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fáradhatatlan tudományos vezetésért és támogatásért, valamint köszönöm a kutatási munka során 

tanúsított türelmét és értékes útmutatásait. Szeretnék külön köszönetet mondani a konzultációk 

alkalmával adott tanácsaiért és segítségéért. 

Köszönöm a Tartószerkezetek Mechanikája Tanszék tagjainak a támogatását, az időről időre adott 

értékes tanácsokat és megjegyzéseket. Hálás vagyok különösen Dr. Ádány Sándor, Dr. Gáspár Zsolt, 

Dr. Bojtár Imre, Dr. Bagi Katalin, Dr. Kurutzné Kovács Márta, Dr. Popper György, Dr. Tarnai Tibor, 

Dr. Galaskó Gyula, Dr. Györgyi József, Dr. Németh Róbert, Dr. Hincz Krisztián, Dr. Hortobágyi Zsolt, 

Dr. Kovács Flórián, Dr. Nédli Péter, Dr. Sárosiné Lakatos Éva, Dr. Horváthné Tóth Brigitta, Dr. Nagy 

Róbert támogatásáért. 
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II 

Összefoglalás 

Az értekezés tárgya a topológia optimálás témakörében, alapvető mechanikai problémák vizsgálata 

valós műszaki jellemzők figyelembe vétele mellett. Támogatott kutatási projekt keretében, Dr. Lógó 

János témavezetésével végeztem kutatómunkát, melynek eredményeivel segítettem kiegészíteni, 

kiterjeszteni a projekt célkitűzéseit és a numerikus számítási program megbízhatóságát ellenőrizni 

parametrikus feladatok vizsgálatával.  

Új kutatási területet foglal magába a bizonytalanságok figyelembevétele az optimális szerkezet 

kialakítása során, így az építőmérnöki gyakorlatot alapul véve valószínűségi változókkal adott 

terhelés eseteire levezetett feladatokkal optimális topológiák lettek meghatározva a dolgozatban. 

Az optimálás igen elterjedt alkalmazás, mivel a mai világban alapvető követelmény a hatékonyság 

és a gazdaságosság. Számos tudományágban és az ipari alkalmazásokat illetően folyamatos fejlődés 

figyelhető meg, nemcsak konkrét tervezés esetén, hanem az alapkutatás vonatkozásában is. A 

szerkezeti topológia meghatározása az alapkutatás egy olyan ága, melyben adott peremfeltételek 

mellett egy tervezési területen adott programmal kialakítható a szerkezet optimális topológiája, 

mely egy döntéstámogató módszer a konkrét tervezéshez. 

A kutatási munka első felében a megfelelő előzmények eredményeit bemutató kiadványok 

megtalálása volt a cél, hogy egyértelmű kép legyen kialakítható a megbízható irodalomról. A kutatás 

során megállapításra került, hogy már Maxwell is foglalkozott az optimálás témakörével és nem 

Michell volt az első, ahogy azt a felelhető cikkek jelentős része említi. 

A feladatok célja volt a korábbi kutatások hiányosságait kipótolni és új eredményekkel kiterjeszteni. 

A korai kutatások feltevéseiből kiindulva a topológia optimálás olyan alapvető tulajdonságai lettek 

alátámasztva, mint az optimális elrendezés-megoldás nem egyértelműsége és a szerkezet 

határozottsági foka, gondosan felírt peremfeltételek mellett, továbbá a mérnöki gyakorlat igényeit 

szem előtt tartva.  
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1 Bevezetés 

Ez a kutatás témavezetőmmel, Dr. Lógó Jánossal együttműködésben zajlott a Nemzeti Kutatási, 

Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFI) kutatási támogatásának keretein belül. A disszertáció e 

kutatási projektben való együttműködésem legfőbb eredményeit mutatja be. 

Az áttekintés célja új és nem teljes témakörök beazonosítása és korábban megkezdett kutatások 

folytatása, kiterjesztése. 

Az első fejezet áttekinti a topológia-optimálás történetét több szempont szerint. Az elméleti munkák 

alapkutatást képviselnek a determinisztikus és probabilisztikus problémák topológia-optimálásában 

összetett matematikai háttérrel, ezért az irodalomkutatás alapvetően lényeges. A megvizsgált 

publikációk válogatása nem fedhet le minden kutatási területet a rendelkezésre álló nagyszámú 

folyóiratcikk és konferenciakiadvány miatt. A válogatás minden esettel foglalkozik, amely e kutatás 

szempontjából mérvadó és meghatározó. 

Jelen kutatás módosította a topológia-optimálás történeti eredetére vonatkozó irodalmi 

áttekintést, mert bár az általánosan hivatkozott Michell munkáját tartották úttörőnek e téren, az 

Maxwell ide vonatkozó tudományos cikkeire hivatkozik. Továbbá jelentős publikációkat kell 

figyelembe venni a korábbi történeti áttekintések szerint hiányzó évekből. 

A modern mérnöki optimálás széleskörben elterjedt, mert a hatékonyság és gazdaságos tervezés 

alapvető elvárássá vált. Folyamatos fejlődés figyelhető meg sok területen és ipari alkalmazásban 

nemcsak gyakorlati tervezési, hanem alapkutatási szempontból is. Az alapkutatás egyik ága az 

optimális szerkezeti topológia meghatározása, ahol az optimális topológiát egy tervezési 

tartományban hozzuk létre adott peremfeltételek mellett a tényleges tervezési döntések 

támogatására. 

Megemlítendő a topológia-optimálásról, hogy egy igen összetett számítási eljárás, mert egyidejűleg 

tartalmazza az elrendezés-optimálás és az optimális keresztmetszet-tervezés elemeit. 

A múlt század végéig alig lehetett találni publikációkat topológia-optimálásban a bizonytalanságok 

figyelembevételéről. A kivételek többnyire több teheresetet vagy megbízhatósági feltételeket 

alkalmaztak. A bizonytalanság jellemzően a teherre korlátozódik, bár friss kutatások foglalkoztak 

támaszfeltételekre és anyagi tulajdonságokra vonatkozó kiterjesztésekkel is. 
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2 A topológia optimálás történeti áttekintése 

Tágabb értelemben a szerkezeti optimálás története Galilei konzoltervével kezdődött közel fél 

évezreddel ezelőtt [19]. 

A topológia-optimálás története több mint száz éves és ma is növekvő tudományterület, népszerű 

kutatási téma jelentős mennyiségű publikációval, ezért ez a projekt célul tűzte ki alapvető, eredeti 

művek feltárását a topológia-optimálásban. 

Szakcikkek többnyire Michell 1904-es munkájára [29] hivatkoznak, mint eredetre, de tény, hogy az 

első jelentős munka Maxwell nevéhez fűződik [28]. Maxwell eredményeit Michell [29] terjesztette 

ki évekkel később. Zárt alakú megoldásokat mutattak be minimális térfogatú szerkezetekre. 

Az optimális tervezés elméletére vonatkozó irodalmi kutatás azt mutatta, hogy a topológia-tervezés 

körülbelül negyven évig észrevétlen maradt Foulkes [13], Cox [9] [10] [11] és Hemp [16] [17] [18], a 

Cambridgei Egyetem tudományos műhelye képviselőinek munkáiig. Ezek az évek 1955 körül a rácsos 

tartók optimális elrendezés-tervezésének „aranykorszakának” tekinthetők. Függetlenül az angol 

iskolától, többek között Sved [45] és Barta [4] cikkei tartoznak a legfontosabbak közé. Fontos 

megjegyezni, hogy különböző szerkezettípusok minimális súlyra való tervezését tanulmányozta 

Drucker és Shield [12], Mróz [30], Prager és Shield [32]. Eredményeik fontosak az optimalitás 

megértése érdekében, összetett problémák esetében. 

A valódi áttörés az elrendezés-elméletben a hatvanas és hetvenes években következett be. A 

hatvanas években készült munkák jelentős eredményeket értek el az optimalitási feltételek 

levezetett minimális térfogatra való tervezés esetében. Shield [42] optimális tervezési módszereket 

mutatott be több teheresetre, az optimalitást variációs elven igazolta. 1960-ban Schmit [41] 

statikailag határozatlan szerkezetekre alkalmazta a Full Stress Design (FSD) nevű módszert. Lansing 

[22] is alkalmazta a módszert statikailag határozatlan szerkezetekre jó eredményekkel. 1966-ban 

Gellatly és Gallagher [14] javasolta, hogy a módszert nemlineáris programozási eljárások kiindulási 

pontjaként alkalmazzák. Berke és Khot [7] megállapította, hogy a minimális súlyra való tervezés 

lényege “teljesen kihasznált elemek, alsó korlátos elemek, és egyik sem” legyen. Ezen évek alatt Cox 

[9] [10] [11], Hemp [16] [17] [18], Prager és kollégái [15], [32] több elméletet dolgoztak ki, amelyeket 

a pontos szerkezeti topológiák eredetének tekinthetünk. Nagtegaal és Prager [31] rácsos tartók 

optimális elrendezéselméletét vizsgálta alternáló erők esetén. Prager [33] optimalitási feltételt 

vezetett le gerendákra és keretekre alternáló erők esetén Foulkes-mechanizmusok alkalmazásával. 

Eredményei a Chan [8] által bemutatott optimalitási feltételek kiterjesztésén alapulnak. Prager és 
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Rozvany [34] kiterjesztette az addig meglévő optimális elendezéselméletet tartórács-jellegű 

szerkezetekre (rácsostartó, tartórács, térrács, stb.). Rozvany, Olhoff, Bendsoe et al. [37] perforált 

lemezek pontos optimális topológiájára adott megoldásokat. Achtziger cikkei [1] [2] [3] fontos 

eredményeket mutatnak be a rácsostartó-tervezésben az elmúlt évtizedekből. A háromrudas 

rácsostartó példát Sokol és Lewinski [44] is vizsgálta. 

A korlátos optimality criteria (COC) módszerek numerikus megoldási technikájának alapjait 

publikálta Berke és Khot [7] 1974-ben. Ez egy hatékony megoldási módszer, mely matematikai 

hátteret ad a topológia-optimálásban. Az első végeselemes alapú topológia-optimálási numerikus 

eljárást Rossow és Taylor [36] dolgozta ki 1973-ban, de az igazi fejlődés a nyolcvanas évek végén 

indult el Bensoe, Sigmund [6] és Rozvany [38] révén. Ezen évek alatt sok optimális topológiát 

határoztak meg numerikusan, de az analitikus igazolások még hiányoztak. 

Az elrendezés-elmélet elsődleges szerepet játszik a szerkezeti optimálásban. Alapvető nehézségek, 

hogy a megoldás egyértelmű-e vagy sem, a szélsőérték lokálisnak vagy globálisnak tekinthető. A 

múlt század ötvenes, hatvanas, hetvenes éveiben sok publikáció foglalkozott ezen témákkal. A 

variációanalízis jelentette az eszközt az optimalitás és az egyértelműség igazolására általánosan. Az 

értekezés csak egy rövid áttekintést ad Nagtegaal és Prager [31] illetve Shield [43] eredményeinek 

használatára. E művek áttekintése Hemp [16] 1958-as előadásán alapul. 

A kontinuum-típusú szerkezetek „modern” topológia-optimálását először Rozvany és Zhou [46], 

[47], valamint Bendsoe és Kikuchi [5] publikálta, függetlenül a nyolcvanas évek végén. Látható, hogy 

a topológia-optimálás, mint kutatási terület, jelentős eredményeket ért el, különösen az elmúlt két 

évtizedben. 

A topológia-optimálás több területén magyar kutatók is dolgoztak a kezdetektől folyamatosan 

számottevő eredményekkel, pl. Kazinczy [21], Sved, Barta és Berke. Később kutatócsoport alakult a 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen (tagjai pl. Kaliszky, Gáspár, Rozvany, 

Vásárhelyi, Lógó, Pomezanski, Ghaemi, Movahedi Rad) az ezredforduló körül. A projekt célja a 

topológia-optimálás kutatása, pl. numerikus módszerek kidolgozása, alapvető elméletek 

továbbfejlesztése és kiterjesztése prezentálható megbízható eredményekkel. Ez a kutatás jelenleg 

is folyik, mely jelen dolgozatot is magában foglalja. 

Related publications: [EP15], [EP10], [EP9], [EP6], [EP3], [EP2] 
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3 Egzakt optimális topológiák 

3.1 Bevezetés 

Pontos optimális topológiai elrendezések analitikus úton határozhatók meg. Több pontos megoldást 

a rúdhálózat geometriájának megsejtésével rajzoltak meg, majd adott teher mellett a megoldás 

statikai és kinematikai lehetségességét és helyességét ellenőrizték az optimalitási feltételek 

teljesítésével. Bizonyos feladatokban az optimális szerkezetet több tehereset működése esetén 

kereshetjük. Meglepő, hogy Michell [29] rácsostartó-elméletét mostanáig nem terjesztették ki több 

teheresetre (feszültségkorlát és rugalmas tervezés mellett). A több teheresetre vonatkozó 

képlékeny tervezés elvégezhető a komponensterhek elve alapján. Ez az elv a szuperpozíciós elven 

alapul két teherre Nagtegaal és Prager [31] munkája alapján. 

3.2 Egzakt rácsostartó-optimálás alternáló terhekre 

Egy egyszerű szerkezeti feladat fogalmazható meg az elv analitikus alkalmazásának vizsgálatára. 

Adott egy pont (támadáspont) és egy támaszvonal bizonyos távolságra a ponttól. Az optimális 

képlékeny megoldást a komponensterhekkel határozhatjuk meg. A megoldásnak két lépése van: 

először az egy teherre vonatkozó determinisztikus megoldás levezetése készült el, majd az elvet 

alkalmazni lehetett a vonatkozó alternáló erők megállapítására. 

 

Rácsostartó-feladat egy teheresetre. 

(a) Teherirány tartományai. (b) Erőirányok, egyrudas szerkezet. (c) Erőirányok, kétrudas szerkezet. 

3.2.1 Optimális rugalmas megoldás egy teher esetére 

Egyetlen � erő működése esetén az optimális rácsos tartó vagy egy kétrudas statikailag határozott 

szerkezet a támaszvonallal � 4⁄  szöget bezáró rudakkal (ha a teher a támaszvonallal bezárt szöge 

kisebb, mint � 4⁄ ), vagy egyetlen rúd a teherrel párhuzamos irányban (ha a teher a támaszvonallal 

bezárt szöge nagyobb, mint � 4⁄ ). A bizonyítás az alábbiak szerint vázolható. 
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Az optimális egy- vagy kétrudas rácsos tartó térfogatát kell számítani. Az egyrudas szerkezet esetén 

a rúderő azonos a teherrel: � � �, a minimális keresztmetszeti terület a megengedett feszültséggel 

felírható: � � � �	⁄  és a rúdhossz 
 � � cos���⁄ . A teljes térfogat pedig 

 � � 
� � ���� ������ � ����|������| . (3.1) 

Tekintsük a kétrudas rácsos tartót, amelyben a rudak a támadáspontot kapcsolják a 

támaszvonalhoz. A rudak � tengellyel bezárt szögét jelölje �� és ��, ld. (c) ábra. Az általánosság 

korlátozása nélkül feltételezhető, hogy ��  ��. Az ! csomópont egyensúlyát a � teher és az ��, �� 

rúderők adják, amelyből 

 �� � � ∙ #$∙�%&��'(���%&��'(�$� ,     �� � � ∙ #'∙�%&��$(���%&��'(�$� ,  (3.2) 

ahol a )� és )� konstansok értéke *1 a �� , - és �� , - szögek előjelétől függően. A - értékének a �� és �� szögekhez való viszonyától függően öt eset különböztethető meg. 

A szükséges minimális keresztmetszeti terület kifejezhető a �	 megengedett feszültséggel, majd a 

teljes térfogat előállítható; 

 � � 
��� . 
��� � ���� /#$∙�%&��'(���%&��'(�$� . #'∙�%&��$(���%&��'(�$� 0.  (3.3) 

A � térfogatot minimáló optimális megoldás �� és �� szögei meghatározhatók. A minimum 

szükséges feltétele a szögek szerinti első deriváltak eltűnése. Az említett öt eset megoldása azt 

mutatja, hogy nincs optimális kétrudas megoldás a ,�/4  -  �/4 esetre és az optimális 

kétrudas szerkezet rúdjainak a támaszvonallal bezárt szöge *�/4, ha -  ,�/4 vagy - 2 �/4. Ez 

utóbbi esetben a teljes térfogat 

 � � 3,2 ���� sin�-� , -  ,� 4⁄ ,
.2 ���� sin�-� , - 2 � 4⁄ 	.   (3.4) 

Az egyrudas és a kétrudas rácsos tartó összehasonlítása a -  ,�/4 és a - 2 �/4 intervallumokban 

azt mutatja, hogy a kétrudas szerkezet térfogata kisebb, tehát az az optimális megoldás. A közbenső 

intervallumban az egyetlen egyrudas szerkezet az optimális. 

3.2.2 Szuperpozíció a képlékeny megoldásban 

Adott két erő nagyságukkal és irányukkal, közös támadáspontban, valamint egy támaszvonal a 

ponttól bizonyos távolságra. Ebben az esetben, ha vagy mindkét komponenserőnek a 

támaszvonallal bezárt szöge kisebb, mint � 4⁄ , vagy mindkét komponenserőnek a támaszvonalra 
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merőleges egyenessel bezárt szöge kisebb, mint � 4⁄ , akkor az optimális képlékeny rácsos tartó 

statikailag határozott, így a rugalmas megoldás is egyúttal. 

A bizonyítás a következőképpen adható meg. A :� és :� komponensterhek a ;� és ;� terhek 

függvényében az alábbi szuperpozíciós elven számolható: 

 :� � �√� �;� . ;��,     :� � �√� �;� , ;��. (3.5) 

A fenti egyteheresetnek megfelelően, ha mindkét komponenstehernek a támaszvonalra merőleges 

egyenessel bezárt szöge kisebb, mint � 4⁄ , akkor az egyes optimális megoldások egyetlen rudat 

tartalmaznak, tehát a szuperpozíció kétrudas szerkezetet ad. Másrészt, ha mindkét 

komponenserőnek a támaszvonallal bezárt szöge kisebb, mint � 4⁄ , akkor az egyes optimális 

szerkezetek kétrudas rácsos tartók, amelyek rúdjainak szöge *� 4⁄ , tehát a szuperpozíció ismét 

kétrudas szerkezet *� 4⁄  szögekkel. Mindkét esetben az optimális megoldás statikailag határozott 

kétrudas szerkezet. 

3.3 1. tézis 

Függetlenül levezettem a legkisebb súlyra történő tervezésnek megfelelő analitikus megoldásokat 

rácsos-jellegű tartók feszültségalapú képlékeny optimálásának esetében két különböző nagyságú és 

irányú alternáló erőt figyelembe véve. Megállapítottam, hogy bizonyos teheresetekben az optimális 

képlékeny megoldás statikailag határozott, így egyben az az optimális rugalmas megoldás is, és a 

kapott eredmények összhangban vannak a Nagtegaal-Prager levezetéseivel, a következtetések 

megfelelnek Sved megállapításainak. 

Kapcsolódó publikációk: [EP10], [EP9], [EP7] 



   

  

9 

4 Az optimális topológiát befolyásoló alaptulajdonságok 

4.1 Bevezetés 

A topológia-optimálás numerikus feladatai közé tartozik sokszabadságfokú diszkrét rendszerek 

végeselemmódszeren alapuló vizsgálata. A feladat paraméterei (pl. Poisson-tényező, 

alapelemméret) befolyásolhatják az optimális topológiát. A szimulációkban általánosan alkalmazott 

megközelítés az alapelemek (több szomszédos végeselem egy csoportja, amelyhez azonos tervezési 

változó van rendelve) definiálása, a végeselemek számának megtartása mellett a számítási idő 

csökkentése céljából. Az alapelem mérete az ún. sakktábla-mintázatot is befolyásolhatja. 

Megvizsgáltam két paraméter, a Poisson-tényező és az alapelemméret hatását az optimális 

topológiára nagyszámú szimulációk elvégzésével, Michell-típusú alapfeladatokra. A feladat a 

szerkezet súlyának minimálása engedékenységi feltételek mellett a paraméterek pontosságra és 

számítási időre gyakorolt hatásának meghatározása céljából. 

4.2 Módszertan 

A változók nagy száma nagy kihívást jelent az optimálásban. Az alkalmazott megközelítés Lagrange-

függvénnyel történő megfogalmazást használ a Karush-Kuhn-Tucker feltételek alapján. Optimalitási 

feltételeket (OC) alkalmazó iteratív algoritmus lett levezetve. A feladat a büntetőfüggvényes súly-

minimálás: 

 min = � ∑ ?@�@A@$BCD@E�  , (4.1) 

úgy, hogy az elemvastagságra, valamint az engedékenységre vonatkozó (elmozduláskorlátot 

képviselő) alábbi egyenlőtlenségi feltételek fogalmazhatók meg: 

 3FGHF , I J 0,AL%& , A@ J 0,A@ , ALMN J 0.  (4.2) 

A Lagrange-függvény az alábbi formában írható fel: 

 OPA@, Q, R@, -@, ��, ��@, �S@T � ∑ ?@�@A@$BCD@E� . Q�FGHF, I . ���� . 

 .∑ R@PAL%& , A@ . ��@� TCD@E� . ∑ -@PA@ , ALMN . �S@� TCD@E�  , (4.3) 

ahol a Q, R@, -@ Lagrange-multiplikátorok és a ��, ��@, �S@ változók. A standard numerikus eljárást 

használva a Karush-Kuhn-Tucker feltételek az alábbiak szerint írhatók fel. 

 
UOUVW � �X ?@�@A@$YBB , Q ZUF[UVW HF . FG UHUVW F . FGH UFUVW\ , R@ . -@ � 0    (] � 1, … , _`)  (4.4) 
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UOUa � FGHF , I . ��� � 0   és   

UOU�$ � 2Q��,  (4.5) 

 
UOUbW � ,A@ . AL%& . ��@� � 0   és   

UOU�'W � 2R@��@,  (4.6) 

 
UOU�W � A@ , ALMN . �S@� � 0   és   

UOU�cW � 2-@�S@.  (4.7) 

Az algoritmus interációja a változók frissítése minden lépésben az alábbi képlet szerint: 

 Qde� � ∑ fgWhWB ijW$BWkg
l#(∑ mWnWoWkp qBr$B

     (for s t 0),  ahol  u@ � A@� ∑ F@`G Hv@`F@`wW`E�  . (4.8) 

A vastagság-változók és a slack-változók a következőképpen módosulnak: 

 AL%&  A@de�  ALMN,  R@ � -@ � 0,   A@de� � Zaor$XjWxWyW \ BBr$
  (4.9) 

 A@de� � AL%&,  R@ z 0, ��@ � 0,   A@de� z Zaor$XjWxWyW \ BBr$
  (4.10) 

 A@de� � ALMN,  -@ z 0, �S@ � 0,   A@de� J Zaor$XjWxWyW \ BBr$
.  (4.11) 

4.3 Eredmények 

Több referenciafeladat elemzésével illusztrálható a topológiai paramétervizsgálat, ld. az alábbi 

ábrákat. A példákban a szerkezetek síkbeli feszültségállapotúak, egyetlen teher működik többféle 

megtámasztási viszony esetén.  

A hálózat mérete 1320×1320, összesen kb. 3,5 millió szabadságfokkal.  

                

Alapfeladatok 

Jelentős számos szimuláció lett végrehajtva a Poisson-tényező és az alapelemméret függvényében. 

Az első feladat eredményeinek egy részét mutatja az alábbi ábra. A többi feladat megoldása hasonló 

módon történik. 
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Optimális topológiai megoldások az első feladatra (a tartomány bal oldala) 

Megállapítható, hogy kis alapelem méret esetén a számítási idő függ az alapelem méretétől. Bár a 

végeselem mérete állandó, a számítási idő számottevően változik, míg az {@ � 2 alapelemméret a 

számítási időt felezi, az {@ � 3 értékre növeléssel további jelentős időcsökkenés tapasztalható, 

hasonlóan a felére, ezen túl pedig a csökkenés elhanyagolható. Az {@ � 4 és {@ � 24 értékek között 

a sebesség növekedése lineáris és kismértékű. Ennek megfelelően, hatékonyság szempontjából az {@ � 3 alapelemméret javasolt. 

4.4 2. tézis 

Nagyszámú számítógépes szimuláció segítségével megvizsgáltam két diszkretizációs paraméter (az 

alapelemméret és a Poisson-tényező) optimális topológiára gyakorolt hatását négy síkbeli tárcsa-

alapfeladaton iterációs algoritmussal engedékenységi feltétel mellett legkisebb súlyra való optimális 

tervezés esetében. 

(a) Megállapítottam, hogy négycsomópontú téglalap-elemek alkalmazása esetén, változatlan 

végeselemméret mellett, az optimális választás a hármas alapelem méret a leghatékonyabb 

számítási idő elérése érdekében. 

(b) Megállapítottam, hogy míg a végeselem-hálózat mérete állandó, az alapelem-méret növelésével 

a topológia-optimálás konvergenciája gyorsabb lesz, de a felbontás csökken és a kényszerek 

numerikusan gerjesztett, mesterségesen nagy merevséget eredményeznek. Továbbá különböző 

optimális megoldási alakzatok keletkeznek, míg végül az eredmények durvasága miatt a megoldások 

nem lesznek alkalmasak tervezésre. 

Kapcsolódó publikáció: [EP1] 
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5 Engedékenységi feltétel terhelési bizonytalansággal 

5.1 Bevezetés 

A sztochasztikus hatások figyelembevétele a topológia-optimálásban növekvő figyelmet kap, a 

terhelést több szempontból érintheti. Ebben a fejezetben a terhelés pozíciójának bizonytalanságát 

került megvizsgálásra. Szimulációs eljárással és Kataoka [20] sztochasztikus felsőkorlát elméletének 

alkalmazásával egy általánosított, engedékenységi feltétellel adott feladat lett kidolgozva. A 

bizonytalansággal rendelkező mennyiségeket a statisztikai jellemzőikkel lehet helyettesíteni. Ennek 

a korlátos matematikai programozási problémának a megoldására egy iteratív eljárást vezettem le 

az optimalitási feltételek módszerének alkalmazásával [24] [25] [26] [27]. 

A példákban az eljárásnak egy egyszerűsített modellje került alkalmazra két alternáló erőt 

figyelembe véve. Az „alternáló” arra utal, hogy a két rögzített erő nem egyidejűleg működik a 

szerkezeten, hanem váltakozva, mint két független tehereset. 

A cél az optimális rácsos vagy rácsos jellegű tartók érvényességének elemzése és összehasonlítása 

sztochasztikus terhelés mellett egy jellemző optimálási alapfeladat példáján keresztül, amelyet pl. 

Nagtegaal és Prager [31] is megfogalmazott. További cél volt a megoldás nem-egyértelműségének 

demonstrálása a terhelés bizonytalanságának figyelembevétele esetén. 

5.2 Engedékenységi tervezés a terhelés pozíciójának bizonytalanságával 

Kiterjesztettem diszkretizált síkbeli tárcsák kontinuum-típusú Optimalitási Feltételen (OC) alapuló 

topológia-optimálási feladat-megfogalmazását (ld. 4. fejezet) a teherhelyzet bizonytalanságának 

figyelembevételére. Tekintsük az alábbi ábrán adott tervezési feladatot. Mindegyik }~  erő a 

nagyságával és a helyzetének várható értékével (�̅~), mint valószínűségi változóval adott. Az eredeti 

eloszlás alapján egy ekvivalens helyettesítő }~� erőrendszert lehet definiálni �~� valószínűségekkel, 

ahol az erők száma legalább három. 

  

Tervezési tartomány a módosított erőkkel 
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Ezen erők teherként működnek az alappontokon, mely révén a sztochasztikus tervezési probléma 

determinisztikus feladatra vezethető vissza. Minden teherre az F~� (� � 1, … , �) 

elmozdulásvektorok a HF~� � �~� lineáris egyenletekből számíthatók. A normális eloszlás Φ(���� 
inverz kumulatív eloszlásfüggvényének és a H�� kiterjesztett kovarianciamátrixnak a 

felhasználásával, az alábbi feladat fogalmazható meg engedékenységi feltétel esetén (Prékopa [35] 

elmélete alapján): 

 = � ∑ ?@�@A@$BC@E� � min! (5.1a) 

 feltéve hogy 

���
�
���∑ F�~���GHF~����~E� , I .Φ(������~���GH������~��� J 0;⋮∑ F�~���GHF~�d��~E� , I .Φ(������~�d�GH���d��~�d� J 0;,A@ . AL%& J 0;	�for	] � 1, … , _�,A@ , ALMN J 0;	�for	] � 1,… , _�.

 (5.1b-d) 

5.3 Numerikus példák alternáló teheresetekre 

5.3.1 1. példa 

A fent leírt módszer bemutatására tekintsük az alábbi ábrán látható feladatot két alternáló teherrel. 

Az elemek száma 10 000, 2×2 méretű alelemek használatával. A probléma determinisztikus. 

 

Alapszerkezet 

A két teher egyenként is alkalmazható az optimális topológiák elemzésére. A megoldások első ábrája 

az }� erő működése esetén kapott optimális szerkezetet mutatja, a második eset csak a második 

erőt tartalmazza. Mindkét erő egyidejűleg működő fiktív esetére adódó optimális topológia is 

meghatározásra került, míg az utolsó vizsgált esetben a terhek váltakozva működnek. Az 

eredményeket az alábbi ábrák mutatják. 
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Optimális topológia csak }� esetén  Optimális topológia csak }� esetén 

   

O. t. }� és }� együttes működésére  O. t. }� és }� alternáló működésére 

5.3.2 2. példa 

Ebben a példában egy dimenziótlan, 100×50 egység méretű derékszögű konzolos szerkezetet 

tekintünk 100×50 alapelemmel és 2×2 alelemekkel. A terhet különböző pozíciókba helyezhető a 

jobb él mentén. 

 

 (a) (b) 

(a) Tervezési tartomány (b) a módosított terhekkel 

Ebben a sztochasztikus topológia-optimálási feladatban a teher támadáspontja valószínűségi 

változó, amelyet normális eloszlással írható le, ld. (b) ábrát. A szimuláció hét alappontot használ, 

amelyek a determinisztikus tervezés teherhelyzeteinek felelnek meg. 

Most az előírt teherbírási valószínűség definiálható egy � paraméterrel. A felírt módosítások és a 

szimuláció leállási feltételei azonosak a determinisztikus problémában alkalmazottakkal. 

A szimulációk által adott optimális topológiákat az alábbi (a)-(f) ábrák mutatják � különböző értékei 

esetén. 
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50 
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Optimális topológiék � � 	0.65 , 0.90 teherbírási valószínűségre (lent). 

   
 (a) � � 0.65 (b) � � 0.70 

   
 (c) � � 0.75 (d) � � 0.80 

   
 (e) � � 0.85 (f) � � 0.90 

5.4 3. tézis 

Kiterjesztettem diszkretizált síkbeli tárcsák Kontinuum-típusú Optimalitási Feltételen (COC) alapuló 

topológia-optimálási feladat-megfogalmazását a teherhelyzet bizonytalanságának 

figyelembevételére helyettesítő determinisztikus teheresetek alkalmazásával. Paraméteres 

vizsgálatok segítségével igazoltam, hogy a módszer alkalmas numerikus számítások elvégzésére 

elfogadható számítási idő alatt számottevő hibák nélkül, amennyiben legalább három helyettesítő 

erőt alkalmazunk. 

Kapcsolódó publikációk: [EP18], [EP17], [EP16], [EP15], [EP12], [EP11], [EP8] 



   

  

16 

6 Szerkezetek statikai határozottsága 

6.1 Bevezetés 

A mérnöki tervezésben ismert, hogy egy statikailag határozott szerkezet nem érzékeny a kinematikai 

terhelésre, de a statikus terhelés bármilyen megváltozása nem várt összeomlást eredményezhet, 

így statikailag határozhatatlan szerkezetek biztonságosabbak lehetnek nem tervezett terhelési 

esetekre. 

A terhelési bizonytalanságok kifejezhetők a terhelés bármely paraméterének sztochasztikus 

jelleggel való megadásával. Ha a terhelés meghatározásának három független adata (nagyság, irány, 

támadáspont) közül bármelyik bizonytalan, akkor a pontosabb tervezés egy, a valószínűséget 

figyelembe vevő módszer kidolgozását igényli. Ezt a célt egy megfelelő megközelítés alkalmazásával 

lehet elérni úgy, hogy az eredeti sztochasztikus matematikai programozási feladatot 

determinisztikussal helyettesítjük. Hasonló eljárás alkalmazható többterheléses esetben. 

Az engedékenységi és feszültségkorlátokkal felírt feladat megoldása során meghatározható a 

szerkezet statikai határozottsága és a megoldás egyértelműsége. Az alkalmazás numerikus példákkal 

szemléltethető. A megoldások nem egyértelműségére készült olyan példa, melyben több 

egyenértékű eredmény adódik ki. A másik példa egy olyan paraméteres vizsgálat, mely 

többterheléses esetet kezel és amelyben a kezdeti elrendezés meghatározott, így az optimális 

topológia csak statikai határozottságtól függően változhat. 

6.2 Térbeli példa 

Az (a) ábrán látható az első modell egy háromrudas rácsos tartó – mint alapszerkezet – a tetején egy 

függőleges erővel terhelve. Az anyagmodell lineárisan rugalmas. A rudak csuklóval kapcsolódnak a 

támaszokhoz. A teljes engedékenység az alábbiak szerint számítható: 

 I � ∑ ��'��wx��~E�  ,  (6.1) 

ahol �~  a rugalmasan számított erő az  -dik rúdban, ¡~  az  -dik rúd hossza, �~  az  -dik rúd 

keresztmeteszete. 

A számítások alapján megállapítható, hogy a mechanikailag azonos (ugyanolyan térfogattal és 

azonos engedékenységi feltétellel rendelkező) szerkezetek alakíthatók ki a rudak számának egyszerű 

módosításával, azaz megduplázásával és keresztmetszeti területeinek felére csökkentésével. 

Példaként 6- és 12-rudas szerkezetek lettek kiszámítva. 
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Az előbbihez hasonló példa a (b) ábrán látható, mely vízszintes terhelés hozzáadásával készült, míg 

a többi adat megegyezik, valamint a számítás módja is ugyanaz. Ismét több egyenértékű optimális 

szerkezet is kialakítható. 

(a) (b) 

Alternatív rácsos szerkezetek elrendezési képei (a)egy függőleges teherrel (b) két koncentrált teherrel 

A fenti számítás következtetései alapján megállapítható, hogy ha egy statikailag határozott 

szerkezet egy determinisztikus probléma megoldásaként létezik egy teher esetében, akkor számos 

(végtelen számú) statikailag egyenértékű, határozatlan szerkezet konstruálható ugyanolyan 

térfogattal és megegyező engedékenységi feltétel mellett. 

6.3 Síkbeli példa 

Egy probabilisztikusan adott terhelés esetében a teher nagysága, iránya és támadáspontja is lehet 

bizonytalan. Ebben a példában egy változó nagyságú vízszintes erő lett meghatározva adott 

függőleges erő mellett. A kezdeti elrendezés lehet 2- vagy 3-rudas szerkezet is. A táblázatokban 

találhatók az optimális szerkezet keresztmetszeti értékei mindkét elrendezési esetben. 

 

Háromrudas rácsos tartó feladat két koncentrált erő esetén 

Megállapítható, hogy az optimális megoldás lehet szinguláris, állhat egy rúdból is. A vízszintes teher 

irányának egy bizonyos tartományában a statikailag határozatlan rácsos tartó kisebb térfogattal 

rendelkezik, mint a határozott kétrudas szerkezet. Ha a vízszintes erőkomponens értéke nagy, a két 

számítás eredménye megegyezik, az optimális szerkezet statikailag határozott lesz. 

R � 30° 
�� �� �S 

� � 8,66 0 J £ J 7,5 

,7,5 J £ J 0 
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Háromrudas szerkezet térfogata  Kétrudas szerkezet térfogata 

3 rudas rácsos tartó  2 rudas rácsos tartó 

¤ |¥| ¦§ ¦¨ ¦© Térfogat  ¤ |¥| ¦§ ¦¨ ¦© Térfogat 

8,660 0 0 2,598 0 4,500  8,660 0 2,000 0 2,000 8,000 

8,660 0,5 0,258 2,585 0,258 5,509  8,660 0,5 2,019 0 2,019 8,076 

8,660 1,0 0,581 2,434 0,581 6,540  8,660 1,0 2,079 0 2,079 8,316 

8,660 1,5 0,967 2,152 0,967 7,595  8,660 1,5 2,179 0 2,179 8,716 

8,660 2,0 1,407 1,753 1,407 8,664  8,660 2,0 2,319 0 2,319 9,276 

8,660 2,5 1,900 1,237 1,900 9,743  8,660 2,5 2,500 0 2,500 9,996 

8,660 3,0 2,451 0,591 2,451 10,828  8,660 3,0 2,720 0 2,720 10,880 

8,660 3,5 2,964 0,038 2,964 11,922  8,660 3,5 2,980 0 2,980 11,920 

8,660 4,0 3,278 0 3,278 13,112  8,660 4,0 3,280 0 3,280 13,120 

8,660 4,5 3,619 0 3,619 14,476  8,660 4,5 3,619 0 3,619 14,476 

8,660 5,0 3,999 0 3,999 15,996  8,660 5,0 3,999 0 3,999 15,996 

8,660 5,5 4,419 0 4,419 17,676  8,660 5,5 4,419 0 4,419 17,676 

8,660 6,0 4,879 0 4,879 19,516  8,660 6,0 4,879 0 4,879 19,516 

8,660 6,5 5,379 0 5,379 21,516  8,660 6,5 5,379 0 5,379 21,516 

8,660 7,0 5,919 0 5,919 23,676  8,660 7,0 5,919 0 5,919 23,676 

 

6.4 4. tézis 

Megvizsgáltam az optimális rácsos-tartó kialakítások statikai határozottságát és egyediségét 

rugalmas feszültségi és engedékenységi feltételek mellett. 

(a) Két egyszerű, fix terhelésű térbeli szerkezeti példa segítségével igazoltam, hogy ha létezik 

statikailag határozott legkisebb súlyt adó optimális megoldás, akkor végtelen számú alternatív 

statikailag határozatlan szerkezet hozható létre azonos súllyal, azonos engedékenységi vagy 

feszültségi feltételek mellett. 

(b) Meghatároztam egy síkbeli paraméteres szerkezeti probléma legkisebb súlyú optimális 

megoldását a teher irányának bizonytalanságát figyelembe véve és megállapítottam a teher 

irányának azon tartományát, amelyen belül az optimális megoldás statikailag határozatlan, és 

amelyen kívül statikailag határozott. Megállapítható, hogy a legkisebb súlyt adó optimális szerkezet 

nem feltétlenül statikailag határozott, amennyiben a teher iránya változó. 

Kapcsolódó publikációk: [EP14], [EP13], [EP12], [EP11], [EP8] 
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7 Feszültségi feltétel terhelési bizonytalansággal 

7.1 Bevezetés 

Alapvető optimálási feladat a terhelési bizonytalanság vagy a különböző teherkombinációk 

figyelembevételének felírása. A jelenséget két kölcsönösen egymást kizáró, alternáló erő 

alkalmazásával modellezhető úgy, hogy az erők nagysága és iránya paraméteresen változik egy 

tartományon belül. A probléma több szempontból is megvizsgálásra került. A fő optimálási feladat 

a legkisebb térfogatú rugalmas rácsos tartó meghatározása, amely az adott támadáspontban 

működő erőket egy adott támaszvonalra vezeti feszültségkorlát alkalmazása mellett. A cél az volt, 

hogy numerikusan meghatározható legyen az optimális rácsos tartó elrendezése, mérete és 

térfogata, illetve, hogy a numerikus eredményeket analitikus levezetéssel meg lehessen erősíteni. 

Ezt az alapfeladatot rácsos-jellegű, merev csomópontú szerkezetként is lehet modellezni a rácsos 

tartóra kapott optimális megoldás felhasználásával, így elemezhető rúdszerkezetként (keretmodell) 

és síkbeli kontinuum-szerkezetként (tárcsa) is, összehasonlításképpen a rácsostartó-modellel. 

 

Az optimálási feladat vázlata rácsotartó-modell esetén 

7.2 Rácsos tartó optimálása 

7.2.1 Módszertan 

A rácsos tartó megadható a rudak keresztmetszeti területével és hajlásszögével, melyek a 

számítások változói. Feszültségkorlát mellett az optimálási feladat az alábbi módon írható fel: 

 Let � � ∑ ¡~�~~ � min!  (7.1) 

 subject to ª«� � ,¬(�GH(�®�,,�¯  °�±x�  �¯   (7.2) 

ahol a rúderők számítása mátrixmódszerrel történik. A probléma megoldható különböző terhelési 

eseteke (a nagyság és irány függvényében) közelítő numerikus iteratív eljárással. Rögzített 

rúdirányok mellett a keresztmetszeti területek értékei azzal a feltétellel számolhatók, hogy minden 
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rúdban a feszültség *�¯ legalább egy teheresetre. A minimális térfogat meghatározása a rúdirányok 

változtatásával történik az adott tartományban. Az algoritmus a rudak esetleges egyesítését is 

figyelembe veszi. Az adott geometriai és anyagi paramétereknek nincs kvalitatív hatása az optimális 

topológiára a linearitás miatt. Az egyik erő értéke rögzített volt, míg a másik többféle értéket vett 

fel és mindkettő iránya változott a lehetséges variációk modellezésére. 

7.2.2 Eredmények 

A különböző teheresetekre kapott optimális megoldások között adódott egy, kettő vagy három 

rúdból álló szerkezet is. Ezek az esetek statikailag túlhatározott, határozott és határozatlan 

szerkezeteket jelentenek. A háromdimenziós paramétertér vizsgált tartományában az optimális 

rácsos tartó tipikusan statikailag határozott kétrudas szerkezet, kivéve bizonyos nullmértékű 

részhalmazokat. A túlhatározott és határozatlan szerkezetek csak speciális esetekben lehetnek 

optimálisak. 

A háromdimenziós paramétertér egy kétdimenziós alterében statikailag túlhatározott elfajuló 

egyrudas szerkezetet adódik; ez akkor áll elő, ha a két teher azonos irányú és a közös szög *� 4⁄  

közé esik. Statikailag határozatlan háromrudas szerkezet egy egydimenziós altérben kapható, 

amikor az erők nagysága azonos, irányuk szimmetrikus a támaszvonalra merőleges egyenesre nézve 

és a szög egy bizonyos értéknél kisebb. E két speciális esetben a numerikus eredmények analitikusan 

is levezettem. 

7.3 Analitikus számítások 

7.3.1 Túlhatározott eset 

Ha a két erő iránya azonos, akkor a megoldást a nagyobbik erő határozza meg. Tekintsünk egy 

általános kétrudas szerkezetet és fejezzük ki a rudak feszültségeit a teher, a szögek és a 

keresztmetszeti területek függvényében. Teljes kihasználtság esetében a feszültségek azonosak a 

határfeszültséggel, amiből a területek és a teljes térfogat számíthatók. Az optimális topológia a ²� ²R~⁄ � 0 (  � 1; 2) egyenletrendszer megoldásaként kapható. 

Több esetet kell megvizsgálni a teher és a rudak hajlásszögének viszonyától függően. Ha a - az �R�, R�� intervallumban van, akkor az egyenletrendszernek nincs megoldása. Ha a - az �R�, R�� 
intervallumon kívül van, a megoldás vagy az (R� � � 4⁄ , R� � ,� 4⁄ ) kétrudas szerkezet vagy az 

elfajuló eset, amelyben az egyik rúd párhuzamos a teherrel és így a másik rúderő nulla. Ez utóbbi 

megoldás akkor fordul elő, amikor a - a tartomány szélén van. 
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Az egyenletrendszer megoldáshalmazából következik, hogy az optimum egy egyrudas szerkezet, 

ahol R � -, ha ,� 4⁄ J - J � 4⁄ , míg ezen kívül eső terhek esetén kétrudas szerkezet *� 4⁄  

szögekkel, mert ebben az esetben az egyrudas szerkezet térfogata nagyobb. 

7.3.2 Határozatlan eset 

Azonos nagyságú és szimmetrikus elrendezésű két erő esetén ��� � �� � �, 	-� � ,-� � - 2 0� 
az optimális szerkezet lehet szimmetrikus statikailag határozatlan háromrudas szerkezet �R� �,RS � R, 	R� � 0, 	�� � �S�. 

 

Optimális topológiák szimmetrikus alternáló erők speciális esetében 

Az �� erőből származó feszültségek kifejezhetők a teher, a szögek és a keresztmetszeti területek 

függvényében. Az optimális szerkezetben egy átlós rúd és a függőleges rúd teljesen kihasznált, így a 

keresztmetszeti területek számíthatók. A szerkezet térfogata 

 �S�R� � ³� �����´�%&cb ∙ fµM&����b . cos R tan- sin�R , cos R tan- . sinSRi.  (7.3) 

A ²�S�R� ²R⁄ � 0 egyenlet megoldása független a - értékétől: R¸ � arc tan√2. Az optimális 

szerkezet térfogata 

 ��	µ,S � ³��´ P2√2 sin - . cos -T.  (7.4) 

Megjegyzésként elmondható, hogy a numerikus számítások statikailag határozott kétrudas 

szerkezetet is eredményeztek, amely a térfogat tekintetében egyenértékű a háromrudas 

megoldással. Ebben az esetben hasonló levezetés lett elvégezve és az optimális szerkezet átlós 

rúdjának hajlásszögére, valamint a teljes térfogatra azonos eredmény adódott. Tehát a két 

topológiailag különböző optimum egyenértékű. A numerikus számítások szerint a kettős optimum 

érvényes a -  0,569612851… esetben és e határ fölött az optimális megoldás statikailag 

határozott. 
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7.4 Rácsos-jellegű szerkezet 

Egy rácsos tartóként modellezett szerkezet egytengelyű feszültségállapotban van, míg egy rácsos-

jellegű keret vagy egy tárcsa kétdimenziós feszültségállapotban, így a modellválasztás 

szükségszerűen befolyásolja az optimalitást. A két rendszer összehasonlító elemzése lett elvégezve 

a háromrudas szerkezet példáján keresztül. A szerkezet és a teher szimmetriája miatt elegendő egy 

terhet tekinteni. Jellemző normálerő és nyomatéki ábrákat mutat az alábbi ábra. 

 

A háromrudas szerkezet elemzése: (a) modell, (b) normálerőábra, (c) nyomatéki ábra 

Ha a szerkezetet rácsos tartóként modellezzük, akkor a keretben működő hajlítás jelentős többlet-

normálerőt eredményez, amely függ a rúd hosszának és magasságának arányától. A 

többletfeszültség ezen arány különböző értékeire numerikus számítással lett meghatározva, pl. 10:1 

arány esetén a maximális feszültség a megengedett feszültséget közel 25 %-kal haladja meg. Ezért a 

rácsos tartóként tervezett optimális szerkezetek jelentősen alultervezettek lehetnek, ha a 

csomópontok nem tökéletesen nyomatékmentes csuklók. Ez alapján javasolt kontinuum-modellt 

használó számítás felírása nyomatékbíró kapcsolatú optimális szerkezetek meghatározására. 

A keretmodellben számított feszültségek igazolhatók végeselemes vizsgálattal. Az alábbi ábra 

mutatja a nagyobb főfeszültség eloszlását a szerkezetben, összhangban a nyomatéki ábrával. A 

keretszerkezetben és a kontinuum-modellben számított maximális feszültségek eltérése kevesebb, 

mint 1 %. 

 

A nagyobb főfeszültségek a kontinuum-modellben a feszültséglimit szerint skálázva 
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7.5 5. tézis 

(a) Meghatároztam egy legfeljebb három rúdból álló rácsos tartó legkisebb súlyra tervezett 

kialakításának megfelelő optimális topológiát, alakot és méretet, adott támaszegyenes és adott 

támadáspontban működő két alternáló erő esetén rugalmas feszültségkorlát mellett a szerkezetet 

leíró paraméterek széles tartományára. 

Megállapítottam, hogy az optimális megoldás tipikusan statikailag határozott (2 rúd), míg egy 

bizonyos paraméter-tartományban egyetlen rúddá fajul el, illetve egy másik tartományban a 

határozott megoldással azonos súlyt adó statikailag határozatlan (3 rúd) kialakítás egyidejűleg 

létezik, vagyis a megoldás nem egyértelmű. Az elfajuló és a határozatlan esetek numerikus 

eredményeit analitikus levezetésekkel igazoltam. 

(b) Létrehoztam egy merev kapcsolatú keretmodellt és egy (síkbeli feszültségállapotú) kétdimenziós 

kontinuum-szerkezetet egy kiválasztott háromrudas rácsostartó-megoldással azonos alakkal és 

mérettel, amelyeken feszültségszámítással meghatároztam a modellválasztásnak az optimális 

szerkezetre gyakorolt hatását. 

Megállapítottam, hogy a keretszerkezet és a kontinuum-szerkezet feszültségmaximuma 

megegyezik, és a hajlítóhatás-többlet miatt jelentősen túllépik a rácsos tartó feszültségeit, amely a 

szerkezet alultervezettségéhez vezet, amennyiben rácsos tartó modellt alkalmazunk. 

Következtetésképpen, a merev kapcsolatú optimális szerkezetek meghatározására a rácsostartó-

modell nem alkalmas. 

Kapcsolódó publikációk: [EP6], [EP5], [EP4], [EP3], [EP2] 
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8 További kutatási lehetőségek 

Az egyik legfontosabb jövőbeli cél több tehereset figyelembe vételére olyan referencia megoldások 

kidolgozása, melyek összetettebb peremfeltételekkel is felírhatók, mivel szinte minden 

gyakorlatban előforduló tervezési problémának számos terhelési esetet kell kezelnie. Az analitikus 

megoldások kontinuum tipusú modelleken alapulnak, de az eredmények általában már rácsos 

tartóként vannak megfogalmazva. Nagyobb, tanulmányokat összehasonlító munkára van szükség a 

helyzet tisztázása érdekében. 

Még mindig nem ismert számos alapprobléma egzakt analitikus megoldása, bár Rozványi a meglévő 

egzakt referencia megoldások jól összefoglalta egy terhelési eset figyelembevételére, valamint 

Lewinski és Rozványi új referencia megoldásokat is levezettek (pl. [39], [40]). További kutatási cél 

lehet újabb referenciafeladatok analitikus megoldásainak kidolgozása. Olyan témakör szinte fel sem 

merült, melyben sztochasztikusan adott peremfeltételek felírása mellett az optimális topológiák 

analitikusan meghatározhatók. Rozványi [23] készített probabilisztikus tervezéshez egzakt analitikus 

megoldásokat, melyek alkalmasak a numerikus megoldások ellenőrzésére feltéve, hogy ugyanaz az 

alapfeladat megfogalmazása. Feltétlenül szükséges a numerikus modellezés valamilyen ellenőrzése, 

mert a kontinuum feladatok megoldása rácsos tartó problémára vannak visszavezetve. 

Lényegesen bonyolultabb probléma a numerikus topológia optimálás feszültségkorlátok 

figyelembevétele mellett, mely feladatok megoldása sok százezer lokális feszültségkorlátot 

tartalmazhat. Korábbi tapasztalatok alapján az alkalmazott anyagegyenletek jelentősen 

befolyásolják az optimális megoldást, beleértve annak megbízhatóságát és az tönkremenetel 

kockázatát. 

A numerikus topológia optimálás egyik gyengesége, hogy vannak olyan új módszereket és 

megoldásokat közlő publikációk, melyek eredményei nincsenek ellenőrizve megbízható 

referenciamegoldásokkal való összehasonlítással vagy csak csak szubjektív vizuális összehasonlítást 

használnak. A fentiekben tárgyalt vizsgálathoz további új referencia megoldások szükségesek, hogy 

validálják a numerikus megoldásokat determinisztikus és sztochasztikus esetekben is. 

Magyarországon a közelmúltban csak a megbízhatóság-elméletet és az azon alapuló tervezést, 

valamint kockázatelemzéseket vizsgáltak. A rácsos tartók és lemezek optimálási feladatai 

kiterjeszthetők íves lemezszerkezetekre, vékonyfalú szerkezetekre, felfújható membránokra, 

poliéderek morfológiájára történelmi műtárgyak és természetes formációk (lótusz receptákulum) 

kapcsán. 
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