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 1  Bevezető

A  jelenleg  fennálló  gazdasági  és  társadalmi  körülmények  mellett szükségtelen

magyarázni az épített környezetünk megóvásának fontosságát. Meglévő épületállományunk

sok  tekintetben  hagy  kívánni  valót  maga  után,  létezése  sokszor  olyan  bonyolult

problémákat  vet  fel,  melyeknek  tökéletes  megoldása  közel  lehetetlen.  Épületeink

meghibásodása,  hibás  működése  számos  esetben  épületszerkezeti  károk  következménye;

ezek  felismerése,  az  ok-okozati  összefüggések  feltárása  közelebb  visz  bennünket  a

megbízható minőségű épített környezet kialakításához.

Az  épületek  és  azok  szerkezeti  elváltozásainak  vizsgálata  az  épületdiagnosztika

szakterületére  esik.  A  diagnosztikai  szakértési  munkák  –  azok  céljától  és  a  tapasztalt

tönkremenetelektől  függően  –  eltérő  mélységű  vizsgálatot  jelentenek,  melyek  sikere  a

kiválasztott módszerektől, valamint a szakértők tudásától és tapasztalatától függ. Bármilyen

esetről legyen szó, az első két lépés döntő jelentőségű az elemzés eredményességét illetően:

az érintett szerkezetek egzakt beazonosítása és a tapasztalt jelenségek precíz leírása nélkül a

további  elemzés  hiábavalóvá  válhat.  Az  elkészült  szakértési  jegyzőkönyvek  sajátossága,

hogy azok kifejezetten az adott eset sajátosságait járják körül, vonnak le következtetéseket,

amelyek nem feltétlenül épülnek be a szakértői közösség ismeretei közé. 

Az  alkalmazott épületszerkezetek  véges  számúak,  a  szerkezeti  elemkapcsolatok  és

építőanyag variációk száma azonban (a szó köznyelvi értelmében véve) végtelen. Ebből a

tényből  az  is  következik,  hogy a  meghibásodási  jelenségek,  az  ok-okozati  összefüggések

rendkívül  szerteágazóak  lehetnek.  Az  erre  vonatkozó  ismerethalmaz  egészében  nem

kezelhető  erre  alkalmas  eszközök  nélkül.  Emellett megjegyzendő,  hogy  az  összes

elváltozással  kapcsolatos  gyakorlati  tapasztalat  nem  áll  rendelkezésre  egyetlen,  a

szakterületen praktizáló szakértő számára sem. 

Mindezek mellett, a diagnosztikai vizsgálatok eredményeire építve (az épületet vagy egy
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nagyobb  épületállományt  érintő)  felújító  jellegű  beavatkozás  folyamatát  kedvezően  és

hatékonyan  támogathatja  egy  olyan  eszköz,  amely  képes  a  szakértők  megállapításait

felhasználva megállapítani egyfajta sorrendiséget a felújítási lépések között.

A fentiek tükrében megállapítható, hogy az épületdiagnosztikai szakterület módszertani

fejlesztése  –  közvetett módon –  jelentősen elősegítheti  az  épített környezet  állapotának

általános javulását. A szerző ennek érdekében széles körű vizsgálatot végzett a lehetséges

módszertani  eszközök  és  számítási  eljárások  terén.  A  dolgozat  ennek  a  kutatásnak  az

eredményeit foglalja össze.

 1.1  Az interdiszciplináris kutatásban alkalmazott fontosabb szakkifejezések

Az  alábbi  szakkifejezés-gyűjtemény  leközlésére  a  kutatás  sajátossága  ad  okot:  ez  a

munka  több,  egymástól  viszonylag  távoli  szakterület  szintézise.  Az  értekezés  szerzője

fontosnak tartja,  hogy a dolgozat tartalma minden olvasó számára egyértelmű legyen, a

benne alkalmazott kifejezések ne adjanak okot félreértésre. 

1. Táblázat. Az alkalmazott fontosabb szakkifejezések yűjteménye

Szakkifejezés Definíció

Épület Jellemzően  emberi  tartózkodás  céljára  szolgáló  építmény,  amely  szerkezeteivel
részben  vagy  egészben  teret,  helyiséget  vagy  ezek  együttesét  zárja  körül
meghatározott rendeltetés  vagy  rendeltetésével  összefüggő  tevékenység,  avagy
rendszeres munkavégzés, illetve tárolás céljából. [1]
Az épületek létrehozása elsősorban téralkotó tevékenység, amelynek építőelemeit
az épületszerkezetek alkotják. [2]
Műszaki szempontból nézve az épület szerkezeti, kivitelezés-technológiai és erőtani
megoldások összessége, amely így az adott körülmények és a felhasznált anyagok
sajátos ötvöződése folytán mindig egyedi produktumnak minősül. [3]

Épületszerkezet Az építészeti idea megvalósulásának technikai eszközrendszere. [4]
Az épületszerkezetek egymással,  az épület  egészével  és  az épület  környezetével
bonyolult  kapcsolatrendszert  alkotva  elégítik  ki  a  velük  szemben  támasztott
funkcionális követelményeket. A sokféle épületszerkezet az épület egészében egy
meglehetősen  bonyolult  rendszert  alkot,  amely  rendszer  egyes  részeinek
megváltoztatása  kihat  az  egész  rendszer  működésére,  valamint  az  épület
környezetével való kapcsolatra, például a külső környezeti hatásoktól való védelem
mértékére. [2]
Az  épületszerkezetek  túlnyomórészt  tipizált  tervváltozatok  helyszíni
alkalmazásaként  csupán egy-két  építőipari  munkanemet  reprezentálnak,  viszont
szerkezetfunkció  szempontjából  jelentősen  eltérnek  egymástól.  Az
épületszerkezetek  komplexitása  (általában)  magas  fokú,  alkotóelemeiket
alkatrészeknek  nevezzük,  melyek  (általában)  homogén  tulajdonságú
(építő)anyagokból  készülnek.  Az  épületszerkezet  legfontosabb  tulajdonságait  a
szerkezet kialakításmódja és anyagkombinációja határozza meg. [3]
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Szakkifejezés Definíció

Primer épületszerkezet Minden olyan épületszerkezet, amely nélkül épület nem valósítható meg, illetve az
épület állékonyságát biztosítják (függőleges és vízszintes tartószerkezetek, valamint
a fedélszerkezet).

Szekunder
épületszerkezet

Mindazon épületszerkezetek, amelyek nem tartoznak a primer épületszerkezetek
kategóriájába.

Teljesítőképesség Az épületszerkezetet érő külső és belső hatásoknak való megfelelés mértéke. [4]

Követelmény Az épületszerkezet külső és belső hatásokkal szembeni megfelelőségi igényszintet
jelző mérték. [4]

Meghibásodás Valamely  tönkremenetel  folytán  az  adott épületszerkezet  teljesítőképességének
csökkenése vagy megszűnése.

Erkölcsi avulás Az erkölcsi avulás az épület funkcióinak korszerűsége alapján azt fejezi ki, hogy a
funkciók és  az  építmények korszerűségi  és  technológiai  szempontból  mennyire
vannak  összhangban;  továbbá,  hogy  az  építmények  és  a  funkcióik  milyen
hatékonysággal  üzemeltethetők.  Lakás  célú  épületek  esetében  a  ~  tényezői  az
életszínvonal növekedésével és a szociális igények változásával függnek össze. [5]

Fizikai avulás A fizikai  avulás  az épületszerkezetekhez kapcsolódó,  időben lejátszódó és egyre
súlyosabb hibajelenségeket felmutató fizikai-kémiai folyamat. [3]

A  fogalommagyarázat  jogszabályi  előírásokra  és  az  alapvető  szakirodalomra  épül,

amelyet a szakmában elterjedt köznyelvi kifejezések egészítenek ki.

 1.2  Az alkalmazott rövidítések, betűszavak gyűjteménye

A  dolgozatban  számos  elterjedt  betűszó  jelenik  meg.  Az  egyértelműség  érdekében

legfontosabbakat rövid jelentésmagyarázattal a 2. táblázat tartalmazza. 
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2. Táblázat. Az alkalmazott rövidítések yűjteménye

Rövidítések Jelentésük

AI Mesterséges intelligencia [Artificial Intelligence]

CIB Építési  Kutatások  és  Innovációk  Nemzetközi  Tanácsa  [International  Council  for
Research  and  Innovation  in  Building  and  Construction;  Conseil  International  du
Bâtiment]

DA Kártérkép [Damage Atlas]

DSS Döntéstámogatási rendszer [Decision Support System]

EA Evolúciós algoritmus [Evolutionary Algorithm]

EPIQR Energetikai teljesítmény, belső légállapot, áttervezés  [Energy Performance, Indoor Air
Quality, Retrofit]

ES Szakértő rendszer [Expert System]

ÉTI Építéstudományi Intézet

FM Létesítménygazdálkodás [Facility Management]

FIVE Bizonytalan környezetre épülő fuzzy szabály-interpoláció [Fuzzy Interpolation based on
Vague Environment]

FMEA Hibamód és -hatás elemzés [Failure Modes and Effects Analysis] 

FMECA Hibamód hatás és kritikusság elemzés [Failure Modes, Effects and Criticality Analysis] 

FoC Fogalmi vázrendszer [Frame of Cognition]

FRI Fuzzy szabály-interpoláció [Fuzzy Rule Interpolation]

FSig Fuzzy szignatúra struktúra [Fuzzy Signature Structure]

FSM Véges állapotgép [Finite State Machine]

FSSM Fuzzy szignatúra struktúra állapotgép [Fuzzy Signature State Machine]

FTA Hibafa elemzés [Fault Tree Analysis]

GA Genetikus algoritmus [Genetic Algorithm]

INVESTIMMO Döntéstámogató  eszköz  hosszú  időtartamú  ingatlanbefektetési  stratégiákhoz
épületfenntartás és -felújítás kapcsán (fantázianév)

LCA Életciklus-elemzés [Life Cycle Analysis]

LCC Életciklus költség [Life Cycle Cost]

MDDS Falazati károkat diagnosztizáló módszer [Masonry Damage Diagnostics System]

NFA Nem-determinisztikus végállapotú automata [Non-deterministic Finite Automaton]

OWL Hálózati ontológia nyelv [Web Ontology Language]

RDF Forrásleíró vázrendszer [Resource Description Framework]

TOBUS Eszköz az irodaépületek korszerűsítési módszerének kiválasztásához [Tool for selecting
Office Building Upgrading Solutions] 

VVFS Vektorértékű fuzzy halmazok [Vector Valued Fuzzy Sets]

WRAO Súlyozott relevancia aggregációs operátor [Weighted Relevace Aggregation Operator]
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 2  A dolgozat témája, a kutatás célja

A dolgozat – a hazai szakértési munkákra, és a vonatkozó szakirodalomra támaszkodva

–  átfogóan  ismerteti  a  szemrevételezéses  épületdiagnosztikai  szakértési  eljárásokhoz

rendelkezésre  álló  módszertani  eszközöket.  Ezeket  az  ismereteket  kiegészítve  bemutatja

azokat  a  szakterületi  sajátosságokat,  amelyek  alapjaiban  határozzák  meg  a  módszertani

fejlesztések lehetséges irányait. 

A dolgozat egyik fontos fejezeteként az ismeret-rendszerezési eljárások alkalmazásának

lehetőségével  is  foglalkozik.  A  szerző  javaslatot  tesz  az  épületdiagnosztika  területén

összegyűlt ismeretek rendszerezésének menetére, majd a kiválasztott módszer működését

példákon keresztül mutatja be.

A módszertani kutatás jelentős része olyan döntéstámogatási algoritmusok (matematikai

modellek)  kifejlesztésére  irányult,  amelyek  figyelembe  veszik  az  épületdiagnosztikai

vizsgálatok  ismertetett sajátosságait,  az  épületek  szerkezeti  struktúráját,  valamint  a

tönkremenetelekből  fakadó  állapotromlások  dinamikus  (időben  változó)  jellegét.  A

matematikai modellek kidolgozásához (a fent ismertetett korlátozó tényezők miatt) a szerző

lágy számítási eljárásokat használt.

A  kutatás  alapvető  célja  az  épületdiagnosztikai  eljárások  támogatása  volt,  annak

érdekében, hogy az épületek állapotát befolyásoló különböző döntési szinteken kellő súllyal

érvényesülhessenek bizonyos műszaki tényezők, ezáltal a meglévő épületek karbantartása-

fenntartása hatékonnyá és eredményessé váljon.

 3  A témaválasztás időszerűsége

Napjainkban globális  társadalmi igény kezd kialakulni  aziránt,  hogy a civilizáció – a

jelenlegi tendenciákkal ellentétes módon – helyreállítsa az emberiség és a természet közötti

harmóniát.  Az  e  célból  megfogalmazott irányelv,  a  fenntartható  fejlődés  (sok  más

körülhatárolt  feladatkör mellett) az épített környezet jövőjével  és  a természethez fűződő

kapcsolatával  is  foglalkozik.  A  nemzetközi  vizsgálatok  eredményeként  megszületett 

cselekvési  tervek  érintik  az  épített környezet  természettel  és  a  társadalommal  való

viszonyát.  A  fenntartható  építés problémáira  javasolt  hazai  célkitűzések egyik  (markáns)
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jellegzetessége, hogy a meglévő épületállomány karbantartására, megőrzésére irányul [6]. A

kutatómunka szempontjából a következő akciótervi pontok említendők:

1. A mayarországi épületállomány állagának diagnosztizálása, s olyan – állagminőségi
szempontból  is  informatív  –  épületkataszter  létrehozása,  amelynek  felhasználásával
lehetővé  válik  különböző  forgatókönyvek  kialakítása  és  összehasonlító  értékelése  az
épületállomány rövid- közép- és hosszútávú fenntartásának és felújításának gazdasági
konzekvenciái szempontjából

2. Diagnosztikai  módszer-  és  műszer-,  valamint  prognosztizálási  szoftverfejlesztés.  Az
országos épületállomány diagnosztizálása és állagának prognosztizálása diagnosztikai
módszeres műszerfejlesztést, valamint megfelelő matematikai modellek létrehozását és
a számítógépes futtatásukra alkalmas szoftver kidolgozását kívánja meg.

3. Felújítási és rehabilitációs technológiák és gazdasági konstrukciók

Az akcióterv egyik legfontosabb üzenete, hogy az építés- és építészettudomány kiemelt

területein különösen időszerű az ökologikus szemléletmód integrálása és tudatossá tétele.

Olyan  kutatási  irányokat  jelöl  ki,  amelyek  figyelmen kívül  hagyása  kérdésessé  teheti  a

kutatómunkák felé támasztott társadalmi igények kielégítését. A kutató természetes érdeke

figyelemmel kísérni a társadalom igényeit és a tudományos kutatási front állását egyaránt,

emiatt célszerűnek  tűnik  számunkra,  ha  a  jelen  kutatómunkát  a  környezettudatosság

érvényesülésének  vetjük  alá,  és  így  teszünk  a  kutatómunka  körülményeinek  vizsgálata

során is.

A  korszerű  épületfenntartási  folyamat  elképzelhetetlen  az  épületdiagnosztikai

szakterület bevonása nélkül. Az épületdiagnosztikai vizsgálat a meglévő épületek általános

és/vagy  részletes  állapotmeghatározó  módszere.  A  szemrevételezéses  épületdiagnosztika

feladata többrétű: a szerkezetbeazonosítás mellett az állapotrögzítés, a tapasztalt jelenségek

részletes  leírása,  ok-okozati  összefüggések  feltárása1,  javaslattétel  a  javítás  módjára,  és

(bizonyos esetekben) a további diagnosztikai vizsgálatok meghatározása egyaránt része a

szemrevételezéssel  végrehajtott vizsgálatnak.  Számos  szakirodalmi  forrás  (ill.  műszaki

szabályzat) áll az elemzést végző szakértő rendelkezésére, ugyanakkor leginkább az általa

megszerzett ismeretekre  és  tapasztalatokra  hagyatkozhat  a  megállapításai  során.  A

szemrevételezéses  vizsgálatokra  épülő  állapotleírások  legfőbb  problémái  pont  ebből  a

tényből  fakadnak:  a  tapasztalati  úton  szerzett (eltérő  mélységű)  ismeretanyag

1 1. A témát illetően célszerű eltekinteni az ok-okozati összefüggések észlelését és elemzését firtató hume-i okságfogalomtól (miszerint az

ok-okozati összefüggések nem logikailag szükségszerűek). 
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rendszerezetlensége, az eltérő terminológia-használat és a szakértők szubjektív megítélése

miatt az  épületek  állapotleírása  és  az  ehhez  kapcsolódó  megállapítások  nehezen  vagy

egyáltalán nem összevethetők.

Az  épületek  fizikai  állapotának  fenntartása,  karbantartása  a  tulajdonos  feladata.  Ez

különösen  a  tőkeszegény  tulajdonosi  háttér  esetében  okoz  gondot,  emiatt főként  a

lakóépületek  körében  lehet  karbantartás  elmaradásából  származó  tönkremenetelekkel

számolni. Az EU országok lakásállományának tulajdonosi struktúrát érintő összehasonlítása

(l.  1.  ábra)  e  szempontból  is  figyelmet  érdemel.  A  volt  szocialista  országokban  (így

hazánkban is) társadalmi-politikai okok miatt végrehajtott sajátos lakásprivatizáció többek

között azt  eredményezte,  hogy  a  lakókra  hárult  az  épületfenntartás  feladata

(„kényszertulajdonosok” – Miklóssy [7]). Ez főként az ún. városias beépítési formák, azaz a

2.  világháborút  megelőzően  épült  bérház-épületek  esetében  okoz  gondot,  hiszen  a

karbantartás nélkül eltelt évtizedek nem múltak el nyomtalanul. 

Hazánkban  a  20003  óta  hatályos  társasházi  törvény  [8] szabályozza  a  társasház

tulajdonosainak felelősségi körét. A jogszabály értelmében a lakások tulajdonosai közösen

felelősek  az  épületük  épségéért,  állapotáért,  így  a  tartószerkezetek,  azokhoz  kapcsolódó

épületszerkezetek esetlegesen kialakuló meghibásodásáról e közösségnek kell gondoskodni.

Noha  számos  létesítmény-gazdálkodási  (FM)  rendszer  létezik,  ezeknek  a  működése  más

épülettípusokra (újonnan épült iroda, középület vagy üzemi épület) optimalizált. A meglévő

társasházak  felújítási-karbantartási  folyamatainak  döntés-előkészítéséhez  jelenleg  nem

található egyszerű és gyors döntéstámogató eszköz. Többek között ez a tény vezet ahhoz,
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hogy a tapasztalt épületfelújítások többnyire esetlegesek,  ad hoc döntésekre épülnek, ami

miatt a felújítások költségei sokszor magasabbak lehetnek a szükségesnél.

A fentiekből  következik,  hogy a meglévő épületállomány (ezen belül  a lakóépületek)

fenntartása akkor  válik  környezettudatossá,  ha  ahhoz hatékony módszereket  választunk.

Ehhez  azonban  a  szemrevételezéses  épületdiagnosztika  módszertani  fejlesztése

elengedhetetlen.

 4  Tudományos előzmények

 4.1  Az épületdiagnosztika szakterülete

Az épített környezet megjelenésével szinte egyidejűleg vált fontossá a felelősségi körök

meghatározása.  Erre  utal  az  első  írásos  emlékek  között említhető,  Hamurabi  nevéhez

köthető építési törvény is, amely Hamurabi sztéléjén (l. 2. ábra) maradt fenn [9].

Azokban az ősi társadalmakban, ahol a világi és a vallási vezetés nem vált élesen szét, az

egyes építéssel kapcsolatos problémás kérdéseket is a vallási előírások szabályoztak: ennek

megfelelően a Bibliában is találunk utalást az épületek károsodására és azok „kijavítására”

[Mózes 3. könyve, 14:33-53].

 Az  érvényes  jogszabályi  előírások  az  idők  során  némileg  finomodtak,  ezzel

párhuzamosan  az  épületdiagnosztika  –  a  vele  szemben  támasztott igényekhez

alkalmazkodva  – önálló szakterületté vált.
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 4.1.1  A szemrevételezéses épületdiagnosztikai vizsgálatok általános jellemzése

Az épületdiagnosztika szerepe

A diagnosztika (διἀ=át;  γνωσις=megismerés, azaz:  „megismerésen keresztül”)  az egyes

jelenségek  kialakulásának  folyamatát  vizsgálja,  elsősorban  empirikus  módszerekkel.  Az

épületdiagnosztika az épített környezet elemeinek tönkremeneteli mechanizmusait tárja fel,

melynek több, egymással összefüggő célja lehet:

• a  meghibásodás  ok-okozati  összefüggéseinek  feltárása,  a  tönkremeneteli  folyamat

megértése érdekében (vizsgálat) ;

• az épület és annak részeinek minőségi kiértékelése (állapotmeghatározás és a javítási

szükséglet meghatározása);

• a  tapasztalt  meghibásodás  kijavítására  tett javaslattétel,  az  épület  állapotának

javítása érdekében;

• a meghibásodást kiváltó tényező(k) meghatározása, a felelősségi körök megállapítása

érdekében;
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• a  tapasztalatok  összegyűjtése  és  felhasználása  a  tönkremenetelek  elkerülése

érdekében, a jövőben megvalósuló épületek tervezése és kivitelezése során.

Az épületdiagnosztikai  vizsgálatok három, eltérő  mélységű szinten valósíthatók meg,

melyeknek szerepe eltérő lehet [3]::::

• Általános állapotmeghatározó vizsgálat.  Szerepe: a vizsgált épület(rész) anyagának,

általános állapotának meghatározása, elváltozások rögzítése, további szakvizsgálatok

meghatározása.  Ezekre  a  vizsgálatokra  szavatossági  bejárások,  vagy  a  ciklikus

épületjavításokat  megelőzően,  ill.  hibabejelentés  esetén  kerül  sor.  Az  általános

állapotmeghatározás legfőbb formája a szemrevételezéses vizsgálat.

• Részletes  állapot-ellenőrző  szakvizsgálat.  Célja,  hogy  az  épületről,  annak

szerkezeteiről  teljes  értékű,  összefüggéseiben  is  feltárt  információ  álljon

rendelkezésre.  Ez  a  vizsgálati  fajta  rendszerint  a  komplex  épületfelújítási  és

-korszerűsítési munkálatokat előzi meg. A részletes vizsgálatok tartalmilag komplex,

számításokra  épülő  (műszaki-gazdasági)  elemzésekkel  rendelkeznek,  amelyek

rendszerint helyszíni  feltárásokat,  bizonyos esetekben roncsolásos vizsgálatokat  is

igényelnek.

• Cél jellegű szakvizsgálat.  Az eseti  meghibásodások vagy speciális építési feladatok

esetében, korábbi állapotmeghatározások által előírt vizsgálatokra akkor kerül sor, ha

a lehető legnagyobb biztonsággal kell egy adott elváltozásról véleményt alkotni.

Diagnosztikai tevékenység jogi háttere

Épületdiagnosztikai vizsgálatot csak (mérnöki vagy építész) kamarai névjegyzékbe vett

szakértő végezhet  [10]. Igazságügyi szakértési vizsgálatokat azonban csak az végezhet, aki

emellett az igazságügyi szakértői névjegyzékben is szerepel [11]. 

A vizsgált szakértői vélemények és sajátosságaik

Az  épületek,  épületrészek  elváltozásainak  vizsgálatát  a  szakértők  által  elkészített

szakértői  vélemény  tartalmazza.  A  szakértői  vélemény  mint  műfaj  ugyan  formailag  és

tartalmilag egyaránt kötetlen, emellett felépítését befolyásolja a diagnosztikai vizsgálat célja,

a szerző rendelkezésére álló szakértői vélemények alapján mégis leírható az alapstruktúra az

alábbiak szerint:
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• Előzmények,  adatok.  A fejezetrész feltárja,  hogy a szakértőt  milyen okokból és  ki

kereste  fel,  ill.  hogy milyen feladat  elvégzésével  bízta  meg.  Igazságügyi  szakértés

esetén ismerteti a peres ügy szakértésre vonatkozó részleteit (fel- és alperes, bírósági

kirendelés  tárgya,  a szakértőnek feltett kérdések).  A szakértő  ezt  követően leírja,

milyen módszerek alkalmazásával jutott el a megállapításaihoz. 

• Helyszíni  szemlék  és  az  ott szerzett tapasztalatok.  Az  épület(rész)  leírása,  amely

részletezi  az  adott épület  szerkezeteinek  bemutatását  is;  kitér  a  tervezéssel,

kivitelezéssel  és  üzemeltetéssel  kapcsolatos  –  a  szakértő  rendelkezésére  álló  –

információkra.  Amennyiben  releváns,  az  adott időszak  környezeti  terheléseinek

(időjárási,  járműforgalmi,  belső  légállapot  leíró,  stb.)  adatai  is  itt szerepelnek.

Amennyiben mintavétel is történt, annak módjának és helyének meghatározását a

szakértő itt részletezi. Ezt követően a szakértő leírja a tapasztalatait, az elváltozások,

meghibásodások helyét.

• Megállapítások;  a  meghibásodás  okainak feltárása.  A szakértő  bemutatja  azokat  a

forrásokat  (kiviteli  tervek,  építési  napló,  korábbi  szakértések,  stb.),  amelyeknek

tanulmányozása  elősegítette  a  meghibásodások  okainak  pontos  feltárását.

Amennyiben  rétegrendet  érintő  tönkremenetel  tapasztalható  (pl.  penészedés,

lapostető beázás, stb.), a fejezet bemutatja a terv szerinti és az esetlegesen elvégzett

feltárások során tapasztalt rétegrendet. A szakértői vélemény legfontosabb eleme az

ok-okozati  összefüggések  kifejtése:  a  szakértő  felsorolja  azokat  az  folyamatokat,

amelyek a tapasztalt jelenséghez vezettek.

• A meghibásodás megszüntetésére tett javaslatok

• Összefoglalás, válaszok

• Mellékletek. Fotók  az  elváltozásokról,  a  feltárásokról,  esetenként  műszaki  rajzok.

Igazságügyi  szakértés  esetén  mellékletként  szerepelnek  a  jegyzőkönyvek  és  a

levélváltások is.

További tartalmi követelményeket ír elő (egyéb egyeztetési jegyzőkönyvek csatolását,

stb.) a régi épületek felújítását tárgyaló könyvsorozat vizsgálatokat érintő könyve [12].
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A szemrevételezéses épületdiagnosztika feladatai

A  csupán  szemrevételezéssel  történő  állapotmeghatározás  egymásra  épülő

munkarészekből áll, melyek szoros összefüggésben egymással, együttesen eredményeznek

sikeres elemzést. A munkarészek az alábbiak [3]::::

• szerkezetfelismerés, kialakításmód és anyagi összetétel meghatározása;

• hibajelleg megállapítása, hibajelenségek számbavétele;

• károsodás mértékének vizsgálata, értékelése;

• intézkedések, javaslattételek.

Hangsúlyeltolódás a szemrevételezéses vizsgálatok irányába

Napjaink  tudás-központú  szemléletmódja  a  meglévő  ismeretek  minél  alaposabb

kiaknázását és a gyakorlati  szempontok előtérbe helyezését  kéri  számon a tudománytól.

Esetünkben 

• a  meglévő  ismeretek  az  épület  és  szerkezeteinek  elváltozásait  okozó

mechanizmusokról szerzett összes tudást; 

• a yakorlati szempontok az épület vagy az épület részeinek használatát a legkevésbé

korlátozó módon, gyorsan felállított pontos kórképet jelentik. 

Az  érintett szakterülettel  szemben  támasztott követelmény  kettőssége  veti  fel  a

dolgozatban bemutatott vizsgálatok problémaköreit. A tárgyban megfogalmazott jelentések

és a diagnosztikai elemzések áttekintése után, a dolgozat írója kiindulópontként a következő

megállapításokat teszi :

A. Az épület és az épületszerkezetek meghibásodását és elváltozását szakszerűen nem lehet

előzetes  tapasztalatok  és  szakmai  tudás  nélkül,  csupán  a  helyszínen  elvégzett

szemrevételezésre alapozva megállapítani. 

B. A  helyszínen  tapasztalt  elváltozások  jelentős  része  összetettebb,  a  szemrevételező

számára nem feltétlenül nyilvánvaló mechanizmus eredményeként születik. 

C. Az  épületszerkezetek  típusainak  rendkívül  nay  száma,  az  építőipari  termékpaletta

folyamatos bővülése, a szerkezeti elemek folyamatos „evolúciója”, valamint a szakértő

tudásának nyilvánvaló korlátai miatt nem várható el, hoy minden szakértő az összes

elváltozási esetet (azok kiváltó okaival eyütt) ismerje. 
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D. Az épületek szerkezeteinek vizsgálatakor szerteágazó adatyűjtést kell végezni, sokszor

az  építészet-  és  építéstudomány  területétől  távol  eső  tudományterületekről  is.  Az

épületszerkezeteket  a  vizsgálódás  középpontjába  helyezve  olyan  ismeretek

megszerzése  is  szükséges  lehet,  amelyek  nélkül  a  vizsgálat  öncélúvá,  eredménye

pedig félrevezetővé válhat. Ilyen fontosabb egyéb ismeretek lehetnek az üzemeltetési

magatartás-változás (pl.  csökkentett légcsereszám), környezeti  terhelés módosulása

(pl. megnövekedő teherforgalom), stb.

E. Az  épületek  elváltozásainak  elemzése  –  az  elváltozás  folyamatának  pontos

megismerése, a kórkép meghatározása érdekében – a roncsolásos vizsgálatok elvégzését

is  maga  után  vonhatja. A  szemrevételezéses  vizsgálat  (a  fent  említett társadalmi

elvárásokból  fakadó)  térnyerése  ellenére  sem állíthatjuk,  hogy annak  eredményei

önmagukban megalapozottak lehetnek. A közelítő eredmények sok esetben további

szakmai  vitákhoz  vezethetnek,  azonban  egy  helyes  feltételezésre  alapozott

célvizsgálat  kitűzése  a  vizsgálat  hatékonyságának növelését  eredményezi.  Mivel  a

roncsolásos  vizsgálatok  olyan  beavatkozások,  amelyek  az  épület(rész)  használati

értékének csökkenésével járnak, csak indokolt esetben végezhetők el. 

F. Akár az orvosi diagnosztikában, itt is óriási előnyt jelenthet a hiba korai felismerése a

hiba  által  kialakuló  helyzet  megelőzésében. Másképp  megfogalmazva,  a  diagnózis

gyors és pontos megállapítása, az adott esetben szükséges cselekvési terv készítése,

illetve  a  tapasztalatok  mielőbbi  terjesztése  egyrészt  a  beavatkozás,  másrészt  a

hasonló esetek előfordulásának kiküszöbölése érdekében rendkívüli jelentőséggel bír.

A vizsgálati adatok közlése eltérő kommunikációs csatornákon keresztül történik, eltérő

célokkal.  A  közreadott tapasztalatok  –  túlnyomó  többségükben  –  csak  önmagukban

értelmezhetőek,  azaz  az  adott vizsgálati  eredményekből  a  hasonló  kutatási  területen

tevékenykedő szakértők nehezen tudnak számukra és a tudományterület számára általános

érvényű, használható információhoz jutni. 

A  kutatóműhelyek  és  szakértők  egymástól  való  függetlensége  ebből  a  szempontból

inkább káros hatással van az épületdiagnosztika és az építőipar fejlődésének menetére. Erre

a  problémára  hazai  és  nemzetközi  szinten  egyaránt  felfigyeltek,  és  célul  tűzték  ki  a

szakmailag megalapozott információk szabad áramlásának elősegítését. Ily módon készült el
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például  a  trópusi  éghajlat  által  kiváltott elváltozásokat  bemutató  portál  a  Szingapúri

Nemzeti Egyetemen, (www.hpbc.bdg.nus.edu.sg) [13].

A szemrevételezéses szakértések sajátosságai

A  szakértési  jegyzőkönyvek  és  a  vonatkozó  szakirodalom  alapján  átfogó  jellemzést

készíthetünk  a  szemrevételezéses  szakértésekről.  Ezek  a  tulajdonságok  jelentősen

meghatározzák  a  szakértési  eljárások  módszertani  fejlesztésének  irányait.  Az

épületdiagnosztikai szemrevételezéses szakértések lényegi sajátosságai az alábbiak:

• a szakértések mélysége és alapossága is eltérő lehet;

• a  tapasztalt  jelenségeket  kiváltó  előzményeket  keresi  (célvezérelt  kiértékelést

alkalmaz) ;

• a megfigyelés során folytonos értékkészletű változók mérése vagy becslése történik;

• korábbi ismeretek felhasználásával (közrefogó példák segítségével) határozza meg az

épp tapasztalt jelenség, elváltozás forrását;

• a  tapasztalt  jelenségek  leírásához  és  az  elváltozási  jelenség  (jórészt  minőségi)

kiértékeléséhez  nyelvi  változókat  alkalmaz  (a  szemrevételezéses  vizsgálatok

eredményei az esetek többségében nehezen számszerűsíthetők).

Épületszerkezetek meghibásodása

A szerkezeti  tönkremeneteleknek számos vonatkozása befolyásolja azok kiértékelését,

emiatt a  meghibásodások  vizsgálata  esetében  célravezető  lehet  a  hibakategóriák

meghatározása, és az elváltozások precíz definiálása. A hibák osztályozásának komplexitása

két  jelentős  szakirodalmi  forrás  összevetésével  jól  illusztrálható:  Möller  [14]

hibakategorizálási  megközelítését  a  3.  ábra,  Bajza  [3] tönkremeneteli  (fizikai  avulás)

osztályozását a 4. ábra illusztrálja.
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 4.1.2  Az épületdiagnosztikai szakterület szakirodalma

A régi épületek szerkezeteinek és azok tönkremeneteleinek vizsgálatával, valamint az

épületdiagnosztikával foglalkozó hazai szakirodalom meglehetősen nagy (jelentősebbek: [3],

[15]–[20]).  A  bennük  megfogalmazott megállapítások  nem  vesztettek  érvényességükből,

emellett nagymértékben  hozzájárulnak  a  szakértői  tudás  megalapozásához.  Az

összegyűjtött információk  azonban  többnyire  esettanulmányok  megismerésén  keresztül,

izolált módon sajátíthatók el, ami az egyre inkább érvényesülő holisztikus szemléletmódtól

[21] idegen.

A  kutatás  nemzetközi  beágyazottságának  igazolása  a  kutatás  értékelésénél  komoly

jelentőséggel  bír.  Mielőtt a  nemzetközi  kitekintést  elvégeznénk,  érdemes  azt  a  kérdést

körüljárni,  hogy  mennyiben  lehet  nemzetközinek  tekinteni  az  épületdiagnosztikai

szakterületet. Az természetesen megállapítható, hogy az épületkárokkal, meghibásodásokkal

mindenhol  lehet  és  kell  foglalkozni,  azonban  a  konkrét  esetvizsgálatokból  levezetett

következtetések  már  nem tekinthetők általános  érvényűnek.  Az  éghajlat,  a  kulturális  és

építészettörténeti  háttér,  a  technológia  és  az  ipar  különbözőségei  más  és  más  hibákat,

tönkremeneteleket okoznak. Ezért az tűnik célravezetőnek, ha a nemzetközi kutatómunkák

eredményei közül elsősorban a probléma-megközelítésre, a módszertanra figyelünk.

Az  építőiparban  a  második  világháború  után  fokozatosan  bekövetkezett változások

(iparosított szakmák,  új  szerkezeti  kialakítások,  korszerűsített technológiák  elterjedése)

következtében kialakult  hibák, illetve a tervezési  és kivitelezési  munkák során tapasztalt

rossz  beidegződések  kiiktatását  (is)  célzó  szándék  nagy  mennyiségű egyetemi  jegyzetet,

tankönyvet, szakkönyvet és egyéb publikációt eredményeztek (pl. [9], [22]–[26]). Ezeknek jó

része  független  kutatócsoportok,  intézetek  munkáit  mutatta  be,  tudományosan

megalapozott szakmai segítséget nyújtva az építőipar szereplői számára.

Jelen  kutatás  szempontjából  a  nemzetközi  kutatások  megismerése  az  elérhető

szakirodalmon keresztül több aspektusból is érdekes volt. 

A  nemzetközi  épületdiagnosztikai  módszertani  kutatások  közül  célszerű  kiemelni  a

portugál  Nemzeti  Építőmérnöki  Laboratórium  munkáját  [27].  Részletes  vizsgálataikkal

összehasonlíthatóvá  váltak  az  érintett bérházak,  az  alaposan  kidolgozott kérdőívek
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segítséget nyújtottak az épületek működési hiányosságainak feltárásához. Noha a módszer

főként  a  statisztika  eszközeire  épít,  mégis  alkalmas  lehet  a  bérházakat  érintő  bizonyos

döntések meghozatalára. Hazai viszonyok között még az általános megállapítások ellenére

sem alkalmazható közvetlenül, hiszen elenyésző mértékben található nálunk önkormányzati

vagy állami jellegű bérlemény (a hangsúly a tulajdonosi  struktúra különbözőségén van).

Amennyiben a szociális bérlakás-építés valóban elindul, célszerű lehet a portugál vizsgálat

eredményeit (a hazai sajátosságok figyelembe vétele mellett) megvizsgálni.

 4.1.3  A jellegzetes és széles körben alkalmazott módszerek ismertetése

A  tárgyalt  kutatás  kiindulópontjának  a  CIB  W086  bizottságának  10993.  évi  155.  sz.

jelentése [28] tekinthető. Az összegző írás, amely ismerteti az épületdiagnosztika területén

esetlegesen alkalmazható módszertani eszközöket, a mérnöki módszerek közül megemlíti a

hibafa-elemzési technika (FTA) és a fuzzy szakértő rendszer alkalmazásának lehetőségeit.

Noha  ez  irányú  kutatások  nem  követték  a  javaslattételt  (erre  vonatkozó  tudományos

közlemény nem érhető el), az eszköztárak bővülése (az adattárolási kapacitás-növekedés és a

számítási  eljárások  felgyorsulása)  megnyitotta  az  utat  a  módszerek  szakmaspecifikus

alkalmazása előtt.

Együttesen említendők a DA (Damage Atlas, kártérkép) és az MDDS (Masonry Damage

Diagnostic  System,  falazati  károkat  diagnosztizáló  módszer),  amely  korának  megfelelően

reflektál az ES szakterületi fejlesztési lehetőségeire. Nevének megfelelően a hagyományos

tégla falazatok tönkremeneteleivel  foglalkozik:  egyrészt vizsgálati  módszereket mutat be,

másrészt a tönkremeneteleket több szempontnak (a hiba súlyossága, észlelési lehetőségei,

feltárás  módja,  kijavítási  eljárások,  stb.)  megfelelően  osztályozza  [29]–[32].  A  két  elem

együttesen  ad  ki  egy  teljes  szakértő  rendszert,  ahol  a  DA  a  vizsgálat  tárgyát  képező

szerkezeti elemek, építőanyagok és azok elváltozásainak ismereteit tartalmazza, az MDDS

tartalmazza azokat a módszereket, amelyek a diagnosztikai eljárásokat eredményezik. 

Habár csak közvetetten tekinthetők épületdiagnosztikai módszereknek (valós céljuk az

épületek  energetikai  teljesítmény-javítása),  előremutató  megközelítésmódja  miatt

célravezető volt a lakóépületekre fókuszáló EPIQR (Energy Performance, Indoor Air Quality,

Retrofit,  Energetikai  teljesítmény,  belső  légállapot,  áttervezés)  [33]–[35],  és  az
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irodaépületeket elemző TOBUS (Tool for selecting Office Building Upgrading Solutions, eszköz

az  irodaépületek  korszerűsítési  módszerének  kiválasztásához)  [36]–[39]  módszereket

megvizsgálni.  Az  épületszerkezeti  elváltozások  egy  része  energetikai

teljesítménycsökkenéshez vezet – a kutatócsoportok ezek detektálásához kínáltak újszerű

megoldást. Az eszközök hatékonysága egyszerűségükben rejlett: a „házmester” módszerként

is nevezett eljárások azt tették lehetővé, hogy egy bárki által elvégezhető szemrevételezéses

eljárást  fejlesztettek  ki  –  így  csak  a  valóban  kérdéses  esetek  elbírálásához  volt  szükség

komolyabb szakértelemre.

 4.2  A hibafa elemzés (FTA)

A főként  minőség-biztosítási  területen alkalmazott hibafa-elemzést  a  nagy biztonsági

kockázatot tartalmazó ipari területeken fejlesztették és alkalmazták elsőként (H. A. Watson,

Bell  Laboratories,  10962).  A  technika  működését  és  különböző  gyakorlati  alkalmazását

részletesen leíró szakirodalom meglehetősen nagy (pl. [40], [41]). A hibafa-elemzés és annak

különböző területen történő alkalmazása jelenleg is aktívan kutatott terület  [42]–[44]. Az

épületdiagnosztika  területén  is  hatékony  segítséget  jelent  a  minőségi  hibafa-analízis  a

szerkezeti  elváltozások  és  tönkremenetelek  ok-okozati  összefüggések  feltárásában

(épületdiagnosztikai hibafa-elemzési eljárásokat l. [M3, M4, M8]).

Az  alábbiakban  a  kutatás  során  alkalmazott FTA  megértéséhez  szükséges  ismeretek

kerülnek leírásra.

A hibafa-elemzés kiindulópontja a vizsgált rendszer feltételezett hibája (fő esemény). Az

elemzés során fokozatosan felderítik azokat az alkotóelem és részrendszer meghibásodási

lehetőségeket, amelyek a fő esemény bekövetkezéséhez vezetnek. Az áttekinthető munkát

(fa-struktúra  szerű)  grafikus  megjelenítés  segíti,  amit  –  mennyiségi  hibafa-elemzés

részeként – megbízhatósági számításokkal is ki lehet egészíteni.

A hibafa-elemzés lehetővé teszi a fő eseményhez vezető összes hiba és hibakombináció,

valamint ezek okainak azonosítását, a különösen kritikus események és esemény-láncolatok

kimutatását,  valamint  a  meghibásodási  mechanizmusok  tiszta  és  áttekinthető

dokumentálását. 
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Az épületszerkezeti tönkremenetelek hibafa-elemzése az alábbi lépésekből áll :

• Modellépítés  és  jelölés.  A  kiinduló  állapot  egy  n elemből  (épületszerkezetekből  és

elemekből) álló rendszer. Az rendszer állapotát a fő esemény segítségével írjuk le. A

hibafa  modellje  beazonosítja  az  összes  olyan alkotóelem meghibásodást,  amely  a

tapasztalt  tönkremenetel  kialakulásához  vezet.  A  meghibásodások  háromféle

osztályba  sorolhatók:  az  elsődleges  hiba (az  előírt  működési  körülmények  között

létrejövő hiba), a  másodlagos hiba (nem megengedett külső behatás következtében

létrejövő hiba), valamint kezelési hiba (üzemeltetési hiba). A hibafa bemenetekből és

az ezek kapcsolódási  láncolatát leíró jelekből  (logikai kapukból) áll,  ahol  a kapuk

logikai összefüggéseket fejeznek ki (a kapuk bemenetekből egy kimenetet állítanak

elő).  Az épületek és épületszerkezetek tönkremenetelét főként az ÉS/VAGY típusú

logikai  kapuk  segítségével  lehet  leírni.  Az  alkalmazott jeleket  (valamint  azok

értelmezését) a 3. táblázat mutatja be.

• Rendszerelemzés.  A  szerkezeti  tönkremenetelek  során  a  vizsgálatba  bevont

szerkezetekkel  szemben  támasztott igényeket,  a  külső  (a  rendszert  kívülről  érő)

hatásokat,  valamint  a  szerkezetek  külső  behatások  következtében  kialakuló

elváltozást szükséges elemezni. 

• A  fő  esemény  meghatározása.  Az  épületdiagnosztikai  vizsgálatok  során  a  már

bekövetkezett tönkremenetelt szükséges részletesen leírni.

• Az  alkotóelemek  meghibásodási  lehetőségeinek  meghatározása.  A  modellben

figyelembe  vett alkotóelemekre  szükséges  levezetni  valamennyi  meghibásodási

lehetőséget. A szerkezeti tönkremenetelek vizsgálatánál célszerű előre meghatározni,

hogy  milyen  mélységig  készüljön  el  az  elemzés,  hiszen  az  egy  bizonyos

részletezettségen túl már nem tartalmaz érdemi információt.

• A  hibafa  elkészítése. Az  épület-diagnosztikai  vizsgálatok  során  tapasztalt

tönkremenetelek jórészt több kiváltó esemény együttes jelenlétéből fakad, így azok

többnyire az ÉS kapun keresztül kapcsolódnak a fő eseményhez. A második szinten

tovább kell  keresni  azokat  a  meghibásodásokat,  vagy  meghibásodás  láncolatokat,

amelyek a kiváltó események létrejöttét eredményezik. Ezt a lépést minden egyes
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létrejövő szinten el kell végezni, egészen addig, amíg el nem jutunk az elsődleges

hibákig,  vagy  pedig  olyan  eseményhez  nem  jutunk,  amelynek  kifejtése  nem

szükséges (pl.  a  penészedés során az egyik kiváltó ok a penészgomba spórájának

jelenléte a levegőben: ennek további  részletezése nem vezet közelebb a probléma

mechanizmusának megismeréséhez, így ez az esemény  ki nem fejtett eseményként

kerül bele az elemzésbe).

• A  hibafa  minőségi  kiértékelése.  A  szerkezeti  tönkremenetelek  hibafa-elemzésével

következtetéseket  vonhatunk  le  az  elváltozás  mechanizmusát  illetően:

meghatározhatjuk  azokat  a  tényezőket,  amelyek  leginkább  felelőssé  tehetők  a

tapasztalt jelenség kialakulásában (kritikus láncolat keresése). Számos meghibásodás

esetében azonban megállapítható, hogy egy vagy több esemény rendszerből történő

„kiiktatásával” a jelenség nem alakul ki, így a minőségi kiértékelés után a hibafa több

ilyen láncolatot (ágat) is tartalmazhat. Mivel a szerkezeti tönkremenetelek esetében

nem  állnak  rendelkezésre  megbízhatósági  mérőszámok,  emiatt mennyiségi

kiértékelés nem készül.
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3. Táblázat. Az FTA alkalmazott szimbólumai és jelentésük

Név Jel A szerkezeti tönkremenetel vizsgálatában 
alkalmazott értelmezése

Magyarázat A kapuk kimeneteinek és bemeneteinek értelmező leírása

„ÉS” logikai kapu A K1 esemény bekövetkezik, ha A és B események egyaránt
bekövetkeznek.

„VAGY” logikai kapu A  K2  esemény  bekövetkezik,  ha  C  és  D  események
egyaránt bekövetkeznek.

Elsődleges hiba A szerkezeti tönkremenetelben szerepet játszó tényező

Ki nem fejtett esemény Rendelkezésre  nem  álló  információk,  vagy
jelentéktelensége miatt tovább nem részletezett esemény

 4.3  Az ismeretrendszerezés 

 4.3.1  Az ismeretrendszerezés szükségessége

Az épületdiagnosztikával kapcsolatos ismeretek jelentős része szakmai tapasztalatokra

épül.  A  főként  empirikus  úton  összegyűlt  ismeretek  többnyire  rendelkezésre  állnak  az

elérhető  szakvéleményekben,  műszaki  szakkönyvekben  és  egyéb szakirodalmi  forrásban,

azonban a teljes, minden érintett területre vonatkozó tudás nincs közös halmazba rendezve.

A szakterületre vonatkozó tudás a szakértők közösségi tudásával egyezik meg; e tekintetben

illeszkedik az egyéb, átfogó tudásbázisok sorába. 
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A szakmai közösség által birtokolt ismerethalmaz nem rendelkezik adekvát struktúrával,

ami  (akár  a  szakértő  részére  is)  támpontot  nyújthat  az  épületszerkezeteket,  az

építőanyagokat  és  az  elváltozások  jelenségeit  magába  foglaló  ismeretek  tágabb

környezetének  megismeréséhez.  Mindamellett,  hogy  a  szemrevételezéses

épületdiagnosztikai  vizsgálatok  több  lényegi  lépésénél  (szerkezetbeazonosítás,  elváltozási

jelenség  meghatározása,  ok-okozati  összefüggések  feltárása,  stb.)  hatékony  segítséget

jelenthet egy strukturált  és naprakész adatbázis,  számos (a diagnosztika területétől  távol

eső)  kutatás  eredményének  becsatornázásával  és  egy  átlátható  rendszerű  hierarchiába

rendezésével a teljes építéstudományra kiterjedő információ-áramlás is megvalósulhat.

 4.3.2  Az ismeretrendszerezés módszerei

Jelen fejezet az információtároláshoz és -kezeléshez alkalmazott, leginkább elterjedt és

napjainkban is fejlődő rendszerezési eszközöket mutatja be. 

Taxonómia

Az élőlények első ismert rendszertanát Arisztotelész állította össze az i. e. 4. században.

A  modern,  mai  értelemben  vett tudomány  egyik  kiindulópontjának  a  rendszerezés

alapelveinek meghatározását  tekintjük:  a  taxonómia Carl  von Linné (10707-10778)  nevéhez

fűződik.  A  taxonómia  főként  a  tudomány  vagy  tudományág  általános  törvényeivel  és

alapelveivel  összefüggésben  történő  osztályozás.  Jellegzetesen  tipizáló  módszernek

tekinthető, azaz szüksége van olyan mintára, amihez hasonlítani lehet az osztályozás elemeit

(holotípus). Taxon: az élőlények egyazon kategóriába sorolt és közös gyűjtőnévvel ellátott 

fajcsoportja (faja). A taxonómia korszerűbb fajtája a kladisztika: itt a taxon azon élőlények

csoportját jelenti, amelyek egy kládot alkotnak. Másik, jelenleg is alkalmazott taxonómiai

módszer a numerikus taxonómia (fenetikus osztályozás, fenetika).

A (tágabb értelemben vett) taxonómia térnyerése főként az információs túlterheltség, a

végfelhasználók  információs  tudásbéli  hiánya,  az  eltérő  szervezeti  struktúrák  közötti

szinkronizációs  problémák  megjelenésének  köszönhető  (egyik  legismertebb  taxonómia  a

DMOZ, korábbi nevén Open Directory Project). A taxonómia számos attribútuma elősegíti a

kifejezések hatékony rendszerezését :

• csúcskifejezések többszintű hierarchiája;
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• automatikus indexelés támogatása;

• automatikus kategorizálás;

• alkalmas  belső  keresések  végrehajtására,  homonimák  egyértelműsítésére,

szinonimák csoportosítására (klaszterezésre);

• szótérkép készítése, létező tezauruszok összevonása megatezaurusszá.

Az ontológia

Az  ontológia a lét tudománya, a metafizika része; a léttel, a dolgok lényegével vagy a

léttel absztrakt voltában kapcsolatos – amennyiben a módszer eredetét, a filozófiát vesszük

figyelembe. A mai értelmét vizsgálva azonban nagyobb közelség vélhető fel az információk

rendszerezésével.  Az ismeret  vagy a  tudás  megosztásának kontextusában az  ontológia  a

fogalomalkotás,  fogalom-feltérképezés  specifikációját,  vagyis  konkrét  körülírását,

megkülönböztetését  jelenti.  Az  ontológia  azon  fogalmak  és  viszonyok  leírásának  fajtája

(akárcsak  egy  program formális  specifikációja),  amelyek  egy  ágens  vagy egy  sor  ágens

vonatkozásában fennállnak vagy léteznek. Gyakorlati oldaláról megközelítve, az ontológia a

meghatározások  egy  csoportját  jelenti,  amelyek  egyfajta  formális  szerkezetű  szótárat

alkotnak.  Ontológiákat  az  AI  területén  abból  a  célból  készítenek,  hogy  általa  a  tudás

megosztása és ismételt felhasználása lehetővé váljon. Ebben az értelemben az ontológia az

ontológiai elkötelezettségek vagy értelmezési előírások készítésére használt specifikáció. Az

ontológiai értelmezési "elkötelezettség" formális meghatározása a következő[45]::::

Gyakorlati  szempontból  az  ontológiai  elkötelezettség  olyan  eyezség,  hoy  ey  adott
szókincset (szótárat) olyan módon használnak a kutatók (azaz kérdéseket tesznek fel, és
válaszolnak meg), amely módszer ey ontológiával meghatározott elmélet tekintetében
konzisztens  (de  nem  teljes).  Olyan  ágenseket  építenek,  amelyek  az  ontológiákra
támaszkodnak. Azért terveznek ontológiákat, hoy az ágensekkel és az ágensek között a
tudás megosztható leyen.

Az intelligens rendszereknél létrehozott közös szókincs (szótár) a közös tudást képviseli

vagy  reprezentálja.  A  közös  diskurzus  domén  specifikációjának  tartalmát,  az  osztályok,

relációk,  függvények  és  egyéb  objektumok  meghatározásait  nevezik  ontológiának.  A

definíciókat  ítélet  kalkulus  (predicate  calculus)  formában  írják  le,  ezt  azután  lefordítják

specializált reprezentációkra, köztük keret-alapú rendszerekre és relációs nyelvekre.

Az  ontológia  egy  formálisan  ábrázolt  tudáshalmaz  fogalmi  leírásán  alapszik:  az
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objektumokról, fogalmakról és egyéb entitásokról feltételezik, hogy valamilyen érdeklődési

körbe vont területen „léteznek” és köztük viszonyok állnak fenn. A fogalmi leírás maga

pedig  annak  a  világnak,  amelyet  valamilyen  célból  reprezentálni  szeretnének  –  elvont,

egyszerűsített képe.  Minden  tudásbázis,  tudás  alapú  rendszer  vagy  tudás  szintű  ágens

valamilyen fogalmi  leíráshoz  kötődik,  akár  explicit  akár  implicit  módon Az  ontológia  e

fogalmi leírás specifikációjának explicit formája.

Az  (információtudományi  értelemben  vett)  ontológia  a  megosztott konceptualizálás

formális, explicit leírása [46]. E tekintetben megosztott, hiszen az ontológia magáévá tette a

megegyezéses  tudást,  azaz  nem  személyi  vagy  individuális,  hanem  közösségi.  A

konceptualizálás a világ jelenségeinek absztrakt modellje, ahol a jelenségek releváns fogalma

meghatározható;  explicit a  tekintetben,  hogy  a  használt  fogalmak típusa  és  a  használat

megkötöttségei  egyértelműek;  és  formális abban  az  értelemben,  hogy  géppel  olvasható

(szabályok szerint leírt, előírásos). A legismertebb ontológiai szótári eszköz a WordNet, ahol

a tárolt kifejezések speciális relációi is felkutathatók, pl. a szinonimák, antonimák (ellentétes

a  jelentésük),  hiponimák  („létezik  valamiként”),  meronimák  („része  a.”  kapcsolat)  –

valamint a szóalakok egyéb morfológiai relációi. Az ontológiát információkeresés mellett a

gépi fordítások elkészítéséhez és a tudásmenedzsmentben alkalmazzák. Az ontológia három

fő formája:

• A  szervezési  ontológia.  Leírja  az  információ  metamodelljét,  pl.  az  információs

források szerkezetét, formátumát;

• A szakterületi ontológia. Az információs források tartalmát írja le ;

• A vállalkozási ontológia. Az üzleti folyamatokat modellezi.

A tezaurusz

A tezauruszok közül elsőként P. M. Roget Thesaurus-a említendő, mint legelső és eddig

legjelentősebb tezaurusz (10852) : a gyűjtemény az angol nyelv első szinonimaszótára volt.

Szerkezete a szavak és frázisok jelentésének hasonlóságán alapszik (verbal classification –

Roget ; azonban az „osztályozás” nem helytálló kifejezés, hiszen az első tezauruszok nem

alkalmaztak  osztályozási  technikát).  Roget  a  természettörténet  akkor  még  uralkodó

iskolájához igazodik, amely az élőlények rendszerezésében szintén a hasonlóságot tekintette
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mérvadónak.  Közvetlen  előzményként  a  XVII.  század  angol  nyelvész,  J.  Wilkins  által

létrehozott mesterséges,  filozófiai  nyelv  tekinthető,  amely  az  egyetemes  kommunikációt

elősegítő, a nyelvi kétértelműség leküzdése érdekében készült. 

A  könyvtártudományi  értelemben  vett tezaurusz  olyan  fogalomyűjtemény,  amely
tartalmazza valamely szakterület összes lényeges fogalmát, megadja ezek legfontosabb
fölé-alárendeltségi  viszonyait,  szinonimák  esetén  megadja  az  alkalmazandó  és  a
kerülendő kifejezést,  s  esetleg megad eyéb – a szolgálni  kívánt  információs  rendszer
szempontjából  –  mértékadó  logikai  kapcsolatokat  (pl.  yakori  asszociálódást  eyes
fogalmak között)[47]

A  tezaurusz  (θησαυρός=„kincsesház”)  egyfajta  logika  szerint  rendezett szavak

gyűjteménye.  Másképp  fogalmazva:  természetes  nyelven  kifejezett fogalmak  olyan

tartalmilag  szabályozott,  szükség  szerint  változtatható  szótára,  amelyben  feltüntetik  a

legfontosabb  fogalmi  összefüggéseket.  A  tezaurusz  fő  rendeltetése  az  információk

feldolgozása és keresése [48].

A  tájékoztatástudomány  területén  alkalmazott koordinált  indexeléshez  (M.  Taube)

használt  módszer a terminológiák kapcsolatait  tárja fel.  A rendszerezés alapelve,  hogy a

kifejezések  egymáshoz  való  viszonyát  határozza  meg.  Ezáltal  megállapítható,  hogy  a

kifejezések  közötti  összefüggés  generikus,  partitív,  oksági  vagy  egyéb  rokonsági-e.  A

rendszerbe  foglalt  szavakat  lexikai  egységekbe  foglalja  (ismeretterületek,  tudományok,

szakkifejezések, tevékenységek termékek intézmények, testületek, formai kifejezések, stb.)

[49].

A tezauruszba felvett kifejezés lehet deszkriptor vagy nemdeszkriptor. A deszkriptorok a

tezauruszban  az  osztályozásra  közvetlenül  felhasználható  egységek,  amelyek  alatt a

legfontosabb összefüggések  szerepelnek.  A nemdeszkriptorok egyrészt  olyan kifejezések,

melyek valamelyik deszkriptor szinonimái, vagy szinonimnak tekintett kifejezései ; másrészt

olyan speciális kifejezések, melyekről feltételezhető, hogy az átfogó osztályozás esetén nincs

szükség a velük való finomabb osztályozásra.

A  tezaurusz  szószedete  a  következő  logikai  rend  szerint  épül  fel :  a  terminológia

(vezérszó)  a  betűrendnek  megfelelően  helyezkedik  el.  Az  adott vezérszóhoz  tartozó,  (a

relációt bemutató jelölésekkel ellátott) lexikai egység vagy egységek szabályozott módon
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találhatók meg a szócikkben. 

A  tezaurusz  felépítését  szabályozó  szabványok:  ISO  20788–86;  MSZ  30418–87.  Hazai

alkalmazások közül megemlítendő az Országos Széchényi Könyvtár átfogó tezaurusza [50].

A mechanizált tezauruszok alkalmazása során komoly nehézséget okozott a tárgyszavak

rendszerezése, amennyiben azok rokon értelmű kifejezéseire is kiterjesztjük az osztályozás

rendszerét.  A dilemma leküzdésére  Vickery a fazettás osztályozás  alkalmazását  javasolta

[51].  A  fazettás  osztályozás  és  a  tezaurusz  kombinációjaként  létrehozott tezaurofazetta

(thesaurofacet) (10969)  megoldást  jelentett egyfajta,  információ-visszakeresésre  is  alkalmas

kifejezés-gyűjtemény létrehozására [52], [53]. 

A tezauruszok a lyukkártyák térnyerésével  jelentek meg,  de számos online szótár és

statikus kereső napjainkban is ezek struktúrájára épül. A web-alapú keresők megjelenésével

a különböző tezauruszok közötti kapcsolatok igénye is felbukkant, ahol a kifejezések közötti

hierarchikus,  asszociatív  és  ekvivalenciarelációk  hálózata  teremti  meg az  átjárhatóságot.

Jelenleg  is  széles  körű  kutatások  folynak  az  eltérő  (rendezett)  adatbázisok  közötti

keresésekre.

A szemantikai háló

A fentiekkel párhuzamosan az AI és az ES területén szemantikai hálózatokat dolgoztak

ki,  melyek  fogalmilag  eléggé  közel  állnak  a  tezauruszokhoz,  azonban  itt a  hálózatok

bemutatják  a  kifejezések  szemantikai  kapcsolatait  [54].  A  szemantikai  hálózat  sem

előzmények  nélküli  eszköz  (Ch.S.  Peirce:  egzisztenciális  gráf,  10909) ;  R.H.  Richens:

szemantikai háló, 10956). 

A  jelenleg  alkalmazott szemantikai  hálók  alapja  Quillian  nevéhez  fűződik  [55].  A

módszer az emberi agy információ-tárolás és -visszakeresés modelljének elkészítését célozta

meg. Alapvetése, hogy a kognitív működésre vonatkozó kísérletek az objektumok specifikus

jellemzőinél  gyorsabb  válaszidőket  eredményeztek  mint  az  általános,  magasabb  szintű

kategóriákhoz tartozó jellemzőknél.  A háló csomópontjaiban az objektumok, koncepciók,

fogalmak találhatók, míg a gráfélek azok viszonyait, kapcsolatait jellemzik. A kifejezésekhez

tartozó  ismeretek  közös  részeinek,  kapcsolódási  pontjainak  vizuális  térképét  asszociatív

hálónak is nevezik. 
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A  szemantikai  háló  (semantic  web)  fejlesztési  irányai  rendkívül  szerteágazóak.  Az

interneten elérhető kifejezések közötti célzott keresést támogató eszközök a tagek (címkék)

és  a  metaadatok  közötti  keresés  fejlesztésére  fókuszálnak.  A  módszer  jelenleg  is  az

információ-rendszerezést  érintő  kutatások  homlokterében  van  (szabványok  fejlesztéséért

felelős  szervezetek:  Semantic  Web  Science  Association  (SWA,

http://swsa.semanticweb.org/);  European Association for Semantic Web Education (EASE,

http://ease.semanticweb.org/)),  elméleti  és  gyakorlati  fejlesztéseket  tárgyaló  szakirodalom

meglehetősen sokrétű (a szakterület hivatalos folyóirata a  Web Semantics: Science, Services

and Agents on the World Wide Web, egyéb források: [56]–[58]).

Az ismeretrendszerezés dilemmái

A rohamos informatikai fejlődés magával hozta az információtudomány és annak sajátos

módszere,  az  ismeretrendszerezés  eszköztárának  bővülését  is.  A  jelenleg  alkalmazott 

eszközök  átfogó  összehasonlításához  célszerű  áttekinteni  Gilchrist  tanulmányát  [59].  A

rendszerezések során alkalmazott taxonómia, ontológia, tezaurusz és az utóbbiból kifejlődő

szemantikai  háló között átfedések (bizonyos tekintetben ellentmondások)  alakultak ki ;  a

különbségtétel mindazonáltal elősegítheti a megfelelő eszköz kiválasztását. A zavart növeli

az  is,  hogy  a  részt  vevő  szereplők  egymástól  eltérőek  lehetnek:  egy  tezaurusz  az

információtudomány  képviselőire  tartozik,  a  taxonómia  az  információtechnológusok  és

rendszerfejlesztők eszköze, az ontológia a filozófusoktól, valamint a biológiai rendszertani

kutatások felől érkezett az intelligens rendszerek és az informatikai hálókutatás felé. Néhány

tényező azonban kiemelhető:

• egyre nagyobb igény mutatkozik az adatok közötti relációk minél  szélesebb körű

megismerésére;

• az információmennyiség óriási tömegű, és mérete folyamatosan növekszik;

• ezek mellett azonban viszonylag olcsó számítógépes erőforrás áll rendelkezésünkre.

A tezauruszok főként a belső információra figyelnek. A taxonómia mind a külső, mind a

belső  információ  hatalmas mennyiségű inputjaival  számol.  Az  információ  minősége is  a

taxonómiát  kívánja  a  tartalmak  automatikus  elemzésében.  Az  ontológiák  világában  a

számítógépi erőforrások kiemelkedő fontosságúak.
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A tezaurusz,  taxonómia  és  az  ontológia  közös  vonása,  hogy  a  természetes  nyelvvel

foglalkoznak.  A tezauruszban a deszkriptorok címkézhetők, csoportokba sorolhatók:  erre

születnek a csoportokat jelentő fogalmak és a már említett tezaurofazetták. A taxonómia az

automatikus  kategorizálás  során  él  az  osztályozás  és  tezaurusztechnika  lehetőségeivel,

ezáltal a kifejezések nagy száma esetén is áttekinthető marad. Az osztályozás lehetőséget

teremt  a  fogalmak  közötti  kapcsolatok  elemzésére,  az  asszociációkra.  A  szemantikai

hálózatok pedig többet is jelentenek, mint amit a relációkról a tezauruszok nyújtanak. A

vizsgálatok kiterjednek a szavak széles körére, és mivel szövegfüggőek, többet adnak egy

definíciónál  vagy  használatra  vonatkozó  megjegyzésnél  is.  Feltüntetik  a  szóalakokat,  a

morfológiai  változatokat,  a  szintaktikai  helyzetüket.  Így  jönnek  létre  a  „gazdagított”

tezauruszok. Ezek az ontológiák alapvető összetevői.

A szótár-probléma

Bármely  ismeret-rendszerezési  eszköz  alkalmazása  előtt célszerű  kitérni  az  emberi

gondolkodásmód (főként a kogníció és az osztályozás), valamint a számítógépes modellezés

között tapasztalható lényegi eltérésre.

A webes keresőmotorok készítése során hangsúlyosabban merültek fel azok a kérdések,

amelyek  a  tezauruszok  felépítésének  sajátosságaira  világítanak  rá:  a  nyelvi

többértelműségek az ún.  szótár probléma  (vocabulary problem)  megjelenését eredményezik

[60].

Az emberi értelem könnyen boldogul a szinonim szavak helyettesítésével  és az adott

esetben  elenyészőnek  tűnő  különbségeket  minden  probléma  nélkül  negligálja.  Fontos

sajátossága az emberi gondolkodásmódnak továbbá a perceptuális kategorizáció (PK)  [61],

[62], amely készség a jelenségek, tárgyak strukturált hierarchiába rendezését teszi lehetővé

(pl.  a  szakértők  között a  helyszínen  készített és  az  előregyártott vasbeton  szerkezetek

sajátosságai egyértelműek). 

Ez  ebből  fakadó  dilemmákat  azonban  a  szakterületen  összegyűjtött ismeretek

rendszerezésekor félre kell tenni: amennyiben már rendelkezésre áll az ismeretrendszerezés

modellje,  az eszköz finomítása során kerülhet sor a szakmai háttér különbözőségei miatt

kialakuló eltérések kezelésére. 
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 4.3.3  Ismeret-rendszerezési előzmények az építéstudomány területén

A  műszaki  ismeretrendszerezés  fejlesztésében  mérföldkőnek  tekinthető  Zwicky  által

10969-ben  publikált  morfológiai  rendszerezés  elmélete,  amely  az  ismerethalmaz

strukturálását  az  egyes  elemek  kapcsolati  rendszerére  építette  [63].  Ez  a  segédtechnika

leginkább a numerikus taxonómiához áll közel.

Az  Építéstudományi  Intézetben  (ÉTI)  Kunszt  irányítása  alatt az  10964–66  közötti

időszakban begyűjtött témalapok alapján a ’70-es években kezdtek hozzá az építéstudomány

területén  végzett kutató-fejlesztő  munkák  tárgyszavainak  rendszerezésének,  amely

összhangban  volt  az  UNESCO  10970-ben  kiadott irányelveivel.  Az  ily  módon  elkészülő

tezaurusz célja – az építőiparban és az ahhoz szorosan kapcsolódó tudományterületeken

folyó nemzetközi kutatások feltérképezése és rendszerezése – jelentősen meghatározta az

adathalmaz  feldolgozásának  módszerét  (az  ÉTI  tezaurusza  is  a  lyukkártyás  rendszer

működéséhez készült el). A szógyűjtemény elkészítését komoly gráfelméleti kutatómunka

előzte  meg  [64].  Noha  a  CIB  által  is  támogatott munka  a  tudományterület  nemzetközi

harmonizációját  is  lehetővé  tette  volna,  a  tezaurusz  teljes  megvalósulását  az  akkor

rendelkezésre  álló  számítástechnikai  eszközök  fejlettségi  szintje  akadályozta.  A  (szűk

körben) publikált torzó azonban több szempontól is iránymutatónak bizonyult. A tezaurusz

jellegzetes  felépítését  illusztrálja  az  5.  ábra  (a  gráf  előrevetíti  a  szemantikai  háló

alkalmazhatóságát az érintett területen).
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Az  épületszerkezetek  tervezésének  módszereit  vizsgálva,  Petró  [65] rámutat  a

információ-rendszerezés szükségességére, melynek háttereként az ÉTI tezauruszát  képzeli

el.  Alkalmazandó segédtechnika  gyanánt  ismerteti  Zwicky morfológiai  rendszerezését  is.

Koppány ennek alapján készíti el az épületszerkezetek morfológiai rendszerét [66], amely az

ez irányú kutatás kiindulópontjának is tekinthető. 

 4.4  A fuzzy rendszerek

 4.4.1  Az értekezésben alkalmazott matematikai alapfogalmak és jelölésük

A  dolgozat  jelentős  része  lágy  számítási  eljárásoknál  alkalmazott matematikai

fogalmakat és jelöléseket használ, melyeket a jelen alfejezet mutat be. Az alapfogalmak és

rövid magyarázatuk leírása a [67] és [68] alapján készült el.

Alaphalmaz. Szokásos jelölése: X
Az  alaphalmaz  (univerzális  halmaz)  egy  olyan  éles  (crisp)  halmaz,  amelyen  a  fuzzy  halmazok  elemeit
értelmezzük (értelmezési tartomány). 
Fuzzy halmaz. Szokásos jelölése: A, B, C, ...
A hagyományos crisp halmazfogalom kiterjesztése. Míg a crisp halmazok esetén az alaphalmaz minden elemét
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egyértelműen a halmaz tagjaként (vagy a halmazon kívüliként) jelölünk meg, addig fuzzy halmazok esetén az
alaphalmaz-elem halmazhoz tartozásának mértékét is definiálhatjuk (l. tagsági függvény). A fuzzy halmazok
fogalma  Zadeh  nevéhez  fűződik:  a  nyelvi  kifejezések  bizonytalanságát  írja  le  a  határozatlan  körvonalú
halmazok elméletével [69].
Nyelvi érték (címke)

Egy fuzzy halmazhoz rendelt név (címke), ami egyfajta, például az épületdiagnosztikai kiértékelések során
elfogadott, minőséget leíró szó.
Nyelvi változó

Egy olyan speciális változó, ami nyelvi értékeket (címkéket) és általuk fuzzy halmazokat kaphat értékül.
Megfigyelés. Szokásos jelölése: A*, B*, C*, ...
Egy fuzzy következtető rendszer bemenő adatául szolgáló fuzzy halmaz egydimenziós bemenet esetén, vagy
egy fuzzy halmazokat tartalmazó N elemű vektor N-dimenziós bemenet esetén.
Tagsági függvény. Szokásos jelölése: μA ,  μB ,  μC ,…

A μA :X→[0,1 ] függvény megadja, hogy az  X alaphalmaz elemei milyen mértékben tartoznak az  A fuzzy
halmazhoz.

A számítások során – a számítások egyszerűsítése érdekében – szakaszonként lineárisan leírható (azaz: trapéz
és háromszög alakú) tagsági függvények kerültek alkalmazásra.
Az alapfogalmakat illusztrálja az 6. ábra.

α-vágat. Szokásos jelölése [A]α
Egy A fuzzy halmaz α-vágata olyan crisp halmaz, amit az alábbi módon definiálhatunk: 

[A]α={x∈X∣μA (x)≥α ;α∈(0 ;1]} (1)

Szakaszonként lineáris fuzzy halmazok esetén (melyek a dolgozatban alkalmazásra kerülnek) azon x∈[0,1]
értékeket, amelyeknél a tagsági függvényeknek töréspontja van, lényeges α-vágatoknak nevezzük. Ilyenek pl. a
mag és a tartó.
Amennyiben a (1) jobb oldali  halmaz definíciójában nem engedjük meg az egyenlőséget, szigorú  α-vágatot
kapunk (jelölése: Aα+ ).

Mag. Szokásos jelölése core(A )

Valamely fuzzy halmaz magján az alaphalmaz 1 tagsági értékkel rendelkező pontjainak összességét értjük.

core (A )={x∣A(x)=1} (2)

Tartó. Szokásos jelölése supp (A)

Valamely A fuzzy halmaz az alaphalmaz 0-nál nagyobb tagsági értékű pontjainak összessége. Ez megegyezik az
α= 0 értékhez tartozó szigorú α-vágattal.

supp( A)={x∣A (x)>0} (3)

A tartót és a magot mint lényeges α-vágatokat mutatja be a 7. ábra.
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Lefedettség mértéke. Szokásos elölése: ε

Feltételezzük,  hogy  az X=[xmin ,… , xmax] univerzális  halmazon  adott véges  számú  fuzzy  halmaz
{A j , j∈{1,…, n}} . Ezek együttesét fuzzy fedőrendszernek nevezzük. Az alaphalmaz lefedettségének mértékét

az alábbi képlet adja meg: 

argmax
ϵ
(∀ x∈X ,∃ j∈{1,… ,n}:μA j

(x)≥ϵ),ϵ∈[0,1] (4)

ahol argmax
ϵ
(.) azt az ε értéket jelenti, amelyre a zárójelben szereplő kifejezés felveszi maximális értékét. 

Ritka  partíciók  esetén  az  alapkövetelmény  (miszerint  a  fuzzy  halmazok  együttesen  fedjék  le  az
alaphalmazt[70]) nem teljesül, ekkor az \epsilon  értéke 0-t vesz fel (l. 8. ábra).

Partíció

Hagyományosan egy X alaphalmaz fuzzy partíciójának nevezzük azt az A halmazcsaládot, amelynek halmazai
biztosítják  az  X univerzális  halmaz  nullánál  nagyobb  lefedettségét  (ε>0).  Azonban a  szabály-interpolációs
feladatoknál  ez  a  feltétel  nem mindig  teljesül,  ezért  a  partíció  fogalmát  ki  kell  terjeszteni,  oly  módon,  a
lefedettség értéke 0 is lehet (ε=0) (ún. „ritka partíció”, l. 8. ábra). Az ε-partíció: 

Π={Ai}∀ x∈X∃ i :μAi
(x)≥ϵ (5)

Ruspini partíció
Ha  az  Ai halmazok  tagsági  értékének  összege  minden  x alaphalmazbeli  elemre  vonatkozóan  1,  akkor  az
A={A1 ,…, An} halmazcsalád Ruspini-partíciót alkot.[71].

∑
i=1

n

μAi(x)=1,∀ x∈X . (6)

Ez  –  pl.  megfelelő  trapéz,  vagy  háromszög  alakú  halmazok  esetén  teljesül,  ha  minden  fuzzy  magjának
szélsőértékei  megegyeznek  a  megelőző  és  a  rá  következő  fuzzy  halmaz  tartójának  maximumával,  ill.
minimumával (l. 6. ábra). A dolgozatban alkalmazott számítások a gyors és hatékony számítások elvégzéséhez,
ilyen – egyszerűsített – partíciókra épülnek. Ez az egyszerűsítés a számítási  eredményeket elhanyagolható
mértékben befolyásolja.
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Fuzzy halmaz megadása

A  fuzzy  halmazok  többféle  módon  definiálhatók;  a  dolgozatban  –  egyszerűsége  miatt –  a  halmazokat
magjukkal és tartóikkal határoztuk meg.
t-norma (fuzzy metszet)

Két fuzzy halmaz metszetét az egységnégyzeten való bináris operátorként adhatjuk meg:
t :[0,1 ]×[0,1]→[0,1 ] (7)

(a t a trianguláris norma elnevezésre utal1). A fuzzy metszetek elvárt tulajdonságait annak axiomatikus vázával
határozhatjuk meg: 

1. t(0,1)=a l a n [0,1] (peremfeltétel)
2. bqc w t(a,b)qt(a,c) l a,b,c n [0,1] (monotonitás)

3. t(a,b)=t(b,a) l a,b n [0,1] (kommutativitás)
4. t(a,t(b,c)=t(t(a,b),c) l a,b,c n [0,1] (asszociativitás).

aggregációs operátorok
A fuzzy halmazokon értelmezett aggregáció  során az  ún. operátorok több fuzzy halmaz megfelelő  módon
történő egyesítése által egyetlen fuzzy halmazt állítanak elő. A t-norma az aggregációk egyik speciális esete. 

 4.4.2  A fuzzy szakértő rendszerek

A  számítástudományi  módszerek  épületdiagnosztika  területén  történő  alkalmazását

(műszaki prognosztizálás) Magyarországon Borján veti fel elsőként [72], megjegyezve, hogy

bármely,  statisztikára épülő  módszer  gyakorlati  alkalmazásához kellő mennyiségű adatra

van szükség, ami jelentősen megnehezíti bármely létező hagyományos módszer térnyerését.

A  fuzzy  (életlen)  logika  fogalmának  bevezetése  (1965)  és  az  erre  épülő  halmaz

elméletének  alapjai  L.  Zadeh  nevéhez  fűződnek  [69].  A  halmaz  fogalmának  hasonló

kiterjesztésével foglalkozott Klaua [73] is (azonban, nem sokkal később, elvetette ez irányú

eredményeit, l.  [74]). Ezzel egy időben Salii általánosabb struktúrákat definiált, amelyeket

absztrakt  algebrai  összefüggéseiben vizsgált,  L-relációknak nevezve el őket  [75].  A fuzzy

relációk, amelyeket ma különböző területeken alkalmaznak (nyelvészet,  döntéstámogatás,
1 1. Az elnevezés (trianguláris) arra utal, hogy a fuzzy metszet (axiomatikus tulajdonságait illetően) megegyezik a valószínűségi mértékek

egyik geometriai interpretációja alapján nyerhető művelettel (ez utóbbi a háromszög-egyenlőtlenség teljesülése miatt trianguláris (t-)

norma elnevezést kapta)
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9. Ábra. A fuzzy halmazok Ruspini-partíciója, [67] alapján
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klaszterezés), az L-relációk speciális esetei, ahol az L a [0,1] intervallummal egyezik meg.

A fuzzy logika az n-értékű logika kiterjesztése a végtelen értékkészletű logika irányába.

A fuzzy logikai változó 0 és 1 érték között tetszőleges értéket felvehet, ahol a 0 a „hamis”, az

1  az „igaz” nyelvi értékkel egyezik meg, a kettő közöttiek pedig „részben igaz”, „részben

hamis” értelmezésűek.

Egy  X  univerzális  halmaz  valamely  fuzzy  (rész-)halmazát  a  következőképpen

definiálhatjuk (Zadeh, [69]): 

A={X ,μA}, ahol μA :X→[0,1] (8)

Az  emberi  kogníció  egyik  lényeges  sajátossága,  az  információ  granulálása  a  fuzzy

rendszereken  belül  modellezhető  [76].  Az  univerzális  halmaz  „granulált”  lefedésével  az

adott területtel kapcsolatos tudás reprezentálható, ahol a „szemcsék” (granulusok) mérete a

modellezés céljától függ.

A fogalmi vázrendszer (Frame of Cognition, FoC) az univerzális halmaz nyelvi címkékkel

ellátott,  véges  számú  fuzzy  részhalmazzal  történő  lefedését  eredményezi,  amely  az

információ granulálását teszi lehetővé [77]. Ennek segítségével meghatározhatók a vizsgált

folyamat(ok)  működését  leíró  ún.  produkciós  („ha…,  akkor…”)  szabályok.  A  fogalmi

vázrendszer konstruálása és a szabályok felállítása mérnöki (szakértői) feladat.

A hagyományos szakértő rendszer a többi tudásalapú rendszerhez hasonlóan az emberi

szakértő következtetéseit emulálja valamely jól behatárolt szakterületen, annak érdekében,

hogy a szakértő tapasztalatát, hozzáértését és problémamegoldó képességét az adott szakmai

területen tapasztalattal nem rendelkezők részére is elérhetővé és érthetővé tegyék. Ezek a

számítástechnikai rendszerek a felhasználó által „betáplált” információkat analizálják és a

felhasználó számára a végrehajtandó cselekvéssorozatot is meghatározzák [78]. 

E  rendszerek  a  szakértelem  megismerésén  kívül  többek  közt  konzultációs,

diagnosztizáló,  döntéstámogató,  tanulási,  tervezési,  vagy  kutatási  tevékenységek

támogatására  alkalmazhatók.  A  szakértő  rendszer  alapja  általában  a  „ha…,  akkor…”

szabályokból felépített tudásbázis, ahol a szabályokban szereplő logikai szimbólumok főként

a Boole-algebra struktúráját követő logikára épülnek. 
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Az  épületek  és  -szerkezetek  meghibásodásainak  ok-okozati  elemzése  jórészt  ilyen

szabályok  felállításával  történik:  a  tapasztalt  jelenségek  túlnyomó  többségénél

meghatározható az a feltételrendszer, ami az adott tönkremenetel kialakulásához vezetett.

Az  épületek  elváltozásainak  kiértékelése  során  igazolható  a  matematikai  modellezés

lehetősége (pl. FMEA és FMECA elemzések, [79]). 

A  szakértő  rendszer  hátránya  az,  hogy  az  alkalmazott szimbólumok  a  modellezett

jelenséghez nem minden esetben illeszkednek jól. Az irányítási feladatok jelentős részében

olyan  változókkal  kell  dolgozni,  amelyek  folytonos  értékkészletűek  és  analóg  jellegűek,

emiatt ezeknek az értékeknek formális leírására végtelen sok szimbólumra volna szükség. Ez

természetesen lehetetlen, ezért a folytonos értékkészletet diszkrét intervallumokra osztják

fel,  és  minden  ilyen  intervallum  egy-egy  szimbolikus  nevet  kap.  Az  intervallumok

valamilyen  értelemben  vett legtipikusabb  reprezentáns  értéke  szerepel  a  szabályokban.

Ugyanilyen probléma merül fel  az eredendően nem irányítási,  hanem valamilyen emberi

szakértői döntést igénylő területeken is. A dolgozatban tárgyalt esetben is ez a probléma

merül fel, hiszen az épületdiagnosztikai szakértés során számos olyan megfigyelés történik,

ahol folytonos értékkészletű változók mérése vagy becslése történik (pl. külső térelhatároló

szerkezetek felületi hőmérséklete, páratartalom, lehajlás, szögfordulás, stb.)

A  fuzzy  (szakértő)  rendszer  produkciós  szabályok  együtteseként  valósul  meg

(szabálybázis), melyekben a fuzzy információ tagsági függvények formájában jelenik meg –

emiatt kevesebb szimbólumra van szükség. (Az egyes szimbólumokhoz tagsági függvények

rendelődnek,  amelyek  a  szimbólumhoz  rendelt  tipikus  értékektől  való  távolodásnak

megfelelően  egyre  kisebb  igazságértéket  hordoznak).  Az  ilyen  szakértő  rendszerek  a

megfigyelt jellegzetes pontokon a tudásbázis alapvető elemeit alkotó szabályokból állnak –

ezek  között pedig  a  részlegesen  átlapoló  tagsági  függvények  figyelembe  vételével

interpolációs jellegű közelítés történik [80].

Feltételezhetően  ez  a  fajta  interpolatív  megközelítésmód  jellemzi  a  szakértő

gondolkodását is, hiszen a korábban megszerzett tapasztalatai alapján a jellegzetes, hasonló

vagy  valamilyen  értelemben  közrefogó  példák  segítségével  képes  meghatározni  az  épp

tapasztalt jelenség, elváltozás forrását. 
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A lágy számítási eljárások épületdiagnosztikai implementálásának ötletét a már említett

építéspatológiai bizottsági jelentés (CIB, W086; 155.) tartalmazta [28]. A gondolat – ismerve

a fuzzy halmazok elméletét – kézenfekvő volt, így a szerző ebből kiindulva kezdte meg az

épületdiagnosztikai módszertani fejlesztési lehetőségek ez irányú vizsgálatait. 

A fuzzy rendszer alkalmazására az építéstudomány területén, így a hidak karbantartási

rendszerének kidolgozására Szaradics tett javaslatot [81]. Agárdy [82] rámutatott arra, hogy

a  lágy  számítási  eljárások  segítenek  az  épített környezet  objektumainak  különféle

szempontrendszer szerinti differenciálásában.

 4.4.3  A fuzzy szignatúra struktúra

A Zadeh által bevezetett fuzzy halmazok kiterjesztéseként vezette be Goguen az L-fuzzy

halmazokat [83], ahol az X alaphalmaz minden eleméhez egy tetszőleges (részben rendezett)

L algebrai háló valamely elemét rendeli hozzá: 

AL : x→ L ,x∀ x∈X (9)

A vektorértékű  fuzzy  halmazokat  (VVFS)  Kóczy  vezette  be  [84],  melyek  az  L-fuzzy

halmazok speciális eseteinek tekinthetők, ahol az L az n-dimenziójú fuzzy vektorok hálója,

L=[0,1]n (9) : 

An={X ,μAn
}, ahol μAn

:X→[0,1]n (10)

Ennélfogva  itt a  tagsági  érték  egy  többkomponensű  vektor,  pl. [μ1,μ2,… ,μn]
T .  A  fuzzy

szignatúra fogalma (Fsig) a VVFS további kiterjesztését jelenti, ahol bármelyik komponens

további beágyazott vektor is lehet [85]. 

A f s
={X ,μAf s

}, ahol μA f S
:X→V 1×V 2×…×V n , ahol V i=[0,1 ],

vagy [V i 1
×V i 2

×…×V i n
]
T (11)

Másképp fogalmazva: a fuzzy szignatúrák általánosított vektorértékű fuzzy halmazok,

ahol  minden  egyes  vektor  komponens  esetleg  egy  további  beágyazott vektor.  Ez  az

általánosítás rekurzív módon folytatható elvileg bármilyen véges m mélységig.

As : x→[ak ]i
k , ai={ [0,1 ]

[aij ] j=1
k , aij={ [0,1 ]

[aijl ]l=1
k ,… ,∀x∈X (12)
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A  fuzzy  szignatúra  struktúrája  egyaránt  ábrázolható  gráffal  és  „beágyazott vektor”

alakban (l. 10. ábra).

A fuzzy szignatúrák strukturált fuzzy adatok leírására alkalmas speciális többdimenziós

konstrukciók.  Ebben  a  struktúrában  egyes  dimenziók  bizonyos  értelemben  szorosabban

összefüggnek egymással : a változók alcsoportja együttesen határoz meg valamely jellemzőt

eggyel  magasabb  szinten.  Ebből  kifolyólag,  összetett és  egymással  összefüggő

adatkomponensek  írhatók  le  és  értékelhetők  ki  kompakt  módon,  akár  bizonyos  rész-

struktúrák hiányos volta esetén is.

A Fsig azon sajátossága miatt, miszerint az adott feladatra szerkesztett modellben az

adatok hierarchiába rendezhetők [86], az emberi szakértői gondolkodásmódhoz közel áll. 

 4.4.4  A fuzzy szabály-interpoláció

Hagyományos  fuzzy  szabálybázisú  rendszerek  (pl.  Zadeh-Mamdani-Larsen-féle  CRI

([87],  [88])  vagy  a  Takagi-Sugeno-féle  fuzzy  következtetés  ([89])  teljes  (az  univerzális

halmazt általában \epsilon  > 0.5 értékben lefedő) szabálybázist igényelnek a bemeneti univerzális

halmazt sűrűn lefedő (átlapoló) szabályokkal, még akkor is, ha az adott alkalmazás esetében

egyes  szabályok  a  többiekhez  viszonyítva  többé-kevésbé  redundáns  információt

tartalmaznak,  ezért  elhagyásuk  csupán  csekély  információvesztést  okoz.  A  nagyszámú

bemeneti  változónak  és  a  dimenziónkénti  nyelvi  értékeknek  köszönhetően  a  fuzzy

rendszerek  számításigénye  meglehetősen  magas  (exponenciális).  E  probléma  egyfajta
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(részleges) megoldása a ritka (át nem fedő) szabálybázis alkalmazása: ebben az esetben csak

azok  a  „lényeges”  szabályok  kerülnek  be  a  szabálybázisba,  amelyek  az  adott feladat

megoldásához  szükséges  tudást  reprezentálják  (mely  az  exponencialitás  tényén  nem

változtat, de akár jelentősen is csökkentheti az alap értékét).

A  ritka  szabálybázisú  módszerek  esetén  szükségessé  vált  bizonyos  új  közelítő

következtetési  technika  kidolgozása.  Az  ilyen  következtetési  eljárások  esetében  a

következmény  valamely  fuzzy  szabály-interpolációs  (FRI)  módszer  segítségével  válik

meghatározhatóvá.  Az  első  FRI  módszerre  Kóczy  és  Hirota  tett javaslatot  (l.  pl.  [90]),

további, általánosabb eljárások [91]-ban és számos más tanulmányban kerültek leírásra.

Fuzzy interpoláció bizonytalan környezetben (FIVE)

Az  FRI  eljárások  fejlesztésének  egyik  jelentős  iránya  a  következmény  közvetlen

előállítására  alkalmas  módszerek  fejlesztése.  Ezek  közé  tartozik  a  lineáris  szabály-

interpoláció  és  ennek  általánosítása,  az  ún.  általános  KH  módszer  [92] :::;  az  abnormális

eredményt kizáró koordináta-transzformációval működő MACI [93] :::; valamint a bizonytalan

környezetbe [94] helyezett szabály-interpolációs eljárást alkalmazó FIVE [95] is. 

A bizonytalan környezet (VE – Vague Environment) fogalom egy univerzális  halmaz

elemeinek  hasonlóságán,  illetve  megkülönböztethetetlenségén  alapszik.  A  megközelítés

alapgondolata  az,  hogy  a  bizonytalan  környezetben  két  ( x1,x2 )  értéket  ε mértékben

hasonlónak  tekintünk,  ha  a  távolságuk  legfeljebb  ε értékű  ( δs(x1 , x2)⩽ε ).  A  távolság

mérésére a bizonytalan környezetre jellemző ún. skálafüggvényt (s(x)) alkalmazzuk: 

δs(x1 , x2)=|∫
x2

x1

(x)dx| (13)
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Ez  egy  súlyozott távolság  érték,  ahol  a  súlytényezőt  skála  faktornak  (függvénynek)

nevezik. A skálafüggvénnyel a partíció fuzzy halmazainak alakját írhatjuk le. 

A  módszer  alkalmazását  az  szabhat  korlátot,  hogy  találunk-e  az  antecedens  és  a

konzekvens  partíciókra  egy-egy  olyan  közelítő  univerzális  skálafüggvényt,  ami  a  teljes

partíciót  leírja.  Ruspini  partícióra  és  egyszerű,  háromszög  vagy  trapéz  alakú  halmazok

esetében ezek a  skálafüggvények kinyerhetők.  A háromszög alakú halmazok esetében a

skálafüggvény  vízszintes  szakaszokból  épül  fel,  ahol  minden  szakasz  egy  vagy  két  él

„meredekségét” írja le. A szakaszok végpontjai az egymást követő halmazok egymást metsző

éleiről ad tájékoztatást (l.  ábra: pl. a  S A
R
=SB

L az „A” halmaz jobb oldali,  valamint a „B”

halmaz bal oldali élét jellemzi).

Az  antecedens és  a  konzekvens oldali  univerzális  halmaz  bizonytalan környezetének

meghatározását  követően  létrejön  a  bizonytalan  környezetre  értelmezett szabálybázis  is.

Ebben  minden  egyes  szabály  egy-egy  pontként  jeleníthető  meg.  Mivel  a  bizonytalan

környezetek előre  elkészíthetők,  a  rendszer  működése  közben csak  a  szabálybázist  leíró

pontok  közötti  interpolációt  kell  végrehajtani.  A  FIVE  módszer  másik  előnye,  hogy

többdimenziós antecedens tért képes kezelni. Hátrányának tekinthető, hogy csak bizonyos

halmazalakok (pl. a szakaszonként lineárisan leírható tagsági függvények) esetén megoldott

a fuzzy megfigyelés kezelése [68]. 
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Az  eljárások  másik  lényeges  csoportját  azok  a  módszerek  képezik,  amelyek  először

valamely  segédszabályt  interpolálnak,  majd  annak  felhasználásával  jutnak  el  a

következményig.

A  fuzzy  szabály-interpolációs  eljárások  fejlesztése  napjainkban  is  a  kutatások

homlokterében van (2-es típusú fuzzy halmazok alkalmazása [96], zárt alakzatú interpoláció

[97], hátrafelé irányuló FRI [98], stb.).

 4.4.5  A fuzzy állapotgépek

Bármely rendszer időbeli változása dinamikus modell segítségével írható le. Ez a modell

azt  mutatja  be,  hogy az adott rendszer az őt  kívülről  ért  hatásokra a  műveletek milyen

sorrendjével  válaszol.  A  vizsgált  rendszer  egy  adott időpillanatban  egyértelműen

jellemezhető az annak attribútumai által felvett értékekkel, amelyek együttesét állapotnak

nevezzük. A rendszer időbeli változását  (egy adott állapotban a rendszer a külső hatások

következtében milyen következő állapotba jut) a véges állapotgép (Finite State Machines –

FSM)  írja  le.  Az  FSM  meghatározza  az  összes  szóba  jöhető  állapotot,  valamint  az

állapotváltozást kiváltó feltételt (eseményt).

A  véges  állapotgépek  vagy  véges  állapot-automaták,  vagy  egyszerűen  állapotgépek

matematikai  számítási  modellek,  amiket  szoftverek  és  szekvenciális  logikai  körök

tervezésére alkalmaznak.  Absztrakt gépként fogható fel,  ami meghatároz egy állapotot  a

véges számú állapotok közül. A gép egy állapotban lehet egyszerre. Ez az állapot áttérhet

egy másik állapotba, amit egy esemény vagy feltétel válthat ki : ezt az áttérést átmenetnek

nevezik. Egy részletes FSM az összes szóba jöhető állapot listáját, valamint minden egyes,

változást  kiváltó  feltétel  vagy  esemény  meghatározását  tartalmazza.  Az  állapot-gépek

viselkedése megfigyelhető számos eszközben, amelyek előre meghatározott akciók sorozatát

teljesítik. Erre egyszerű példák az utcai automaták, amelyek a bedobott érmek megfelelő

kombinációitól függően kiadják a termékeket, személyszállító liftek, amelyek előbb felviszik

az  utast,  mielőtt lemennének,  kombinációs  zárak,  amelyek  számkombinációk  bevitelét  a

megfelelő sorrendben várják. A véges állapot-gépek nagyszámú problémák modellezésére

alkalmasak,  például  a  nyomtatott áramkörök  automatizált  tervezésére,  kommunikációs

protokoll tervezésére, nyelvelemzésre, stb. A biológia területén és a mesterséges intelligencia
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kutatásban az  állapotgépek  vagy azok hierarchiáit  alkalmazták  a  neurológiai  rendszerek

leírásához; a nyelvészetben pedig a természetes nyelv nyelvtanának leírásához.

Az  állapotgépek  (az  ún.  Moore-modell  szerint)   leírhatók  az  X bemeneti  állapotok

halmazával, a Q belső állapotokkal és az f átmeneti függvénnyel. Ez utóbbi határozza meg az

egy  bizonyos  bemeneti  állapotváltozás  által  kiváltott állapot-átmenetet.  A  modell

kiindulópontja: 

A=⟨ X ,Q , f ⟩ (14)

f : X×Q→Q , aholX={x i} és Q={qi} (15)

Így az új közbenső állapot az átmeneti függvény segítségével a következőképp írható fel :

qi+1=f (x i, qi) (16)

Mátrix alakban:

F=[
f (x1, q1) f (x2,q1) ⋯ f (xn , q1)
f (x1,q 2) f (xn , q2)
⋮ ⋮

f (x1,qm) f (x2,qm) ⋯ f (xn , qm)
] (17)

A  fuzzy  automata  definíciójára  elsőként  Wee  tett javaslatot  [99],  melynek  fuzzy

állapotgépre történő kiterjesztését Mizumoto et al. fogalmazta meg [100]. A fuzzy állapotgép

a hagyományos állapotgépek fuzzy kiterjesztéseként valósult meg [101], [102]. Az alapötlet

az volt, hogy a fuzzy állapotgép az egyik állapotból egy bizonyos értéknél állapotot vált,

ezáltal a fuzzy állapotgép képes az állapotokban vagy az állapotváltozások során jelentkező

bizonytalanságok leírására.

A véges állapotgépek fuzzy kiterjesztése az alábbi módon értelmezhető. A  Q közbenső

állapotokkal  leírt  állapotgép  állapotaiban  minden  egyes,  az  adott állapotot  meghatározó

jelenséget  a  Qi részállapotok  képviselnek.  Az  állapotok  az  univerzális  állapothalmazok

(fuzzy)  részhalmazai,  ezáltal  a  fogalmi  vázrendszer  (Frame  of  Cognition,  FoC)  a  Qi

részállapotokkal együtt válik meghatározottá (annak finomsága az alkalmazási kontextustól

és  az  optimalizálási  algoritmus  feltételeitől  függ).  Ily  módon  csak  a  tipikus  állapotok

meghatározása válik szükségessé. 
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 5  Az elvégzett vizsgálatok terének meghatározása

 5.1  Az elvégzett vizsgálatok tudományterületi lehatárolása

A téma sajátosságai miatt a kutatás több, egymástól távoli tudományterületen történt.

Az alábbiakban az érintett tudományterületek bemutatása következik.  Noha a vonatkozó

kormányrendelet [103] hatályát vesztette, a melléklete jó támpontnak bizonyult az elvégzett

vizsgálatok  tudományterületi  lehatárolásához.  További  pontosításokat  tettek  lehetővé  a

[104], [105] mellékletei.

 5.1.1  Építéstudomány – Épületdiagnosztika

Az  épületek  és  szerkezeteik  meghibásodási  mechanizmusaival  foglalkozó  kutatók  a

műszaki  tudományok  építész  és  építőmérnöki  tudományok  és  a  hozzájuk  szorosan

kapcsolódó  diszciplínák  (Műszaki  tudományok  –  2.1  Építőmérnöki  és  2.3  Építészmérnöki

tudományok)  területén  tevékenykednek.  A  kutatás  terei  között nyilvánvaló  átfedések

találhatók, mégis külön meg kell említeni az  építőanyagok:::;  az  épülettervezés:::;  az  általános

építészeti :::;  építőmérnöki:::;  valamint az  építőipari technológiák kutatási területeket. Az eltérő

kutatási irányok, a kutatások tárgyainak különbözősége magával hozza az eltérő módszerek

alkalmazását : ez sok esetben eltérő eredmény meghozatala felé vezethet. Abban az esetben,

ha  a  kutatás  középpontjába  az  épületdiagnosztikát  helyezzük,  akkor  az  építéstudomány

érintett kutatási területeinek eredményeit átfogóan szükséges értékelni. 

E ponton érdemes azt a kérdést is tisztázni, hogy az épületdiagnosztika tekinthető-e az

építéstudomány valamely önálló  területének.  Az  alábbi  két  idézet  a  helyes  megközelítés

egyik lehetséges módját tükrözi:

A  korszerű  épületfenntartás  ma  már  tudományos  szintű  feladat,  melynek  alapját  a
korszerű épület-diagnosztikai vizsgálatok képezik. [106] 

E  helyütt is  hangsúlyozni  szeretnénk,  hoy  sem  az  épületdiagnosztikát,  sem  az
épületdiagnosztikai  feladatokat  nem kívánjuk  tudománnyá  „fetisizálni”.  Megítélésünk
szerint  ezek  a  vizsgálatok  az  eyes  szakterületek  tudományos  eredményeinek  kellő
színvonalon való alkalmazását jelentik. [106]

Az  idézett álláspontok  elfogadása  mellett a  szerző  leszögezi,  hogy  a  szerkezetek

meghibásodását  és  az  építőanyagok  elváltozásait  vizsgáló,  fentebb  felsorolt
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tudományterületek  (tudományosan  alátámasztott,  kísérletekkel  igazolt)  megállapításai  a

jelen kutatás alapját képezik. 

 5.1.2  Ismeret-rendszerezési eljárások

A meglévő ismeretek rendszerezésének elvi menete az építéstudomány területétől távol

eső  tudományterületről,  a  könyvtár-  és  információtudomány területéről  eredeztethető.  A

dolgozat  írója  meghatározza  a  szótártudomány  területén  alkalmazott eszközöknek,  ezek

között az  informatikai  ontológia  (szemantikai  háló)  alkalmazásának  pontos  módját  és

felépítését, elősegítve a kutatás későbbi folytatását is. 

Megjegyzendő,  hogy  az  információtudomány  karakteresen  nem  sorolható  be  egyik

tudományterületre sem, azonban a rendszerezési eljárások kifejlődése és az azt támogató

elméleti munkák megléte igazolja e terület önállóságának létjogosultságát [107]. 

 5.1.3  Lágy számítási eljárások

A  lakóépületek  állagmeghatározása  és  felújítási  protokollok  optimális  tervezése,

valamint  az  ezekre  épülő  döntéstámogató  rendszer  elkészítése  során  a  dolgozat  írója

figyelembe vette a lágy számítási eljárások (soft computing) eredményeit. A fuzzy halmazok

elméletére  épülő  informatikai,  számítástudományi  ismeretek  nagyban  hozzájárultak  az

épületek állagmeghatározása közben jelentkező bizonytalanságok kezeléséhez.

 5.1.4  Tudományterületi lehatárolás – összegzés

Jelen dolgozat törekszik a különböző kutatási irányok szempontjainak ötvözésére, oly

módon, hogy az eltérő tudományterületek eredményeit a kutatómunka tárgyának rendeli

alá,  azaz a  kutatómunkára a multidiszciplináris  megközelítés  jellemző.  Selye János fiatal

kutató barátjához a következő szavakat intézte, igazolva a tudományközi területeken való

kutatás létjogosultságát [108]:::: 

Minél kézenfekvőbb és praktikusabb ey kutatási terv, annál közelebb van a már ismert
közhelyekhez. Paradox módon tehát éppen az a valószínű, hay a látszólag legtávolabb
eső,  yakorlati  szempontból  legkevésbé  fontos  jelenségekre  vonatkozó  ismeretek  révén
szerezhetünk új alapvető ismereteket, és juthatunk új felfedezések csúcsaira.
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 5.2  Az elvégzett vizsgálatok körének tartalmi korlátai

A  vizsgált  módszerek  közül  az  ismeretrendszerezés  eszközeinek  vizsgálatával

kapcsolatos  megállapítások  a  meglévő  épületállomány  teljes  spektrumára  érvényesek,

azonban  a  részletesebb  állapotfelméréssel  és  felújítás-tervezéssel  kapcsolatos  vizsgálatok

egy konkrét épületállomány-szegmensre készültek. Az alábbi leírások az épülettípust és a

térbeli határokat mutatják be.

 5.2.1  A vizsgált épületállomány meghatározása

Az 1870-1944 között épült bérház-jellegű épületek rövid ismertetése

A  történeti  városrészek  arculatát  jelentősen  meghatározó  bérház  jellegű  épületek

kialakulásának és üzemeltetésének körülményei számottevően meghatározzák mindazokat a

műszaki  problémákat,  amelyekkel  a  lakók  mellett a  szakértők  is  rendre  találkoznak.  A

tönkremenetelek  és  a  kialakuló  problémák  kezelésének  nehézségeit  könnyebben

megérthetjük, ha ezekkel a körülményekkel tisztában vagyunk.

A városias  beépítési  formák hazai  szakirodalma  [109]–[111] mélyrehatóan ismerteti  a

dolgozatban  vizsgált  épületállomány  városszerkezeti,  építészeti,  építészettörténeti  és

szociológiai  hátterét.  A  tárgyalt  lakóépületek  bemutatása  és  a  kutatás  szempontjából

releváns  műszaki  információk  az  1.  sz.  mellékletben  találhatók  meg.  Az  alábbiakban  a

melléklet lényegesebb megállapításai kerülnek leírásra.
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 5.2.2  A vizsgált épületállomány földrajzi lehatárolása

A városi szerkezet

Budapest  belvárosától  Délre  található  városrészben,  a  Ferenc körút  –  Mester  utca  –

Berzenczey  utca  –  Tűzoltó  utca  által  határolt  területen  (l.  12.  ábra)  egy  ezredforduló

környékén  lezárult  tömbrehabilitációs  projekt  eredménye  látható,  vegyes  életkorú

lakóépületekkel, egyes tömbbelsőkben közös zöldfelületekkel (a vizsgált tömbök azonosítói :

2; 3 ; 4; 5 ; 7; 8 ; 10; 11). A nemzetközileg is sikeres projekt1 élhetővé tette a városrészt, az

ingatlanok értéke jelentősen emelkedett, miközben komoly lakosságcsere is végbement.

A városrész  és  annak rehabilitációjára  vonatkozó (a  kutatás  szempontjából  alapvető)

megállapításokat az 1. sz. melléklet tartalmazza.

A vizsgált épülettípusok sajátosságai a földrajzilag lehatárolt területen

A  földrajzilag  lehatárolt  területen  található  épületállomány  átfogó  jellemzését

illusztrálja  az  1.  sz.  mellékletben található táblázat,  amely az  épületek valós  építészeti  és

városszociológiai értékének meghatározásához is segítséget nyújt. 

A  második  világháború  előtt épült  városias  jellegű  lakóépületek  elhelyezkedése  a

vizsgált területen a 13. ábrán rajzolódik ki. 

1 1. pl. FIABCI díj, 10998
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A  vizsgált  lakótömbök  épületállományának  jelentős  szeletét  képviselik  a  klasszikus

körfolyosós  bérházak  –  ezek  között megtalálhatók  a  változatos  építészeti  értékekkel

rendelkező  „modern”  lakóépületek  is.  Egyfajta,  „hibrid”  jellegű  épületként  a  modern

épületszerkezetekből  készült,  de  klasszikus  építészeti  megjelenésű  lakóházak  képezik  a

vizsgálati halmaz harmadik szegmensét. Az épülettípusok arányát a 14. ábra mutatja be. Az

ily módon kialakult változatos épületállomány viszonylag jól reprezentálja a főváros tömbös

beépítésű  belső  kerületeinek  épületállományát  is  (noha  ilyen  jellegű  felmérés  nem  áll

rendelkezésre a teljes budapesti  lakóépület struktúráról,  sejthető,  hogy a „hibrid” jellegű

épületek némiképp felülreprezentáltak a vizsgált területen).
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A  dolgozat  írója  a  módszertani  fejlesztések  céljának  a  nagy  tulajdonosi  létszámú

lakóépületek  állagjavítását  tekinti.  Emiatt a  vizsgálatok  középpontjába  az  10944-ig  épült

bérház jellegű épületek működését befolyásoló, közös tulajdonban lévő primer szerkezetek

és az azokkal összefüggésbe hozható szekunder (valamint további kiegészítő) szerkezetek

állapota került.

A dolgozat szerzője emellett megjegyzi,  hogy a kutatás nem tér ki a műemléki  vagy

hasonló védettség alá  tartozó  épületek felújítását  és  karbantartását  támogató  módszerek

vizsgálatára.  Ennek  oka,  hogy  a  védettség  alá  tartozó  épületek  esetében  bizonyos

beavatkozások egyedi szempontok alapján történhetnek meg.

 6  A kutatás módszertana

 6.1  Módszertani elemzések

 6.1.1  Épületdiagnosztikai szakértések 

A kutatómunka előzményeként szükséges volt az épületdiagnosztika, különös tekintettel

a  szemrevételezéses  diagnosztikai  vizsgálatok  módszereit  érintő  szakirodalom  elemzése.

Ezen  belül  a  bizonyos  döntéstámogatási  algoritmusokat  és  azok  alkalmazását  tárgyaló

tudományos eredményeket célszerű volt mélyrehatóbb vizsgálatnak alávetni.

A téma területi sajátosságaiból kifolyólag a szakirodalmi elemzés része volt a korábbi

szakértési munkák jegyzőkönyveinek és egyéb, épületdiagnosztikai  szakértői  vélemények

vizsgálata, amire építve egy reprezentatív minta alapján a szerző kiértékelte az elváltozási

jelenségek előfordulási gyakoriságát.
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 6.1.2  Döntéstámogatási módszerek 

A módszertani vizsgálatok kiterjedtek az egyéb elterjedt (hazai és nemzetközi) mérnöki

(döntéstámogatási) rendszereket tárgyaló szakirodalomra is (különböző működőképesség- és

veszélyelemzésre alkalmazott fagráf struktúrák, életciklus és költség-elemzések, stb.).

A (orvosi) diagnosztikai módszerek közül  [112] a tudásalapú diagnosztikai módszerek

állhatnak a legközelebb egy feltételezett épületdiagnosztikai módszerhez, amik a megfigyelt

szimptómákon és  az  elváltozás  folyamatáról  rendelkezésre  álló  heurisztikus  ismereteken

alapulnak,  ahol  a  szimptómáknak  az  elváltozási  folyamat  jellegzetes  mérhető  (illetve,

bizonyos  esetekben  csupán  becsülhető)  változóinak  a  normális  működésbeli  referencia-

értékétől való eltérését tekintjük.

 6.2  Ismeretrendszerezés

Az  elterjedt  ismeret-rendszerezési  módszerek  (tezaurusz,  taxonómia,  ontológia  és

szemantikai  háló)  szakirodalmának  elemzése  a  gyakorlatban  elterjedt  könyvtár-  és

információtudományi módszerek összehasonlítását előzte meg. Erre építve meghatározhatók

lettek az épületdiagnosztikai tudást reprezentáló (absztrakciós módszerrel és az ismeretek

allokációjával elkészített) strukturált adathalmaz elemi szempontjai.

A szakirodalmi elemzések szintéziseként, a korábbi könyvtár- és információtudományi

eredményeket  felhasználva  megvalósulhatott a  későbbi  vizsgálatok  alapját  képező,

szerteágazó  szakterületi  tudásreprezentációs  ontológiai  könyvtár.  Ennek  működése  a

rendelkezésre  álló  szakértői  vélemények  szemantikai  elemzésein  keresztül  vált

ellenőrizhetővé.

 6.3  Lakóépület-állomány vizsgálata

A módszertani elemzések elvégzéséhez célszerű volt földrajzi  és műszaki szempontok

szerint lehatárolni az elemzés tárgyát képező lakóépület-állományt. A kiválasztott területen

található és az előre meghatározott szempontoknak megfelelő épületek tervtári adatainak

(tervek és egyéb archív dokumentumok) elemzését helyszíni szemlék és szemrevételezéses

állapotmeghatározás egészítette ki. A szerző erre építve elkészítette a lakóépület-állomány

egyfajta,  minőségi  leírását  támogató  adatbázist.  Előre  meghatározott peremfeltételek
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betartása mellett, kérdőíveket állított össze, egyrészt szakértők, másrészt „laikus” szemlélők

számára,  majd  a  beérkező  kérdőíveket  kiértékelte.  A  megszerzett tapasztalatok  alapján

meghatározta  a  műszaki  szempontok  szerint  hasonlónak  tekinthető  épületállomány

minőségi kiértékeléséhez alkalmas paramétereket, az érvényben lévő műszaki szabályzatok

figyelembe vétele mellett.

 6.4  Jellegépület részletes vizsgálata

A  dolgozat  írója  a  vizsgált  épületállomány  tagjai  közül  kiválasztott egy  tipikus

lakóépületet,  amely  tartalmazza  azokat  a  műszaki  és  egyéb  jegyeket,  amelyek  alapján

jellegépületként képes reprezentálni a tárgyalt épületállományt. Ezt követően elemezte az

épület  állapotleírását  tartalmazó,  rendelkezésre  álló  független,  szakterület-specifikus

szakértői jegyzőkönyveket, majd részletes műszaki felmérést készített.

A kutatás során megtörtént a rendelkezésre álló szakértési munkák jegyzőkönyveinek,

szakértői véleményeinek tanulmányozása és elemzése.

A szerző meghatározta az épületek minőségi kiértékeléséhez alkalmas paramétereket –

az érvényben lévő műszaki szabályzattal összehangolva.

A  fenti  munkarészekre  építve  a  dolgozat  írója  összehasonlító  elemzést  készített az

érintett épületekről és azok környezetéről.  Az elemzés során lehetőség adódott a kutatás

közben kifejlesztett módszerek alkalmazására és finomítására.

A  szerző  részletesebben  foglalkozott egy,  a  vizsgálati  területen  kiválasztott épület

állapotleírásával (a rendelkezésre álló független szakértői vélemények felhasználásával). A

tárgyalt  épület  felújítási  folyamatának  költség-optimalizálásához  tanulmányozta  az  ezzel

kapcsolatos  szakirodalmat  és  az  aktuális  (egyetemes  ajánlásként  elfogadható)  Építőipari

Költségbecslési Segédlet iránymutató számait. 

 7  Új  módszerek  és  megközelítések  az  épületek  állapotfelmérésében  és

felújításuk optimalizálásában

A fejezetben  a  szerző  az  előzményekre  épülő  új  tudományos  eredményeket  foglalja

össze. Az egyes témakörök eredményeinek bemutatása alfejezetekre bontva történik meg. A

tárgyalás  az  adott területet  érintő  tézisekkel  kezdődik,  majd a  szerző ismerteti  az  általa
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kidolgozott eljárások alapgondolatait és fontosabb jellemzőit.

 7.1  Ismeret-rendszerezési eszközök alkalmazása az épületdiagnosztikai vizsgálatok

elemzésének folyamatában

Az  épületszerkezeti  elváltozások  kiértékelése  minden  esetben  a  szerkezet-

beazonosítással kezdődik (l.  4.1.1 alfejezet). Ez a feladat a nagy számú szerkezet-kialakítási

lehetőség,  illetve  az  eltérő  anyagú  szerkezetek  együttes  kombinációjának  előfordulási

sokfélesége  miatt a  szakértő  részéről  következetességet  és  komoly  szakértelmet  igényel.

Munkájában nehézséget okoz az, hogy jelenleg nincs átfogó rendszere az e téren összegyűlt

ismereteknek,  ami  egyrészt  támogatná  a  szerkezet-beazonosítást,  másrészt  a  tapasztalt

jelenség  teljes  körű  megismerését.  A  tudománymetriai  mérésekhez  készített,  a  4.3.3.

alfejezetben ismertetett tezaurusz  [47] állt  a  legközelebb a tárgyszavak rendszerezéséhez,

azonban ez a módszer nem terjedt el.

Egy korszerű ontológiai eszköz – egy szakszerűen kialakított struktúrával – alkalmas

bármely  szakterület  többdimenziós  jellemzőkkel  rendelkező  ismereteinek,  így  az

épületdiagnosztikai  ismeretek (az  épületszerkezetek és  építőanyagok,  az  elváltozások ok-

okozati  összefüggését  feltáró  és  leíró  kifejezéseinek)  logikus  és  szisztematikus

rendszerezésére is. Az ontológia belső összefüggésrendszere az egyes épületszerkezeteket,

jelenségeket fontos háttér-információkkal képes ellátni. Ugyan nem állítható, hogy egy ily

módon  elkészült  adatbázis  helyettesítheti  a  szakértői  tudást,  azonban  egy  konzisztens

ontológiai struktúrára építve intelligens tudásbázis generálható, ami a szakértőnek az adott

vizsgálat  során  áttekintési  lehetőséget  nyújt  az  adott elváltozást  érintő  épületszerkezeti

attribútumokról és azok közötti összefüggésekről. 

Az  ontológiai  struktúra  sokszoros  összefüggésrendszerével  képes  lefedni  az

épületszerkezetek, építőanyagok lehetséges kombinációit, amihez az elváltozási jelenségek

adathalmaza hozzárendelhető. A rendszerezéshez a szerző a stanfordi egyetemen fejlesztett

és karbantartott Protégé nyílt forráskódú ontológia (szemantikai háló) szerkesztő platformot

alkalmazta1.  A  Java  környezetre  épített,  jól  kezelhető  grafikus  felülettel  rendelkező

tudásreprezentációs szoftver az OWL (Web Ontology Language) szabvánnyal harmonizál, és
1 1. Az ismeretrendszerezés során alkalmazott eszköz a National Institute  of General  Medical Sciences of the United States  National

Institutes of Health GM1003310601 Alap támogatásával jött létre. 
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támogatja  az  RDF  (Resource  Description  Framework)  létrehozását.  Az  applikáció  főbb

attribútumait  és  szélesebb  körben  alkalmazott ontológiákat  tárgyalják  a  [113]–[115].  Az

építéstudományi  kutatások  során  is  előtérbe  kerültek  a  különféle  közösségi  hálók

tudásreprezentációs és -megosztó képességei [116], [117].

Az  épületszerkezetek  és  az  építőanyagok  kifejezéseinek  rendszerezésére  korábban

kifejlesztett eszközök (pl. a „klasszikus” tezaurusz és a morfológiai adatstruktúra) működését

számos  tényező  korlátozza.  Ezek  között az  osztályozási  nehézségek  (a  szótárak  egyedei

egyszerre több osztályba is tartozhatnak), a leíró kifejezések rendszerezésének problémái (pl.

szinonimák vö. „tiltott szavak” – Kunszt),  a  többszörös összefüggés-rendszerben nehezen

definiálható  „fiók”,  „alfiók”  struktúra  (a  morfológiai  rendszeren  belül),  valamint  az

adatbázisok statikus jellege (utólag nem módosítható és nem kiegészíthető rendszerek) a

leglényegesebb  okok,  amelyek  a  rendszerezések  elkészítését  és  elterjedését

megakadályozták.

A javasolt módszer a korábban alkalmazottaknál nagyobb „szabadságfokkal” rendelkezik

mind  az  osztályozás  mind  pedig  a  relációk  kezelése  terén.  A  tezaurusz  szigorú

struktúrájához képest lazább, de egyértelmű megfeleltetést tesz lehetővé: bizonyos elemek

több,  egymástól  független  osztályba  tartozása  is  megoldható,  amely  korábbi  dilemmák

feloldását  is  eredményezi  (kitűnő példa  erre  a  vízszigetelés alosztály  egyszerre  történő

alkalmazása  talajban  lévő  szerkezetek  védelme és  csapadékvíz-szigetelés osztályok

hierarchiájában).  Az  eltérő  jellegű  relációk  együttes  használata  jelentős  komplexitás-

redukciót  eredményez  az  adatbázis-kezelésben.  Ehhez  hasonló  kérdéskör  az

épületszerkezetek  specifikációit  (elkészítés  módja,  épületen  belüli  pozíció,  stb.)  leíró

attribútumok kezelése, amelyek egy külön csoportba rendezve minden épületszerkezethez

hozzárendelhetővé válnak, elkerülve a felesleges ismerethalmozás veszélyét. 

A fentieket összegezve megállapítható, hogy az ontológia rendszere alkalmas arra, hogy

az épületszerkezeteket, építőanyagokat leíró kifejezéseket  többdimenziós adatstruktúraként

értelmezzük, és ezáltal az egyes tulajdonságokat, specifikációkat önállóan definiáljuk. Ezáltal

az adatstruktúra hatékonyabban képes kezelni a beépített vagy hozzárendelt információkat.
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 7.1.1  Az adatbázis felépítése

Az adatbázis elkészítése az osztályok és a hierarchikus struktúra definiálásával,  és az

alkalmazandó  relációk  definiálásával  kezdődik.  Peremfeltételként  az  alábbi  célok

szerepeltek:

• az adatbázis az épületdiagnosztikai  vizsgálatok szerkezetbeazonosítási  és jelenség-

leírási fázisaiban támogassa a vizsgálatot végző szakértő munkáját;

• az adatbázis elemeihez a lényegi információk hozzárendelhetők legyenek;

• az egyes elemek közötti egyértelmű relációk kialakíthatók legyenek;

• a struktúra egyértelmű, az adatkeresés logikus és egyszerű legyen;

• az adatbázis utólagos bővítése ne ütközzön akadályba.

Az ontológiák struktúráját az OWL szabványok határozzák meg [118]. A teljes rendszer

vázát az osztályok (azon belül tetszőleges számú alosztályok) hierarchiája (szülő csúcsok és

gyermekek struktúrája), az eyedek (példányok) és az ezek egymás közötti relációit definiáló

tulajdonságok adják. Kétféle tulajdonság létezik: 

• táry  tulajdonság ::::  a  különböző  osztályokban  található  egyedek  közötti  relációt

valósít meg;

• adattípus tulajdonság ::::  az egyedek és bizonyos adatok közötti relációt hoz létre (ez

utóbbit a kifejlesztett szemantikai háló nem tartalmazza). 

A tudás-reprezentáció teljessé tételéhez a szemantikai  háló egyéb funkciói  nyújtanak

további  segítséget.  Ezek közül  kiemelt  jelentősége van az  annotációnak,  amely  járulékos

információk  (pl.  a  szerkezet  pontos  leírása,  alkalmazásának  körülményei,  stb.)

hozzárendelését teszi lehetővé az osztályok szintjén és az egyedek szintjén egyaránt.
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Az épületdiagnosztikai ontológia szerkezete

A megfogalmazott irányelveket követve az adatbázis hierarchiájának legfelső szintjén

három  osztály  fedi  le  a  teljes  ismerethalmazt:  a  szerkezet :::;  anyag és  a  jelenség.  Az

osztályok  közötti  kapcsolatokat  a  táry  tulajdonságként

meghatározott ez_a_jelenség_fordul_elő_vele elnevezésű  reláció,  valamint  az

ebből_készült és  ez_készült_belőle elnevezésű,  egymás  inverz  relációi  jelentik  (a

struktúra csúcsát l. 15. a elvi ábrán).

A szerkezet és az anyag osztályok az ez_jellemző_rá tárgy tulajdonsággal kapcsolódnak

egyfajta, a specifikációkat és különböző tulajdonságokat tartalmazó attribútum osztályhoz

(l 15.b ábra).

A jelenség szülő  csúcshoz  három  gyermek  tartozik  (hibakategória,  elváltozás,

jelenségek_vizsgálata), amelyek közötti relációk pl. a jelenségek oksági viszonyait tárják

fel. A szerkezet és anyag csúcsok egyaránt kapcsolódnak ezekhez a gyermek csúcsokhoz,

ahogyan az  attribútum alosztályaihoz (szerkezeti_attribútum,  anyag attribútum) is (l.

15.c ábra). 

Az  anyag alosztályainak meghatározása egyszerű volt:  az alosztályok (gyermekek) az

eredet  szerint  kerültek  meghatározásra  (fém,  növényi_származék,  ásványi_származék,

kőolajszármazék, üveg.  Az egyes kombinált építőanyagok esetében az építőanyagokhoz

rendelt  Attribútumok között találhatók  a  kiegészítő  építőanyagok  vagy  módosítók

(ahogyan pl. a hordozóréteg a vízszigetelő lemezek esetében). Az így kialakult alosztályok –

a  vonatkozó  szakirodalom  felhasználásával  –  a  fenti  logikát  követve  voltak
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meghatározhatók.

A szerkezet  osztály  közvetlen  alosztályainak  meghatározása  az  épületben  betöltött

funkciója  alapján  (az  épületszerkezet  l.  1.1 alfejezet)  történt  meg  (14  alosztállyal)1.  A

kidolgozott hierarchiában  az  alosztályok  definiálásánál  az  adott épületszerkezeti  csoport

funkciója volt  a meghatározó.  Az osztályozás sajátossága,  hogy a  rétegrendi_elem és  a

kiegészítő_épületszerkezet önálló alosztályként szerepel a többi épületszerkezeti osztály

között.  Némi magyarázatot  igényel  ennek a két  alosztálynak a  megjelenése  a hierarchia

magasabb  fokán.  A  Rétegrendi  elem osztály  foglalja  magába  mindazokat  az

épületszerkezeti  elemeket,  amelyek  együttesen  jellemző  rétegrendeket  képeznek  (pl.

átszellőztetett homlokzatburkolatot vagy lapostetőt), valamint azokat az elemeket, amelyek

kizárólag  társult  szerkezetként  jelenhetnek  meg egy épületben  (pl.  felületképzés,  hő-  és

hangszigetelés,  stb.).  Ennek  ellenére,  sok  elváltozás  kiértékelésénél  válik  szükségessé  az

egyes  rétegrendi  elem  egyedi  sajátosságainak  megismerése  (másképp  fogalmazva:

rétegrendként  kezelve  nehézségekbe  ütközik  az  információk  hozzárendelése  az  egyes

elváltozásokhoz  és  építőanyagokhoz),  A  Kiegészítő  épületszerkezet különválasztása

mögött is  hasonló vezérelvek fedezhetők fel :  számos tönkremenetelt  és egyéb jelenséget

okoz sok olyan épületszerkezet, amely funkciója miatt nem sorolható be a többi osztályba,

azonban az ismeretek hozzárendelése igényli az osztály-szintű halmazt. 

1 1.  Az épületszerkezetekkel foglalkozó szakirodalmi források struktúrái  a saját  rendszerükön belül  logikus voltak,  azonban egymás

között bizonyos lényegi különbségek és átfedések is felfedezhetők voltak. Ezek az eltérések vezettek oda, hogy a kidolgozott hierarchia

némiképp eltér a korábbi rendszerezésektől.
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Az így  kialakult  struktúra gyermek csúcsai  és  a  többi  fő  osztályok gyermek csúcsai

között is többféle reláció alakult ki, egy alacsonyabb szinten (l. 16. elvi ábra). 

Az  információ-rendszerezések  sajátossága,  hogy  fagráf  képében  bemutathatók  a

kifejezések  közötti  kapcsolatok  (ahogyan  korábban  ismertetett tezaurusz  esetében  a  A

természeti jelenségek és műszaki jellemzők fagráfja [47] ábrán is látható). A '80-as években

tapasztalt  tömeges  tönkremenetel,  a  nem  járható  lapostetőknél  előforduló  gyakori

hibajelenség  (PIB  vízszigetelő  lemez  elöregedése)  illusztrálja  az  ontológiában  kialakuló

relációkat (l. 17. elvi ábra).
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Az  ismertetett módon  rendszerezett (teljes)  adathalmazban  kialakult  információ-

kapcsolatok áttekinthetőségét az alkalmazott szoftver dinamikus grafikus felületei gráfokkal

támogatják  („tudástérkép”),  ahol  a  gráf  csomópontjaiban  az  osztályok  és  az  egyedek

találhatók, az ezeket összekötő (irányított) élek az osztályok és egyedek relációit fejezik ki. A

gráfot és annak egy részletét mutatja be a  19.  ábra.  A többdimenziós relációk vizuálisan

nehezen  jeleníthetők  meg  statikus  állapotban  (ez  okozza  azt,  hogy  a  leközölt  ábrán

semmiféle rendezettség nem fedezhető fel), az alkalmazott eszköz dinamikus felülete viszont

érzékletesen ábrázolja ezeket a relációkat.

A szisztematikus rendszerezés  következtében egy átlátható  hierarchia  jött létre,  ahol

minden  egyed  logikusan  betagozódik  valamely  al-  vagy  al-alosztályba.  A  hierarchia

sarokszámait a 4. táblázat mutatja be.

 60./132 oldal

17. Ábra. Az ontológiában kialakuló relációk az ELASTOLEN fényvédő máz és a NEOACID vízszigetelés esetében

DOI: 10.15477/SZE.MMTDI.2015.008



Lakóépületek állapotfelmérése és felújítás tervezése strukturált fuzzy deszkriptorok segítségével

4. Táblázat. Az adatbázis struktúra lényegi tulajdonságai

Fő osztály Osztály (ABC sorrend) Alosztályok száma Egyedek száma

Épületszerkezet

Alapok 2 15

Egyéb térelválasztó ~ 4 28

Fedélszerkezet 5 / 7 / 2 33

Függőleges teherhordó ~ 2 / 5 / 3 22

Függőleges térelhatároló ~ 2 / 10 / 5 34

Gépészeti szerkezet 5 / 9 / 7 / 9 / 6 10

Kiegészítő ~ 7 / 7 / 12 / 13 / 12 29

Lapostető ~ 3 / 3 / 4 / 4 / 4 2

Nyílászáró ~ 6 / 21 / 7 / 2 29

Rétegrendi elem 12 / 18 / 34 / 22 / 20 / 38 163

Szintáthidalás 2 / 17 8

Vízszintes teherhordó ~ 4 / 6 / 5 / 7 / 4 81

Vízszintes térelválasztó ~ 2 / 4 15

Nagyteres külső térelhatároló ~ 3 / 6 / 12

Építőanyag

Fém 3 / 2 18

Kőolajszármazék 2 / 5 / 8 / 2 57

Növényi származék 4 / 7 / 8 / 2 / 2 62

Ásványi származék 4 / 18 / 10 / 3 82

Üveg 9 / 2 / 4 18

Jelenségek

Elváltozások 5 / 25 / 35 / 22

Hibakategóriák 6 / 23 / 39 / 8 / 13

Jelenségek vizsgálata 11 / 8 / 11

Attribútumok
Építőanyag attribútumok 2 / 4 

Épületszerkezeti attribútumok 14 / 11 115

A szemantikai háló további tulajdonságai

Egyedek és osztályok száma (axiómák) 30709

Logikai axiómák száma 10911

Osztályok száma 770

Tárgy tulajdonságok száma 9

Egyedek száma 924

Szülő-gyermek reláció 798

Az  elkészült  ontológia  (szemantikai  háló)  lényeges  tulajdonsága  annak  dinamikus

fejleszthetősége.  Ez  a  sajátosság  a  gyorsan  fejlődő  építőipari  területen  rendkívüli

jelentőséggel bír, hiszen az újonnan kialakult épületszerkezetek és építőanyagok, valamint

ezek kombinációja könnyedén beilleszthető a már kialakult struktúrába. 
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A  kiválasztott eszköz  előnye  más  szemantikai  hálókhoz  képest,  hogy  a  rendszer

lehetőséget  teremt  a  különböző  szakterületi  szakértők  közötti  együttműködésre.  Ennek

következtében a tudás-reprezentáció, valamint maga a tudásbázis még inkább tényszerűvé

és megalapozottá válik.

A kutatás tárgyát képező épületállomány épületszerkezeti elemzését az  1. sz. melléklet

tartalmazza.  A fenti  módszer alkalmazásával  a szerző elkészítette annak ontológiai  adat-

struktúráját. Az épülettípusra történő leszűkítés abban segít, hogy kifejezetten az ehhez az

épületállományhoz tartozó kifejezés-gyűjteményt vizsgáljuk, feltérképezzük az alkalmazott

szerkezetek,  anyagok és  gyakran tapasztalt  tönkremenetelek közötti  kapcsolatokat.  A  18.

ábrán az elkészült specifikus ontológia részlete látható: az alkalmazás OntoGraf moduljával

készült  gráf  Mátrai-födém relációit  mutatja  be.  Az  irányított élek  az  eltérő  relációkat

különböző színekkel  jelzik (kék: osztály-alosztály;  lila:  osztály-egyed; sárga:  építőanyag-

szerkezet ;  szürke:  jelenség-szerkezet ;  narancs:  jelenség-anyag),  a  csomópontok  a  nevük

mellett szimbólumokkal vannak ellátva (osztályok: narancs kör; egyedek: lila rombusz). A

födém szerkezeti rajzait az ontológia nem tartalmazza.

 62./132 oldal

DOI: 10.15477/SZE.MMTDI.2015.008

http://protegewiki.stanford.edu/wiki/OntoGraf


Lakóépületek állapotfelmérése és felújítás tervezése strukturált fuzzy deszkriptorok segítségével

 63./132 oldal
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 7.1.2  Szakértési jegyzőkönyvek alkalmazott kifejezés-gyűjteménye

Az  elkészített ontológiát  felhasználva  a  kutatás  során  a  szerző  megvizsgálta  az

épületdiagnosztikai  szakértési  jegyzőkönyvek  egy reprezentatív  mintáját1.  Elemzésével  a

jegyzőkönyvek megállapításait (építőanyag- és épületszerkezet-beazonosításait, a jelenségek

leírását) figyelte meg: az alkalmazott kifejezéseket az ontológia struktúrájába illesztette, és

elemezte  a  létrejövő  relációkat  a  szerkezet;  anyag;  jelenség osztályai,  alosztályai  és

egyedei között. A vizsgálat során a szerző arra kereste a választ, hogy a szakértési munkák

milyen  tönkremeneteleket  tárgyaltak,  illetve  milyen  összefüggéseket  állapítottak  meg  a

szerkezetek, építőanyagok és az elváltozások között.

Az 10982 és 20004 között készült jegyzőkönyvek tárgyának megoszlása épülettípusonként

és meghibásodásonként a 20. ábra diagramjáról olvasható le.

A vizsgálatok célja eltérő volt (felelősségi körök megállapítása, szavatossági és jótállási

kérdések, általános igazságügyi  szakértés,  stb.),  azonban minden esetben lényeges szerep

jutott az ok-okozati  összefüggések leírásának. Ezt felhasználva a szerző (az ontológiában

alkalmazott tárgy tulajdonság relációkkal) feltérképezte a tapasztalt jelenségek, a vizsgált

szerkezetek és az anyagok közötti kapcsolatrendszert. Az így kialakult szemantikai hálóban

megjelentek azok a „súlypontok”, amelyek a jegyzőkönyvekben tárgyalt tönkremenetelek

előfordulásait és azok okozati összefüggés-rendszerét tükrözik.

Az alkalmazott ontológia grafikus felületén keresztül előhívható fastruktúra látványosan

kiemeli a gyakoriság szempontjából leginkább kritikus jelenségeket (l. 21. ábra).

Az kidolgozott szemantikai háló nagy előnye, hogy a létrehozott relációk segítségével

1 1. A szerző 97 szakértési jegyzőkönyvet elemezett, amelyet a BME Épületszerkezettani Tanszéke bocsátott rendelkezésére
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20. Ábra. A szakértési munkák megoszlása épülettípusonként és meghibásodásonként
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egyfajta szakértői  tudás (így a korábban tapasztalt  tönkremenetelek ok-okozati  és egyéb

összefüggései) épül a struktúrába, amely egy éppen aktuális vizsgálat esetén könnyűszerrel

előhívható.  A  szakértő  ezen  keresztül  áttekintheti  az  előző  szakértési  munkák  során

megállapított jellemző  kapcsolatokat  az  elváltozások  tekintetében,  így  az  adott vizsgálat

során  azok  tapasztalatait  képes  felhasználni.  Ez  azt  jelenti,  hogy  a  kidolgozott

épületdiagnosztikai  ontológia  nem  csupán  egy  strukturált  kifejezésgyűjtemény,  hanem

egyfajta,  közösségi  tudást  reprezentáló  módszertani  eszköz,  amely  hatékonyan  képes

támogatni az épületdiagnosztikai vizsgálatok elvégzését.

 7.1.3  Az alkalmazott ismeretrendszerezés korlátai

A  rendelkezésre  álló,  az  épületszerkezeteket  definiáló  szakirodalmi  forrásokat  az

jellemzi,  hogy  az  egyes  osztályokat,  egyedeket  leíró  kifejezések  eltérőek,  így  azok

harmonizációjának elvégzése nehézségekbe ütközik. Az esetleges ellentmondások feloldása

érdekében a  szerző saját  rendszert  alkalmazott,  ahol  feltünteti  az  egyes  források sajátos

rendelkezéseit.
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Az alkalmazott eszköz hátrányaként említendő, hogy a szerkezet-beazonosítást, valamint

az  elváltozás  prezentálását  nagymértékben  megkönnyítené  egy  típuscsomópont  vagy

jellemző tönkremeneteli  kép hozzárendelése a kifejezésekhez, azonban az eszköz jelenleg

nem alkalmas a képek belső tárolására. Amíg maga az ontológia alkalmas nem lesz erre,

külső  hivatkozások  beillesztésével  (annotációk  alkalmazásával)  tehetők  elérhetővé  a

fontosabb illusztrációk.

A kidolgozott modell érvényességét illetően megjegyzendő, hogy bizonyos szempontok

felülírhatják a kidolgozott módszer struktúráját (pl. egyes szakvizsgálatok más preferenciát

igényelhetnek). 

A modell struktúrájával és kereteivel kapcsolatosan szükséges még megemlíteni. hogy

Kant óta tudjuk, hogy 

a  valóságot  értelmezni  a  leghívebben  rendszerben  gondolkodva  lehet ;  de  azonnal
elveszítjük  ennek  minden  előnyét,  ha  eleve  nem  hipotetikusnak,  állandóan
korrigálandónak tekintjük ezt a rendszert.1

Az  elkészült  ontológia  adatbázis  a  http://www.sze.hu/~mgergo/PhD/Ontologia/

tárhelyen,  a  bérházaké  a  http://www.sze.hu/~mgergo/PhD/Berhazepuletek_Ontologiaja/

tárhelyen érhető el.

 7.1.4  Továbbfejlesztési javaslatok

Az adatbázis hierarchikus struktúrába rendezve tartalmazza az épületszerkezetekkel és

azok  jellemzőivel  összefüggő  elváltozásokat.  Az  elváltozások  megjelenéséhez  azonban

peremfeltételek is rendelhetők: egyszerű, fuzzy produkciós szabályok segítségével bizonyos

jelenségek egyértelmű előfeltételei is meghatározhatókká válnak. Ilyen módszerrel többek

között az összeférhetetlen anyagú rétegrendi elemek reakcióiból származó elváltozások, az

egyes  tipikus  épületszerkezeti  tönkremenetelek  (pl.  lapostető  szigetelési  problémák),

valamint  épületfizikai  jelenségekből  adódó  hibák  háttere  lesz  könnyen  előkereshető  az

adatbázisból.

1 1. Bundula, I. Németh G. Béla nekrológ, Magyar Narancs, XX. évf. , 37. sz. p 40.
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 7.1.5  Az  épületdiagnosztikai  tudásbázist  támogató  ontológia  készítésének

konklúziói

A kidolgozott épületdiagnosztikai ontológia számos tekintetben kedvezőbbnek bizonyul

a  korábban  e  területen  alkalmazott ismeret-rendszerezési  eljárásokkal  szemben.  Röviden

összefoglalva az alábbi előnyök szólnak a módszer gyakorlati alkalmazása mellett:

• többrétű  kapcsolatrendszere  lehetővé  teszi  az  épületszerkezetek,  építőanyagok  és

elváltozási jelenségek többdimenziós jellemzőinek leírását ;

• dinamikus  fejleszthetősége  a  folyamatosan  bővülő  épületszerkezet  és  építőanyag

állomány követésére alkalmassá teszi ;

• a bemutatott eszköz támogatja a szemantikai háló kooperatív (közösségi) fejlesztését

és kontrollját ;

• az  ontológián  belül  lehetőség  van  az  egyes  specifikus  épületállományok  önálló

elemzésére és a vele kapcsolatos ismeretek tudásreprezentációjára;

• a  korábbi  szakértési  eljárások  tapasztalatait  beépítve  a  szemrevételezéses

eljárásokban hatékony módszertani  segédeszközként támogatja a tönkremenetelek

elemzését.

A  dolgozat  szerzője  fontosnak  tartja  újfent  leszögezni,  hogy  az  épületdiagnosztika

szakterület fejlesztésében alapvető feladat az ismeretek logikus rendszerben történő tárolása.

A  javasolt  egyszerű  módszer  alkalmazásával  az  ismeretek  Augeiasz  istállója  könnyedén

rendbe hozható (ha nem is egy nap alatt).
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1.  tézis Javaslatot  tettem az  épületdiagnosztikai  szakértési  eljárások  során  alkalmazott

szakkifejezések eységes, formalizált leírására. [M1-M3; M6; M7; M18]

1.1  altézis. Megállapítottam,  hoy  az  adatbázissal  szemben  támasztott követelmények

(igények) kielégítésére leginkább az ontológia módszerei alkalmasak. Javaslatot tettem ey

eységesített és rendszerezett adatbázis elkészítésére, amely az épületszerkezetek mellett az

építőanyagokat is, valamint a mindkét csoportot érintő elváltozásokat eyaránt tartalmazza.

[M18]

1.2 altézis. Megállapítottam, hoy az általam javasolt és kidolgozott ontológia alkalmas a

szemrevételezéses  épületdiagnosztikai  vizsgálatok  hatékony  támogatására.  A  módszer

alkalmazásával feltérképezhetők azok a szerkezet- és anyagkombinációk, amelyek a jellemző

tönkremeneteli mechanizmusokat eredményezhetik. [M18]

 7.2  Szabálybázis  alapú  fuzzy  rendszer  alkalmazása  egy  adott  épületállományt

érintő beavatkozások sorrendjének megállapításához

 7.2.1  Bizonytalanság az épületszerkezetek elváltozásainak kiértékelésében

Az  épületfenntartó  rendszerek  feladata  a  kezelésükbe  tartozó  épületállomány

karbantartása,  így  az  esetlegesen  megjelenő  tönkremenetelek  rendbehozatala  is.  Nagy

számú  épületállomány  esetében  a  beavatkozások  sorrendjének  meghatározása  kihat  a

karbantartási folyamatok hatékonyságára. A sorrendről természetesen műszaki szempontok

figyelembe vételével szükséges dönteni, azonban – leszámítva a szélsőségesnek tekinthető

élet- vagy balesetveszélyes helyzeteket – gyakran nehéz ezeket a szempontokat összevetni.

Ugyanakkor, a tönkremenetelek által előidézett értékcsökkenésnek léteznek nem, vagy csak

nehezen számszerűsíthető aspektusai (pl. a használati, vagy az esztétikai értékcsökkenés),

amelyek tovább bonyolítják a beavatkozási sorrend megállapítását. 

Amennyiben  ezeket  a  tényezőket  egymástól  függetlenül  vizsgáljuk,  számos,  a

gyakorlatban  bevált  megoldás  képes  támogatni  a  felújítás  folyamatával  kapcsolatos

döntéseket.  A  hibák  súlyossága,  az  adott épület(rész)  szerepe,  a  felújítás  költségei,  stb.

egyaránt befolyásolják ezt a sorrendet, amelyek együttes vizsgálata komplexebb módszer

alkalmazását igényli. 

Az ismertetett műszaki problémához hasonló esetekben a fuzzy rendszer alkalmazása
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sikerre vezetett [119]–[121]. A dolgozat írója emiatt vizsgálta meg a módszer alkalmazásának

lehetőségét az épületszerkezeti elváltozások kiértékelésének folyamatában. 

Az  alábbiakban  az  összehasonlító  elemzés  elkészítését  támogató  módszer  részletes

bemutatása történik, ezt követően egy (korábbi szakértési jegyzőkönyvek megállapításaira

épülő) esettanulmányon keresztül mutatjuk be a módszer működését.

 7.2.2  A javasolt matematikai modell bemutatása

A fuzzy rendszer felépítése és egységei

A vonatkozó szakirodalom alapján [70] elkészített szakterület-specifikus fuzzy rendszer

egységeit és szerkezeti vázlatát a 22. ábra mutatja be.

A  tudásbázis (hosszú  távú  memória)  tartalmazza  a  szerkezetbeazonosítással,

jelenségleírással  és  elváltozási  mechanizmusokkal  kapcsolatos,  korábban  megszerzett

ismereteket.  A  tönkremenetelek  feltételrendszerét  fuzzy  produkciós  szabályokkal

határozhatjuk meg. A szabályok általános alakja „ha A, akkor B”, ahol A és B a bemeneti és

kimeneti  univerzális  halmazok  fuzzy  halmazai.  A  tudásbázis  elváltozásokkal  kapcsolatos

szabályrendszerének  felépítéséhez  a  vonatkozó  szakirodalom  mellett a  meglévő

épületdiagnosztikai vizsgálati jegyzőkönyvek és kutatócsoportoknak a tárgyban elkészített

állapotjelentései szolgáltatnak hátteret (szakértő diagnosztikai archívum). 

Az adatbázis célja a szakértő rendszer bizonyos feladataival kapcsolatos adatok tárolása,

melyeket a vizsgálatot végző szakértő a helyszíni szemle során táplál be. Ekkor az adatbázis
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tárolja  a  rendszer  bizonyos  feladataival  kapcsolatos  jellemző  paraméterértékeket  (ez  az

épületdiagnosztika  esetében  a  hagyományosnak  tekinthető  szakterületekhez  képest

összetettebb,  hiszen  nem  csupán  és  nem  feltétlenül  csak  számszerűsíthető  adatokat

tartalmaz,  hanem rajzi  és  fotó dokumentációkat  is).  Ez  utóbbiak miatt az  eseti  vizsgálat

során  a  módszer  aktív  szerepvállalásra  ösztönzi  a  tevékenykedő  szakértőt  (a  vizsgálatot

végző  szakértő  folyamatos  „kontrollja”  a  módszer  előnyére  szolgál).  Az  adatbázis

alkalmazása  közben  a  korábbi  vizsgálatok  során  tárolt  képi  információkkal  történő

összevetés a tapasztalt jelenség pontosabb körülírását eredményezheti. 

A  következtető  gép (inference  engine)  a  helyszíni  vizsgálaton  felvett,  az  adatbázisban

tárolt  adatok és tények,  valamint  a tudásbázisból  ezekhez a  tényekhez rendelhető  fuzzy

produkciós  szabályok felhasználásával  célvezérelt  (hátrafelé  haladó)  kiértékelést  végez:  a

tapasztalt  jelenséghez  elvezető  szabályokat  tekinti  át.  A  következtető  gép  a  szabályok

alkalmazási sorrendjére vagy a szabályok kiválasztására metaszabályokat is felhasználhat,

melyek leállási feltételeket, szabályok közötti (esetleg állapottól függő) precedenciákat, vagy

a felhasználóval történő kommunikációt határozzák meg. Az általános fuzzy következtető

egység működési vázlatát a 23. ábra mutatja be.

A  metaszabály-bázis alapvető célja, hogy a felesleges szabályok alkalmazását elkerülve

egyszerűsítse  a  rendszer  működését.  A  bonyolultabb  rendszerek  modellezéséhez

hierarchikus szabálybázis és következtető gép alkalmazása szükséges. Ilyen rendszerekben

kiemelt  jelentőségű  a  metaszabálybázisok  szintje,  mely  a  számítási  bonyolultság

csökkentésében  alapvető  szerepet  játszik.  Az  épületdiagnosztikai  szakértő  rendszerben a

metaszabályok a jellegzetes meghibásodási tönkremenetelekhez rendelhetők, pl. penészedés,

lapostető-beázás, elmozdulás, stb.

A  kommunikációs/mayarázó  felület a  felhasználó  és  a  rendszer  kapcsolatát  szolgálja,

például a konklúzióhoz vezető következtetési szabályok sorozatának megadásával segítheti a

 70./132 oldal

23. Ábra. A fuzzy következtető eység működési vázlata [67]

DOI: 10.15477/SZE.MMTDI.2015.008



Lakóépületek állapotfelmérése és felújítás tervezése strukturált fuzzy deszkriptorok segítségével

felhasználót  a  szakértő  rendszer  működésének  megértésében.  A  szakértő  az  adott

szemrevételezés során a kommunikációs felületen keresztül táplálja be a vizsgálat tárgyának

jellemzőit a rendszerbe (vizsgálati  adatlap).  A kommunikációs felület egyrészt irányítja a

felhasználót  a  részletes  vizsgálat  elvégzése  felé  (az  elváltozás  megismeréséhez  szükséges

összes  adat  bevitele;  a  pontos  jelenség-leírás),  másrészt  elősegíti  a  vizsgálati  jellemzők

összevetését a rendszerben lévő, már elvégzett elemzések jellemzőivel.

A tudásbázis felépítése

A  fuzzy  rendszerek  két  legfontosabb  egysége  a  szabályokat  tartalmazó  tudásbázis,

valamint a következtető gép. A szabályok bemeneti és kimeneti változóinak kiválasztása,

illetve  a  szabályrendszer  elkészítése  szakértői  kompetenciába  tartozik:  az  elkészített

szakértő  rendszerben  a  hátteret  a  rendelkezésre  álló  szakértési  munkák  jegyzőkönyvei

biztosították.  A  tönkremeneteli  jelenségek  mechanizmusát  minőségi  hibafa-elemzéssel

tártuk  fel :  segítségével  az  elváltozás  előzményei,  az  egyes  kiváltó  tényezők  közötti

összefüggések váltak könnyen áttekinthetővé.

Noha valójában a beavatkozások reális sorrendjének megállapításához számos tényező

együttes figyelembe vétele szükséges, jelen esetben három olyan szempontot emeltünk be a

számítás  folyamatába,  amelyek  képesek  lefedni  a  döntés  meghozása  szempontjából

legfontosabb műszaki kérdéseket1. 

A  fuzzy  produkciós  szabályokból  épülő  tudásbázis  bemeneti  változóit  meghatározó

szempontok  az  elváltozás  (tönkremenetel)  élet-  és  vagyonvédelmi  kihatásait,  a  kijavítás

költségeinek ésszerűségét és az érintett épület jelentőségét (építészeti  értékét,  társadalmi

hasznosságát, stb.) rögzítik. 

A  fuzzy  számítási  eljárások  lehetőséget  biztosítanak  ahhoz,  hogy  a  bemeneti  és  a

kimeneti  változók  partícióit  nyelvi  címkékkel  lássuk  el.  Ez  komoly  segítséget  jelent  a

hagyományosan köznyelvi minősítéssel operáló szakértési jegyzőkönyvek kiértékelésében. 

Az előre meghatározott szempontrendszerre épülő bemeneti és kimeneti változók, azok

partíciói, illetve a teljes szabálybázis a 2. sz. mellékletben találhatók. A szabálybázis az egyik

1 1. Megjeyzés :::: a beavatkozáson az ismertetett modellben az épület(rész) élettartamát meghosszabbító beavatkozást értjük. Az elbontás az

épület életének végpontját jelenti, ennélfogva nem képezi a vizsgálat tárgyát.

 71./132 oldal

DOI: 10.15477/SZE.MMTDI.2015.008



 7 Új módszerek és megközelítések az épületek állapotfelmérésében és felújításuk optimalizálásában

(jelen  esetben  az  „építészeti  érték”) bemeneti  változóra  épülő  mátrixok  segítségével

áttekinthetőbben  ábrázolható,  ahol  a  cellák  a  szabályok  sorszámát  tartalmazzák  (a

beavatkozási kényszer mértéke a színskálával érzékeltethető), l. 5.táblázat.

5. Táblázat. A szabálybázis mátrix alakban, színskálával

Építészeti érték (1) Építészeti érték (2) Építészeti érték (3)
jelentéktele
n  építészeti
értékkel
rendelkezik

Élet-és vagyonvédelem közepes
építészeti
értékkel
rendelkezik

Élet-és vagyonvédelem jelentős
építészeti
értékkel
rendelkezik

Élet-és vagyonvédelem

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

M
eg

té
rü

lé
s

1 1 2 4 5 7

M
eg

té
rü

lé
s

1 1 2 4 5 7

M
eg

té
rü

lé
s

1 1 3 4 6 10

2 1 3 4 6 7 2 2 3 5 6 8 2 2 4 5 7 10

3 2 4 5 7 8 3 2 4 5 7 9 3 3 4 6 7 10

4 3 4 6 7 9 4 3 5 6 8 9 4 4 5 7 8 10

5 4 5 7 8 10 5 4 5 7 9 10 5 4 6 7 9 10

Beavatkozási kényszer mértéke

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Fuzzy következtetés, defuzzifikálási stratégia kiválasztása

A tudásbázis mellett a fuzzy rendszer másik legfontosabb egysége a következtető gép és

az  általa  használt  következtetési  algoritmus,  amely  a  megfigyelések  (bemeneti  értékek)

felhasználásával hozza létre a következtetést. Az algoritmus az aktuális megfigyeléseket veti

össze  a  szabályok  antecedenseivel  (illeszkedés  mértékének  meghatározása),  annak

érdekében, hogy az egyes szabályok szerepét meghatározza a konklúzió megalkotásában. A

tárgyalt  esetvizsgálatokhoz  a  Mamdani-eljárást  alkalmaztunk  [88],  amelynek  során  a

konjunkció minimumát vettük figyelembe.

A  fuzzy  rendszer  eredményeként  megszületett következtetés  a  vizsgálatok

kiértékeléséhez,  illetve  további  vizsgálatokhoz  már  megfelelő  lehet,  azonban  törekedni

kellett az egymástól  független elváltozási  jelenségek objektív összevethetőségére.  Ezért  a

következtető egység kimeneti fuzzy értékét defuzzifikáltuk (alkalmazott módszer: súlyponti

defuzzifikáció, COG).

Esettanulmány:  beavatkozási  sorrend  meghatározása  az  épületszerkezetek  tönkremenetele
ismeretében

A korábban ismertetett, a BME Épületszerkezettani Tanszék munkatársai által készített

szakértési  jegyzőkönyvek  alapján  az  esettanulmányban  három  eltérő  tönkremenetel

összehasonlító  elemzése  történik  meg  a  javasolt  módszer  és  szempontrendszer
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alkalmazásával : 

• emelt komfortfokozatú üdülőépület szerelt válaszfalán tapasztalható repedéskép;

• kenyérgyár üzemi területén jelentkező falpenészedés;

• sportcsarnok mennyezeti hőszigetelésének leválása.

Ezek a meghibásodások egymástól sok szempontból különböznek. A tönkremenetelek

súlyossága,  a  meghibásodások  kijavításának  megoldási  lehetőségei,  költségek  egyaránt

eltérőek. Előzetesen feltételezhető,  hogy a csupán esztétikai jellegű tönkremenetel kisebb

mértékben  igényli  a  beavatkozást,  mint  a  kenyérgyári  falpenészedés,  vagy  a

sportlétesítmény tönkremenetele, azonban számítások nélkül a feltételezés csak feltételezés

marad. A falpenészedés és a hőszigetelési probléma esetében már nem ennyire egyértelmű a

rangsor. Ebben az esetben szükség van egyfajta részletesebb elemzésre, amelyre a javasolt

modell megoldást nyújt.

Az esettanulmány részletes bemutatása a 2.sz. Mellékletben található.

Az esettanulmány konklúziói

Az  egymástól  jelentősen  eltérő  épületeken  tapasztalható  elváltozások  kijavítási

sorrendjének fuzzy rendszer alkalmazásával történő elemzése arra az eredményre vezetett,

hogy  a  három  eltérő  szempont  egyidejű  figyelembe  vételével  (veszélyesség,  megtérülés,

építészeti érték) leginkább a sportcsarnok tetőszigetelését szükséges kijavítani. Ezt követi a

péküzem gyártócsarnok penészedése, majd az üdülőépület válaszfal-repedése. Az elemzések

eredményeit a 24. ábrán látható konklúziók szemléltetik.

Az  esettanulmány  több  szempontból  is  tanulságos  volt.  A  tetszőlegesen  kiválasztott

tönkremenetelek  összehasonító  elemzése  sikeresnek  tekinthető,  hiszen  az  eredmények  a
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szakértési  munka  közben  megfogalmazott sejtéseket  számításokkal  támasztják  alá.

Mindemellett az  is  világosan  látható,  hogy  az  egymástól  nagyon  eltérő  eseteket,  jól

megfogalmazott szempontrendszer  alapján,  a  fuzzy  rendszerrel  akkor  is  össze  tudunk

hasonlítani, ha a szempontokat nyelvi változókkal definiáljuk.

 7.2.3  Összegzés

Az  esettanulmányban  ismertetett elváltozások  kiértékelése  a  fuzzy  rendszer

épületdiagnosztikai  alkalmazását  illusztrálja.  A  javasolt  módszer  a  hagyományos  (a

szakértők  által  egyénileg  elkészített,  saját  tudásukra  és  tapasztalataikra  épülő)  vizsgálati

módszerrel  összevetve pontosabb (és  kézzelfoghatóbb)  eredményekre vezet  a  kiválasztott

bemeneti  változók  mélyrehatóbb  elemzése  után.  A  bemeneti  változók  mennyisége,  azok

partícióinak  száma  növelhető,  a  kimeneti  változó  értékkészlete  tovább  bővíthető.

Figyelembe  kell  azonban  venni,  hogy  a  rendszer  finomítása  (pontosítása)  a  szabályok

számának indokolatlan mértékű növekedéséhez is vezethet.

Az ismertetett minőségi kiértékelés az elváltozások elvi összehasonlítására a bemutatott

szempontrendszer  segítségével  így  is  alkalmas.  Az  elemzés  képes  arra,  hogy  egy

ingatlanfenntartó  rendszer  döntéstámogatási  mechanizmusát  kiegészítse  az  épületek

meghibásodását  elemző  módszerrel,  oly  módon,  hogy  egymástól  nagyon  eltérő

szempontokat is képes figyelembe venni, köztük olyan tényezőket is, amelyek nem vagy

csak nagyon nehezen számszerűsíthetők.
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2. tézis. Javaslatot  tettem az épületeket  és azok szerkezeteit  érintő elváltozási  jelenségek

minőségi  értékeléséi  eljárására,  amely  fuzzy  szakértő  rendszert  alkalmaz,  az  eyes

állapotleíró jellemzők súlyozásával, a rendszer lényegi eységein (a szakértők közös tudását

reprezentáló  tudásbázison  és  következtető  eységen)  keresztül  –  a  tönkremenetelekről

eyedileg készülő, szubjektív kiértékelésekhez képest –  a valósághoz jobban igazodó képet

képes alkotni és ezáltal a reálisabb beavatkozási  sorrend megállapítását is támogatja.  [M5;

M7; M9; M10; M11]

 7.3  A  fuzzy  szignatúrás  modell  implementálása  lakóépületek

állapotmeghatározásához és -kiértékeléséhez

 7.3.1  A  lakóépületek  felújítását  támogató  önkormányzati  pályázatok

elbírálásának nehézségei

A  tárgyi  lehatárolás  során  említett városrész  (vizsgálati  terület)  közigazgatás

szempontjából  egységesen  a  Ferencvárosi  Önkormányzathoz  tartozik.  Az  önkormányzat

20010-ig  évről-évre  pályázatot  hirdetett a  társasházak  számára  vissza  nem  térítendő

támogatás  megszerzésére.  A  támogatás  a  lakóépületek  karbantartására  (felújítására)  volt

fordítható.  Mivel  a  támogatási  összeg,  amely  felett az  önkormányzat  rendelkezett,

korlátozott volt,  a  beérkező  pályázatok  közül  az  ezzel  foglalkozó  bizottságnak  kellett

kiválasztani a nyertes pályázatokat (azaz: nem minden benyújtott pályázat nyerhetett). A

pályázati  kérdőív  és  a  benyújtandó  adatok  alapján  megállapítható  volt,  hogy  az  adott

társasház milyen pénzügyi háttérrel rendelkezik, valamint az is, hogy az igényelt támogatást

mire kívánják fordítani  (minden olyan felújítás szóba kerülhetett, amely az épület közös

területeire  vonatkozik  és  állagjavítást  céloz  meg).  A  pályázatoknál  az  önkormányzatnak

léteztek preferenciái (ezek csak részben voltak nyilvánosak), mint pl. az utcai homlokzat és

tetőszerkezet rendbetétele, azonban az elbírálók számára ezek kevés támpontot jelentettek

egy végiggondolt, megalapozott döntés meghozatalában. Számos olyan tényező kerülhetett

szóba  az  egyes  felújítások  tekintetében,  amelyek  mérlegelésre  adhattak  okot  (pl.  a

tönkremenetel  veszélyessége,  az  épület  „eszmei”  értéke,  az  adott felújítás  által  elérhető

értéknövekedés,  stb.).  Figyelembe véve,  hogy a  támogatás  (elvileg)  tükrözi  a  társadalom

viszonyát az épületekhez és azok lakóihoz, az ehhez hasonló döntési folyamatoktól elvárt,

 75./132 oldal

DOI: 10.15477/SZE.MMTDI.2015.008



 7 Új módszerek és megközelítések az épületek állapotfelmérésében és felújításuk optimalizálásában

hogy  azok  a  rendelkezésre  álló  ismeretek  alapján  a  lehető  legjobban  alátámasztottak

legyenek.

Az  egyes  épületek  esetében  és  az  épületek  összességét  vizsgálva  számos,  egymással

nehezen  összehasonlítható  tulajdonság  létezik.  Elegendő  például  az  épületek  építészeti

értékét  (vagy,  általánosabban  fogalmazva:  „szépségét”)  összevetni  az  adott épületekben

található  tönkremenetelek  veszélyességével,  vagy  akár  a  szükséges  felújítások  anyagi

ráfordítási mértékével.

Nehézséget okoz az is, hogy a vizsgált területen az épületállomány több tekintetben is

inhomogén (köszönhetően az építési koroknak és technikáknak, a kivitelezés minőségének,

a karbantartás és fenntartás hatékonyságának, stb.).  A vizsgált területen található tipikus

épületeket a 25. ábra mutatja be. 

Problémát jelent továbbá, ha az egyes épületek állapotleírása eltérő mélységű, ezáltal

nehezen is összevethető. Ilyesmi könnyen előfordul, hiszen nincs egységesen alkalmazott

épületdiagnosztikai vizsgálati eszköz és módszer, aminek segítségével hasonló részletességű

kiértékelés  készülhet  minden  épületről,  ráadásul,  ha  lenne  is,  a  szakértés  közismerten

„kötetlen  műfaj”:  az  egyes  szakértők  eltérő  következtetéseket  vonhatnak  le  ugyanazon

tapasztalt jelenség alapján (vö. igazságügyi szakértési polémiák). 

A  fenti  nehézségeket  figyelembe  véve  a  szerző  javaslatot  tesz  a  fuzzy  szignatúra

struktúra  alkalmazására  a  döntéstámogatási  módszer  elkészítéséhez,  amely  hatékonyan

támogathatja  a  pályázatok  elbírálását  a  támogatások  hatékonyabb  és  objektívebb

elosztásához. Az alábbiakban a javasolt módszer ismertetése történik. A módszer a  4.4.3.

alfejezetben említett fuzzy szignatúrás modellre épül.

A  szerző  korábbi,  fuzzy  szignatúrás  modellel  kapcsolatos  kutatási  eredményeit

felhasználva  [M12]  Bukovics  egy  másfajta,  a  lakóépületek  tartószerkezeteit  érintő  fuzzy

szingleton  szignatúra  alapú  modellre  és  ehhez  kapcsolódó  döntéstámogatási  algoritmus

alkalmazására tett javaslatot [122].
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 7.3.2  Az épületállomány összehasonlításához javasolt modell

A javasolt döntéstámogatási módszer körülményei eltérnek a korábbi, épület vagy egész
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épületállomány kiértékelését célzó módszerek hátterétől. Az említett eszközöknél az esetek

egy részében az  elemzések kizártak olyan szempontokat,  amelyek mögötti  adatstruktúra

nem „egyenszilárdságú” (azaz bizonyos vizsgálatok hiányos vagy átfogó adatokat közöltek),

további  eseteknél  a  nem  mérhető  adatok  felhasználásától  tekintettek  el.  A  fejezetben

ismertetett feladat  esetén,  amennyiben  átfogó  és  összehasonlítható  adathalmazt  kell

létrehozni, fontos adatokat veszíthetünk el és ezáltal hibás következtetésekre juthatunk a

szempontrendszernek  a  fizikai  és  mérhető  feltételekre  történő  leszűkítésével.  Az

épületállomány  minden  fontosabb  aspektusára  kiterjedő  elemzés  készítése  azonban  oda

vezet, hogy hatalmas vizsgálati szempontrendszert kell kezelni, ami osztályozási készségek

nélkül  nehézségekbe ütközik.  Ez az érv magyarázatot  ad arra,  hogy a fuzzy szignatúrák

hierarchikus rendszerének adaptálása miként teszi hatékonnyá a döntéstámogatási eszközt.

A kidolgozott fuzzy szignatúrás alapstruktúra

Első  lépésként  a  rendelkezésre  álló  adatok  és  szakértői  tudás  alapján  szükséges

meghatározni  az  alkalmazott fuzzy szignatúrás  alapstruktúrát,  majd az  adatok megfelelő

fuzzy halmazait.  Ezt követően a szakértői tudás, illetve a rendelkezésre álló input-output

párok alkalmazásával a fuzzy szignatúra alapú szabályok azonosítása történik meg. Mikor a

szabálybázis  rendelkezésre  áll,  a  fuzzy  szignatúra  alapú  megfigyelések  közvetlenül

kiértékelhetők, ezáltal a javasolt döntések generálhatóvá válhatnak.

Következzék  annak  a  konkrét  fuzzy  szignatúra  struktúrának  az  áttekintése,  amely

alkalmas  a  tulajdonságok  halmazának  és  az  azokhoz  tartozó,  az  épület  kiértékelési

eljárásában alkalmazott összefüggések reprezentálására.

Az épületekről megszerezhető lényegi információkat öt fő csoportba rendezzük, amelyek

a fuzzy szignatúra struktúra első szintjét alkotják (x1; x2 ; x3; x4 ; x5). Ezek az információk az

épület lényegi állapotleíró jellemzőinek tekinthetők, amelyek együttesen írják le az épület

minőségét – azonban eltérő mértékben határozzák meg a minőséget kifejező értéket. Egy

átfogó  kiértékelés  esetén  például  az  épület  esztétikai  értékének  kisebb  jelentőséget

tulajdonítunk, mint a műszaki állagot leíró értékeknek. A struktúra következő szintjén, az

egyes rész-struktúrákban is megfigyelhető ez a sajátosság: az egyes gyermek csúcsok (pl.

x11 , x12,…, x1n ) különböznek egymástól egy struktúrán belül, a tekintetben, hogy milyen
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jelentőséget  tulajdonítunk  nekik  a  szülői  csúcsra  történő  aggregálás  során.  Ezeket  az

eltéréseket  a  modellben  az  egyes  csúcsokhoz  ún.  relevancia  súlyok  segítségével  tudjuk

érvényre  juttatni,  amely  meghatározza,  hogy  egy  csúcs  mennyire  releváns  a  szülője

részfájában,  azaz  a  magasabb  szinten.  Az  egyes  csúcsok  súlyai  a  [0,1]  intervallumból

kerülhetnek ki, és nem szükséges, hogy a részfán az utódok súlyainak összege 1 legyen. A

relevancia  súlynak  a  megfigyelésekből  számított meghatározására  Mendis  et  al.  tett

javaslatot [123], amely az épületek összehasonlító elemzése során szakértők bevonásával és a

szakma szabályainak figyelembe vételével történt meg.

Az  épület  állapotleíró  jellemzőinek  eme sajátosságát  felhasználva  a  fuzzy  szignatúra

magasabb szintre történő redukciójához a részfák aggregálása során a WRAO (Weighted

Relevance  Aggregation  Operator :  Súlyozott Relevancia  Aggregációs  Operátor,  [124])

operátort célszerű alkalmazni. 

Jelölje az n darab aggregálandó csúcs l-edik gyermekének értékét xl, a relevancia súlyát

w_l, a WRAO függvényt a a jelzi a (18) képletben.

a (x1 , x2 ,… , xn;w 1,w2 ,… ,wn)=(1
n∑i=1

n

(x i⋅wi)
p)

1
p

, (18)

ahol a p az aggregációs tényező, p n R, p≠0.

A  p  aggregációs  tényező  néhány  kitüntetett értékére  nevezetes  hatványközepeket

kapunk (19), mivel azok mind speciális esetei a WRAO-nak.

p→−∞ , WRAO→minimum
p=−1, WRAO=harmonikus közép

p→0, WRAO→mértani közép
p=1, WRAO=számtani közép
p→+∞ , WRAO→maximum

(19)

A  struktúra  eltérő  tényezőinek  leírásához  nyelvi  változókat  alkalmaztunk.  A  nyelvi

változók, valamint azok tagsági függvényei a városi lakóépületek kiértékelésénél általánosan

alkalmazott építészeti szempontrendszert reprezentálják az alábbi módon.

A társasházak átfogó elemzése összetett feladat, hiszen számos tényezőt kell figyelembe

venni. Az itt ismertetett modell célja, hogy egy értékkel jellemezhessünk minden vizsgálatba

bevont  épületet.  Ezért  a  fuzzy  szignatúra  struktúrában a  szülő  csúcsok képviselik  az  öt
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leginkább  fontosnak  vélt  és  érintett építészeti  szegmenst:  várostervezés  (városképi

tulajdonságok),  építőművészet  (építészeti  érték),  szerkezettervezés  (szerkezeti  minőség),

városszociológia (életminőség) és műemlékvédelem (esztétikai tulajdonságok). Megjegyzendő,

hogy az  alábbiakban  bemutatott modell  elsősorban a  módszer  működését  illusztrálja.  A

modell precízebb működéséhez és a döntéstámogatás gyakorlati alkalmazásához további, az

építészettudomány területén végzendő vizsgálatok szükségesek.  Ehhez hasonlóan további

mérlegelést igényel a relevancia súlyok meghatározása.

A 3. sz. melléklet tartalmazza a kidolgozott szignatúra struktúrában alkalmazott szülő és

gyermek  csúcsok  formális  leírásait.  A  fuzzy  szignatúrák  megfelelő  alkalmazásához

szükséges megerősíteni, hogy a leveleken a tagsági függvények értékei a [0,1] intervallumra

értelmezhetők.  Ezért  a  meghatározott tulajdonságok  alaphalmazait  [0,1]  értékre

normalizálni kell, oly módon, hogy az összes szempont szerint az 1 értékhez közeledve jobb

az adott érték. 

Az alkalmazott szabálybázis

A szülő csúcsok szintjén öt bemeneti változó, azaz öt dimenzió található, amelyeknek

partíciói 3s3s5s3s6=810 szabályt eredményeznek. A gyermekek szintjén található bemeneti

változók partíciói  még ennél  is  jóval  nagyobb méretű szabálybázist  produkálnak.  A Fsig

hierarchikus struktúrája  azonban az ilyen nagy komplexitású szabálybázisokat  is  kezelni

képes.

Következtetési eljárás

A  Mamdani  típusú  [88] következtetésre  építve  Tamás  et  al.  [125] bemutatta  annak

egyfajta  általánosítását,  amely  szignatúra  alapú szabálybázisokra  épül.  A  lényegi  eltérés

ebben  a  módszerben  az  első  lépésben  érhető  tetten,  ahol  a  megfigyelés  és  a  szabályok

előzménye közötti illeszkedés mértéke meghatározásra kerül.

A szerző a tárgyalt eljárásban ezt a módszert alkalmazta, ahol a szignatúra struktúra

aggregációs operátoraként a konjunkció minimumát használta.

Esettanulmány 

Az  5.2.  alfejezetben  bemutatott épületállományt  annak  természetes  környezetében,  a

20000-es  években  végrehajtott fejlesztések  eredményeként  kialakult  épületállománnyal

 80./132 oldal

DOI: 10.15477/SZE.MMTDI.2015.008



Lakóépületek állapotfelmérése és felújítás tervezése strukturált fuzzy deszkriptorok segítségével

együtt vizsgáltuk meg a  fent leírt  jellemzők tükrében.  Az ily módon kialakult  vizsgálati

halmaz jellemző utcaképi megjelenését mutatja be a 25. ábra. 

Az  eljárás  kiemelt  fontosságú  lépése  az  aggregációs  operátorokban  szereplő

súlytényezők meghatározása, amelynek az alapját jelentő relevancia súlyok meghatározása a

szakmai tapasztalatokra épül. Az egyes gyermek  x értéke és  w_ relevancia súlyából a (18)

képlet alapján határoztuk meg az egyes részfák és a struktúra csúcsának a értékét, amelyet a

6.  táblázat  tartalmaz.  A  p aggregációs  hatványkitevő  értékét  1-nek  vettük  (súlyozott

számtani közép).

6. Táblázat. Az x1, x2, x3, x4, x5 részfák, valamint x WRAO operátor értékei

a1
0.8⋅x11+0.4⋅x12+0.2⋅x13

3

a2
0.8⋅x21+0.3⋅x22+0.4⋅x23+0.7⋅x24

4

a3
0.8⋅x31+0.4⋅x32

2

a4
0.6⋅x41+0.4⋅x42+0.6⋅x43

3

a5
0.8⋅x51+0.3⋅x52

2

a 0.4⋅x1+0.75⋅x2+0.85⋅x3+0.45⋅x4+0.5⋅x5

5

Eredmények

A vizsgálatba bevont épületeknek a fenti  módszer alapján történt kiértékelése a  3.sz.

Mellékletben  található  meg.  Ezek  közül  tetszőlegesen  kiválasztottuk  a  25.  ábrán  is

megtalálható,  „c” jelű társasházat (17. sorszámmal). Ennek értékei és a WRAO aggregációval

előállított eredő mutatószáma a  7. táblázatban szerepelnek. Az eljárást (a fuzzy szignatúra

struktúrát) az épület értékeiből előállított fagráf diagram illusztrálja (l 26. ábra).
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7. Táblázat. Az épületállományból tetszőlegesen kiválasztott épület 

Ssz
Városkép Építészet Szerkezet Életminőség Esztétika Össz-

értékx11 x12 x13 x1 x21 x22 x23 x24 x2 x31 x32 x3 x41 x42 x43 x4 x51 x52 x5

17 0.7 1.0 0.7 0.367 0.9 0.5 0.9 0.8 0.448 0.9 0.6 0.480 0.9 1.0 0.3 0.373 0.9 0.5 0.435 0.25512

A fuzzy szignatúra alapú következtetés  eredménye egyetlen fuzzy halmaz,  amelynek

defuzzifikálásával eljuthatunk a következmény érték meghatározásához. A modell – mivel a

feltételek rendelkezésre állnak – súlyponti defuzzifikációs módszert (COG) alkalmaz.

Az  épületek  rangsorba  állítása  gyakran  elegendő  lehet,  így  a  felvetett pályázati

támogatás odaítélése esetében is. Felmerülhet azonban egy olyan igény, hogy az adott épület

minősítését kategorizálással egyértelműsítsük. Ennek érdekében – eltérő megközelítéssel –

eltérő  finomságú  kategóriák  határozhatók  meg.  A  8.  táblázat  egy  közepes  finomságú

kategorizálással ad címkét az egyes épületeknek. 

8. Táblázat. Az épületállomány elemei és az átfogó jellemzést adó kategóriák

Kategória Érték Épület

Jelentéktelen 0-19%

Átlagon aluli 20-39% 6;8;9;14;15;20;21 ;23;24;25;26;27;28;29;30

Átlagos 40-74% 5;7;10;12;16;19;22

Értékes 75-89% 11; 13; 17 :::; 18

Nagyon értékes 90-100%
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Az esettanulmány eredményei

Az elemzés eredménye azt támasztja alá, hogy a megfogalmazott szempontok szerint

vizsgálva az épületállomány kiegyensúlyozott értékű: a halmaznak nincsenek sem kiugróan

rossz, sem pedig kiemelkedően jó minőségű elemei. Annak ellenére, hogy bizonyos épületek

bizonyos szempontból a társaiknál jobbnak tekinthetők, a kategória indexek közötti eltérés

mértéke alacsony. Amennyiben azonban a támogatások odaítélése során a javasolt modell

alkalmazásra kerül, racionális, szakmailag megalapozott döntések születhetnek.

Egyéb  további  következtetések  mellett az  eredményekből  az  is  kiolvasható,  hogy  a

közelmúltban megvalósított épületek a vizsgált épületállomány összértékét nem emelték.

 7.3.3  A fuzzy szignatúrás modell alkalmazása egy épületállomány többdimenziós

jellemzőinek kiértékeléséhez – Összegzés

A  módszer  vizsgálatának  összegzéseként  elsőként  megállapítható,  hogy  a  számítás

eredményei  a  szakmai  alapú feltételezéseket  alátámasztják.  Ennek esetünkben  azért  van

jelentősége, mert a módszer képes a sokféle – bizonyos esetekben nem mérhető értékekkel

rendelkező  (pl.  esztétikai,  építészeti,  városszerkezeti,  stb.)  –  aspektust  egyszerűen,  egy

értékkel  meghatározni.  Ez  az  érték  az  épületek  fenntartását  támogató  önkormányzati

pályázatok elbírálásában objektív tényező lehet, így segítségével  a döntések meghozatala

során érvényesülhetnek a társadalmi igények. A szempontrendszer hierarchikus struktúrába
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rendezése és a nyelvi változók megfelelő alkalmazása mindezt hatékonnyá teszi, és így azt a

feltevést  támasztja  alá,  hogy  a  fuzzy  szignatúra  struktúrára  épített módszer  a  pályázati

elbírálások  folyamatában  jól  működő  eszköz  lehet.  Noha  e  pillanatban  nincsenek  kiírt

pályázatok  épületek  felújításának  támogatásához,  a  későbbiekben  a  javasolt  módszer

segítséget jelenthet a pályázatok transzparens elbírálásához. 

Mindehhez persze a módszer és a szempontrendszer finomítása szükséges lehet majd

(hiszen jól látható, hogy a vizsgálatban az épületek szerkezeti állapota egy értékkel szerepel,

holott az  épületek  szerkezeti  felépítése  ennél  összetettebb  elemzést  igényel):  a  fuzzy

szignatúra  struktúra  bármely  ágán  a  mélység  növelésével  részletezettebb  kiértékelés

végezhető. Ezen felül, az egyes szempontok relevancia súlyainak pontosabb meghatározása

is  összetettebb  elemzést  igényel :  ez  további  szakértők  bevonásával  valósulhat  meg.

Mindezek mellett, a nyelvi változók számának növelése és azok precízebb meghatározása

tovább erősítheti a szakmai tudásra épülő döntési folyamatokat. 
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3.  tézis. A  városi  szövetbe  illesztett lakóépületeket  tipikusan  leíró  (főként  minőségi)

jellemzőket, valamint az épületek műszaki állapotkiértékelésének sajátosságait megfigyelve

megállapítottam, hoy eyfajta, a fuzzy szignatúra struktúrát alkalmazó modell alkalmas a

nay  számú  és  főként  nyelvi  értékekkel  rendelkező  jellemzők  formális  leírására,  íy  az

épületállomány tagjainak összehasonlítására és kiértékelésére. [M12, M13]

3.1  altézis. A fuzzy  szignatúra  struktúrát  alkalmazva  javaslatot  tettem ey tetszőleges,

városias  beépítésmóddal  rendelkező  épületállomány kvalitatív  kiértékelésére  alkalmazható

(közepes  finomságú  értékkészlettel  rendelkező)  elemzési  technikára.  A  bemeneti  változók

alkalmazhatók  mind  a  szülői  mind  a  yermek  gráfcsúcsokon,  amelyek  segítségével  a

lakóépületek mennyiségi formában megfogalmazott minőségi jellegű kiértékelése az összes

lényegi  szempont  fiyelembe  vételével  megtörténhet,  és  ezáltal  a  lakóépületek  –  ey-ey

konkrét eredő értéket kiszámítva – eymással közvetlenül összevethetővé válnak.

Javaslatot  tettem  eyfajta,  az  eltérő  szempontok  súlyát  fiyelembe  vevő  módszerre,

alkalmazásfüggő aggregációk segítségével. [M12, M13]

 7.4  Lakóépület fuzzy szignatúra alapú állapotleírása szabály-interpolációs eljárás

segítségével

 7.4.1  A vizsgált épülettípus állapotleírását meghatározó jellemzők

A  hatékony  épületfenntartási  folyamatok  alapvető  feltétele  az  épületek  megfelelő

állapotfelmérése és -leírása. A komplex rendszerként modellezett épület komponenseinek

együttes  tulajdonságával  jellemezhető.  Ezekhez  a  komponensekhez  rendelt  értékekkel

írhatjuk le az adott rendszer teljes karakterét. A gyakorlatban a rendszer (azaz az épület)

összetevőkre  (épületszerkezetekre)  bontható.  Ezeket  az  összetevőket  a  rendelkezésre  álló

műszaki  irodalomból  (az  ismert  hazai  források  mellett a  [26] [23],  stb.)  megszerzett

ismeretek  és  a  tapasztalat  alapján  többféleképpen  is  csoportokba  rendezhetjük.  Egyik

jellemző  csoportosítás  az  épületben  betöltött szerepük  szerinti  osztályozás:  ezt  a  fajta

hierarchikus  struktúrát  követi  az  az  elkészített épületdiagnosztikai  szemantikai  háló

(ontológia), amelyet a 7.1. alfejezet mutat be. 
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Az  adott műszaki  probléma  megoldásához  ettől  némiképp  eltérő  osztályozási  elvet

követtünk: az épületszerkezetek csoportosítását az épület ésszerűen meghatározott felújítási

folyamatához  igazítottuk.  Így  olyan  hierarchikus  struktúra  jött létre,  ahol  egy-egy

szerkezetcsoportot  (családot)  egy  felújítási  egységnek  lehet  tekinteni.  Egy  ilyen  jellegű

rendszerezés során az épületszerkezetek értékei az adott csoport együttes értékét képesek

egy  magasabb  szinten  meghatározni.  Bizonyos  esetekben  ezek  a  csoportok  további

alcsoportokra  bonthatók,  ezért  a  hierarchia  mélysége  eltérő  lehet  annak  néhány

szegmensében. Ez a fajta strukturálás nem idegen a szakértői gondolkodásmódtól, hiszen a

részleges  (vagy  szakaszolt)  felújítások  egy  bizonyos  területre  összpontosítanak  (pl.

tetőfelújítás) az épületen belül. Ezt a fajta logikát követve, a vizsgált épülettípus esetében

kilenc szerkezetcsoportot (felújítási szakasz) határoztunk meg, melyek elemeit a 9. táblázat

részletezi1.  Az  épület  felújítási  szakaszok  szerint  meghatározott szerkezetcsoportjainak

hierarchikus struktúráját a 27. ábra illusztrálja. 

1 1. Számos más felújítási szakaszolás is elképzelhető (pl. szintenkénti, területenkénti, vagy munkanemenkénti szakaszolás, stb.)
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9. Táblázat. A bérház jellegű épületekre jellemző épületfelújítási szakaszolás és azok lényeges szerkezetei,

alcsoportjai, elemei

Épületfelújítási szakaszok A felújítási szakaszok lényeges elemei

Teherhordó szerkezet Alapozás
Pinceszint feletti födém
Közbenső födém
Nyílásáthidaló
Teherhordó falazat

Tető Ácsszerkezet
Héjalás
Bádogozás
Kéményfej
Tetőtartozékok (kéményseprő járda, hófogó, ...)

Pinceszint és lábazat Pinceszint padló
Vízszigetelések (falszigetelés, padlószigetelés, lábazati falszigetelés, .)
Lábazat burkolat
Pinceablak

Függőfolyosók Függőfolyosó tartószerkezet
Padlóburkolat
Lábazat, falszegély
Korlát, fogódzó
Áttörések (esőcsatorna áttörés)
folyosó szegély

Bejárat Kapu
Lépcsőfokok
Padló- és falburkolat
Kiegészítők (postaláda, felületképzés)

Udvar Padlóburkolat
Felszíni vízelvezetés (lejtésképzés, víznyelő)
Kiegészítő lépcsőfokok
Fal felületképzés

Lépcsőház Lépcsőfokok, lépcső lábazat
Korlátok, fogódzók
Fal felületképzés

Gépészet Vízellátás (vízbekötés, alapvezeték, felszálló vízvezeték)
Szennyvízcsatorna (bekötés, alapvezeték, Felszálló csatorna)
Gázellátás (bekötés, vezeték)
Személyfelvonó
Esővíz-elvezetés (ereszcsatorna, esőcsatorna, állványcső)

Épületvillamosság Erősáram  (betáplálás,  főelosztó,  közösségi  fogyasztó  elosztószekrény,
központi fogyasztásmérő, felszálló fővezeték)
Közösségi világítási hálózat (bejárat, udvar, lépcsőház, függőfolyosó, .)
Gyengeáram (kaputelefon, távfelügyelet, telefon, ...)
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 7.4.2  A FRI alkalmazása épületszerkezetek állapotkiértékeléséhez

A vizsgált  épülettípusok  tulajdonosai  (a  lakók)  csekély  mértékben  tájékozottak saját

épületük valós  állapotáról,  holott annak ismerete  elősegítheti  a  megfelelő beavatkozások

kiválasztását, és ez kedvező hatással lehet az épület teljes életciklusára. Ez annak ellenére is

fennálló  probléma,  hogy  az  esetek  jelentős  részében  már  rendelkezésre  állnak

épületdiagnosztikai  vizsgálatok.  Ennek  oka  a  szakértési  munkák  sajátosságai  közt  (is)

keresendő: a jegyzőkönyvekben megfogalmazott tényszerű megállapítások nem mutatnak

túl az adott vizsgálatok tárgyának különálló állapotmeghatározásain, vagyis nem alakul ki

koherens kép a vizsgált épület teljes egészének állapotáról.

Az  elsősorban  szemrevételezéses  vizsgálatokra  épülő  állapot-meghatározás  többnyire

verbális állapotleírás, ahol a szakértő a használati tapasztalatok alapján és a rendelkezésére

álló eszközökkel  (részletesen l.  [3,  p.  190])  –  bizonyos  esetekben mérésekkel  (melyek az

elváltozástól függően eltérő műszerekkel történnek) – megállapítja, hogy az adott szerkezeti

elem  miként  teljesíti  a  vele  szemben  támasztott követelményeket.  Itt azonban  lényeges

eltérések tapasztalhatók a teherhordó és az egyéb szerkezetek állapotmeghatározásában: a

teherhordó szerkezetnek minősülő  (primer)  szerkezetekre vonatkozóan műszaki szabályzat

[126] van  érvényben  a  minősítési  kategóriák  alkalmazásához,  ahol  a  vizsgált  szerkezet,

viselkedésétől függően (akár tapasztalati úton, mérések nélkül is) jellemezhető („veszélyes”::

„tűrhető” és  „megfelelő” kategóriák).  A  nem teherhordó funkciójú (szekunder)  szerkezetek

tekintetében nincs általános érvényű, alkalmazott minősítési eljárás. Az épületszerkezetek

állapotkiértékelésére  egységesen  alkalmazásra  javasolt  ritka  partíciót  mutatja  be  a  7.4.5.

alfejezet.

A  vizsgálatba  bevont  épületszerkezetek  állapotleíró  elemzését  –  a  korábban

megfogalmazott sajátosságok  miatt –  fuzzy  produkciós  szabályokkal  elvégezhetjük.

Azonban  a  túlzott méretű  szabálybázis  bizonyos  redukciója  hatékonyabb  számítást

eredményez, lényeges információ-veszteség nélkül. Erre a fuzzy szabály-interpolációs eljárás

(l.  4.4.4 alfejezet)  lehetőséget  teremt,  figyelembe  véve,  hogy  némely  állítás  (szabály)

elhagyható.  Erre  példaként  felhozható  egy A i1 , Ai2 ,…, Ai n szerkezeti  elemekből  álló A i

szerkezetcsoport,  ahol  az  egyes  elemeknek  eltérő  követelményeket  kell  teljesíteni  ( A i1 ::::
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erőtani  követelmények,  A i2 ::::  vízzáróság,  ., A i n ::::  esztétika).  Amennyiben  A i1  „rossz,

gyenge” állapotú,  a többi  elem állapotleíró jellemzője nem is  érdekes,  hiszen a teljes A i

állapota  „veszélyesnek”  minősíthető.  Hasonló  megfontolásból,

ha A i1:„kiváló”és A i2 :„ jó”→ Ai :„megfelelő ” ,  attól  függetlenül,  hogy A i n mennyire

esztétikus. 

Nem mellékes továbbá, hogy a gyakorlatban alkalmazott állapotleíró jellemzők egymást

kizáró jelentésűek (nem lehet a valóságban egyszerre „veszélyes” meg „tűrhető” állapotú egy

szerkezet). Emiatt az állapotleíráshoz alkalmazott nyelvi változók fuzzy halmazai valójában

nem metszik egymást, azaz az ritka partíciókat alkotnak (\epsilon =0).

 7.4.3  A vizsgált épülettípus átfogó elemzésének modellje

A minősítési érték egyfajta állapotjelzőnek tekinthető egy relatív  [0;1] skálán, ahol az

épület teljes, legjobb építészeti és szerkezeti minőségű újra-előállítása jelenti a maximumot,

ugyanitt a minimum a szükségesnek ítélt kiürítés miatt elhagyott épület értékével egyezik

meg. Szükséges megjegyezni, hogy a számított érték részben független az adott épület piaci

árától, hiszen számos tényező (pl. a helyszín, a rendelkezésre álló infrastruktúra, stb.) jóval

nagyobb  súllyal  rendelkezik  az  ingatlanok  értékének  meghatározásában,  mint  az  épület

valós műszaki állapota.

Az épület állapotleírása során az épületszerkezeteket és szerkezetcsoportokat átfogóan

jellemzi a  10. táblázatban leírt és nyelvi változókkal meghatározott négy kiválasztott alap

attribútum.

 89./132 oldal

DOI: 10.15477/SZE.MMTDI.2015.008



 7 Új módszerek és megközelítések az épületek állapotfelmérésében és felújításuk optimalizálásában

10. Táblázat. A szerkezetleíró jellemzők és azok nyelvi változói

Jellemzők Nyelvi változók

P Teljesítmény 

A  vizsgált  szerkezet(csoport)  milyen
mértékben  elégíti  ki  a  vele  szemben
támasztott követelményeket?  (teherbíró,
vízszigetelő, stb. képesség)

Bs Tipikusnál kedvezőtlenebb

St Tipikus

Ex Kiváló 

LSE Becsült élettartam

A  vizsgált  szerkezet(csoport)  várhatóan
milyen  hosszú  ideig  képes  betölteni  az
épületben  betöltött szerepét  mindenféle
beavatkozás nélkül?

Sh Rövid 

M Közepes 

Lo Hosszú 

AV Építészeti érték

Milyen építészeti vay esztétikai értéke van az
érintett szerkezet(csoport)nak?  Milyen
viszonyban áll a környezetével? Érdemes-e a
szerkezetet  megtartva kijavítani  a  tapasztalt
meghibásodást?

Lq Alacsony minőség

A Átlagos 

Hq Magas minőség

RD Javítási nehézség

A  szerkezet(csoport)  meghibásodását  milyen
költségekkel  lehet  kijavítani?  Mennyire
hozzáférhető a kritikus szerkezet, vay annak
az érintett szakasza?

Ea könnyű

R ésszerű

Di bonyolult

Igazodva  a  felújítási  szakaszokra  kidolgozott szerkezeti  hierarchiához,  a  számítási

eljárásban a „teljes épület jellege” (CTOT) reprezentálja az épület állapotát: ennek értékét a

„teherhordó  szerkezetek”  (LB),  a  „tetőszerkezet”  (RS),  a  „pince  és  lábazat”  (B&P),  a

„függőfolyosó” (SC), „bejárat” (EH), „udvar” (AS), „lépcsőház” (S), „épületgépészet” (ME) és

az  „épületvillamosság”  (EL)  határozzák  meg.  Ahogy  korábban  említésre  került,  az

épületszerkezetek csoportjai további mélységekben is elemezhetők a módszer segítségével

(pl.  az  „alapozás”  és  a  „teherhordó  falak”  egyaránt  a  „teherhordó  szerkezetek”  külön

rendelkezhetnek értékekkel, amelyek a többi elemmel közösen határozzák meg a csoport

értékét).  Egy  részletezett elemzésben  valóban  szükség  van  az  épületszerkezetek  szintjén

történő  állapotkiértékelésre,  de  számos  esetben  egy  átfogó  jellegű  értékelés  a  további

elemzések szempontjából (pl. felújításra szánt összegek csoportosítása) hatékonyabb lehet.

Az  ismertetett szempontrendszer  alapján  elemeztük  a  fent  meghatározott

épületszerkezeti csoportokat. Az épületszerkezetek tulajdonságai a rendelkezésre álló tudás,

az érintett szakirodalom (pl. [127]) segítségével meghatározhatók. A modellben a jellemzők

(P,  LSE,  stb.)  képviselik  a  leveleket  az  adott szerkezetcsoport  esetében,  amelyek  közösen

határozzák  meg  az  együttes  értéket.  A  szerkezetcsoportokhoz  rendelt  értékek  közösen

eredményezik az épület értékét. 
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 7.4.4  Esettanulmány: egy kiválasztott épület tetőszerkezetének kiértékelése

Az állapotkiértékelés érzékenysége többnyire a vizsgálati szinttől függ: egyfajta átfogó

jellegű, szerkezetcsoportokat érintő „nyers” elemzés durva közelítő értékeket eredményez,

miközben egy alapos, minden részletre kiterjedő „finom” analízis számításigénye jelentősen

megnőhet  (a  végrehajtási  idő  és  a  szabálybázis  tárolásához  szükséges  tárigény

exponenciálisan arányos a szabályok számával  [67]). Optimális megoldásként javasolt egy

közepes finomságú kiértékelés készítése: az alcsoportok kiértékelése megbízható adatokat

eredményez viszonylag rövid idő alatt.

A  teljes  modell  működése  az  épület  egy  jellemző  részletén,  egy  tetőszerkezet

állapotkiértékelésén keresztül  látványosan illusztrálható,  hiszen a  „tető”  szerkezetcsoport

további al-csoportokra bontható (vö. 27.ábra). Az adott épülettípus esetében a hagyományos,

ácsolt tetőszerkezet és annak szokványos kiegészítő szerkezete az elemzés tárgya. A fuzzy

szignatúra  struktúra  csúcsának  (RS)  értékét  meghatározó  gyermek  csomópontok  az

ácsszerkezet (Rf), héjalás (Rc), bádogozás (Tw_), kiegészítő elemek (Sup) és a kéményfej (Chs) (a

28. ábra gráf formában illusztrálja a tetőszerkezet szignatúra struktúrájának beágyazódását a

teljes épület rendszerébe). 

A tetőszerkezet alcsoportjai eltérő nyelvi értékekkel rendelkező, független jellemzőkkel

értékelhetők ki, melyek a 11. táblázatban kerülnek bemutatásra.
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11. Táblázat. Az RS „tetőszerkezet” komponensei, és a hozzájuk tartozó állapotleíró jellemzők

Szerkezet részcsoport Kategóriák

Rf Ácsszerkezet x1

Da Veszélyes 
supp {D a}=(0;0.2)
core {Da}=[0 ;0.1 ]

Pc Időszakos ell. szüks.
supp {Pc}=(0.3 ;0.7)

core{Pc}=0.5

Sa Biztonságos
supp {Sa}=(0.9 ;1.0)

core {Sa}=1.0

Rc Héjalás x2

W Gyenge 
supp{W }=(0;0.1)
core{W }=[0;0.05]

Se Érzékeny 
supp {Se}=(0.2 ;0.8)
core{S e}=[0.4 ;0.6 ]

Pe Tökéletes
supp {Pe}=(0.9 ;1.0)

core {Pe}=1.0

Tw Bádogozás x3

Ri Kockázatos 
supp {R i}=(0 ;0.5)

core {R i}=0

F Megfelelő 
supp {F }=(0.8 ;1.0)

core {F }=1.0

Sup
Kiegészítő
szerkezetek x4

Ur Megbízhatatlan 
supp {U r}=(0 ;0.7)
core {U r}=[0 ;0.3 ]

Is Működőképes 
supp {I s}=(0.9 ;1.0)

core {I s}=1.0

Chs Kéményfej x5

U Nem biztonságos
supp {U}=(0;0.3)
core {U }=[0;0.1 ]

P Kétséges 
supp {P }=(0.4 ;0.6)

core{P }=0.5

Ce Igazolt 
supp {Ce }=(0.75;1.0)
core {C e}=[0.8 ;1.0 ]

A  teljes  tetőszerkezetet  képviselő  RS kimeneti  változó  kategóriái  a  12.  táblázatban

találhatók.

 92./132 oldal

DOI: 10.15477/SZE.MMTDI.2015.008



Lakóépületek állapotfelmérése és felújítás tervezése strukturált fuzzy deszkriptorok segítségével

12. Táblázat. Az RS „tetőszerkezet” állapotleíró jellemzői

Szerkezetcsoport Kategóriák

RS Tetőszerkezet y

UNs Instabil
supp{UN s}=(0 ;0.2)
core{UN s}=[0 ;0.15]

Ac Elfogadható
supp {Ac}=(0.25 ;0.7)
core {Ac}=[0.45 ;0.55]

G Jó
supp {Sa}=(0.9;1.0)

core {Sa}=1.0

A tetőszerkezet kiértékelésének szabálybázisa

A megszerzett műszaki információkat és a szakértő tudását felhasználva meghatároztuk a

szabálybázist  alkotó szabályokat.  Az alcsoportok eltérő jellemzői mint bemeneti változók

számos következményt válthatnak ki. Az  Rf „ácsszerkezet” komponensre vonatkozó alábbi

pár szabály érzékelteti a szabálybázis felépítését.

haP=Bs→ R f=Da

haP=S tésLSE=M→R f=Pc

haP=S tésLSE=Lo→R f=S a

Ily módon, az öt szerkezet részcsoport esetében a teljes szabálybázis mérete 3\times3\times3\times3\times5=405,

amely  jelentősen lecsökkenthető,  ha  az  ésszerűséget  figyelembe  véve,  csupán  a  valóban

fontos  szabályokat  tartjuk  meg.  Ily  módon  pl.  az  Rf alcsoport  esetében  minden  olyan

szabályt eliminálunk, amelyben a  P értéke  Bs,  hiszen ez esetben a többi szempontot nem

érdemes számításba venni (az erőtani szempontok felülírnak minden egyebet az ácsszerkezet

esetében). Körültekintő vizsgálattal így az  Rf részcsoport szabálybázisát összesen 3\times3\times3\times3\time-

26-8-8-8-26=5  szabályra redukáltuk.  Hasonló módon csökkentettük le  a  többi  részcsoport

állapotleíró  szabálybázisát  is,  így  az  öt  komponens  ritka  szabálybázisa  rendre  5;4 ;5;3\time ;6

szabályt tartalmaz. A szabályredukció eredményeként kapott, a levelek állapotát leíró ritka

szabálybázist a 13. táblázat mutatja be.
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13. Táblázat. A szerkezet részcsoportok állapotleíró ritka szabálybázisa

P LSE AV RD Rf

Bs Da

St Sh Pc

St M Pc

St Lo Sa

Ex Sa

P LSE AV RD Rc

Bs W

St Sh Se

M Ea Pe

Lo Hq Pe

P LSE AV RD Tw

Bs Ri

St D Ue

St M F

Ea F

St Hq F

P LSE AV RD Sup

Bs Sh D Ur

M D Im

St Is

P LSE AV RD Chs

Bs U

St Sh P

Sh D P

St M P

St Lo Ea Ce

Ex Ce

A fentiekhez hasonló elvek mentén, az RS „tetőszerkezet” szülő csúcson is elvégezhetjük

a  szabályok  áttekintését.  Fontos  megjegyezni,  hogy  a  rész-csoportok  között lényegi

különbségek  figyelhetők  meg  a  tekintetben,  hogy  az  egyes  rész-csoportok  P jellemzője

miként befolyásolja a teljes szerkezetcsoport minőségét egy szinttel feljebb:
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haR f=Da→RS=UN s

haChs=U→RS=UN s

⋮
ha Rc=W ésT w=R i→RS=UN s

...,  stb.,  tekintet  nélkül  a  többi  részcsoport  állapotára.  A  14.  táblázat  az  így  létrejövő

produkciós  szabályokat  tartalmazza,  eggyel  magasabb  szinten  az  RS „tetőszerkezet”

szerkezetcsoportra értelmezve.

14. Táblázat. Az RS szülői csúcsra érvényes ritka szabálybázis a levelek állapot-leíró jellemzői alapján

Rf Rc Tw Sup Chs RS

Da UNs

U UNs

W Ri UNs

Pc W UNs

Se F Ac

F Is P Ac

Se Is P Ac

Sa Ce G

Sa Pe G

Pe F G

Pe Is G

 

A vizsgált épület tetőszerkezetének állapotleírása

Kiinduló  lépésként  –  a  vonatkozó  szakirodalom  [90] figyelembe  vételével  –

megállapítható,  hogy  mind  az  antecedens  mind  a  konzekvens  oldali  univerzális  halmaz

esetében alkalmazott ritka  partíciók esetében jó megközelítést  ad  a  szakaszosan lineáris

interpoláció  alkalmazása.  Példaként  a  29.  ábrán  egy-egy  antecedens  („teljesítmény”  és

„várható  élettartam”)  és  egy  konzekvens  („ácsszerkezet  állapota”)  univerzális  halmazai

láthatók, kiemelve egy tetszőleges megfigyelést (O), ill. a hozzá tartozó következményt (C),

amelyet a halmazok közötti lineáris szakaszok felvételével kapunk meg.
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Az  elemzés  tárgyát  képező  lakóépület  tetőszerkezetéről  részletes,  szemrevételezésen

alapuló épületdiagnosztikai vizsgálat áll rendelkezésre, amit faanyagvédelmi szakvélemény

egészít ki (a tetőszerkezet szerkezeti állapotát részletező megállapításokat az 1. sz. melléklet

tartalmazza). 

A szakértői jegyzőkönyvek és a helyszínbejáráson tapasztalt jelenségek alapján a szerző

meghatározta az adott bemenetek megfigyelési értékeit (o1; o2 ; …; o5) ; majd a MATLAB-ba

épülő,  a  bizonytalan környezetbe helyezett szabály-interpolációs  eljárást  alkalmazó FIVE

[128] modullal kiszámította a konklúziót, azaz a tetőszerkezet eredő értékét (l. 15. táblázat). A

megfigyeléseket és a belőlük származtatott eredményt a  30. ábrán látható diagram gyűjti

össze.

15. Táblázat. A megfigyelés eyes értékei az adott bemeneti változó esetén és az eredmény

input output

o_1 o_2 o_3 o_4 o_5 R (y)

0.65 0.3 0.6 0.4 0.7 0.42
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Az állapotkiértékelés konklúziói

A szoftverrel  elkészített számítás  eredménye  (R:0,42)  alapján a  vizsgált  tetőszerkezet

„elfogadhatónak”  minősül,  ami  –  tekintve  a  tetőszerkezet  átfogó  kiértékelését  (l.  1.  sz.

melléklet) – jól tükrözi a szakértő megállapítását.

A  megkapott érték  –  kézzelfogható  jellege  miatt –  a  tulajdonosok  döntését

hatékonyabban  képes  támogatni,  hiszen  az  ily  módon  a  többi  felújítási  szakasszal

összevethetővé válik az adott szerkezetcsoport minősége. 

 7.4.5  Épületszerkezetek  állapotleíró  kategóriáinak  meghatározása  ritka

partíciók segítségével

A bemutatott eljárásban  a  (P)  „teljesítményként”  definiált bemeneti  változót  érdemes

külön megvizsgálni.  A diagnosztikai  szakértések a gyakorlatban főként  a  szerkezetek ez
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irányú  jellemzőit  tárják  fel  („mennyire  felel  meg  a  vizsgált  szerkezet  a  vele  szemben

támasztott követelményeknek”), és erre vonatkozóan tesznek megállapításokat1. 

A szemrevételezéses vizsgálatok elvégzését támogató szakirodalom kevés útmutatást ad

a szerkezetek teljesítményét leíró kategóriák alkalmazásáról. Ez alól a szerkezetek erőtani

vizsgálata  a  kivétel :  a  korábban  is  említett TSZ  01-20013  Műszaki  Szabályzat  előírja  a

szerkezetek ilyetén minősítését.

A teherhordó szerkezetek minősítése szemrevételezéses vizsgálat során

 Használati tapasztalatokra alapozott vizsgálatok alapján megállapítható, hogy az adott

teherhordó  szerkezet  kielégíti-e  a  vele  szemben  támasztott erőtani  követelményeket.  A

használati tapasztalatok alapján történő igazolás alapelvei[126]::::

A használati tapasztalatokra alapozott döntés lényege a tartószerkezetek állapotának és
várható  működésének  megítélése  a  szerkezet  előéletére  vonatkozó  információk,
szemrevételezés, szükség szerinti kis feltárások, a teherbírást nem veszélyeztető helyről
vett mintán végzett vizsgálatok, esetleg roncsolásmentes vizsgálatok alapján.
A  szerkezet  megfelelő,  illetve  tűrhető  állapota  csupán  a  használati  tapasztalatokra
alapozva is igazolható, ha:

• az  legalább  20  éves  használati  tapasztalatok  alapján  megfelelőnek  bizonyult  és
lényeges tartószerkezeti károk nem keletkeztek, valamint

• a tervezett további  élettartam alatt nem várható,  hoy a szerkezetet  az eddiginél
erőtanilag kedvezőtlenebb hatások érik.

A használati  feltételek változásának jelentőségét,  a körülmények fiyelembevételével  a
szakértő mérlegeli.
Általában  nem  tekinthető  erőtanilag  kedvezőtlen  hatásnak  a  teljes  teher  legfeljebb
eyszeri 10%-os növekedése abban az esetben, ha nem várható rideg törés.
A nem megfelelő állapot is megállapítható csupán a használati tapasztalatokra alapozva,
ha 

• a szerkezet használatát lényegesen korlátozó hibák jelentkeztek és/vay
• a szerkezet olyan új igénybevétele várható, amelyre az nyilvánvalóan nem felel meg.

A szabályzat  a  fenti  alapelveket  figyelembe véve a  következő kategóriákat  határozza

meg.  A  szemrevételezéses  eljárás  alapján  a  vizsgált  szerkezet  minősítése  az  erőtani

követelmények kielégítése szempontjából

• megfelelő állapotú, ha a használati tapasztalatok alapján az erőtani követelményeket

kielégíti ;

1 1. Megjegyzendő, hogy a felújítások módjának kiválasztásánál a többi jellemzőt is fontosnak tartjuk. E tekintetben a [3], [14] forrásokban

megfogalmazott szempontrendszereket tartjuk iránymutatónak.
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• tűrhető  állapotú,  ha  az  erőtani  követelményeket  ugyan  nem  elégíti  ki,  de

szemrevételezéssel  csak kisebb,  a  szerkezet  további  működését  nem veszélyeztető

károsodások észlelhetők;

• veszélyes állapotú, ha nem elégíti ki a fenti korlátozásokat.

A  minősítések  meghatározása  egyértelműen  azt  mutatja,  hogy  a  szabályzatban

bevezetett nyelvi  értékek  kizárólagosak:  a  vizsgálati  megfigyelés  egyértelműen  csak  az

egyik nyelvi érték teljesülését engedi meg. Emellett továbbra is érvényes az a megállapítás,

hogy a szemrevételezés során mindig folytonos értékkészletű változók mérése vagy becslése

történik, így van ez a teherhordó szerkezetek állapotmeghatározása esetében is. Ezeket a

tényeket a kiértékelés formalizált leírása során figyelembe kell venni: a megfigyelésekre igaz

lehet, hogy egyik nyelvi érték sem írja le teljes mértékben a tapasztalt állapotot („köztes

állapotok”  esete),  így  a  bevezetett nyelvi  értékek  ésszerűvé  teszik  a  ritka  partíciók

alkalmazását.

A tartószerkezetek esetében alkalmazandó állapotleíró nyelvi  címkéket és a hozzájuk

illeszkedő  fuzzy  halmazokat  a  16.  táblázat  tartalmazza.  A  fuzzy  halmazok  tartóinak  és

magjainak meghatározása tapasztalatokra építve történt meg.

16. Táblázat. A tartószerkezetek minősítési nyelvi címkéi és azok fuzzy halmazai

V Veszélyes állapotú
supp {V }=(0 ;0.3)
core {V }=[0 ;0.2 ]

T Tűrhető állapotú
supp {T }=(0.4 ;0.6 )

core{T}=0.5

M Megfelelő állapotú
supp {M }=(0.8 ;1.0 )

core {M }=1.0

A fuzzy szignatúrás modell, valamint a ritka szabálybázis előzőekben ismertetett módon

történő együttes alkalmazásával (FRI) elérhető, hogy a szerkezetek megfigyelt állapota egy

magasabb szinten közösen határozza meg a szerkezetcsoport állapotát. 
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Fontos  korlátozást  jelent  a  szerkezetek teherbírását  illetően,  hogy a  szerkezetcsoport

közös minősítése „Veszélyes állapotú”, amennyiben annak bármely utóda ilyen minősítést

kap. A szakértői tudást reprezentáló ritka szabálybázis alkalmas ennek a korlátozásnak a

bevezetésére.

A szerkezetek és beépített elemek jelentős részénél nem tartozik a követelmények közé a

teherbíró képesség,  azonban más fontos előírásnak meg kell  felelniük, annak érdekében,

hogy az épület állandó emberi tartózkodásra alkalmas legyen, valamint hogy a beépített 

szerkezetek szükséges védelme biztosított legyen. 

Az alábbiakban javaslatot teszünk az egyéb épületszerkezetek minősítési  kategóriáira,

valamint azok ritka partícióval történő meghatározására.

A nem teherhordó szerkezetek minősítése szemrevételezéses vizsgálat során

A  minősítés  kiterjesztésével  a  bármely  épületszerkezettel  szemben  megfogalmazott

követelmények teljesülését vizsgáljuk meg. A követelményekre vonatkozóan azonban fontos

megjegyezni,  hogy  azok  az  idő  során  folytonosan  változnak,  és  leginkább  szigorodnak.

Emiatt minden vizsgálat elvégzése előtt fontos annak tisztázása, hogy azokat milyen módon

vegyük figyelembe. Az esetek túlnyomó részében háromféle megközelítésmód érvényesül:

• a vizsgált szerkezet mennyire felel meg az építéskor előírt követelményeknek;

• a vizsgált szerkezet mennyire felel meg az épp érvényben lévő követelményeknek;

• a vizsgált szerkezet mennyire teljesíti a vele szemben támasztott tényleges minimális

igényeket.

A tárgyalt épületállományt vizsgálva – ésszerű okokból – a legutóbbi kérdés a mérvadó.

Emiatt az  épületszerkezetekre  vonatkozóan  olyan  kategóriák  definiálására  van  szükség,

amelyek  lefedik  a  „valóságot”.  Tekintetbe  véve  a  különböző  funkciójú  szerkezetekkel

szemben támasztott különféle  igényeket  (hőszigetelő,  vízszigetelő,  vízzáró,  páraáteresztő,

párazáró,  akusztikai,  tűzvédelmi,  stb.  képesség,  melyek  bizonyos  szerkezetek  esetében

együttesen  is  megfogalmazódnak),  a  kategóriákhoz  általánosan  megfogalmazott nyelvi

címkéket  határoztunk  meg.  Emellett a  szerkezetek  erőtani  viselkedésével  szemben

valamelyest „toleránsabb” partíciók alkalmazandók. A nem teherhordó szereppel rendelkező
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épületszerkezetek  javasolt  nyelvi  címkéi  és  az  azokhoz  rendelt  fuzzy  halmazok  a  17.

táblázatban találhatók.

17. Táblázat. A nem teherhordó épületszerkezetek minősítési nyelvi címkéi és azok fuzzy halmazai

E Elfogadhatatlan állapotú
A szerkezet  nem felel  meg
a vele  szemben  támasztott
igényeknek

supp {V }=(0 ;0.2)
core {V }=0

K Kielégítő állapotú
A  szerkezet  többnyire
megfelel  a  vele  szemben
támasztott igényeknek

supp {T}=(0.3 ;0.7)
core{T }=[0.4 ;0.6 ]

I Ideális állapotú
A  szerkezet  teljesíti  az
érvényben  lévő
követelményeket

supp {M }=(0.8;1.0 )
core {M }=1.0

A szabályzatban megfogalmazott, teherhordó funkcióra összpontosító, valamint az egyéb

követelmények teljesülésére vonatkozó újonnan kialakított nyelvi címkék illeszkednek az

elkészített ontológiába. A  31. ábra illusztrálja ezeknek a nyelvi címkéknek a hierarchiában

betöltött helyét, és pár relációját a különböző épületszerkezeti csoporttal.
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 7.4.6  Az épületek állapotának kiértékelése FRI alkalmazásával – összegzés 

A javasolt  módszer jól  igazodik az épületdiagnosztikai  szakértői  vélemények verbális

leírásához, ezen felül a fuzzy szignatúra alapú kiértékelés segítségével számos, nem mérhető

tényező (pl. építészeti érték, életminőség, stb.) az értékelésbe vonható. Egy épületfelújítási

döntéshozatal  során  az  ismertetett módszerrel  történő  strukturált  állapotleírás  gyors  és

hatékony segítséget nyújt. Az adatstruktúra komplexitása és a számos értékelési tényező

nagy számú,  korlátos  szabályt  eredményez a  szabálybázisban.  Az  FRI  alkalmazása képes

ésszerű és kezelhető méretűre redukálni a szabályok számát. 

A  ritka  szabálybázis-interpoláció  kifejezetten  jól  alkalmazható  a  tartószerkezetek

vizsgálatát  előíró  szabályzatban  megfogalmazott kategóriák  kiértékelésében,  és  annak

verbális leírása miatt a fuzzy számítási eljárás alkalmazása is indokolt. A nem teherhordó

szerkezetekre kidolgozott minősítési  címkékkel együttesen a javasolt módszer alkalmassá

válik  a  szemrevételezéses  vizsgálatra  épülő  állapotkiértékelésre,  a  teljes  épületre

vonatkoztatva.  Ennek  érdekében  célszerű  az  eszközt  az  egységesen  alkalmazható  nyelvi

címkékkel kifejleszteni. 
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3.2  altézis. Meghatároztam  az  épületek,  az  épületszerkezek  és  az  állapotleíró

szakvélemények  azon  sajátosságait,  amelyek  az  épület  átfogó  állapotleírásához

alkalmazható  matematikai  modellek  kiválasztását  befolyásolják.  Az  épületekre  jellemző

szerkezeti hierarchia alapján igazoltam, hoy a fuzzy szignatúrás modell alkalmazásával az

épület eyetlen aggregált fuzzy tagsági értékkel jellemezhető, amennyiben rendelkezésünkre

áll  az  adott épületben  (az  adott entitásban)  található  nay  számú  épületszerkezet

állapotleírása.  Megmutattam, hoy a nay számú elem miatt kialakuló közel kezelhetetlen

(matematikai  értelemben  „intraktábilis”)  méretű  szabálybázis  redukálását  a  szabály-

interpoláció (lényegi információ veszteség nélkül) lehetővé teszi. Javaslatot tettem továbbá a

teherhordó (primer) és a nem teherhordó (szekunder) szerkezetek tapasztalati úton történő

kiértékelése  során  alkalmazandó  ritka  partíciók  alkalmazására,  ahol  a  nyelvi  értékek  a

yakorlatban alkalmazott állapotleíró jellemzőket fejezik ki. [M15]

 7.5  Lakóépületek  felújítási  folyamatának  optimalizálása  fuzzy  szignatúra

állapotgépek alkalmazásával

 7.5.1  Az épületfelújítás folyamatának optimalizálása

Az épületek felújításának ütemezése,  műszaki,  pénzügyi és időbeli  tervezése összetett

feladat,  ahol  külön  nehézséget  jelent  az,  ha  a  döntéshozók  nem releváns  információkra

építik  döntéseiket.  A  volt  bérház  jellegű  épületek  esetében  ez  a  feladat  további  (nem

műszaki)  problémákba  ütközhet:  a  lakástulajdonosok  mint  döntéshozók  érdekellentétbe

kerülhetnek egymással. Az ilyen nehézségek megoldását a műszaki érvekkel alátámasztott

és a teljes épületre vonatkozó felújítási terv jelentené, ahol a meglévő állapotot figyelembe

véve, egy előre meghatározott felújítási  lépéssort betartva az épület  egy minden érintett

számára elfogadható állapotba jut el. Mivel számos ilyen felújítási lépéssor elképzelhető, az

ideális felújítási folyamatot ezek közül kell kiválasztani. Ideális felújítási folyamatnak pedig

jelen esetben azt tekintjük, amelyik a lehető legkevesebb kiadással jár (emellett egy olyan

felújítási lépéssor vizsgálata is célszerűnek tűnik, ahol a ráfordított időt vesszük figyelembe).

A  felújítási  folyamatok  megtervezése  és  egymással  (hagyományos  módon)  történő

összevetése számítási nehézségeket generál, ráadásul könnyen eshetünk abba a hibába, hogy
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nem kellő alapossággal történik meg az alternatív lépéssorok közül a megfelelő kiválasztása.

Az alábbiakban ismertetett modell a megfogalmazott igényeknek megfelelően a felújítási

folyamatok költségoptimalizálását teszi lehetővé.

 7.5.2  A felújítási protokoll modellje

A javasolt megközelítés az előzőekben leírt probléma megragadására egy olyan modell

segítségével történik, amely a 4.4.3. alfejezetben ismertetett fuzzy szignatúra struktúrára és a

4.4.5. alfejezetben ismertetett fuzzy állapot-gépek alapelveire, azok kombinációjára épül. Az

így  megvalósult  újszerű  modell  a  fuzzy  szignatúra  állapotgép (Fuzzy  Signature  State

Machine – FSSM) nevet kapta.

A fuzzy szignatúra állapotgép olyan irányított gráf, amelyek csúcsai egyenként egy-egy

fuzzy szignatúrával, azaz hierarchikus fastruktúrában elrendezett, a leveleken fuzzy tagsági

értékekkel, a többi csúcson pedig egy-egy fuzzy aggregációs művelettel jellemzett állapottal

írhatók le, és amelyben az irányított élek a fenti állapotok közötti átmeneteket, illetve az

azon átmenetekhez tartozó, fuzzy szignatúrával jellemezhető „költségeket” tartalmazza.

Amennyiben  a  fuzzy  szignatúra  állapotgép  állapotai  (csúcsai)  azonos  struktúrájú

szignatúrával  írhatók  le,  a  fuzzy  szignatúra  állapotgép  egyszerű  fuzzy  állapotgépek

összességére  dekomponálható,  ahol  a  közös  fuzzy  szignatúra  struktúra  levelein

helyezkednek  el  az  egyes  komponens  állapotgépek.  A  komponens  állapotgépekben  az

állapot-átmenet  költségei  is  értelemszerűen  dekomponálhatók.  A  fuzzy  szignatúra

állapotgép struktúráját illusztrálja a 32. ábra.

A legfontosabb ok, ami miatt ez esetben is a fuzzy szignatúra struktúrát alkalmazzuk, az
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az  a  tény,  hogy  az  állapotot  leíró  diagnosztikai  vizsgálatok  struktúrája  az  építészeti  és

építőmérnöki „józan ész” útmutatását követik, ahol a részstruktúrák és összetevők minden

egyes épület esetében hierarchikus fa-jellegű struktúrába rendezhetők. A teljes épületet a fa

gyökerének  értékével  jellemezzük,  emellett minden  fontosabb  rész-komponens  az  egyes

ágat, a további rész-komponensek az abból kiágazó kisebb ágakat képviselik – eljutva rajtuk

keresztül a legkisebb egységekig (épületszerkezetig, építőelemig). 

Bármely  két  állapot  közötti  átmenet  (állapotjavítás,  felújítás,  renoválás)  bizonyos

mértékű c  költséget von  maga  után.  A  qi részállapotból  a  qj részállapotba  történő

állapotváltozás kifejezhető a \mu=c(qi,qj) tagsági értékkel. A modellben egy tetszőleges qi1 w

qi2 w... w qin él mentén meghatározható szükséges költség (\sum\m\muij) általában nem egyelő a \muin

költséggel a qi1 w qin él mentén. A felújítási folyamatok absztrakt modelljét mutatja be a 33.

ábra,  ahol  a q0  kezdeti  (rosszabb)  állapotból  a  qn elfogadható  (jobb)  állapotba  tartva  az

állapotváltozást a \mu esemény váltja ki.
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 7.5.3  Példa a modell alkalmazására

A gyakorlatban (az ismertetett adottságú épületek esetében) a felújítások több lépésben

történnek.  Ezek  a  lépések  többféleképpen  definiálhatók  (pl.  felújítási  területek

lehatárolásával).  A  kiinduló  állapothoz  képest  minden  lépés  az  állapot  pozitív  irányban

történő változását eredményezi,  egy eset kivételével :  ha a döntés a teljes szerkezet vagy

szerkezetcsoport  cseréjét  irányozza  elő,  és  a  felújítási  lépések  közé  bekerül  egy,  a

tapasztaltnál rosszabb állapot. Ezt a speciális felújítássorozat a későbbiekben részletezésre

kerül. 

Az állapotváltozások tekintetében jelentőséget szükséges tulajdonítani annak a ténynek,

hogy bizonyos  felújítási  lépéssorozatok során a szerkezetcsoportok (és  szerkezetek)  nem

tekinthetők egymástól függetlennek. Erre példaként hozható fel a héjalás és az ácsszerkezet

közötti kapcsolat : a fázisokra bontott felújításnál a lépéseket mindkét szerkezetcsoportnál

összehangolva,  ugyanarra  a  területre  kell  előírni  (amennyiben  a  lépések  meghatározása

területekre bontva történik), illetve, amennyiben a teljes tetőfelületen történik a felújítás egy

lépésben, akkor az ácsszerkezet felújítása – ésszerű módon – megelőzi a héjalás felújítását. 

A felújítások szempontjából többféle épületfenntartói viselkedés írható le. A leginkább

jellemző attitűdök az alábbiak:

1. Teljes felújítás két lépésben (bontás és építés), oly módon, hogy a felújított épület(rész)

megfeleljen  az  érvényes  jogszabályi  előírásoknak  és  normáknak,  a  leghosszabb

élettartammal.  Ez  esetben  a  felújítási  költségek  egy  összegben  jelentkeznek,  az
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anyagminőség, a speciális építőipari gépigény és a szükséges szakértelem miatt az

átlag feletti mértékben. Ebben az esetben az elbontások miatt jelentkezik egy köztes

– rosszabb minőségű állapot.

2. Teljes felújítás két lépésben (bontás és építés), oly módon, hogy a felújított épület(rész)

megfeleljen  az  építéskor  előírt  normáknak.  A  felújítási  költségek  egy  összegben

jelentkeznek, az előző esetnél mérsékeltebb módon. Ebben az esetben az elbontások

miatt jelentkezik egy köztes – rosszabb minőségű állapot.

3. Ütemezett felújítás,  több  lépésben, oly  módon,  hogy  a  felújított épület(rész)

megfeleljen  az  érvényes  jogszabályi  előírásoknak  és  normáknak,  a  leghosszabb

élettartammal. A meglévő szerkezetek (szerkezetcsoportok) teljes állapotellenőrzése

után mérlegelésre kerül, hogy az adott részt szükséges-e cserélni, vagy a kijavítás és

pótlás elegendő-e a meghatározott igények teljesítéséhez.

4. Ütemezett felújítás,  több  lépésben,  oly  módon,  hogy  a  felújított épület(rész)

megfeleljen  az  építéskor  előírt  normáknak.  A  meglévő  szerkezetek

(szerkezetcsoportok) teljes állapotellenőrzése után mérlegelésre kerül, hogy az adott

részt  cserélni  szükséges,  vagy  a  kijavítás  és  pótlás  elegendő-e  a  meghatározott

igények teljesítéséhez.

5. tűzoltó-jellegű felújítás ::::  csak az épp szükségesnek ítélt  beavatkozásokat  végzik el,

költségminimalizálás mellett.

Ez  utóbbit  leszámítva  mindegyik  értéknövelő  beavatkozást  eredményez  (az  ötödik

megközelítésmód egy kényszerpályát feltételez, ahol az épület állagromlása lassul ugyan, de

az értéke csökken).  A vizsgálat  tárgyát  képező épületállományt  figyelembe véve,  a fenti

épületfenntartói  magatartásformák  közül  leginkább  a  második,  a  harmadik  és  negyedik

megközelítésmód  a  jellemző.  Tekintetbe  véve,  hogy  a  modell  megalkotását  pragmatikus

szempontok vezérelték, a felújítás elfogadott állapotának a továbbiakban azt tekintjük, hogy

az  épület  állapota  stabilizálódott,  élettartama  megnőtt,  de  nem  feltétlenül  teljesíti  az

érvényes előírásokat (2. és 4. típus).

A  modell  kiindulópontjaként  a  tetőszerkezet  szignatúra  struktúra  levelein  lévő

állapotgépek leírása a következőképpen történhet meg (Xi, ill. Ai=1) :

 107./132 oldal
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A11=⟨X11 ,Q11 , f 11⟩

A
12=⟨X

12 ,Q
12 , f

12⟩
⋮

A17=⟨X17 ,Q17 , f 17⟩

A gráf csúcsában a leveleken lévő értékek aggregációjával nyert értékek az alábbi módon

reprezentálhatók 

A1
=⟨X1,Q1, f 1

⟩ , ahol
x1
=X11×X12×⋯×X 17 és

Q1
=Q11×Q12×⋯×Q17és
f

1
= f

11×f
12×⋯×f

17

A felújítások ütemezése többféle módon elképzelhető, azonban a felújítás „finomságát”

ajánlott ésszerű módon szemcsézni, „granulálni”, hiszen minél több köztes állapot (qi)  van,

annál  nagyobb  a  számítási  igény  (a  gráfokban  történő  keresés  –  ahogyan  a  tárgyalt

modellben  is  történik  –  az  exponenciális  bonyolultságú  osztályba  tartozik).  Az  eltérő

sorozatok  (felújítási  lépés-kombinációk)  különböző  felújítási  attitűdöt  tükröznek,  ahol

bizonyos esetekben a szanálásra is sor kerül (az ilyen köztes állapot jele : qi-1 az átmenetek

jele: μ−1s

1 ;μt−1
1 ).

Az állapot-átmeneteket, amelyek az állapotok közötti költségeket definiálják, a felújítás

belső  logikája  határozza  meg.  Így  némely  átmenetet  eleve  ki  kell  zárnunk  (pl.  a  teljes

elbontást nem követheti részleges felújítás). Ezeket az átmeneteket „tiltott” átmeneteknek

tekintjük.

 7.5.4  Esettanulmány: A tetőszerkezet felújítási lépéssorozata

A korábbi  fejezetrészekben ismertetett módon,  egy adott épület  tetőszerkezetének és

járulékos  részeinek  felújítás-optimalizálása  során  is  érvényesülnek  a  fuzzy  szignatúra-

struktúra előnyei. A fentiek tükrében a tető felújítását meghatározó állapotgép a 34. ábrán

látható  módon  épül  fel,  ahol  minden  egyes  részstruktúra  állapotváltozása  közbenső

állapotok és átmenetek leírásával történhet meg (az A1 rész-állapotgépeit a 35. ábra mutatja

be). 
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Megjegyzendő,  hogy  az  esettanulmányban  (a  7.4.  alfejezetben  ismertetett módhoz

hasonlóan)  a  „tetőszerkezet” értelmezése  eltér  a  a  szakma  elfogadott értelmezésétől :  a

felújítási munkavégzés szempontjából jól lehatárolható terület szerkezeti elemeit takarja, így

minden, a zárófödém (padlásfödém) felett található épületszerkezet és szerkezeti  rész (pl.

kéményfej), valamint az ezeket kiegészítő (pl. antenna) és járulékos elem (pl. kéményseprő

járda) is tárgya az elemzésnek. 

A  tetőszerkezet  rész-állapotgépeit,  a  komponensek  (szerkezetcsoportok)  kiinduló

 109./132 oldal

34. Ábra. A tető felújítási állapotgépe (A1) és annak rész állapotgépei (A11-A17)

35. Ábra. A tetőszerkezet rész-állapotgépei, azok épületszerkezetei, és -elemei

DOI: 10.15477/SZE.MMTDI.2015.008



 7 Új módszerek és megközelítések az épületek állapotfelmérésében és felújításuk optimalizálásában

állapotát  ismerteti  a  18.  táblázat,  melyet  a  7.4.4 alfejezetben  bemutatott,  fuzzy  szabály-

interpolációs  technikával  meghatározott állapotkiértékelés  támaszt  alá.  A  vizsgált

épületállomány esetében a 4.  típusú felújítási  viselkedésmód a leginkább életszerű, így a

modell  elkészítésénél  az  erre  jellemző  lépéssorozatot  vettük  figyelembe.  A  folytonosan

szigorodó  jogszabályi  előírások  a  meglévő  épületállománnyal  szemben  olyan

követelményeket támaszt, aminek teljesítése sok esetben lehetetlen (egy életszerű példa a

vizsgált  épületállomány  esetében:  a  függőfolyosós  homlokzatok  utólagos  hőszigetelése

ugyan  lehetővé  teszi  az  energetikai  követelmények  teljesítését,  azonban  általa  a

függőfolyosók áteresztő keresztmetszete jelentősen lecsökken, így nem teljesíti a tűzvédelmi

előírásokat).

Az  ütemezhető  kiadások  igénye,  valamint  a  felújítási  folyamatok  ésszerű  kialakítása

miatt egy közepes „finomságú” felújítási  szekvenciát  állapítottunk meg,  ahol  a hét  rész-

állapotgéphez (A11, A4,
12
⋯, A17

)  rendre  2,  3,  4,  3,  0,  2,  1 közbenső  állapotot  (q1,
11q1,

12
⋯, q1

17
)

határoztunk  meg,  amelyet  hét  kiinduló  („rossz”)  állapot  (q0,
11q0,

12
⋯, q0

17
) ,  valamint  hét

„elfogadható” vég-állapot (q3,
11q4,

12
⋯, q2

17
)  vesz közre. Az állapotok értékeit (x0,

11 x0,
12
⋯, x3

17
)  [0;1]-

re normalizáltuk. 

Ezek között (a költségtervezéshez irányadó számokkal rendelkező, érvényes Építőipari

Költségbecslési Segédlet alapján) megadtuk az állapot-átmenetek  (μ 01,
11
μ12,

11
⋯,μ12

17
)  költségeit.

Mindemellett kiszámítottuk  a  tetőszerkezet  újra-előállítás  becsült  nettó  költségét  is:

1808050261 Ft1. Az így megkapott értékeket a 19. táblázat tartalmazza.

1 1. Az  összeg  irányadó  jellegű:  a  pontosabb  számítás  érdekében  célszerű  több  kivitelezési  árajánlatot  bekérni,  azonban  a  modell

elkészítésénél a hozzávetőleges érték elegendőnek bizonyult.
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18. Táblázat. A kezdeti állapotok megfigyelései a tetőszerkezet A11-A17 rész-állapotgépei esetében

Rész-állapotgép A szerkezetcsoport jellemző meghibásodásai, állapotjellemzése, kiinduló értékek

A11 Ácsszerkezet

Az ácsszerkezet általános állapota az életkorának megfelelő, elemei nem
veszélyeztetik  az  épületet.  Avultsága  10-12%.  A  korábbi,  huzamos
beázások miatt a fedélszék sok elemén látható vízfoltosodás, vetemedés,
hasadás.
A beázások miatt számítani  kell  a  cseréplécek vonalában (különösen a
szeghelyeknél), valamint az antennák és kéményseprőjárdák tartóvasainál
a szarufák helyenkénti bekorhadására!

x11
0= 0.65

A12 Héjalás

A héjalás  és  annak kiegészítő  szerkezete  a  tető  teljes  felületén elavult
(hornyolt és hódfarkú cserepek vegyesen). A tetőfelület 8%-án a cserepek
törése  és  egyéb  folytonossági  hiánya  miatt,  3,5%-án  a  cserépléc
tönkremenetel  miatt beázások  vannak,  ami  a  tartószerkezet  állagát
veszélyezteti.

x12
0=0.35

A13 Bádogozás

A  tetőfelület  9,89%-át  képező  fémlemez  fedés  rögzítésének  egy  része
tönkrement,  a  lemezek kissé  elcsúsztak  (a  tető  teljes  felületére  vetítve
1,2%)
A fal- és kéményszegélyek a teljes hossz 42%-án elváltak aljzatuktól,  a
vápákon korrózió miatt perforációk vannak., 22%-a cserére szorul.

x13
0=0.55

A14 Kéményfej
A 16 kéménytestből 12 teljesen újonnan falazott, 4 állapota elfogadható. A
teljes  kéményállomány  8%-át  kell  újra  falazni.  A  kéményfejek  13%-a
cserére szorul.

x14
0=0.75

A15 Szerelvények
A  távközlési  szerelvények  (antennák)  feleslegessé  váltak,  a  rögzítési
pontok  beázásveszélyesek,  megszüntetésük  javasolt.  A  villámhárítók
megfelelőek. 

x15
0=0.20

A16 Kiegészítők
A  tetőkibúvók  megfelelőek,  rögzítésük,  zárásuk  ellenőrizendő.  A
kéményseprőjárdák  teljes  hosszának  62%-a  kritikus  állapotú,  cseréje
sürgős

x16
0=0.25

A17 Tűzfalak A falazat állapota megfelelő, a kilazult szegélyek újrafalazandók (a hossz
8%-ban). A felület 42%-án a vakolat hiányos, újra vakolandó x17

0=0.60

 111./132 oldal

DOI: 10.15477/SZE.MMTDI.2015.008



 7 Új módszerek és megközelítések az épületek állapotfelmérésében és felújításuk optimalizálásában

19. Táblázat. Kiinduló-, közbenső és végállapotok értékei és az állapot-átmenetek költségei (A11-A17)

 A11

w11=0.85
A12

w12=0.50
A13

w13=0.45
A14

w14=0.30
A15

w15=0.80
A16

w16=0.80
A17

w17=0.25

Q0 x11
0= 0.65 x12

0=0.35 x13
0=0.55 x14

0=0.75 x15
0=0.20 x16

0=0.25 x17
0=0.60

Q1

x11
1= 0.70 x12

1= 0.485 x13
1=0.60 x14

1=0.77 x15
1=0.65 x16

1=0.50 x17
1=0.77

c101
01= 4960235 c102

01= 107210000 c103
01= 1350800 c104

01= 4340300 c105
01= 2500000 c106

01= 4500000 c107
01= 5180000

Q2

x11
2= 0.75 x12

2= 0.65115 x13
2=0.65 x14

2=0.77 x16
2=0.72 x17

2=0.77

c101
12= 4960235

c101
02= 100460435

c102
12= 105750000

c102
02= 302440000

c103
12= 850400

c103
02= 1350800

c104
12= 4340300

c104
02= 8130600

c106
12= 5170500

c106
02= 8240500

c107
12= 6390000

c107
02= 100550000

Q3

x11
3= 0.85 x12

3\time= 0.65115 x13
3=0.67 x14

3=0.77 x16
3=0.80

c101
23= 3980000

c101
13= 8860200

c101
03= 103750000

c102
23= 104920000

c102
13= 205310000

c102
03= 405220000

c103
23= 850400

c103
13= 1100600

c103
03= 1350800

c104
23= 4340300

c104
13= 8130600

c104
03= 102320800

c106
23= 3220500

c106
13= 7370000

c106
03= 100830000

Q4

x12
4= 0.80 x13

4=0.70 x14
4=0.85

c102
34= 7890000

c102
24= 108380000

c102
14= 300710200

c102
04= 406120000

c103
34= 7890000

c103
24= 108380000

c103
14= 300710200

c103
04= 406120000

c104
34= 7890000

c104
24= 108380000

c104
14= 300710200

c104
04= 406120000

Q5

x13
5=0.75

c13
45= 854000

c103
35= 1100600

c103
25= 1350800

c103
15= 1860600

c103
05= 2360600

A  felújítási  szekvenciák  közül  figyelemre  méltó  az  A15 rész-állapotgép:  a  közbenső

állapotok nélkül megvalósítandó felújítási folyamat ( q0
15
→q1

15 ) a tető teljes újra-előállításhoz

képest  elenyésző  összeget  jelent  (1.33%).  A felújítással  eredményezhető állapotváltozás  a

rész-állapotgépen  számottevő,  így  érdemesnek  tűnt  megvizsgálni  azt,  hogy  a  teljes  A1

állapotgépen milyen változást eredményez (a felújítási lépés ez esetben a feleslegessé vált

eszközök,  pl.  antennák  eltávolítását  és  a  tetőáttörések  visszajavítását  jelenti).  Ezt

megelőzően  megvizsgáltuk  azt,  hogy  a  korábban  bemutatott számítási  eljárással  milyen

aggregált érték születik az A1 csúcson a kiinduló- és a végállapotban.
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Ha  az  összes  részautomata  állapotleíró  függvényét  egy  normalizált  skálába

transzformáljuk,  alkalmazhatjuk  a  súlyozott rendezett aggregációt  is  (OWA).  Ennek

eredményeképp egyfajta átlagoló aggregáció (WAM) alkalmazásával kaptuk meg az eredő

automata jellemzőjét (l. 37. ábra). 

 113./132 oldal

36. Ábra. Az A11-A17 rész-állapotgépek kiinduló értékei (piros), „elfogadható” értékei (zöld), valamint a kiinduló és

a végállapot aggregált értékei az A1 szülői csúcson

37. Ábra. Példa a két részautomatából álló automata minimum aggregációjára
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A  Fsig  számítási  eljárás  alkalmazásához  meghatároztuk  azt,  hogy  az  egyes  rész-

állapotgépek külön milyen súllyal határozzák meg a teljes tetőszerkezet minőségét (l.  19.

táblázat). A kiinduló állapotban a tetőszerkezet értéke x1
0=0.421885, végállapotban x1

1=0.76286.

A 36. ábra az A11-A17 rész-állapotgépek kiinduló és „elfogadható” állapotát, valamint azok A1

szülő csúcsra aggregált értékét mutatja be.

A  kiválasztott köztes  állapotban  állapot-átmenet  csupán  az  A15 rész-állapotgépen

történik, minden más változatlan marad. Ennek következtében (1.33%-os bekerülési költség

mellett)  x1
n=0.483\time84 értékű  aggregált  állapotot  érünk  el,  ami  a  hatékonyságot  tekintve

figyelemre méltó.

A  felújítások  részletes  kiértékelése  alapján  4s5s6s5s2s4s3\time=144400-féle  állapot

határozható meg. A nagy számú átmenet miatt a teljes állapottér áttekinthető ábrázolása

nehézségekbe ütközik. 

Amennyiben csupán két rész-állapotgépet veszünk szemügyre, a  38. ábrán látható gráf

illusztrálja az állapotteret. Példánkban az A14 állapotgép három köztes állapottal, az A15 pedig

egy kiinduló-  és  egy végállapottal rendelkezik.  Az állapotok közötti átmeneteket élekkel

reprezentáljuk. A két állapotgép kombinációjából nyolc köztes állapot és 35 állapot-átmenet

jön létre. Az állapotok értékét és az átmenetek költségét a fent ismertetett módon ki tudjuk

számítani,  hozzátéve,  hogy  az  egyes  állapot-átmenetek  c költségeit  a  rész-állapotgép

átmenetekhez tartozó költségek összegeként határozzuk meg1. A költség-optimalizálás mint

megfogalmazott cél  a  számítások  során  a  felújítási  átmenetek  hatékonyság-elemzésében

1 1. Fontos  megjegyezni,  hogy  bizonyos  összegek  (pl.  tárolási  és  szállítási  költségek)  nem adódnak  össze  a  gyakorlatban  –  most  a

számítások egyszerűsítése érdekében ettől eltekintettünk.
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érvényesül:  az élekhez tartozó költséget az állapotok értékei közötti különbséggel  vetjük

össze (minél kisebb ez az érték, annál nagyobb javulást érünk el kevesebb költséggel) :

ηi j
=

c i j

x j−xi
(20)

A  két  rész-állapotgép  kombinációjaként  kialakult  állapotok  értékeit  (partíciókkal  és

megfigyelésekkel) a 40. ábra mutatja be. Az átmenetekhez rendelt költségeket a 20. táblázat

tartalmazza.  Java-alapú  program1 segítségével  kiszámítottuk  az  egyes  átmenetek

„hatékonyságát”, illetve azt az felújítás-sorozatot, amely a két állapotgép kombinációja során

a legkedvezőbbnek ígérkezik (l. 39. ábra):

Q14
0 ;;;; Q15

0 w Q14
0 ;;;; Q15

1 w Q14
3\time ;;;; Q15

1 w Q14
4 ;;;; Q15

1

1 1. A programot Hatwágner Miklós készítette el, amiért ezúton is hálás köszönetet mondok.
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20. Táblázat. Az A14, A15 kombinációiból kialakult állapotok értékei, az átmenetek „c” költségei

Kombinációk Állapot értéke Állapot-átmenet költsége Az állapot-váltás „hatékonysága”

0 Q14
0 :::; Q15

0 x0=0.3601217

1 Q14
0 :::; Q15

1 x1=0.6081088 0 w 1 C1=c15
01= 2500000 η01=0.01312942

2 Q14
1 :::; Q15

0 x2=0.3731683 0 w 2 C2=c14
01= 4340300 η02=0.02310946

3 Q14
1 :::; Q15

1 x3=0.6431066

2 w 3 C31=c105
01= 2500000 η23=0.01312942

1 w 3 C32=c104
01= 4340300 η13=0.02310946

0 w 3 C33=c105
01 +c104

01= 6840300 η03=0.03613888

4 Q14
2 :::; Q15

0 x4=0.3431862
2 w 4 C41=c104

12= 4340300 η24=0.02310946

0 w 4 C42=c104
02= 8130600 η04=0.04312645

5 Q14
2 :::; Q15

1 x5=0.6451211

4 w 5 C51=c105
01= 2500000 η45=0.01312942

3 w 5 C52=c104
12= 4340300 η35=0.02310946

2 w 5 C53=c105
01 +c104

12=6840300 η25=0.03613888

1 w 5 C52=c104
02= 8130600 η15=0.04312645

0 w 5 C54=c105
01 +c104

02=100630600 η05=0.05615586

6 Q14
3 :::; Q15

0 x6=0.3751625

4 w 6 C61=c104
23= 4340300 η46=0.02310946

2 w 6 C62=c104
13= 8130600 η26=0.04312645

0 w 6 C63=c104
03= 102320800 η06=0.06515561

7 Q14
3 :::; Q15

1 x7=0.6461655

6 w 7 C71=c105
01= 2500000 η67=0.01312942

5 w 7 C72=c104
23= 4340300 η57=0.02310946

4 w 7 C73=c105
01 +c104

23=6840300 η47=0.03613888

3 w 7 C74=c104
13= 8130600 η37=0.04312645

2 w 7 C75=c105
01 +c104

13=100630600 η27=0.05615586

1 w 7 C76=c104
03= 102320800 η17=0.06515561

0 w 7 C77=c105
01 +c104

03=104820800 η07=0.07818503

8 Q14
4 :::; Q15

0 x8=0.3761729

6 w 8 C81=c104
34= 4340300 η68=0.02310946

4 w 8 C82=c104
24= 8130600 η48=0.02314645

2 w 8 C83=c104
14= 102320800 η28=0.06515561

0 w 8 C84=c104
04= 106120200 η08=0.08517313

9 Q14
4 :::; Q15

1 x9=0.6481838

8 w 9 C91=c105
01= 2500000 η89=0.01312942

7 w 9 C92=c104
34= 4340300 η79=0.02310946

6 w 9 C93=c105
01 +c104

34=6840300 η69=0.03613888

5 w 9 C94=c104
24= 8130600 η59=0.04312645

4 w 9 C95=c105
01 +c104

24=100630600 η49=0.05615586

3 w 9 C96=c104
14= 102320800 η39=0.06515561

2 w 9 C97=c105
01 +c104

14=104820800 η29=0.07818503

1 w 9 C98=c104
04= 106120200 η19=0.08517313

0 w 9 C99=c105
01 +c104

04=108620200 η09=0.09910255
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40. Ábra. A14, A15 rész-állapotgépek kombinációi. Partíciók, megfigyelések, számítások eredményei
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 7.5.5  A FSSM alkalmazását bemutató esettanulmány eredményei, konklúziók

A  módszer  alkalmazásával  sikerült  a  tetőszerkezet  két  egyszerű  rész-állapotgépének

kombinációjával  kialakuló  állapottérben  azt  az  útvonalat  kiválasztani,  amelyet  költségek

tekintetében optimálisnak tekinthetünk. 

Minden további rész-állapotgép beillesztésével számottevően megnő az állapotok és az

állapot-átmenetek száma, amely magával hozza a számítási idő jelentős megnövekedését. A

gyakorlatban  felmerülő  számos  keresési  és  optimalizálási  feladat  –  mint  általában  a

gráfokban  történő  keresések  –  egy  jelentős  része  exponenciális  bonyolultságú

(matematikailag  „kezelhetetlen”)  osztályba  tartozik  [129].  Ez  a  megállapítás  a  javasolt

modellre  is  igaz,  ráadásul  a  modell  teljes  épületre  történő  kiterjesztése  tovább  növeli  a

számításba  bevont  felújítás-sorozatok  számát.  Az  optimizálási  probléma  számítási

komplexitása miatt javasolt egyfajta metaheurisztika alkalmazása, annak ésszerűen alacsony

komplexitásával,  de  jól  konvergáló  becsléseivel  (pl.  bakteriális  evolúciós  /  bakteriális

memetikus algoritmus, részecskeraj, vagy imperialista kompetitív algoritmus).
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4.  tézis. Megállapítottam,  hoy  valamely  épületállomány  költség-optimalizált  felújítási

folyamatát olyan előre megtervezett lépéssorozatként lehet megvalósítani, amely során az

adott épület nem műszaki sajátosságai is szem előtt tarthatók. Az ily módon megtervezett

felújítás  esetében  az  adott (elfogadhatatlan,  illetve  „rossz”)  kiinduló  állapotból  az

elfogadható (illetve „jó”) állapotba többféle úton juthatunk el,  közben bizonyos köztes, jól

definiálható állapotokat érintve. [M14, M16, M17]

4.1 altézis. Javaslatot tettem ey újszerű, dinamikus adatot is tartalmazó leíró modellre,  a

fuzzy szignatúra struktúra állapotgép definíciójára, amely a fuzzy szignatúra struktúra és a

nem-determinisztikus véges állapotgép teljesen újszerű kombinációjaként került kialakításra.

[M14, M16, M17]

4.2  altézis. Javaslatot  tettem  az  épületek  vay  épületeyüttesek  felújításának  adott

határfeltételek  melletti  optimalizálási  eljárására  fuzzy  szignatúra  struktúra  állapotgép

modell segítségével. [M14, M16, M17]

 8  A kutatás eredményeinek összegzése. Kitekintés

A kutatás legfontosabb eredménye, hogy az informatika és azon belül a lágy számítási

eljárások  alkalmazása  az  építéstudomány  olyan  részterületén  is  sikerre  vezet,  ahol  a

hagyományos és ismert eljárások alkalmazása nehézségebe ütközik.

Azok  a  lényeges  eszközök,  amelyek  a  lágy  számítási  eljárások  előnyeit  jelentik,

elsősorban a következők:

• nyelvi változók alkalmazása (lingvisztikus approximáció);

• eltérő  mélységű  elemzések  összehasonlítása,  eltérő  minőségű  szakértési  munkák,

hierarchikus többdimenziós jellemzők (komplex minőségleíró elemzések) figyelembe

vétele  –  fuzzy  szignatúra  struktúra,  konfidencia  mutató,  súlyozott aggregálás

(WRAO) alkalmazása;

• bonyolult  és  nagy  variációs  számú felújítási  folyamat-tervezés,  ahol  az  optimális

felújítási lépéssorozat nem határozható meg, illetve nem optimalizálható könnyen –

újszerű  fuzzy  állapotgép-kombinációval  a  fuzzy  szignatúra  struktúra  (fuzzy

szignatúra állapotgép).
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Emellett a  kutatás  rávilágított arra,  hogy  bármilyen  algoritmikus  fejlesztési  irányt

választ  a  kutató,  a  szakterületet  lefedő  közösségi  tudás  rendszerezése  nem  mellőzhető.

Ennek  létrehozását  különböző  jól  működő  technikák  segítik,  ezek  között az  ontológia

kifejezetten  alkalmas  a  többdimenziós  jellemzők rendszerezésére  –  ráadásul  sajátosságai

miatt a  fuzzy  szignatúra  struktúra  rendszerébe  kedvezően  integrálható.  Az  ily  módon

kialakuló fuzzy rendszer olyan újszerű nézőpontba helyezheti az ok-okozati összefüggéseket

leíró szabálybázist, amely az ismert tönkremeneteli mechanizmusokat szélesebb látószögből

mutatja  meg.  Emellett lehetőséget  teremt  az  eddig  fel  nem  tárt  meghibásodások

regisztrálására is.

A teherhordó szerkezetek állapotleírására kidolgozott ritka szabály-interpolációs modell

–  a  szabályok  számának  ésszerű  méretűre  történő  redukálása  mellett –  kifejezetten  jól

illeszkedik  a  szerkezetek  minősítését  meghatározó  Szabályzat  előírásaihoz.  A

megfogalmazott kategóriáknak  az  egyéb  funkciót  betöltő  szerkezetekre  történő

kiterjesztésével a teljes épület állapotmeghatározása elkészülhet a modell segítségével. 

Az újszerű fuzzy szignatúra struktúra állapotgép – felhasználva az épület szerkezeteinek

hierarchikus struktúráját – képes egyidejűleg vizsgálni az épület és annak szerkezeteinek

állapotát, valamint az állapotok közötti átmenetek bekerülési költségét. Kellően kiválasztott

finomságú elemzéssel  megfelelő  mennyiségű felújítás-sorozat  alakul  ki,  amelyek közül  a

modell képes kiválasztani az optimális (költséghatékony) megoldást.

Ez  utóbbi  modell  számos  továbbfejlesztési  potenciállal  rendelkezik.  Ezek  közül

kiemelendő a modell gyakorlati alkalmazását elősegítő gondolat, amelyet az alábbi példával

szemléltetünk.

Az  épület  felújítása  során  a  döntéshozó  mérlegelhet,  hogy a  felújítás  végeredménye

mennyire közelítse meg az „elfogadható” állapotot. Műszaki szempontból az „elfogadható”

minden esetben azt jelenti, hogy az adott szerkezet, szerkezetcsoport, vagy a teljes épület

teljesíti  a  vele  szemben  támasztott követelményeket.  Egy  szerkezet  egy  időben  többféle

követelményt kell, hogy teljesítsen (pl. a külső teherhordó falszerkezet esetében egyszerre

kell,  hogy  megfelelő  szilárdságú  és  hőszigetelő  képességű  legyen).  A  döntéshozó  a

valóságban dönthet úgy, hogy pl. a falszerkezet állékonyságát szem előtt tartja a felújítás
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során, a hőszigetelő képesség javításáról lemond. Az így kialakult vég-állapot „kevesebbet

ér” az „elfogadható” állapotnál, de megközelíti azt.

Ezt a továbbfejlesztési modellt – a hegymászó modell [130] analógiájára – „lusta turista”

modellnek  neveztük  el :  a  vándor  a  hegyen  lévő  várat  épp  annyira  közelíti  meg,  hogy

szemügyre  vehesse.  A  fáradságos  hegymászás  miatt (magas  költségek)  lemond  a  vár

(„elfogadható” állapot) tényleges megismeréséről.
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