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Zsolnay híd    
mozgásvizsgálata



Zsolnay híd
 A Zsolnay Kulturális Negyed két részét összekötő 

gyalogoshíd Pécs egyik szimbólumává vált. Építészeti 
különlegesség a rácsos szerkezeti kialakítása miatt.



Zsolnay híd



Célunk

 Minimális terepi méréssel állítsunk elő térmodellt,

 Majd további adatok segítségével megpróbáljuk 
modellezni a szerkezet viselkedését .

 Olyan eredményt szeretnénk,amely megmutatja a 
szerkezet önsúlyából adódó elmozdulások nagyságát 
és helyét.



Terepi mérés/adatgyűjtés
 A híd alapvető méreteinek meghatározása 

hagyományos módszerekkel

 Fényképek készítés minden lényegesnek gondolt 
részletről

 Egyéb fellelhető dokumentációk/képek gyűjtése



Terepi mérés/adatgyűjtés



Híd szerkezete egyszerűen,pontos 
méretekkel



Gimp
Perspektív
torzulások
eltüntetése

Első lépésünk



Második lépésünk



DraftSight-ban összerakott rácsos szerkezet 



FreeTR

•Affin transzformáció 
elvégzése a valós 
keretméretekre
•Konzisztencia vizsgálat 
területszámítással

Harmadik lépésünk



Végeselem módszer
A végeselem módszer lényege,hogy bonyolult feladatokat 
,kisebb részelemekre bontva oldunk meg.
Egy test geometriáját felosztva, bonyolultabb számítások 
helyett több,de egyszerűbb számítást kell elvégezni.



Az elmozdulás modellezése
 Rácshálózat beolvasása *.DXF formátumban

 Helyi koordináta rendszerbe illesztés



A modellünk vázát további  attribútumadatokkal

ruházzuk fel:

1, Anyagminőség

Az elmozdulás modellezése



Az elmozdulás modellezése
A modellünk vázát további  attribútumadatokkal

ruházzuk fel

2,Keresztmetszet



Az elmozdulás modellezése
Elemek definiálása

 Rúd

 Tárcsa

 Héj



 Támasztások és 
 Befogások megadása

Az elmozdulás modellezése



Az elmozdulás modellezése



 Tartományok és felületek deklarálása

Az elmozdulás modellezése



 Végeselem háló generálása:

Vonalelemekre                                    Felületelemekre

Az elmozdulás modellezése



 Konzisztencia vizsgálat

(számítás előtt)

Az elmozdulás modellezése



 Téves anyag és szerkezeti felépítés megállapítása

Az elmozdulás modellezése



 A modell számítása

Az elmozdulás modellezése



Az eredmények kiértékelése

 Megjelenítés színfokozatos ábrázolással



Az eredmények kiértékelése
 Megjelenítés színfokozatos ábrázolással



Az eredmények kiértékelése



 A  maximális elmozdulások helyei és tervezett értékei

Az eredmények kiértékelése
Megjelenítés számadatokkal



Az eredmények kiértékelése

 A  maximális elmozdulások helyei és tervezett értékei

Megjelenítés számadatokkal



 A  maximális elmozdulások helyei és tervezett értékei

Az eredmények kiértékelése



Az eredmények kiértékelése
 A  maximális elmozdulások helyei és tervezett értékei



Az eredmények kiértékelése
Elmozdulással nem járó igénybevételek:
pl. hajlítónyomaték kimutatása



Köszönjük a figyelmet!!

„Minden szerkezet 
olyan erős ,amilyen  
erős a leggyengébb 
pontja”


