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1. BEVEZETÉS 

A magyar gazdaság acélfelhasználása 1996 óta folyamatosan emelkedik és 2005-ben elérte a 
2,4 millió tonnát, amelyből közel 10 % az acélszerkezet-gyártás részaránya. Ilyen nagy 
mennyiségnél néhány százalék megtakarítás már jelentős a gazdaságra nézve, ezért fontos 
szerepe van az optimális méretezés széleskörű elterjedésének. Az optimálás, amely 
meghatározza a legalacsonyabb költséget, tömeget, biztosítja a szerkezet szilárdságát, 
hatékony eszköze a gazdaságos és versenyképes termékek előállításának. 

A Pannon Egyetem Géptan tanszékén az 1980-as évek elejétől folyik kutatómunka az 
optimálás terén, melynek során kidolgoztuk több acélipari technológia költségbecslési 
módszerét. Jelen dolgozat is ennek a munkának szerves folytatása. 

A dolgozat célul tűzte ki az acélszerkezet optimálás és rácsos tartók irodalmának 
feldolgozását, különös tekintettel az evolúciós technikák és más természetben megfigyelt 
folyamatokat követő eljárások használatára. A gyártási költségek ismeretében megfogalmazza 
a célfüggvényt és a korlátozási feltételeket általános esetben, majd ennek alkalmazásaként 
térben változó geometriájú acélszerkezetre. A célfüggvénynél figyelembe veszi a felhasznált 
anyagok költségét, a technológiai költségeket, valamint a nagyméretű acélszerkezet 
gyártásakor előálló egyedi feltételeket. 

A korlátozási feltételek meghatározása szilárdsági, geometriai, technológiai, valamint 
frekvencia-korlátozások figyelembevételével történik, amelyeknél követi az Eurocode 3 
előírásait is. 

Az elméleti eredmények felhasználásával elkészítjük egy változó magasságú darugém 
optimálását genetikus algoritmus segítségével, a COMSOL 3.2, a MATLAB és a GEATbx 
számítógépes programok segítségével. A számított eredményeket az AxisVM 7 végeselemes 
program segítségével ellenőrizzük. Különböző anyagminőségek használata esetén elvégezzük 
az optimálást és megvizsgáljuk miképpen befolyásolják a költségek alakulását. 

Ellenőrizzük, hogy az irodalomban megfogalmazott állítás, miszerint a kör keresztmetszetű 
rúd alkalmazásával a leggazdaságosabb rácsos tartó építése, megfelel-e a valóságnak. 

Az optimálási eredmények ismeretében érzékenységvizsgálatot végzünk, hogy 
megállapíthassuk melyik változók, hogyan befolyásolják a célfüggvény értékét. 

Hasonlóságelmélet alapján meghatározzuk a modell főméreteit, amelyek alapján a további 
méreteit a korábban említett szoftverekkel számítjuk, majd elkészítjük. A számított 
eredményeket a terhelt modellen mérésekkel ellenőrizzük. A modellszerkezeten feszültség, 
elmozdulás és sajátfrekvencia mérést végezünk. 

A mérést a Hottinger HB Spider 8 műszerrel, illetve gyári érzékelőkkel és a CATMAN 
mérőszoftverrel végezzük. 

Vizsgáljuk a szél hatását az optimált darugémre, hogy megállapíthassuk mennyire 
befolyásolja a szél által keltett lökéshullám a gém rezgését. 

Ugyancsak vizsgálni kívánjuk a gém sajátfrekvenciáját. Mind a COMSOL 3.2, mind az 
AxisVM 7 végeselemes programok számolnak sajátfrekvenciát és összehasonlítjuk az 
irodalomban található közelítő számításokkal, hogy megállapítsuk ezen módszerek 
használhatóságát. 

Végezetül megvizsgáljuk a kapott eredmények hasznosítási lehetőségét. 
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2. IRODALMI ÁTTEKINTÉS 

2.1. Az optimálás általános megfogalmazása  

Tudatosan, vagy tudat alatt az emberek igyekeznek optimális döntéseket hozni, hogy a 
rendelkezésre álló erőforrásból a lehető legjobb eredményt érjék el. A tudatosság a folyamatot 
lényegesen hatékonyabbá teszi [31]. 

Egy optimálási probléma általánosságban a következőképpen írható le: 
– adott egy szabad paraméterekkel rendelkező rendszer, 
– a rendszer alapján elkészítjük a matematika modellt, majd felírjuk a célfüggvényt, 
– következik a matematikai fázis, ami a célfüggvény minimumának vagy 

maximumának megkeresése, 
– a kiszámított eredmény alapján a rendszer optimális paramétereinek meghatározása. 

Az optimálási módszereket a gazdaság és tudomány számos területén használják. 
Szerkezetoptimálással évente több konferencia, külön folyóirat (Stuctural Optimisation) és 
számos könyv foglalkozik. 

2.2. Matematikai optimálási módszerek 

Az optimálás matematikai kidolgozásának kezdete Newton (1643-1727) és Leibniz (1646-
1716) munkásságához fűződik, akik egymástól függetlenül dolgozták ki a 
differenciálszámítás alapjait, amely lehetővé tette a korlátozás nélküli egy-, illetve 
többváltozós függvények szélsőértékének meghatározását és számos egyszerűbb optimálási 
probléma megoldását. A következő lépés a variációszámításon alapuló módszerek 
kidolgozása volt, amely Bernoulli (1654-1705), Euler (1707-1783), Lagrange (1736-1813), 
Hamilton (1805-1865) és Weierstrass (1815-1897) nevéhez köthető. A variációszámítás 
előnyösen alkalmazható statikai, szilárdságtani, dinamikai és rezgéstani problémák 
megoldásakor. A legegyszerűbb matematikai megfogalmazása az, hogy meg kell határozni azt 
az u(x) függvényt, amely minimálja az Aé funkcionált: 

 
b

a

x

é
x

A F( x,u,u ,u )dx,′ ′′= ∫  (2.1) 

ahol u’ és u” az u(x) függvény első, illetve második deriváltja [38]. 
A többcélfüggvényes optimálás koncepcióját Pareto dolgozta ki 1896-ban. Vele közel azonos 
időben Maxwell (1890) megírta az első analitikus szerkezetoptimálási munkát. Őt követte 
Michell (1904) a rácsos tartó elméleti súlyminimum optimálási eljárásával. Az optimálási 
eljárások történetében a számítógépek elterjedése jelentett igazi áttörést. Valamely optimálási 
feladat megoldásakor egy függvény (a célfüggvény) szélsőértéket (maximumát vagy 
minimumát) kell meghatározni valamilyen matematikai módszer segítségével. Általában egy 
feladatot több paraméter együttes befolyása határoz meg, s ezek változásának függvényében 
kell szélsőértéket keresni. A változások értékeire vonatkozóan elő lehet írni bizonyos 
korlátozásokat is, amelyek egyenlőségek, illetve egyenlőtlenségek alakjában fogalmazhatók 
meg. 
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Általános esetben tehát meg kell határozni az f(x) célfüggvény minimumát egyenlőtlenségek, 
ill. egyenlőségek alakjában megadott korlátozási feltételek esetén: 

 min f(x), 
 0 ≤ gj(x), j=1,2,…, m, (2.2) 

0 = hj(x), j=m+1,…, p, 

ahol x [ ]T1 2 nx ,x ,...,x=  az n számú változóból képzett vektor. 

Tekintettel arra, hogy a célfüggvény lehet lineáris, ill. nemlineáris, a változók és a 
korlátozások száma, típusa nagyon eltérhet, az optimálási feladatok megoldása nehézségekbe 
ütközhet.  

Az évtizedek során a különböző típusú feladatokra számos technika fejlődött ki, amelyek 
különféleképpen rendszerezhetők. Ilyen csoportosítást mutat be a [2], [17] és [31]. A 
többváltozós, korlátozásos módszerek közül a deriváltakat alkalmazó büntető függvényes 
SUMT (sequential unconstrained minimization technique – szekvenciális feltétel nélküli 
minimumkeresés), a kombinatórikus backtrak és a genetikus algoritmus módszerét 
ismertetjük. Az optimálás matematikai hátteréről a [24]-es és [33]-as irodalom ad kimerítő 
ismereteket. 

2.2.1. A SUMT módszer 
A módszer lényege, hogy (2.2) alatti feltételes szélsőérték-feladatot átalakítja sorozatos 
feltétel nélkülivé oly módon, hogy létrehoz egy P(x,rk) büntető függvényt 

 x x x x
pm

1 2
k k j k j

j 1 j m 1
P( ,r ) f ( ) r ln g ( ) r min 0,h ( ) ,−

= = +

� �= − + � �   (2.3) 

ahol az rk paraméter kezdő értékétől és csökkenésének mértékétől függ a konvergencia 
sebessége. Az rk értéke a számítás folyamán monoton csökken: 

 k
1 2 k 1 1

1

rr r ,...,0; r ; c 1,
c+� � = �  (2.4) 

ahol c1 állandó. Kimutatható, hogy rk → 0 esetén a feltétel nélküli függvényminimumok 
sorozata az eredeti f(x) függvény feltételes szélsőértékéhez tart [16]. 

A büntető függvényekre sok változat létezik. A módszer hátránya, hogy lokális minimum 
esetén is megáll, ezért több kezdeti értékkel kell elindítani. Előnye, hogy mechanikai 
problémák megoldására gyakorlati tapasztalat segítségével gyors megoldást ad. 

2.2.2. A backtrak módszer 
A backtrak módszer eredetileg kimerítő keresésen alapuló optimáló módszer volt, amelynek 
jellemzője, hogy egy véges problématérben az algoritmus egyesével végignézi a tér összes 
pontját. A problématér pontjai általánosságban hasonlíthatóak egy fához. A teljes bejárást 
elvégezve egyszerű módszerrel megvizsgálható a fában található valamennyi pont. A számítás 
során a gyökértől elindulva az elágazásokban előre rögzített sorrendben haladunk, míg egy 
levélhez nem érünk. Ekkor megvizsgáljuk, hogy a levél jelentheti-e az optimumot. Ezután 
ehhez a levélhez vezető út utolsó elágazásáig visszalépünk a fában (backtrak). Itt sorrendben 
a második lehetséges irányban haladunk tovább, majd folytatjuk a vizsgálatot, míg minden 
elágazásban minden levelet meg nem vizsgálunk.  

Miután a problématér általában reménytelenül nagy, az eljárásban több egyszerűsítést is 
alkalmaztak. Először az elágazás és korlátozás (branch and bound) elvet. Amennyiben 
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rendelékezésünkre állnak olyan feltételek vagy megkötések, amelyek segítségével egy adott 
csúcsot megvizsgálva eldönthető, hogy az optimum biztosan nem az adott ágból kiinduló 
egyik részfában található, akkor levágjuk ezt a részfát. A bejárás során az ág valamely 
szomszédja felé indulhatunk el és innen folytatjuk a keresést. 
A módszer – amennyiben alkalmazható – biztosan megtalálja a globális optimumot, de 
komplex feladat esetén a keresési idő nagyon hosszú [2]. Később átalakították a módszert 
kombinatorikus eljárássá, mely csak diszkrét változókat kezelt. Ezt a módszert alkalmazta 
Lewis (1968) hegesztett acéltartó tervezésére [31]. Jármai közli a hegesztett I-szelvény 
keresztmetszet-terület minimumra való méretezését hajlítás és nyomás esetén [31]. 

Farkas párhuzamos övű rácsos tartó optimálását mutatja be ugyanezzel a módszerrel [17]. Az 
algoritmus viszonylag nem túl nagy számú ismeretlen és értéksor esetén alkalmazható. Ezért 
hegesztett szerkezeteknél az egyszerűbb tartók optimálására előnyösen használható. Ekkor a 
módszer az un. felező eljárással nagyon hatékony és megbízható eljárás, amely jelentősen 
lecsökkenti a keresési időt. 

2.2.3. Genetikus algoritmus 
A feladatok sokfélesége és mérete sarkalta a kutatókat új technikák keresésére és így jutottak 
el a véletlenszerű kereső (randomised techniques) eljárásokhoz, köztük a genetikus 
algoritmusokhoz (GA), melyek a hagyományos módszereknél rugalmasabban kezelhetők. Az 
algoritmust a 3.1. fejezetben ismertetjük, mert elterjedtsége miatt ezt a módszert választottuk 
az optimáló eljárásnak. 

2.2.4. A természetből ellesett eljárások 
A természetben megfigyelt és másolt eljárások közül sok alkalmas optimálásra. Ilyenek a 
baktériumok szaporodását utánozó, az energia minimumra törekvő, a hangyaboly működését, 
a madár, vagy halraj viselkedését utánozó eljárások. Hangya kolónia optimáló eljárást mutat 
be Bahreininejad [4]. A kolónia viselkedését megfigyelve és felhasználva alkotta meg az 
algoritmust (Ant Colony Optimization, ACO). Az ACO egy olyan kereső technika, mely a 
hangyák azon képességét utánozza, hogy képesek megtalálni a legrövidebb utat az élelem 
forrásáig. A hangya mozgása közben a nyomában egy kémiai anyagot (feromont) hagy. Így a 
következő hangya e nyomon tudja követni.  

Az ACO egy iteráló eljárás, amely a vizsgált szerkezetet résztartományaira, úgynevezett 
végeselemeire (Finite Element, FE) bontja, majd kolóniát hoz létre (optimum) a megfelelő 
(kedvező) helyen. A program elején egy kezdeti populációt (adott számú egyedet) helyezünk 
a keresési térre rajzolt végeselemes hálóra. A helyeket véletlenszerűen választjuk. Minden 
pontot megvizsgálnak az egyedek. Adott idő alatt a legtöbb egyed által kiválasztott pont lesz 
az optimum. A pontosabb keresés érdekében több fajt is indíthatunk azonos időben, melyek 
különböző feromont használnak. Az egyed képes megjegyezni a számára kedvező helyet, 
képes aktivizálódni, elpusztulni és reprodukálódni. Ezek a képességek változtathatók.  

A programnak van olyan változata is, ahol a hangyák repülni is tudnak, így a kereséskor 
nemcsak a szomszédos helyet tudják vizsgálni, hanem folyamatosan keresik a jobb helyet a 
letelepedéshez.  

Hasonlóan érdekes optimáló eljárás a részecske rajok (Particle Swarm Optimization, PSO) 
mozgását követő technika [28], [82]. Ilyen például a madarak csoportos viselkedését utánzó 
optimálás. A csoport sikerének érdekében mindegyik egyed igyekszik a kutatást segíteni. Az 
egyed információval rendelkezik pozíciójáról, sebességéről és a célról, melyek időben 
változnak és igyekszik a legjobb pozíciót elfoglalni.  
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A PSO-nak különféle változatai vannak, melyek az információ szempontjából különböznek, 
azaz hogy az egyed milyen információval rendelkezik és miként használja. 

Ezek közül néhány optimálási eljárást említünk meg. 
– Véletlen kereső (rPSO), ahol az egyed időben állandó információval rendelkezik. 
– Büntető verzió (cPSO), ahol minden lépésnél adott az aktuális pozíció és a megfelelő 

célfüggvény érték, valamint az egyed ismeri az eddigi legjobb pozíciót és a 
célfüggvény megfelelő értékét. 

– Az alkalmazható verzió (aPSO), ahol az adott egyed minden pillanatban ismeri 
pozícióját, a célfüggvényt, az addigi legjobb pozíciót, az előző pozíciót és 
információval rendelkezik a szomszéd és a raj méretéről. 

Elmondható, hogy sok és jól alkalmazható eljárást fejlesztettek ki optimálás céljára, amelyek 
jó része a mérnöki tudományokban is jól használható. Ma az újabb kutatások szinte kizárólag 
az új technikákat (GA, természetben megfigyelt eljárások) alkalmazzák. 

Hasonló módon működő algoritmust ismertetnek a [34]-es és [36]-os irodalmak szerzői. 

2.2.5. Szakértői rendszerek 
A gépek, szerkezetek tervezése komplex folyamat, amely elmélyült tudást, gyakorlatot 
igényel. A számítástechnika ugrásszerű fejlődése lehetővé tette, hogy bizonyos tervezői 
feladatokat számítógépek végezzenek el, főként a nagymennyiségű számítást igénylő 
feladatok esetében. Például ilyenek a végeselemes programok, melyek komplex feladatokat is 
pontosan, jól végzik el, azonban mégsem nevezhetjük ezeket szakértői rendszereknek, mert az 
embernek kell eldöntenie, hogy milyen anyagból, milyen feltételek mellett készüljön el az 
adott szerkezet. Tehát a szakértői rendszert (expert systems, ES) úgy fogalmazhatjuk meg, 
hogy olyan interaktív számítógépes eljárás, mely tárolt tudás segítségével képes 
következtetéseket levonni. Ezek a programok segítik a tervezőt az analízis elvégzésében, de a 
döntéshozatalt csak elősegítik. A szakértői rendszerek felépítése a következő [31]: 

– tudásbázis, amely az adott szakterületre érvényes tudásmennyiség. Tartalmazhat 
információt, definíciót, tényt és tapasztalati tudást, 

– következtető mechanizmus, mely irányítja az ES stratégiáját úgy, hogy feltételez és 
következtet. Ha a szabályok között konfliktus keletkezik dönt a követendő lépésről, 

– felhasználói felület, mely közvetít a felhasználó és a számítógép között. 

Az utóbbi időben számos szakértői rendszert fejlesztettek ki, melyek a [31]-es irodalomban is 
láthatók példával együtt. Daruk kiválasztására alkalmas rendszert mutat be Hanna és társa 
[25]. Itt a kiválasztás alapja az un. fuzzy logika, mely hasonló az emberi logika működéséhez, 
mert „ha…, akkor…” típusú szabályok szerint működik és így ES rendszerbe építhető az 
emberi tudás szakértelme. Miután a daruk műszaki paraméterei nagyon változatosak és 
sokfélék, ezért a jellemzőket mennyiségi és szubjektív döntés alapján osztályozni kell. Ezt 
segíti a fuzzy logika. A daruk tulajdonságait egy mátrixban összesíti, és a kiválasztás logikai 
úton történik. 

Ugyancsak ES rendszert alkalmaz [9]-es irodalom, ahol internet alapú tudást integrálnak. A 
szerzők azt állítják, hogy egy új termék esetén az alkatrészek 40 %-a átvehető a régi 
termékből, 40 %-a kis módosítással használható és csak 20 %-át kell újra tervezni. Ezért 
kifejlesztettek egy kereső rendszert, mely a korlátozó feltételeket tartalmazó adatokat, fuzzy 
logika segítségével, az interneten párosítja a kínálattal. 

A szakértői rendszerek hasznosak, ha sok rendelkezésre álló adatból lehet kiválasztani a 
tervezendő szerkezet paramétereit, melyet kellően sok tapasztalati tény támogat. Egyedi 
feladatnál ez költséges megoldásnak tűnik. 
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2.3. Optimált szerkezetek a mérnöki gyakorlatban 

Az optimálás műszaki alkalmazásai 
Az első gyakorlati optimálási eljárások a II. világháború alatt fejlődtek ki és főként repülőgép-
szerkezetek tervezése során a súlyminimumra való méretezésben alkalmazták ezeket. Bár ez 
az eljárás figyelmen kívül hagyta a gyártási költségeket, mégis fontos tervezési irányelveket, 
új szerkezettípusokat (pl. a szendvicslemezek), újfajta anyagok, anyagkombinációk 
lehetőségeit tárta fel. E mellett a gyártási szempontokat is figyelembe vette bizonyos 
méretkorlátozási feltételekkel (pl. a választott hegesztéstechnológia szempontjából 
alkalmazható legkisebb lemezvastagság megadásával). Később kialakult a költségminimumra 
történő optimálás, mely ma is a leggyakrabban alkalmazott optimálási eljárás. A költségek 
meghatározása azonban meglehetősen nehéz, mert igen sok tényező függvényeként alakulnak 
ki, időben is elég gyorsan változnak, míg újfajta szerkezetek esetén nincsenek gyártási 
tapasztalatok. Ennek ellenére gondos adatgyűjtéssel, elemzéssel megállapíthatók bizonyos 
irányértékek a különböző technológiákra és szerkezettípusokra, melyek alapul szolgálnak az 
optimális megoldás keresésénél. 

Az egyes szerkezetekről az évek során összegyűlt elméleti és kísérleti ismeretek, tervezési, 
gyártási és üzemeltetési tapasztalatok lehetővé teszik, hogy mindezek figyelembevételével 
keressük az optimális szerkezetmegoldást.  

A szerkezetanalízis tehát megalapozza a szerkezetszintézist, melynek feladata megkeresni az 
optimális megoldást, mely az összes követelménynek legjobban eleget tesz [17]. 

SZERKEZETSZINTÉZIS

1. Analitikai (mérnöki) előkészítő fázis
    , a. anyagok, szerkezettípus gyártástechnológia
        megválasztása
    b. méretezési feltételek megfogalmazása
    c. célfüggvény meghatározása

2. Matematikai fázis
  a célfüggvény minimumának meghatározása a
  méretezési feltételek figyelembevételével

3. Mérnöki-tervezői értékelő, feldolgozó fázis
   érzékenységi vizsgálat, diagramok kidolgozása,
    beépítés magasabb szintű rendszerekbe

 

2.1. ábra 
A szerkezetszintézis folyamata [17] 

A szerkezetszintézis fázisait, lépéseit az 2.1. ábra foglalja össze, míg az optimálás logikai 
struktúrája a 2.2. ábrán látható. 

Rajan és társa [54] GA-t alkalmazva optimált síkbeli keretszerkezeteket súlyminimumra. A 
feladatot átalakítja korlátozás nélküli optimálássá oly módon, hogy a célfüggvényhez egy 
büntető függvényt rendel paraméterek segítségével. A GA-ban a keresztezés egypontos, de 
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bevezet egy segédkromoszómát (association string), amelyik segít a keresztezési pontot 
véletlenszerűen változtatni és így a tervezési változók egyenlő valószínűséggel cserélődnek. A 
két bemutatott mintafeladatban a generációk száma 100, illetve 50. 

probléma megfogalmazása

cél meghatározás

modell kialákítás

elemzés

optimálás

értékelés

     általános
összehasonlítás

 
2.2. ábra 

Az optimálás logikai struktúrája [31] 

A GA egyik változatát használja Gondos, melyet Differential Evolution-nak (DE) is neveznek 
[23]. A program eredetileg folytonos változókkal működött, melyet később diszkrét 
változóssá alakítottak át. Az optimum kereséshez a kezdeti populációt meg kell határozni 
(PG=0), melyet a korlátozó függvények által megadott határok közül véletlenszerűen 
választanak ki. A DE önfejlesztő program, mely éppen abban különbözik a többi GA-tól, hogy 
az utódokat a szülőkből véletlenszerűen választja ki és így hozza létre a következő generációt. 
A kiválasztáshoz un. ellenőrző paramétert használ, amely valós értékű és szintén 
véletlenszerűen választott tényező. Így az utód-generáció kiválasztása a következő formában 
működik, ha 

 f(U i,G+1) ≤ f(Xi,G), akkor Xi,G+1 = Ui,G+1, különben Xi,G+1 = Xi,G. (2.5) 

A program konvergenciájának sebessége függ az ellenőrző paraméter hatásosságától. 
Alapvető eltérése a klasszikus genetikai algoritmustól az, hogy a j-edik változó új értékét csak 
a populáció egyedeinek j-edik tervezési változói befolyásolhatják, és az egyedek 
rátermettségének kiértékelése a folyamat végén történik. A szerző egy 50 m hosszú és 1000 
kN terhelésű tartót vizsgál. Először a számolt csomópont K kialakítású, majd KT és N alakú. 
A célfüggvény a csomópontot alkotó rudak keresztmetszet-területe, míg a korlátozó 
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függvények helyi horpadási, feszültségi, geometriai, övrúd képlékennyé válása, hegesztési és 
csomópontnyírási kiszakadási feltételek voltak. 

A számítás során a 3, ill. 4 méteres tartómagasság esetén a KT, 5 m-es magasság esetén pedig 
az N típusú csomópontot találta megfelelőnek. 

Tulajdonképpen a genetikus algoritmusok közé tartozik annyiban a következő módszer is, 
hogy a természetben lejátszódó folyamatok matematikai modelljeit használja. Ez az un. 
részecskék rajának algoritmusa (PSO). Erre mutat példát Jármai a [28]-as irodalomban. 

A fizikai részecskéhez hasonlóan, amely 3-D térben mozog, az algoritmus által vizsgált 
részecskék az un. hiper-térben mozognak és mindegyiknek adott a pillanatnyi koordinátája és 
sebessége. Mozgásuk során keresik a legjobb pozíciót (a legjobb jósági értéket). 

Az egész rendszert vizsgálva a legjobb értékű egyed a vezető. A feltételezés az, hogy a 
részecskék raja a legjobb pozíció, a legjobb megoldás felé mozog, annak elérésére törekszik. 
Ilyen pl. a halraj vagy madárraj, melyek így hatékonyabban tudnak küzdeni az élelemért és a 
túlélésért. 

Jármai egy hosszirányban bordázott hengeres héj optimálását végzi el, ahol a terhelés axiális 
nyomás és hajlítás. A célfüggvény az anyag-, a gyártási és a festési költségeket foglalja 
magában. A gyártási költség itt 1 $/min, az anyagköltséget pedig 1 $/kg-ban jelölte meg. A 
korlátozó függvények a héj horpadási, a borda horpadási és a vízszintes elmozdulás korlátozó 
feltétel. Végül a szerző összehasonlítja az eredményt négy másik optimáló programmal, és így 
jól látható a PSO előnye. Érdekes lett volna a különböző programok futási idejének 
összehasonlítása is. 

Ugyanezt a módszert alkalmazták Wilke és társai, akik egy 10 rúdból álló síkbeli és 25, 
valamint 36 rúdból álló térbeli szerkezet optimálását végzik el [82]. Mindegyik esetben egy az 
irodalomban már publikált eredménnyel hasonlítják össze saját számításukat, melyek 
gyakorlatilag megegyeznek. Ezzel igazolják a PSO használhatóságát acélszerkezetek 
optimálásánál. 

Az optimálás mérnöki alkalmazásához ad segítséget Statnikov és Matusov [62] könyve. Egy-
egy problémát felvetve keresik az optimális megoldást. A dolgozat a mérnöki munkának 
nagyon széles spektrumát vizsgálja. Találhatunk benne teherautó alvázszámítást, szerszámgép 
váz tervezést  és motorvezérlést. 

Nagyon érdekes optimáló eljárást dolgozott ki Raich és Liszkai [53]. Azt használják ki, hogy 
a károsodott szerkezetben rezgések lépnek fel, melyeket paraméterként lehet használni az 
optimáló programban és elkészíthető a modell dinamikus karakterisztikája. Ezt építik be a 
genetikus algoritmusba úgy, hogy a sorozatok utolsó 6 eleme a károsodási index. Ez a 
program is végeselemes módszeren alapul és MATLAB (ismertetése a 3.2 fejezetben) 
környezetben készült. Illusztrálásként a szerzők egy 3 szintes, 3 osztású keretszerkezet 
optimálását mutatták be. 

Roser és kollégái a tervezési változók költségekre gyakorolt hatását vizsgálták [57]. A tervező 
döntése, amely meghatározza a termék tulajdonságait, egyúttal befolyásolja a költségeket is. 
A termék sikeressége erősen függ a tervező azon képességétől, hogy mennyire tudja 
meghatározni a tervezési változók karakterisztikáját, melyek gyakran nem is explicit alakban 
állnak rendelkezésre. A szerzők a tervezési változókat valószínűségi változóként kezelik. A 
bemutatott példában egy I tartó geometriáját határozták meg a költségek függvényében, 
melyek viszont az anyagválasztástól függnek. A darabszám függvényében lehet dönteni a 
szükséges anyagminőségről. 
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Schnack és Spörl [59] a dinamikus programozásnak elnevezett eljárást dolgozta ki, amelyet 
végeselemes programozással használtak együtt. Egy adott rugalmas testre felveszik a terhelést 
és a korlátozó függvényeket. Az egyenleteket a végeselemes hálónak megfelelő mátrixos 
alakban állítják elő, majd futtatják a programot. A feszültség értékének megfelelően 
módosítják a munkadarab kontúrjait és így adódik az optimált alak. 

Seeßelberg futódaru hegesztett szelvényből készült darupálya tartó keresztmetszetének 
kiválasztásához készített optimáló programot [61]. A tartó készülhet hengerelt anyagból a 
szabványoknak megfelelően, vagy hegesztett lemezből. A darupályában egyidejűleg felléphet 
a terhelésből adódó nyomófeszültség és a futókerék excentritásából adódó hajlítófeszültség. A 
kiválasztáshoz a következő tényezőket vette figyelembe: a tartó magassága, a felső öv 
szélessége, az alsó öv szélessége, az anyagvastagság és anyagminőség. Az eredményekből 
látható, hogy a terhelés növelésével nagyobb optimális magasságok adódnak, ugyanakkor az 
optimális magasság felett jelentősen nő a költség. Más optimális érték adódik az 
alátámasztások távolságának függvényében is, mert 5 m fesztáv esetében mindig a hegesztett 
tartó az optimális, míg 7 m esetén a hengerelt tartó is optimális lehet. 

Farkas összefoglalja az optimálás általános kérdéseit, s ezen belül részletesen ismerteti az 
optimálás lépéseit [17]. Nála is szerepel a korlátozási feltételek között a rezgési, 
rezgéscsillapítási feltétel. Az optimálási alkalmazások közül a hegesztett nyomott rúd, a 
hajlításra és nyírásra igénybevett hegesztett I-, szekrény- és csőszelvényű tartók, valamint a 
szendvicstartók számítása található meg. A munka ismerteti a szendvicstartók 
rezgéscsillapítás számítását és mérését. 

Ono és társa [44] lemezvágás optimálására genetikus algoritmust alkalmaztak. 

Wang és szerzőtársai szint beállítás alapú alak optimálást készítettek [80]. A szint beállítás, 
vagy azonos kontúr azt jelenti, hogy a szerkezet határai leírhatók egy skalár, vagy magasabb 
fokú egyenlettel. Az optimáló eljárást pedig a Hamilton–Jacobi-féle parciális 
differenciálegyenlet alapján készítették el. Az eljárás iterációval keresi az optimális alakot, 
amelyet a bemutatott példákban általában 100 lépés után értek el. 

Az értekezésben, a bevezetésben is említett rácsos tartó optimálásával foglalkozunk, 
figyelembe véve a sajátfrekvenciát, ezért az irodalom feldolgozását a következő szempontok 
szerint végeztük: a gyártási költségek, rácsos tartó csomópont kialakítás vizsgálata és 
frekvencia-számítás, mérés figyelembevétele. 

Gyártási költségek meghatározása 
A legújabb átfogó jellegű magyar nyelvű szakkönyv [31] ismerteti az optimálás történetét, 
meghatározza a tervezési változó, a méretezési feltétel, a célfüggvény fogalmát és 
csoportosítja az optimáló eljárásokat. A mű gyakorlati szempontból érdekes része a 
költségszámítás (2. fejezet), ezen belül is a hegesztés kap kiemelt szerepet. 

Az anyagköltségre és gyártási költségekre, az ország fejlettségi szintjének megfelelően ad 
meg határértékeket. Az anyagköltség mértékegysége $/kg, míg a gyártási költségeket $/min 
értékben határozta meg a szerző. A költségek meghatározásánál nem foglalkozik az 
amortizációval, a szállítással, a szereléssel és karbantartással, mert ezek nem függnek 
jelentősen a szerkezeti elemek méreteitől. 

A fentiek alapján a költség a következő 

 K = km ρV + kf ΣTi, (2.6) 

ahol i  a gyártási folyamat sorszáma, km a fajlagos anyagköltség, ρ az anyag sűrűsége, V a 
szerkezet térfogata, kf a fajlagos gyártási költség, Ti az egyes gyártási folyamatok munkaideje. 
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A szerkezet előkészítésének, összeállításának ideje  

 T1 = t d eC Q Vκ ρ , (2.7) 

ahol Ct arányossági tényező, mely a mértékegységet is meghatározza, Qd bonyolultsági 
tényező, amely függ a varrat alakjától és helyzetétől, κe az összeszerelendő elemek száma. 

A hegesztés főideje T2, míg a hegesztés mellékideje T3, melyet Pahl és Beelich javaslata 
alapján [49] számolnak 

 
n

1,5
2 3 2 j wj wj

j 1
T T 1,3 C Lα

=
+ =  , (2.8) 

ahol j a különböző méretű és technológiájú varratok sorszáma, C2j az adott technológiára 
vonatkozó konstans, αwj a varrat mérete, Lwj a varrat hossza. 

A Holland Hegesztési Intézet kifejlesztett egy COSTCOMP programot, amely annyiban 
különbözik a (2.8) képlettől, hogy αwj kitevőjének értéke a hegesztés technológiájától függ 
[31]. 

A lemezegyengetés időigénye 

 3
4 de e e l p4

e l

1T a b t A ,
a t

Θ
 �

= + +� �
� �

  (2.9) 

ahol Θde az egyengetés bonyolultsági tényezője, ae, be állandók, tl a lemezvastagság, Ap az 
egyengetendő felület területe. 

A felületelőkészítés ideje 

 T5 = Θds αsp As, (2.10) 

ahol As a felület, Θds a felületelőkészítés bonyolultsági tényezője, αsp állandó. 

A festéshez szükséges idő 

 T6 = Θdp(αge + αtc)As, (2.11) 

ahol αge és αtc állandók, Θdp 1, 2 vagy 3 a festési helyzettől függő állandó, As a festendő 
felület, amely azonos a (2.10) képletben szereplő mérettel. 

A vágás és élelőkészítés időigénye szintén számítható a COSTCOMP programmal 

 n
7 7i l ciT C t L ,=  (2.12) 

ahol i a különféle lemezvastagság sorszáma, C7i állandó, tl a lemezvastagság, Lci az adott 
anyagvastagságból készült vágás hossza, n állandó. 

A tanszékünkön használt modell költségszámítása hasonló a fenti eljáráshoz, de néhány 
költségelemben eltérés van [68]. 

Ugyancsak a [31]-es könyvben Jármai hegesztett szekrényszelvényű tartó és bordázott lemez 
alkatrész optimálását is bemutatja. 

Az első esetben a korlátozási feltételek a következők: 
– fáradási feltétel, 
– helyi horpadási feltétel. 
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A bordázott lemez esetén a méretezési feltételek: 
– kihajlási feltétel,  
– horpadási feltétel. 

A gyártási- és anyagköltségeket mindkét esetben kördiagramon mutatta be. A 
szekrényszelvényű tartónál az anyagköltség különböző technológiák esetén a teljes költség 
58 % és 66 %-a, míg a bordázott lemeznél ugyanez az érték 21 % és 31 %-a közé esik. 

A [31]-es munka két helyen is foglalkozik még acélszerkezetek optimálásával. Először síkbeli 
rácsos szerkezetet optimál a szerző, ahol a célfüggvény a tartó térfogata, ill. tömege. A 
célfüggvényt statikus terhelésnél az Eurocode 3 szerint határozta meg. A dolgozatban kettős 
szögacélra (double-angle section DA), zártszelvényre (square hollow section SHS) és csőre 
(cirkular hollow section CHS) mutatja be a számítást. A legkedvezőbb a CHS keresztmetszet. 
Másutt rácsos tartó optimálását együtt vizsgálja az ideális csomópont kialakítással. Itt egy 
síkbeli rácsos tartóra vonatkozó végeselemes alprogram és a szerkezetoptimálás matematikai 
módszere is összekapcsolódik. A célfüggvénynek itt is a tömeg minimumát választja a szerző. 
A korlátozási feltételek: normálfeszültség, lehajlás korlátozás a teljes szerkezetre, csomópont 
stabilitási és menetkorlátozási feltételek.  

Farkas és Jármai költségminimumra optimálnak egy csomópontjaiban terhelt Vierendeel 
tartót [15]. A költségfüggvény felépítése hasonló (2.6)-hoz. 

Ugyancsak síkbeli rácsos tartó optimálását mutatja be a fáradás figyelembevételével a [30]-as 
irodalom, ahol a célfüggvény ugyancsak hasonló a (2.6)-hoz. Itt a korlátozó függvények a 
különböző csomópontokban fellépő öv és rúdbeli feszültségek értékei, ill. geometriai méretek 
voltak. Az eredmény nagyon érdekes, mert a költségek értéke parabola függvényével 
közelíthető, amelynek minimuma h/a2 = 1,5-nél található, ahol h a tartó magassága, míg a2 az 
övosztás fele.  

Pahl és Beelich hegesztett kötés gyártási költségeivel foglalkozott, és a következő képletet 
dolgozta ki a szerelés és a hegesztés költségszámításhoz [49] 

 Kw = kfh (tsz + tsh + tnc +tns), (2.13) 

ahol kfh a hegesztés költségtényezője, tsz az összeállítás, szerelés munkaidő szükséglete, tsh a 
tiszta hegesztési idő, tnc az elektróda csere és kezdés ideje és tns a salakeltávolítás, tisztítás 
időigénye. 

A szerelés munkaidő szükségletének számítására a  

 z a ets G=Θ κ  (2.14) 

képletet használták, ahol Θa a szerelés bonyolultsági tényezője, G a szerkezet súlya, κe pedig 
az alkotó elemek száma. 

A hegesztés tiszta ideje a következő képlettel számítható 

 
2

wi
h wj

A

ats L
p

= , (2.15) 

ahol Lwj a varrat hossza, awi a sarokvarrat mérete, míg pA a leolvasztási teljesítmény. 
Az elektródacsere és a hegesztés kezdés ideje 

 c w w e etn L z t= Θ , (2.16) 

ahol Θw a hegesztés nehézségi tényezője, Lw a varrathossz, ze az elektróda cserék száma varrat 
fajtánként és te az elektródacsere ideje. 



 13

A salakeltávolítás és a tisztítás ideje 

 s w w e stn L z tΘ= , (2.17) 

ahol az első három betű jelentése ugyanaz, mint a (2.16.)-ban, míg ts a hegesztési helyzettől és 
a varratmérettől függő időigény. 

A hegesztőanyag költségének meghatározására a következő képlet szolgál: 

 Ks = awi
2 Lw kel, (2.18) 

ahol awi és Lw a fentiekkel azonos, míg kel az elektróda egységára. 

Pavlovčič, Krajnc és Beg egy kétszintes, kétosztású acélszerkezet optimálását mutatta be, ahol 
a terhelés függőleges irányban megoszló, vízszintesen pedig koncentrált [50]. A gerendák 
hegesztettek, míg egymáshoz csavarral rögzítettek. A célfüggvény, amely a teljes gyártási 
költség meghatározása hasonló (2.6)-hoz. Eltérés a hegesztési költség számításában, illetve 
abban van, hogy a költségeknél a szállítási költségelemet is figyelembe vették a szerzők. 

A hegesztés idejének meghatározása 

 tsh=Awawf
2+Bwawf+Cw, (2.19) 

ahol Aw, Bw és Cw a hegesztés technológiától függő állandók, míg 

 awf =0,4ti,  (2.20) 

ahol ti a hegesztendő anyag vastagsága. 

A bemutatott példában a számított költségelemek a következők: 

alapanyag: 43,5 %, hegesztés: 6,7 %, vágás: 4,1 %, felületelőkészítés: 5,3 %, festés: 15,9 %, 
egyengetés: 0,2 %, csomópont kialakítás: 3,7 %, szállítás: 2,4 %, szerkezet felállításának 
költsége: 18,3 %. Hasonló eredményt kaptak egy négyszintes, ötosztású acélszerkezet esetén 
is. 

A különböző műveletekre, technológiákra kidolgozott költségszámítások általában hasonlóak 
és jól meghatározzák a várható költségeket. Más a helyzet a hegesztési költségekkel, ahol 
teljesen egyszerű és nagyon bonyolult, összetett számítóeljárással is találkozhatunk. 
Véleményünk szerint a kettő között kell keresni a megoldást. A COSTCOMP által biztosított 
módszer, amelyik néhány tényező és a varratgeometria alapján határozza meg a költségeket, 
nagy gyakorlatot és szakmai tapasztalatot igényel. A másik véglet a Pahl-féle képlet [49], ami 
túl sok adatot igényel, és használata a számítás idejét is megnöveli. 

A költségeket tanszékünkön is a (2.6)-hoz hasonlóan anyag és technológiai költségelemekből 
számítjuk, de a technológia költségek számítása kicsit részletesebb [66]-[75]. A hegesztésnél 
pedig a [49]-es irodalom módosított változatát készítettük el. 

A rácsos tartók irodalmának áttekintése 
Catarig és szerzőtársai tengeri fúrótorony optimálását mutatják be. A tervezésnél figyelembe 
vették a korróziót, a fáradt törést és a frekvencia értékeket [8]. 

Denzer és kollégái egy völgyhíd tervezését és kivitelezését ismertetik, ahol a tervezés 
részeként elvégezték a csomópontalak optimálását is [12]. A végeselem modell segítségével 
tervezett új kialakítás 21,5 %-al kisebb súlyú lett és a feszültség ugyan nőtt, de a megengedett 
érték alatt maradt. 

Kicsit régebbi, de érdekes Galántai és társainak kutatási eredménye [14], ahol egy síkbeli 
rácsos tartó optimálását végezték el. A célfüggvény a tartó térfogata, korlátozó függvények: a 
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tartóbeli rudak kihajlása, a csomópontok szilárdsága, illetve a geometriai méretkorlátozások. 
A kihajlások számítása már ekkor az Eurocode 3 szerint készült. Az optimálást a FORTRAN 
nyelven készült FSQP (Feasible Sequential Quadratic Programing) segítségével végezték. 
Megállapították, hogy gyártási költségek szempontjából a vékonyfalú négyszög szelvényű, 
míg súlyminimum szempontjából a vékonyfalú csőtartó alkalmazása célszerű. Ha nem a 
kihajlási feltétel az aktív, hanem a horpadási, akkor a körcső alkalmazása még előnyösebb. Ez 
a megállapítás érdekes számunkra, mert térbeli szerkezetre hasonló számítást kívánunk 
elvégezni. 

Jalkanen térbeli keretszerkezet optimálást mutat be súlyminimumra SQP (Sequential 
Quadratic Programming) segítségével, ahol a rudak keresztmetszeti adatai az ismeretlenek 
(magasság, szélesség, falvastagság és a lekerekítési sugár) [27]. Korlátozó függvény azonban 
csak kettő van, a megengedett feszültség és a rudak stabilitása. 

Jármai és Farkas a [29]-es munkában központosan nyomott alumínium támaszt optimáltak, 
melynek keresztmetszete kör, vagy négyszög. Figyelembe vették a rúd kezdeti görbületét is és 
a helyi horpadást számították azzal és anélkül. Az eredmény rendkívül érdekes, mert a rúd a 
kezdeti görbületre kevésbé érzékeny, mint a nyomás hatására bekövetkező görbületre. 

Jármai dolgozatában körcső keresztmetszetű rudakból készült síkbeli rácsos tartót optimál a 
fáradás figyelembevételével [32]. Mivel az optimáláshoz folytonos függvényre van szükség, 
nem az IIW (International Institute of Welding, Nemzetközi Hegesztési Intézet) ajánlásában szereplő 
diagrammot, hanem Zhao által leírt formulát használja. A célfüggvény itt a gyártási költség, 
míg a korlátozó függvény a fáradási szilárdság és a rácsrudak közötti rés g1 értéke. Az 
optimálás Rosenbrock Hillclimb módszerével [31] készült, melyet a szerző kiegészített 
diszkrét értékek keresésére alkalmas programmal. A költségek a tg θ (ahol tg θ a rács és az öv 
által bezárt szög) függvényében parabolával közelíthetők. 

Kvázi evolúciós optimálást ismertet Paczkowski és Silicki a [47]-es munkában, ahol egy 
sportcsarnok rácsos tartóból készült tetőszerkezetének tervezését mutatják be. A szerkezet 
mérete 105 m x 60 m x 8 m. Az optimáláshoz az OPTYTRUSS tervező programot használtak, 
míg a megoldást lépésenként közelítették. Először kiválasztották az alkalmazandó profilt, 
majd a tető alakját (sima, törtvonalú, parabola vagy körív), a harmadik ciklusban a pontos 
méreteket határozták meg. Következett a csomópontok helyének rögzítése, majd az 
alkalmazott anyagminőség kiválasztása. Végül az utolsó ciklusban meghatározták a rudak 
méretét és a falvastagságot, melyet a program saját katalógusából választott ki. 

Miután a lépések egymással nincsenek kapcsolatban, az eredmény nem biztos, hogy az 
optimális megoldást szolgáltatja. 

A képlékenységi határ figyelembevételével optimáltak Romero és társai egy 10 rúdból álló 
síkbeli és 25, valamint 72 rúdból álló térbeli szerkezetet, és a célfüggvény a keresztmetszet 
területe volt [56]. Korlátozó függvényként a feszültség és a csomópontok elmozdulása 
szerepelt. Az optimáló program a Kuhn-Tucker-féle eljárás [18], [38] továbbfejlesztett 
változata. 

Sedaghati és Esmailzadeh síkbeli és térbeli rácsos tartót optimáltak [60], amelyhez 
kifejlesztettek egy új szerkezet analizáló és súlyminimumra optimáló programot. Az eljárás 
kombinálja a szekvenciális másodfokú programozás módszerét (Sequential Quadratic 
Programming, SQP) a végeselemes programozáson alapuló erőmódszerrel. Az egyensúlyi 
mátrixot a végeselemes program automatikusan generálja, miközben a kompatibilitási mátrix 
kiadódik az elmozdulás és deformáció összefüggéséből. Véleményük szerint az eljárás 
kifejezetten hatásos rúd és rácsszerkezetek feszültség és elmozdulás korlátozása esetén. Az 
erőmódszert jobbnak találták az elmozdulás módszernél. Azt találták, hogy a geometriai 
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nemlinearitási feltételek jelentősen nem befolyásolták a végső optimális megoldást. 10 és 25 
rúdból álló síkbeli, valamint 25 és 72 rúdból álló térbeli szerkezetet vizsgáltak. Az iterációk 
száma a megoldásig meghaladta az 500-at. Az ellenőrzést lineáris analízissel végezték, és 
gyakorlatilag azonos eredmény kaptak. 

D. Tošić és N. Tošić egy folyó felett átívelő vízvezeték tervét mutatja be [76]. A háromöves 
tartószerkezet 120 m fesztávolságú és az alsó öv egyúttal a vízvezeték is. Miután a víz 10 bar 
nyomású, ezért a tervezésnél a nyomásból adódó feszültséget is figyelembe kellett venni. A 
tervezést az Eurocode 3 előírásai szerint végezték, a csomópontok K kialakításúak (e = 0), 
(lásd 3.7. ábra) és az egész elkészült vezetéket utólag emelték be egy híd alá. 

Bauer és társai súlyminimumra történő optimálás esetén vizsgálták a gyártási hiba hatását [5]. 
A gyártási hiba veszély hordozója lehet, amelyet számításba kell venni. Ők ezt matematikai 
valószínűség felhasználásával vették figyelembe és így terveztek egy 25 és egy 36 rúdból álló 
rácsos szerkezetet. A munkához Algor végeselemes szoftvert használtak. 

Long és szerzőtársai állítható síkbeli szerelőállvány súlyminimumra történő optimálását 
végezték el [37]. EDSAP végeselemes optimáló programot használtak. Az ismeretlen 
tervezési változók az állvány méretei voltak, így az állvány vastagsága és a támasztó rudak 
átmérői. A korlátozó függvény az állvány megengedet elmozdulása. Az optimáló eljárás a két 
gradiens alapú módszer, amelyet ugró béka eljárásnak is neveznek. A módszer korlátozás 
nélküli, amelyik a véges differenciák elvén számol. 

Steiner és Eilbracht numerikus eljárással optimált síkbeli rácsos tartót [63]. Abból indultak ki, 
hogy a csomópontokban rúdirányú erők lépnek fel, és így minden rúdra felírhattak egy 
globális helyzet paramétert, majd a rúdban fellépő erőt osztva a megengedett feszültséggel 
adódott az optimális keresztmetszeti érték. Ehhez készítettek egy iterációs elven működő 
programot, amelyik a tartó magasságának függvényében számította a tartó súlyát. 

Összességében megállapítható, hogy az ismertetett dolgozatok általában az Eurocode 3 (EC3) 
és az IIW ajánlások szerint készültek. Térbeli feladat megoldása a dolgozatokban alig 
található és a szerkezetek geometriája állandó. Munkánk során térben változó geometriájú 
rácsos tartó optimálását végezzük el, ezért kerestük a hasonló tárgyú munkákat. Ilyen 
dolgozat a [47]-es, de mint fent is jeleztük, nem bizonyított számunkra, hogy az optimális 
értéket találták meg. 

Csomópontok vizsgálatával foglalkozó munkák  
Davies és társai a [11]-es dolgozatban a rácsszerkezetek K és X kialakítású csomópontokban 
keletkező feszültségek hatását vizsgálják. Három esetet különböztetnek meg, ha az átlapolás 
kisebb 25 %-nál, ha 25 % és 50 % közé esik, illetve ha több 80 %-nál. A vizsgálatot 
végeselem módszerrel végezték. A csomóponti excentricitás (e) 
 0,35 ≤ e/d0 ≤ -0,24 (2.21) 

közé esett, ahol d0 az övrúd magassága. Megállapították, hogy a csomópont terhelhetősége az 
öv és rácsrúd szögének növelésével csökken. A horpadás magasabb feszültségnél következik 
be húzott öv esetén. Ekkor a horpadás az övön keletkezik és a rúd átlapolása nem játszik 
fontos szerepet. A számításokat az IIW ajánlásának megfelelően végezték. 

Dexter és társa [13]-as munkában kimutatták, hogy a csomópont terhelhetősége hogyan 
változik a rácsrudak közötti rés függvényében. Megállapították, hogy további vizsgálatok 
szükségesek, ha a g1/d > 0,15-nél, ahol g1 a rácsrudak közötti rés, míg d az övrúd mérete. 

Yonemura és munkatársai kettős K csomópont terhelési vizsgálatát végezték el, ahol kettő 
rácsrúd húzott és kettő nyomott. Az öv átmérője 216 mm, míg a rácsrúdé 76 mm és 165 mm 
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között változik. A terhelés 190 kN és 544 kN értékek közé esik. Az eredmények fényképeken 
is láthatók. A csomópont teherbírására képletet fogalmaztak meg nemszimetrikus terhelés 
esetére [83]. 

Makino és társai egy adatbázist hoztak létre FE program segítségével [39]. A különböző 
kialakítású csomópontoknak megadták a lehetséges méretrendet és terhelhetőséget. Az Exxon 
olajvállalat átvette ezt e kialakítási rendszert. 

Milani és Grundi nagy amplitúdójú, de alacsony frekvenciás terhelésnek vetettek alá KT 
kialakítású csomópontot és megállapították, hogy az öv behorpad a számított statikus 
tönkremeneteli határ előtt [40]. A csomópont teherbírása 15-17 %-kal csökken. 

Szintén K csomópontot vizsgált végeselemes módszer segítségével Petersen [51] és 
megállapította, hogy eltérés van a korábban számított terhelési modellek és az általa 
alkalmazott modell között. Bevezetett egy feszültséggyűjtő tényezőt (Stress Concentration 
Factor, SCF), melyhez a szükséges egyenlet számítást függelékben adta meg. 

Morita és társai [42] túl bonyolultnak és így nehezen kezelhetőnek tartották a csomópont 
tervező programokat és megalkották a „teherbírás kapacitás” formula matematikai modelljét 
T, TT és X csomópont esetére, mely függ a várható tönkremeneteli alaktól. 

Niemi [43] négyszögszelvényű K kialakítású csomópont fáradását vizsgálta és egy Ksf = 4 
feszültséggyűjtő faktor használata kielégítő eredményt biztosított. Nagyon érdekes 
eredményeket kapott, amelyeket az Eurocode 3 szabvány is használ, így természetesen mi is. 

Ostrowski és Lukasiak [45] kanadai szabvány szerint nagyméretű (50 m fesztáv és 12 kN/m 
terhelés) rácsos tartó tervezéséhez készített tervezőprogramot PC-re. Az övek zártszelvényből, 
míg a rúdszelvények szögacélból készültek. A program az angolszász és metrikus 
méretrendszert is támogatja. 

Owen és társai kör és négyzet keresztmetszetű szelvényből készült T csomópontok 
tönkremenetelét vizsgálták végeselem módszerrel, ahol a négyzet keresztmetszetből két 
kialakítást is készítettek, egyszer lapján, egyszer az élén fekszik az öv [46]. Az élére állított 
zártszelvény horpadás szempontjából kedvezőbb, mint a lapjára fektetett, ha 2lo/bo ≤ 36. 
Wingerde és szerzőtársai négyzet keresztmetszetű nem 90o-os X kötést vizsgáltak fáradás 
szempontjából [78]. A hegesztésnél CO2 védőgázos ívhegesztést (I = 185-190 A, U = 25 V, 
elektróda előtolási sebesség: 6.1 m/min.) alkalmaztak. Az X 12 jelű minta (Ө = 80o rúd = 203 
mm x 12,7 mm, öv = 254 mm x 12,7 mm ) 36 000 ciklus után a saroknál eltörött. Feltehetőleg 
túl nagy volt a feszültség (433 MPa). Véleményük szerint a feszültség / ciklusszám görbére 
alapozott átlagértékek figyelembe vétele célszerű. 

Másutt ugyanők [77] szintén négyzet keresztmetszetű, de K kialakítású csomópont fáradását 
vizsgálták és egy feszültséggyűjtő faktor értékére dolgoztak ki eljárást. 
Yonemura, Makino Kurobane és van der Vegte [83] kör keresztmetszetű kettős K csomópont 
antiszimmetrikus terhelésvizsgálatát végezték el. Az eredmény hasonló, mint síkbeli terhelés 
esetén egyszerű K kialakítás esetén. 
Morgan és Lee kör keresztmetszetű K csomópont feszültséggyűjtő tényezőit vizsgálták 
végeselemes program segítségével [41]. Így egy 250 adatból álló gyűjteményt állítottak össze, 
amelyik pontosabb képet ad a különböző méretű csomópontokban használandó faktor 
értékéről. A faktor kiszámításához képletet is mellékeltek. 

Munkánk során K, illetve KT kialakítású csomópont (3.7. ábra) alkalmazását tervezzük. 
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Szerkezetek rezgésével foglalkozó munkák 
Alghamdi az [1]-es munkában megoszló terheléssel terhelt, bordával merevített I gerenda 
optimálását ismertette, ahol a korlátozó függvények a horpadás és a frekvencia feltételek. 

Sakuma és társai a 227 m hosszú, rácsos merevítésű, taradani autópálya híd sajátfrekvenciáját 
számították és mérték [58]. A mért és számított adatok hibája 5 % alatt maradt. 

A mechanikai lengésekről ad elméleti és gyakorlati összefoglalót Géradin és Rixen könyve 
[19]. A legegyszerűbb esetektől a komplett szerkezetig végigvezetik az olvasót. Bemutatnak 
egy 3l x l méretű rácsos tartó számítást, ahol az első sajátfrekvencia értéke 342,8 Hz. Sajnos a 
rudak egyéb méreteiről nem tájékoztat. Másutt 5,49 m x 5,49 m x 7,32 m-es portál szerkezetet 
számítottak. Az itt megadott értékekből a [10] felhasználásával valószínűsíthető, hogy I 260 
gerendával számoltak a példában. Ekkor az első sajátfrekvencia 3,076 Hz-re adódott. 

Jármai hegesztett cellalemez optimális méretezését mutatja be, amelynél a méretezési 
feltételek között szerepel a sajátfrekvencia-korlátozási feltétel: 
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ahol l a fesztáv, EIx a hajlítási merevség, m a tömeg és  fo a frekvencia korlát értéke. 

Waller és Schmidt könyve gyakorlati számításokhoz és mérésekhez ad hasznos segítséget 
[79]. 

A kobei földrengés hatását vizsgálták Kurobane és társai [35] egy acélvázú 24 emeletes épület 
szerkezetén. Az épület főtartói 482 mm-től 544 mm-ig terjedő négyzet keresztmetszetű 
zártszelvényből készültek, amelyeknek a falvastagsága 16 mm-től 47 mm-ig változott. A 
melegen hengerelt anyagból készült főtartókon a hegesztések mellett töréseket találtak a 
földrengés után és ennek okait keresték. A Japán Meteorológiai Hivatal adatai alapján 
vizsgálták a rezgések gyorsulás spektrumát és azt találták, hogy a gyorsulás értékek a korábbi 
földrengések értékeinél nagyobbak voltak A rezgések sebessége nagyon rövid ideig szintén 
nagyobb volt a korábbi adatoknál. A szerzők arra a következtetésre jutottak, hogy a 
földrengésálló épületek előírásait szigorítani kell. 

West és Pavlovič a végeselemes modell használhatóságát vizsgálták, különös tekintettel a 
modell-elemszámára [81]. Meghatározták a rúd sajátfrekvenciáját kontinuum modell 
segítségével transzverzális lengés esetére, majd a rudat különböző elemszámra felosztva 
vizsgálták. Egy 6,1 m hosszú rúd esetében n1 = 8 elem esetén a hiba közel 10 %, míg n1 = 16 
elem esetén a hiba 5 % alá csökken. Ha az elemszámot n1 = 32 fölé növelték a hiba már 1 %-
nál kisebb. 

A munkavédelmi műszaki zsebkönyv adatai szerint 3…6 Hz frekvencián a csípő, a váll és a 
fej, 20…30 Hz-en a fej, a nyak és a váll, 60…90 Hz körül a szemgolyó, míg 100…200 Hz 
között az állkapocs rezonál. A 7 Hz-es rezgés az agy bioáramait befolyásolja, 5…9 Hz között 
a máj, a lép, a gyomor, 9 Hz fölött a száj és a torok veszélyes rezgései lépnek fel [7]. 

Petersen [51] szerint a testüregekben elhelyezkedő belső szervek álló testhelyzetben 4 Hz-től 
12 Hz-ig, fekvő helyzetben 3 Hz-től 4 Hz-ig, míg ülő helyzetben 5 és 6 Hz között rezonálnak 
a gerjesztő lengések hatására. A kéz, a kar, a váll és a fej 10 és 20 Hz között, a szem 20 és 
40 Hz, az alsó állkapocs 100 és 200 Hz, míg a koponya 300 és 400 Hz között rezonál. A tartós 
rezonancia állapota krónikus gyomor és gerincbántalmat okoz. A rezonancia mellett fontos 
tényező azonban alacsony (2 Hz) frekvencia alatt a rezgés gyorsulása, míg e feletti értéknél a 
rezgés sebessége. Petersen számító képletet ad a rezgés „erősségének” KB meghatározására 
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 Ha 1 Hz ≤ f ≤ 2 Hz akkor KB = 28 a1, (2.23) 

 ha 2 Hz ≤ f ≤8 Hz, akkor KB = 33,5 a1 4 1 / f és (2.24) 

 8 Hz ≤ f ≤ 80 Hz, akkor KB = 160 a1 1/f, (2.25) 

ahol a1 a rezgés maximális gyorsulása és f a rezgés frekvenciája. Ha KB ≤ 0,4, akkor nem, 
vagy alig érezhető a lengés, 0,4 és 1,6 között jól érezhető, míg felette erősen, illetve nagyon 
erősen érezhető a rezgés, vagy más néven lengés. A rezgés erősségétől és frekvenciájától 
függően táblázatból meghatározható a maximális tartózkodási idő, amennyit rezonanciának 
kitett helyen tölthet a dolgozó. 

Szerkezetek vizsgálatához hasznos információkat tartalmaz Rieg és társának könyve [55]. 

Az irodalom tanulmányozása után a következőket állapíthatjuk meg: 
– Egyre több szakirodalomban használnak az optimáláshoz genetikus vagy más 

természeti folyamatot másoló algoritmust. Az irodalomban található véletlen 
keresést alkalmazó módszerek jól használhatók acélszerkezetek optimálására, 
azonban közöttük rangsort felállítani az irodalomban rendelkezésre álló információk 
alapján mi nem tudtunk. Arról a publikációkban kevés adat található, hogy az 
optimális érték megtalálásához hány futtatást végeztek, illetve a teljes keresés 
mennyi időt igényelt. 

– Sok kutatás foglalkozik rácsos acélszerkezetek optimálásával és közülük több 
megállapítja, hogy a kör keresztmetszetű rudak használata a legkedvezőbb rácsos 
tartók gyártására. 

– Több munka foglalkozik a csomópontok kialakításával, tönkremenetelével. 
Vizsgálták mind a zártszelvényből, mind a csőből kialakított csomópont kialakítást, 
de hiányzik a két eset összehasonlítása azonos kialakítás és terhelés, vagy azonos 
keresztmetszet területesetén. Így a jelenlegi Eurocode 3 szabvány előírásait vesszük 
figyelembe munkánk során. 

– Kevés dolgozat foglalkozik térbeli szerkezetek optimálásával, vagy ha igen, csak 
nagyon egyszerűvel. Van olyan, amelyik a térbeli kialakítás optimálását több 
lépcsőben végzi el [47] és emiatt az optimum megkérdőjelezhető. 

– A költségek meghatározásánál majdnem mindegyik kutatás azonos módszert 
alkalmaz. 

– Viszonylag kevés dolgozat veszi figyelembe korlátozásként a frekvenciát. 
– A korlátozási feltételek megfogalmazásánál már szinte kizárólagos az Eurocode 3 

használata az európai kutatóknál. 
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3. RÁCSOS TARTÓ ACÉLSZERKEZETÉNEK OPTIMÁLÁSA 

3.1. A genetikus algoritmus, mint optimáló módszer áttekintése 

A genetikus algoritmus (GA) a természetben megfigyelhető evolúciós mechanizmusra épül. 
(A német nyelvterületen az evolúciós algoritmus elnevezés terjedt el.) Az algoritmus 
mechanizmusa a darwini evolúciós elméleten és a genetika alapjain nyugszik. Az első 
említése John Hollandhoz (1975) kötődik [2]. 

A genetikus algoritmus a feladat összes lehetséges megoldását tartalmazó keresési tér elemei 
között párhuzamosan egyszerre több potenciális jelölttel dolgozik. A tér elemei alkotják a 
feladat lehetséges megoldásait, amelyeket a továbbiakban egyedeknek (individual) nevezünk, 
és amelyek között optimális, kevésbé optimális és teljesen elfogadhatatlan megoldások is 
lehetnek. Az elemek együttese alkotja a populációt (population), melynek újabb és újabb, 
időben együtt létező egyedekből álló generációi (generation) jönnek létre az algoritmus 
futtatása során.  

Míg a természetben az egyes egyedekre jellemző tulajdonságokat a DNS-lánc hordozza, addig 
a genetikus algoritmusnál az egyedek adatait egy kromoszómaszerű adatstruktúrában 
kódolják (sztring). A biológiai öröklés mintájára az algoritmus különféle rekombinációs 
(evolúciós) műveletet hajt végre ezen az adatstruktúrán, miközben a struktúrában tárolt 
értékes információt próbálja megőrizni, átörökíteni. Így a populációban generációról 
generációra lépve a biológiai szaporodás mechanizmusát másoló műveletek révén biztosítja a 
legjobb tulajdonságokkal rendelkező, legígéretesebb megoldásegyedek elterjedését, túlélését 
az új generációkban. A folyamat a törzsfejlődéshez hasonló, ahol a gyenge el-, illetve 
kipusztul, míg az erős, fejlődőképes fennmarad. A genetikus algoritmus hasonló ciklusos 
működés során oldja meg a feladatot. 
A ciklus lépései sorrendben: 

– a kezdeti populáció létrehozása (általában véletlenszerűen),  
– a következő generáció létrehozásának előkészítése, azaz az aktuális generációt alkotó 

egyedek „megfelelőségének” vizsgálata, 
– a megfelelők közül a következő generáció szüleinek kiválasztása, 
– az új egyedek létrehozása (pl. két szülő kromoszómájának keresztezése vagy mutáció 

révén), 
– az új egyedek „megfelelőségének” vizsgálata és a számítás folytatása. 

A genetikus algoritmusok fontos eleme a jósági függvény (fitness function), mely értékeli az 
egyes kromoszómák által reprezentált megoldást, ill. jelzi az adott elem elfogadhatóságát. A 
genetikus algoritmus működési sémája az 3.1. ábrán látható [2]. 

Összességében a genetikus algoritmusok olyan kereső módszerek, melyek a természetben 
végbement törzsfejlődést másolva minden generációban újabb eredményt hoznak létre és 
ugyan működésüket több ponton is a véletlen befolyásolja, nem véletlen bolyongást 
végeznek, hanem hatékonyan hasznosítják a korábban megszerzett információt a jobb 
eredmény érdekében.  
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3.1. ábra 

A genetikus algoritmus működési vázlata [2] 

A kezdetektől a GA nagyon sok változatát fejlesztették ki. A Holland-féle módszert kanonikus 
genetikus algoritmusnak is nevezik. 

A kanonikus algoritmus részei: 

Reprezentáció vagy kódolás 
Mivel az új egyedek létrehozása a kromoszómán végzett műveletek alapján történik, azért 
nagymértékben a kódoláson múlik, hogy a szülőegyedek, egyes jellemzőit az utódegyedek, az 
újabb megoldások, hogyan fogják örökölni. Ettől függ, hogy működik-e a természetes 
kiválasztódás mechanizmusa.  

Itt hozzuk létre a megoldásegyedek első halmazát, mely a kezdeti populáció. A futtatás során 
az aktuális populáció generációról generációra változik. A kezdeti populációban meg kell 
határozni az egyedek kromoszómáinak értékét. Általában a kromoszómák génjeit a lehetséges 
értékkészletből véletlen választjuk ki. A kanonikus genetikus algoritmusban L hosszúságú 
bitsorozatot (bitszringet) használunk kromoszómaként. Minden bitet 50-50 % valószínűséggel 



 21

állítunk be 0-ra vagy 1-re. Ebből következik, hogy mindegyik kromoszóma 1/2L 
valószínűséggel tartalmazza az optimális eredményt. 

A populáció jellemzője a benne foglalt egyedek száma, azaz a populáció mérete. A különféle 
algoritmusokban a populációméret különböző, de leggyakrabban állandó méretű. A kódolásra 
többféle lehetőség nyílik. A klasszikus megoldás az, ha a kromoszómák úgy néznek ki, mint a 
természetben, azaz gének sorozatából állnak. Hollandnál a kromoszómák rögzített hosszúságú 
bináris sorozatokból állnak össze, azaz az egyes megoldásokat, egyedeket egy egyszerű 
bitsorozat 

 xi, az i={0, 1, …,L-1}, ahol xi Є {0,1} (3.1) 

reprezentálja és L a sorozatok hossza rögzített az egész algoritmusra.  
Továbbiakban kérdés a kódolás módszere, azaz, hogy az adott probléma egyes megoldásait 
hogyan feleltethetjük meg a 2L darab lehetséges bináris sorozatnak.  

Az első esetben, ha a megoldáselemek között nincs semmilyen mélyebb összefüggés 
rendszer, akkor az egyes megoldásokat egy sorszámmal jelöljük. Ekkor közvetlenül 
alkalmazható a bináris kódolás 

 
L 1

i
i

i 0
j 2 x

−

=
=∑ . (3.2) 

Másik megoldás az un. Gray-kód használata. Ennek lényege, hogy a szomszédos elemek 
kódjában mindig csak 1 bit tér el. Másrészről lehetséges, hogy az egyes elemek bizonyos 
módon csoportosíthatók, vagy már kiindulásként valamilyen egyértelmű megfeleltetéssel 
hozzárendelhető minden elemhez egy-egy bináris sorozat. 

Kiértékelési függvény 
A kiértékelési vagy jósági függvény szintén fontos része a genetikus algoritmusnak. A 
kiértékelési függvény a mérnöki gyakorlatban magát a célfüggvényt (objective function) 
jelenti. Első lépésként a kezdő értékekkel kiszámítjuk a célfüggvény kezdeti értékét. Ez 
közvetlenül az adott kromoszómából adódik és lehetséges, hogy az egyedet csak viszonylag 
durva lépték szerint jellemzi. Majd ebből származtathatjuk a jósági függvényt (fitness 
function), amely egy függvény hozzárendelés után az un. jósági értékeket kapja a skálázás 
műveletében. Azaz a jósági függvény az egyes egyedek által képviselt megoldások jóságát 
jellemzi. 

Skálázás 
A skálázás egy olyan monoton függvény alkalmazását jelenti, amelynek eredménye már 
arányosan adja az egyes egyedek jóságát, ami ezen jósági érték későbbi felhasználásakor 
fontos követelmény. 

A skálázás egyes esetekben elmaradhat, máskor egy egyszerű lineáris vagy hatványfüggvény, 
stb. alkalmazható skálázó függvényként. Léteznek olyan technikák is, melyek nemcsak az 
adott egyed célfüggvényét veszik figyelembe, hanem felhasználják a populáció összes 
egyedének célfüggvény szerinti értékeit. 

A jósági függvénnyel szemben legfontosabb elvárás az, hogy jól tükrözze a valóságot. Ez 
elsősorban azt jelenti, hogy a jobb megoldáshoz nagyobb értéket rendeljen, másrészt a két 
egyed jóságának különbsége arányos legyen jósági értékeikkel. A célfüggvény 
megválasztásánál lényeges szempont, hogy minél egyszerűbben számítható legyen. Mivel 
sokszor kell számítani a célfüggvény értékét, az nagymértékben meghatározza az algoritmus 
futásához szükséges számítási időt.  
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A cél-, ill. jósági függvények kialakításához a következő módszereket lehet alkalmazni: 
– az elfogadható megoldásoknál azok jóságát kell megadni, míg az elfogadhatatlanoknál 

azt, hogy milyen távol esnek az ideális megoldástól, 
– másik bevált módszer az un. büntetőfüggvény alkalmazása, mely egy adott megoldás 

különféle negatívumait adott súlyozással bünteti, majd a jósági értékeket ebből az 
összbüntetésből számolja valamilyen szigorúan monoton csökkenő függvény szerint, 

– sokszor hasznos az approximációs függvények használata, így időt takaríthatunk meg, 
vagy a hiányzó információt helyettesítjük. 
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3.2. ábra 
A genetikus algoritmus működési lépései. 

Jobboldalon a generáció fejlődése látható [2] 
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Kiválasztás 
Ebben a részben a populációban található egyedek közül választjuk ki a legjobbakat. A 
kiválasztás alapja az egyed jósági értéke, amit a célfüggvény alapján határozunk meg. 

A genetikus algoritmus a szelekció során az aktuális populációból nem determinisztikus 
módszerrel emel ki egyedeket a későbbi reprodukció céljára. 
A kanonikus módszernél a kiválasztás rulettkerék vagy jóságarányos elven működik. Ekkor a 
szülőgenerációból egyszerre egy elemet választunk ki úgy, hogy minden populációbeli egyed 
kiválasztási valószínűsége a jósági mértékével lesz arányos. Ugyanazt a kromoszómát 
többször is ki lehet választani és az egyes kiválasztási műveletek függetlenek egymástól. 
Vannak más választási módszerek is, pl. a sorrend alapú vagy a versengő. Az így keletkezett 
két új egyed tekinthető a szülők utódjának. Ez a művelet megközelítőleg az élővilágban 
megfigyelhető két egyszeres kromoszóma egyedei között lejátszódó rekombinációt utánozza. 

A szelekciós műveletet az algoritmus annyiszor hajtja végre, ahány eleme van a 
populációnak. A kiválasztott elemek az átmeneti populációt alkotják, melyben páronként 
rendeződnek kiválasztásuk sorrendje szerint. Az átmeneti populáció után következnek a 
genetikus műveletek, melyek segítségével létrejöhet az új generáció populációja. 

Genetikus műveletek (keresztezés, mutáció) 
Az átmeneti populációban található, reprodukcióra kiválasztott szülőpárokból kiindulva 
hozzuk létre az egyedek utódgenerációját. A két leggyakrabban alkalmazott művelet a 
keresztezés és a mutáció.  

A genetikus algoritmus lépéseit a 3.2. ábra szemlélteti. Az ábra jobboldalán a generáció 
fejlődése látható. A kanonikus GA esetén a bitsorozatok keresztezésére több változat is 
lehetséges. Ezek általában az élővilágból ellesett műveletek utánzásai. Az utódgének a két 
szülő genetikus állományának keveredései lesznek, a szülőkromoszómában a megfelelő 
pozícióban lévők közül veszik fel valamelyik értéket. Ezzel a művelettel tehát elsősorban a 
keresési tér már vizsgált területeit hasznosítja az algoritmus. A bitsorozatok esetén 
alkalmazott legegyszerűbb eljárás az un. egypontos keresztezés, ahol a két szülőkromoszómát 
a program egy véletlenszerű pozícióban elvágja, egymás között felcseréli és így egyesíti 
ismét. 

 

 
3.3. ábra 

A bináris sorozatok keresztezései [52] 
a.) egypontos, b.) kétpontos 
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A 3.3. ábrán fehérrel ábrázolva az egyik, szürkével a másik szülő látható, míg alattuk az 
utódok [52]. További eljárások a két-, illetve N-pontos keresztezés. Itt nem egy, hanem kettő, 
illetve több helyen történik az elvágás és felcserélés. A vágási helyek között nincs kitüntetett, 
mindegyiknek a valószínűsége azonos. Létezik még az un. uniform keresztezés. Ekkor az 
utódkromoszómák génjei az azonos pozícióban lévőből kerülnek ki 50-50 % valószínűséggel.  

A másik genetikus művelet a mutáció, mely úgy működik, hogy egy meglévő kromoszómát 
kismértékben módosít. A 3.4. ábrán a mutálódott géneket szürkével ábrázoltuk. 

 
3.4. ábra 

A bináris sorozatok mutációja [53] 
a.) csak egy gén mutálódik, b.) a gének egymástól függetlenül mutálódnak 

A program leggyakrabban egy véletlenszerűen kiválasztott gén értékét szintén véletlenszerűen 
másikra cseréli. A mutáció elsődleges funkciója a keverési tér újabb területeinek felkutatása. 

Reprodukció 
Az új generáció alapját az előállított utódpopuláció adja. Az új populációt a reprodukció 
lépése hozza létre az új egyedekből és a régi generációból. Az egyszerű reprodukció általában 
teljesen lecseréli a régi generációt az újra, esetleg kiegészítve úgy, hogy a szülőpopuláció 
legjobb egyedét meghagyja és az új generáció egyik (véletlenszerűen kiválasztott, vagy a 
legrosszabb) egyede helyett örökíti át. 

Kilépési feltétel 
Az algoritmus futásának leállítását különféle feltételek, illetve azok kombinációja alapján a 
program szabályozza. Az alábbiakban néhány lehetséges feltételt ismertetünk: 

– Adott számú generáció után véget ér az algoritmus futása. Ezek száma általában 20 
és 200 közé esik. Ekkor a kilépés független az adott egyedek jóságától. Mivel a 
véletlen jelentős szerepet játszik az algoritmus futtatása során, célszerű más kezdeti 
értékekkel is lefuttatni a programot és így kiválasztani az optimális értéket. 

– A leállítást szabályozhatja az aktuális generáció állapota. Leállhat például, ha a 
legjobb egyed jósági értéke a populáció átlagos jósági értékével összehasonlítva egy 
előírt arányt elér. Az algoritmus leállása függhet a populáció vagy a legjobb 
egyedének konvergenciájától is. Konvergenciának nevezzük például, ha az egész 
populációban az adott gén 95 %-ában azonos. 
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3.5. ábra 

Egy tovább fejlesztett GA struktúrája [52] 

A Polheim [52] által tovább fejlesztett GA struktúrája a 3.5. ábrán látható, amely jobb 
teljesítményre képes, mint az egyszerű evolúciós algoritmus, mert jobban követi a 
természetben lejátszódó öröklési folyamatot. Ugyan az alapstruktúrát megtartja, de a 
populáció kezelését – egy operátort bevezetve – megváltoztatja. Így szabályozható, hogy 
mennyi és melyik utód kerüljön be az új generációba. Ezt a jósági érték (fitness rate) 
segítségével dönti el a program, melynek maximális értéke 1. Ez alapján az utódokat sorba 
rendezi és versenyezteti. (Ez hasonló a kanonikus algoritmus jósági függvényéhez.) Így 
elérhető, hogy a legjobb egyedek (amelyek a legjobb információt örökítik) több generáción 
keresztül is részt vegyenek a programban. Az evolúciós algoritmussal megoldhatók olyan 
feladatok is, amelyek nemlineárisak és a célfüggvény nem folytonos. 

A GA felépítését ismerteti a [20]-as irodalom is. 

3.2  Az optimáló algoritmus felépítése 

Az optimáló algoritmus három részből áll: 
– MATLAB programcsomag, 
– GEAT bx optimáló program, 
– COMSOL 3.2 végeslemes program. 

 



 26

3.2.1. A MATLAB program 
A MATLAB név a MATrix LABoratory rövidítéséből alkotott mozaikszó. Maga a program a 
LINPACK és az EISPACK programcsomagokból nőtt ki és a jelenlegi rendszer számos kutató 
hozzájárulásával, többéves fejlesztés eredményeként alakult ki. A program alapvető 
adattípusa a mátrix, melyet nem kell deklarálni. Segítségével összetett numerikus problémákat 
oldhatunk meg úgy, hogy a feladatot a matematikában szokásos módon írjuk le, mátrix és 
vektorműveleteket alkalmazva. A könnyebb alkalmazhatóság érdekében a MATLAB 
alaprendszer úgynevezett eszköztárakkal (toolbox) egészül ki, amelyek egy-egy speciális 
feladatosztály megoldására létrehozott MATLAB-függvények (M-fájlok) átfogó gyűjteményei. 
A program felépítését, használatát [6], [21] és [22]-es irodalmak ismertetik. 

Az eszköztárak folyamatosan bővülnek. A program Windows alatt fut. A MATLAB-ban a 
változók neveit 19 karakterből állíthatjuk össze, amelyekből az első jel betű kell, hogy legyen. 
Különbség van a nagy- és a kisbetűk között. Fontos, hogy a MATLAB által használt neveket 
elkerüljük, mert ez problémát okoz a működés során (például: i, j, and, for,…). A MATLAB 
tulajdonképpen egyetlen adattípust ismer: a mátrixot, amely lehet négyzetes, nem négyzetes 
alakú, valós vagy komplex, teljesen kitöltött vagy ritka. Skalárok, vektorok és szövegek 
ábrázolása ugyanazzal a struktúrával történik. Így például a skalárnak egy oszlopa és egy sora 
van. Sok esetben nem számokkal, hanem szöveggel, tetszőleges karakterlánccal kell bizonyos 
műveleteket elvégezni. Például egy névsor készítése, ekkor a MATLAB a neveket egy 
sormátrixba helyezi, ahol minden egyes karakter a mátrix egy-egy eleme. Emiatt is 
jelentősége van, hogy kisbetűt vagy nagybetűt írunk. A MATLAB a karakterek kódját tárolja a 
kísérő információnak. A MATLAB képes un. cella tömb létrehozására, amelyek adattípusa 
abban különbözik az egyszerű mátrixtól, hogy ebben az elemek típusai tetszőlegesen 
keveredhetnek. 

Az 5.0 verzióban megjelent az objektum orientált programozás támogatása, ahol az 
objektumok speciális adatstruktúrák, amelyeket függvényekkel összekapcsolunk. Az 
objektumok használata a következő előnyökkel járhat: 

– az objektum belső reprezentációja rejtve van a felhasználó elől (adatrejtés), 
– a műveletek (függvények, operátorok) újradefiniálhatók. 

Az adatrejtés azt jelenti, hogy az objektumhoz csak a módszer-könyvtárban található 
függvények férhetnek hozzá, más függvények nem. Így az adott osztály felhasználója 
közvetlenül nem módosíthatja (nem ronthatja el) az objektumban tárolt adatokat, másrészt az 
objektum belső reprezentációjának megváltoztatása nem  befolyásolja annak kezelését.  

Az újradefiniálás azt jelenti, hogy minden művelet külön definiálható, minden művelet 
valamely függvény meghívását eredményezi. Ez úgy működik, hogy ha egy függvényhívás 
paraméterei között szerepel objektum, akkor az ahhoz az objektumhoz tartozó módszer-
könyvtárban található függvény kerül végrehajtásra (pl. minden osztályhoz külön nyomtatási 
függvényt lehet meghatározni). 

Ha a paraméterek között több objektum is szerepel, akkor alaphelyzetben a listában az első 
függvény aktivizálódik. A MATLAB ugyan megengedi ugyanabban a kifejezésben aritmetikai 
és logikai műveletek vegyes használatát, illetve numerikus adatok logikai értékként való 
szerepeltetését, érdemes a hagyományos tárgyalásmódot követni, tehát szétválasztva a kétféle 
kifejezést.  
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A MATLAB képes gyorsan megoldani sajátérték feladatot, azaz az n x n méretű A mátrixhoz 
az összes olyan nem nulla x vektor meghatározható, amelyre (alkalmas λ számmal, a 
sajátértékkel) felírható: 

 Ax = λx. (3.3) 

A MATLAB alapfelszereléséhez több olyan utasítás is tartozik, amelyek segítségével 
nemlineáris egyenleteket és nemlineáris egyenletrendszereket numerikusan adhatunk meg. A 
fenti lehetőségeken túlmenően a MATLAB optimálási eszköztárral is rendelkezik. Ez olyan 
eljárásokat tartalmaz, melyek segítségével általános nemlineáris függvények szélsőértékét 
kereshetjük meg. Az eljárások skalár- és mátrixértékű változókkal dolgoznak. Nemlineáris 
függvények minimumának meghatározására az alábbi eljárások szolgálnak:  

– egyváltozós függvények feltétel nélküli minimuma, 
– többváltozós függvények feltétel nélküli minimuma, 
– többváltozós függvények feltételes minimuma, 
– minimax feladat és 
– nemlineáris legkisebb négyzetek feladat. 

Az első a kvázi-Newton módszert, míg a második a Nelder-Mead-féle [17] szimplex módszert 
alkalmazza. Az eljárásokban az optimálási paraméterek (pl. pontossági követelmények, 
maximális iteráció szám, esetleges algoritmus választás, stb.), továbbá a változókra vonatkozó 
egyedi alsó és felső korlátok opcionális argumentumokkal adhatók meg. A gradienseket 
adaptív numerikus differenciálási eljárás számítja ki, de lehetőség van arra is, hogy a 
gradienseket a felhasználó adja meg.  

A programhoz nagyon jól használható grafikus alrendszer tartozik. Lehetőség van két-, illetve 
háromdimenziós grafikák, színes rajzok készítésére, melyek a numerikus eredményt 
szemléltetik.  

3.2.2. A GEATbx program 
A genetikus és evolúciós algoritmus eszköztár MATLAB alapokon (Genetic and Evolutionary 
Algorithm Toolbox for use with MATLAB-GEATbx) Pohlheim munkája [52], mely a könyv 
mellékleteként CD-n szabadon hozzáférhető. Az egyszerű evolúciós algoritmus felépítése a 
3.6. ábrán látható. 

A szerző szerint az evolúciós algoritmus egy véletlen keresőeljárás, amely a természetben 
lejátszódó biológiai fejlődésen alapul. Lényege, hogy az egy időben jelenlévő egyedek alkotta 
populációból, a legjobb megoldásokból (egyedekből) a legerősebb – „az erősebb túlél” elv 
alapján – örökíti át tulajdonságait és a végén ez elvezet a legjobb megoldáshoz, az 
optimálishoz. Érdekes, hogy a címben, mind a genetikus algoritmus (GA), mind az evolúciós 
algoritmus (EA) szerepel. Ennek oka az, hogy ugyanannak az eljárásnak német nyelvterületen 
evolúciós, míg angol nyelvterületen genetikus az elnevezése. Magát az eszköztárat 1995-ben 
kezdték fejleszteni és jelenleg is folyamatosan fejlesztik. 

A továbbiakban a GEATbx rövidített jelölést használjuk a program megnevezésére. A 
GEATbx minden verziója futatható a MATLAB 4-es és 5-ös verziójával is. A GEATbx 
felépítése moduláris, amelyből mindig a szükséges elemeket emelhetjük be a programba. A 
könyvhöz mellékelt CD a GEATbx 1.95-ös verzióját tartalmazza, amelyen un. m-file-okban 
található a program dokumentációja. A program központi része geamain műveletegység, mely 
kétoldalú összeköttetésben van a parametrizáló eszköztárral. Ezek jelölése az scr és tbx. A tbx 
eszköztárban határozzuk meg az evolúciós algoritmus paramétereit és minden tbx függvény 
más algoritmushoz megfelelő. 
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Az un. scr függvényekben pedig a probléma megoldásához közvetlenül kapcsolódó 
paraméterek adhatók meg. A központi műveletegységben választhatjuk meg a különböző 
algoritmusokat a megoldandó feladatnak megfelelően. Ez a választandó műveletek első foka, 
ahol általános feltételeket választunk, pl. a szelekciós (selection), az újrarendezés (recombin) 
és a mutáció (mutate) függvényeit. 
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3.6. ábra 

Az alkalmazott evolúciós algoritmus lépései [52] 

Ezt követi az újabb lépés, ahol a speciális függvényeket kell kiválasztanunk. Ezek 
vonatkoznak a populáció kezelésére, amelyek a mozgatás (migrate), a helyi modell (sellocal, 
reinloc) és a versenyeztetés (compete). 

A felhasználó számára fontos célfüggvény meghatározását is itt kell beírni az (obj) 
műveletegységbe. A program nagyon sokféle feladatra kidolgozott célfüggvényt tartalmaz. Az 
eredmények megjelenítése szintén a központi egységben kapott helyet (resplot). 
Az optimáló programban használható funkciók: 

– az eszköztár első lépése a feladat megoldásához szükséges problémaspecifikus 
paraméter megválasztása és az előre meghatározott evolúciós algoritmus behívása. 
Itt a következő fajta paraméterek közül választhatunk: 

– Az első „tbxreal” jelű, ahol reál változókkal működő algoritmust használunk 
(lineáris  jósági függvény, diszkrét rekombináció, valós értékű mutáció választható 
stratégiával és több alpopulációs modell), 

– a következő a tbxes 1, ahol az evolúciós stratégia paraméter alapján határozható 
meg (valós változók, levágásos szelekció, nincs rekombináció, de van mutáció és 
nincs alpopuláció), 

– a tbxtsp jelű eszköztárral a TSP (utazó ügynök, travelling sales person) típusú 
optimálásokat oldhatjuk meg a feladatot, (itt a változók felcserélésével, 
rekombinációval és fordított mutációval dolgozik az algoritmus), 

– végül a tbxbin eszköztár bináris változókra kifejlesztett algoritmus, amely lineáris 
jósági függvényt, uniform keresztezést, bináris mutációt és több alpopulációt 
használ algoritmusában. 
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– A második lépés a tulajdonképpeni főegység behívása a programba. Itt határozzuk 
meg véglegesen az evolúciós stratégia tényleges formáját, illetve azok függvényeit. 
Például: a jósági rangsorolás, a szelekció, a rekombináció, a mutáció, a 
célfüggvény-számítás, a mozgatás és újrasorolás, a versenyeztetés, illetve a 
megjelenítés beállításait. 

A felhasználható algoritmusok moduláris felépítésűek, így a részalgoritmusok tekintetében a 
felhasználónak választási lehetősége van. Kiválaszthatja a különböző algoritmusok közül a 
számára legjobban megfelelőt. A moduláris felépítés lehetővé teszi a rendszer módosítását is, 
amire szükség is van, mert az optimálási feladat független változóira nézve korlátozási 
feltételek nem adhatók meg, csupán a független változók értékének alsó és felső határa írható 
elő. Miután ezek rögzített számok, így a szokásos egyenlőtlenségi feltételek megadása nem 
lehetséges. A korlátozási feltételek megadásához három különböző fájlcsoportot kell 
módosítani, amelyek az init.m fájlok (itt generálódik az első generáció), a rec.m fájlok 
(amelyek az utódokat generálják), illetve a mut.m fájlok (amelyek a mutációt állítják elő az 
egyes generációkban). A fenti fájlokba olyan algoritmust kell beépíteni, ami biztosítja azt, 
hogy a létrejött generáció kielégítse a korlátozási feltételeket. Ha van olyan egyed a 
generációban, amelyik nem elégíti ki a feltételeket, akkor egy ideiglenes populációt kell 
előállítani, amelyből kiszámítható a megfelelő egyed. Ezeket át kell helyezni az első 
generációba. Az ideiglenes generáció létrehozása hasonló az első generáció létrehozásához. 

3.2.3. A COMSOL 3.2 végeselemes program 
A COMSOL 3.2 végeselemes programot a COMSOL cég  fejlesztette ki. A program egy 
nyitott és rugalmas rendszer, amely alkalmas a tudomány szinte minden területén műveletek, 
feladatok megoldására, ahol parciális differenciálegyenletekkel a probléma leírható. A 
program több mint száz modell könyvtárat tartalmaz, amely az igényeknek megfelelően 
behívható. 

Egyetemünk egy 25 munkahelyes alkalmazást vásárolt meg pályázati forrásból, melynek 
része a Chemical Engineering és a Structural Mechanics modul. Mi ez utóbbit használtuk 
munkánknál. A program 2D-s és 3D-s alkalmazással is rendelkezik. Más CAD 
alkalmazásokat lehet az interface-n keresztül importálni, így a más programban megrajzolt 
munkán is lehet számítást végezni. Képes statikus és dinamikus terhelés vizsgálatára, 
meghatározza a tervezett szerkezet sajátfrekvenciáját, illetve vizsgálható a gerjesztés hatására 
bekövetkező válasz frekvencia. 

A program működését az alábbiakban ismertetjük röviden. 

A programot parciális differenciálegyenletekkel leírható műszaki és tudományos feladatok 
numerikus megoldására fejlesztették ki. Az alkalmazott numerikus módszer a végeselem 
módszer. Szerkezetét tekintve nyitott és rugalmas, ami abban nyilvánul meg, hogy a 
felhasználó definiálhatja a megoldandó egyenleteket, a beépített algoritmusok mellett 
használhat saját készítésű algoritmusokat is, a programozási nyelve kis eltéréssel megegyezik 
a MATLAB nyelvével, rendelkezik szakterület specifikus modulokkal (pl. mechanikai, 
elektronikai modul, stb.) A szakterületi modulokban grafikus felhasználói felület segíti az 
adatok gyors bevitelét és az eredmények értékelését. Lehetőség van különböző CAD 
programokkal előállított 2, vagy 3 dimenziós geometriai adatok importálására, de a geometria 
a program saját eszközeivel is felépíthető. A program különösen alkalmas olyan feladatok 
megoldására, melyekben a különböző fizikai jelenségek kölcsönhatásának is jelentősége van, 
pl.: mechanikai, termikus, elektromos jelenségek kölcsönhatása. 

 

 



 30

A mechanikai modul működése: 
– Először megalkotjuk vagy importáljuk a geometriát, majd az elemek, anyagok, 

keresztmetszeti értékek meghatározása következik. A program megengedi testek, 
héjak, lemezek és rudak kialakításának kombinációját is. Az adatbázisból az 
anyagok kiválaszthatók és az adott elemhez rendelhetők, de új anyag adatai is 
megadhatók. Az anyag lehet izotróp, anizotróp. Anizotróp vagy ortotróp anyagnál a 
koordinátarendszer szabadon kijelölhető. A matematikai kifejezések közvetlenül 
megadhatóak vagy bevihetők a grafikus interface-n keresztül. 

– A következő lépés a terhelés és rögzítés megadása. A terhelés hathat az egész testre, 
felületre, élre, vagy lehet pontszerű, míg időben lehet állandó vagy változó. 
Frekvenciavizsgálatnál változtatható az amplitúdó. A koordinátarendszer ekkor is 
szabadon választható. A rögzítés szintén lehet teljes felületen, él mentén, vagy egy 
pontban rögzített, amely lehet merev vagy rugalmas, de előírhatunk elmozdulást is. 

– A következő lépés a számítás futtatása, majd az eredmény megjelenítése. Itt szintén 
széles skálán választhatunk, mert megjeleníthetők a reakcióerők vektorai, a 
feszültségek, elmozdulások, sebességek. Az eredményeket globális és lokális 
koordináta rendszerben is kirajzoltathatjuk. 

A program egyébként rendelkezik saját optimáló alrendszerrel is. 

Az alkalmazáshoz Pentium II-es vagy későbbi processzor szükséges, míg a gép alapprogramja 
lehet a Windows 98, vagy újabb, illetve Linux 2.4. A szükséges memória 512 MB. 

3.2.4. Az optimáló program működése 
Az optimáláshoz indítani kell a MATLAB programot, majd behívni a GEATbx és COMSOL 
szoftvert. 

A következő lépésben file-okba kell írni a célfüggvényt, a korlátozó függvényeket, a 
változókat, azok alsó és felső korlátjait, a szükséges számítások képletét. A GEATbx optimáló 
részét át kell alakítani, hogy az egyenlőtlenségeket kezelje, majd a célfüggvény behívásával 
indítható a program, amely létrehozza az első generációt (az első szerkezetet). A létrejött 
generáció adatai alapján a COMSOL kiszámítja a modell mechanikai értékeit (lehajlás, 
feszültség, frekvencia), amelyeket a GEATbx ellenőriz, hogy teljesítik-e a korlátozási 
feltételeket. A 3.2.1. fejezetben leírtaknak megfelelően létrehozza a második generációt és a 
számítás menete a fentieknek megfelelően folytatódik. 

A program a tapasztalat alapján beállított számú generáció létrehozása után leáll és a kapott 
eredmények alapján a szerkezet COMSOL-ban vagy bármelyik rajzoló programban 
kirajzoltatható. 

3.3. A célfüggvény megfogalmazása 

Optimálás esetén a célfüggvény legtöbbször a szerkezet tömege, amely azonban nem minden 
esetben ad pontos képet az árról, mert az alkalmazott technológia, a bér és egyéb tényezők 
jelentősen befolyásolhatják a tényleges bekerülést. A Pannon Egyetem Géptan Tanszéke 
évtizedek óta folytat kutatásokat a Darmstadti  Műszaki Egyetemmel közösen a különböző 
gépipari technológiák költségének becslésére. Ezeket a kutatásokat felhasználva születtek a 
[66] – [75] publikációk. Jelen dolgozat rácsos tartó optimálását tűzte ki célul, amely lehet egy 
híd, egy daru, egy jármű vázszerkezete, vagy egy acél tetőszerkezet. Az irodalmi adatoknak 
megfelelően először a körkeresztmetszetű rudakra fogalmazzuk meg a feltételeket. A 
célfüggvény felépítése során a következő költségösszetevőket vesszük figyelembe: 
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– az anyagköltséget (Km), 
– a cső darabolás, vágás költségét (Kv), 
– a rácsos tartó felületének tisztítási költségét (Kp1), 
– a szerkezet hegesztésének költségét (Kw), 
– a festés és alapozás költségét (Kp2), így: 

 K = Km+Kv+Kp1+Kw+Kp2. (3.4) 

A következőkben részletesebben kifejtjük az egyes összetevőket. 

3.3.1. A szerkezet anyagköltsége 
Az anyagköltség a tömeg és egységár szorzataként állítható elő legegyszerűbben. Gyakran 
előfordul, hogy a különböző méretű elemek egységára más, ekkor az anyagköltség a különféle 
anyagfajták összegeként határozható meg. Ha az arány az anyagféleségek között közel 
állandó, akkor számolhatunk átlagárral is. 

 Km = m km, (3.5) 

ahol m a szerkezet tömege, amely a csövek térfogatából számítható, km pedig az anyag 
egységára pl. forintban (HUF). 

3.3.2. A vágás, darabolás költsége 
A vágásnál kézi lángvágást veszünk figyelembe. A mai korszerű szoftverek képesek 
műhelyrajzot generálni, majd abból vágási programot CNC (computer numerical control) 
lángvágó gépre. Ennek költségét csak a berendezés működési és beszerzési árából lehet 
meghatározni. 

 Kv = ΣLcvi (vc+eh) αi, (3.6) 
ahol Lcvi a különböző átmérőjű csövek vágási hossza, vc a vágás fajlagos költsége (1 m x 1 
mm), eh a hegesztési felület előkészítés fajlagos költsége (1 m x 1 mm), míg  

 αi = vi
β, (3.7) 

ahol vi az egyes csövek falvastagsága, β a vastagságtól függő kitevő. 

3.3.3. A felület tisztításának költsége 
Ebben az esetben is a kézi tisztítás költségével számolunk, mert egyetlen termék készítésére 
alkalmazzuk módszerünket. Nagyobb darabszám és korszerű gyártás esetén gépi 
revétlenítéssel, azonnali egyrétegű vaspreimer alapozással célszerű számolni, amelynek a 
költségadatai szintén rendelkezésre állnak 

 Kp1 = AA αkp kk, (3.8) 

ahol AA a teljes külső felület, αkp a relatív költségtényező, kk a kézi rozsdátlanítás fajlagos 
költsége. A szerkezet teljes felületét festés előtt meg kell tisztítani a szennyeződéstől, zsírtól 
és rozsdától. 

3.3.4. A hegesztés költsége 
A hegesztési költség számításhoz a [26]-os és [49]-es irodalomban található eredményeket, 
valamint a tanszéki kutatási tapasztalatot használjuk fel, amelyek alapján a költségek az alábbi 
egyenlettel számíthatóak: 

 Kw =  kberΘw m eκ + (1,03 kam+kber + ke η
UI 60 ϕ) tsh+ 

 +mv ϕ  kel+kber (κe tme1+Lw tme2), (3.9) 
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ahol kber az időegységre jutó munkabér, Θw a hegesztés nehézségi tényezője, m a szerkezet 
tömege, κe a hegesztendő darabok száma, kam az időegységre eső amortizációs költség, ke az 
energia egységára, U a hegesztő áramforrás feszültsége I a hegesztés áramerőssége, η a 
hatásfok, ϕ  fröcskölési veszteség, tme1 az egy hegesztésre jutó mellékidő, tme2 az 1 m varratra 
jutó mellékidő, Lw az összes varrat hossza méterben, mv a varrat tömege, mh a heganyag 
leolvasztási teljesítménye, kel 1 kg elektróda ára, mely a védőgáz árát is magában foglalja. 

Így a hegesztési idő: 

 tsh = 
h

v

m
m

 = 
( )2n wi wj v

i 1 h

2a L

2m

ρ

=
 , (3.10) 

ahol i=1…n a varrat sorszáma, awi a varrat jellemző mérete, Lwj az adott méretű varrat hossza 
és ρv a varrat fajsúlya. 

A (3.9) képletben az első tag a szerelés, összeállítás költsége, a második tag a berendezés 
amortizációs költségét és a karbantartást, a hegesztés bérköltségét és az áram árát foglalja 
magában, a harmadik tag az elektróda és védőgáz ára, míg az utolsó tag a mellékidő költsége. 
A [73]-as irodalomban a második tag egy αk tényezővel növelve szerepel, ami az összeállítási 
időnek a főidőhöz viszonyított aránya. Ezt a tényezőt elhagytuk, mert az összeállítási idő 
túlságosan megnövekedne, amit egy rácsos tartó összeállítása nem indokol. Ugyanakkor a 
hegesztés mellékidejére nem találtuk megfelelőnek az egyszerű nehézségi tényezővel történő 
szorzást, mert az jelentős hibaforrás lehet. Egy nagyméretű, hegesztés közben forgatandó 
szerkezet esetén, ahol a hegesztő berendezést is mozgatni kell, a Herden által [26] javasolt, 
két részből álló mellékidő jobban leírja a tényleges költségeket. 

3.3.5. A festés költsége 
A festés és alapozás költségét a felület arányában az alábbi egyszerűsített egyenlettel 
számítjuk: 

 Kp2=(k1+k2+k3) AA, (3.11) 

ahol k1 az alapozó, k2 a festék anyagköltsége, k3 a festés fajlagos bérköltsége, míg AA a teljes 
festendő felület. 

3.4. A korlátozási feltételek megfogalmazása 

A továbbiakban megfogalmazzuk egy térbeli rácsos tartó optimálásához szükséges korlátozási 
feltételeket. Magyarországon jelenleg a szabványok alkalmazása nem kötelező, azonban 
ajánlott az Eurocode 3 előírásainak figyelembe vétele, ezért a szilárdsági méretezésnél ennek 
ajánlásait tekintjük alapnak. Ezen kívül számításba vesszük a geometriai és technológiai 
korlátozásokat, valamint a frekvencia korlátozási feltételt. 

Ez utóbbi fontosságát az egyik nagynevű építőgép gyártó kellemetlen tapasztalata is mutatja, 
amikor az egyik termékének kezelőfülke rögzítését át kellett alakítania, mert a kezelő a 
rezgések hatására rosszul lett. 
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3.4.1. Geometriai korlátozás 
A geometriai korlátozásokat a gyártási feltételek indokolják 

 0,2 d1 ≤ di  ≤  d1 - 2v1, (3.12) 
ahol d1 az övrúd átmérője, v1 az övrúd falvastagsága, míg di az egyes rácsrudak átmérője. Itt 
szükséges meghatározni a csomópont típusát is. Ha a csomóponti excentricitás mértéke 
meghaladja az előírt értéket, pótlólagos hajlítónyomatékkal kell számolnunk 

 0,55 d1 ≤ e ≤ 0,25 d1. (3.13) 

Ha egy K-típusú nem érintkező csomópont kialakítást (3.7. b. ábra) veszünk, ahol például 
d1 = 114 mm, d2 = 89 mm és g1 = 10 mm, akkor a θ szög maximálisan 55o-os lehet, hogy a 
(3.13) teljesüljön. Miután célunk egy térben változó geometriájú szerkezet kialakítása, ahol a 
θ minden rúdnál más értékű lehet, ez olyan korlátot jelentene, amely ennek megvalósítását 
akadályozná. 
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3.7. ábra 
Csomópont kialakítása: a) átlapolt K, b) normál K, c) KT  
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Ezért K csomópontot tervezünk, de átlapolt rudakkal. Az átlapolás mértéke 
λov = q1/p 100 % = 50 % (3.7. a. ábra). 

3.4.2. Helyi horpadáskorlátozási feltétel 
A feltételt először Wardenier alkalmazta [31] és Eurocode 3 is átvette 

 di /vi ≤ 50, (3.14) 

ahol di a rúd átmérője és vi a falvastagsága. A feltételnek minden rúdra teljesülnie kell. 

3.4.3. A húzott elemek feszültségkorlátozási feltétele 
A húzott elemekben fellépő maximális erő a geometria és a biztonsági tényező ismeretében az 
alábbi módon számítható 

 yi ,max

i i i Mo

fF
( d v )vπ γ

≤
−

, (3.15) 

ahol Fimax az azonos vastagságú rudakban ébredő maximális húzóerő, di ennek átmérője és vi a 
falvastagsága, fy a folyáshatár, míg γMo biztonsági tényező. 

3.4.4. A nyomott elemek feszültségkorlátozási feltétele 
Nyomott elemeknél a kihajlás veszély figyelembevételével 

 i yi ,max

i i i Mo

fF
( d v )v

κ
π γ

≤
−

, (3.16) 

ahol Fimax az azonos vastagságú rudakban ébredő maximális nyomóerő, míg a többi jelölés 
ugyanaz, mint (3.15)-nél és κi a következő képlettel számítható 

 i 22
ii i

1κ
ϕ ϕ λ

=
+ −

, (3.17) 

ahol 

 ( ) 2
i ii 0,5 1 0,34 0,2ϕ λ λ� �= + − +� �� �

, (3.18) 

és 

 i i i
i

E E i

K L
r

λλ
λ λ

= = , (3.19) 

ahol Ki = 0,9 , Li az adott rúd hossza, λE a határkarcsúság és ri a keresztmetszet inerciasugara. 

3.4.5. A csomópontok hegesztési feszültségkorlátozási feltétele 
A hegesztés ellenőrzésénél két esetet különböztethetünk meg, az első esetben az öv és a rúd θ 
szöget zár be, míg a második esetben merőleges. Szöget bezáró kötés esetén 

 2 2 2 u
i i i|| 

w Mw

f3( )σ τ τ
β γ⊥ ⊥+ + ≤ , (3.20) 

ahol σ⊥  a hegesztési normálfeszültség, τ||  a hegesztési csúsztatófeszültség párhuzamos 
komponense, τ⊥  a hegesztési csúsztatófeszültség merőleges komponense, i a rácsrúd jele, fu a 
gyengébb elem névleges húzószilárdsága, βw korrelációs tényező, γMw biztonsági tényező, míg 
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 σi⊥ =τi⊥ = i i

i i max

F sin 2
d v 2
θ

π
 (3.21) 

és 

 τ||= i i

i i max

F cos
d v
θ

π
, (3.22) 

ahol Fi az i jelű rácsrúdban fellépő maximális erő, d a rácsrúd átmérője, v a rúd falvastagsága. 

Merőleges bekötés esetén 

 2 2 u
i i

w Mw

f3σ τ
β γ⊥ ⊥+ ≤ , (3.23) 

ahol a betűk jelentése azonos a (3.20)-ban megadottakkal és 

 σi⊥ =τi⊥ = i max

i i

F
d vπ

, (3.24) 

ahol a betűk jelentése azonos a (3.22)-ben megadottakkal. 

3.4.6. Az övrúd képlékennyé válásának korlátozása 
Kör alakú zárt szelvények esetén az övrúd megfolyásának korlátozása 

 
2

y1 1 i
i ,max p1 g1

i 1

f v dF 1,8 10,2 k k
sin dθ

 
≤ + 

 
, (3.25) 

ahol az ismétlődő betűk jelentése azonos a (3.20-3.22)-ben megadottakkal, kp1 az Eurocode 3 
szerinti függvény és 

 kg1= 
( )

1,2
0 ,2 0,0241

exp 1,33 1
γγ

� �
+� �− +� �� �

, (3.26) 

ahol γ = d1 / 2 v1. 

3.4.7. A nyírási kiszakadás korlátozása 
Az Eurocode 3 szerint, ha (3.12) és (3.13) korlátozások teljesülnek, akkor a rúderő 
megengedett értékét a következő képlettel ellenőrizhetjük 

 Fi,max 2

1
23

y i i
i

i

f v sind
sin

θπ
θ

⋅ +≤ , (3.27) 

ahol a jelölések azonosak a (3.20)-ban megadottakkal. 

3.4.8. A tartó lehajlásának korlátozása 
A legtöbb acélszerkezetnél fontos, hogy ne legyenek nagy alakváltozások, például egy terhelt 
darugémen, mert ez a macska nehezebb mozgatását okozza. A szabvány nem ír elő értéket, de 
mi az alábbi korlátozást adjuk meg 

 ∆h ll / 300≤ , (3.28) 

ahol ∆h a görbült tartó alsó övének függőleges vetülete és ll az előbbi vetület szélső 
pontjainak vízszintes távolsága. 
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3.4.9. Hegesztéstechnológiai feltétel 
Korlátozni kívánjuk a különböző rudak falvastagságának egymáshoz való viszonyát a 
megfelelő kötés érdekében 

 vi / v1 ≥ 0,5, (3.29) 

ahol a falvastagságok jelölése a korábbival megegyező. 

3.4.10. Frekvencia-korlátozási feltétel 
Fontos lehet egy szerkezet sajátfrekvenciája a használat szempontjából, ezért ezt is korlátozni 
kívánjuk. A sajátfrekvencia korlátot a [7] és [51] figyelembevételével határozhatjuk meg. Az 
optimáló program kiszámítja a longitudinális, a hajlító és a csavaró lengéseket is, így nekünk 
kell eldönteni, melyiket tartjuk veszélyesnek és melyiket korlátozzuk. Meghatározhatunk alsó, 
illetve felső korlátot is sajátfrekvenciára. Mi a programban az első hajlító lengésre irtunk elő 
korlátozást. 

Így a feltétel 

 f ≤ fo (3.30) 
alakú, ahol f a tervezett szerkezet sajátfrekvenciája, míg f0 a frekvencia korlát. 
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4. DARUGÉM OPTIMÁLÁSA 

4.1. A kialakított modell és a számított eredmények 

Az optimálás konkrét bemutatására egy vízszintes, futómacskával szerelhető darugémet 
választottunk, amely lehet egy toronydaru gémje vagy egy kúszódarué. Azért esett erre a 
választás, mert összetett térbeli szerkezet. Készült már néhány változó keresztmetszetű gém 
(4.1 és 4.2 ábra), de ezek szakaszonként állandó keresztmetszetűek. 

Ma a CNC darabolással mindegyik elem más méretű lehet és az összeállításban, hegesztésben 
és egyéb műveleteknél pedig nem jelent költséget egy teljesen változó keresztmetszetű gém 
elkészítése. 

A tervezendő, illetve számítandó darugém 19,6 m hosszú 5 t hasznos terhelésű gém lesz, 
amelynek szélessége állandó, azonban a magassága változik. A szerkezet statikailag 
határozott, és a rácsozat 16 egyenlő részre osztja a hosszát. A felfüggesztés a 11. osztás 
közepén van, ahol a tartó magassága maximális. Az övrudak azonos méretűek, átmérőjük 
jelölése d1, falvastagságé v1. (A számításokban az irodalmi és gyakorlati példák alapján a cső 
keresztmetszetet vettük figyelembe, de végeztünk ellenőrzést zártszelvényre is. Más 
szabványos keresztmetszetek alkalmazása sem jelentene akadályt). 

 
4.1 ábra 

Változó keresztmetszetű gém Ausztriában 

 

A ferde síkokban lévő rudak átmérőjének jelölése d2, falvastagságé v2. A vízszintes síkban KT 
csomópontot alakítottunk ki. Itt a ferde rácsrudak átmérője d3 és falvastagságuk v3, míg a 
merőleges rudak átmérője d4, falvastagsága v4. A tervezésnél csomóponti nyomatékkal nem 
számoltunk, (bár a program képes kezelni), az elméleti metszéspont az övrudak középvonala. 
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Azért alkalmaztunk a ferde síkban félig átlapolt rácsrúd kialakítást, mert a változó magasság 
miatt másképpen nem biztosítható az excentricitás értéke. 

Az optimáló program alapját a geat bx v.1.95 MATLAB eszköztár jelentette, amely lehetővé 
tette, hogy az előre elkészített genetikai operátorok és függvények közül válasszunk, vagy 
saját elemeket illesszünk a rendszerbe. Az eredeti algoritmus nem kezeli a korlátozási 
feltételeket, ezért azokat módosítani kellett. A korlátozási feltételeket úgy vesszük 
figyelembe, hogy az alkalmatlan egyedeket kizárjuk (amelyek nem felelnek meg a korlátozási 
feltételeknek), azaz nem vehetnek részt a következő generáció létrehozásában. A módszer 
hátránya az, hogy a program futási ideje jelentős, mivel sok olyan egyedet is vizsgálni kell, 
amelyek nem elégítik ki a korlátozási feltételeket. 

A megfelelő algoritmus kiválasztásánál az első szempont az optimálási feladat változóinak 
típusa. A vizsgált gémszerkezet esetében a h1 és h2 méretek tetszőleges valós számok lehetnek 
a rögzített tartományban, míg a csövek (rudak) méreteit az MSz 99 szerinti szabványos 
értékekből kívánjuk kiválasztani, amelyek egy diszkrét halmaz elemei. Nem jelent lényeges 
korlátozást a feladat megoldására nézve, ha h1 és h2 méreteket egy számtani sorozatból 
választjuk, azaz diszkrét változónak tekintjük. Ezért h1 és h2 méreteknél 25 mm-es 
növekményt választunk. Így mind a hat változónk integer típusú lesz. A 
csőkeresztmetszeteknél a külső átmérő szabványos érték, míg a falvastagságok értékének 
több, szintén szabványos értéket engedünk meg. 

 
4.2 ábra  

Változó gémű daru Budapesten 

Az így létrejött diszkrét változókat egy függvény segítségével egész számokra képezzük le, 
amelyek a feladat változóinak tulajdonságait jelentik. A választott genetikai algoritmusban a 
tervezési változók integer típusúak, viszont a genetikai algoritmus a keresést klasszikus 
módon, bináris sorozatok segítségével hajtja végre, tehát a változók típusa bináris. A 
populációban minden egyedet egy bináris sorozat jellemez, amely az egyed kromoszómája. A 
megoldás során az első generáció előállítása is nehézséget jelent, mert ha minden lehetséges 
kromoszómát azonos valószínűséggel választhatunk, akkor sok olyan egyed is létrejön, 
amelyek nem teljesítik a korlátozási feltételeket. A feladat természetéből következik, hogy a 
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változók nagyobb értékei esetén nagyobb az esélye a korlátozási feltételek kielégítésének, 
ezért az első populációt egy szűkített értelmezési tartományon állítottuk elő. Így kevesebb 
„rossz” egyedet kell vizsgálni, lerövidül az első generáció létrehozásának ideje. Az egyedek 
értékeléséhez a bináris sorozatokat először integer adatokká kell alakítani (dekódolni), majd 
ezeket le kell képezni a feladat természetes változóira (a gém jellemző magasságaira, 
csőátmérőkre és falvastagságokra). 

A következő generáció létrehozásának első lépése a szaporodásra érdemes egyedek 
kiválasztása (szelekció). A rekombináció és kereszteződés után létrejönnek az új generáció 
egyedei, amelyek a tulajdonságaikat öröklik a szülőktől. A mutáció során az egyedek 
kromoszómáiban kis valószínűséggel véletlenszerű változásokat idézünk elő, így olyan új 
egyedek is megjelenhetnek az új populációban, amelyek tulajdonságai jelentősen eltérhetnek a 
szülők tulajdonságaitól. 

Az MSZ 9749 szabvány megkülönböztet: 
– főterhelést, 
– összterhelést és 
– rendkívüli terhelést 

és előírja, hogy melyik terhelési esetben milyen terheléseket kell beleszámítani. Miután az 
optimálást egy adott terhelési esetnél végezzük, ezért eltérünk a szabvány előírásaitól. Az 
optimálásnál a gém önsúlyát, a szélterhelést, valamint a hasznos terhet vesszük figyelembe, 
természetesen itt számításba vesszük a forgásból és fékezésből adódó hossz- és keresztirányú 
erőkomponenseket is. Ilyen terhelés hat például egy épületbe szerelt kúszódarura. Az optimált 
eredményekből utólag meghatározható a szabvány szerinti megengedhető terhelés a daru 
osztályának figyelembe vételével. 

 
4.3 ábra  

A gémre ható erők 

Így a terhelések a következők (4.3. ábra): 
– Fx = 4256 [N] a gém hossztengelyének irányába hat (az emelt tömeg forgatásából és 

a futómacska gyorsításából számítva, 2 fordulat/min és 2 s gyorsítás mellett), 
– Fy = 49050 [N] a hasznos teher és a macska súlyereje (5 t-nak véve), 
– Fz = 9750 [N] + az üzemi szél ereje (800 N/m2) a gém oldalirányú terhelése (Fz 

értékét a gém gyorsításból és a coriolis gyorsulásából számolva). 

Az optimálás során a program mindenütt a szabvány szerinti normál falvastagságú csövet 
választott a rendelkezésre álló halmazból a korábbi futtatásoknál, ezért csak ezeket a csöveket 
adtuk meg a választható tartománynak (a nagyobb falvastagságú csöveket elhagytuk). Így a 
program során kevesebb egyedet kellett ellenőrizni. 

Az optimálást háromfajta anyagminőségre végeztük el, amelyet az S235J2G3, az S275J2G3 
és az S355J2G3 (a továbbiakban a minőségre utaló J2G3 jelölést elhagyjuk). Ezek egységára 
2006-ban rendre ka1 = 325Ft/kg, ka2 = 400 Ft/kg és ka3 = 528 Ft/kg. 
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Az árnál a kereskedelmi anyagárat vettük figyelembe Ø 114-es csőárból visszaszámolva, 
ugyanis a kereskedelemben a cső folyóméterára adott. 

A korlátozási feltételek azonosak a 3.4. fejezet alatti feltételekkel. A 4.4. és 4.5. ábrákon 
látható a gém vázlata és adatai: 

l = 19 200 mm; l1 = 12 600 mm; l2 = 6 600 mm; b = 1 000 mm; a = 600 mm; h1 = 700-1200 
mm; h2 = 700-1800 mm; h3 = 6000 mm. 

 
4.4. ábra 

Az optimálandó gém vázlata 

 

 
4.5. ábra 

A tervezendő gém főméretei 

A választott anyagminőségek, illetve azok folyáshatára és szakítószilárdsága a 4.1. 
táblázatban látható 

4.1. táblázat A választott anyagok és tulajdonságaik 

anyag egységár [Ft/kg] fy [MPa] fu [MPa] 

S235 325 235 360 

S275 400 275 430 

S355 528 355 510 
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A célfüggvény és korlátozási feltételek egyéb adatai: 

ρv = 7800 kg/m3 vc = 200 Ft/m/mm eh = 80 Ft/m β = 0,3 

αkp = 0,35 kk = 885 Ft/m2 kber = 100 Ft/min w 2 min/ kgΘ =  

κe = 109 ka = 1 Ft/min ke = 7,77 10-6 Ft/J U =30 V 

I = 300 A η = 0,7 φ = 1,1 f0 = 3 

tme1 = 0,15 min/db tme2 = 1,65 min/m mh = 0,035 kg/min kel = 455 Ft/kg 

k1 = 120 Ft/m2 k2 = 200 Ft/m k3 = 280 Ft/m2 γMo = 1,1 

γM1 = 1,1 g = 9,81 m/s2 ki = 0,9 βw = 0,9 

γMW = 1,25 kp = 1 E = 210 GPa . 

A tartó geometriájának változása a  

 2 1h hc
10
−=  (4.1) 

képlettel felhasználásával irható le, mert a gém rögzítési pontjától indulva minden csomópont 
magassági mérete c értékkel nő a felfüggesztésig, míg onnan pedig 2c értékkel csökken a tartó 
végéig. A felső övön 16 csomópont van (4.4. ábra), a számozást a gémtőnél kezdtük, a 11-es 
a megfogásnál van (itt a legmagasabb a tartó, innen csökken a magassága), majd a 16-os 
csomópont a gém végén található, ahol a magasság megegyezik az egyes pontnál lévővel. A c 
értékével minden csomópont koordinátái kifejezhetőek és így minden rúd hossza egyszerűen 
meghatározható. Például a célfüggvény értékének meghatározásához a tömeg a (4.2)-es 
képlettel számítható 

msz = ρ 10-9 (56400 d1 π v1+ 2 2
1781 ( h 5c )+ + 64 d2 π v2+1562 ∗ 17 d3 π v3+ 

 +17 ∗ 1000 d4 π v4) [kg]. (4.2) 

Az optimálás során a program futtatását 60 generációig folytattuk. Megvizsgáltuk a 
generációk számának emelését is, megnöveltük 100-ra, de ez javulást már nem jelentett, míg a 
futási idő megnőtt. Tehát azt mondhatjuk, hogy egy ilyen elemszámú modell esetén a 60 
generáció elég a vizsgálathoz, de a biztos eredmény eléréséhez célszerű többször elvégezni a 
számítást. 

A számítási eredményeket a különböző változatokra az alábbiakban ismertetjük. 
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1. változat: S 235-ös anyag, kör keresztmetszet, változó magasság 
Változó geometria, S235 jelű anyag esetén az optimálási tartomány a 4.2. táblázatban, míg a 
számított optimális értékek a 4.3. táblázatban és a költség összetevők a 4.4. táblázatban 
láthatók. A számításokban először az alapméret mellett, hat vastagabb csőátmérőt is 
megadtunk választási tartománynak, de a futtatások során a program mindig az alapméretű 
csövekből választott. A továbbiakban a szabványos alapméretű anyagokat adjuk meg 
választási tartománynak, mert így a futásidő csökkenthető. 

 

4.2. táblázat S235 anyagú gém optimálása 

Változó neve Jele Tartomány Növekmény Változat 

Gém magasság a végeknél h1 700-1 200 mm 25 mm 0-20 

Gém magasságok a végeknél h2 700-1 800 mm 25 mm 0-44 

Külső átmérő d1 89-273 mm Szabványos 

Övrudak 
Falvastagság v1 

Normál 
falvastagság + 6 
vastagabb 

Szabványos 
0-15 

Külső átmérő d2 44,5-194 mm Szabványos 
Rácsrudak az 
oldalsíkokban Falvastagság v2 

Normál 
falvastagság + 6 
vastagabb  

Szabványos 
0-22 

Külső átmérő d3 20-194 mm Szabványos 
Ferde rácsrudak a 
gém alsó síkjában Falvastagság v3 

Normál 
falvastagság + 6 
vastagabb 

Szabványos 
0-32 

Külső átmérő d4 20-194 mm Szabványos 
Övekre merőleges 
rácsrudak a gém 
alsó síkjában Falvastagság v4 

Normál 
falvastagság + 6 
vastagabb 

Szabványos 
0-32 

A genetikai algoritmus főbb paraméterei: 
– generációk száma 60, 
– alpopulációk száma 1, 
– egyedek/alpopuláció 20. 

4.3. táblázat Az optimális méretek  és a költség az S235 acél esetében 

h1 

[mm] 

h2 

[mm] 

d1×v1 

[mm] 

d2×v2

[mm]

d3×v3

[mm]

d4×v4 

[mm] 

Költség

[Ft]

725 1 775 Ø 108×3,6 Ø 44,5×2,6 Ø 28×2,3 Ø 25×2,3 403 830 
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4.4. táblázat Az egyes munkanemek költségei forintban és százalékban 

Anyag Hegesztés Festés Felület előkészítés Vágás Összesen 

282 159 Ft 76 219 Ft 21 514 Ft 11 107 Ft 12 831 Ft 403 830 Ft

69,9 % 18,9 % 5,2 % 2,8 % 3,2 % 100 %

Az optimumhoz tartozó tömeg 868 kg. 

A 4.6. ábra bal oldali diagrammja azt szemlélteti, hogy a legjobb egyed költsége hogyan 
változik a generációk során. Látható, hogy az első 20 generáció során viszonylag gyors a 
változás és ez később lelassul. A jobb oldali diagramm az utolsó, azaz 60. generáció 20 
egyedének költségét mutatja, melyből látható, hogy az optimumhoz közeli egyedek száma 
meghatározó a generációban, azonban vannak kiugróan rossz egyedek is. 

 

4.6. ábra 
A legjobb egyedek, illetve a generációk költségeinek változása a programban 

Az aktív korlátozási feltétel a lehajlás korlátozás feltétel volt az optimálás során. A 
megengedett lehajlás 45,3 mm, a számított 44,7 mm. 
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2. változat: S 275-ös anyag, kör keresztmetszet, változó magasság 
A számításhoz felhasználható optimálási tartomány a 4.5. táblázatban olvasható. 

4.5. táblázat S275 jelű anyag, csak a cső alapméretek figyelembevételével 

Változó neve Jele Tartomány Növekmény Változatok 

Gém magasság a végeknél h1 700-1 200 mm 25 mm 0-20 

Gém magasságok a végeknél h2 700-1 800 mm 25 mm 0-44 

Külső átmérő d1 89-273 mm Szabványos 
Övrudak 

Falvastagság v1 Normál Szabványos 
0-15 

Külső átmérő d2 44,5-194 mm Szabványos Rácsrudak az 
oldalsíkokban Falvastagság v2 Normál Szabványos 

0-22 

Külső átmérő d3 20-194 mm Szabványos Ferde rácsrudak a 
gém alsó síkjában Falvastagság v3 Normál Szabványos 

0-32 

Külső átmérő d4 20-194 mm Szabványos Övekre merőleges 
rácsrudak a gém 
alsó síkjában Falvastagság v4 Normál Szabványos 

0-32 

A genetikai algoritmus főbb paraméterei: 
– generációk száma 60, 
– alpopulációk száma 1, 
– egyedek/alpopuláció 20. 

A keresett változók optimális értékei mm-ben és a költségfüggvény minimuma a 4.6. 
táblázatban látható. 

4.6. táblázat Az optimális értékek 

h1 

[mm] 

h2 

[mm] 

d1×v1 

[mm] 

d2×v2

[mm]

d3×v3

[mm]

d4×v4 

[mm] 

Költség

[Ft]

975 1 800 Ø 95×3,6 Ø 44,5×2,6 Ø 27×2,3 Ø 25×2,3 447 292 

A költségfüggvény minimumát és a költségek megoszlását a 4.7. táblázat mutatja. 

4.7. táblázat A költségek megoszlása 

Anyag Hegesztés Festés Vágás Felület előkészítés Összesen 

329 442 Ft 74 162 Ft 20 720 Ft 12 291 Ft 10 697 Ft 447 292 Ft

73,65 % 16,58 % 4,63 % 2,74 % 2,39 % 100 %

Az optimumhoz tartozó tömeg 823 kg. 
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Az 4.7. ábra bal oldali diagrammja azt mutatja, hogy a legjobb egyed költsége hogyan 
változik a generációk során. 

 

4.7.  ábra 
Az egyedek költségének változása 

Látható, hogy az első 15 generáció során gyorsabb a változás és a 20. generáció után nem 
látható lényeges költségváltozás. A jobb oldali diagramm az utolsó, azaz 60. generáció 20 
egyedének költségét mutatja, melyből látható, hogy az optimumhoz közeli egyedek száma 
ugyan meghatározó a generációban, de a költségek szóródása kisebb, mint korábban. 
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3. változat: S355-ös anyag, kör keresztmetszet, változó magasság 
Az S355-ös anyag esetén a választható mérettartományt a 4.8. táblázat mutatja. 

4.8. táblázat Az S355-ös anyagú, változó magasságú gém adatai 

Változó neve Jele Tartomány Növekmény Változatok 

Gém magasság a végeknél h1 700-1 200 mm 25 mm 0-20 

Gém magasságok a végeknél h2 700-1 800 mm 25 mm 0-44 

Külső átmérő d1 89-273 mm Szabványos 
Övrudak 

Falvastagság v1 Normál Szabványos 
0-15 

Külső átmérő d2 44,5-194 mm Szabványos Rácsrudak az 
oldalsíkokban Falvastagság v2 Normál Szabványos 

0-22 

Külső átmérő d3 20-194 mm Szabványos Ferde rácsrudak a 
gém alsó síkjában Falvastagság v3 Normál Szabványos 

0-32 

Külső átmérő d4 20-194 mm Szabványos Övekre merőleges 
rácsrudak a gém 
alsó síkjában Falvastagság v4 Normál Szabványos 

0-32 

A genetikai algoritmus főbb paraméterei: 
– generációk száma 60, 
– alpopulációk száma 1, 
– egyedek/alpopuláció 20. 

A keresett változók optimális értékei mm-ben és a költségfüggvény minimális értéke 
forintban a 4.9. táblázatban olvasható. 

4.9. táblázat Az optimális értékek S355 anyag esetén 

h1 

[mm] 

h2 

[mm] 

d1×v1 

[mm] 

d2×v2

[mm]

d3×v3

[mm]

d4×v4

[mm]

Költség

[Ft]

850 1800 Ø 95×3,6 Ø 44,5×2,6 Ø 27×2,3 Ø 25×2,3 550 080

A költségfüggvény minimumát és a költségek megoszlását a 3.10. táblázat mutatja. 

4.10. táblázat A költségek megoszlása 

Anyag Hegesztés Festés Felület előkészítés Vágás Összesen 

432 343 Ft 74 162 Ft 20 596 Ft 10 688 Ft 12 291 Ft 550 080 Ft

78,5 % 13,4 % 3,7 % 1,9 % 2,2 % 100 %

Az optimumhoz tartozó tömeg 818 kg. 
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A költségek változását az optimálás során a 4.8. ábra szemlélteti. 

 

4.8. ábra Az állandó magasságú gém költségének változása 

A költségek a 40. generációtól már nem változtak. 
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4. változat: S 235-ös anyag, kör keresztmetszet, állandó magasság 

Megvizsgáltuk, hogy mennyi a különbség, ha állandó magasságú tartót optimálunk. Ekkor a 
h1 és h2 méretek csak egyformák lehetnek (4.9. ábra). Az anyagminőségű S 235 jelű acél. Az 
optimálási tartományt a 4.11. táblázat mutatja. 

 

4.9. ábra 
Az azonos keresztmetszetű gém vázlata 

4.11. táblázat Az S235-ös anyag optimálása 

Változó neve Jele Tartomány Növekmény Változat 

Gém magasság a végeknél h1 700-1 800 mm 25 mm 0-44 

Gém magasságok a végeknél h2 700-1 800 mm 25 mm 0-44 

Külső átmérő d1 89-273 mm Szabványos 
Övrudak 

Falvastagság v1 Normál Szabványos 
0-15 

Külső átmérő d2 44,5-194 mm Szabványos Rácsrudak az 
oldalsíkokban Falvastagság v2 Normál Szabványos 

0-22 

Külső átmérő d3 20-194 mm Szabványos Ferde rácsrudak a 
gém alsó síkjában Falvastagság v3 Normál Szabványos 

0-32 

Külső átmérő d4 20-194 mm Szabványos Övekre merőleges 
rácsrudak a gém 
alsó síkjában Falvastagság v4 Normál Szabványos 

0-32 

 
A keresett változók optimális értékét mm-ben és a költségfüggvény minimumát a 4.12. 
táblázat foglalja össze. 

4.12. táblázat A számított optimális méret 

h1 

[mm] 

h2 

[mm] 

d1×v1 

[mm] 

d2×v2

[mm]

d3×v3

[mm]

d4×v4

[mm]

Költség

[Ft]

1 625 1 625 � 108×3,6 � 44,5x2,6 ø 28×2,3 ø 22×2,0 425 490
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A költségfüggvény minimumát és a költségek megoszlását a 4.13. táblázat foglalja össze. 

4.13. táblázat A költség és megoszlása 

Anyag Hegesztés Festés Vágás Felület előkészítés Összesen 

299 733 Ft 77 921 Ft 23 185 Ft 11 969 Ft 12 861 Ft 425 489 Ft

70,4 % 18,3 % 5,4 % 2,8 % 3,0 % 100 %

Az optimumhoz tartozó tömeg 922 kg. 

A genetikai algoritmus főbb paraméterei: 
– generációk száma 60, 
– alpopulációk száma 1, 
– egyedek/alpopuláció 20. 

A költségek most a 4.10. ábra szerint változtak a generációk során, és a 60. generáció egyedei 
a jobboldali grafikonon látható költségeket érték el. 

 

4.10. ábra 
Az állandó magasságú gém költségei (S235-ös anyag) 

Az eredményekből látható, hogy az azonos minőségű anyagból készülő változó magasságú 
gém súlya 6,2 %-al, míg a teljes költség 5,3 %-al kisebb. 

Megállapítható, hogy a jobb szilárdsági jellemzőkkel rendelkező S355 jelű anyag, az S235-ös 
anyaghoz viszonyítva, jelentősen magasabb költséget eredményez (36 %), addig a szerkezet 
tömege 6,8 %-al csökken. Így a súlymegtakarítás nem kompenzálja a jobb minőségű anyag 
magasabb költségét. S275 anyagminőség alkalmazása esetén (az S235-öshöz viszonyítva) a 
költségek 10,7 %-al magasabbak, addig a súlycsökkenés 5,2 %. 

Azt azonban meg kell jegyezni, hogy nagyobb terhelésnél, a jobb minőségű anyagok esetében 
a súlycsökkenés mértéke nagyobb lett volna, mert egyes szelvények mérete a minimumot 
veszi fel ennél a terhelésnél. 
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5. változat: zártszelvény keresztmetszet, változó gémmagasság, S235-ös jelű anyag 
Elvégeztük az optimálást zártszelvény keresztmetszetre is, ahol a választható tartománynak az 
alapméretű szelvényméreteket adtuk meg. Változó gémmagasság, normál falvastagságú 
zártszelvény és S235-ös anyag esetén a változók lehetséges értékeit a 4.14. táblázat foglalja 
össze. 

4.14. táblázat S235-ös anyag változói 

Változó neve Jele Tartomány Növekmény Változat 

Gém magasság a végeknél h1 700-1 200 mm 25 mm 0-20 

Gém magasságok a végeknél h2 700-1 800 mm 25 mm 0-44 

Oldalhossz b1 60-250 mm Szabványos 
Övrudak 

Falvastagság v1 Normál Szabványos 
0-11 

Oldalhossz b2 35-160 mm Szabványos Rácsrudak az 
oldalsíkokban Falvastagság v2 Normál Szabványos 

0-12 

Oldalhossz b3 25-180 mm Szabványos Ferde rácsrudak a 
gém alsó síkjában Falvastagság v3 Normál Szabványos 

0-15 

Oldalhossz b4 25-180 mm Szabványos Övekre merőleges 
rácsrudak a gém 
alsó síkjában Falvastagság v4 Normál Szabványos 

0-15 

A genetikai algoritmus főbb paraméterei: 
– generációk száma  60, 
– alpopulációk száma 1, 
– egyedek/alpopuláció 20. 

A keresett változók optimális értékét mm-ben és a költségfüggvény minimumát a 4.15. 
táblázat foglalja össze. 

4.15. táblázat Az optimális méretek S355 anyag esetén 

h1 

[mm] 

h2 

[mm] 

b1×v1 

[mm] 

b2×v2

[mm]

b3×v3 

[mm]

b4×v4

[mm]

Költség

[Ft]

700 1 650 90x4 35x2,5 30x2,5 25x2,5 423 443 

  

A költségfüggvény minimumát és a költségek megoszlását a 4.16. táblázat tartalmazza. 

4.16. táblázat A költségek alakulása S355-ös anyag esetén 

Anyag Hegesztés Festés Vágás Felület előkészítés Összesen 

298 245 Ft 79 118 Ft 21 252 Ft 13 857 Ft 10 971 Ft 423 443 Ft

70,4 % 18,7 % 5,0 % 3,3 % 2,6 % 100 %
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Az optimumhoz tartozó tömeg 918 kg. 

A 4.11. ábra mutatja az egyedek fejlődése során bekövetkezett költség csökkenést (bal oldal) 
és az utolsó generáció költségeinek alakulását (jobb oldal). 

 

4.11. ábra 
A költségek alakulása a program futása során 

A költségek a 40. generáció után is csökkennek és az utolsó generációban is nagy az eltérés. 
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6. változat: zártszelvény keresztmetszet, változó gémmagasság, S275-ös jelű anyag 
A változók lehetséges adatait S275-ös anyag használata esetén a 4.17. ábra mutatja. 

4.17. táblázat Változó magasságú gém adatai S275-ös anyag esetén 

Változó neve Jele Tartomány Növekmény Változat 

Gém magasság a végeknél h1 700-1 200 mm 25 mm 0-20 

Gém magasságok a végeknél h2 700-1 800 mm 25 mm 0-44 

Oldalhossz b1 60-250 mm Szabványos 
Övrudak 

Falvastagság v1 Normál Szabványos 
0-11 

Oldalhossz b2 35-160 mm Szabványos Rácsrudak az 
oldalsíkokban Falvastagság v2 Normál Szabványos 

0-12 

Oldalhossz b3 25-180 mm Szabványos Ferde rácsrudak a 
gém alsó síkjában Falvastagság v3 Normál Szabványos 

0-15 

Oldalhossz b4 25-180 mm Szabványos Övekre merőleges 
rácsrudak a gém 
alsó síkjában Falvastagság v4 Normál Szabványos 

0-15 

A genetikai algoritmus főbb paraméterei: 
– generációk száma  60, 
– alpopulációk száma 1, 
– egyedek/alpopuláció 20. 

A keresett változók optimális értékét mm-ben és a költségfüggvény minimumát a 4.18. 
táblázat foglalja össze. 

4.18. táblázat Változó magasságú gém S275-ös anyag esetén 

h1 h2 b1×v1 b2×v2 b3×v3 b4×v4 Költség (Ft) 

700 1800 80×4 35×2,5 30×2,5 25×2,5 463547 

A költségfüggvény minimumát és a költségek megoszlását a 4.19. táblázat tartalmazza. 

4.19. táblázat A költség és összetevői változó magasság és S275-ös anyag esetén 

Anyag Hegesztés Festés Vágás Felület előkészítés Összesen 

343 008 Ft 76 543 Ft 20 213 Ft 13 348 Ft 10 435 Ft 463 547 Ft

74,0 % 16,4 % 4,4 % 2,9 % 2,3 % 100 %

Az optimumhoz tartozó tömeg 857 kg. 
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A költségek alakulását a számítások során a 4.12. ábra szemlélteti. 

 

4.12. ábra 
A költségek változása a számítás folyamán 

Az egyedek költségei az utolsó generációban már közel azonosak. 
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7. változat: zártszelvény keresztmetszet, változó gémmagasság, S355-ös jelű anyag 
A legjobb minőségű anyag változóinak adattartományát a 4.20. táblázat mutatja. 

4.20. táblázat Állandó magasságú gém adatai S355-ös anyag esetén 

Változó neve Jele Tartomány Növekmény Változat 

Gém magasság a végeknél h1 700-1 200 mm 25 mm 0-20 

Gém magasságok a végeknél h2 700-1 800 mm 25 mm 0-44 

Oldalhossz b1 60-250 mm Szabványos 
Övrudak 

Falvastagság v1 Normál Szabványos 
0-11 

Oldalhossz b2 35-160 mm Szabványos Rácsrudak az 
oldalsíkokban Falvastagság v2 Normál Szabványos 

0-12 

Oldalhossz b3 25-180 mm Szabványos Ferde rácsrudak a 
gém alsó síkjában Falvastagság v3 Normál Szabványos 

0-15 

Oldalhossz b4 25-180 mm Szabványos Övekre merőleges 
rácsrudak a gém 
alsó síkjában Falvastagság v4 Normál Szabványos 

0-15 

A genetikai algoritmus főbb paraméterei: 
– generációk száma  60, 
– alpopulációk száma 1, 
– egyedek/alpopuláció 20. 

A keresett változók optimális értékét mm-ben és a költségfüggvény minimumát a 4.21. 
táblázat foglalja össze. 

4.21. táblázat Változó magasságú gém S355-ös anyag esetén 

h1 h2 b1×v1 b2×v2 b3×v3 b4×v4 Költség (Ft) 

700 1 700 80×4 35×2,5 30×2,5 25×2,5 569 134 

A költségfüggvény minimumát és a költségek megoszlását a 4.22. táblázat tartalmazza. 

4.22. táblázat A költség és összetevői változó magasság és S355-ös anyag esetén 

Anyag Hegesztés Festés Vágás Felület előkészítés Összesen 

449 159 Ft 76 299 Ft 20 002 Ft 13 348 Ft 10 326 Ft 569 134 Ft

78,9 % 13,5 % 3,5 % 2,3 % 1,8 % 100 %

Az optimumhoz tartozó tömeg 851 kg. 
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A költségek alakulását a számítások során a 4.13. ábra szemlélteti. 

 

4.13. ábra 
A költségek változása a számítás folyamán 

A költségek folyamatosan csökkennek szinte végig a generációk során, míg az utolsó 
generáció adatainak szórása már kisebb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 56

8. változat: zártszelvény keresztmetszet, állandó gémmagasság, S235-ös jelű anyag 
Megvizsgáltuk, hogy mennyi lesz az eredmény ha állandó magasságú tartót optimálunk. 
Ekkor a h1 és h2 méretek csak egyformák lehetnek (4.9. ábra). Az anyagminőség S 235 jelű 
acél. Az optimálási tartományt a 4.23. táblázat mutatja. 

4.23. táblázat S235-ös anyag változói 

Változó neve Jele Tartomány Növekmény Változat 

Gém magasság a végeknél h1 700-1 800 mm 25 mm 0-44 

Gém magasságok a végeknél h2 700-1 800 mm 25 mm 0-44 

Oldalhossz b1 60-250 mm Szabványos 
Övrudak 

Falvastagság v1 Normál Szabványos 
0-11 

Oldalhossz b2 35-160 mm Szabványos Rácsrudak az 
oldalsíkokban Falvastagság v2 Normál Szabványos 

0-12 

Oldalhossz b3 25-180 mm Szabványos Ferde rácsrudak a 
gém alsó síkjában Falvastagság v3 Normál Szabványos 

0-15 

Oldalhossz b4 25-180 mm Szabványos Övekre merőleges 
rácsrudak a gém 
alsó síkjában Falvastagság v4 Normál Szabványos 

0-15 

A genetikai algoritmus főbb paraméterei: 
– generációk száma  60, 
– alpopulációk száma 1, 
– egyedek/alpopuláció 20. 

A keresett változók optimális értékét mm-ben és a költségfüggvény minimumát a 4.24. 
táblázat foglalja össze. 

4.24. táblázat Az optimális méretek S355 anyag esetén 

h1 

[mm] 

h2 

[mm] 

b1×v1 

[mm] 

b2×v2

[mm]

b3×v3 

[mm]

b4×v4

[mm]

Költség

[Ft]

1 525 1 525 90x4 35x2,5 35x2,5 25x2,5 447 753 

  

A költségfüggvény minimumát és a költségek megoszlását a 4.25. táblázat tartalmazza. 

4.25. táblázat A költségek alakulása S355-ös anyag esetén 

Anyag Hegesztés Festés Vágás Felület előkészítés Összesen 

317 362 Ft 81 330 Ft 23 062 Ft 14 093 Ft 11 906 Ft 447 753 Ft

70,8 % 18,2 % 5,2 % 3,1 % 2,7 % 100 %
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Az optimumhoz tartozó tömeg 977 kg. 

A 4.14. ábra mutatja az egyedek fejlődése során bekövetkezett költség csökkenést (bal oldal) 
és az utolsó generáció költségeinek alakulását (jobb oldal). 

 

4.14. ábra 
A költségek alakulása a program futása során 

Ha az azonos minőségű (S235) zártszelvény keresztmetszethez hasonlítjuk, akkor a változó 
keresztmetszet előnye súlyban 6,4 %, míg költségben 5,7 %. Ez elég jelentős ahhoz, hogy 
kijelenthessük a változó keresztmetszet előnyösen alkalmazható. Még nagyobb a különbség, 
ha a változó magasságú S235 anyagú csőszerkezettel hasonlítjuk össze a zártszelvényt, akkor 
a súlycsökkenés 12,5 %, a költségcsökkenés 10,8 %. 

Ha az optimálisnak tekinthető (legolcsóbb) S235-ös anyagú csővel hasonlítjuk össze az S275 
és S355-ös anyagú zártszelvények költségét, akkor az eltérés rendre 14,7 % és 40 %-al 
magasabb. A szerkezetek súlya ugyanakkor csak 2 %, illetve 1,3 %-al csökken. Tehát a jobb 
szilárdsági jellemzőkkel rendelkező drágább anyag használata nem indokolt a megadott 
terhelési feltételek mellett. Természetesen itt is elmondható, hogy más terhelési feltételek 
mellett lehet a jobb anyag használata optimális. 

A 4.26. táblázat összefoglalja az optimális tömegeket és költségminimumokat. 

4.26. táblázat A számított eredmények összefoglalása 

A gém alakja és anyaga  tömeg[ kg] költség [Ft] 

változó magasságú, S235 anyagú, csőszerkezet 868 403 830

változó magasságú, S275 anyagú, csőszerkezet 823 447 292

változó magasságú, S355 anyagú, csőszerkezet 818 550 080

állandó magasságú, S235 anyagú, csőszerkezet 922 425 490

változó magasságú, S235 anyagú, zártszelvény 918 423 443

változó magasságú, S275 anyagú, zártszelvény 857 463 547

változó magasságú, S355 anyagú, zártszelvény 851 569 134

állandó magasságú, S235 anyagú, zártszelvény 977 447 753
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A cső és zártszelvény keresztmetszet optimálása során természetesen változik a célfüggvény 
és a korlátozási feltételek is. A célfüggvény és a korlátozási feltételek módosítása viszonylag 
egyszerű, mert a feltételek hasonlóak. Kivétel ez alól az övrúd képlékennyé válásának 
feltétele, ahol a képlet teljesen más alakú a kétféle keresztmetszetnél. Azonos keresztmetszet 
területű öv- és rácsrúd esetén a következőket állapíthatjuk meg: 
– cső esetében a rácsrúd falvastagsága a határerőt nem befolyásolja, míg a határerő az 

átmérő növelésével nem nő arányosan (enyhén degresszív) (4.27. táblázat ill. 4.15. 
ábra). Ha a rácsrúd mérete eléri a övrúd keresztmetszet területének 2/3-át, akkor a 
rácsrúdban megengedhető feszültség a folyáshatár 40 %-a alá csökken. Ilyen terhelési 
esetben a zártszelvény alkalmazása gazdaságosabb. 

– a zártszelvény esetében a határerő számításnál a rácsrúd falvastagságát is figyelembe 
kell venni és a határerő a keresztmetszet területtel arányosan nő. Két azonos 
keresztmetszet területű zártszelvény esetén a kisebb laptávú, de nagyobb falvastagságú 
rúdnál nagyobb a határerő. 

A számítás Ø 114x3,6 mm-es övrúd és a jelölt keresztmetszetek alapján készült. 

4.27. táblázat A cső és zártszelvény kiszakadási határereje 

csőszelvény zártszelvény 

méret 

[mm] 

terület 

[mm2] 

feszültség 

[MPa] 

határerő 

[N] 

méret 

[mm] 

terület 

[mm2] 

feszültség 

[MPa] 

határerő 

[N] 

32x2,6 240 177,5 42 612 35x2 253 217 54 990

44x2,6 337 155 52 423 35x2,5 325 215 66 387

63,5x2,9 551 124 68 367 60x2,5 558 192 107 512

89x3,2 862 103 89 238 60x4 854 191 163 560

Összehasonlítás

40 000
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]

csőszelvény zártszelvény

4.15. ábra 
A cső és zártszelvény keresztmetszetek határerői 
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4.2. Érzékenységvizsgálat 

Az érzékenységvizsgálat azért fontos, mert megmutatja, hogy a célfüggvény miképpen 
változik az optimálás értékektől való eltérés esetén. Az alábbi táblázatok és diagramok egy-
egy kiválasztott paraméter változásának a szerkezet költségére gyakorolt hatását mutatják. 
Minden egyes táblázat (4.29-4.38) harmadik sorában szereplő érték az optimális megoldás. A 
szomszédos értékek 5 %-al illetve 10 %-al kisebbek illetve nagyobbak, mint az optimális 
megoldás. A 4.29- 4.38 táblázatok utolsó oszlopában (korlát) az 1 szám azt jelzi, hogy a 
méretek vizsgált kombinációja kielégíti a korlátozási feltételeket, 0 pedig azt, hogy nem 
elégíti ki azokat. 

Az optimális megoldás adatai a 4.28 táblázatban láthatók. 

4.28. táblázat Az optimális megoldás adatai 

Méretek [mm] 

h1 h2 d1 v1 d2 v2 d3 v3 d4 v4 
Költség 

[Ft] 
Korlát 

725,00 1775,00 108,00 3,60 44,50 3,60 28,00 2,30 25,00 2,30 430 830 1 

 

A h1 minimális tartómagasság változásának hatása a költségre a 4.29. táblázatban, míg a h2 
maximális tartómagasság változásának hatása a 4.30. táblázatban látható. 

 

4.29. táblázat 

h1 Költség 
 Sorszám 

[mm] [Ft] 
Korlát 

1 652,5 398 223 0 

2 668,75 400 973 0 

3 725 403 830 1 

4 761,25 406 517 1 

5 797,5 409 309 1  

4.30. táblázat 

h2 Költség 
Sorszám 

[mm] [Ft] 
Korlát 

6 1597,5 395 860 0 

7 1686,25 399 784 0 

8 1 775 403 830 1 

9 1863,75 407 721 1 

10 1952,5 411 729 1  
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A d1 átmérőjű övrúd méretváltozásának hatása a költségre a 4.31. táblázatban, míg a rúd v1 
falvastagság változás hatása a 4.32. táblázatban látható. 

4.31. táblázat 

d1 Költség 
Sorszám 

[mm] [Ft] 
Korlát 

11 97,2 388 513 0 

12 102,6 396 129 0 

13 108 403 830 1 

14 113,4 417 481 1 

15 118,8 418 940 0  

4.32. táblázat 

v1 Költség 
Sorszám 

[mm] [Ft] 
Korlát 

16 3,24 389 950 0 

17 3,42 396 845 0 

18 3,60 403 830 1 

19 3,78 410 063 1 

20 3,96 417 523 1  

A d2 átmérőjű rácsrúd méretváltozásának hatása a költségekre a 4.33. táblázatban, a rácsrúd 
falvastagság változás hatása a 4.34. táblázatban látható. 

4.33. táblázat 

d2 Költség 
Sorszám 

[mm] [Ft] 
Korlát 

21 40,05 383 611 0 

22 42,275 393 679 0 

23 44,5 403 830 1 

24 46,725 413 789 1 

25 48,95 423 831 1  

4.34 táblázat  

v2 Költség 
Sorszám 

[mm] [Ft] 
Korlát 

26 2,34 385 735 0 

27 2,47 394 727 1 

28 2,6 403 830 1 

29 2,73 412 770 1 

30 2,86 421 824 1  

A d3 jelű rácsrúd méretváltozásának hatása a költségekre a 4.35. táblázatban, v3 míg 
falvastagság változás hatása a 4.36. táblázatban látható. 

4.35. táblázat 
 

d3 Költség Sorszám 
[mm] [Ft] 

Korlát 

31 25,2 402 221 0 

32 26,6 402 980 0 

33 28 403 830 1 

34 29,4 404 497 1 

35 30,8 405 255 1 

4.36. táblázat  

Sorszám Korlát v3 

[mm] 

Költség 

[Ft]  

36 2,07 402 429 0 

37 2,185 403 083 0 

38 2,3 403 830 1 

39 2,415 404 389 1 

40 2,53 405 054 1  
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A d4 jelű rácsrúd méretváltozásának hatása a célfüggvényre a 4.37 táblázatban, a rúd 
falvastagság v4 változás hatása a 4.38 táblázatban olvasható. 

4.37. táblázat 

d4 Költség 
Sorszám 

[mm] [Ft] 
Korlát 

41 22,50 402 969 0 

42 23,75 403 354 1 

43 25,00 403 830 1 

44 26,25 404 123 1 

45 27,50 404 507 1  

4.38. táblázat  

v4 Költség 
Sorszám 

[mm] [Ft] 
Korlát 

46 2,07 403 100 1 

47 2,185 403 419 1 

48 2,3 403 830 1 

49 2,415 404 058 1 

50 2,53 404 380 0  

 

 

A rúdátmérők változásának hatása
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4.16. ábra 
A rúdátmérők változásának hatása a költségekre 
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A h1 és h2 magasságok változásának hatása
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4.17. ábra 
A h1 és h2 magasságok változásának hatása a költségekre 

A falvastagságog változásának hatása
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4.18. ábra 
A rudak falvastagság változásának hatása a költségekre 

A 4.16 - 4.18 ábrákon a költségek változását ábrázoltuk. Mint a fentiekből látható a változás 
mindenütt lineáris. Megállapítható, hogy a költségfüggvény legérzékenyebb a d2 és v2 értékek 
megváltoztatására, míg a v3 és v4 értékek megváltoztatására a legérzéketlenebb. 
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5. A SZÁMÍTOTT EREDMÉNYEK ELLENŐRZÉSE 

A számított eredményeket többféleképpen is ellenőrizni kívántuk, hogy a kidolgozott módszer 
alapján elvégzett számítások helyességét igazoljuk. Elvégeztük az ellenőrzést végeselemes 
módszerrel és modellkísérlet alapján. 

5.1. Ellenőrzés végeselemes módszerrel 

Az ellenőrzést az AxisVM 7 végeselemes programmal végeztük el oly módon, hogy a 
COMSOL 3.2. program által számított optimális eredmények alapján elkészítettük a gém 
tervrajzát és meghatároztuk a rögzítési pontokat, valamint a terhelést [3]. Az így előkészített 
adatokkal a program elvégezte a lehajlás, a rúderők és a sajátfrekvencia számítását, amelyek 
alapján megállapítható, hogy mind a szilárdsági, mind az elmozdulás és frekvencia adatok 
megegyeznek a COMSOL 3.2. programmal optimált adatokkal. Az összehasonlítás alapja a 
4.6. táblázat szerinti geometria, amely a legkisebb költséget eredményezte csőszelvénynél. 

5.1. táblázat Az optimált eredmények ellenőrzése az AxisVM 7 programmal 

 COMSOL 3.2. AxisVM 7 

Legnagyobb függőleges 
elmozdulás lefelé (lehajlás 
a gém végén) 

37,2 mm 37,2 mm 

Legnagyobb függőleges 
elmozdulás felfelé 

5,3 mm 5,3 mm 

Legnagyobb rúderő 199,69 kN 199,75 kN 

Legkisebb rúderő -261,97 kN -262,03 kN 

Rezgési sajátfrekvenciák 2,08 Hz 

9,71 Hz 

11,43 Hz 

13,87 Hz 

15,43 Hz 

26,77 Hz 

2,08 Hz (vízszintes hajlító lengés) 

8,10 Hz (lengés a felső megfogás körül)

11,38 Hz (torziós lengés) 

13,76 Hz (függőleges hajlító lengés) 

15,36 Hz (hajlító felharmonikus l.) 

24,68 Hz (torziós felharmonikus l.) 

Az 5.1. táblázat az optimáló (COMSOL 3.2.) és az AxisVM 7 program által számított 
eredmények egy részének összehasonlítását tartalmazza. Az elmozdulások az 5.1. ábrán, a 
rúderők az 5.2 -5.4. ábrákon láthatók. A sajátfrekvenciák közül sorrendben az első helyen a 
vízszintes síkbeli hajlító lengés, míg a negyedik helyen az első függőleges síkbeli hajlító 
lengés található (5.5. ábra). (A sajátfrekvencia lengésképe az AxisVM 7 program által 
kirajzolt lengésalakokból látható.) 
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5.1. ábra 
A tartó lehajlása maximális terhelésnél 

 

 

5.2. ábra 
A rúderők értékei a felső övrúdban [kN] 

A rúdra rajzolt téglalap nagysága arányos a rúderővel 

 

 

 

5.3. ábra 
A rúderők értékei a nagyobb terhelésű alsó övrúdban [kN] 

A vízszintes erő (Fz) iránya szerint a hátsó (nyomott) övrúd 
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5.4. ábra 
A rúderők értékei a kisebb terhelésű alsó övrúdban [kN] 

A vízszintes erő (Fz) iránya szerint az első övrúd 

 
5.5. ábra 

A függőleges hajlító lengés képe 

A korlátozási feltételek értékelése az 5.2. táblázatban látható. 

5.2. táblázat A korlátozási feltételek aktivitása 

Rudak átmérőjére és falvastagságára vonatkozó feltételek nem aktív 

Rudak helyi horpadása nem aktív 

Húzott és nyomott rudak feszültségeinek korlátozása nem aktív 

Hegesztési varrat feszültsége nem aktív 

Övrúd képlékennyé válása nem aktív 

Rácsrudak nyírási kiszakadási feltétele nem aktív 

Lehajlás aktív feltétel 

Sajátfrekvencia nem aktív 

 

A rúderőkből számítható maximális feszültség σ = 210 MPa. Az 5.1. táblázat adataiból 
kitűnik, hogy az optimált értékek mindkét számítással megfelelő egyezést mutatnak. 
Megvizsgáltuk, hogy a korlátozási feltételek közül melyek voltak aktívak az optimálás során. 
Az 5.2. táblázat alapján a lehajlás az aktív feltétel. Az optimált gém axonometrikus képe az 
5.6. ábrán látható. 
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5.6. ábra 

A gém axonometrikus képe az AxisVM 7 programban 

5.2. Ellenőrzés modellkísérlettel 

Az optimálisan megtervezett daruméret alapján a hasonlóságelmélet felhasználásával 
meghatároztuk egy modell főméreteit (l, l1, l2, b, d1, v1, h1) [48], [65]. Modellalkotásnál 
kisléptékű, geometriailag hasonló gémet kívántunk létrehozni. A modell méreteit számítással 
határoztuk meg. Természetesen a korlátozási feltételeken és a célfüggvényen is bizonyos 
mértékben változtatni kellet. A célfüggvénynek a tömeget választottuk, mert annak értékét 
pontosan mérhetjük. A korlátozási feltételek közül elhagytuk a frekvenciakorlátozást, mert az 
túl merev szerkezetet eredményezett volna. 

Szűcs Ervin [64] műve szerint a „hasonlóságelmélet alapja a fizikai mennyiségek közötti 
kapcsolatot kifejező egyenletek dimenzionális homogenitása”. Mi a fajlagos nyúlást 
választottuk alapnak, amely a szélső szál fajlagos nyúlását veszi figyelembe. A gém-
hajlításnál használhatjuk a hajlított rúdra vonatkozó képletet, amely mindkét esetben azonos 
az 5.1. képletnek megfelelően. 

 h

x

M
K E

ε = , (5.1) 

ahol Mh a hajlítónyomaték, Kx a gém keresztmetszeti tényezője, E a rugalmassági tényező. Így 
az egyenlet 
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'
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Fc lcFl F l
K E K E K c E

= =  (5.2) 

alakú, ahol F a gémvégi függőleges terhelés, l a gém hossza. A vessző nélküli rész az eredeti 
méretre, míg a vesszős a modellre vonatkozik. A cF, cl és cK a megfelelő méretek közötti 
transzformáció tényezők. A (5.2) baloldali értékei a gém COMSOL-ban számított optimális 
értékei. F’ értékét 1500 N-nak, l’-ét pedig 1532 mm-nek felvéve, cF = 0,03 és cl = 0,078. Az 
egyszerűsítést elvégezve 
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c

=  (5.3) 

amiből cK = 0,00234 adódik. Az optimált gém keresztmetszetének másodrendű nyomatéka 
Ix = 2,11424 109 mm4. Ebből Kx = 2,033 106 mm3 és K’

x = 4 808 mm3. A modellgém főtartó 
övrúdjainak Ø 12x1,5 mm-es MSZ 2898/1/2-80 szerinti hidegen húzott precíziós acélcsövet 
választottunk, amelynek szilárdsági adatai az S235-ös anyagéval közel azonosak. Így a gém hl 
magassága a következő képletből számítható: 
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x 1

1
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64 3 2h
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π
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ahonnan h1 = 76 mm. 

A fentieket figyelembe véve elvégeztük a modell számítását, azonban a korlátozási 
feltételeket a gyárthatóság miatt úgy változtattuk, hogy minden rácsrúd azonos méretű csőből 
legyen. A válaszható tartomány az ø 10x1 mm, az ø 8x1 mm és az ø 6x1 mm-es hidegen 
húzott acélcső. A modellgém szélessége b = 90 mm, míg a megfogás méretarányai hasonlóak 
az eredeti gémhez. A számítás során a modellszerkezet nem teljesítette az övhorpadási 
feltételt, ezért a függőleges terhelést csökkenteni kellett. Az új terhelési érték 981 N a gém 
végén. A módosítás miatt cF = 0,02-re csökkent, amelyből cK = 0,00156 érték lett az új 
keresztmetszet transzformációs tényező. Így h1 = 54,5 mm adódott a gém magasságnak. 
Gyártástechnológiai okok miatt h1 = 60 mm-t választottunk a gém minimális magasságának, 
míg h2 = 60÷140 mm-t tartományt a maximális méretre. Az eredmény az 5.7. ábrán látható 

 
5.7. ábra 

Az optimált modell geometriai méretei 

A gém egyéb méretei, valamint az axonometrikus vázlat az 5.8. ábrán, míg a terhelés hatására 
bekövetkező lehajlások az 5.9. ábrán láthatók. 
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5.8. ábra 

Az tervezés során meghatározott rúdméretek 

 
5.9. ábra 

A számított lehajlás értékei 

Maximális lehajlás a gém végén: eymax = -3,15 mm. 

Maximális emelkedés az 5. csomópontnál: eymax2 = 0,63 mm. 

A két elmozdulás összege: ey=3,15+0,63 = 3,78 mm. 

Számított rúderők a felső övben (5.10. ábra): 

 
5.10. ábra 

Rúderők a felső övben [N] 
(a téglalap méretek az adott rúdban ható erőkkel arányosak, a maximális értékeket a piros szín jelzi) 
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Számított rúderők az alsó övekben (5.11. ábra): 

 
5.11. ábra 

Rúderők az alsó övrudakban [N] 

Számított rúderők az oldalsó rácsrudakban (5.12. ábra): 

 
5.12. ábra 

Rúderők az oldalsó síkokban, a felső a húzott, az alsó a nyomott oldali [N] 
(a rudakra rajzolt téglalap méretek az adott rúdban ható erőkkel arányosak, a maximális értékeket a piros szín 

jelzi) 
Beszerzési nehézségek miatt az övrudak Ø 14x1,5 mm-es anyagból készültek. Emiatt az 
erőket és elmozdulásokat az AxisVM 7 programban újraszámoltuk változatlan terhelés mellett 
(981 N). A h1 értéke nem változott, mert a Kx értékét a magasság nagyságrenddel jobban 
befolyásolja, mint az övrúd keresztmetszete.Az így elkészült modell terhelését, a 
rendelkezésre álló súlyoknak megfelelően (1075 N)-ra változtattuk, majd ismét elvégeztük a 
számítást. Az 5.13. ábrán a terhelés, az 5.14. ábrán a modell méretei, míg az 5.15. ábrán a 
lehajlások értékei láthatók. 

 
5.13. ábra 

A terhelés elhelyezése a modellen 

 



 70

  
5.14. ábra 

Az elkészített gémszerkezet méretei és a mért csomópontok jele 

 

 
5.15. ábra 

A lehajlások számított értékei [mm] 

 

Maximális lehajlás a gém végén: eymax = -3,06 mm. 

Maximális emelkedés az 5. csomópontnál: eymax = 0,57 mm. 

A két elmozdulás összege: ey = 3,06+0,57 = 3,63 mm. 
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5.16. ábra 
Rúderők a felső övben [N] 

 

 
5.17. ábra 

Rúderők az alsó övekben [N] 

 

5.18. ábra 
Rúderők a húzott oldali rácsrudakban [N] 

 

5.19. ábra 
Rúderők a nyomott oldali rácsrudakban  

Az 5.16 - 5.19. ábrák a modellszerkezet rúdjaiban ható erőket mutatják. Az 5.10 - 5.12. 
ábrákat az 5.16 - 5.19. ábrákkal összehasonlítva látható, hogy a 7 % teher növekedés közel 
10 % rúderő növekedést okozott. Számítással meghatároztuk az elkészült modellszerkezet 
sajátfrekvenciáit. Az 5.3. táblázat az első kilenc sajátfrekvenciát mutatja, amelyekből az első 
sorban lévő a vízszintes síkbeli hajlító lengésé (5.20 ábra), a harmadik pedig, a függőleges 
síkbeli a hajlító lengésé (5.21. ábra). A második a felső öv megfogás körüli lengés 
sajátfrekvenciája a függőleges síkban, a negyedik és ötödik torziós lengésé, míg a többi 
felharmonikus lengéseké. 
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5.20. ábra 

A vízszintes síkbeli első hajlító lengéskép 

 
 

5.21. ábra 
A függőleges síkbeli első hajlító lengéskép 

5.3. táblázat A modell első kilenc sajátfrekvenciája 

Lengéskép 
száma 

Frekvencia [Hz] A keletkezés helye 

1 30,10 hajlító lengés a vízszintes síkban 

2 72,69 lengés a felső övrúd megfogása körül 

3 105,50 hajlító lengés a függőleges síkban 

4 132,28 torziós lengés 

5 182,95 torziós lengés 

6 348,37 felharmonikus 

7 387,43 felharmonikus 

8 424,77 felharmonikus 

9 497,21 felharmonikus 

 

Az elkészült modellen (5.22. ábra) növekvő terhelés hatására feszültség és lehajlás mérést 
végeztünk, valamint mértük a sajátfrekvenciát. A mérőműszer Hottinger HBM Spider 8 
készülék volt, amelynek szoftvere a CATMAN program. A műszer 8 csatornás mérésre 
képes. Mi a méréshez 3 csatornát használtunk. Mindegyik mérést fél Wheatstone-hidas 
kapcsolással végeztük. A nyúlásméréshez így két nyúlásmérő bélyeget használtunk, az 
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egyiket a mérendő pontra (11. csomópont) ragasztottuk, míg a másikat egy állandó 
feszültségű helyre. A teljes hidat a számítógép alakította ki és így adta a mért eredményt. Az 
elmozdulás mérés eszköze a WI/10 mm-T jelű műszer, amelyik 10 mm távolság mérésére 
képes. A fenti két mérést 50 Hz mérőfrekvenciával végeztük. A sajátfrekvenciát a B12 jelű 
gyorsulás jeladó felhasználásával 4800 Hz mérőfrekvencián mértük. A függőleges síkbeli 
hajlító lengéseket 0,1 s-ig mértük és a megszámolt lengések tízszerese adta az eredményt. 
Erre azért volt szükség, mert a nagy frekvencia miatt az adatgyűjtő hamar megtelt, és 
ábrázolás is jobban áttekinthető. A vízszintes síkbeli lengéseknél, ahol a frekvencia 
lényegesen kisebb a 0,2 s-os mérésidő bizonyult megfelelőnek, így itt a megszámolható 
lengések ötszöröse adja a sajátfrekvencia értékét. A sajátfrekvencia mérést több helyen, 
hússzor megismételve azonos eredményt kaptunk. Az 5.23. ábrán a hajlító lengések képe 
látható és 0,1 s alatt 10 lengés számolható, így a mért sajátfrekvencia értéke 100 Hz, míg az 
Axis-sal számolt 105,50 Hz. Az eltérés, a számított és mért eredmény között, 5,5 %, melynek 
az oka lehet a hegesztések mérete és a megfogás merevsége. A számított tömeg msz = 3,78 kg, 
a mért modell tömege m = 4  kg. 

 

5.22. ábra 
Az elkészített modellszerkezet mérése 
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5.23. ábra 
A függőleges síkban mért hajlítási sajátfrekvencia gyorsulásmérővel mért értékei [m/s2] 
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5.24. ábra 
A vízszintes síkban mért  hajlítási sajátfrekvencia gyorsulásmérővel mért értékei [m/s2] 
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Az 5.24. ábrán 7,8 lengés számolható, így ennek ötszöröse 39 Hz a vízszintes lengések 
sajátfrekvenciája. Itt az AxisVM 7-el számolt érték 30,1 Hz, tehát az eltérés 23 %-os. Ennek 
oka a megfogásban keresendő. 

A feszültség és az elmozdulás mérés adatait növekvő, illetve csökkenő terhelés hatására az 
5.4 - 5.5. táblázatok tartalmazzák. 

5.4. táblázat Feszültség és elmozdulás értékek növekvő terhelés hatására 

5. csomópont 11. csomópont 16. csomópont 
Terhelés 

feszültség elmozdulás feszültség elmozdulás feszültség elmozdulás 

N MPa mm MPa mm MPa mm 

0 0 0 0 0 0 0

162 16,49 -0,19 16,1 -1,27 17,28 -1,01

309 32,79 -0,25 33,18 -1,89 33,21 -1,53

407 43,78 -0,24 43,78 -2,05 43,58 -1,98

505 54,38 -0,28 53,99 -2,29 53,41 -2,35

564 60,47 -0,31 60,42 -2,42 59,88 -2,49

623 67,34 -0,22 66,36 -2,48 65,96 -2,73

672 72,05 -0,34 71,66 -2,59 71,07 -2,81

721 77,74 -0,34 77,55 -2,74 76,56 -3,07

819 87,36 -0,36 86,58 -2,94 85,99 -3,46

868 92,66 -0,43 92,47 -3,02 91,09 -3,64

917 98,36 -0,47 97,37 -3,16 97,18 -3,96

966 103,5 -0,44 102,5 -3,34 101,5 -4,21

1015 106,6 -0,53 107,8 -3,47 106,4 -4,45

1055 113,1 -0,53 111,9 -3,57 110,7 -4,62
Megj.: a feszültségmérést a 11. pontban végeztük minden alkalommal. A 11. pont a megfogás helye, 
míg az 5. pont a számítás szerinti maximális felfelé mozdulás, a 16. pont a maximális lefelé mozdulás 
helye. 

Az 5.4 -5. 5. táblázatokból látható, hogy a felfüggesztésnél bekövetkezett elmozdulás 
nagyobb, mint a számított lehajlás. Ezért a modell felfüggesztését a 5.25. ábrának 
megfelelően megváltoztattuk. Egyúttal a modell számításánál a felfüggesztés két végét 
rugalmas kapcsolattal helyettesítettük, amelynek rugóállandója 6200 kN/m. Ez az érték 
biztosított közel azonos elmozdulást a ferde megfogásnál. Így az elmozdulások az AxisVM 7 
szerint a következőképpen alakultak: 

– lehajlás az 5. csomópontnál:                             -0,62 mm, 
– lehajlás  a felfüggesztésnél (11. csomópont):   -2,89 mm, 
– lehajlás a gém végén (16. csomópont):             -7,20 mm. 
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5.5. táblázat  Feszültség és elmozdulás értékek csökkenő terhelés hatására 

5. csomópont 11. csomópont 16. csomópont 
Terhelés 

feszültség elmozdulás feszültség elmozdulás feszültség elmozdulás

N MPa mm MPa mm MPa mm 

1055 0 0 0 0 0 0

1015 -4,32 0 -4,12 0 -4,12 0,01

966 -10,01 -0,1 -10,21 0,03 -10,21 0,21

917 -15,71 -0,11 -15,51 0,07 -15,91 0,31

868 -21,21 -0,12 -20,81 0,15 -21,61 0,42

819 -25,91 -0,13 -26,31 0,21 -25,91 0,62

721 -36,52 -0,18 -35,53 0,37 -35,53 1,19

672 -41,42 -0,18 -41,82 0,44 -41,42 1,31

623 -46,53 -0,19 -46,53 0,47 -46,14 1,42

564 -53,21 -0,19 -53,61 0,54 -52,22 1,65

505 -59,09 -0,21 -59,88 0,65 -58,71 1,93

407 -71,07 -0,17 -71,07 0,86 -68,91 2,42

309 -80,48 -0,09 -81,67 1,12 -79,91 2,77

162 -97,18 -0,01 -95,41 1,57 -94,43 4,12

0 -112,71 0,15 -111,91 2,73 -110,72 5,18
Megj.: a feltételek azonosak az 5.4. táblázatnál jelzettekkel. 

 

 

5.25. ábra 
A modell megváltoztatott felfüggesztése 

 

A reprodukálhatóság érdekében 10 alkalommal mértük a felterhelést és 10 alkalommal a 
leterhelést. Így 20-20 elmozdulás értéket és 60 feszültségértéket kaptunk. A mérési adatokat 
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az 5.6. és 5.8. táblázat tartalmazza. Az 5.7. és 5.9. táblázatok az átlagos értékeket és az 
eredmények szórását mutatják. 

5.6. táblázat  Feszültség és elmozdulás értékek maximális terhelés hatására 

felterhelés 

 teher 5. csomópont 11.csomópont 16. csomópont 

 feszültség elmozdulás feszültség elmozdulás feszültség elmozdulás 

N MPa mm MPa mm MPa mm 

0 0 0 0 0 0 0

1055 108,1 -0,17 107,3 -3,13 109,7 -4,64

1055 109,6 -0,21 109,0 -3,51 103,7 -4,51

1055 109,6 -0,22 107,2 -3,03 109 -4,71

1055 109,8 -0,22 109,0 -3,22 109,5 -4,63

1055 108,5 -0,16 109,0 -3,02 109,6 -4,57

1055 108,9 -0,22 109,0 -2,96 109,6 -4,65

1055 109,2 -0,18 107,9 -2,96 110,0 -4,73

1055 109,0 -0,24 108,0 -3,15 109,6 -4,76

1055 108,7 -0,23 109,3 -2,88 109,3 -4,73

1055 107,5 -0,21 109,7 -2,99 108,6 -4,81
Megj.: a feszültségmérést a 11. pontban végeztük minden alkalommal. 
Az 5.6. táblázat mért értékeinek átlaga és szórása az 5.7. táblázatban olvasható. 

5.7. táblázat A maximális terhelésnél mért értékek átlaga és szórása 

mértékegység MPa mm MPa mm MPa mm 

átlag 108,9 -0,21 108,5 -3,09 108,9 -4,67 

szórás 0,67718 0,02538 0,82232 0,17165 1,76048 0,08651 
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5.8. táblázat Feszültség és elmozdulás értékek a maximális terhelést nullára csökkentve 

leterhelés 

terhelés 5. csomópont 11. csomópont 16. csomópont 

 feszültség elmozdulás feszültség elmozdulás feszültség elmozdulás

N MPa mm MPa mm MPa mm 

1055 0 0 0 0 0 0

0 -107,9 0,2 -107,3 3,12 -109,8 5,24

0 -109,7 0,26 -109,1 3,05 -108,7 4,81

0 -109,7 0,22 -107,5 3,12 -109,3 4,85

0 -109,5 0,25 -109,2 3,03 -109,4 4,96

0 -108,5 0,22 -108,8 2,94 -108,9 4,92

0 -108,8 0,26 -109,1 2,99 -109,6 4,75

0 -109,2 0,25 -108,1 3,13 -110,1 4,74

0 -108,7 0,25 -108,3 2,92 -109,5 4,82

0 -108,8 0,24 -109,1 3,01 -109,1 4,98

0 -107,7 0,26 -109,6 2,99 -108,3 5,04
Megj.:a feszültségmérést a 11. pontban végeztük minden alkalommal. A terhelés minden esetben 
1055 N-ról indult, de ezt csak az első sorban jeleztük. 
Az 5.8. táblázat értékeinek átlagos értékei és az értékek szórása az 5.9. táblázatban olvasható. 

5.9. táblázat A 5.8. táblázatbeli értékek átlaga és szórása 

mértékegység MPa mm MPa mm MPa mm

átlag -108,8 0,24 -108,6 3,03 -109,3 4,91

szórás 0,6549 0,02 0,7341 0,07 0,508 0,14

 

A feszültséget a maximális terhelésű rúdon számítva σsz = 108,46 MPa, addig a 60 mérés 
átlaga σm = 108,84 MPa, tehát az eltérés 0,45 %, ami nagyon jó eredmény. 

Az elmozdulásoknál az eltérés nagyobb, amelynek oka lehet a már korábban is említett 
hegesztési méret (5.26. ábra), illetve a gémtőbeli megfogás merevsége. 

Megfelelő méretű varratot lánghegesztéssel készíthettünk volna, de ez túl nagy hőbevitelt 
eredményezett volna, ezért a CO2 védőgázos ívhegesztés mellett döntöttünk, amelyet viszont 
csak nagyobb méretben tudtuk elkészíteni. Ezt bizonyítja a fentebb említett súlynövekedés is. 
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5.26. ábra 
Egy átlagos csomóponti hegesztés 

Azért, hogy a hegesztési varrat mérete miatti súlynövekedést is figyelembe vehessük 
elvégeztük a számítást ismét. A számított és mért tömeg között az eltérés 0,22 dkg, amelyet 
megoszló terhelésként helyeztünk el mind a három övrúdon. Így a terhelés növekedés 
0,477 N/m övenként. Az eredmények: 

– lehajlás a gém végén:      5,63 mm 
– maximális feszültség:      131,9 MPa 
– hajlító sajátfrekvencia a vízszintes síkban:   29,43 Hz 
– hajlító sajátfrekvencia a függőlegeses síkban:  103,2 Hz. 

Ekkor a lehajlás számított és mért értéke között az eltérés 15 %, míg a maximális feszültség 
jelentősen megnőtt. A sajátfrekvenciák csökkentek ami várható is a növekvő tömeg hatására, 
de nem közelítették meg jobban a mért eredményt. Így megállapíthatjuk, hogy az eltérést a 
számított és mért érték között a megfogás rugalmassága okozza, amely még a függőleges és 
vízszintes irányban is eltér a számításnál alkalmazott értéktől. 

Ennek ellenére a modellszerkezet elkészítése nagyon hasznos volt, mert információt adott 
arról, hogy figyelembe kell venni a felfüggesztés rugalmasságát és látható, hogy a modell 
nem egy kicsinyített daru, hanem csak a hasonlóságelmélet alapján elkészített szerkezet. Ezt 
igazolja, hogy a terhelés tömeg arány a modellnél a valóságos gém értékének hétszerese. 
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6. REZGÉSVIZSGÁLATOK 

6.1. A szél okozta rezgések 

Az MSZ 9749-69 meghatározza a darukra ható szélteher számítását, de érdekes megvizsgálni 
egy újabb irodalom által közölt széllökés tényező számítását, amelyet a szabvány még nem 
használ. Petersen [52] bevezet egy β1 dinamikus szél ütközésnövelő tényezőt: 

 ( )
f 2

1 f f2
ff

1 2 sin ,
21

= + −
−
α πβ α α

αα
 (6.1) 

ahol αf = f1/f és f1 a széllökés frekvenciája, míg f a szerkezet sajátfrekvenciája. Petersen 
Schlaich mérései alapján f1 értéket f1 = 0,125 Hz-nek tekinti, míg a statikus és dinamikus 
szélnyomás arányát egynek [51]. A fentiekből számítható ütközési szám:  

 φ3 = 1+0,5 β1. (6.2) 

Esetünkben a tervezett gém első hajlító sajátfrekvenciája 2,1 Hz. 

Így:           1
f

f 0,125 0,0595
f 2,1

α = = = , 

 1 0,091β = , 
 3 1(1 0,5 ) 1,045ϕ β= + = , 

amelyből a dinamikus tényező értéke 4,5 %-nak adódik (a φ3 1 feletti része %-ban). 
Megállapítható, hogy a 4,5 % dinamikus szél ütközésnövelő tényező kisebb, mint a szabvány 
által javasolt biztonsági tényező értéke, tehát a szél okozta dinamikus terheléssel külön nem 
kell számolni. 

6.2. A sajátfrekvencia közelítő számítása 

Szükséges lehet a sajátfrekvencia közelítő becslése előzetes tervezés során, vagy egy kész 
szerkezet sajátfrekvenciájának becslése tervezés nélkül. Ezért célszerű megvizsgálni, hogy a 
közelítő módszerek mennyire térnek el a végeselemes programok által számított értéktől. 

Elsőként a vízszintes síkban a gémtő körüli hajlító rezgést vizsgáljuk meg, mert ez a 
legkisebb értékű sajátfrekvencia, s így a legveszélyesebb. 

6.2.1. Az első hajlító sajátfrekvencia közelítő számítása a vízszintes síkban 
A vízszintes síkban történő rezgéseknél a gém egy konzolos tartóként modellezhető. Így az 
állandó keresztmetszetű, végén befogott rúd hajlító rezgéseit vesszük alapul. 

 A homogén tömegeloszlású prizmatikus rúd differenciálegyenlete, amelyet az irodalom 
Euler-egyenlet néven említ (6.1. ábra): 

 
4 2

4 2
x

y q y 0
z EI t
∂ ∂+ =
∂ ∂

 (6.3) 

alakú, ahol q a rúd fajlagos tömege, Ix a gém másodrendű nyomatéka a hossztengelyére 
merőleges, függőleges síkbeli tengelyre és E a rugalmassági modulusz. 
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Bevezetve a 

 
2

4

x

q
I E
ωα =  (6.4) 

jelölést, ahol ω a hajlító rezgés saját körfrekvenciája. A (6.3) diffenciálegyenlet megoldása, 
illetve a kitérés függvénye 

 y=C1 ch αz+C2 sh αz+C3 sin αz+C4 cos αz (6.5) 

alakú, ahol C1, C2, C3 és C4 állandók. 

Peremfeltételek: a befogásnál az elmozdulás és elfordulás zérus, azaz y(0)=0 és y’(0)=0, míg 
a szabadvég nyíróerő és nyomaték mentes, azaz y’’(l)=0 és y’’’(l)=0. 

A z=0 helyre felírt peremfeltételekből következik, hogy a 

 C1+C3=C2+C4=0 (6.6) 
és ezért 

 y=C1 (ch αz - cos αz)+C2 (sh αz - sin αz). (6.7) 
A z=l-re vonatkozó feltételek a következő összefüggésre vezetnek: 

 y’’(z=l) =C1 α2 (ch αl + cos αl)+C2 α2 (sh αl + sin αl) = 0 (6.8) 

és 

 y’’’(z=l)=C1 α3 (sh αl-sin αl)+C2 α3 (ch αl+cos αl)=0. (6.9) 
A (6.8) és (6.9) egyenletekből C1 és C2 értékét kiküszöbölve az αl értékeire a következő 
feltételt kapjuk: 

 1+ch αl cos αl=0, (6.10) 
azaz 

 cos 
ch
1l

l
α

α
= − . (6.11 

Az egyenletet végtelen sok αl érték kielégíti, mi azonban a legkisebbet keressük. Ez az érték 
az αl=0,6π. Az α értékét visszahelyettesítve (6.4)-be adódik az 

 ( )2 x
4

I E0,6
ql

ω π= , (6.12) 

ahonnan a közelítő frekvencia az 

 f
2
ω
π

=  (6.13) 

képlettel határozható meg. A (6.12)-be helyettesítve a gém Ix = 6,321 10-4 m4, E = 210 GPa, 
q = 68 kg /m és l = 19,6 m adatait, az ω = 12,8 [1/s] és f = 2,03 [Hz] eredményt kapjuk. 

Mint a 5.1. táblázatból kitűnik, mind a COMSOL 3.2, mind a AxisVM 7 által kiszámított 
sajátfrekvencia 2,08 Hz, tehát az eltérés a végeselemes számítás és a közelítő érték között 
kevesebb, mint 3 %. 
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6.1. ábra 
A befogott tartó és első két rezgésképe a vízszintes síkban 

6.2.2. Az első hajlító sajátfrekvencia közelítő számítása a függőleges síkban 
Hajlító lengéseknél, a függőleges síkban, a sajátfrekvencia meghatározására az un. Rayleigh-
formulát célszerű használni, mert segítségével könnyen meghatározhatjuk a tartó önsúly alatti, 
görbült alakját [51]; 

 
( )

( ) ( )

l
'' 2

x
2 0

l
2

0

EI y z dz

q z y z dz
ω =

∫

∫
 (6.14) 

és az 

 f
2
ω
π

= , (6.15) 

ahol E és q jelentése ugyanaz , mint a 6.2.1. fejezetben, Ix a gém másodrendű nyomatéka a 
hossztengelyére merőleges, vízszintes síkbeli tengelyre, y a görbült szál egyenlete és y’’ a 
második deriváltja. Ha a gém erőtani modelljét a 6.2. ábra szerint vesszük fel, akkor a reakció 
erők meghatározhatók. 
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6.2. ábra 
Az gémre ható erők 

A nyomatékfüggvény a 0-l1 szakaszon a következő 

 ( ) 22
1 1 Az Ay 1 1

h qgM z F F z z
3 2

= − + , (6.16) 

ahol M1 a nyomatékfüggvény az AB szakaszon, h2 a gém maximális magassága, g a nehézségi 
gyorsulás, míg a többi betű jelentése 6.2. ábra szerinti. 
Innen a rugalmas szál differencilegyenlete ugyanezen a szakaszon: 

 Ay'' 21 Az 2
1 1 1

x x x x

FM F h qgy z z
I E 3I E I E 2I E

= − = − + − . (6.17) 

Bevezetve a következő jelöléseket 

A0= Az 2

x

F h
3I E

− ;    A1= Ay

x

F
I E

   és  A2=
x

qg
2I E
− , 

az egyenlet 

 '' 2
1 0 1 1 2 1y A A z A z= + +  (6.18) 

alakú lesz. A (6.18)-at integrálva 

 
2 3

' 1 1
1 0 1 1 2 11

z zy A z A A C
2 3

= + + +  (6.19) 

egyenletet kapjuk, amelyet ismét integrálva a görbült gém vonalának alakja adódik 

 
2 3 4
1 1 1

1 0 1 2 11 1 41
z z zy A A A C z C
2 6 12

= + + + + , (6.20) 

ahol C11 és C41 integrálási állandó. 

A nyomatékot a konzol részre, a gém jobboldali vége (C) felöl felírva 

 ( )
2

2
2 2

zM z qg
2

= , (6.21) 
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ahol M2 a nyomatékfüggvény a konzol részen, míg a többi betű jelentése 6.2. ábra szerinti. 

Így a rugalmas szál differenciálegyenlete a 0-l2 szakaszon: 

 '' 22
2 2

M qgy z
IE 2IE

= − = − . (6.22) 

Bevezetve a  

2
qgB
2IE

= −  

jelölést, az alábbi alakot kapjuk: 

 '' 2
2 2 2y B z= . (6.23) 

A (6.23)-at integrálva először az 

 
3

' 2
2 2 21

zy B C
3

= + -t, (6.24) 

majd a konzolos rész görbült alakjának egyenletét kapjuk 

 
4

2
2 2 21 2 31

zy B C z C
12

= + + , (6.25) 

ahol C21 és C31 integrálási állandók. 

A peremfeltételek a gémen 

– y1(z=0)=0, amelyből következik, hogy C41=0, 
– y1(z=l1)=0, ami az 

 
2 3 4
1 1 1

0 1 2 11 1
l l lA A A C l 0
2 6 12
+ + + =  (6.26) 

egyenletet eredményezi. 

Az y2(z=l2)=0, összefüggésből 

 
4
2

2 21 2 31
lB C l C 0
12
+ + =  (6.27) 

következik. 

Az elfordulás a két részen azonos, de ellenkező előjelű, azaz 

 ' '
1 1 2 2y ( z l ) y ( z l )= = − = , (6.28) 

amelyből az 

 
2 3 3
1 1 2

0 1 1 2 11 2 21
l l lA l A A C B C
2 3 3

� �
+ + + = − +� �

� �
 (6.29) 

egyenletet kapjuk. 

A fenti feltételekből C11, C21 és C31 állandókra az alábbi mátrix alakban felírt lineáris 
egyenletrendszer adódik 
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. (6.30) 

Az egyenletrendszert a MATLAB programmal megoldva, az alábbi eredményt kapjuk: 

FAy = 5941 N, FAz = 21698 N, FBy = 7620 N, FBz = 21698 N, MA = 11,4 kNm, MB = 15,4 kNm. 

A tartó görbült alakját a 6.3. ábra mutatja. 

z

Az első hajlító rezgéskép alakja

Az önsúly alatt görbült alak  

6.3. ábra 
A gém önsúly alatti görbült alakja és az első hajlító rezgésképe a függőleges síkban 

A közelítő sajátfrekvencia értéke a (6.14)-as és (6.15)-es képletek segítségével f = 20,3 Hz 
lesz. Ha az 5.1. táblázat számolt frekvencia értékeivel összehasonlítjuk a kapott eredményt, 
akkor azt látjuk, hogy a becsült érték, a 6. sorban számított sajátfrekvenciához van közel, 
amely a második hajlító sajátfrekvencia a függőleges síkban. (A program által számított 
értékek kirajzoltathatók és így megállapítható a rezgés jellege.) Ha megvizsgáljuk a lehajlott 
alakot és a rezgés hatására meggörbült alakot azt tapasztaljuk, hogy a konzol rész ellentétesen 
tér ki (6.3. ábra). 
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6.4. ábra 
A gém megváltoztatott erőtani modellje 
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Ha a terhelést ennek megfelelően módosítjuk és a konzolos rész önsúlyát ellentétes irányú 
terhelésnek vesszük fel, akkor a gém erőtani modellje a 6.4. ábra szerint változik. 

Az [51]-es irodalom tartalmaz ilyen terhelési esetre utalást. A 0 - l1 szakaszon, a (6.20) -
 (6.25) egyenletek változatlanok maradnak, azonban M2(z) előjele a 0 - l2 részen megváltozik. 
Így 

 2
qgB
2IE

=  (6.31) 

lesz. A további összefüggések (6.23) - (6.30) változatlanok maradnak. Az elvégzett 
számítások alapján a gém hajlító rezgésének frekvenciája a függőleges síkban f = 12,87 Hz. A 
5.1. táblázatban a 4. sor az első hajlító sajátfrekvencia, amelynek értéke a COMSOL 
programmal meghatározva 13,87 Hz, míg az AxisVM-mel számított 13,76 Hz. A számítógépi 
programmal és a közelítő összefüggésekkel kapott eredményeket összehasonlítva azt 
tapasztaljuk, hogy az eltérés az első esetben 7,7 % és a másodiknál 6,9 %. A kapott 
eredmények megfelelőnek mondhatók, mivel közelítő eljárásról van szó 

A fentiek alapján megállapíthatjuk, hogy a közelítő módszerek jól használható értéket 
eredményeznek a hajlító rezgésekre, még viszonylag egyszerű modellt választva is. 
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7. ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK, TÉZISEK 

Az értekezésben bemutatott munka alapján az alábbi tézisekben megfogalmazott új 
eredmények születtek:  

1. tézis 
Az állandó magasságú és szélességű térbeli szerkezetek optimálására alkalmazott mechanikai 
módszerek és modellek általánosításával térben változó geometriájú rácsos szerkezetek 
költség optimálására széles körben alkalmazható mechanikai modellt dolgoztam ki (3.3. és 
3.4. fejezet).  

Megfogalmaztam a célfüggvényt, ami az anyag és gyártási költségeket foglalja magában. A 
gyártási költségek összeállításánál figyelembe vettem a nagyméretű acélszerkezet 
csomópontjainál a CO2 védőgázos hegesztés jelentős mellékidő szükségletét. A célfüggvényt 
korábbi munkáim és a tanszéki kutatások eredményei alapján fogalmaztam meg. Független 
változóknak a szerkezet rúdjainak hosszát, átmérőjét és falvastagságát tekintettem. 

A korlátozási feltételeket az Eurocode 3-as szabvány alapján állítottam össze. A korlátozások 
a húzott és nyomott rudak megengedett feszültségére, a csomópontok szilárdságára, az övrúd 
képlékennyé válására, a rudak horpadására és nyírási kiszakadására, valamint a geometriai 
méretek korlátozására vonatkoztak. Figyelembe vettem a rácsos tartó lehajlására és a 
sajátfrekvenciájának korlátozására vonatkozó feltételeket is.  

A modell alkalmas tömör rudakból, csőszelvényből és zártszelvényből készült konstrukciók 
vizsgálatára. 

2. tézis 
A kidolgozott modell segítségével optimáltam egy változó magasságú, állandó szélességű 
darugém elkészítésének költségét. 

A számítást genetikus algoritmus (GEATbx) segítségével, és COMSOL végeselemes 
programmal végeztem, amelyek egyaránt MATLAB környezetben futnak. A GEATbx 
programrész végzi az optimálást, míg a COMSOL program a szilárdsági ellenőrzést. 

Elvégeztem az optimálást cső- és zártszelvényű keresztmetszetre, valamint vizsgáltam a 
költségek és az anyagminőség összefüggését S235, S275 és S355-ös anyagminőség esetén. 
– Megállapítottam, hogy a változó gémmagasság, az S235-ös anyag választásakor 

csőkeresztmetszetnél 5,4 %, zártszelvény esetében pedig 5,7 % költség megtakarítást 
tesz lehetővé az állandó magasságú szerkezethez képest. 

– Megállapítottam, hogy a jobb szilárdsági jellemzőkkel rendelkező S355 jelű anyag 
használata lényegesen nagyobb költséget eredményez (36 %, illetve 40 %), és eközben a 
szerkezet tömege 6,8 %-kal illetve 2 %-kal csökken (az első érték a csőszelvényre, a 
második a zártszelvényre vonatkozik). Így a súlycsökkenés a drágább anyag miatti 
költségnövekedést nem egyenlíti ki. S275-ös anyagminőségnél a költségek 10,7 % és 
14,7 %-al nagyobbak, addig a súlycsökkenés 5,2 % és 1,3 % (az összehasonlítás alapja 
minden esetben az S235-ös anyagú csőkeresztmetszet, mert ennek a költsége a 
legkisebb). 
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3. tézis 
Különböző típusú szelvények (kör, zártszelvény) esetén a célfüggvény és a korlátozási 
feltételek egyszerűen módosíthatók. Az övrúd képlékennyé-válásának korlátozásakor más-
más egyenlet érvényes kör keresztmetszet és zártszelvény esetén. Azonos szelvény területű 
övrudak (Ø 114x3,6 mm-es cső illetve 80x4 mm-es zártszelvény) esetén a következőket 
állapítottam meg: 
– Cső keresztmetszet esetében a rácsrúd falvastagsága az övhorpadási határerőt nem 

befolyásolja, és a határerő az átmérő növelésével párhuzamosan degresszíven növekszik. 
Ha a rácsrúd külső átmérője eléri a övrúd külső átmérőjének 78 %-át, akkor a rácsrúdban 
megengedhető feszültség a folyáshatár 40 %-a alá csökken. Ilyen esetben gazdaságosabb a 
zártszelvény alkalmazása. 

– Zártszelvény esetében a határerő számításnál a rácsrúd falvastagságát is figyelembe kell 
venni és a határerő a keresztmetszet területtel arányosan nő. Két azonos keresztmetszetű 
négyzetes zártszelvény esetén a kisebb külső oldal hosszúságú, de nagyobb falvastagságú 
rúdnál nagyobb a határerő. 

– A költségek elemzése során megállapítottam, hogy az irodalomban található megállapítás, 
amely szerint a csőből készült szerkezet olcsóbb, mint a zártszelvényből készült csak 
akkor igaz, ha a rácsrúd/övrúd külső átmérők aránya 78 %-nál kisebb. Másutt az szerepel 
az irodalomban, hogy a zártszelvény gyártási költsége kisebb mint a csőszelvényből 
készült szerkezeteké. A számításaim ennek ellenkezőjét bizonyították. A zártszelvény 
gyártási költsége a három anyagminőség esetén átlagosan 2,3 %-kal nagyobb, mint a 
csőszelvényre vonatkozó érték. 

Érzékenységvizsgálattal megállapítottam, hogy a célfüggvény értékét a vizsgált 10 változó 
közül a d2 (oldalsíkbeli rácsrúd átmérő) változtatása befolyásolja a legjobban. 

4. tézis 
A mechanikai modell alapján számított eredmények ellenőrzése céljából elkészítettem a gém 
fizikai modelljét. Hasonlóságelmélet alapján meghatároztam a gémmodell-szerkezet 
főméreteit (l, l1, l2, d1, v1 és h1). A számításnál a hasonlóság alapjául a gém szélső szálának 
feszültségét választottam, amely nem érzékeny az övrudak átmérő és falvastagság értékére. A 
modellszerkezet többi méretét, a rúderőket és az elmozdulásokat COMSOL és AxisVM 
programokkal számoltam (4.2. fejezet).  
Megállapítottam, hogy a nagyméretű szerkezetek modellezéséhez a geometriai 
hasonlóságelméleti feltételek kielégítése nem elégséges, hanem egyidejűleg a már említett 
korlátozási feltételeket is teljesítenie kell a fizikai modellnek. 

A modellszerkezeten különböző méréseket végeztem. A mérési adatok feldolgozása alapján 
megállapítottam, hogy a számított és a mért feszültségek között az eltérés nem számottevő 
(0,5 %). Nagyobb a különbség a lehajlás és a sajátfrekvencia mérési eredményeknél. Ennek 
oka a tervezettnél nagyobb hegesztési varratméret, illetve a modell megfogása lehet. A kisebb 
hőbevitel érdekében és a hasonlóság miatt CO2 védőgázos, fogyóelektródás ívhegesztést 
alkalmaztunk, amellyel a szerkezet nehezebb és merevebb lett. 

Elvégeztem a számítást a hegesztési varrat megnövelt tömegével. Megállapítottam, hogy az 
eredmények alakulását nem a varratméret befolyásolja jelentősen, hanem a számított és 
tényleges megfogások rugalmassága közötti eltérés. 
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Rugalmas megfogás esetén meghatároztam a feszültségeket, a sajátfrekvenciákat és az 
elmozdulást. A számított eredmények 6200 kN/m rugóállandónál közelítették meg legjobban 
a mért értékeket. 

5. tézis 
Analitikus közelítő módszerrel meghatároztam a gém vízszintes és függőleges síkbeli hajlító 
rezgéseinek sajátfrekvenciáját. 

Az első rezgésképet, – a vízszintes síkbeli hajlító rezgést, – a végén befogott konzolos tartóval 
közelítettem, és a kontinuum-modellt alkalmaztam. A végeselemes programmal számított és a 
fenti módszerrel meghatározott érték eltérése 3 %. 

A Rayleigh-féle közelítő eljárással meghatároztam a függőleges síkbeli hajlító rezgés első 
sajátfrekvenciáját. Megállapítottam, hogy ha az önsúlyból adódó terhelést a rezgésképnek 
megfelelően (azaz: a tömeget a konzolon felfelé hatóként) vesszük fel, a végeselemes 
programokkal és a közelítő számítással kapott értékek közötti eltérés elfogadhatóan kicsi 
(6,9 %). 
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8. ÖSSZEFOGLALÁS 

Az első fejezetben megfogalmazott célkitűzéseknek megfelelően áttekintettük az 
acélszerkezetek optimálásával foglalkozó irodalmat. A kutatók közül néhány a költséget, 
többen a tömeget tekintik célfüggvénynek az optimálás során. A korlátozási feltételek európai 
kutatóknál majd minden esetben az Eurocode 3 alapján készültek. Sok dolgozatban vizsgálták 
a rácsos tartók kialakítását, a csomópontok alakját és tönkremenetelét és ezek alapján 
megállapították, hogy rácsos tartó készítésére a kör keresztmetszet a leggazdaságosabb. Ez 
azonban számításaink alapján, csak feltételekkel igaz. 

Saját kutatási eredményeink alapján és a szakirodalom felhasználásával megfogalmaztunk egy 
változó geometriájú acélszerkezet optimálására alkalmas célfüggvényt, amely tartalmazza az 
elkészítéshez szükséges anyag költségét, a vágás, a darabolás és az élelőkészítés költségét. A 
nagyszámú hegesztési varrat és nagyméretű szerkezet miatt a hegesztési költséget úgy 
számítottuk, hogy a mellékidő igénynél, mind a darab, mind a hossz szerinti összetevőt 
figyelembe vettük, eltérően az irodalmi adatoktól. A célfüggvény tartalmazza továbbá a 
felület tisztítás és festés költségét. A korlátozási feltételek a következők: 

– geometriai méretkorlátozás, 
– helyi horpadáskorlátozási feltétel, 
– feszültségkorlátozási feltétel, 
– a nyomott elemek kihajlás-korlátozási feltétele, 
– hegesztési feszültségkorlátozási feltétel, 
– az övrúd képlékennyé válásának feltétele, 
– a csomópontokban a rudak nyírási kiszakadás feltétele, 
– a tartó lehajlás-korlátozási feltétele, 
– gyártástechnológiai feltétel és 
– sajátfrekvencia-korlátozási feltétel. 

Az optimálási feladatot egy változó magasságú, de állandó szélességű darugémen mutattuk 
be, ahol egy alkalmasan megválasztott c érték segítségével, minden csomópont koordinátája 
meghatározható (c=(h2 - h1)/10). A szilárdsági és geometriai értékek számításához a 
COMSOL 3.2 végeselemes programot, a genetikus algoritmus kialakításához a GEATbx 
szoftvert használtuk. Mindkét program MATLAB alapokon készült, ezért ennek segítségével 
kapcsoltuk össze a programokat. 

Az elkészített programokkal bármilyen változó geometriájú szerkezet optimálható, amelynek 
alakja függvénnyel leírható. Először a geometriai programot a COMSOL programba be kell 
írni, hogy a csomópontok kódját előállíthassuk. A kör keresztmetszet mellett a programok 
minden szabványos keresztmetszetet képesek kezelni, így az optimálandó szerkezet lehet egy 
jármű vagy gép vázszerkezete, vagy egy acél tetőszerkezet. 

A számításokat elvégeztük különböző anyagminőségekkel, és megállapítottuk, hogy a jobb 
minőségű anyagok használatával súlymegtakarítás érhető el, nem túl magas költségnövekedés 
árán. 

Összehasonlításokat végeztünk cső és zártszelvény esetén. A célfüggvény és a korlátozási 
feltételek viszonylag egyszerűen módosíthatóak, az övlemez horpadás kivételével. Az 
övhorpadásnál más alakú feltétel határozza meg a határerőt, így eltérő az optimális érték a 
csőnél és a zártszelvénynél. Így kialakítható olyan szerkezet, ahol a zártszelvény alkalmazása 
gazdaságosabb. 
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Az optimálás után érzékenységvizsgálatot végeztünk, hogy megállapíthassuk, mely változók 
milyen mértékben befolyásolják a célfüggvény értékét. 

Az optimált darugém modellszerkezet főméreteit (d1, v1, h1, b, l1, l2, és l) hasonlóságelmélet 
segítségével határoztuk meg, majd a többi méretet és az eredményeket COMSOL programmal 
számoltuk. A hasonlóságelméleti feltételnek az alakváltozást választottuk. Célfüggvénynek a 
modellszerkezet tömegét választottuk, míg a frekvencia-korlátozási feltételt kiiktattuk, mert 
túl merev szerkezetet eredményezett volna. 

A modellszerkezetet CO2 védőgázos hegesztéssel készítettük el, hogy a bevitt hőmennyiséget 
korlátozzuk. Az elkészített modellen nyúlásmérő-bélyeggel feszültséget, induktív elmozdulás-
mérővel lehajlást és gyorsulásmérővel sajátfrekvenciát mértünk. A mérések 
reprodukálhatósága érdekében azokat 20-20 alkalommal megismételtük. 

Számítást végeztünk a széllökések hatásának vizsgálatára a dinamikus szél ütközésnövelő 
tényező alapján és meghatároztuk, hogy a kedvező keresztmetszet alak miatt a szabványban 
előírt biztonsági tényező használata megfelelő. Közelítő számítással meghatároztuk a 
sajátfrekvencia első lengésképét a függőleges és vízszintes síkban. A vízszintes síkban a 
konzolos tartó, függőleges síkban a rugalmas szál egyenletének modelljét alkalmaztuk, 
amelyek kielégítő eredményt adtak a pontos értékkel összehasonlítva. 

A számított eredmények igazolták, hogy a változó geometriájú szerkezet optimálása az 
állandó geometriához viszonyítva jelentős (az S235-ös anyagnál 5,4 %) 
költségmegtakarításhoz vezet, ezért alkalmazásuk, fejlesztésük a versenyképesség növelése 
érdekében célszerű. Az ipari hasznosítás költség- és anyagmegtakarítást tesz lehetővé. A 
megfogalmazott korlátozási feltételek a gyakorlati tervezésben közvetlenül is hasznosíthatóak, 
míg a célfüggvényt a geometriai méretek szerint kell módosítani. 

Az alkalmazott mérési módszer és a kapott eredmények az oktatásban közvetlenül 
hasznosíthatók. 

További céljaink között szerepel bonyolultabb térbeli szerkezetek optimálása. 
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ÖSSZEFOGLALÓ 

A kutatási munka részeként áttekintettem az acélszerkezetek optimálásával foglalkozó 
irodalmat. Saját kutatási eredményeim és a szakirodalom felhasználásával megfogalmaztam 
egy változó geometriájú acélszerkezet optimálására alkalmas célfüggvényt, amely tartalmazza 
az elkészítéshez szükséges anyag költségét, a vágás, a darabolás és az élelőkészítés költségét. 
A nagyszámú hegesztési varrat és nagyméretű szerkezet miatt a hegesztési költséget úgy 
számítottam, hogy a mellékidő igénynél, mind a darab, mind a hossz szerinti mellékidő 
összetevőt figyelembe vettem, eltérően a szakirodalmi adatoktól. A célfüggvény tartalmazza 
továbbá a felület-tisztítás és festés költségét. A korlátozási feltételek a következők: 

– geometriai méretkorlátozás, 
– helyi horpadáskorlátozási, 
– feszültségkorlátozási, 
– a nyomott elemek kihajlás-korlátozási, 
– hegesztési-feszültség korlátozási, 
– az övrúd képlékennyé válási, 
– a csomópontokban a rudak nyírási kiszakadási, 
– a tartó lehajlás-korlátozási, 
– gyártástechnológiai és 
– sajátfrekvencia-korlátozási feltételek. 

Az optimálási feladatot változó magasságú, de állandó szélességű darugémen mutattam be, 
ahol egy alkalmasan megválasztott paraméter segítségével, minden csomópont koordinátája 
meghatározható. A szilárdsági és geometriai értékek számításához a COMSOL 3.2 
végeselemes programot, a genetikus algoritmus kialakításához a GEATbx szoftvert 
használtam MATLAB környezetben. Az elkészített programmal bármilyen változó 
geometriájú szerkezet optimálható, amelynek alakja függvénnyel leírható. A geometria 
függvényét először a COMSOL programba be kell írni, hogy a csomópontok kódját elő 
állíthassuk. A kör keresztmetszet mellett a programok minden szabványos keresztmetszetet 
képesek kezelni, így az optimálandó szerkezet lehet egy jármű vagy gép vázszerkezete, vagy 
egy acél tetőszerkezet. A számításokat elvégeztem különböző anyagminőségekkel, kör és 
zártszelvényű keresztmetszet alkalmazásával. Megállapítottam, hogy a jobb minőségű 
anyagok (S275, S355) használata jelentős költségnövekedést okoz, míg a súlymegtakarítás 
nem túl nagy ezen a terhelési szinten, azonban a változó keresztmetszetű tartószerkezet már 
ekkor is előnyős a költség szempontjából. A számított eredmények igazolták, hogy a változó 
geometriájú szerkezet optimálása, az állandó magasságú szerkezettel összehasonlítva, az 
S235J2G3-as anyagnál, kör keresztmetszet esetén 6,2 %, anyag és 5,3 % 
költségmegtakarításhoz vezet, ezért alkalmazása célszerű. Az ipari hasznosítás jelentős 
költség- és anyagmegtakarítást tesz lehetővé. 

Az optimálás után érzékenységvizsgálatot végeztem, hogy megállapítsam, mely változók 
milyen mértékben befolyásolják a célfüggvény értékét. 

Az optimált darugém modellszerkezetet hasonlóságelméleti alapon elkészítettem és azon 
nyúlásmérő-bélyeggel feszültséget, induktív elmozdulás-mérővel lehajlást és 
gyorsulásmérővel sajátfrekvenciát mértem. Közelítő számítással meghatároztam a 
sajátfrekvencia első lengésképét a függőleges és vízszintes síkban. A vízszintes síkban a 
konzolos tartó, függőleges síkban a csuklós kéttámaszú konzolos tartó modelljét alkalmaztam, 
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amelyek kielégítő eredményt adtak a végeselemes programokkal számított értékekkel 
összehasonlítva. 

Az alkalmazott mérési módszer és a kapott eredmények az oktatásban és a gyakorlati 
munkában közvetlenül hasznosíthatók. 

 


