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 1  Bevezető

A  hazai  épületállomány  szerkezete  vegyesnek  tekinthető,  melynek  jelentős
szeletét  képviselik  az  ún.  városias  beépítési  formák  [1],  köznapi  nevükön
bérházak (országos viszonylatban a lakások 11%-a; Budapesten 27%-a található
bérházakban  [2]). Ezek túlnyomó többsége 1918 előtt épült. A lassan több mint
száz  éves,  hagyományos  „gangos”  bérházak  helyzete  több  szempontból  is
aggasztó.

A  ’90-es  évekig  tartó  időszakban  rendre  elmaradó  vagy  elégtelen  minőségű
karbantartási  folyamatok után,  a  leromlott állapotú lakóépületek a (fenntartói-
üzemeltetői  tapasztalatokkal  nem  rendelkező)  lakóközösségek  tulajdonába
kerültek.  A  felelősségérzet  hiánya,  a  műszaki  és  gazdasági  inkompetencia,
valamint  a  finanszírozási  gondok  együttese  oda  vezetett,  hogy  ma  rendkívül
kedvezőtlen műszaki állapotú lakóépületek alkotják Budapest és a nagyvárosok
belvárosi épületállományát.

 2  A kutatás tárgya és célkitűzése

A bérházak ésszerű felújítása a kedvezőtlen körülmények ellenére megoldandó.
Ennek  elvégzése  többszereplős  és  hosszú  távú  folyamat,  melynek  során
különböző szintű döntések meghozatala szükséges. A döntések ideális esetben a
rendelkezésre  álló  ismeretek  tükrében  történnek  meg,  melyek  közül
legfontosabbak  az  épületet,  épületcsoportot  és  annak  elváltozásait  leíró
épületdiagnosztikai szakértési jegyzőkönyvek megállapításai. 

Vizsgálataim a  épületdiagnosztika  módszertani  fejlesztésére  irányulnak,  annak
érdekében,  hogy  a  diagnosztika  szerepe  a  döntéshozási  folyamatok  során
megerősödjön.  Ezt  szem  előtt tartva  olyan  döntéstámogatási  algoritmusok
(matematikai  modellek)  létrehozása  volt  a  célom,  amelyek tekintetbe  veszik  a
(főként  szemrevételezéses)  épületdiagnosztikai  vizsgálatok  sajátosságait  (nyelvi
címkék  használata,  eltérő  mélységű  és  minőségű  elemzések),  az  épületek
szerkezeti  struktúráját  (épületszerkezetek  és  szerkezetcsoportok  hierarchikus
rendszere),  valamint  a  tönkremenetelekből  fakadó  állapotromlások  dinamikus
(időben változó) jellegét.

A fenti  sajátosságok miatt az  algoritmus kidolgozását  lágy számítási  eljárások
felhasználásával volt célszerű elvégezni.

 3  Az alkalmazott módszerek rövid áttekintése

A 4. fejezetben felsorolt tudományos eredményekhez az alább felsorolt módszerek
vezettek el.



 3.1  Módszertani elemzések

 3.1.1  Épületdiagnosztikai szakértések 

Az  általam  elvégzett 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 véleményeknek a vizsgálata, amelyekre építve egy reprezentatív minta
alapján kiértékeltem az elváltozási jelenségek előfordulási gyakoriságát.

 3.1.2  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.).

Ehhez  hasonlóan  a  tudásalapú  orvosdiagnosztikai  módszerek  szakirodalmát  is
célszerű  volt  áttekinteni,  hiszen  az  orvosdiagnosztika  jelen  állapotában
előremutató  és  hasznosítható  módszertani  eredményeket  tud  az
épületdiagnosztika számára mutatni.

 3.2  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
meghatároztam  az  épületdiagnosztikai  tudást  reprezentáló  (absztrakciós
módszerrel  és  az  ismeretek  allokációjával  elkészített)  strukturált  adathalmaz
elemi szempontjait.

A  szakirodalmi  elemzések  szintéziseként,  a  korábbi  könyvtár-  és
információtudományi  eredményeket  felhasználva  létrehoztam  a  későbbi
vizsgálatok  alapját  képező,  szerteágazó  szakterületi  tudásreprezentációs
ontológiai  könyvtárat.  Ennek  működése  a  rendelkezésre  álló  szakértői
vélemények szemantikai elemzésein keresztül vált ellenőrizhetővé.

 3.3  A Fuzzy rendszerek

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, [3]) : 

A={X ,μA}, ahol μA :X→[0,1] (1)

Az emberi kogníció egyik lényeges sajátossága, az információ granulálása a fuzzy
rendszereken belül modellezhető [4]. Az univerzális halmaz granulált lefedésével
az adott területtel kapcsolatos tudás reprezentálható, ahol a „szemcsék” 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  [5].  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.

 3.3.1  Fuzzy szakértő rendszerek

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 [6]. 

A fuzzy szakértő rendszer fuzzy tagsági  függvényeket és szabályok együttesét
(szabálybázis)  használja,  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 [7].

 3.3.2  A fuzzy szignatúra struktúra

A Zadeh által bevezetett fuzzy halmazok kiterjesztéseként vezette be Goguen az
L-fuzzy halmazokat  [8], ahol az  X alaphalmaz minden eleméhez egy tetszőleges



(részben rendezett) L algebrai háló valamely elemét rendeli hozzá: 

AL : x→ L ,x∀ x∈X (2)

A vektorértékű fuzzy halmazokat (VVFS) Kóczy vezette be [9], melyek az L-fuzzy
halmazok  speciális  eseteinek  tekinthetők,  ahol  az  L az  n-dimenziójú  fuzzy
vektorok hálója, L=[0,1 ]n (2). : 

An={X ,μAn
}, ahol μAn

:X→[0,1]
n (3)

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 [10]. 

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 (4)

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  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 (5)

A  fuzzy  szignatúra  struktúrája  egyaránt  ábrázolható  gráf  diagrammal  és
beágyazott vektor alakban (l 1. ábra).

1. Ábra: A fuzzy szignatúra struktúra gráf és beáyazott vektor formában



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 [11], az emberi szakértői gondolkodásmódhoz
közel áll. 

A fuzzy szignatúra struktúra alkalmazásával kapcsolatos kutatásaim eredményeit
[M12]  felhasználva  Bukovics  egy  másfajta,  a  lakóépületek  tartószerkezeteit
érintő,  fuzzy  szingleton  szignatúra  alapú  modellre  és  ehhez  kapcsolódó
döntéstámogatási algoritmus alkalmazására tett javaslatot [12].

 3.3.3  A fuzzy szabály-interpoláció

Hagyományos fuzzy szabálybázisú rendszerek  teljes szabálybázist  igényelnek a
bemeneti  univerzumot  sűrűn  lefedő  (átlapoló)  szabályokkal,  noha  bizonyos
szabályok elhagyása csekély információ-vesztést okozna. A nagyszámú bemeneti
változónak  és  a  dimenziónkénti  nyelvi  értékeknek  köszönhetően  a  fuzzy
rendszerek  számításigénye  meglehetősen  magas  (lényegében  exponenciális).  E
probléma  egyfajta  (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.

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,  Fuzzy  Rule
Interpolation)  módszer  segítségével  válik  meghatározhatóvá.  Az  első  FRI
módszerre  a  [13] tett javaslatot,  további,  általánosabb  eljárások  [14]-ben  és
számos más tanulmányban kerültek leírásra.

Az FRI eljárások fejlesztésének egyik jelentős iránya a következmény közvetlen
előállítására  alkalmas  módszerek  fejlesztése.  Ezek  közé  tartozik  a  bizonytalan
környezetbe helyezett szabály-interpolációs eljárást alkalmazó FIVE [15] is. 

A  fuzzy  szabály-interpolációs  eljárások  fejlesztése  napjainkban  is  a  kutatások
homlokterében van (2-es típusú fuzzy halmazok alkalmazása  [16], zárt alakzatú
interpoláció [17], hátrafelé irányuló FRI [18], stb.).



 3.3.4  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).

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 ⟩ (6)

f : X×Q→Q , aholX={x i} és Q={qi} (7)

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

qi+1=f (x i, qi) (8)

Mátrix formában:

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)

] (9)

A fuzzy automatára Wee tett javaslatot [19], melynek fuzzy állapotgépre történő
kiterjesztését  [20] fogalmazta  meg.  A  fuzzy  állapotgép  a  hagyományos
állapotgépek fuzzy kiterjesztéseként valósult meg [21], [22]. 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 a fogalmi vázrendszer



(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. 

A  fuzzy  állapotgépek  alkalmazása  az  épületfelújítás  folyamatában  az  alábbi
módon nyer értelmet. 

Bármely átmenet egyik állapotból a másikba (állapotjavítás, felújítás, renoválás)
bizonyos  mértékű c költséget von  maga  után.  A qi részállapotból  a q j
részállapotba történő állapotváltozás kifejezhető a μ=c(qi, q j) tagsági értékkel. A

modellben egy tetszőleges qi 1→qi2→⋯→qin él mentén meghatározható szükséges

költség  ( ∑μij )  általában nem egyelő  a  μin költséggel  a  qi1→qi , n mentén.  A

felújítási folyamatok absztrakt modelljét mutatja be a  2. ábra, ahol a q0 kezdeti

(kedvezőtlen) állapotból a qn  „elfogadható” állapotba tartva a μ  esemény váltja

ki az állapotváltozást.

 3.4  Lakóépület-állomány vizsgálata

A  módszertani  elemzések  elvégzéséhez  célszerű  volt  földrajzi  és  műszaki
szempontok szerint behatárolni 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.  Erre  építve  elkészítettem a  lakóépület-állomány egyfajta,  minőségi  leírását
támogató  adatbázist.  Előre  meghatározott peremfeltételek  betartása  mellett,
kérdőíveket  állítottam  össze,  egyrészt  szakértők,  másrészt  „laikus”  szemlélők
számára, majd a beérkező kérdőíveket kiértékeltem. A megszerzett tapasztalatok
alapján  meghatároztam  a  műszaki  szempontok  szerint  hasonlónak  tekinthető
épületállomány minőségi kiértékeléséhez alkalmas paramétereket, az érvényben
lévő műszaki szabályzatok figyelembe vétele mellett.

2. Ábra: A fuzzy állapotgép működési diagramja



 3.5  Jellegépület részletes vizsgálata

A vizsgált  épületállomány tagjai  közül kiválasztottam egy tipikus lakóépületet,
amely  tartalmazza  azokat  a  műszaki  és  egyéb  jegyeket,  amelyek  alapján
jellegépületként  képes  reprezentálni  a  tárgyalt  épületállományt.  Ezt  követően
elemeztem  az  épület  állapotleírását  tartalmazó,  rendelkezésre  álló  független,
szakterület-specifikus  szakértői  jegyzőkönyveket,  majd  részletes  műszaki
felmérést készítettem.

 4  Új tudományos eredmények rövid összefoglalása

 4.1  Ismeret-rendszerezési eszközök alkalmazása az épületdiagnosztika 
területén

A diagnosztika  (általában)  három fő  tevékenységből  áll:  a  hiba  detektálása,  a
diagnózis  meghatározása  és  javaslattétel  a  végrehajtandó  korrekció(k)
elvégzésére.  Az  épületek  és  szerkezeteinek  hagyományos  épületdiagnosztikai
vizsgálata  esetében  zömében  analitikus,  de  még  gyakrabban  a  heurisztikus
megközelítés a jellemző. 

Az  épületdiagnosztikai  szakértés  jegyzőkönyve  (szakértői  vélemény)  „kötetlen
műfaj”.  Jellemző  rá  a  változatos  szóhasználat,  amely  tetten  érhető  az  érintett
épületszerkezetek  és  azok  építőanyagainak  meghatározásában,  a  hiba
(meghibásodás)  leírásában,  magában a diagnózis  (az ok-okozati  összefüggések)
meghatározásában  és  a  helyrehozatal  folyamatáról  szóló  javaslattételben
egyaránt.  A  szabadon  alkalmazott köz-  és  szaknyelvi  kifejezések  alkalmazása
azonban félreértésre  adhat  okot,  ami  a  tapasztalt  elváltozások kiértékelését  és
összehasonlítását  megnehezíti :  ez  a  probléma  gátja  lehet  a  diagnosztikai
szakterület fejlődésének.

Emiatt szükségesnek  bizonyul  egy  egységesített szemantikai  rendszer  (egy
speciális  „szakszótár”)  kidolgozása,  amely  támogatja  egy  korszerű,  tudásalapú
diagnosztikai módszer létrehozását.

Noha  az  épületszerkezetek  és  az  építőanyagok  szakkifejezéseit  érintő
rendszerezési  munkák  korábban  is  készültek  (pl.  ÉTI  tematikai  információs
rendszerének tezaurusza  [23], az Épületszerkezetek Morfológiai Rendszere  [24]),
azonban megállapítható,  hogy az  erőfeszítések  ellenére  nem készült  átfogó és
működőképes  adatbázis,  amely  az  épületszerkezetekhez  (valamint  az
építőanyagokhoz)  tartozó  információkat  bármilyen  strukturált  rendszerben
elérhetővé tenné. 

1.  tézis Javaslatot  tettem  az  épületdiagnosztikai  szakértési  eljárások  során



alkalmazott szakkifejezések eységes, formalizált leírására. [M1-M3; M6; M7; M18]
(7.1. alfejezet) 

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](7.1. alfejezet) 

Az ontológia általános karakterisztikáját és szerkezetét tömören [25] mutatja be.
A szemantikai  rendszer  felépítéséhez a  nyílt  forráskódú,  JAVA környezetre  írt
ontológia  szoftvert  (Protégé  2014,  [26])  alkalmaztam.  A  kiválasztott eszköz  a
kollektív  ontológia  fejlesztését  támogatja,  így  bővítése  (a  textúra  megőrzése
mellett) más szakterületek szakértőinek bevonásával hatékonyan megoldható. 

Az  általam  kifejlesztett rendszer  általános  és  moduláris  alkalmazhatósága
érdekében (továbbá az áttekinthetőség és a bővíthetőség miatt) négy ontológia
részhalmazt  definiáltam,  melyek  rendre  az  épületszerkezeteket,  az
építőanyagokat, azok attribútumait és az azokat érintő jelenségeket tartalmazzák.

Az általam elkészített ontológiák nem csupán az alkalmazott szakkifejezéseket
tartalmazzák: a dinamikus (mindeközben stabilizált) adatstruktúra az absztrakció
szintjén  meghatározott szakterületi  ismeretek  tágabb  értelemben  vett
allokációjaként  értelmezhető.  Az alkalmazott szoftver  a  hierarchikus  struktúra
felépítése  mellett alkalmas  az  ontológiákon  belüli  és  az  ontológiák  közötti
többszintű  relációk  kialakítására  egyaránt.  Emellett az  ontológia  elemei
(osztályok, alosztályok és axiómák) további alkalmazások bevonásával szakértő
rendszerekbe integrálhatók [27].

Az ontológia a rendelkezésre álló jelentősebb szakirodalmak felhasználásával a
teljesség  igényével  készült,  ugyanakkor  –  tekintettel  a  szakterület  folyamatos
fejlődésére  –  a  struktúra  a  jövőben  is  folyamatosan  kiegészítendő  (ezt  az
alkalmazott módszer  lehetővé  teszi),  emellett az  új  elemeket  az  ismertetett 
módszer alapján következetesen be kell építeni.

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] (7.1 alfejezet)

Noha az épületszerkezetek tönkremeneteleiről alapos és megbízható statisztikai
adatsorok  létrehozása  akadályokba  ütközik  [28],  többek  között azért  is,  mert



minden egyes épület egyedi felépítésű és egyedi sajátságokkal rendelkezik [29], a
jegyzőkönyvek  ontológiai  elemzése  kidomborítja  a  tipikus  tönkremeneteli
folyamatok  szerkezeti  vonatkozásait.  Az  így  kialakult  „gócpontok”  további
koncentrált elemzések elvégzését teszik lehetővé – ezáltal az épületdiagnosztika
hatékonysága tovább javulhat.

 4.2  Épületek elváltozásainak minőségi kiértékelése fuzzy szakértő 
rendszer segítségével

Az  épületek  és  épületszerkezetek  tönkremeneteleit  érintő  beavatkozások
sorrendiségének  megállapítása  a  karbantartási  folyamatok  hatékonyságára
kedvező  hatással  van.  A  különböző  elváltozások  többféle  szempont  szerint
történő  összevetése  hagyományos  módon  igen  nehezen  megoldható.  A
tönkremeneteleknek  léteznek  olyan  (sok  esetben  nem  is  számszerűsíthető)
jellemzői,  amelyeknek  figyelmen  kívül  hagyása  torzító  hatású  lehet.  Ezek  az
állapotleíró  jellemzők  eltérő  mértékben  befolyásolhatják  az  adott elváltozás
általános karakterét (pl. építészeti-esztétikai jellemző, felújítás megtérülése, stb.).
Mindemellett közismert,  hogy  egységes  és  rendezett szakértői  tudás  a  hiba
okainak feltárására és a beavatkozás meghatározására nem áll rendelkezésre.

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]  (7.2
alfejezet)

A  hagyományos  épületdiagnosztikai  szakértő  rendszer  kialakítása  számos
akadályba  ütközik  [30].  Ezek  közül  két  jelentős  problémakör  méltó  említésre,
amelyek  az  általam  javasolt  módszerek  segítségével  áthidalhatók:  1)  a
nagyméretű  szabálybázis  kezelhetetlen  és  nem illeszkedik  a  valósághoz;  2)  az
összegyűjtött szakterületi ismeretek rendezetlen formában érhetők el. Ez utóbbi
probléma  kezelésére  a  4.1 alfejezetben  megnevezett ontológiai  adatstruktúra
alkalmazását  javaslom,  hiszen  segítségével  a  szerkezetek  és  az  őket  érintő
jelenségek ok-okozati összefüggése egyszerűen tárolható és előkereshető.

Az épületeket és azok szerkezeteit érintő elváltozások (valamint a hatások) leírása
a valóságban folytonos értékkészletű és analóg jellegű változókkal történhet meg.
Ezeknek az értékeknek a formális leírásához elvileg végtelen sok szimbólumra
volna szükség.  Ráadásul,  a diagnosztizálás alapja számos megfigyelés,  amelyek



jelentős többsége mérés, vagy becslés. Nem hagyható figyelmen kívül az a tény
sem, hogy az  épületszerkezeti  tönkremenetelek és  vonatkozásai  általában igen
bonyolult módon írhatók le, és igen sok változótól függnek – így ezen a területen
az emberi intuíció fontos szerepet kap.

A szakértői jegyzőkönyvek elemzése során megállapítottam, hogy a vizsgálatok
tárgyát  képező  épületek  esetében  az  elváltozások  ok-okozati  összefüggéseinek
jelentős  része  megállapítható  és  kiértékelhető  roncsolásmentes  vizsgálatok
eredményeire  épülő  fuzzy  szakértő  rendszer  alkalmazásával.  Amennyiben  a
szemrevételezéses eljárás további (roncsolásos, pl. mintavételi) eljárásokat ír elő,
azok  eredményeit  a  szakvélemény  az  előírt  követelményekkel  összevetve
köznyelvi minőségi kategóriák alkalmazásával értékeli ki.

 4.3  Lakóépület-állomány összehasonlító elemzése fuzzy szignatúra 
struktúra alkalmazásával

Egy  sikeres  városszerkezeti  rekonstrukció  (pl.  a  belső-ferencvárosi
tömbrehabilitáció  [31])  előzetes  elemzések  elkészítését  igényli.  Félretéve  a
szociális és egyéb, az építészeti szakterületektől (részben) független kérdéseket,
alapos  minőségi  elemzéseket  szükséges  elvégezni  városszerkezeti-
infrastrukturális,  valamint  építészeti-épületszerkezeti  szempontok  alapján.  A
szakmai szempontok tekintetében az alábbi átfogó megállapítások tehetők.

A szakmai  elemzések,  épületleírások  önmagukban korlátozott,  de  nagy számú
dimenziót alkalmaznak, amelyek teljes áttekinthetősége hagyományos eszközök
alkalmazásával csak túlzott időráfordítással oldható meg. Megfelelő nézőpontot
választva azonban kirajzolódik a szempontrendszer struktúrája: a gyakorlatban
alkalmazott (és az alkalmazásra javasolt) dimenziók előre definiált hierarchiába
rendezhetők. 

Az épületek objektív összehasonlításának gyakorlati akadályát jelenti az is, hogy
az  épületek  összehasonlítása  eltérő  részletességű  és  minőségű  szakértői
vizsgálatok  alapján  történhet  meg.  Ez  főképp  az  épületek  műszaki  állapot-
kiértékelése során válik szembeötlővé, hiszen az egyes épületek elemzését végző,
egymástól független szakértők (részben) eltérő módszerekkel eltérő részletességű
állapotleírást készítenek el.

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] (7.3 alfejezet)

A fuzzy szignatúra struktúra legnagyobb előnye más matematikai modellekkel
szemben,  hogy  segítségével  az  egymástól  némiképp  eltérő  struktúrák  is
összehasonlíthatóvá válnak. Így az a gyakori eset is kezelhetővé válik, mikor az
egyes elemzések mélysége, részletessége eltér.

Korábban a fagráf-elemzések alkalmazása is  felmerült  [M1,  M3],  azonban nem
találunk a gyakorlatban olyan, gráfokon elvégezhető műveletsort, amelyeknél a
különböző  struktúrájú  gráfok  kombinálása  és  strukturális  összehasonlítása
formálisan  lehetséges.  A  fuzzy  szignatúráknál  megengedett a  rész-struktúrák
redukciója (pl. aggregálás) segítségével.

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](7.3 alfejezet)

Számításokkal  igazoltam,  hogy  a  relevancia  súlyok  számításba  történő
bevonásával  lehetőség  nyílik  arra,  hogy  (nem  műszaki  szempontok  esetében)
kellő súllyal figyelembe vegyük a laikus véleményét is. 

 4.4  Lakóépület minőségi állapot-kiértékelése fuzzy szabály-interpoláció
alkalmazásával

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] (7.4 alfejezet)

A szerkezetcsoportok állapot-kiértékelése  során a  csoport  elemeinek minősége
hatással van a teljes csoport minőségére egy magasabb szinten. Mivel nagy számú
épületszerkezeti  elem  kiértékelésére  van  szükség  az  épület  állapotának
meghatározásához, nagy számú szabály jön létre, amely miatt szabály-redukció
elvégzésére  van  szükség:  bizonyos  szabályok  elhagyása  nem okoz  információ
vesztést  (pl.  a  teherbíró  szerkezetek  erőtani  minősége  fontosabb,  mint  más
szerkezetek  esztétikai  minősége),  így  kiválaszthatjuk  azokat  a  bizonyos
szabályokat, amelyek képesek reprezentálni a teljes szabálybázist. 

Az előírások szerint a teherhordó szerkezetek erőtani követelmények kielégítése
szempontjából „megfelelő”, „tűrhető” vagy „veszélyes” állapotúként minősíthetők.
A  szerkezetek  állékonyságát  reprezentáló  univerzális  halmaz  teljes  lefedése
ezekkel  a  nyelvi  értékekkel  oly  módon oldható  meg,  hogy  a  címkék egy-egy
normális fuzzy részhalmazt definiálnak. A fuzzy részhalmazok a teljes univerzális
halmaz  ritka  partíciói,  melyek  közötti  megfigyelésnél  lineáris  interpoláció
alkalmazásával  jutunk eredményhez.  A halmazok definiálása  tapasztalati  úton,
szakértők  bevonásával  történhet.  Noha  a  nem  teherhordó  szerkezetek
minősítéséről  egyelőre  nem  rendelkezik  szabályzat,  a  fenti  állapotleíró  nyelvi
értékek  kiterjesztésével  ezeket  a  (szekunder)  épületszerkezeteket  hasonló
szempontok  szerint  kiértékelhetjük,  ritka  partíciók  segítségével.  A
tartószerkezetek és a nem teherhordó épületszerkezetek minősítéséhez bevezetett
nyelvi címkék illeszkednek az 1. tézisben definiált ontológiai struktúrához.

 4.5  Fuzzy szignatúra struktúra alapú állapotgép és alkalmazása 
lakóépület felújítás optimalizálása során

Az  1.  fejezetben  ismertetett okok  miatt a  hazai  lakóépület-állomány
karbantartásának  jelenlegi  gyakorlata  alapos  felülvizsgálatra  és  a  szakmai
támogatás  átgondolására  szorul,  amelyben  az  épületdiagnosztika  és  az
építéskivitelezés  szakértőire  egyaránt  fontos  szerep  hárul.  Lényeges,  hogy  az
érintett épületállomány  felújítását  komplex  módon  szükséges  kezelni,  ahol  az
egyes  épületek  elfogadható  állapotba  hozása  során  bizonyos  nem  szakmai
szempontok  (tulajdonosi  preferenciák,  finanszírozhatóság,  stb.)  is
érvényesülhetnek.

Az  épület  felújítási  sorrendjének  meghatározásához  kevés  ismert  eszköz  áll
rendelkezésre.  Az  építéskivitelezési  gyakorlatban  alkalmazott hagyományos



módszerek (pl.  a hálós és sávos ütemtervezés) csak korlátozott hatékonysággal
alkalmazhatók.

Az  építőipari  projektmenedzsment  terén  léteznek  modellek,  amelyek  meglévő
épületek felújítására fókuszálnak (pl. a „harmadik feles” finanszírozási modellként
működő ESCO - Energy Service Company), azonban a gyakorlati megvalósításuk
elsősorban nagyobb létesítmények teljes korszerűsítése esetén működőképes [32],
[33],  emiatt nem ad  választ  a  többlépcsős  felújítási  folyamatok  kérdéseire.  A
városi  léptékű  felújítási  folyamatok  az  utóbbi  időben  ugyancsak  a  kutatások
homlokterébe  kerültek  [34],  [35].  A  vizsgálatok  eredményei  előremutatóak,
azonban  a  tárgyalt  épületállomány  tulajdonosi  struktúrája  miatt a  javasolt
módszerek közvetlenül nem alkalmazhatók.

Fontos  ugyanakkor  megjegyezni,  hogy  az  épületek  és  azok  szerkezeteinek
állapotváltozása  az  idő  függvényében  zajlik,  miközben  az  állapotleírások
statikusak és csak az adott pillanatnyi állapotot tükrözik. Az állapot változását
csak valamely szekvencia képes leírni, vagy valamilyen dinamizmus, amelyre a
fuzzy  állapotgép  [36],  [37] alkalmas  lehet.  Azonban,  az  adatok  bonyolult,
hierarchikus  és  sokdimenziós  struktúráját  figyelembe  véve  (l.  4.3 fejezet),
szükségesnek  láttam  egy  új,  komplex,  szintén  hierarchikus  és  sokdimenziós,
teljesen újfajta állapotgép modell bevezetését.

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](7.5
alfejezet)

A felújítási  folyamatban kiinduló  állapotként  definiáltam az  adott épület(rész)
vagy szerkezetcsoport regisztrált állapotát. Az elfogadható (vagy vég-) állapot az
érintett szerkezetek esetében az üzemképesség és az előre meghatározott hosszú
élettartam mellett – bizonyos esetekben – az érvényben lévő jogszabályi előírások
betartását is jelentheti. Köztes állapotként a szerkezetcsoportokra jellemző tipikus
többlépcsős  felújítások  állomásai  szerepelnek.  A  számos  megvalósítható
lépéssorozat  közül  az  optimális  útvonal  a  legkisebb  költségű  felújítási
lépéssorozatot jelenti. 

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] (7.5 alfejezet)

A modell  lényegi  elemei  a  kiinduló-,  a  köztes-  és  a végállapotok,  amelyeknek
leírása a már ismertetett fuzzy szignatúra struktúra alkalmazásával valósul meg.
Az  ily  módon  leírt  állapotok  közötti  átmenetekhez  költség  rendelhető.  A
költségösszetevőket  empirikus módon,  valamint  a mindenkori,  érvényben lévő
hivatalos költségbecslési segédletre támaszkodva határoztam meg.

A FSig állapotgépek esetében minden levél egy, fenti tulajdonságú rész állapot-
gépet  tartalmaz.  Egy  bizonyos  részgráf  szülő  levele  a  gyermek  levelek  által
képződik,  így  a  rész-állapotgép Ai=Ai 1×Ai 2×⋯×A in ,  és  így  az  Ai állapotai

Qi=Qi1×Qi2×⋯×Q in
,  ezáltal  az  átmenet Q j1

→Q j 2
,  ahol  a  párhuzamos

átmenetek q j1 1→q j1 2×q j2 1→q j2 2×⋯×q j n1→q jn2 . Minden egyes levélhez egy speciális

aggregáció kerül hozzárendelésre, hasonlóan a korábban tárgyalt fuzzy szignatúra
struktúra  esetében  is  –  bár  ebben  az  esetben  az  aggregáció  az μ j1 2

költséget

számítja  ki,  ami  a q j 1
→q j2 közötti  átmenet  eredménye,  így μ j 12=c(q j1,q j2)=

=a j(c(q j 11,q j12), c(q j21,q j22),⋯, c(q jn1,q jn2)) ,  ahol  a a  megfelelő  aggregációt

jelöli. 

4.2 altézis. Javaslatot tettem az épületek vay épületeyüttesek felújításának adott
határfeltételek  melletti  optimalizálási  eljárására  fuzzy  szignatúra  struktúra
állapotgép modell segítségével. [M14, M16, M17] (7.5 alfejezet)

Egy létező épület tetőszerkezetét érintő komplex felújítási lépéssorozat modelljén
keresztül  bemutattam  a  fuzzy  szignatúra  struktúra  állapotgép  alkalmazását.
Számításokkal  igazoltam,  hogy  miközben  a  modell  képes  az  épület  egészének
állapotát  egyes  szerkezetcsoportok  állapotváltozásával  összefüggésben
kiértékelni,  az  állapotok  közötti  átmenetekhez  tartozó  költségek  segítségével
meghatározza a lehetséges felújítási sorozatok között a legkedvezőbbet.

A tetőszerkezet (annak kiegészítő szerkezeteivel együtt) az egyes szerkezetek és
szerkezetcsoportok  hierarchikus  rendszereként  írható  le.  Gyakori,  hogy  az
állapotleíró  szakértői  vélemény  kiegészül  az  ácsszerkezetre  vonatkozó
faanyagvédelmi  szakvéleménnyel  is.  A  tetőszerkezeti  elemek  közötti  szoros
kapcsolat  miatt az  egyes  elemeket  érintő  tönkremenetelek  a  többi  szerkezeti
részre is kihatással vannak. Ezek tükrében megállapítható, hogy a tetőszerkezet
az épület alrendszereként modellezhető. Emiatt a tetőszerkezetre elkészített fuzzy
szignatúra  állapotgép  modell  a  megfelelő  bővítésekkel  a  teljes  épületre  is
kiterjeszthető és így a teljes optimális felújítási folyamat megtervezhető.



 5  Összefoglalás és kitekintés

A  szemrevételezéses  épületdiagnosztika  jelen  állapotában,  statikus  és  analóg
sajátosságai  folytán  nem  képes  a  rendelkezésre  álló  informatikai  környezet
lehetőségeivel élni, emiatt a társterületi fejlesztések implementálása akadályokba
ütközik.  Ezek  leküzdése  érdekében  első  lépésként  létrehoztam  egy
tudásmodellező  ontológiát,  amely  egy  később  kifejlesztendő  tudásalapú
diagnosztikai rendszer alapja lehet.

A  fuzzy  szignatúra  struktúrás  modell  számos  döntési  folyamatban  képes
támogatni az épület vagy épületállomány karbantartását és felújítását. A modell
hierarchikus volta jól  igazodik az épület  szerkezeti  rendszeréhez,  miközben az
épületről rendelkezésre álló, eltérő mélységű műszaki ismeretek alapján, lényegi
információvesztés  nélkül  tud  egyfajta,  az  adott épületet  jellemző  értéket
előállítani.

Az általam kifejlesztett fuzzy szignatúra állapotgéppel kapcsolatos kutatásokat a
jelen értekezés elkészültével nem tekintem lezártnak. A tetőszerkezet felújítási
lépéssorozatainak elemzése rávilágított arra, hogy csupán egy szerkezetcsoport
(épületrész) felújítása korlátos, de igen nagy számú lépéskombinációt takarhat. Az
optimizálási probléma számítási komplexitása miatt a jövőben meg kell vizsgálni,
hogy  milyen  metaheurisztika  alkalmazásával  (annak  ésszerűen  alacsony
komplexitásával,  de  jól  konvergáló  becsléseivel)  lehet  kis  számításigénnyel
megfelelő eredményhez jutni.

További  kutatást  igényel  a  felújítás-optimalizálás  vizsgálatának  kiterjesztése
épülettömbökre  és  akár  városrészekre,  hiszen  vélhetően  arányosan  kisebb
fajlagos  felújítási  költséget  eredményezhet  egy  nagyobb  elemszámú
épületfelújítás.
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