
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ahol nnd a terhelt csomópontok száma. Mivel az átlagos rúdhossz körülbelül L/k,
és mivel a terhelt csomópontok száma körülbelül k2, a qmax · lav/t arány helyett:

qmax · lav

t
= Fmax · nnd · lav

L2 · t
= Fmax · nnd · lav

l2
av · k2 · t

= Fmax

lav · t
(3.7)

arányt értékelem ki.
A 3.4 ábra jobb oldala mutatja, hogy az Fmax/(lav · t) arány különböző

hálósűrűségű rácshéjak esetén csupán a ρeq paraméter függvényében jellemezhető.
A numerikus eredmények azt mutatják, hogy ha Fmax/(lav · t) helyett qmax · lav/t
értéket ábrázolom, akkor az eredmények egy görbére esnek nagyobb fesztávolság
esetén, de a qmax · lav/t értékek kissé eltérnek kisebb fesztávolság esetén. A
továbbiakban ezért a ρeq és Fmax/(lav · t) kapcsolatát vizsgálom.

Végezetül a fesztávolság-magasság arányát vizsgálom. Fmax/(lav · t) nő, ha
L/H növekszik. A Fmax/(lav·t) értéket elosztva egy c paraméterrel, az eredmények
egy görbére esnek. A c paraméter csak a L/H függvénye.

3.3.4 Négyzet peremű rácshéjak teherbírásának becslése

Az előző rész eredményei azt mutatják, hogy tetszőleges fesztávolságú, csőszelvény
méretű, hálósűrűségű és fesztávolság-magasság arányú rácshéj esetén az űlinebreak
Fmax/(lav · t · c) arány csak a dimenzió nélküli ρeq paraméter függvénye, a c
paraméter pedig csak L/H függvénye. Ebben a fejezetrészben ezt az állítást
igazolom egy paraméteres numerikus vizsgálattal. Az eredmények alapján a c
paramétert meghatározom és egy előtervezéshet használható módszert mutatok
be, melyel a rácshéjak teherbírása becsülhető.

Először imperfekció nélküli szerkezeteket vizsgálok vízszintes megtámasztással.
Mindkét vizsgált hálótípus esetén minimum 30 különböző goemetriájú szerkezetet
vizsgálok, minden egyes esetben 4 különböző csőszelvény átmérővel. Hálótípu-
sonként a kapott Fmax/(lav · t) értékek minden egyes L/H arány esetén egy-egy
görbére esnek, kivéve a ritka hálózatok (3.5 ábra szaggatott vonal).

A következő lépésben a c paraméter értékét határozom meg minden egyes
fesztáv-magasság arányhoz (L/H = 10). A c paramétert a vizsgált leglaposabb
szerkezet esetén egynek veszem. A többi c paramétert úgy határozom meg,
hogy az Fmax/(lav · t · c) értékek mind az L/H = 10-hez tartozó görbére essenek
(3.5 ábra jobb oldala).

A kapott Fmax/(lav ·t·c) értékekre hálótípusonként egy-egy függvényt illesztek,
ami csak a ρeq paramétertől függ. A kapott görbét tervezési görbének nevezem.
Minden tervezési görbe esetén kiszámoltam a numerikus értékekhez képest a
relatív hibát. Mindkét hálótípus esetén a legkisebb relatív hiba -10%, tehát
legfeljebb 10%-al becsüli alul a teherbírást a tervezési görbe.

Az eljárást megismételtem imperkekciót is figyelembe vevő szerkezeteken.
Ha az ereményeket az imperfekció figyelembevétele nélkül kapott modellekhez
hasonlítom, néhány esetben az imperfekció hatása elhanyagolható. Ezekben
az esetekben másik imperfekciós alakot kell figyelembe venni, pl. magasabb
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3.5 ábra: Négyzet peremű rácshéjak teherbírása, imperfekció nélkül, vízszintes
megtámasztással, derékszögű hálózat

sajátalakokat. A többi eredményre egy ρeq-tól lineárisan függő tervezési görbét
illesztettem.

A fentiekben leírt eljárást végrehajtottam négyzet peremű héjakon vízszintes
megtámaszás esetén és anélkül, illetve Kiewitt rácsozású kupolákon vízszintes
megtámasztás feltételezésével. A numerikus eredmények alapján egy előtervezési
eljárást dolgoztam ki. A szerkezet geometriai paramétereinek és a szelvényméret
ismeretében a rácshéj teherbírása az alábbi képlettel becsülhető meg:

qestim. = f

(
0.157 · 106 · D2 − 2tD + 2t2

Aplan

)
· t · lav · nnd · c

Aplan
(3.8)

ahol D a csőszelvény külső átmérője, Aplan az alapterület, nnd a nem perempon-
tok száma, f(x) a 3.1 táblázat szerinti tervezési függvény, és c a fesztávolság-
magasságtól függő paraméter. A kapott tervezési függvények lehetővé teszik, hogy
S235 anyagminőséget feltételezve, a tervezők megbecsüljék a rácshéj teherbírását
a geometriai paraméterek vizsgált tartományában.

3.1 táblázat: Tervezési függvények rácshéjak teherbírásának becslésére

Rácshéj típus Perfekt Imperfekt
L/1000 L/300

Vízszintes támasszal
Négyzet perem, derékszögű (1 − 0.921x)/0.114 0.465·x 0.361·x

Négyzet perem, egyenlőszárú (1 − 0.905x)/0.116 0.492·x 0.380·x
Kiewitt kupola (1 − 0.836x)/0.122 (1 − 0.895x)/0.110 (1 − 0.957x)/0.072

Vízszintes támasz nélkül
Négyzet perem 0.157·x





4 Szabad-formájú rácshéjak kapcsolatai

A rácshéjakban alkalmazott rúdvégi kapcsolatokat a geometriai és mechanikai tu-
lajdonságaik alapján lehet jellemezni. Csavarozott kapcsolatok esetén a rúdelem
végére általában egy kapcsolóelemet hegesztenek, melyekhez csatlakoztathatóak
a csavarok. A rácshéj kapcsolatokat két osztályba sorolhatjuk a teherátadás
szempontjából [24]: splice (átlapolt, toldott) és end-face (véglapon illesztett).
Az utóbbi típusú kapcsolat merevsége általában nagyobb, és geometriai szem-
pontból is könnyebben kialakítható [14, 24], ezért a továbbiakban ilyen típusú
kapcsolatokkal foglalkozok.

Rácshéj kapcsolatok merevségi jellemzőiről csak néhány tanulmány érhető el
[3, 14, 20, 21]. Az ún. socket kapcsolatot [3] alkalmazom a vizsgálataim során.
Ez egy olyan kapcsolat, ami csőszelvényeket köt össze (4.1 ábra) egy-egy csavarral.
A csomóponti eleme tál alakú, ebből adódik az elnevezése. A csavar előfeszített. A
rúd végi kapcsolóelem kúp alakú. A hajlítási jellemzőit kísérleti úton határozták
meg.

Nagy fesztávolságú szerkezetekhez és szabad formájú rácshéjakhoz a nagyobb
nyomatékok miatt a fenti kapcsolatnál merevebb kapcsolatra van szükség. A
kapcsolat felületre merőleges hajlítási merevsége jelentős mértékben növelhető,
ha nem csak egy, hanem kettő csavar köti be a rúdelemet [14]. A rácshéjak
felületre merőleges hajlítási merevségének nagyobbnak kell lennie a felület érin-
tősíkjába eső hajlítási merevségénél. Téglalap keresztmetszetű elemeket ezért
egyre gyakrabban alkalmaznak szabad-formájú rácshéjakban. Hasonló okokból a
Milánói Vásárcsarnok lefedése T szelvényekből épült.

Az acél keretek kapcsolataihoz hasonlóan a rácshéjak kapcsolatait merev,
félmerev és csuklós oszályokba sorolhatjuk a felületre merőleges merevségük
alapján [16]. Ha a rúd és a kapcsolat hajlítási merevségének aránya (κ) kicsi, a
kapcsolat csuklósnak tekinthető, míg ha ez az érték elegendően magas, akkor
merevnek tekinthető. Fan és társai [2] kibővítették ezt az osztályozást a rúd
és a kapcsolat szilárdságának arányával (β). Paraméteres vizsgálatot végeztek
különböző fesztáv-magasság arányú gömbsüveg rácshéjakon. Akkor tekintettek

4.1 ábra: Az ún. socket kapcsolat és a kísérleti úton nyert nyomaték-elfordulás
karakterisztikája különböző csavarátmérők esetén (24, 27, 30 mm az S24, S27 és S30

kapcsolatokban) [3]
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egy kapcsolatot félmerevnek, ha a merev és a félmerev kapcsolattal kialakított
rácshéjak teherbírásának aránya 90% és 30% közé esett. A numerikus eredmények
alapján kapcsolat osztályozási határokat definiáltak (4.2 ábra).

4.1 T szelvényű kapcsolati rendszer fejelsztése

A bemutatott socket kapcsolat 30 ÷ 40 m fesztávolságú rácshéjakhoz használható
gömbsüveg és elliptikus paraboloid szerkezeteken végzett parametrikus vizsgálatok
alapján [2, 22]. Egy új kapcsolatot fejlesztettem ki, melynek az előbbinél nagyobb
a hajlítási merevsége és T szelvényű rúdelemeket köt össze egy térbeli csomópont-
ban. L = 40 ÷ 80 méter fesztávolságú vízszintesen is megtámasztott négyzet
peremű rácshéjakhoz lettek megtervezve. Lapos referencia récshéjakat vettem fel
(L/H = 8), melyek T szelvényeit úgy vettem fel, hogy merev kapcsolati kilakaítás
esetén legalább 8 kN/m2-es teherbírásúak legyenek. Ezeknek a szerkezeteknek
kiszámoltam a teherbírását merev kapcsolatot feltételezve (qmax,r), illetve a
kifejlesztett T kapcsolat alkalmazásával (qmax,sr), majd a kapott teherbírás
értékeket összevetettem. A félmerev kapcsolatot akkor tekintem hatékonynak,
ha λ = qmax,sr/qmax,r > 0.8. A továbbiakban a csavaros, félmerev kapcsolat-
tal kialakított szerkezeteket félmerev szerkezeteknek, míg a merev kapcsolattal
kiakalított szerkezeteket merev szerkezeteknek nevezem.

A kapcsolat kifejlesztése előtt először egy kapcsolat osztályozási rendszert
dolgoztam ki négyzet peremű rácshéjakhoz, hasonlóan Fan és társai osztályozási
rendszeréhez gömbsüveg rácshéjakhoz [2]. Az osztályozási rendszer kidolgo-
zásához feltételeztem, hogy az alkalmazott kapcsolat síkbeli hajlítási merevsége a
felületre merőleges merevség 10%-a, míg a teherbírása a harmada. A félmerev és
merev szerkezetek teherbírását geometrialiag és anyagilag nemlineáris végeselemes
vizsgálattal határoztam meg. Egy kapcsolatot akkor tekintek félmerevnek, ha
30% ≤ λ < 90%. λ elsősorban a fesztávolság-magasság aránytól függ. Az elvégzett
vizsgálattal osztályozási határértékeket kaptam (4.1 táblázat). A továbbiakban az
a cél, hogy a kifejlesztett T kapcsolat esetén a referencia szerkezetekben 0.8 ≤ λ.
A κ értéket, mely esetén λ = 0.8, κg-vel jelölöm.

A kifejlesztett end-face típusú kapcsolatban (4.3 ábra) az egyes T rúdelemeket
két rúdtengely irányú, egymás felett elhelyezkedő csavar köti be a henger alakú
csomóponti elembe. A TE típusú kapcsolatnál az öv karcsú (tf = 20 mm), ezért a

4.2 ábra: Kapcsolat osztályozása gömbsüveg rácshéjakra (l0 az átlagos rúdhosszt jelöli)
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csavarok egy, a gerinchez hegesztett, csonka gúla alakú kapcsolati elembe futnak
be. A TF típusú kapcsolatnál a T szelvény öve zömök (tf = 40 mm), így alkalmas
a felső csavar fogadására, míg az alsó csavar egy kisebb gúla alakú kapcsolati
elembe csavarozható. A csomóponti elemről feltételezem, hogy merev a kapcsolat
többi részéhez képest. 10.9-es feszített csavarokat alkalmazok.

A kapcsolat merevségét test végeselemes modell segítségével határoztam meg.
Egy fél kapcsolati elemet és egy konzolos rúdelemet modelleztem (4.4 ábra). A
konzol végén felvett erővel (F ) modelleztem a síkra merőleges (y) és a síkba
eső (z) nyomatékokat. A nyomatékokat (My és Mz) a csomóponti elem végén a
4.5 ábra szerint számoltam.

A modellben figyelembe vettem a csavarban lévő feszítőerőt, valamint kon-
takt végeselemek segítségével azt, hogy az összefeszített, eredetileg érintkező
felületek terhelés hatására megnyílhatnak, eltávolodhatnak egymástól. A kapcso-
lat tönkremenetelét a csavarszakadás okozza, ezért a csavar anyagminőségétől

4.1 táblázat: Négyzet peremű rácshéjak kapcsolatainak osztályozása

L/H κp κr βp βr
8 0.5 15 0.03 0.2
5 1 50 0.03 0.1
3 1 50 0.03 0.5

4.3 ábra: A TE és TF kapcsolat alkotóelemei: csavar és anya (narancs), gúla alakú
kapcsolati elem (sötétzöld), csomóponti elem (piros)

4.4 ábra: Egy fél kapcsolati elem és egy konzolos rúdelem végeselemes modellje
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és a felvett anyagmodelltől jelentősen függ a kapcsolat nyomaték-elfordulási
karakterisztikája.

A végeselemes modell segítségével a 40 méteres fesztávolságra tervezett T kap-
csolatokon (TE40 and TF40) paraméteres vizsgálatot végeztem, annak érdekében,
hogy megértsem a kapcsolat erőjátékát, és hogy megállapítsam, hogy az alkotóele-
mek jellemzői hogyan befolyásolják a kapcsolat nyomaték-elfordulás karakter-
isztikáját (4.2 táblázat). A TE kapcsolat esetén a kapcsolat síkra merőleges
merevsége a gúla alakú kapcsolati elem szélességétől függ. A TF kapcsolat síkbeli
hajlítási merevségét a gúla alakú kapcsolati elem szélesítésével és magasításával
lehet növelni. A kapcsolatok merevségét a csavarátmérő növelésével is lehet
növelni, elsősorban azért, mert nagyobb csavar esetén a felvehető feszítőerő is
nagyobb. Az eredmények alapján a 60 ÷ 80 méter fesztávolságú szerkezetekhez
tartozó kapcsolatok méreteit is felvettem.

A tervezést során a κ > κg feltétel betartása biztosította, hogy a T kapcso-
lattal kialakított referencia szerkezetek teherbírása elég magas legyen (λ > 0.8).
Az kapcsolat osztályozási határok alapján a kifejlesztett kapcsolatok a referen-
cia szerkezetekben mindig félmerevnek tekinthetőek, mivel κ kisebb a merev
határértéknél (κr a 4.2 ábrán és a 4.1 táblázatban). Mivel mindig teljesült
a β > βr feltétel, a kapcsolat teherbírásánál kritikusabb jellemző a kapcsolat
merevsége.

A kapcsolat felületre merőleges nyomaték-elfordulás karaktersztikája a
TF40-es kapcsolat esetén közel azonos mindkét előjelű hajlítás esetén (előjelek a

rigid nodal
element

F

φ

nL

∆

L

4.5 ábra: Alkalmazott teher (F ) és a kapcsolatnál kialakuló elfordulás (φ)

4.2 táblázat: Különböző paraméterek hatása a T kapcsolat nyomaték-elfordulás
karakterisztikájára

Paraméterek
TE40 TF40

kini,y Mu,y kini,z Mu,z kini,y Mu,y kini,z Mu,z
Előfeszítés P ++ ++ ++ ++

Gúla kapcso-
lati elem

szélesség + + ++ ++ + + +
hossz +

magasság + ++
Csavar átmérő d ++ ++ ++ ++

+ hatás ++ jelentős hatás
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4.4 ábra szerint). A TE40-es kapcsolat esetén azonban az egyik irányban sokkal
merevebb a kapcsolat, mint a másik irányban (4.6 ábra). Az eltérő viselkedés
oka, hogy a csavarok a TF kapcsolatban a csomóponti elem közepétől azonos
távolságban vannak, illetve a gúla kapcsolati elem és az öv közel azonos méretűek,
míg a TE kapcsolatnák ezek nem így vannak.

4.2 Rácshéjak a TE és TF kapcsolatokkal

Annak érdekében, hogy megmutassam, hogy a kifejlesztett kapcsolatok alkalmaz-
hatóak, kiszámoltam a referencia szerkezetek teherbírását merev kapcsolattal és
a kifejlesztett félmerev kacsolattal. A rúd végeselemes modellben a kapcsolatok
viselkedését rugókkal modelleztem, melyek nemlineáris karakterisztikáját a test
végeselemes vizsgálattal kapott eredmények alapján vettem fel (4.7 ábra). A
szerkezetek λ értéke 0.81 és 0.9 közé esik. Az ábrán a pontok a referencia szerkezet
tönkremenetelkor a legnagyobb nyomatékot jelölik.

Fontos tudni, hogy ha a kapcsolatot erősíteni kell, akkor a kapcsolat melyik
jellemzői lesznek hatással a szerkezet viselkedésére. Ennek eldöntése érdekében
a referencia szerkezetek teherbírását olyan megerősített T kapcsolatokkal szá-
moltam ki, melyek vagy a felületre merőleges vagy a felület síkjába eső merevségét
merevnek vettem. A felületre merőlegesen félmerev és a felület síkjában merev
kapcsolattal megtervezett szerkezet teherbírását qmax,sr−r-el jelölöm, míg a felü-
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4.6 ábra: A kifejlesztett kapcsolatok nyomaték-elfordulás karaktersiztikája, a pontok a
referencia szerkezet tönkremenetelekor a legnagyobb nyomatékot jelölik
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letre merőlegesen merev és a felület síkjában félmerev kapcsolattal megtervezett
szerkezet teherbírását qmax,r−sr-el. Az eredményeket a 4.8 ábrán foglalom össze,
minden esetben a qmax,sr értéket tekintve nulla százaléknak, qmax,r értéket pedig
száz százaléknak. Az eredmény alapján a TF40 és TF60 kapcsolatok esetén
a síkbeli merevség, míg a többi kapcsolat esetén a síkra merőleges merevség
növelésével lehet elérni, hogy a szerkezetek teherbírása nagyobb legyen.
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4.7 ábra: 60 méter fesztávolságú négyzet peremű rácshéj merev és félmerev
kapcsolatokkal (TE and TF) kapott erő-elmozdulás diagramjai (a qmax teher esetén

legnagyobb elmozdulást szenvedő csomópontra)

4.8 ábra: Különböző irányban merev és félmerev hajlítási merevségű kapcsolatokkal
kialakított szerkezetek maximális teherbírása



5 Négyzet peremű, félmerev kapcsolatú rácshé-
jak vizsgálata

5.1 Módszertan

A kapcsolat jellemzőinek hatását a négyzet peremű rácshéjak teherbírására
parametrikus eljárással vizsgálom. Arra keresek választ, hogy a rácshéj milyen
geometriai paraméterei esetén alkalmazható egy adott kapcsolat. Ennek eldön-
tésére merev és félmerev kapcsolatú szerkezetek szelvényméreteit vetem össze.
Két kapcsolati rendszert vizsgálok: az előző fejezetben ismertetett socket típusú
kapcsolatot, mely csőszelvények esetén alkalmazható, valamint a kifejlesztett
TE és TF kapcsolatokat, melyek T szelvényű rudak esetén alkalmazhatóak. Az
alábbi paraméterekkel felvett rácshéjakat vizsgálom:

1. L = 20 m; 40 m; 60 m; 80 m;
2. L/H = 8; 5; 3;
3. hálósűrűség: lav = 2.5 ÷ 6.0 m
Ebben az alfejezetben a paraméteres tervezési eljárást ismertetem. A számítá-

sokat a rugó-tömegpont eljárással felvett alakú rácshéjakon végzem el (R = 4,
vetített háló)

A vizsgált szerkezeteket egy automatizált eljárással tervezem meg, majd azok
súlyát vetem össze. A tervezéshez megoszló terhet feltételeztem: a csomópontok-
ban működő pontszerű terhek nagysága az egyes csomópontok terhelési mezőjétől
függ. Három teherkombinációt feltételeztem, melyekben hó (s) és önsúly terhet
(g) vettem fel. Az első teherkombinációban a teljes szerkezeten van hóteher,
míg a másik két teheresetben csak a szerkezet egyik felén. A nemlineáris vizs-
gálat során a szerkezet maximális teherszorzóját (αu) határoztam meg a három
teherkombinációban. Az α = 1.0 esetén a szerkezetre ható teher 1.35g + 1.5s.

A szerkezet legkisebb szükséges szelvényméretét iteratív eljárással határozom
meg a merev és félmerev szerkezetek esetén. Minden egyes szerkezetben egy
szelvényméretet alkalmazok. Cső szelvények esetén 5 mm-es falvastagságot
feltételeztem és a szükséges átmérőt határozom meg az iteratív eljárással. A T
szelvények esetén az eljárás egy listából választja ki a szükséges szelvényméretet.

A gyártási és kivitelezési pontatlanságokat figyelembe vevő helyettesítő im-
perfekció rácshéjak esetén általában nem ismert, felvételére nincs szabványos
eljárás. Olyan imperfekciós alakot kell találni, aminek az alkalmazása a szerkezet
teherbírására jelentős hatással van [1]. Irodalomkutatás alapján a helyettesítő
imperfekció felvételénél az alábbiakra kell tekintettel lenni: (i) imperfectiós alak,
(ii) amplitúdó, és (iii) olyan skálázási módszer, ami különbséget tesz a globális
és lokális imperfekciók között.

A paraméteres tervezéskor figyelembe vehető imperfekció felvétele előtt meg-
vizsgálom, hogy a négyzet peremű rácshéjakra milyen hatással van az imper-
fekció. Először az imperfekciós alakok teherbírásra gyakorolt hatását egy lapos
(L/H = 8), sűrű, T szelvényű és TE kapcsolatú rácshéjon vizsgálom, melynél
a rúdkihajlás mértékadó lehet. Többféle imperfekciós alakot vizsgálok: az első
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tíz lineáris kihajlási sajátalakot, a teherbírás kimerülésével előálló, goemetri-
ailag nemlineáris vizsgálattal meghatározott deformált alakot és síkbeli lokális
rúdgörbületet. Az imperfekciókat 1/1000 és 1/300 amplitúdóval skálázom vagy
a fesztávolság vagy a rúdhossz alapján. A sajátalakokat különböző módokon
skálázom. A vizsgált szerkezeten a deformált alak alkalmazása a sajátalaknál
magasabb teherbírást ad. Megmutatom, hogy a sajátalaknak csak a fesztávolság
alapján való skálázása adja a legkisebb teherbírást. Ez azonban túlbecsüli az
olyan sajátalakok hatását, melyeknél a rúdkihajlás dominál. A parametrikus vizs-
gálatban ezért a sajátalakokat a rúdelemek végpontjában a fesztávolság alapján
skálázom. A rúd köztes pontjaiban pedig a sajátalak végpontokhoz képest relatív
elmozdulásait a maximális rúdhossz alapján skálázom.

Továbbá kérdés, hogy a parametrikus tervezés során hány sajátalakot érdemes
figyelembe venni. Ennek eldöntésére 15 szerkezetet vizsgálok meg geometriai
és anyagi nemlinearitást figyelembe vevő végeselemes vizsgálattal. Mindegyik
szerkezetnél az első tíz sajátalakot használom külön-külön, mint imperfekt alakot.
A sajátalakokat a fenti módszerrel 1/1000 amplitúdóval skálázom. Ha az első
tíz sajátalakot figyelembe veszem, akkor az így kapott legkisebb teherszorzóhoz
képest egy sajátalak alkalmazása esetén átlagosan 0.15%-al nagyobb teherbítást
kapok, az első két sajátalak figyelembevétele esetén pedig ez a hiba 0.11%, az
első három sajátalak esetén pedig 0.05%, az első négy esetén pedig 0.03%. Az
eredmények alapján tehát több sajátalak figyelembevétele ajánlott. A paraméteres
vizsgálat során ez első két sajátalakot veszem figyelembe.

5.2 Csőszelvényű rácshéjak

A megtervezett félmerev szerkezeteket a következő szabály alapján értékelem
ki. Ha adott rácshéj gemometria esetén a félmerev szerkezet a merevhez képest
csak jelentős többletsúlyal (> 30%) tervezhető meg, akkor a félmerev kapcsolat
alkalmazását nem tekintem gazdaságosnak és használatát nem javasolom. Az
S24 és S30 socket típusú kapcsolatokat alkalmaztam (4.1 ábra). 40 méteres
fesztávolság esetén csak a nem lapos (L/H = 3 ÷ 5), imperfekció figyelembevétele
nélkül megtervezett szerkezeteket lehet a fenti szabály szerint megtervezni S30-as
kapcsolat esetén. A tervezés során az imperfekciók hatását nem lehet elhanyagolni,
így a kapcsolat alkalmazása ekkora fesztávolság esetén nem ajánlott. 20 méteres
fesztávolság esetén az alkalmazási korlátokat a 5.1 táblázat foglalja össze.

5.3 T szelvényű rácshéjak

Minden keresztmetszeti méret esetén az előző fejezetben meghatározott kapcsolati
merevségeket vettem figyelembe, függetlenül attól, hogy nagyobb öv méret esetén
a kapcsolat teherbírása is nagyobb lenne. Emiatt azonban az előző fejezetben
vizsgált szelvénymérettől sokkal nagyobb szelvényméretekkel nem számoltam, a
lehetséges szelvényméretek listáját eszerint vettem fel.
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5.1 táblázat: Négyzet peremű rácshéjak geometriai alkalmazási korlátai a socket
típusú kapcsolat esetén, L = 20 m, a pipa azt jelenti, hogy a vizsgált tartományban a

kapcsolat korlátozás nélkül alkalmazható, míg a többi esetben csak a rácssűrűségre
(lav) adott korlát betartásával

Joint type Imperfection L/H
scaling factor 8 5 3

S30 1/1000 lav > 2.5 m X X
1/300 lav > 3.2 m X X

S24 1/1000 lav > 2.4 m X X
1/300 lav > 3.0 m lav > 3.2 m X

A csőszelvényekkel ellentétben a T szelvényű félmerev kapcsolatú szerkezetek
ritka hálózat esetén nem tervezhetőek meg. Ilyenkor, ha a merev kapcsolatú
szerkezetehez találtam megfelelő szelvényméretet (a lehetséges szelvényméreteket
tartalmazó listából), akkor a félmerev szerkezetekhez már sokszor csak sokkal
nagyobb szelvényméret felelne meg. Ennek az az oka, hogy a szelvény a felület
síkjában kihajlik, mivel a félmerev kapcsolat síkbeli merevsége túl kicsi. Emiatt
a TE és TF kapcsolatok alkalmazását a hálósűrűség korlátozza.

A paraméteres vizsgálat eredményeit a 5.2 táblázatban foglaltam össze. A
piros jelölés azt jelenti, hogy a kapcsolatot az adott paraméterek mellett nem
javasolom használni, mert a merev szerkezethez képest csak jelentős többletsúllyal
(> 30%) tervezhető meg a szerkezet. Az x jel azt mutatja, hogy már a merev
szerkezet is csak az előző fejezetben figyelembe vett keresztmetszetnél jóval
nagyobb szelvénymérettel tervezhető meg. Az eredményekből az is látszik, hogy
nagy imperfekció esetén a 80 méteres fesztávoltágra tervezett kapcsolatok és
a TE60-as kapcsolat nem használható, és a többi kapcsolat alkalmazása is
korlátozott, főleg lapos és magas héjak esetén (L/H = 8 or 3).
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5.2 táblázat: A TE és TF kapcsolatok alkalmazási korlátai négyzet peremű rácshéjak
esetén, 40 ÷ 80 méteres fesztávolságon

Joint Imperfekció L/H
type amplitúdó 8 5 3

TE 40
1/1000 lav < 2.8 m lav < 5.1 m lav < 5.6 m
1/300 x lav < 2.9 m x

TF 40
1/1000 lav < 4.9 m lav < 5.1 m lav < 5.6 m
1/300 lav < 2.8 m lav < 2.9 m x

TE 60
1/1000 x lav < 5.0 m lav < 5.4 m
1/300 - x x

TF 60
1/1000 lav < 3.0 m lav < 5.0 m lav < 5.4 m
1/300 x lav < 3.1 m x

TE 80
1/1000 x lav < 4.2 m lav < 4.6 m
1/300 - - -

TF 80
1/1000 x lav < 3.5 m lav < 4.6 m
1/300 - - -
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I. Tézis

Egy alakkeresési algoritmus használatával kidolgoztam egy hálókészítő eljárást,
ami előállítja vízszintes, négyzet peremű, egyhéjú rúdszerkezetek alakját és
hálózatát. A hálókészítő eljárással négyzet alaprajzú, tetszőleges fesztávolságú,
magasságú és hálósűrűségű háromszög hálózat hozható létre. Az alakkeresési
algoritmus függőleges csomóponti erőkkel terhelt, tömeg nélküli lineáris rugókból
álló hálózat egyensúlyi állapotát keresési meg. Elemeztem az eljárással készült
különböző fesztávolság-magasság arányú (L/H) négyzet peremű szerkezetek
teherbírását.

I.a Elemeztem, hogy a hálókészítő eljárás paramétereinek függvényében milyen
alakú felületeket lehet létrehozni. Kiszámoltam és összevetettem a kapott
alakú és a közel szabályos háromszög hálózatú szerkezetek teherbírását,
ha minden csomópontban függőleges, azonos csomóponti teher múködik.
A vizsgált szerkezetek között megmutattam, hogy melyik alakhoz tartozó
szerkezet teherbírása a legmagasabb.

I.b Összevetettem a kapott szerkezeteket egy olyan szerkezettel, melynek
alakját egy negyedfokú egyenlettel vettem fel, hálózatát pedig függőleges
vetítéssel hoztam létre. Megmutattam, hogy a hálókészítő eljárás melyik
paramétereivel állítható elő olyan szerkezet, melynek teherbírása nagyobb
az egyenlettel létrehozott szerkezethez képest.

I.c Elemeztem, hogy a hálókészítő eljárás paramétereinek függvényében milyen
hálózatú felületet lehet létrehozni. Megmutattam, hogy melyik paraméterek
esetén lehet közel azonos rúdhosszakból álló hálózatot létrehozni.

Kapcsolódó publikáció: [5, 6, 9]
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II. Tézis

Parametrikus vizsgálatot végeztem különböző fesztávolságú, magasságú, hálózatú
és hálósűrűségű négyzet peremű rúdszerkezeteken. Kétféle megtámasztású
szerkezetet elemeztem: a függőleges támaszon kívül vízszintes merev megtá-
masztással vagy vízszintes megtámasztás nélkül. Továbbá vizsgáltam kötélgörbe
forgáshéjra szerkesztett Kiewitt rácsozású kupolákat függőleges és vízszintes
megtámasztással. A paraméteres vizsgálat során rúd végeselemes modell segít-
ségével függőleges, azonos nagyságú csomóponti teherre meghatároztam a vizs-
gált szerkezetek teherbírását, mely során az egész szerkezetben azonos méretű
csőszelvényt használtam. Az teherbírás meghatározása során figyelembe vettem
az anyagi és geometriai nemlinearitások hatását. Az eredmények alapján egy
előtervezési módszert fejlesztettem ki.

II.a Rúd végeselemes modell és ekvivalens héj végeselemes modelleken ele-
meztem a szerkezetek igénybevételeit. Továbbá megvizsgáltam a szerkezetek
tökéletlenség érzékenységét. Megmutattam, hogy a négyzet peremű vizsz-
intes irányban megtámasztatlan szerkezet nem érzékeny a tökéletlenségekre,
míg a vízszintes irányban megtámaszott szerkezet érzékeny a tökéletlen-
ségekre.

II.b Az ekvivalens héj hajlítási és membrán merevsége az alapterülettel os-
ztva egy dimenzió nélküli paraméter. Megmutattam, hogy a rúdszerkezet
csomóponti teherbírása a csőszelvény falvastagságával, a hálósűrűséggel és
egy fesztávolság-magasság aránytól függő paraméterrel osztva közelítően
csak a dimenziótlan paraméter függvénye tetszőleges fesztávolság, csőszelvény
méret, hálózat, hálósűrűség és fesztávolság-magasság arány esetén.

II.c Elemeztem a szerkezetek teherbírását a dimenziótlan paraméter függvényében.
Numerikus analízis segítségével definiáltam a fenti paraméterek közötti
összefügést leíró függvényeket különböző megtámasztási viszonyokra, hálózat
típusokra és különböző tökéletlenség mértéke mellett. Ezekkel a füg-
gvényekkel megbecsülhető a szerkezetek teherbírása, amennyiben a ge-
ometriai paraméterek és a csőszelvény mérete ismert.
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III. Tézis

Az egyhéjú, szabad formájú acél rúdszerkezeteknél alkalmazható újszerű csavaro-
zott ún. TE és TF kapcsolatokat fejlesztettem ki, ami T keresztmetszetű rudakat
köt össze egy térbeli csomópontban. Az egyes rúdelemeket két rúdtengely irányú,
egymás felett elhelyezkedő csavar köti be a henger alakú csomóponti elembe.
Ezáltal a kapcsolat felületre merőleges merevsége egy nagyságrenddel nagyobb a
felület érintősíkjában vett, ún. síkbeli merevségénél. A TE típusú kapcsolatnál
az öv karcsú, ezért a csavarok egy, a gerinchez hegesztett, csonka gúla alakú
kapcsolati elembe futnak be. A TF típusú kapcsolatnál a T szelvény öve zömök,
így alkalmas a felső csavar fogadására. Az TF kapcsolatnál a keresztmetszeti
méret nagyobb, míg a TE kapcsolatnál a csomóponti elem és a kapcsolati elem
nagyobbak. Test végeselemes modellt dolgoztam ki a TE és TF kapcsolatok
hajlítási merevségének és teherbírásának vizsgálatára.

III.a Megvizsgáltam a csavarméret, az előfeszítés és a kapcsolati elem méreteinek
a kapcsolat merevségére és teherbírására gyakorolt hatását.

III.b 40, 60 és 80 méter fesztávolságú, négyzet peremű egyhéjú rúdszerkezetekhez
meghatároztam a TE és TF kapcsolatok méreteit. A méreteket úgy határoz-
tam meg, hogy a tervezett kapcsolatú rúdszerkezetek teherbírása legalább
a merev szerkezet teherbírásának 80%-a legyen.

III.c Megmutattam, hogy a lapos (L/H 6 8), egyhéjú rúdszerkezetekben a
globális viselkedés szempontjából a tervezett kapcsolat legfontosabb paramétere
a kapcsolat hajlítási merevsége. Továbbá megmutattam, hogy adott fes-
ztávnál és adott kapcsolattípusnál a felületre merőleges vagy a síkbeli
hajlítási merevség a mértékadó.

III.d Különböző fesztáv-magasság arányú T keresztmetszetű szerkezetek paraméteres
vizsgálatával a kapcsolatok osztályozásához határértékeket definiáltam. Az
előtervezésben a kapcsolatok osztályozásával megbecsülhető, hogy egy kapc-
solat egy négyzet peremű szerkezetben mereven, félmereven vagy csuklósan
fog viselkedni.

Kapcsolódó publikációk: [5, 7, 10]
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IV. Tézis

Egy hatékony, egyszerűsített tervezési módszerrel megterveztem különböző fes-
ztávolságú, magasságú és hálósűrűségű, négyzet peremű, egyhéjú acél rúdsz-
erkezeteket. A tervezést három teherkombináció alapján végeztem el. A vizsgála-
tot rúd végeselemes modellen végeztem, melyben figyelembe vettem a geometriai
és az anyagi nemlinearitást, továbbá az alkalmazott csavarozott kapcsolat nem-
lineáris viselkedését. A vizsgálattal különböző csavarozott kapcsolatok alkalma-
zási korlátait elemeztem.

IV.a Megvizsgáltam, hogy különböző alakú és amplitúdójú tökéletlenségek mi-
lyen hatással vannak a vizsgált szerkezettípusra. Az eredmények alapján
javaslatot tettem a négyzet peremű, egyhéjú rúdszerkezetek vizsgálatánál
figyelembe veendő tökéletlenség alakjára cső és T szelvények esetén.

IV.b A tervezési módszerrel megvizsgáltam a TE és TF kapcsolatokat, valamint
a csőszelvényekhez használható ún. socket kapcsolatokat. Az eredményül
kapott szelvényméretek és szerkezeti összsúly alapján definiáltam, hogy a
vizsgált csavarozott kapcsolatok milyen geometriájú négyzet peremű sz-
erkezetek esetén alkalmazhatóak. A socket kapcsolatok 40 méteres fesztávol-
ságtól már nem alkalmazhatóak, 20 méteren pedig a fesztávolság-magasság
és a rúdhossz függvényében fogalmaztam meg alkalmazási korlátokat. A
TE és TF kapcsolatok korlátait hasonló módon fogalmaztam meg 40 ÷ 80
méteres fesztávolságokra.

IV.c Megmutattam, hogy a socket kapcsolatok alkalmazása esetén a sűrű hálóza-
tok (átlag rúdhossz . 3 m) nem, vagy a merev szerkezethez képest csak
jelentős többletsúllyal (> 30%) tervezhetők meg. Továbbá megmutat-
tam, hogy a TE és TF kapcsolatok a ritka hálózatú szerkezetekben nagy
tökéletlenség vagy lapos héj esetén nem, vagy a merev szerkezethez képest
csak jelentős többletsúllyal (> 30%) tervezhetők meg.

Kapcsolódó publikációk: [5, 6, 8, 9]
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