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1. CAD és VEM rendszerek, valamint az optimálás fejlıdésének rövid története
A

végeselemes

(FEM,

Finite

Element

Method)

és

a

számítógéppel

segített

tervezımódszerek (CAD, Computer Aided Design) nagymértékben számítástechnikai
kapacitás- igényes módszerek, ezért a piaci megjelenésükhöz és a további fejlıdésükhöz
szükséges volt a számítógépek jelenléte, sıt hozzáférhetısége a széles közönség számára. A
számítástechnika a II. világháború óta rohamos fejlıdésnek indult, ami napjainkban is tart.
Ennek a fejlıdésnek a talaján lehetséges és sokszor ez a fejlıdés teszi szükségessé a CAD és
FEM rendszerek folyamatos továbbfejlesztését, szolgáltatásainak bıvítését.
Kezdetben a CAD és FEM programok különállóan mőködtek, késıbb szabványokat
fejlesztettek ki a közöttük kialakítandó adatátvitel elısegítésére, napjainkban pedig ez a
kommunikáció odáig fejlıdött, hogy a végeselemes programok integrálódnak a CADrendszerekkel, azaz megszőnik a FEM program önálló adat-elıkészítı (preprocesszor)
modulja és ezt a szerepet a CAD programok veszik át. Az ilyen integrált FEM program képes
többféle CAD- program adatformátumát beolvasni, megérteni és feldolgozni, sıt egy adott
CAD program menürendszerének megnöveléseként teljes illeszkedésre is képes, ami lehetıvé
teszi, hogy a teljes tervezıi, analizátori munkát ugyanabban a programban, kilépés és
megszakítás nélkül elvégezhessük. Ez az integráció az oka annak, hogy a végeselemes
programok fejlıdésének vizsgálata során legalább röviden, kitérıszerően említést kell tenni a
CAD programok megjelenésérıl és fejlıdésének néhány lépésérıl is. Nagyobb, komplex
számításoknál

természetesen

megmarad

a

speciális

preprocesszor

használatának

szükségessége.
1.1 Elızmény: a számítástechnikai eszközök fejlıdése
A végeselemes és a számítógéppel segített tervezés programrendszereinek kialakulása és
fejlıdése elképzelhetetlen lett volna a számítástechnikai eszközök és rendszerek fejlıdése,
széles közönség részére való rendelkezésre, piacra bocsátása nélkül, ezért mindenekelıtt
röviden tekintsük át a számítógépek fejlıdésének néhány állomását.
A számítógépek megjelenésének közvetlen elızményének tekinthetı, hogy Joseph- Marie
Jacqard 1807-ben lyukkártya- vezérléső szövıszéket készített. A lyukkártya a számítógépek
kialkulásának elején sokáig szinte az egyetlen (bár nagyon jól mőködı és megbízható)
adatbeviteli egységnek számított.
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Talán a számítógépek igazi ıseinek tekinthetık az olyan, mechanikus úton mőködı,
matematikai számításokat végzı gépek, mint amiket 1623-ban Wilhelm Schickard vagy
(Difference Engine, Analytical Engine), melyeket Charles Babbage az 1830-as években
fejlesztett ki. Az általa fejlesztett Analytical Engine már rendelkezett memóriával, „malom”nak nevezett központi feldolgozó egységgel, nyomtatási lehetıséggel és lyukkártyás bemeneti
egységgel. A gépet alkotó mechanikai elemek felületminısége, pontossága az akkori
technológia korlátai miatt nem tették lehetıvé, hogy Babbage a gépet mőködıképes
állapotban megépítse, ám késıbb az eredeti tervek alapján megépítették ezt a gépet is és a
Difference Engine-t is, mely a differencia módszert alkalmazva polinomok értékeit számolta.
Mindkét gép mőködıképesnek bizonyult. Jóllehet a gépek Babbage korában nem mőködtek,
ám az Analytical Engine felépítése és elképzelése lehetıvé tette programok írását is, amit Ada
Byron, más néven Lady Lovelace, Lord Byron leánya ki is használt és különbözı
programokat írt a tulajdonképpen még nem is létezı gépre. Mivel ezzel ı lett a történelem
elsı programozója, tiszteletére róla nevezték el az ADA programnyelvet.
A számítógépek kialakulásának másik elızménye Hollerith nevéhez főzıdik, aki 1890-ben
az USA-ban rendezett nagy népszámlálás adatainak feldolgozására lyukkártyával mőködı
gépet fejlesztett ki, amelynek segítségével 4 év alatt végzett a teljes adatfeldolgozással, ehhez
43 darab lyukkártyás gépet használt. A munka a hagyományos kézi feldolgozási
módszerekkel már majdnem 10 évet is igénybe vett volna, addigra viszont már az újabb
népszámlálást kellett volna feldolgozni (az elızı népszámlálás adatainak feldolgozása hét
évig tartott a hagyományos módszerekkel, 50 millió ember adatával, de 1890-ben már 62
millió ember adatát kellett feldolgozni). Késıbb Hollerith 1896-ban lyukkártyás eszközöket
gyártó és értékesítı céget alapított, melyet 1924-tıl IBM néven ismerünk.
Az elızmények sorában meg kell említeni a francia R. Valtat nevét, aki 1936-ban
kidolgozta a kettes számrendszerben dolgozó számítógép elvét, így az ezután fejlesztett
elektromechanikus eszközökben nem kellett használni 10 fogú fogaskerekeket, vagy 10 állású
számlálógörgıket, hanem csak kétállású kapcsolókat.
Ezután a következı fontosabb lépések a számítógépek fejlıdésében II. világháború alatt
következtek be, de a háborús titoktartás miatt ezek jórészt csak a II. világháború befejezıdése
után kerültek napvilágra. Itt említést érdemel Konrad Zuse (Z3 nevő programozható
lebegıpontos, elektromechanikus számológép) és Alan Turing neve, aki 1943-ban
kifejlesztette a Colossus I. nevő gépet, mely a világ elsı elektroncsöves számítógépe volt és
fıleg mátrix- mőveletek gyors végzésére volt alkalmas. Ez a gép jelentıs szerepet játszott a
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német Enigma távirat- kódoló, titkosító gép kódjainak megfejtésében. Innen számítjuk a
számítógépek elsı generációjának kezdetét, amikor is az elektromechanikus eszközöket
felváltották az elektroncsöves gépek.
1946-ban az ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computer) gépet Presper Eckert
és John Mauchly fejlesztette ki. A velük való együttdolgozás alapján Neumann János
elkészítette fontos összefoglaló elméleti mővét a digitális számítógépek fejlesztésének
elveirıl, amit az EDVAC nevő, szintén elektroncsöves gép fejlesztésénél alkalmaztak is. Ezek
a gépek szintén a számítógépek elsı generációjához tartoztak. A második generációt 1955
után a tranzisztorok megjelenése hozta létre és ezek a gépek sokkal kevesebb energiát
fogyasztottak. Az ilyen gépek már a tudományos számítások végzéséhez is rendelkezésre
álltak és ezeken a számítógépeken indulhatott meg a végeselemes programok elsı verzióinak
kezdeti kifejlesztése, programozása. A III. generációt 1962 után a hibrid áramköröket
tartalmazó IC-kkel készült számítógépek alkalmazása jelentette, ezzel még szélesebb piac
számára váltak elérhetıvé a számítógépek. A IV generáció a monolit technológiával gyártott
IC-k megjelenésével kezdıdött, ami kifejezetten tömeggyártás esetén volt kifizetıdı. Ezután
1971-ben megjelentek a mikroprocesszort használó gépek, ami szinte egy újabb generációs
váltásnak fogható fel, majd az 1980-as évek elején a PC-k (személyi számítógépek) is színre
léptek. Az 1990-es években kialakult egy újabb generáció, a szuperszámítógépek és a parallel
computing, azaz párhuzamosan végzett számítások, sokprocesszoros gépek idıszaka (pl a
CRAY), mely lényegében ma is tart, egyre nagyobb számítási kapacitást és gyorsaságot
létrehozva (rengeteg processzor összekapcsolása és kommunikációja révén ), amit fıleg
meteorológiai és nagytömegő adatfeldolgozói feladatok megoldásához alkalmaznak.
Reméljük, ezek a jövıben alkalmazhatók lesznek igen nagy mérető végeselemes modellek,
nagy mérnöki feladatok vizsgálatához is.
Napjainkban elmondható, hogy kb. másfél év alatt megkétszerezıdik a számítógépek
kapacitása (gyorsaság, tároló képesség tekintetében). Az elvégezhetı feladatok nagysága
azonban ezzel nem növekszik egyenes arányban, mivel a mátrix- mőveletek közel
négyzetesen arányos kapacitásnövekedést igényelnek, tehát ha egy modellhez képest kétszer
annyi csomópontot, vagy végeselemet tartalmazó modellt akarunk megoldani, akkor közel
négyszer annyi kapacitásra lesz szükségünk. Emiatt a megoldható végeselemes feladatok
mérete tekintetében kb.3 évet kell várnunk a lehetıségek megkétszerezıdésére. Ez bizonyos
esetekben „optikai csalódást” okozhat, azaz a jóval nagyobb kapacitású gép nem okoz olyan
nagy növekedést a megoldható feladatok nagyságában, mint ahogy ezt várnánk a vele
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létrehozható CAD modellek növekedése alapján. (A létrehozható CAD- modellek méretében
ez a kétszerezıdés kb. 1,5 év, mivel a modellek nem igényelnek olyan sok mátrix- számítást).
A kissé távolabbi jövıben a ma még csak kísérleti fejlesztéseket végzı nanotechnológia
eredményei

szakértık

szerint

olyan

ugrásszerő

fejlıdést

eredményezhetnek

a

számítástechnika fejlıdésében, mint amilyet a mikroprocesszorok megjelenése váltott ki. Ez a
fejlıdés még nagyobb teret nyithat majd a számítástechnikai kapacitás növelésének, amely azt
eredményezheti, hogy a ma még csak részletekben vagy méretei miatt nehézkesen, illetve
egyáltalán nem megoldható feladatok megoldása is elérhetı közelségbe kerülhet.
1.2 A végeselemes módszer és a CAD- rendszerek fejlıdésének rövid történeti áttekintése
A végeselemes módszer alapgondolatát, azaz egy probléma megoldását apró elemekre való
felbontás és az elemekbıl nyert információk összesítése útján, már az ókorban is alkalmazta
az emberiség. Az egyiptomiak i.e. 1500-ban (π = 3.16), vagy késıbb kínai matematikusok i.u.
480- ban (π = 3.1415926) már meglepı pontossággal ismerték a π értékét, amit valószínőleg a
kör területének egyre pontosabb meghatározásával értek el, háromszögekre vagy
négyszögekre bontás útján. A mai, matematikai és mérnöki értelemben vett végeselemes
módszer kialakulására azonban még sokáig várni kellett.
A matematika egyes területeinek (variációszámítás, funkcionálanalízis, numerikus
módszerek) kibontakozása és fejlıdése azt eredményezte, hogy az i.u. 1800-as évek végére,
de legkésıbb az 1900-as évek elejére jelen voltak azok az elméleti alapok, melyekre a
végeselemes módszer épül, sıt ekkorra már a módszer alapvetı gondolatmenetéhez hasonló
probléma-megoldási módszerek is kifejlesztésre kerültek egyes problématípusokra. Ebbıl az
idıszakból megemlítendı Ritz, Rayleigh és Galjorkin neve, akiknek a munkássága révén
bizonyos feladatokra olyan megoldási menet került kidolgozásra, mely a mai értelemben vett
végeselemes módszernek feleltethetı meg, de ki kell emelni, hogy a végeselemes módszer
jóval több, mint a Rayleigh- Ritz módszer vagy a Ritz- Galjorkin módszer. Természetesen a
matematikai megfogalmazások és az elmélet tovább fejlıdött, pontosodott, új feladattípusokra
és mérnöki területekre is kiterjesztésre került és ez a fejlıdés napjainkban is tart. Fontos
megemlíteni a magyar származású Lánczos Kornél nevét, aki sajátérték- feladatok
megoldásához fejlesztett ki hatékony numerikus módszert, melyeket vagy változataikat a mai
végeselemes rendszerek is használják.
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Konkrét szerkezetekre, fontosabb mérnöki alkalmazásokra azonban az 1900-as évek elején
még nem volt lehetıség, csupán néhány egyszerőbb mintapéldán keresztül lehetett
szemléltetni a módszer lényegét, hatékonyságát, mivel a módszer számításigénye
hosszadalmas megoldási idıt eredményezett volna kézi módszerekkel. Ezen a téren csak kb.
50 év múlva, a II. világháború után indult meg jelentısebb fejlıdés, amikor a számítógépek
lassan kezdtek közkinccsé válni és tudományos, mérnöki számításokhoz is rendelkezésre
álltak.
Courant 1943- ban használt „elemeket” egy Saint- Venant -féle csavarási feladat közelítı
megoldásához, a „végeseles módszer” kifejezést pedig (Finite
Element Method) Clough alkalmazta elıször, 1960-ban. S. Lévy 1947-ben alkalmazta
elıször az erımátrix- módszert csapott szárnyú repülıgépekre, majd Argyris és Kelsey 1955ben összefoglalta a mérnöki gyakorlatban használható fontosabb mátrix módszereket és
energiaelveket, kifejlesztették az elmozdulás- módszert és gyakorlatilag ekkortól beszélünk
„merevségi mátrix”- ról.
Ekkor indult meg a ma is ismert nagy végeselemes programok, programrendszerek elsı
verzióinak (pl.: ANSYS, COSMOS/M, NASTRAN, stb.) fejlesztése az USA- ban,
természetesen

ekkor

még

szobányi

nagyságú,

lyukkártyás

adatbevitellel

mőködı

számítógépeken.. A programozás fı nyelve a FORTRAN volt, mely 1954-ben jelent meg.
Késıbb 1958-ban megjelent az ALGOL nyelv is, amit szintén alkalmaztak matematikai
feladatok megoldásához, talán ez a nyelv tekinthetı a PASCAL programozási nyelv
elıdjének.
A CAD- rendszerek fejlıdése szintén megindult az 1950-es évek közepén, az elsı grafikus
rendszert az USA légierı alkalmazta, a neve SAGE (Semi Automatic Ground Environment)
volt. A CAD programok iparának elsı fontos fejlıdési lépése 1960-ban volt, amikor Ivan
Sutherland a Lincoln Laboratory- nál a SKETCHPAD nevő projektet létrehozta. Ugyanebben
az évben a General Motors Research Laboratories kifejlesztette az elsı interaktív grafikus
gyártó- tervezı rendszert, DAC néven (Design Automated by Computer).
1973-ban kezdıdött a CADAM (Computer- Augmented Drafting and Manufacturing)
rendszer fejlesztése a General Motors, a Chrysler és a Lockheed cég részvételével. Ezt a
rendszert vásárolta meg az Avions Marcel Dassault (AMD) cég, amely ezzel az elsı CADfelhasználó lett.
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1977-ben Marcel Dassault elindította projektjét, melynek célja egy háromdimenziós,
interaktív tervezıi programrendszer kifejlesztése volt, ekkor kezdıdött meg a CATIA
(Computer- Aided Three- Dimensional Interactive Application) program fejlesztése. Elsı
verziója 1982-ben került piacra.
1980-ban a T&W Systems létrehozta a VersaCAD programot. 1982-ben megalakul az
Autodesk cég John Walker vezetésével. A cég célja volt, hogy 1000 dollár alatti árban hozzon
létre CAD programot, ami személyi számítógépen futtatható. 1982-ben ki is adták az
AutoCAD elsı verzióját, mely Mike Riddle 1981-ben írt MicroCAD nevő programján alapult.
Az 1980-as évek közepén jelent meg az IDEAS (Integrated Design- Engineering Analysis
System), mely egy programon belül tartalmazott CAD és FEM lehetıségeket (az ezt létrehozó
SDRC cég alapítása 1967-ben volt), ebben a minıségében egyike volt a világelsıknek. 1985ben megjelent a CADKEY, 1989-ben pedig a Pro-Engineer elsı verziója.
Az 1970-es évek végére a fejlesztık és felhasználók alapvetı igényévé vált a CAD
programok adatformátumainak egységesítése, a CAD- modellek hordozhatósága. 1979-ben a
Boeing, a General Electric és a NIST cég kifejleszti az IGES (Initial Graphics Exchange
Specification), ami 1980 januárjában ipari szabvánnyá vált, így a neve Initial Graphics
Exchange Standard lett. 1983-ban megkezdıdnek azok a fejlesztések, melyek a STEP
(Standard for the Exchange of Product Model Data) adatformátum megjelenéséhez vezettek.
Az elsı általánosan elérhetı STEP fordító programot 1991- ben az EDS Unigraphics cég adta
ki. Az adatformátumok között meg kell említeni a Parasolid grafkus kernelt, amit Shape Data
Ltd. fejlesztett ki és a Unigraphics 1988-ban szélesebb körben is alkalmazta.
A legnagyobb lökést a CAD és a végeselemes programok fejlıdésében a személyi
számítógépek megjelenése és egyre szélesebb körő elterjedése jelentette, az 1980-as évek
elején. A számítógép egyszemélyi használata, hazavihetısége azt eredményezte, hogy a
felhasználók a programok birtokában szabadon, külön engedélyek és óradíj fizetési
kötelezettség nélkül, akár éjjel- nappal foglalkozhattak a modellek felépítésével és
megoldásával, ami nagyon nagy segítséget jelentett a nagyobb feladatok elıkészítésében,
valamint a programok használatának elsajátításában is. Ezért azok a cégek, melyek az addig
csak nagy gépeken rendelkezésre álló végeselemes (és CAD) programjaiknak piacra dobták a
személyi számítógépes változatát is, (pl.: COSMOS/M, ALGOR, ANSYS), vagy a CAD
rendszereknél AUTOCAD, CADKEY, stb. növelni tudták piaci jelenlétüket, ismertségüket,
az ilyen módszerekkel végzett vizsgálatok, alkalmazások száma pedig ugrásszerően megnıtt.
Hazánkban ugrásszerő fejlıdést jelentett, hogy az 1980-as évek közepén megszüntették a
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Magyarországgal szemben alkalmazott COCOM- tilalmakat, tehát a nyugat-európai
számítástechnikai termékek szabadabban áramolhattak az országba.
Ekkor néhány éven keresztül a CAD és FEM szoftverek egy-két esettıl eltekintve (IDEAS,
CATIA) különállóan futottak és általában nem támogatták az ekkortájt színre lépı és egyre
jobban terjedı Windows rendszert. 1995 volt az az év, amikor végérvényesen
kikerülhetetlenné vált ez a rendszer és ez után már minden jelentısebb fejlesztı a Windows
rendszer alatt használható formában árulta termékeit. Ez idı tájt a CAD és FEM rendszerek
terjedése és fejlıdése egyre inkább felvetette az integráció lehetıségét, szükségességét. Ezen a
téren a COSMOS/M rendszer változatai mutatják legszembetőnıbben a változásokat:
1993-ban jelent meg a COSMOS/M –nek az AUTOCAD- hez integrált (a CADmenürendszert a végeselemes program parancsaival bıvítı) verziója, COSMOS/M Designer
néven.
A Windows alá fejlesztett Pro Engineer programhoz menürendszeresen integrálva 1995ben megjelent a COSMOS/M Engineer.
A szintén Windows alatt mőködı Solid Edge három-dimenziós CAD- programhoz
integráltan megjelent 1997-ben a COSMOS- Edge program is.
A 2000-ben piacra dobott Design Star az integrációnak további szintjét képviseli, mert
több CAD- rendszer (CADKey, IDEAS, Solid Edge, Artrisan, MicroStation, stb.)
adatformátumait felismeri, gyakorlatilag bármelyik CAD program lehet a preprocesszor (a
modell elıkészítését végzı program), saját preprocesszora már nincs is. Ma is a COSMOS
DesignStar program tökéletesített, továbbfejlesztett verziói jelennek meg, követve a CAD
rendszerek kapacitásának, tudásának fejlıdését, kihasználva a hardver eszközök folyamatos
fejlesztése eredményeként rendelkezésre álló újabb lehetıségeket.
Ehhez nagyon hasonló utat járt be a napjainkban egyre inkább elıretörı ANSYS program
is, melynek a többféle CAD-rendszerhez integrálódni képes változata a DesignSpace nevet
viseli, kiegészítve a Workbench névvel ellátott fájlkezelıi, analízis elıkészítıi környezettel. A
végeselemes programok között mindenképp fontos említést érdemel a NASTRAN, mely
sokáig ipari szabványt és referenciát jelentett ezen a téren, majd késıbb a MARC és még
késıbb az ABAQUS szoftverek, melyek egyes problémakörökben (nemlinearitás, nagy
elmozdulások, képlékenység, stb.) olyan lehetıségekkel rendelkeztek, amit más programok
nem, vagy csak késıbb megjelenı verzióikban nyújtottak. Ez a fajta „verseny” a programok
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és a verziók között ma is felfedezhetı, mindig kijön valaki valami olyan újjal, amit a többiek
csak késıbb vesznek át vagy fejlesztenek ki.
Az integrált verziók elınye, hogy a CAD programból szinte kilépés nélkül, az addigi
kommunikációs és adatcsere- nehézségeket megszüntetve, gyorsan és könnyen, viszonylag
kevés végeselemes tudás birtokában bepillanthatunk a CAD- rendszerben tervezett termék,
elem vagy egy komplett összeszerelt egység mechanikai viselkedésébe a mőködés során
várható teher és peremfeltételi esetekre. Hátrányuk, hogy nem nyújtják a végeselemes
programrendszerek

teljes

repertoárját,

fejlettebb

dinamikai,

nemlineáris,

esetleg

multidiszciplináris vizsgálatokat már nem tartalmaznak. Az automatikus hálózásból eredıen
kisebb lehetısége van a szakembernek beavatkozni a hálózás menetébe, ami fajlagosan egyre
számításigényesebb modelleket eredményez. A számításigényesség a hardver nagyléptékő
fejlıdését tekintve egyre kevesebb gondot okoz, ám nagyobb mérető, összetett, sok elembıl
összeszerelt szerkezetek vizsgálatánál kapacitás- gondokat idézhet elı. A nem integrált,
eredeti programverziók további elınye a beépített programnyelv, mellyel olyan feladatokra is
alkalmassá tehetı a program, amelyeket a beépített, gyári eljárások, elemtípusok nem
támogatnak. Ezért napjainkban megmarad az eredeti, nem integrált végeselemes
programrendszerek fejlesztése is. Ezért jelen munkában a COSMOS/M rendszer példáján
keresztül bemutatjuk az eredeti, nem integrált verzió használatát és programozási lehetıségeit
is. Ez a fejlesztési kettısség (integrált és eredeti verzió párhuzamos jelenléte, fejlıdése)
tapasztalható mind a COSMOS/M, mind pedig az ANSYS programrendszer esetében is. A
nem integrált verziók hátránya viszont, hogy nehézkesebb az adatcsere a CADprogramokkal, sokszor csak a saját preprocesszorában fejlesztett modell alkalmas a fejlettebb
vizsgálatok elvégzésére.
Mivel az integrált és az eredeti, nem összevont verziók tudása, szolgáltatásai folyamatosan
bıvülnek, közelednek egymáshoz, egyre valószínőbb, hogy a jövıben valamelyik
programrendszer fejlesztése során kialakulhat egy „mindentudó” verzió, mely ötvözi a kétféle
változat elınyeit és minimálisra csökkenti hátrányaikat.
A VEM módszerek által szolgáltatott eredmény felhasználhatósága, jósága természetesen
nagymértékben függ a kiinduló adatoktól. Hatással van erre a végeselemes háló minısége, a
betáplált anyagjellemzık, az alkalmazott modellezési és numerikus megoldó módszerek. A
VEM nem „mindenható”, az eredmények értékelésekor fokozottan figyelni kell az elıbb
felsorolt paraméterekre.
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1.3. Az optimálás tudománya, az optimum keresı algoritmusok fejlıdése
Mind a végeselemes módszer, mind pedig az optimálás tudományának fejlıdése esetén
igaz, hogy az elméleti háttér, a szükséges matematikai- elméleti alapok jóval korábban
teljesen tisztán, kifejlıdve rendelkezésre álltak, mint ahogy ezek a módszerek igazán, jól
hasznosíthatóan felhasználhatóak lettek volna a mérnöki tudományok különbözı területein.
Ennek fı oka a XIX. században a számítógépek, a számítástechnika hiánya volt, hiszen ezek a
módszerek már viszonylag egyszerőbb esetekben is sok számítási munkát igényelnek.
A második világháború után azonban a számítástechnika rohamos fejlıdésnek és
terjedésnek indult, ami szinte azonnal magával vonta a két említett tudományterület fejlıdését
és terjedését is.
Az optimálás, szélsıérték keresés esetén a differenciálszámítás és a variációszámítás volt
az elméleti alap, mely már Newton, Euler, Cauchy és Lagrange munkái nyomán teljes
értékően rendelkezésre állt, már a XVII. században. Egyszerő alkalmazásokra, egyváltozós
függvényekre és egyszerőbb többváltozós esetekre alkalmazták is, de már négy vagy ennél
több változó esetén a sok számításigény gátolta a további felhasználást és a szerkezettervezés
területén való elterjedést. Ahhoz, hogy az optimumszámítás igazán önálló tudományterületté
váljon, átütı eredményekre és a számítástechnika elterjedésére volt szükség. Erre több mint
egy évszázadot várni kellett.
A II. világháborúban a hadviselés sajátosságai, valamint az információk hadi értékének
felismerése megalapozta a számítástechnika, a számítógépek fejlıdését, ami az 1950-es évek
közepére már a mőszaki tudományok területén is elérhetı, viszonylag jól használható
számítógépek megjelenését eredményezte, bár ezek még szobányi, külön fenntartó és
mőködtetı személyzetet igénylı berendezések voltak. Ennek a fejlıdésnek a hatására 1959ben Davidon és az 1960-as évek elsı felében több más amerikai szerzı munkái alapján
megjelentek az elsı számítógépi algoritmusok többváltozós, nemlineáris függvények
korlátozásos és korlátozás nélküli optimumainak számítására, melyek alkalmazhatók voltak a
mérnöki élet számos területén. A szerkezetoptimálást, a „szerkezetszintézist” Schmit L.A.jr.
alapozta meg 1960-ban, amit elıször az aeronautika és asztronautika terén alkalmaztak, majd
ezt késıbb munkatársaival nagy tervezırendszerré fejlesztett. Az így elért eredmények közül
talán a legjelentısebb és leghasznosabb eredmény az USA-ban született, 1973-as olajválság
okozta szükséghelyzet alapján: Az olajválság miatt korlátozni kellett az olajfelhasználást,
viszont a repülés fejlıdése, bıvülése rohamos volt, ami a felhasználás nagy arányú
növekedését idézte volna elı az akkori mőszaki viszonyok között. Az optimálás
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alkalmazásával, új alumíniumötvözetek kifejlesztésével és optimált felhasználásával a
repülıgépek építése terén elérték, hogy a légi közlekedés 1980-ra megkétszerezıdhetett, de az
olajfelhasználás nem növekedett számottevıen az 1970-es évek szintjéhez képest.
Ez olyan jelentıségő eredmény volt, hogy az addigi kétkedıket is meggyızve, az
optimálás tudományát nemcsak a mőszaki tudományok, hanem más tudományterületek
mővelıi is elfogadták és alkalmazni kezdték a problémakörben értelmezhetı és
matematikailag megfogalmazható feladataikra. Szerkezetszintézis néven nevet is kapott a
tudományterület, sıt önálló folyóiratok jelentek meg az eredmények publikálására. Jó ideig a
konkrét alkalmazások szinte kizárólag repülés, repülıgépek területén merült ki, de késıbb
megjelentek az építészeti szerkezetek, majd a gépészeti és egyéb szerkezetek, termékek esetén
való alkalmazások is. Ma már versenyképes termék tervezése szinte elképzelhetetlen ilyen
módszerek alkalmazása nélkül.
Magyarországon 1977-ben Farkas József és Tímár Imre alkalmazta a SUMT- módszert
közös cikkükben, azóta az országban több jelentıs optimáló mőhely alakult meg és dolgozik
napjainkban is.
A számítástechnika rohamos fejlıdése azt eredményezte, hogy az optimumszámítás
menetébe egyre bonyolultabb, számításigényesebb szubrutinok, eljárások is beépíthetıek
voltak, a vizsgált szerkezet viselkedésének és mőködésének minél részletesebb és pontosabb
leírása érdekében. Az 1980-as évek végére ez a fejlıdés odáig ért, hogy teljes végeselemes
számításokat is be lehetett építeni az optimálás menetébe. Ezzel lehetıvé vált például egy
repülıgép test optimálása a körülötte áramló levegı okozta nyomás által létrejövı terhelések
alapján. Körülbelül ettıl az idıponttól kezdve lehet említeni a multidiszciplináris optimálást,
melynél a szerkezet tervezése során a kontinuum- mechanikán kívül további tudományágak is
belépnek az optimálás rendszerének felépítési folyamatába. Itt Sobiesczansky- Sobieski és
munkatársai nevét kell megemlíteni.
Mint az optimálás tudománya esetén, itt is a repülés, repülıgépek tervezése hozta az elsı
alkalmazásokat, de gyors ütemben terjedtek ezek az ismeretek is a mőszaki tudomány
különbözı területein. 1994-ben megalakult az ISSMO (International Society of Structural and
Multidisciplinary Optimization), a Szerkezeti és Multidiszciplináris Optimálás Nemzetközi
Szervezete. A szervezet folyóirata a Structural Optimization címő folyóirat lett, melynek
nevét 1994-tıl Structural and Multidisciplinary Optimization- re változtatták, figyelembe
véve az egyre jelentısebb multidiszciplináris alkalmazásokat. A multidiszciplináris optimálás
innentıl hivatalosan is külön tudományágnak tekinthetı. Az ISSMO 1994-es átalakulásakor,
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tekintettel a multidiszciplináris alkalmazásokra, új, tágabban értelmezett definíciót adott a
szerkezet fogalmára:
„Szerkezetnek nevezünk minden olyan rendszert, mely legalább részben tartalmaz
terhelésnek kitett kontinuumot”. Ezzel a szerkezetoptimálás fogalomköre is bıvebb
értelmezést kapott. Ezután jelenleg is számos izgalmas, jelentıs multidiszciplináris optimálási
alkalmazást találhatunk a szakirodalomban, s mivel a számítástechnikai háttér napjainkban is
egyre fejlıdik, egyre nagyobb mérető szerkezetek, egyre teljesebb és valósághőbb modellek
vizsgálata válik lehetıvé.

1.4. Néhány optimumkeresı algoritmus
Az optimális tervezés során a tervezési változók lehetséges értékeinek kombinációiból
adódó lehetséges variációk száma olyan nagy, hogy szükség van egy algoritmusra, mely egy
adott matematikai módszer gondolatmenete alapján az optimum keresı számítógépi program
alapját képezi. Az algoritmus alkalmazása biztosítja, hogy nem kell az összes lehetséges
variációs lehetıséget végigszámolni és leellenırizni az optimum eléréséhez, de az algoritmus
gondolatmenete biztosítja a globális optimum elérését az elıre beállított pontossággal. Az
algoritmus „gyorsasága”, „hatékonysága” biztosítja a célfüggvény és a feltételek esetén az
optimum eléréséhez szükséges kiértékelési szám csökkentését. Ez különösen hangsúlyos a
multidiszciplináris optimálás esetén, mivel itt a célfüggvény, vagy célfüggvények és a
feltételek kiértékelése mindig akár egy idıigényes végeselemes számítást takarhat.
Az elızıek alapján tehát az algoritmusok fejlesztése nemcsak az eddig elérhetı
algoritmusok továbbfejlesztését és tökéletesítését jelenti, hanem újabb és újabb algoritmusok
megjelenését is, melyek még jobb hatékonyságot, gyorsaságot tesznek lehetıvé, megspórolva
ezzel sok idıigényes számítási munkát, költséget.
Az algoritmusok egyik lehetséges csoportosítási lehetısége a mőködésük, az alkalmazott
matematikai módszer alapján történı felosztás. Ez alapján a következı algoritmus- típusokat
lehet felsorolni (a teljesség igénye nélkül, az egyes típusokhoz önkényesen kiragadott
példákkal):

- Egyváltozós módszerek: felezı módszer, interpolációs eljárások, aranymetszés,
Fibonacci- módszer, deriválásos (analitikus) út, stb.
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- Kétváltozós módszer: grafikus- analitikus úton megoldható a probléma, a KuhnTucker -féle optimalitási feltétel alapján.

- Többváltozós, korlátozás nélküli módszerek:
a.) Deriválást alkalmazó
Newton- módszer;
Davidon- Fletcher- Powell (változó metrika) módszere;
Cauchy- Steepest descent (legmeredekebb esés) módszere;
Fletcher- Reeves konjugált gradiens módszere.

b.) Deriválás nélküli, keresı módszerek
Hooke and Jeeves alakzat mentén keresı módszere;
Nelder and Mead szimplex módszere;
Rosenbrock- módszer;

- Többváltozós, korlátozásos módszerek:
a.) Deriválást alkalmazó
Zoutendijk feasible directions (megengedett irányok) módszere;
Fiacco and McCormick SUMT (büntetıfüggvényes) módszere;
Rosen gradiens-vetítéses módszere lineáris korlátozásokra

b.) Deriválás nélküli, keresı módszerek
Box komplex módszere;
Korlátozásos Rosenbrock „hill climber” (hegymászó) módszer.

- Evolúciós típusú módszerek:
Genetikai Algoritmus (Goldberg) és továbbfejlesztett változatai;
Particle swarm (részecske rajzás) módszer;
Ant (hangya) algoritmus;
Random Virus Algoritmus (bemutatása a 6.1. fejezetben).

- Egyéb módszerek:
Dinamikus programozás;
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Geometriai programozás;
Sztochasztikus programozás;
Játékelmélet alkalmazásával kifejlesztett módszer;
Irányításelméleti módszer;
Kombinatorikus módszerek: Branch and bound,
Lewis módszere, „backtrack”

Az evolúciós típusú, a természetben lejátszódó genetikai, kiválasztódási, evolúciós
folyamatokat

modellezı

módszerek

megjelenése

a

multidiszciplináris

optimálás

elterjedésének, kibontakozásának idejére tehetı, ezek a fajta módszerek kifejezetten a nagy,
sokváltozós,

esetleg

több

célfüggvényes,

sok

feltétellel

leírt,

multidiszciplináris,

számításigényes feladatokra lettek kifejlesztve. Napjainkban is tovább folyik az a fejlesztı,
kutató tevékenység, melynek eredményeképp újabb és újabb, egyre gyorsabb, hatékonyabb
algoritmusok jelennek meg.

2. A végeselemes szimuláció és optimálás helye, szerepe a termékek minısítésében
Mivel jelen munka a Miskolci Egyetem Gép- és Terméktervezési Tanszékén oktatott
terméktervezési tantárgyakhoz kíván kapcsolódni, azokhoz továbbfejlesztési, továbbgondolási
javaslatokat, szempontokat adni, ezért az olyan fogalmakat, mint „termék”, „termék
életciklus”, „a termékek minısége”, meg kell határoznunk a további vizsgálatok számára.
Közgazdasági értelemben terméknek tekintjük mindazt, ami felkínálható a kereskedelemben
fogyasztás, felhasználás céljára, s ami valamilyen igényt, szükségletet, keresletet elégít ki.
Egyszerő megközelítésben a termék három szintjét különböztetjük meg:
a.) Absztrakt termék;
b.) Tárgyiasult termék;
c.) Kiegészült termék..
Az absztrakt termék szint azt fejezi ki, hogy a termék elınyöket, szolgáltatásokat,
megoldásokat jelenít meg, a vevı ezeket vásárolja meg (pl. egy élelmiszer esetén élvezeti
érték, egészséges táplálkozás része, jó ízhatás, stb., bútor esetén kényelem, esztétika, stb., egy
háztartási gép esetén design, tartósság, hasznosság, stb.). A terméktervezı a munkája során az
absztrakt terméket tárgyiasult termékké alakítja. A tárgyiasult termék jellemzıi: márkanév,
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csomagolás, stílus, termékjellemzık, mőszaki paraméterek, minıség. A tárgyiasult termékhez
csatolhatók olyan további szolgáltatások, mint házhozszállítás, üzembe helyezés, garancia,
szoftver esetén upgrade szolgáltatás, egyéb eladás utáni szolgáltatások., ezek már a kiegészült
termék jellemzıi.
A végeselemes szimulációk, analízisek, vizsgálatok, vagy az optimálás e három szint közül
elsısorban a legelsıben, az absztrakt termék szintjén kell, hogy megjelenjen, mert az ezek
által megmutatott hiányosságok, esetleges hibák, vagy az eredményeik által a termékbe
beépíthetı tökéletesítések, tulajdonság- javítások csak ebben az esetben kerülhetnek be a
tárgyiasult termékbe. A végeselemes programrendszerek alkalmazásával az absztrakt
termékbe beépíthetı újabb szolgáltatás például a biztonságosság, ami azt jelenti, hogy a
végeselemes vizsgálatok során megláthatók olyan feszültségcsúcsok, gyenge helyek, esetleg
rezgési veszélyek, hıátadással kapcsolatos tökéletlenségek, melyeket idıben felismerve
kijavíthatunk és a tárgyiasult termék már nem fogja ezeket a hibákat tartalmazni, így
növekszik a termék megbízhatósága. Az optimálási módszerek alkalmazása által nyújtható
újabb

szolgáltatás

lehet

pl.

a

gazdaságosság,

magas

szintő

anyagkihasználás,

autóalkatrészeknél a gazdaságos szállíthatóság, kis öntömeg, hiszen az optimálás alkalmazása
útján egy adott jellemzı minimumát vagy maximumát tudjuk elérni. A terhelhetıség
maximumát keresve a teherbírást, a súrlódási tényezı minimumát megkeresve a
jármőalkatrészeknél (pl. csapágyak, fogaskerekek, mozgó, súrlódó alkatrészek) az üzemanyag
takarékosságot javíthatjuk.
Ha a termék tervezése, létrehozása során még nem használták a végeselemes vagy az
optimálási módszereket, akkor a kiegészült termék szintjén még mód lehet ezek
alkalmazására. Az eladás utáni szolgáltatások között beépíthetünk például a továbbfejlesztési
szolgáltatást, ami azt jelentené, hogy a gyártó a terméket átvizsgálja ezekkel a módszerekkel
is és a továbbfejlesztett terméket jutányos áron kínálja a vásárlónak, vagy ha csak egy-két
alkatrész változik az újabb eredmények tükrében, azokat jutányosan, könnyített eljárás
keretében kicseréli a termékben.
Talán részletesebben megvilágítja a VEM és az optimáló módszerek helyét a termék
életciklusban, ha a terméknek a három szintő megközelítése helyett az öt szintő megközelítést
alkalmazzuk. Az öt szintő termékfogalom során a terméknek az alábbi öt szintjét
különböztetjük meg:
a.) Elemi haszon;
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b.) Alaptermék;
c.) Elvárt termék;
d.) Bıvített termék;
e.) Potenciális termék.
Az elemi haszon megegyezik a három szintő megközelítés „absztrakt termék” szintjével.
Ez azt jelenti, hogy amit a VEM és az optimáló módszerek helyérıl az absztrakt termék
szintjén mondtunk, itt is érvényesíthetı, az elemi haszon szintjén. Az alaptermék hordozza
azokat a tulajdonságokat, elınyöket, amelyeket az elemi haszon tartalmaz, pl. a kefir, ami
egészséges, stb. Az elvárt termékben azokat a tulajdonságokat, elınyöket értjük, melyeket a
vásárló szokásosan elvár a terméktıl pl. a háztartási gép praktikus, könnyen kezelhetı, egy
élelmiszer ízletes, élvezeti értéke van, stb. A háromszintő megfogalmazás „tárgyiasult
termék” szintje tulajdonképpen ennek a szintnek feleltethetı meg. Ennek megfelelıen tehát az
ötszintő vizsgálat következı két szintje már a háromszintő megfogalmazás „kiegészült
termék” szintjének tulajdonságait kell, hogy tartalmazva, továbbiakkal bıvítve. A bıvített
termék azon tulajdonságokat tartalmazza, melyek a vásárlónak az elvárt szint feletti vágyait
testesítik meg (pl. kedvezıbb ár/érték arány, praktikusabb csomagolás, kedvezıbb házhoz
szállítási feltételek). A potenciális termék azoknak az elınyöknek, többlet-szolgáltatásoknak a
beépítésére szolgál, melyeken a termék a késıbbiek során még keresztül mehet (élelmiszernél
bio irányzat alkalmazása, különlegesen ellenırzött, védett termékek). Az ötszintő
termékmegfogalmazásban a VEM és optimáló módszerek tehát az elemi és alaptermék
szintjén, valamint potenciálisan a bıvített termék és fıleg a potenciális termék szintjén
hozhatnak újabb szolgáltatásokat, elınyöket.
2.1.Vizsgálható és minısíthetı termék- tulajdonságok
Minden terméknek van élettörténete, azaz életciklusa, amely a rá vonatkozó igény
felmerülésétıl a termék használatból való kivonásáig (feledésbe merüléséig) tart. A ciklus
elnevezés fıként azokban az esetekben indokolt, amikor egy terméknek rendre újabb,
továbbfejlesztett változatait állítják elı. Ilyenkor minden továbbfejlesztési lépést úgy
tekinthetünk, mint az élettörténet megismétlıdését, azaz ciklusokról beszélhetünk.
Valamennyi életciklus-típuson belül megtalálható az a tervezı, kísérletezı tevékenység,
amelyik jellegzetesen az új vagy módosított termék elıállítására vonatkozó igény
megszületésétıl a gyártás megindításáig tart. A termék életciklusának ezt a szakaszát
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fejlesztésnek nevezik. A VEM és optimáló módszerek alkalmazásának legfıbb lehetıségei a
fejlesztési szakaszban adódnak. Ekkor kínálkozik a legnagyobb lehetıség arra, hogy a
végeselemes analízis és optimumkeresés eredményei beépüljenek a termékbe, kifejthessék
javító, továbbfejlesztı hatásukat.
Vegyük sorra, melyek azok a legfontosabb tulajdonságok, jellemzık, melyekben a
leghatékonyabban hasznosíthatók a végeselemes módszer és a különbözı optimumkeresı
eljárások által létrehozható eredmények, mik az ezekbıl kialakítható gondolkodási trendek,
szempontok..
Elıször is győjtsük össze, melyek lehetnek azok a legfontosabb gépelemek, termékek és
elemeik, melyeknél a végeselemes módszer és a multidiszciplináris optimálás új, a
tervezésben, fejlesztésben és a gyártásban jól használható eredményeket adhat:

Hajtómővek:
-

Áthajtómővek;

-

Fogazott elemek: egyenes és ferde fogazatú, hengeres- és kúpkerekek;

-

Bolygómővek;

-

Csigahajtómővek, csigák, csigakerekek;

-

Ívelt fogú kúpkerekek;

-

Szíjhajtás, lánchajtás, dörzshajtás;

-

Hullámhajtómővek, speciális hajtások.

-

Gördülıcsapágyak és csapágyazások (axiális és radiális);

Csapágyak:

Hidrodinamikus és hidrosztatikus, valamint kiszorítási elven mőködı,
axiális és radiális siklócsapágyak.

Tengelykapcsolók és ezek elemeik:
-

Tengelyek;

-

Különbözı elven mőködı tengelykapcsolók (mechanikus,
elektromechanikus, hidrodinamikus, stb.) elemei, tengelykapcsoló
tárcsák, súrlódó lemezek, stb.
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Ma már a tervezı tevékenység szerves része a terméktervezés, tehát további optimálható
termékeket is figyelembe kell vennünk:

-

Kézi szerszámok és azok alkatrészei, elemei;

-

Háztartási gépek és alkatrészeik;

-

Barkács- szerszámok, kiegészítı elemek;

-

Tartós fogyasztási eszközök, tartozékaik;

-

Jármővek, azok elemei, kiegészítı termékei;

-

Bútorok, lakberendezési tárgyak, formatervezett eszközök,
gyermekjáték;

-

Számítógépek és kiegészítı termékeik;

-

Irodai gépek, berendezések, azok elemei;

-

Egészségügyi, orvosi eszközök, mőszerek, implantátumok, kiegészítı
termékek, elemeik;

-

Stb.

Egyéb, fontos gépelemek:
-

Menetes kötések;

-

Tömítések;

-

Fékek;

-

Rugók;

-

Forgattyús tengely, hajtókar, belsı égéső robbanómotor alkatrészei;

-

Csıvezetékek szerelvényei (szelepek, csıkötések, tartóelemek,
csıkönyök, stb.)

-

Autók, szerszámgépek egyes elemei.

Most vizsgáljuk meg, melyek azok a legfontosabb tudományágak, melyek a felsorolt
termékek

tervezése,

fejlesztése,

végeselemes

és

optimalizációs

vizsgálatai

során

elıfordulhatnak. Ezek egyúttal ki is jelölik a fontosabb vizsgálható terméktulajdonságokat is:

Statika:
-

Lineárisan rugalmas anyagtörvény (rugalmasságtan);

-

Nemlineárisan rugalmas anyagtörvény (képlékenységtan);

-

Nagy alakváltozások és/vagy nagy elmozdulások.
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Dinamika:
-

Sajátfrekvenciák csillapításmentes és csillapított rezgés esetén;

-

Véletlenszerő vagy harmonikus gerjesztés;

-

Tranziens jelenségek, ütközés, becsapódás;

-

Válasz-spektrum analízise;

-

Ágyazási, rezgéscsökkentési kérdések;

-

Ismétlıdı igénybevételek esetén élettartam, fáradás, kúszás,
repedésterjedés és jelenségeinek vizsgálata.

Testek érintkezése, kontakt (tribológia):
-

Súrlódás nélküli érintkezés (elméleti eset);

-

Súrlódásos érintkezés, gördülés, csúszva gördülés;

-

Kenıanyag jelenléte az érintkezı felületek között;

-

Kopás, korrózió, berágódás, különféle tönkremenetelek.

-

Mőködésbıl adódó zaj, a zaj csökkentési lehetıségei a geometria és a

Zaj, akusztika:

tervezési folyamat megváltoztatásával;
-

Akusztika, a zaj terjedésének vizsgálata egy vagy több zajforrás esetén;

-

Zajcsökkentési, szigetelési problémák.

Folyadékok, gázok:
-

A folyadék és a szerkezet együttdolgozása, interakciója;

-

Viszkózus folyadékok (pl. olaj) áramlása;

-

Nyomáseloszlás folyadékfilmben;

-

Folyadéksúrlódás;

-

Kenési, kopási kérdések;

-

Gázok és a szerkezet interakciója (pl. belsıégéső motor esetén);

-

Kémiai, vegyipari folyamatok, ezek hatásai, korróziós kérdések.

-

Hıvezetés, hıcsere az egyes elemek között;

-

Hőtési, hıelvezetési kérdések;

Termodinamika:
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-

Hısugárzás, hıátadás a környezet és az egyes elemek között;

-

Hıszigetelési kérdések.

Elektromosságtan, mágnesesség:
-

Mágneses erıtérben dolgozó gépelemek;

-

Elektromos motorok, elektromágneses rendszerek alkatrészei.

Speciális fizikai feladatok:
-

Optika (pl. mikroszkópok, tükrök, világítótestek tervezésénél);

-

Sugárzások hatásai, ahol értelmezhetık;

Gyártási, mőködési körülmények:
-

Gyártási és mőködési interferenciák;

-

Hibák, tőrések, minıségi követelmények, felületminıség;

-

Gyárthatóság, szerelhetıség, a mőködtethetıség követelményei.

-

Az ember anatómiája, ízületek, izmok, erek, csontok, inak mőködé-

Biomechanika:

sének vizsgálata;
-

Implantátumok tervezése, kialakítása, együttmőködése az emberi szövetekkel, csontokkal;

-

Mőtéti technikák hatásainak elızetes modellezése, minısítése, kiválasztása.

Minden olyan tulajdonság, mely a felsorolt tudományágak, vizsgálati módszerek által
tanulmányozható,

bevonható

a

potenciálisan

végeselemes

analízissel

vizsgálható,

optimálható, minısíthetı terméktulajdonságok körébe.
Tekintsük most át, milyen célfüggvények jöhetnek szóba a termékek, gépelemek
optimálása, multidiszciplináris optimálása során:

-

Minimális saját tömeg, anyagköltség;

-

Minimális gyártási költség;

-

Mozgatáshoz, mőködtetéshez szükséges energia minimuma;

-

Veszteségek (pl. súrlódási, tömítetlenségi, hı-) minimuma;
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-

Teherbírás maximuma;

-

Megmunkálási, felületkezelési, festési költség minimuma;

-

Hatásfok maximuma;

-

Megbízhatóság, élettartam maximuma;

-

Minimális alakváltozás, elmozdulás;

-

Minimális feszültség;

-

Minimális zajosság, rezgéscsökkentés;

-

Valamely tönkremenetellel (berágódás, kihajlás, törés, fáradás, stb.)
szembeni biztonság maximuma.

Természetesen, ha értelmezhetı, akkor ezek a jellemzık is szerepelhetnek feltételként is az
optimálás rendszerében. Tervezési változók lehetnek a termék kialakítását, geometriáját leíró
paraméterek, gyártási paraméterek, esetleg az alkalmazandó anyagok tulajdonságait
meghatározó paraméterek, a szerelés, az egyes alkatrészek együttdolgozását leíró
paraméterek, stb.
Egy optimálási feladat kitőzésének lehetséges módja, hogy a felsorolt gépelemek,
tudományterületek közül a vizsgált elem, termék vagy szerkezet mőködési, gyártási,
geometriai és terhelési viszonyai alapján kiválasztjuk a szükségeseket, a vizsgálat célja
értelmében meghatározzuk a célfüggvény(eke)t és a tervezési változókat, ezek alapján
felépítjük az explicit és implicit feltételeket, megválasztjuk a megfelelı optimálási
környezetet, algoritmust. A felsorolt összetevıkbıl összeállítható variációk száma olyan nagy,
hogy a lehetıségek alapján felépíthetı multidiszciplináris optimálási feladatokkal évekre,
vagy akár évtizedekre fejlesztı hatású feladatokkal lehet ellátni több mérnököt,
mérnökcsoportokat, a mőszaki élet különbözı területein, megtakarításokat, hatékonyságnöveléseket elérve számos termék, gépelem, szerkezet tervezésénél, gyártásánál, növelve a
termékek piaci versenyképességét. Az is elképzelhetı továbbá, hogy az ismertetett rendszer
„menüjében” szabadon válogatva, a vizsgálatok, feltételek, diszciplínák olyan kombinációjára
bukkanunk, amely eddig nem vizsgált, újszerő szempontot, célt szolgáltat a további
vizsgálatokhoz, az ebbıl származó eredmények pedig az eddigi szerkezetek, termékek újabb
kihívásokkal szembeni versenyképességét, minıségét javíthatja.
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3. Termékminıségi szintek kidolgozása, tanúsítvány
A 2. fejezetben leírt tulajdonságok vizsgálata alapján elért eredményeket felhasználhatjuk a
termék állapotának, kidolgozottságának, gazdaságosságának meghatározására is, ezek alapján
pedig a különbözı termékeket összehasonlíthatjuk, rangsorolhatjuk (pl. az egyik termék
gazdaságosabb, mint egy másik, vagy az egyik termék megfelel az üzemi körülmények által
okozott igénybevételekre, a másik nem, vagy az egyik termékben található egy
feszültségcsúcs, mely késıbb gondot okozhat, a másikban nem, stb.).

a.) Elsı termékminısítési szint
Attól függıen, hogy egy termék egy adott szempontot tekintve milyen paraméterekkel
rendelkezik, minısíthetı nem megfelelınek, éppen megfelelınek, biztonsággal megfelelınek,
vagy túlméretezettnek. Egy termék „nem megfelelı”, ha nem elégíti ki a gyártás, üzemeltetés,
újrafelhasználás során rá adódó terhek, igénybevételek, követelmények valamelyikét, azaz
fennáll annak a veszélye, hogy a termék az elvárható élettartamán belül meghibásodik,
károsodik, mőködésképtelen lesz, vagy a felhasználást zavaró elváltozásokat szenved, nem
biztosítja azokat az elınyöket, paramétereket, melyek alapján a vásárló, felhasználó,
mőködtetı a választását meghozta. Egy termék „éppen megfelelı”, ha a fenti veszélyek nem
állnak fenn közvetlenül, de egy vagy több fontos jellemzı esetén az tapasztalható, hogy csak
kevéssel haladják meg a veszélyesnek ítélhetı szintet a paraméterek, tehát nincs meg egy
elvárható biztonság, kicsi a biztonsági tényezı a károsodással szemben. Ha ez megnyugtató
szinten fennáll, akkor a termék biztonságos, azaz „biztonsággal megfelelı”, de ha esetleg a
biztonsági tényezı túl nagy, meghaladja a biztonsághoz szükséges mértéket, akkor a termék
ebbıl a szempontból „túlméretezett”. Ezt a vizsgálati, minısítési szintet a végeselemes
programok alkalmazásával el lehet bírálni

b.) Második termékminısítési szint
Ezt a szintet csak optimálás, multidiszciplináris optimálás, esetleg ezek végeselemmel való
kombinálása útján kialakított vizsgáló eljárásokkal lehet elbírálni. Egy termék minıségét nem
csak az határozhatja meg, hogy megfelel-e a mőködés, gyártás, felhasználás, újrafelhasználás
követelményeinek, hanem további minısítési lehetıséget jelent annak elbírálása, hogy
költségtakarékosság, anyagtakarékosság, hatékonyság, energiatakarékosság tekintetében
fordítottak-e fejlesztési idıt, tudást, pénzt arra, hogy az adott szempontból a termék a lehetı
legjobb legyen. (Pl. költség minimum, minimális öntömeg jármőveknél, vagy maximális
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terhelhetıség a teherviselı termékek esetén, csomagolás esetén a csomagolóanyag hatékony,
takarékos felhasználása, stb.).
Ebbıl a szempontból a termék minısíthetı „nem optimált” terméknek, „optimált”
terméknek, vagy „Pareto- optimált” terméknek. A „nem optimált” termék esetén nincs nyoma
tervezési, fejlesztési dokumentációban, a termék addigi elıéletében semmilyen vizsgálatnak,
számításnak, mely a termék életciklus valamely eleme szempontjából fontosnak ítélhetı
tulajdonságra optimálást végzett volna. Ekkor valószínőleg találhatók olyan termékparaméterek, melyek távol vannak az optimálistól, valamely tekintetben tehát a termék
minıségét javítani lehetne optimáló módszerek megfelelı alkalmazásával. Az „optimált”
termék esetén már található ilyen vizsgálat, amit valamely tulajdonságának javulása, hatékony
volta is dokumentáltan alátámaszt, de ha egy másik szempontot vizsgálnánk, akkor ez a
termék az eddigi optimálás ellenére sem lenne „optimált” termék. Például, ha egy
siklócsapágyat optimálással terhelhetıség maximumra alakítunk ki, akkor terhelhetıség
szempontjából „optimált” terméknek minısíthetı, azonban a súrlódási teljesítményveszteség
tekintetében nem lesz „optimált” termék, mert erre a célfüggvényre az optimumszámítás más
eredményt adna. Ha egy felhasználó pedig éppen a könnyő mozgathatóságot tartja fontosnak
(pl. jármőiparban a fogyasztás csökkentése érdekében), akkor számára a terhelhetıségre
optimált csapágy „nem optimált” minıséget jelent. A különbözı célfüggvényekre elvégzett
optimálások különbözı eredményre vezetnek, sokszor egymással ellentétes irányba mutatnak
(azaz, egy adott jellemzıt az egyik szempont optimálásakor csökkenteni kellene, egy másik
szempont optimálásához pedig növelni), ilyenkor súlyozni kell a különbözı szempontok
fontosságát (pl. az egyik szempont kétszer olyan fontos, mint a másik, stb.), és ekkor „Pareto”
optimum meghatározására van szükség. Ha ilyen vizsgálatot is végeztek egy termék
elıállítása, fejlesztése során, akkor a termék „Pareto optimált” minısítést kaphat. Ezt a
vizsgálat- típust nemcsak egymásnak ellentmondó célok esetén, hanem a termékminıség
javítására, a vásárló igényeinek magasabb szintő kielégítése céljából is el lehet végezni.

c.) Termékminısítési tanúsítvány
Termékminısítési tanúsítványt olyan cég, szakértı, intézet adhat, mely az adott
minısítéshez szükséges ellenırzést kifogástalanul, a valóságnak megfelelıen, megbízhatóan,
a fogyasztók és a gyártók körében egyaránt elismert, elfogadott szinten és formában tudja
elvégezni. A tanúsítvány kiadója így lehet egy egyetem, kutatóintézet, esetleg egy olyan nagy
múltú vállalat, amely a nagyközönség tudatában a jó minıség fogalmával összefonódott, pl.
ismert autómárkák gyártói, háztartási gép gyártók, stb. és tegyük fel az így elfogadott
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minıséget egy beszállító egy újabb partner megnyerésére akarja felhasználni, az itt kapott
minıségi szint birtokában. Ha létezik olyan szakértı személy akit a gyártók és a fogyasztók is
elismert szaktekintélynek tartanak (pl. végeselemes vizsgálatok, optimálások tekintetében),
akkor az ilyen tanúsítványt ı is kiadhatná.
A termékminısítési tanúsítványnak a minısítési szint és az adott minısítés eldöntéséhez
szükséges elvégzett vizsgálatokat kell tartalmaznia, olyan részletességgel, hogy az egy külsı,
hozzáértı, objektív személy számára érthetı, követhetı legyen. Itt legyen részletezve, hogy
kinek a kérésére, milyen célból volt szükség a vizsgálatra (pl. vásárlói reklamációk miatt,
vagy a cég kérésére minıségjavítási céllal), mikor és ki végezte a vizsgálatot, milyen
számítástechnikai háttérrel, milyen szoftvernek milyen verziójával történtek a vizsgálatok.
Mutassa be az alkalmazott modellt képek, ábrák, szöveg, táblázatok felhasználásával. Ezután
az eredményeket is részletesen mutassa meg, elemezze, szintén ábrák, táblázatok, magyarázó
szövegek felhasználásával. Az eredmények alapján vonja le a megfelelı következtetéseket,
ezeket alkalmazza a megfelelı minısítés megadására vagy éppen megvonására. A döntést
indokolja meg. A modell és a számítási eredmények bemutatásának részletessége, minısége
olyan legyen, mintha egy nemzetközi tudományos konferencián bemutatandó és publikálandó
cikk lenne.
Ha a tanúsítványban optimálásról, multidiszciplináris optimálásról is szó van, akkor térjen
ki a célfüggvény, a feltételek (explicit, implicit) megadására, a tervezési változók
felsorolására, az optimáló módszer rövid bemutatására, a számszerő eredményekre és az
ezekbıl levont következtetések levonásának menetére, az elızıekben meghatározott
részletességgel és minıségben. A tanúsítvány melléklete legyen egy olyan A/4 nagyságú,
oklevélszerően

kialakított,

cégszerően

aláírt

dokumentum,

mely

rövid,

határozott

mondatokkal leszögezi, hogy a vizsgálatot végzı (cég, szakértı, intézet) az elvégzett
vizsgálatok szerint a terméknek az adott minıségi szintet adja. Ez hasonló lenne a ma is
létezı, kozmetikai termékek esetén egy adott egészségügyi intézet által adott allergológiai,
hatásossági minısítéshez. Ezt a minısítést a gyártó az értékesítés, reklámtevékenység során
felhasználhatja.
Egy

adott

gyártó

természetesen

üzletpolitikája,

fejlesztési

céljai,

gazdasági-

környezetvédelmi megfontolásai alapján eldönti, hogy az általa forgalmazott termékek
életciklusát áttekintve, kéri-e egy adott termék minısítését vagy nem, ha igen, akkor ennek
kiadására és a szükséges vizsgálatok elvégzésére kit (mely céget, intézetet, egyetemet,
szakértıt) kér fel. A tanúsítvány elkészítésének díjazása természetesen függ a vizsgálatok
bonyolultságától, munkaigényétıl, attól, hogy a meglévı számítástechnikai eszközöket és a
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rendelkezésre álló tudást milyen mértékben veszi igénybe és a határidı sürgısségétıl. A
felkérés megérkezésekor a felkért fél árajánlatot készít és megküldi azt a felkérı félnek. A
felkérı fél, az árajánlat elfogadása esetén megrendeli a minısítési tevékenységet, a felek a
munka elvégzésére szerzıdést kötnek, ami rögzíti a feladat kitőzését, a kívánt cél, eredmény,
minısítés leírását, határidıket. Ezután a munka elkészül, a felkérı fél a megküldött számlát
kiegyenlíti. Ha a kívánt minısítést a termék jelenlegi állapotában nem lehet megadni, akkor a
minısítést végzı minden esetben írja le részletesen, hogy ennek mi az oka és adjon lehetséges
megoldási javaslatokat arra nézve, hogy milyen módosításokat, fejlesztést lát célszerőnek a
kívánt minısítés elérése érdekében. Ennek során egyeztessen a felkérı fél képviselıivel is.

4. Esettanulmányok
A gyártók az elkészült termékminısítési tanulmányokat, a vizsgálatok leírását, eredményeit
természetesen felhasználhatják nemcsak a reklámtevékenységben, hanem a termék
továbbfejlesztésének tervezésének, gyártásának, értékesítésének különbözı lépéseiben is. Erre
mutat példát a következı két esettanulmány.
4.1.Gyújtókamra vizsgálata
Vegyipari üzemekben a szükségtelen éghetı hulladék gázokat egy égetı „fáklya”
segítségével semmisítik meg. A fáklyában az égetı begyújtásakor tulajdonképpen egy
robbanás játszódik le, ezért a csıvezeték e szakaszára megfelelıségi vizsgálatot kell végezni,
hogy a gyújtókamra egyes elemei kibírják-e a gyújtáskor kialakuló nyomást. A gyújtókamra
kialakítása az 1. ábrán látható, végeselemes hálózás és megoldás után a 2. és 3. ábra a
gyújtókamra gyújtási nyomáson kialakuló feszültségi és deformációs képét mutatja, kontúros
formában.
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1.ábra. A gyújtókamra képe.

2. ábra. A gyújtókamra feszültségi kontúros képe.
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3. ábra. A gyújtókamra deformációja.

A vizsgálati eredmények alapján kijelenthetı volt, hogy a termék az üzemi körülmények
által okozott igénybevételekre „biztonsággal megfelel”. Az így nyert eredményeket, a
kialakított szakvélemény egyes részeit, ábráit a cég a vizsgált termék minıségi
tanúsítványához felhasználta, melyet biztonságtechnikai okokból a termékhez mindig csatolni
kell.
Ez a vizsgálat egy már megfelelı termék vizsgálatát mutatta be, melynél bizonyítani,
alátámasztani kellett a megfelelıséget. A vizsgálat a terméket gyártó cég kérésére indult, a
minısítés azt az eredményt hozta, amit a felkéréskor vártunk. Az eredményeket a termék
gyártója a termék tanúsítványában használja fel, az eredmények hozzájárulnak a termék iránti
vásárlói és felhasználói bizalom növekedéséhez. Ez a példa az „elsı termékminısítési szint”
alkalmazását mutatja be.
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4.2.Elektronikus panelek vizsgálata
A különbözı felhasználási célokra készülı elektronikus panelek (pl. 4. ábra) egy postai
„képeslap” nagyságú mőanyag lapon elhelyezett több, különbözı mérető, elıre gyártott
elektronikus elemet tartalmaznak, melyeket forrasztással rögzítenek a panelen. Az így
elhelyezett elektronikus elemeket a mőanyag lapon futó réz- csatornák kötik össze, ezzel egy
elektronikus kapcsolást hoznak létre. Amikor a panelen minden elem elhelyezésre került,
ellenırizni kell, hogy az elektronikus kapcsolás jól mőködik-e, azaz a panel a megfelelı
jelekre a megfelelı válaszokat, kimeneti jeleket biztosítja. Mivel a panel komplex mőködése,
feladata sokszor többféle bemeneti jel alkalmazását és akár egy bemenı jelhez is több
kimeneti válaszjel mérését, vizsgálatát teszi szükségessé, ezért több mérési folyamatot is
vizsgálni kell a panel megfelelı mőködésének eldöntéséhez. Ezt az ellenırzési munkát mérı
robotokkal végzik el. A jelek bevezetésére és a kimeneti jelek mérésére úgynevezett mérıtőket alkalmaznak, ezeknek rugós kialakítása van, amivel biztosítják, hogy a felületi
egyenetlenségek jelenléte esetén is minden tő felütközzön a panelen. (Ha egy tő hamarabb
felérintkezik, mint a többi, akkor a rugó ellenében összenyomódik, addig, míg a többi is
felütközik). Funkciója, az érintkezési hely környezete alapján többféle tő létezik, ezekhez
más- más rugóállandó tartozik. Ugyanolyan mértékő összenyomódáshoz az egyik tő esetén
3.5N erı tartozik, míg egy másikhoz 4.5N, egy harmadikhoz 5N. A mérések gyors
elvégezhetısége, robotizálása, gyors feldolgozása és kiértékelése érdekében egy panel esetén
az összes lehetséges bemeneti jelhez és az összes kívánt kimeneti jelhez tartozó helyen
egyszerre felérintkeznek az összes mérıtővel, ami akár 400 mérıtőt is jelenthet. 5N értékő
tőket feltételezve ez akár 2000N összterhelést is jelenthet a panel 1.6 mm vastag mőanyag
lapjára nézve. Az ilyen nagy terhelés hatására a panel deformációja túl nagy lehet, ami a
rászerelt érzékeny elektronikus elemek károsodását okozhatja. Ennek a károsodásnak az
elkerülésére a nem terhelt oldalon a panelt 3- 5 mm átmérıjő alátámasztó henger alakú
támaszokkal merevítik. A gyártási folyamat során idıvel kiderült, hogy néhány fogyasztói
kifogás, reklamáció oka az lehetett, hogy a mérési- ellenırzési folyamat során károsodott a
panel, azaz az ellenırzési folyamat selejteket okoz.
A gyártásnak ebben a fázisában a selejt képzıdése megdrágítja a folyamatot, mivel ekkor a
termék már kialakításra, összeszerelésre került, készen van, és ekkor károsodik, tehát az addig
elvégzett munka megy kárba. Ezt felismerve a gyártó cég kérte a vizsgálati folyamat és az
alátámasztások elhelyezésének vizsgálatát, jobb elhelyezési lehetıség keresését, esetleg az
alkalmazandó stiftek számának csökkentését, mivel a stiftek alátámasztási helyei zavarhatják
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az elektronikus elemek elhelyezését. Ebbıl a feladat-körülírásból is látszik, hogy a stiftek
elhelyezésének és számának optimális meghatározására lenne szükség. Tehát a vizsgálatok
indulásakor a termék minısítése „nem optimált”. A megoldáshoz optimumkeresési algoritmus
és módszer kifejlesztése, alkalmazása szükséges. Az így nyert eredményeket a gyártónak meg
kell értenie, el kell fogadnia, a szükséges ellenırzéseket el kell végeznie, majd a gyártási
folyamatot ennek értelmében meg kell változtatnia. Ez egy komplex tervezési- fejlesztési
munka, ami a gyártó és az optimálást végzı szakemberek közötti folyamatos tárgyalásokat,
egyeztetéseket igényel. (Pl. egy stift optimális helye az optimumkeresési eredmények alapján
adódik, de ott esetleg beépített elektronikus elem van, ilyenkor kompromisszumra van
szükség, vagy az elektronikus elemet helyezzük át, de sokszor ez nem lehetséges, ekkor a
stiftet kell az optimumtól távolabb tenni és ezért egy további stiftre is szükség lehet a
megfelelı alátámasztás fenntartása miatt).

4. ábra. Nyomtatott áramköri lap beépítési terve (mindkét oldal)
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5. ábra. Az alátámasztó „stift”-ek elhelyezési terve

6. ábra. A mérıtő- terhelések hatására kialakuló fajlagos alakváltozás. Piros foltok jelölik a
lehetséges károsodás zónáit a rászerelt elektronikus elemekre.
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7. ábra. A fajlagos alakváltozás kontúrjai a beépítési tervre vetítve.

8. ábra. Az optimált stiftek elhelyezése a mérıkeretben.

A feladatot a Miskolci Egyetem Gép- és Terméktervezési Tanszékén kifejlesztett RVA
(Random Virus Algorithm) optimumkeresı algoritmus segítségével oldottuk meg. A
vizsgálatok eredményeképpen az optimalizált stift- elhelyezés alkalmazásával jelentıs
selejthányad csökkenést értünk el. A gyártó külföldi tulajdonosai, szakemberei is felfigyeltek
a vizsgálatok által elért eredményekre, véleményük szintén elismerı volt. Azóta a gyártónál
külön részleg alakult a gyártásba kerülı panelek ilyen elızetes megvizsgálására, optimálására,
most már csak „optimált” minısítéső panelek kerülnek forgalomba ettıl a gyártótól. Ez a
példa a „második termékminısítési szint” alkalmazását demonstrálta.
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5. Solid Edge alapok

5.1. Bevezetés
Solid Edge egy 3D-s CAD/CAE tervezı szoftver mely lehetıvé teszi a a felhasználónak a
modelltörténeten alapuló, alaksajátosságokkal rendelkezı, parametrikus modellezést
5.2 A Solid Edge elindítása:

A Start menübıl válasszuk ki a Programok menüpontot és azon belül a Solid Edge V20
Magyar csoportot, és kattintsunk a Solid Edge menüpontra.
Ezután megjelenik a Solid Edge indítóképernyıje.

9. ábra. Indítóképernyı

A képernyı a következı részekbıl ál (9. ábra):
A bal felsı részben lehetıség van új alkatrész (.par), lemezalkatrész (.psm), hegesztés
(.pwd/.asm), szerelés(.asm), vagy mőhelyrajz(.dft) létrehozására, illetve meglévı létezı
dokumentumok megnyitására.
Jobb oldalt az oktató leckék megnyitására van lehetıség.
Alul pedig a programhoz kapcsolódó terméktámogató linkek és a nap tippjei találhatók.
(Legalul bekapcsolható, a tanuló üzemmód)
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5.3. A program kezelése:

A Solid Edge standard Windows™ menükkel dolgozik, más programokban megszokott
módon használható a felület.
– Lenyíló menük
– Minden parancs elıtt ikon
– A szürke menük nem aktívak, az aktuális pillanatban nem használhatók.
– A parancs indításához a menüre kell a bal egér gombbal kattintani
– Mindig az adott környezetre vagy parancsra specifikusan szerepelnek a menüpontok
és ikonok.

5.4. Új dokumentum létrehozása
–A „Fájl” menü „Új…” parancsával vagy a

parancsikonra kattintva

5.5. Meglévı dokumentum megnyitása
A „Fájl” menü „Megnyitás…” parancsával vagy a

parancsikonra kattintva.

A megnyitandó fájl kiterjesztés dönti el, hogy melyik környezetben indul el a program
(10. ábra):
• par – Alkatrészkörnyezet;
• pwd- Hegesztési környezet;
• psm – Lemezalkatrész környezet;
• dft – Rajzkörnyezet;
• asm – Szereléstervezési környezet.
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10. ábra „Fájl megnyitás” párbeszédablakkal
A kiválasztott elemrıl kérhetünk elınézetet, illetve a tulajdonságait is megtekinthetjük.

5.6. Meglévı dokumentum mentése
parancsikonra kattintva.

A „Fájl” menü „Mentés” parancsával vagy a

5.7. A felhasználói felület:

EdgeTár

Eszköztár

Modell ablak (tervezési tér)

11. ábra. Felhasználói felület.
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5.8. Modellezés fıbb lépései

Fı lépések (a lépéseket példán keresztül részletezzük):
Ki kell választani az alaksajátosság parancsot.
Ki kell választani az elkészítendı profil síkját.
Meg kell rajzolni az alaksajátosság profilját.
Meg kell adni a kiterjedést.
Az alaksajátosságok elkészítéséhez profilt kell rajzolni és a kiválasztott alaksajátosság
parancs „dönti” el, hogy a profillal mi történjen, hogy 3D-s testet kapjunk.
Minden profil alapú alaksajátosság parancs más-más mőveletet végez a profillal.
Megfelelı test kialakításához „jó” profilokat kell rajzolni.

Kihúzás

Forgáskihúzás

12. ábra. Alaksajátosság létrehozása

A program alapmőveleteinek bemutatása néhány egyszerő példán keresztül történik.

1. példa: tengely. A 13. ábrán látható tengely hengerekbıl épül fel. Lehetıség lenne a
hengereket egyesével egymásra építve létrehozni a tengelyt, vagy akár egyetlen lépésként
forgatott kihúzással elkészíteni. Az egyszerőség kedvéért forgatott kihúzást választunk.
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13. ábra. Tengely

A sík kiválasztás után az eszköztárban található alkalmazások segítségével elkészítjük az
alkatrész kontúrját az adott méretek alapján
Rajzolás
A rajz eszköztár 4 fı részbıl áll:
– Rajzeszközök (15a. ábra)
– Szerkesztı eszközök (15b. ábra)
– Méretkényszerek (15c. ábra)
– Geometriai kényszerek (15d. ábra)

(a)

• A „Rajz” eszköztáron lévı parancsokkal hozhatunk létre,
módosíthatunk 2D-s rajzelemeket.
• A rajzelemek geometriai kényszerekkel kapcsolódnak egymáshoz,
amelyeket a Solid Edge a rajzolás közben automatikusan feltesz. Ezeket a
geometriai kényszereket törölhetjük is.
• A geometriai kényszer parancsokkal a rajzelemek kulcspontjai közé új
kényszereket is feltehetünk.

(c)

• A méret kényszerekkel a geometria elemek méreteit állíthatjuk be.
• Elıször meg kell rajzolni a kívánt profilt és csak utána célszerő a

(d)

profilokat beméretezni.

– A Profil környezetbıl mindig a „Befejezés” paranccsal tudunk a
modellezési képernyıre visszajutni

(b)
15. ábra. Rajzeszköztár
A következı lépés a már elkészített 3D-s modellen a reteszhorony elkészítése.
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Ez a mővelet a kivágás parancs segítségével történik. A parancs elindítása után az alkalmazás
kéri azt a síkot, ahonnan a parancs végrehajtódjon. Célszerő párhuzamos síkot választani és a
távolság megadásánál a felületet választani.

Sík választás

Távolság megadás

16. ábra. Párhuzamos sík választás

Ezután a horony profilját kell megrajozni az alábbi adatok alapján.

17. ábra profil készítés

Befejezı lépés a „vissza” parancs, és a kivágás mélységének megadása.

Ezzel el is készült az alkatrészünk. (Ne felejtsük elmenteni a kész modellt!
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2. példa. Konzervdoboz
A következıkben az alábbi alkatrészt fogjuk elkészíteni:

1

2

18. ábra doboz

A modell 2 db alkatrészbıl épül fel (18. ábra): egy fedélbıl (1), és egy tartályból (2).

Az alkatrészek elkészítése a szokásos módon történik:

1 fedél: kihúzás parancs segítségével átmérı, majd vastagság megadása után készül el az
alkatrész.
2 tartály: több feleképpen is megvalósítható pl. hengeres alkatrész készítése kihúzás
paranccsal, majd kivágás parancs alkalmazásával „ürget” készítünk a testbe.

A lementett modelleket össze kell szerelni. A szerelés a normál.asm dokumentumon belül
történik.
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5.9. Alkatrész beillesztése az alkatrészkönyvtárba

19. ábra Alkatrészkönyvtár
• Az EdgeTár paneljén lehet az alkatrészeket megkeresni, majd beilleszteni a kívánt modellt
–itt az elölnézeti kép is megjelenik• Alkatrész beillesztése duplakattintással, vagy a munkatérre történı behúzással tehetı meg
• További alkatrészek beillesztése szerelési kényszerek alkalmazásával valósítható meg

20. ábra. Szerelés
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3. példa: doboz_2

Az alábbi szerelés 2 db alkatrészbıl épül fel (21. ábra): egy fedélbıl (1), és egy tartályból (2).

Az alkatrészek elkészítését célszerő forgás kihúzással megvalósítani az egyszerőség kedvéért.

A lementett modelleket össze kell szerelni. A szerelés a normál.asm dokumentumon belül
történik, a már tárgyalt módon

21.
ábr
a doboz_2
5. 10. Mőhelyrajzok készítése 3D-s
modell
ekrıl

A Solid Edge rajzok teljesen asszociatívak
(változáskövetık) azokhoz az alkatrészekhez
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és szerelésekhez, amelyekbıl készültek. Ha a terv változik, a Solid Edge rajzeszközök
segítenek a nézetek és a méretek frissítésében. A Rajznézet készítés varázsló egyszerő
nézetkészítést tesz lehetıvé. Csak ki kell választani az alkatrészt vagy a szerelést, és a
varázsló végigvezet a nézetek elkészítésén, méretarányuk és
megjelenítési jellemzıik megadásán (23. ábra)
22. ábra. Rajzkörnyezet választás

A legenerált „vonalakra” tetszıleges vonalstílus beállítható

Rajznézet készítı varázsló

23. ábra. Rajznézet készítés

6. Az ANSYS végeselemes program alapjai

Ebben a részben az elızıekben bemutatott vizsgálatokhoz szükséges legalapvetıbb
ismereteket foglaljuk össze, mintapéldákon keresztül bemutatva, hogy a gyakorlatban is
elsajátítható, elkezdhetı legyen az ilyen vizsgálatok végzésének menete, különbözı
szerkezettípusok esetén. Az itt bemutatott vizsgálatok megértéséhez, az ezekkel történı önálló
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munkavégzéshez szükséges elıfeltétel valamely CAD rendszer legalább alapfokú ismerete,
önálló használata.
6.1. Bevezetés
A végeselemes mıdszer (továbbiakban VEM) elnevezés, az angol finite element method
(FEM) kifejezés magyar fordításából származik. A módszer lényege, hogy a testeket elemi
egységekre bontjuk. Az elemei egységeken végzünk számításokat és ezek eredményét
összegezve, kapjuk a teljes testre vonatkozó adatokat. Az elemi egységek általában kockák,
vagy tetraéderek. Minél több és kisebb egységre bontjuk fel az eredeti testet, annál pontosabb
végeredményt kapunk. Természetesen a felbontás növelésével a számításhoz szükséges idı is
növekszik. A fentieknek megfelelıen bonyolult geometriák részletes vizsgálatához nagy
számítási teljesítményő számítógépre van szükség és még így is hosszú számítási idıvel
kalkulálhatunk.

A végeselemes programok alkalmasak:
- alakváltozások,
- mechanikai feszültségek,
- saját- és gerjesztett frekvenciák,
- hıjelenségek,
- mágneses mezık hatásának,
- elektromos mezık hatásának
- áramló közegek hatásának vizsgálatára, számítására.

A jegyzet keretében nem térünk ki minden modulra, csak a gyakran használtak kerülnek
bemutatásra.
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7. A program kezelése
7.1. Az indítás
A program indítása két módon történhet. Az egyik lehetıség a CAD rendszerbıl való
indítás (25. ábra) (amennyiben a kapcsolat létrehozása sikeres volt telepítéskor), a másik
lehetıség a közvetlen indítás, ilyenkor a szabványos parasolid fájl használatával tudjuk a
munkát megkezdeni.

25. ábra. Indítás CAD rendszerbıl, vagy geometria betöltése parasolid fájlból

7.2. A kezelı felület
Menüsor (26.ábra, A)
A menüsorban a szokásos Windows™ menüsort találjuk, melynek mőködést minden
Windows™ felhasználó ismeri, így az nem kerül ismertetésre. A program képét három fı
részre oszthatjuk.

Oldalsáv (26. ábra, B)
Bal oldalon található az oldalsáv (outline). Ezen oldalsáv tartalmazza szinte a program összes
funkcióját. További két részre osztható.

Ikonsor (26. ábra, C)
Az ikonsorban találjuk a leggyakrabban használt parancsok ikonjai. Ismertetésük a késıbbi
fejezetben történik.
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C
A

B

D

26. ábra. A program mőködési ablaka

Grafikus felület (26.ábra, D)
Itt jelenik meg a vizsgált modell. A számítások eredményei. Animációk, nyomtatási elıképek
és a program által generált jegyzıkönyv. A felsorolt elemek között a grafikus felület alján
látható fülek segítségével lehet váltani. Pontos használatuk késıbbi fejezetben kerül
ismertetésre.
A program használatát több példafeladat elkészítésén keresztül mutatjuk be.
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8. Példa- modellek vizsgálata
8.1. Tengely
Az elsı vizsgálatunkat az elızı fejezetben már elkészített tengely alkatrészen fogjuk
végezni. A tengely néhány méretével a 27.ábrán látható.

27. ábra A tengely néhány szükséges méretével

A VEM modell létrehozásához szükséges ismernünk a mőködési körülményeket. A tengelyre
az 50mm hosszú, 20mm átmérıjő részen egy ferdefogazatú hengeres fogaskerék kerül. A
tengely 40mm hosszú, 16mm átmérıjő részén pedig egy ékszíjtárcsa lesz. A fogaskeréken
ébredı erık legyenek a következık: Fr radiális erı= 205 N, Ft tangenciális erı= 545 N, Fax
axiális erı = 146N. Az ékszíjhajtásnál ébredı elıfeszítı erı H=272,5 N.
Mivel az axiális erı és a tangenciális erı hatásvonala nem megy át a tengely középvonalán,
belılük nyomatékok is származnak. Mcs csavarónyomaték a tangenciális erıbıl számítva,
dw=100mm-t feltételezve a fogaskerék gördülıkörének, 27,25 Nm adódik. Az axiális erı
hatásából, pedig egy koncentrált hajlítónyomaték keletkezik. Ennek értéke az elızıek alapján
Mh=7,3Nm. A VEM modell könnyebb megértéséhez hozzuk létre a tengely mechanikai
modelljét (28.ábra)
Fr
Fa

H
Mh
Mcs

Mcs
Ft

28. ábra. A tengely mechanikai modellje két síkban
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A 28. ábrán látható terheléseket kell a VEM programban a tengelyen elhelyezni.
Természetesen nem szabad elfeledkeznünk a megtámasztásokról sem. A példánkban szereplı
tengely két helyen van csapágyazva. A két 15mm hosszú, 18mm átmérıjő tengelylépcsın.
Vegyük tehát sorra a VEM modell felépítésének lépéseit.

8.1.1. Geometria bevitele a VEM programba
Töltsük át a CAD rendszerbıl a geometriát, vagy nyissuk meg parasolid fájlból (25. ábra,
29 ábra)

29 .ábra. Geometria betöltése fájlból.

30. ábra. A betöltött geometria kiválasztása

31. ábra. Az alkatrész tulajdonságai
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A betöltött geometria automatikusan szerkezeti acél anyaggal rendelkezik. Ha ezt meg
akarjuk változtatni, akkor a 31. ábrán látható módon választhatunk a beépített anyagok
(import) közül. Hozhatunk létre egy saját magunk által definiált anyagot (new material).
Vagy adott esetben a program által elıre definiált anyagon tudunk finomításokat végezni
(Edit…..).

8.1.2. Hálózás indítása
A szerkezeti fán tovább haladva találjuk a hálózás készítését (Mesh)

32. ábra. A hálózás elkészítése

A Mesh pontra jobb klikket adva, az elıugró menübıl válasszuk a Prewiev Mesh opciót.
Ennek hatására elindul a hálózás folyamata, melyrıl értesítést is kapunk egy párbeszéd
ablakban. Ha mégsem szeretnénk a háló készítését, leállíthatjuk a Stop Solution
megnyomásával. Az elkészült hálózás a 33. ábrán látható. Jól látható, hogy a háló nem azonos
mérető elemek használatával készült végeselem háló. A kis mérető geometriáknál az elemek
mérete is kisebb. Ha szükség van további finomításra, akkor az a Mesh Control választásával
tehetı meg.
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33. ábra. Az elkészült végeselemes háló

A modellünk még messze van a késztıl. Meg kell adnunk a fejezet elején található adatok
alapján a terheléseket, és be kell állítanunk a peremfeltételeket.

8.1.3. Peremfeltételek beillesztése
A megfogások beillesztést az Environment-ben tudjuk megtenni (34. ábra) Az
environment fülre jobb klikket adva kapott elıugró ablakban felülrıl a negyedik csoport
tartalmazza az alkalmazható megfogásokat.

34. ábra. Megfogások beszúrása

A modell két 18mm-es átmérıjő részére helyezzünk el a csapágyazásnak megfelelı
megfogásokat. A megfelelı típus a hengeres megfogás lesz (cylindrical support). A
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megfogás elhelyezése a következı módon történik. Válasszuk ki a modell egyik 18mm-es
átmérıjét (35. ábra)

35. ábra. A kiválasztott csapágyazási hely

A képernyı bal alsó részén lévı (26. ábrán B-vel jelölve) Apply gombbal tudjuk
érvényesíteni a megfogást. Ekkor a modellen megjelenik lilára színezve és feliratozva a
beállított megfogás (36 .ábra).

36. ábra. A beillesztett hengeres megfogás

A beillesztett megfogásnak további részleteit is be lehet állítani. Ezeket szintén a 26.ábra Bvel jelölt részén tehetjük meg. A jegyzet korlátai miatt nem részletezzük minden elemét, csak
a legfontosabbat. A hengeres megfogásoknál lehetıségünk van bizonyos tengelyek körüli
szabad elfordulások engedélyezésére vagy tiltására. Mivel a hengeres megfogás a
csapágyazást kívánja szimulálni, így a forgást biztosítani kell a tengely számára. Ezt az
érintıleges (Tangential) irány szabadra (Free) állításával érhetjük el (lásd 37. ábra).

37. ábra. A hengeres megfogás részletes beállítása
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A másik (38 .ábra) csapágyazási helyre is helyezzünk el egy hengeres kényszert, ugyanúgy
mint ahogyan az elızı oldalon leírásra került.

38. ábra A második megtámasztási helyen elhelyezett hengeres megfogás

Ha a megfogásokat sikeresen beillesztettük, akkor a szerkezeti fán a megfogások elıtt egy
zöld pipa jelenik meg, vagyis minden rendben beállításra került. Ha kérdıjelet látunk elıtte,
akkor valamit elfelejtettünk beállítani vagy elfogadni.

8.1.4. Terhelések beállítása
Állítsuk be a terheléseket is. A fejezet elején kiszámolt erıket kell felvinni a tengelyre.
Ahogyan a beillesztettük a hengeres megfogást, ugyanúgy helyezzük el a erıket is a
tengelyen, annyi különbséggel, hogy most a Force lehetıséget kell választanunk az elıugró
menübıl. Válasszuk ki a hengert, ahol el akarjuk helyezni az erıt, majd adjuk meg az erı
nagyságát és irányát. Figyeljünk a helyes beállításokra.

39. ábra Erı elhelyezése a tengelyen

40. ábra Az elhelyezett erı részletes beállítása
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Az erı megadása történhet egy érték megadásával. Ilyenkor az erı iránya a felületre
merıleges, vagy henger esetébe a henger tengelyével párhuzamos lesz. Amennyiben ettıl
eltérı irányú erıt akarunk megadni, mint a mi esetünkben is, akkor komponensenként
(Components) kell megadni, vektor (Vector) helyett. A koordináta tengelyek pozitív és
negatív iránya a modell mellett jobb alsó részen található koordináta rendszerbıl olvasható le.
Adjuk meg a másik három erıt (41. ábra) is irányukat figyelmesen beállítva.

41. ábra Az elhelyezett erık

A 41. ábrán látható, hogy az elhelyezett erık, a nevükben is viselik az egyes irányok
megnevezését. Az erıket és minden egyéb elemet, amit a környezethez (environment)
elhelyezünk, átnevezhetünk. Válasszuk ki az átnevezendı szöveget a szerkezeti fán, majd
nyomjuk meg az F2 funkcióbillentyőt. Ekkor beírhatjuk az általunk megkívánt azonosítót.

42 .ábra A tengelyre a nyomatékok is felkerültek
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8.1.5. Nyomatékok megadása
Az erıkön kívül még két nyomaték is terheli a tengelyt. Ezek megadása hasonló módon
történik, mint az erıké, csak a nyomaték (moment) megadás lehetıséget kell választani.
Figyeljünk oda a nyomatékok irányára (42. ábra).

Már majdnem készen vagyunk a környezet beállításával. Akár át is térhetünk a megoldások
keresésére, de még mielıtt ezt megtennénk néhány részlet. A tengelyek általában forognak,
így magából a forgásból is származik egy terhelés. Ezt a terhelést a hagyományos
szilárdságtani vizsgálatoknál elhanyagoljuk. Sıt továbbmenve ráébredhetünk, hogy a
tengelynek saját súlya is van, ami egy újabb hatást, terhelést ad a tengelynek. A végeselemes
programok, e két hatás figyelembevételére is képesek. Lássuk, hogyan tudjuk alkalmazni
ezeket a lehetıségeket (43. ábra).

43. ábra. Gravitációs erı és a fordulatszám beillesztése
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A gravitációs erıt a Standard Earth Gravity opciónál tudjuk beállítani, megadva a gyorsulás
irányát. A tengely szögsebességét a Rotation velocity opciónál lehet megadni. Figyeljünk a
forgásirányra. A szögsebesség megadásakor választanunk kell egy tengelyt is, mely körül a
forgást értelmezzük. Válasszuk valamelyik hengeres részét a tengelynek, majd nyugtázzuk az
Apply gombbal (44. ábra).

44.ábra A forgás tengelyének beállítása

Ezzel a lépéssel a VEM modell készen van. Már csak egy dolgunk van a számítás
megkezdése elıtt. Ez pedig az, hogy megadjuk mit szeretnénk kiszámíttatni a programmal.

8.1.6. Megoldások kiválasztása és beszúrása
A bal oldali fa struktúrában a solution pontra jobb klikket adva, az elıugró menübıl az
insert opciónál kiválaszthatjuk a szükséges számításokat. Válasszunk egy feszültség
számítást (45a.ábra) és egy deformáció (45b.ábra) számítást.
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a,

b,

45.ábra Feszültség számítás és deformáció meghatározás beillesztése

A megoldások beillesztése után jól látható, hogy a fastruktúrában a két beillesztett megoldás
elıtt egy-egy sárga villám látható. Ezzel jelzi nekünk a program, hogy még számításra várnak
ezek a tételek. Már csak egy dolgunk van, elindítani a számítást. A számítást a solve
gomb megnyomásával, vagy a fastruktúrában bárhol egy jobb klikket adva kapott elıugró
menübıl a solve opciót választva tehetjük meg.

8.1.7. Eredmények kiértékelése
A futás befejeztével a megoldások elıtt látható sárga villám zöld pipává változik, ezzel
jelezve, hogy sikeresen megtörtént a számítás. A megoldások közül egy elemre klikkelve
láthatóvá válik az eredmény (46.ábra).

46.ábra Az egyenértékő feszültség és a teljes deformáció alakulása
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Az oldalsáv alsó mezıjében a legfontosabb eredmények számokkal is megjelenítésre
kerülnek. A grafikus felületrészen a színek jelölik a különbözı értékekhez tatozó részeket. A
színskála segít beazonosítani az egyes értékeket. A képbıl megállapíthatók a veszélyes
helyek, melyek adott esetben egy-egy megtervezett alkatrész vagy részegység szilárdsági
ellenırzésében fontos szerepet játszhat. Ne feledkezzünk meg arról, hogy a végeselemes
programok nem hívatottak a hagyományos mérnöki számítások leváltására. Ahhoz, hogy
bármilyen VEM számítást tudjunk végezni, konstrukciónak kell lenni. A VEM szoftverek a
konstrukció optimalizálásában vagy adott esetben hibáinak feltárásában lehet segítségünkre.

8.2. Bimetál példa (hıhatások vizsgálata)
A VEM program hıhatás vizsgálatára alkalmas részének bemutatása egy bimetál (két fém)
példáján keresztül történik. A bimetálokat hıkapcsolókban használjuk. A fémek azon
tulajdonságát használják ki, hogy a különbözı anyagok különbözı hıtágulással rendelkeznek.
Ha két különbözı hıtágulású fémet, például rezet és acélt egymáshoz erısítünk, a különbözı
hıtágulás következtében aszimmetrikus deformációval fogunk találkozni. Ezzel az
aszimmetrikus deformációval áramköröket lehet ki-be kapcsolni, innen a hıkapcsoló
elnevezés.
Tekintsük át a VEM modell elkészítésének menetét.
Elsı lépésben egy 1,5x10x60 mérető lemezt kell készíteni SE programban. Ebbıl kell egy
olyan összeállítást készíteni, mely kétszer tartalmazza ezt az elemet, lapjával egymáshoz
fordítva. Majd az összeállítást töltsük át a VEM programba. Az áttöltés után a 47.ábra látható
kialakítást kapjuk.

47.ábra A bimetál a VEM programban
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A következı lépésben állítsuk be, hogy az egyik elem acél, a másik pedig réz legyen (lásd
8.1.1.).
Ez után adjuk meg a környezet beállításait. Alkalmazzunk 1-1 fix megfogást a bimetál egyik
végén (lásd 48. ábra). A bimetál másik végére, pedig helyezzük be a hıhatást, úgy hogy csak
egyik lemez végét válasszuk ki (49. ábra).

48. ábra. A bimetál megfogásának helye

49. ábra. A hıhatás pozíciója

A hıhatás behelyezésének menete a következı. Az oldalsávon egy jobb klikkel válasszuk az
environment menüpontot, majd onnan kiindulva az insert/temperature pontokat. Ezután
válasszuk ki az egérrel azt a felületet, ahová a hıhatást akarjuk elhelyezni, és elhelyezés után
fogadjuk el azt az Apply gomb megnyomásával. Végül pedig adjuk meg a hımérséklet
értéket °C-ban a magnitude mezıben. Válasszunk 30°C-t. A megoldások közé helyezzünk
egy teljes deformációt és futtassuk le a számítást a solve paranccsal. Az eredmény a 50. ábrán
látható.
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50. ábra. A deformálódott bimetál
Természetesen sok egyéb hıhatással kapcsolatos mővelet (hıvezetés, hısugárzás, hıeloszlás,
stb.) is elvégezhetı a programmal, de ezekre a jegyzet korlátai miatt nem térünk ki.
8.3. Nyomástartó edény példa
A következı és egyben utolsó példa a nyomás mint terhelés elhelyezésének bemutatásáról
szól. A példához el kell készíteni egy edényt (konzervdobozt), melynek méretei: Ø60mm,
magasság 80mm, falvastagság 1mm. Az 5. fejezetben már elkészítésre került. Töltsük át a
modellt a VEM programba. A példánkban a doboz belsejét terheljük meg 1 bar nyomással.
Természetesen alkalmazzunk valamilyen megfogást is, például a doboz egyik alapsíkján agy
fix megfogást. Ez után behelyezhetjük a nyomást. A terhelés megadása ez eddigiekhez
hasonló módon történik, csak most a nyomást a Pressure kell választani. A nyomást a doboz
belsejében kell elhelyezni. Ahhoz hogy valamelyik belsı felület megfogható legyen a fedél
elemet el kell tüntetni. Ezt, az oldalsáv Geometry pontjának fedél elemén egy jobb klikket
adva, majd ott a Hide Body opciót választva tehetjük meg. Ekkor a belsı felület már
hozzáférhetı és alkalmazható rajta a nyomás, mint terhelés. Ne feledkezzünk meg arról, hogy
a nyomás minden irányba egyformán hat. Ebbıl következıen kell egy nyomást adni a henger
belsı palástjára, egyet a fedél belsı felületére, egyet pedig a henger aljának belsı felületére.
Figyeljünk oda, hogy a magnitude mezıbe mindhárom esetben ugyanazt az értéket adjuk
meg, legyen 0,1 MPa. A belsı nyomás hatását a megoldások lekérdezésével tudjuk
megvizsgálni. Szúrjunk be egy deformáció és egy feszültség megoldást. Majd mindezek után
futtassuk le a számítást.
Végezzük el ugyanezt egy másik edény modellen, ahol már lekerekített fedéllel és aljrésszel szereltük össze a testet. A két vizsgálatot akár egy fájlon belül is elvégezhetjük. Az
oldalsávon a modell mezıre jobb klikket adva, majd a duplicate pontot választva hozhatunk
létre egy másolatot az eddigi mőveletekrıl. Ebben a másolatban a geometriát kicserélve
végezhetjük el a második vizsgálatot. Ilyen módon könnyebb elvégezni az eredmények
összehasonlítását.
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10. Köszönetnyílvánítás

A jegyzet készítıi ezúton kívánnak köszönetet mondani az Európai Unió és az Európai
Szociális Alap részére a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében (Új
Magyarország Fejlesztési Terv - TÁMOP 4- G3.08) jelen munka támogatásáért.
A projekt címe: „Korszerő anyag-, nano- és gépészeti technológiákhoz kapcsolódó mőszaki
képzési területeken kompetencia alapú, komplex digitális tananyag modulok létrehozása és
on-line hozzáférésük megvalósítása” (TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0001).
G3 Modul: Termék- és gyártó-eszköz fejlesztés, termékbiztonság.
G3.08. Al- modul: Numerikus analízis, szimuláció, termékminısítés.
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Videók és animációk jegyzéke

„G3 Termék-, gyártóeszköz fejlesztés és termékbiztonság” c. modul
G3- 08 „Numerikus analízis, szimuláció, termékminősítés”
modulelemének tananyagához

Szerzők:
Dr. Szabó Ferenc János
Sarka Ferenc
Tóbis Zsolt

Miskolci Egyetem 2011. március.
A
projekt
az
Európai
Unió
támogatásával, az Európai Szociális
Alap
társfinanszírozásával
valósul
meg.

„Korszerű anyag-, nano- és gépészeti technológiákhoz kapcsolódó
műszaki képzési területeken kompetencia alapú, komplex digitális
tananyag
modulok
létrehozása
és
on-line
hozzáférésük
megvalósítása”
TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0001

A tananyaghoz készített videók és animációk első része egy konzol
modell (optim_alkatr1.par) felépítését (felepit1.avi), végeselemes
rendszerbe vitelét és megoldását (megold1.avi), valamint optimálását
tömegminimumra
(optimal1.avi)
mutatják
be.
Az
optimálás
eredményeképpen a végeselemes program bejelöli az eltávolíthatónak,
megtakaríthatónak ítélt anyagrészt. Ezt a tervezést végző mérnöknek
értékelni kell, felül kell bírálnia, hogy az adott anyagrész eltávolítása
megengedhető-e, nem okoz-e zavart, kényelmetlenséget, túlzott
költségnövekedést a tervezett szerkezet működésében, gyártásában,
felhasználásában, biztonságosságában.
Az anyagrész eltávolítása után a fent felsorolt lépéseket, vizsgálatokat
újra el kell végezni, annak érdekében, hogy leellenőrizhessük, hogy a
szerkezet feszültségi, elmozdulási állapota megfelelő-e. Ezt mutatják
be a felepit2.avi, megold2.avi nevű videók (optim_alkatr2.par). Az
optimal2.avi nevű videó újra optimálja a modellt, azért, hogy
megnézhessük, mit lehetne még esetleg eltávolítani, mennyire
jelentős megtakarításokat érhetnénk még el a modell további
fejlesztésével, további anyagrészek eltávolításával. Mi a fejlesztés
folyamatát ebben a második optimálási lépésben befejeztük, mivel az
eddig elért mintegy 26%-os tömeg- megtakarítást jelentősnek és
elegendőnek ítéltük. Természetesen a fejlesztés tovább folytatható, a
második lépésben bejelölt anyagmennyiség is eltávolítható, a
szerkezet alakja tovább formálható. Természetesen minden anyageltávolítás után újra végeselemes analízist kell végezni és le kell
ellenőrizni, hogy a szerkezet biztonságosan elviseli a terheléseket.
Az optimált modell elmozdulásait és feszültségeit mutatják a
deform.avi és a feszults.avi nevű animációk. Emellett az optimált
szerkezetre modálanalízist is végeztünk, az első sajátfrekvencia
alakulását mutatja frekv1_561Hz.avi nevű animáció.
A jegyzetben bemutatott példákat videó- szerűen feldolgozva
mutatják be az anim1.avi és anim2.avi, valamint az anim3.avi nevű
videók.
Miskolc, 2011 június 20.
Dr. Szabó Ferenc János

Sarka Ferenc
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