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1 Bevezetés 
 Kutatási háttér és problémafelvetés 
A földrengés hatására az acélszerkezetekben nagy mennyiségű kinetikus energia keletkezhet, 

melynek elnyeléséről disszipatív szerkezetek esetén az úgynevezett disszipatív zónák 
gondoskodnak. Ezek a zónák speciálisan erre a célra kialakított szerkezeti részletek illetve 
elemek, amelyek jelentősen befolyásolják a szerkezet globális duktilitását. Viselkedésük pontos 
ismerete elengedhetetlen, ami kísérleti vagy numerikus úton tárható fel. A kísérleti vizsgálatok 
szolgáltatják a legpontosabb eredményeket, ugyanakkor ezen vizsgálatok rendkívül idő és 
költség igényesek lehetnek. Az informatikai eszközök fejlődése lehetővé tette ezeknek a 
szerkezeti vizsgálatoknak hatékony végrehajtását numerikus környezetben, ez azonban ez újabb 
feladatok megoldását tette szükségessé. 

A numerikus szimulációknak számos komponense van, amelynek figyelembevétele 
elengedhetetlen az analízisek elvégzéséhez: (i) megfelelő anyagmodell szükséges, amely követni 
tudja a ciklikus képlékeny terhelések során az acélanyagban bekövetkező változásokat; (ii) a 
geometriai nemlinearitások figyelembevétele a szerkezeti elemek lokális és globális stabilitási 
jelenségeinek megfelelő leírásához; és (iii) az érintkezési jelenségek modellezése csavarozott 
kapcsolatokban és néhány speciális disszipatív elemben. 

 Célkitűzés és kutatási stratégia 
A disszipatív zónák modellezése során három szint definiálható: (i) anyagi szintű modellezés, 

amely elsősorban a megfelelő anyagmodell alkalmazásával oldható meg; (ii) komponens szintű 
vizsgálat, amely a disszipatív zónából érdemben elkülöníthető kisebb szerkezeti részlet 
vizsgálatát jelenti, illetve (iii) a teljes disszipatív zóna modellezése. A kutatás elsődleges 
célkitűzése a harmadik szintű vizsgálat megvalósítása, tehát egy olyan szimulációs környezet 
kidolgozása, amelyben acélanyagú disszipatív zónák hatékonyan modellezhetőek.  

A kutatási stratégia ennek megfelelően négy egymásra épülő részre tagolható: (i) anyagi 
viselkedés feltárása, (ii) anyagi viselkedés követésére alkalmas approximáció létrehozása; (iii) 
lemezelemek ciklikus viselkedésének feltárása; illetve (iv) elemszintű viselkedés leírására. 

A disszipatív viselkedés alapja az acél ciklikus képlékeny viselkedése, amelyet az 1960-as 
évektől kezdve kutatnak. A vonatkozó irodalomban fellelhető számos kutatás ellenére [1-3], az 
acélanyag összetett terheléstörténetre adott válasza nem teljesen ismert, emiatt egy átfogó 
ciklikus képlékeny anyagvizsgálati programot hajtottam végre európai gyártóktól származó 
szerkezeti acélanyagokon. 

Az anyagmodellek folyamatosan fejlődtek az elmúlt évtizedekben, amióta Mroz publikálta az 
első anizotróp anyagmodellt 1967-ben [4]. Az 1970-es években megjelent a határfelületi modell 
[5], amely a keményedéséi modulus követésével képes leírni a teljes terhelési folyamatot, majd 
Chaboche is kidolgozott egy kétfelületű anyagmodellt [6]. Ezek az úttörő eredmények [7-9] 
számos kutatót inspiráltak, akik az anyagmodellek továbbfejlesztésével igyekeztek kiterjeszteni 
azok alkalmazhatóságát, ennek ellenére az acél ciklikus képlény viselkedésének számos 
komponense nem került leírásra. Ezért kidolgoztam egy anyagmodellt, amely figyelembe tudja 
venni az anyagkísérletek során jelentkező összes fontos fizikai hatást, és ANSYS [10] 
végeselemes program környezetbe implementáltam. 

A keresztmetszetet alkotó lemezelemek ciklikus képlékeny stabilitási viselkedése 
kulcsfontosságú a szeizmikus tervezés során. Az Eurocode erre vonatkozó előírásai [11, 12] 
különböző duktilitású szerkezeteket határoznak meg a keresztmetszetet alkotó lemezelemek 
karcsúságai alapján, azonban a keresztmetszeti osztályozás nem veszi figyelembe a lemezelemek 
ciklikus képlékeny degradációját. A kidolgozott szimulációs környezetben egy paraméteres 
vizsgálatot hajtottam végre, és feltártam a ciklikus képlékeny lemezhorpadás sajátosságait. 

A kutatás következő fázisában betonnal kitöltött kihajlásbiztos merevítőrúd acélmagjának 
ciklikus képlékeny viselkedését vizsgáltam egy komplex 3D szerkezeti elem szintű modell 
segítségével. A kísérleti eredmények alapján validált numerikus modell figyelembe tudja venni 
az acélmag gátolt kihajlási jelenségét, és segítségével az elem specifikus viselkedése feltárható 
volt. 
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2 Ciklikus képlékeny anyagkísérleti program 
A disszertáció egyik fontos célkitűzése az acélanyag ciklikus képlékeny viselkedésének 

feltárása, különös tekintettel a ciklikus viselkedés azon elemeire, amelyek hiányoznak a 
tudományos irodalomból. Az eddigi vizsgálatok elsősorban Amerikában és Ázsiában gyártott és 
használt acélanyagokra fókuszáltak [2, 3, 13, 14], jelen kutatás az Európában leggyakrabban 
használat acélanyagokat vizsgálja (S235-S460 acélok). 

 Kísérleti program 
Annak érdekében, hogy az egytengelyű, húzó-nyomó vizsgálatok során a próbatestek 

kedvezőtlen stabilitási tönkremenetele elkerülhető legyen, a szabvány által javasolt próbatest 
helyett [15] egy új, kedvezőbb geometriát dolgoztam ki numerikus szimuláció alapján. 

Az acélanyag ciklikus képlékeny vizsgálata 22 különböző protokoll segítségével történt: 
szimmetrikus, aszimmetrikus és előterhelt, növekvő, csökkenő vagy konstans amplitúdójú 
protokollok, különböző amplitúdóval és középfeszültséggel, valamint néhány memória 
protokoll. A terhelési utak tervezése során a legfontosabb célkitűzés az volt, hogy a szerkezeti 
acél egytengelyű ciklikus viselkedése teljes körben feltárható legyen, különös tekintettel az alábbi 
komponensekre: Bauschinger-hatás, ciklikus keményedés, folyásplató eltűnésének jelensége, 
kisciklusú fáradás, és az anyag terheléstörténettől függő viselkedése.  

 Ciklikus képlékeny viselkedés elemei 

2.2.1 Ciklikus keményedés 
Az acélanyag ciklikus terhelése során kombinált keményedést mutat, amely jóval a monoton 

húzószilárdságot meghaladó keményedést okoz az acélanyagban (fu.cyc ≥ fu.mon). A teljes ciklikus 
keményedés 65-70% az első ciklus után jelenik meg, a második ciklusban további 10-12%, majd 
az azt követ 4-6 ciklus során a keményedés fokozatosan lecsökken és beáll egy konstans 
növekményre. Az 1. ábra az első terhelési utat, és az azt követő ciklikus keményedést mutatja 
(S235 J0 eredménye pirossal kiemelve). 

A ciklikus keményedés kinematikus komponense viszonylag alacsony alakváltozási szinten 
mobilizálódik, míg az izotrop keményedés függ az alakváltozás amplitúdójától, keményedő és 
lágyuló viselkedést egyaránt tud mutatni. A ciklikus keményedés elsősorban a maximális 
képlékeny alakváltozás és a képlékeny alakváltozás-növekmény maximumától függ  
(1. egyenlet). Kidolgoztam egy új leírási módot a ciklikus képlékeny keményedés megfelelő 
követéséhez, melynek három komponense van: (i) egy maximális alakváltozási szinttől függő 

izotrop keményedési komponens (Δσisomax), amely néhány ciklus alatt megjelenik; (ii) egy 

halmozódó alakváltozástól függő izotrop keményedési komponens (Δσaccum), amely 
folyamatosan növekszik, valamint (iii) kinematikus keményedési komponens amely 0 és 1.5-2% 
alakváltozási szint között kialakul. Az izotrop keményedés két komponensét a 2. ábra illusztrálja. 

               
1. ábra. Ciklikus keményedés különböző alakváltozásokon. 2. ábra. Izotrop keményedés komponensei 

RPL pl.MAXmax( , )q   ahol εRPL az úgynevezett releváns képlékeny alakváltozás.  (1) 
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2.2.2 Bauschinger-hatás és a folyásplató eltűnésének mechanizmusa 
A Bauschinger-hatás a folyási felület csökkenését jelenti, ami egytengelyű terhelés során 

figyelhető meg, mikor a terhelés iránya megfordul, és az ellenkező irányban képlékenyedés 
jelenik meg. Ennek mértéke függ az acélanyag szilárdsági osztályától és a gyártási 
folyamatoktól, szórása lényegesen nagyobb, mint a többi mechanikai paraméterének [16]. A 

vizsgált acélminőségek tekintetében az alábbi eredmények adódtak: σB.235=76% fy.norm, 

σB.355=65% fy.norm, σB.460=59% fy.norm, ahol σB a normalizált lecsökkent rugalmas feszültség. A 
rugalmas ciklusok nincsenek hatással a folyásplatóra, azonban kismértékű képlékenyedés 
hatása már megjelenik a viselkedésben. Ha a terheletlen acélanyagon kismértékű képlékeny 

alakváltozást (εpl=0-2.5‰) követően a terhelés iránya megfordul, a korábbi képlékenységi 
szintnek megfelelő tartományban a folyásplató megszűnik, azonban ennek az alakváltozásnak 
az átlépése után a folyásplató ismét megjelenik. Abban az esetben, ha a képlékenyedés 
amplitúdója nagyobb ennél az értéknél, a folyásplató teljesen eltűnik. 

2.2.3 Terheléstörténettől függő viselkedés 
Növekvő terheléstörténetek alapján az acél ciklikus viselkedése elsősorban a maximális 

képlékenyedéstől függ, azonban a csökkenő és előterhelt protokollok megmutatták, hogy a 
terheléstörténet során alkalmazott nagy amplitúdójú ciklusok hatása fokozatosan eltűnik a 
feszültség-alakváltozás görbéből. Ez a jelenség a ciklikus keményedéshez képest lényegesen 
több ciklus alatt alakul ki (3. ábra). 

A nagy alakváltozásokat követően azoknak a ciklusoknak a hatása a későbbi nagy 
alakváltozásokra, amelyeknek az alakváltozási tartománya 1%-nál kisebb, elhanyagolható. Ha 
az előterhelést követő ciklusok alakváltozási tartománya nagyobb, mint a maximális 
alakváltozás 60%-a, az előterhelés hatása teljesen eltűnik kellő ciklusszám után. A kinematikus 
és izotrop keményedés aránya az előterhelést követően konstans amplitúdó esetén is 
megváltozhat, azonban a feszültség csökkenése elsősorban izotrop lágyulásból fakad.  

2.2.4 Kisciklusú fáradási viselkedés és a terhelési irány anizotrópia hatása 
Általánosságban kijelenthető, hogy az alacsonyabb szilárdsági osztályba tartozó acélanyag 

duktilisabb, és kisciklusú fáradási viselkedése kedvezőbb. A vizsgált anyagminőségek kis 

képlékeny alakváltozások esetén (±2% vagy Δε=4%) mintegy 160-200 ciklust bírtak az első 
repedés megjelenéséig. A tönkremeneteli mód minden esetben kihajlás nélküli, tisztán 
anyagszerkezeti volt. Nagyobb alakváltozások esetén (±4%), a pozitív közép alakváltozással 
terhelt próbatestek (pl.: 0 ↔ 8%) szintén nem mutattak stabilitási tönkremenetelt, míg a negatív 
középfeszültséggel terhelt próbatesteknél (pl.: 0 ↔ -8%) esetenként stabilitási tönkremenetel 
előfordult. Nagyobb alakváltozási szinteken (±8-12%) egyre gyakrabban tapasztaltam 
stabilitási problémát. A 4. ábra mutatja a kísérleti eredményeket és az illesztett Coffin-Manson 
modell egyeneseit [17]. 

A hengerlési irány némi anizotrópiát tud okozni az anyagban, viszont a hengerlést követő 
normalizációs eljárás ezt a hatást csökkenteni tudja. A vizsgált S235 J0+AR anyag 2-3% 
többletkeményedést mutat a hengerlési irányra merőlegesen, ami elsősorban a halmozódó 
képlékeny alakváltozástól függő izotrop keményedés formájában jelentkezik. 

 
         3. ábra. Előterhelés hatása a viselkedésre.               4. ábra. Kis ciklusú fáradás S235 és S355 acél esetén. 
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3 Ciklikus képlékeny anyagmodell fejlesztés 
A kutatás során különböző komplexitású anyagmodellek vizsgálatára került sor, melyek 

eltérő alkalmazhatósági határral és pontossággal rendelkeznek (CMISO, CNLISO, PRESCOM, 
PRESCOM Memory). A vizsgált anyagmodellek közül a kifejlesztett PRESCOM Memory tudja 
leírni a kísérletek során tapasztalt összes fontos jelenséget, és elsősorban komplex testelemes 
szimulációk esetén alkalmazható. Ez a modell figyelembe tudja venni a Bauschinger-hatást, a 
folyásplatót, az acél alacsony képlékeny alakváltozási szinten jelentkező átmeneti viselkedését, a 

kétféle izotrop keményedést (Δσisomax, Δσaccum), és az anyag felejtő viselkedését. 

 Kutatási stratégia 
Mind a négy vizsgált anyagmodell (CNLISO, CMISO, PRESCOM, PRESCOM Memory) 

kombinált, kinematikus és izotrop keményedést használ. A modellek kinematikus tagja egy 
nemlineáris Chaboche modell, amely öt Frederick-Armstrong formulát tartalmaz [18], az 
izotrop tag pedig vagy egy nem-lineáris Voce [19], vagy pedig egy multi-lineáris modell, ahol a 
rugalmas határ a halmozódó képlékeny alakváltozások függvényében (p) van leírva. A CNLISO 
(combined Chaboche model with Non-Linear ISOtropic hardening) illetve a CMISO (combined 
Chaboche model with Multi-Linear ISOtropic hardening) az izotrop és kinematikus 
keményedésű modellek egyszerű kombinációjaként áll elő, azonban az ennek 
továbbfejlesztéseként kidolgozott PRESCOM (PRESCOM – Parameter REfreshed and Strain 
COntrolled combined Chaboche Model with isotropic hardening) modellekben egy paraméter-
frissítő algoritmus jelenik meg. Kétféle PRESCOM modellt dolgoztam ki: 

- PRESCOM modell, ahol három paraméter konfiguráció írja le az acél monoton ciklikus 
és átmeneti viselkedését. Az átmeneti tartományban működő paraméterfrissítő 
algoritmus eredményeképpen a modell egy folytonos átmenetet képez a tiszta monoton és 
ciklikus viselkedés között. 

- PRESCOM Memory modell, amely a PRESCOM modell továbbfejlesztése révén állt elő, 
és ahol két paraméter konfiguráció jelenik meg; egy monoton és egy komplex, amely 
képes leírni az acél átmeneti és ciklikus viselkedése mellett a csökkenő, illetve az előterhelt 
protokollok hatását is. 

 PRESCOM modell 
A PRESCOM modell alapötlete egy olyan paraméter-frissítő algoritmus, amely a Chaboche 

modell paramétereinek frissítése révén le tudja írni az acél átmeneti viselkedését. A modell a 
képlékeny alakváltozások növekedésével többletkeményedést mutat, miközben a folyásplató 
eltűnik és a rugalmas határ a kezdetihez képest csökken. Az 5. ábra mutatja a paraméterfrissítő 
algoritmus működését. 

 
5. ábra. A PRESCOM modell paraméterfrissítő algoritmusa. 
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Egy terhelési utat követően a releváns alakváltozás (1. egyenlet) függvényében a 
paraméterfrissítés az alábbi módon kerül végrehajtásra: ha képlékeny alakváltozás zérus, a 
monoton paraméter konfigurácó marad, ha nagyobb, mint egy előre meghatározott érték (εEQW2) 

a ciklikus paraméter konfiguráció aktivizálódik, ha pedig két érték között mozog (0 – εEQW2), az 
átmeneti modell töltődik be a 2. egyenlet alapján számolt konstansokkal. A PRESCOM modell 
egy csökkentett folyásfelületet használ, amely a Bauschinger-hatást veszi figyelembe (fy.num). Az 
alábbi modellparaméterek frissülnek az átmeneti paraméter konfigurációban:  

1
RPL




  és

 
1 1 C   ; RPL

EQW2
i i

cC C





 
   
 

 i=1,2;   RPL
5 5 L L

EQW2

1cC C


 


  
         

 (2) 

ahol C a kezdeti keményedési modulusa az FA modellnek, ϒ határozza meg ennek 

lecsengését, és β, α, αL konstansok.  

 PRESCOM Memory modell 
A PRESCOM Memory modell a PRESCOM modell továbbfejlesztése révén figyelembe tudja 

venni a terheléstörténettől függő viselkedést általános esetben is. A legfontosabb különbség az 
izotrop modell paramétereit számító algoritmus, amely figyelembe tudja venni a növekvő 
terhelések mellett a csökkenő vagy előterhelt protokollok hatását, valamint az izotrop 

keményedés két komponensét (Δσisomax, Δσaccum). A modellben ezért két féle feszültség-
alakváltozás görbe figyelembevételére van szükség: (i) Isomax-görbe, amely a maximális 

alakváltozási szinttől függő izotrop feszültségnövekmény (Δσisomax – εRPL), ez lényegében az 
input görbéje az anyagmodellnek; és (ii) MISO tábla, amely a multi-lineáris anyagmodell 

pontjait tartalmazza (σtot-p). Az Isomax görbe alapján, figyelembe véve az acélanyag 

terheléstörténettől függő viselkedését (εRPL.fad) a multi-lineáris görbe paraméterei egy 
interpolációs algoritmus alapján frissülnek. 

Az anyag terheléstörténettől függő viselkedését egyrészt a releváns alakváltozás (εRPL) veszi 
figyelembe, amelyet a maximális alakváltozások határoznak meg, illetve egy felejtő algoritmus, 
amely a 2.2.3. fejezetben ismertetett jelenségeket írja le. A releváns alakváltozás az alábbiak 
szerint módosul: 

 RPL.fad RPLiF    ahol Fi  veszi figyelembe az előterhelés felejtését.   (3) 

Fi az aktuális terhelésnek a megfelelő felejtési szintet veszi figyelembe, és az előző felejtési 
szintből határozza meg az alábbiak szerint: 

 1 1 fad( )i i iF F F F F           ahol act /F q q      (4) 

ΔF veszi figyelembe az aktuális és maximális alakváltozási szint arányát, αfad írja le a felejtés 

mértékét (a javasolt érték kísérletek alapján αfad =7/8), és a ρ veszi figyelembe a hiszterézis hurok 
relatív méretét. A PRESCOM Memory modell jobban követi a kísérleti eredményeket az 
előterhelt és csökkenő protokollok esetén is (6. ábra). 

 
6. ábra. A kísérleti és a PRESCOM Memory modell numerikus eredményeinek összehasonlítása. 
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4 Lemezelemek ciklikus képlékeny vizsgálatai 
A ciklikus képlékeny lemezhorpadás jelensége kulcsfontosságú disszipatív acélszerkezetek 

tervezése esetén. Az alakváltozás eloszlása, a keresztmetszeti arány, a peremfeltételek és a b/t 
arány alapvetően meghatározza a lemezek képlékeny viselkedését. Ciklikus terhelés hatására a 
horpadás már alacsonyabb alakváltozási szinten megjelenik, emiatt a lemezelemek viselkedését 
ciklikus terhelések esetén külön szükséges vizsgálni. A képlékeny lemezhorpadást az Eurocode 
3 [11] figyelembe veszi a keresztmetszeti osztályok definiálásával, és az egyes keresztmetszeti 
osztályok alkalmazhatósága rögzítve van az Eurocode 8-ban [12] különböző duktilitási 
szintekhez. Ezek az ajánlások azonban a hagyományos keresztmetszeti osztályozást használják, 
és nem veszik figyelembe a ciklikus terhelés sajátosságait. Ennek megfelelően szükséges az 
érvényben lévő osztályozási rendszer felülvizsgálata, illetve egy alternatív keresztmetszeti 
osztályozási rendszer kidolgozása, amely figyelembe tudja venni a ciklikus terhelés komplex 
stabilitási jelenségeit. 

Az osztályozási rendszer kidolgozásának az első lépése a lemez ciklikus viselkedésének 
feltárása. Ez egy komponens szintű vizsgálat, amelyet a kidolgozott anyagmodellek segítségével 
ANSYS környezetben hajtottam végre. A lemezmodell verifikálását követően egy kiterjedt 
paraméteres vizsgálatot hajtottam végre, figyelembe véve a ciklikus képlékeny lemezhorpadást 
befolyásoló legfontosabb tényezőket. 

 Numerikus vizsgálati program 
Kidolgoztam egy lemezmodellt, amely figyelembe tudja venni a zömök lemezelemeknél 

jelentkező nyírási alakváltozást is [20] (7. ábra). Az elmozdulás-vezérelt terhelés során a 
vonatkozó szabvány által javasolt tesztprotokollt alkalmaztam [21] (arányosan növekvő 
terhelés, 5 ciklus a tervezési alakváltozási szint 25%-án, 5 ciklus az 50%-án és 10 ciklus a 100%-
án). Különböző terhelési amplitúdókat vizsgáltam (εamp=0.01, 0.015, 0.02, 0.025, 0.03, 0.035, 
0.04), 5 alakváltozási eloszláson, az egyenletes terheléstől a tiszta hajlító terhelésig. 

 
7. ábra. (a) Merevített lemez; (b) merevítetlen lemez; (c) numerikus modell. 

 Ciklikus képlékeny lemezhorpadási feladat 
Merevített lemezelem viselkedését mutatja a 8. ábra egyenletes terhelés esetén. A lemezelem 

erőteljes ciklikus degradációt mutat: a horpadás amplitúdója növekszik, míg a lemezelem 
ellenállása folyamatosan csökken. Az illusztrált lemezek különböző keresztmetszeti osztályba 
tartoznak: a 8/a ábrán egy 4. keresztmetszeti osztályba tartozó lemezelem eredményei láthatóak, 
míg a 8/b és 8/c ábrán 1. keresztmetszeti osztályba tartozó lemezek figyelhetőek meg. A 
különböző karcsúságú lemezelemek lényegesen eltérő viselkedést mutatnak, és a különböző 
arányú, de 1. keresztmetszeti osztályba tartozó lemezelemek viselkedése is lényegesen eltér: 
minél karcsúbb a lemez, annál kisebb az energia elnyelő képessége és az ellenállása. Annak 
ellenére, hogy a feladat szimmetrikus, a karcsúbb lemezelemek aszimmetrikus tönkremenetelt 
mutatnak, melynek elsősorban numerikus okai vannak. 

Általános megállapítás, hogy a ciklikus degradáció a karcsúság csökkenésével növekszik, és a 
tönkremeneteli mód minden esetben a horpadás amplitúdójának növekedésével áll elő. A 
vastagabb lemezelemek feszültségeloszlása egyenletesebb, és a horpadásuk amplitúdója is 
kisebb, amely kedvezőbb ciklikus viselkedést eredményez. 
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8. ábra. Merevített lemezelemek horpadási deformációja egyenletes terhelés esetén.  

Maximális alakváltozás: εamp=2%; (a) b/t=45; (b) b/t=33; (c) b/t=11. 

4.2.1 Merevített lemezelemek paraméteres vizsgálatai 
Az első keresztmetszeti osztályba tartozó lemezelemek jelentős ciklikus degradációt 

mutatnak a kiértékelt paraméterek tekintetében (ηan, ξan εan: normalizált energia elnyelés, 
merevség és ellenállás változás). A merevségváltozás igen érzékeny a stabilitási jelenségre és 
nem mutat szigorúan monoton tendenciát. Az 1. táblázat olyan 1. keresztmetszeti osztályba 
tartozó lemezelem legfontosabb ciklikus paramétereit mutatja, amelynek a karcsúsága 
megegyezik az 1. keresztmetszeti osztályba tartozó lemezelemek határkarcsúságával. A kapott 
eredmények igen érzékenyek a terhelés amplitúdójára, emiatt a figyelembe veendő mértékadó 
alakváltozási szint meghatározása kulcsfontosságú. A keresztmetszeti osztályozás alapján 
meghatározott lemezelemek ciklikus viselkedése nem egyforma, a legkedvezőtlenebb 
eredmények a konstans amplitúdóval terhelt lemezektől várhatóak. 

1. táblázat. Merevített lemezek ciklikus degradációja 1. keresztmetszeti osztály határkarcsúsága esetén. 

alakváltozás 
eloszlás 

Ciklikus degradáció 1. keresztmetszeti osztály határkarcsúsága esetén [%]

ψ=-1 ψ=-0.5 ψ=0 ψ=0.5 ψ=1 

εamp εan ηan ξan εan ηan ξan εan ηan ξan εan ηan ξan εan ηan ξan 

1% 56 64 53 77 71 78 62 56 45 55 52 42 52 47 31
2% 39 53 50 62 55 67 46 43 36 43 42 37 40 39 29
3% 29 44 63 52 46 53 40 37 27 37 38 28 36 36 15
4% 27 48 49 44 42 73 36 34 18 36 35 14 31 33 21

4.2.2 Merevítetlen lemezelemek paraméteres vizsgálatai  
Merevítetlen lemezelemek esetén szintén megfigyelhető jelentős ciklikus degradáció, azonban 

összehasonlítva a merevített lemezelemek eredményeivel viselkedésük lényegesen kedvezőbb. A 
kiértékelt ciklikus paraméterek alapján a 2. keresztmetszeti osztály meglehetősen csekély 
tartományt fed le, és a merevségváltozás itt sem mutat szabályos tendenciát. A 2. táblázat foglalja 
össze az 1. keresztmetszeti osztály határkarcsúságához tartozó lemezelemek eredményeit. 
Alacsonyabb alakváltozási szinten mérsékeltebb degradáció figyelhető meg (80-82%), 
magasabb alakváltozási szinten ez az érték csökken (57-53%). Az elnyelt energia, és az ellenállás 
változás csökkenése hasonló tendenciákat mutat.  

2. táblázat. Merevítettlen lemezek ciklikus degradációja 1. keresztmetszeti osztály határkarcsúsága esetén. 

alakváltozás 
eloszlás 

Cyclic degradation at the treshold slenderness of 
class 1. [%] 

ψ=0 ψ=0.5 ψ=1 

εamp εan ηan ξan εan ηan ξan εan ηan ξan 

1% 93 94 99 87 86 69 80 82 58 
2% 70 68 59 74 73 80 69 68 25 
3% 63 61 52 66 64 41 61 59 20 
4% 57 57 33 59 58 31 57 53 18 
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5 Kihajlásbiztos merevítőrudak numerikus modellezése 
A kihajlásbiztos merevítőrudak (Buckling Restarined Brace – BRB) olyan speciális 

energiaelnyelő szerkezetei elemek, amelyekkel keretek vagy egyéb szerkezetei rendszerek 
disszipatív tulajdonságai lényegesen javíthatóak [22]. A BRB elemek numerikus vizsgálatára 
ritkán kerül sor, mivel az acélmag gátolt stabilitási jelenségei csak igen összetett modellek 
segítségével tárhatóak fel. A kutatás során kidolgozásra került a korábbi fejezetekben bemutatott 
szimulációs környezetben egy komplex 3D modell, melynek segítségével az elemben ébredő 
mechanikai jelenségek feltárhatóak. A numerikus modellt kísérleti eredmények alapján 
verifikáltam, és paraméteres vizsgálat alapján az elem viselkedését legjobban meghatározó 
szerkezeti részleteket azonosítottam. 

 Kihajlásbiztos merevítő rúd modell fejlesztése 
A numerikus modellt a korábbi fejezetekben bemutatott ANSYS környezetben hoztam létre 

[10]. A teljes szerkezeti elem testelemes modelljét készítettem el, a számítást a 3. fejezetben 
bemutatott PRESCOM modell alkalmazásával hajtottam végre, és az érintkezési jelenségeket 
speciális, elmozdulástól függő súrlódási modellel írtam le. 

5.1.1 Kisciklusú fáradási kiértékelés 
Az acélmag fáradási viselkedése kulcsfontosságú az elem kapacitása szempontjából, ezért a 

modellezés során ezt a jelenséget is figyelembe vettem. Egy algoritmus kiértékeli az elem 
károsodását minden ciklusban, a módosított Manson–Halford-formula [23] alapján: 

  f xm m
f f

f

( )
a

cp ' C  


     
  

       (5) 

ahol Δp a halmozódó képlékeny alakváltozás növekmény egy terhelési út során; εfꞌ, σfꞌ, c 

anyagállandók, Cf az adott teherszinten a tönkremenetelhez tartozó ciklusszám, σxm(εm) és a 
veszi figyelembe a terhelés közép-alakváltozásának hatását.  

5.1.2 Geometria 
A végeselemes modellben 20 csomópontú testelemet és kvadratikus hálót alkalmaztam, 

amely az adott modellméret mellett a legpontosabb eredményt adja. A számítási idő csökkentése 
és a konvergencia elősegítése érdekében szimmetria feltétel definiálása mellett csak a vizsgált 
elem felét modelleztem. A modellben a megtámasztó szerkezet és a gallér nem lett figyelembe 
véve, az acélköpeny a gallér vonalában lett megtámasztva (9. ábra). A szimuláció során használt 
kontakt modell konstans súrlódási együtthatóval nem tudta leírni a jelenséget. A súrlódás 
hatására az érintkezési felületek között jelentős kopás tudott kialakulni, növelve a felületek 
közötti súrlódási együtthatót, ennek megfelelően egy olyan súrlódási modellt alkalmaztam, 
amely a súrlódási távolság függvényében változik. 

 SLIP 0 μ SLIP MAX( )u E u             (6) 

ahol μ0 a súrlódási együttható kezdeti értéke, Eμ lineáris modell meredeksége, uSLIP a 
halmozódó csúszási távolság és μMAX a súrlódási együttható maximuma. 

 
9. ábra. A numerikus modell peremfeltételei és részei. 

 Eredmények 
A kidolgozott numerikus modell segítségével egy analízis sorozatot hajtottam végre, és az 

alábbi jelenségeket vizsgáltam: acélmag stabilitási viselkedése, hiszterézis görbe alakulása, 
feszültség és alakváltozás eloszlás, károsodás.  
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5.2.1 Ciklikus viselkedés, alakváltozás eloszlás 
A BRB elemek válasza nagyon hasonló a tiszta anyagi viselkedéshez a hiszterézis hurok 

húzott oldalán, azonban nyomás esetén az elem speciális ellenálás és merevség növekedést 
mutat, amelyet az angol irodalom „pinching effect”-nek nevez (10. ábra). A kísérleti eredmények 
alapján a jelenség hátterében a súrlódás és az alkalmazott légrés méret interakciója áll, melyet a 
kísérleti eredmények is megerősítenek. 

A BRB magjában az alakváltozás eloszlása nem egyenletes. A nyomó és húzó alakváltozások 
a ciklusok során egyre jobban elkülönülnek, a pozitív alakváltozások elsősorban az elem 
közepénél koncentrálódnak, míg a negatív alakváltozások a képlékeny szakasz végeinél 
jelentkeznek. Nyomóteher esetén a magban ébredő erő a kihajlás következtében fellépő 
érintkezési pontokon a súrlódás miatt fokozatosan csökken, így az elem közepe felé haladva a 
tengely irányú teher egy része a köpenyben és a betonban jelenik meg. A nagyobb nyomóerő 
intenzívebb képlékenyedést, és fokozottabb harántkontrakciót is eredményez. Ezzel szemben 
húzás esetén az acélmagban ébredő erő egyenletes, és így ciklusról-ciklusra negatív alakváltozás 
halmozódik fel az acélmag felső szakaszán, a húzó és nyomó irányú alakváltozások szétválást 
okozva ezzel. Ez a jelenség megfigyelhető a mag végén és közepén, az elem tengelyében 
értelmezett feszültség-alakváltozás görbén is (A és B pont a 11. ábrán). 

       
10. ábra. A BRB viselkedése.   11. ábra. A BRB képlékenyedésének mechanizmusa és az acélmag  
      jellemző pontjainak feszültség-alakváltozás görbéi. 

5.2.2 Kontakt erők 
A kihajlás következtében jelentős kontakterő ébred a mag és a megtámasztó szerkezet között. 

A 12. ábra mutatja a súrlódás hatását két különböző oldalarányú magkeresztmetszet 
alkalmazása esetén (CEW500 – 20x25mm és CEW800 – 20x40 mm) A súrlódás hatása eltérő: 
CEW500 esetén a keresztmetszet oldalaránya 1:1.25, ami mind a két tengely körül jelentős 
kihajlást okoz. Ezzel szemben a CEW800-as elem esetén a képlékeny alakváltozások 
szétválásának köszönhetően jelentős lokális harántkontrakció is megjelent a mag felső részén, 
melynek értéke meghaladta a numerikus modellben alkalmazott légrés méretét. Ez a jelenség a 
mag kismértékű beszorulását eredményezte, amely további súrlódás és ellenállás növekedést 
okozott a nyomott oldalon. 

 
12. ábra. Az elemben kialakuló súrlódás az acélmag kihajlása és beszorulása következtében. 
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Ez a hatás önmagát gerjesztő folyamatként jelenik meg, melynek hatása a ciklusról-ciklusra 
növekszik. Az eredmények felhívják a fegyelmet a megfelelő légrés megválasztásának 
fontosságára. 

 Paraméteres vizsgálatok 
Paraméteres vizsgálati sorozatot hajtottam végre, melynek során az alkalmazott légrés 

konfigurációt és a képlékeny szakasz hosszának hatását vizsgáltam. A terheléstörténet az EN 
15129-ben használt szabványos tesztprotokoll volt, a légrésméret vizsgálat esetén 2%-os 
tervezési alakváltozási szinttel.  

5.3.1 Paraméteres rés vizsgálat 
A légrésméret paraméteres vizsgálatát erre a célra megtervezett próbatest numerikus 

modelljén hajtottam végre, a nyomott oldali ellenállás növekedésre (compression adjustment 
factor; β), és az elem károsodására koncentrálva (D). Számos diszkrét légrésméretet 
megvizsgáltam, azonban titoktartási kötelezettségünk miatt csak a tendenciák kerülnek 
bemutatásra pontos számadatok nélkül. 

A kisebb légrésméret alkalmazása kedvezően hat, ebben az esetben a kihajlás amplitúdója 
mérsékeltebb, így a kontaktfeszültség és a súrlódás is kedvezőbben alakul. Túl kicsi légrés 
alkalmazása során azonban a mag beszorulása is előállhat a harántkontrakciónak 
köszönhetően, ami a mag felső részén fokozottan megjelenik. Ideális résméretek alkalmazása 
esetén a mag felső részének minimális összenyomódása csupán 3% körül adódott (±2% terhelés 
mellett), ami minimális harántkontrakciót és nyomott oldali ellenállás növekedést vont maga 

után (β=1.07). Túl nagy légrés alkalmazása során az elemben jelentkező minimális alakváltozás 
felemelkedett 8%-os szintig, így ez a konfiguráció nemcsak nagyobb nyomott oldali ellenállás 

növekedést mutatott (β=1.30), hanem a fáradási viselkedése is kedvezőtlenebbül alakult 

(D=0.23→D=0.33). A paraméteres vizsgálatok azt is megmutatták, hogy az a paraméter 
konfiguráció, amely arányos a keresztmetszet oldalarányával kedvezőbb viselkedést mutat, 
mivel ilyenkor a harántkontrakció egyforma mértékben tud létre jönni. Az alkalmazott 
légrésméret a tervezési alakváltozási szinttől is függ. 

5.3.2 Képlékeny hossz hatása 
A BRB acélmag képlékeny hosszának és a teljes elem hosszának aránya szintén fontos 

jellemzője az elemnek. Néhány kutató [24] rövidebb képlékeny hosszal rendelkező próbatestet 
javasol, mivel az acél viselkedése nagyobb alakváltozási szint esetén is kedvező. A kidolgozott 
BRB numerikus modell segítségével ennek a tervezési koncepciónak a hatása szintén feltárható 
(3. táblázat). 

3. táblázat. Paraméteres vizsgálat eredményei. 

 képlékeny hossz [mm] 
 1000 2000 3000 

Halmozódó károsodás: D [-] 0.88 0.29 0.16 

Húzott oldali keményedési faktor: ω [-] 1.49 1.38 1.32 

Nyomott oldali keményedési faktor: β [-] 1.23 1.19 1.15 

Alakváltozási szint: εamp [-] 4% 2% 1.33% 

Azonos keresztmetszeti terület ellenére, a rövidebb képlékeny hosszal rendelkező próbatestek 
lényegesen merevebben viselkednek, és a mag nagyobb képlékenyedésének következtében 
jobban is keményednek. Az elem keményedése mellett fáradási élettartama is kedvezőtlenebbül 
alakul, valamint a nyomott oldali ellenállás szintén növekedett, annak ellenére, hogy a rövidebb 
magméret miatt kevesebb érintkezési pont tudott kialakulni. Ennek oka a légrésméret és a 
tervezési alakváltozási szint interakciójában keresendő. Ebben a vizsgálati sorozatban a 
képlékeny hossz növelésének ellenére a légrés mérete változatlan volt, és a megfelelő légrés 
megválasztása függ a tervezési alakváltozási szinttől. A kapott eredmények megerősítik a 
megfelelő légrés méret megválasztásának fontosságát. 
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7 Új tudományos eredmények 
 Új tudományos eredmények angol nyelven 

 
Thesis I 
 
I designed and completed a novel uniaxial cyclic plastic steel experimental program on structural 
steel material of European grades: S235 J0, S355 J2 and S460 NL. I obtained the following new 
scientific results: 
I/a I completed a comprehensive numerical study to design the cyclic material program by the 

application of the numerical model detailed in Thesis II. Based on the results I proposed a 
new cyclic test specimen, and I evaluated the effect of the used geometry on the cyclic 
stress-strain results. 

I/b I performed an experimental program on 64 cyclic and 32 monotonic specimens. I 
investigated steel grades that are previously not or only partly studied under cyclic loading 
conditions. I applied various load histories recommended by previous studies and 
standards, and I designed novel load paths for the experimental investigation of the 
memory behavior of steel. 

I/c I evaluated the experimental results considering the components of steel plasticity 
phenomenon. I characterized qualitatively and quantitatively the Bauschinger effect, the 
disappearance of the yielding plateau, and the low cyclic fatigue behavior. I separated the 
isotropic and kinematic parts of the cyclic hardening, and I developed a new approach for 
isotropic hardening that contains a maximum plastic strain dependent, and an 
accumulated strain dependent component. I proposed a strain variable – termed relevant 

plastic strain: εRPL=max(qmax, εpl.MAX) – by which the cyclic behavior of steel can be more 
accurately modeled. 

I/d I used the developed novel load protocols for evaluating the memory behavior of steel. I 
explored and characterized qualitatively and quantitatively the previously not identified 
components of the fading plasticity phenomenon of steel material. 

 
Related publications: [BV11], [BV13] 
 
Thesis II 
 
I developed two Chaboche-based material models with parameter refresh and strain control 
features, which I implemented in the ANSYS finite element program. These are termed as 
PRESCOM and PRESCOM Memory models (Parameter REfreshed and Strain controlled 
COMbined Chaboche-based models). I achieved the following new scientific results: 
II/a I developed a parameter refreshed algorithm that can describe the cyclic material behavior 

by changing the material parameters continuously in the function of the state variable, 
which is the relevant plastic strain. The algorithm can describe the transitional state from 
the monotonic to cyclic states. Using the algorithm I developed the Chaboche-based 
PRESCOM cyclic steel material model that can follow the main characteristics of 
monotonic and cyclic behavior, such as the combined hardening, the disappearance of the 
yielding plateau, the saturation of the Bauschinger effect, and the ratcheting effect. 

II/b To capture the experimentally observed decreased hysteretic loops I improved the 
PRESCOM model to PRESCOM Memory model that can take into account the two types 
of isotropic strain hardening, and the fading behavior. I validated the model by own 
experimental results, based on the novel protocols detailed in Thesis I/b. 

II/c  I proposed a simplified approach for determining the cyclic hardening model parameters 
based only on monotonic test results, and I developed a new calibration method for the 
numerical models. 

 
Related publications:  [BV1], [BV4], [BV7], [BV8] 
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Thesis III 

 
I developed, validated and applied a computational model for the analysis of cyclic plate buckling. 
I investigated this phenomenon by using the material model detailed in Thesis II. I performed a 
parametric study to investigate the effect of plate slenderness, load amplitude, and strain 
distribution on degradation. I evaluated the results and gave the qualitative and quantitative 
tendencies of the cyclic buckling of plate elements. I concluded that the plate buckling resistance 
is lowered by cyclic loading compared to the monotonic case. Class 1 plate elements per Eurocode 
3 may show significant cyclic degradation, even if the performance is appropriate under 
monotonic conditions. 
 
Related publications: [BV1], [BV2], [BV6] 
 
Thesis IV 

 
I developed a numerical model for the restrained cyclic buckling phenomena of the steel core 
element of Buckling Restrained Braces (BRB). Using the model I completed extensive analyses on 
different features of BRBs. The new scientific results are the follows: 
IV/a I developed a computational model for concrete filled BRB that can describe the cyclic 

buckling restrained behavior of the steel core. I applied advanced modeling tools: 
PRESCOM material model, novel cyclic fatigue evaluation method, and cyclic hardening 
contact/friction model, considering the deterioration of the concrete-steel surfaces. 

 IV/b  I analyzed the important characteristics of the BRB device, and I identified the governing 
parameters. I explored and gave explanation of the unfavorable pinching effect, the fatigue 
capacity of the steel core, and the separation of the positive and negative plastic strains. 

IV/c Based on the parametric investigation I highlighted some important geometrical questions 
of BRB design: (i) I drew attention to the importance of the appropriate air gap size and; 
(ii) I demonstrated the effect of the yielding length reduction on the capacity of the BRB 
device.  

 
Related publications: [BV3], [BV5], [BV9], [BV10], [BV12] 
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 Új tudományos eredmények magyar nyelven 
 

I. Tézis 

Megterveztem és kidolgoztam egy új ciklikus képlékeny anyagkísérleti programot, mellyel európai 
gyártóktól származó szerkezeti acélanyagok vizsgálatait hajtottam végre (S235 J0,  
S355 J2, S460 NL). Az anyagkísérleti vizsgálatok során az alábbi új tudományos eredményeket 
értem el. 
I/a Számítógépes szimulációval megterveztem az anyagkísérleti programot a II. tézisben 

bemutatott anyagmodell alkalmazásával. Egy új ciklikus anyagkísérleti próbatestet 
javasoltam, melynek viselkedése kedvezőbb nagy képlékeny alakváltozások esetén, mint a 
korábban alkalmazottak. Meghatároztam a próbatest geometriájának a feszültség-
alakváltozás görbére gyakorolt hatását. 

I/b Végrehajtottam egy átfogó kísérleti programot 64 ciklikus és 32 monoton próbatest 
alkalmazásával. Olyan, Európában gyártott szerkezeti acélokat vizsgáltam, amelyeken 
idáig nem, vagy csak részben hajtottak végre ciklikus anyagkísérletet. A vizsgálataim során 
számos terhelési protokollt elemeztem, melyeket más szerzők és a vonatkozó szabványok 
is ajánlanak, ugyanakkor új terhelési protokollokat is terveztem, melyek segítségével az 
acél terheléstörténettől függő viselkedése jobban feltárható.  

I/c Kiértékeltem a kísérleti eredményeket, az acélanyag ciklikus képlékenyedésének fontos 
elemeire koncentrálva. A vizsgált acélanyagokra megállapítottam a Bauschinger-hatás 
mértékét, a folyásplató eltűnésének mechanizmusát, valamint a kisciklusú fáradási 
viselkedést. Elkülönítettem a kinematikus és az izotrop keményedést, meghatároztam a 
kinematikus keményedés legfontosabb jellemzőit, valamint egy új leírási mód segítségével 
megállapítottam, hogy az izotrop keményedésnek két komponense van: (i) maximális 
alakváltozási szinttől függő, illetve (ii) halmozódó képlékeny alakváltozástól függő 
keményedés. A vizsgált jelenségeket minden esetben számszerűsítettem. Javaslatot tettem 

egy alakváltozási változóra, amelyet releváns alakváltozásnak neveztem el: εRPL=max(qmax, 
εpl.MAX). 

I/d  Az új típusú terhelési protokollok alapján megállapítottam az acélanyag terheléstörténettől 
függő viselkedését, kvalitatív és kvantitatív módon kiértékeltem a korábban nem definiált 
komponenseit az acélanyag ún. felejtő viselkedésének. 

 
Kapcsolódó publikációk: [BV11], [BV13] 
 
II. Tézis 

 
Új ciklikus képlékeny acél anyagmodelleket dolgoztam ki, amelyeket PRESCOM (Parameter 
REfreshed and Strain controlled COmbined Chaboche model with isotropic hardening) és 
PRESCOM Memory modelleknek neveztem el. Ezeket ANSYS végeselemes környezetbe 
implementáltam, és az I. tézisben bemutatott kísérleti eredmények alapján kalibráltam. Az új 
tudományos eredményeimet az alábbiakban foglalom össze. 
II/a Kidolgoztam egy paraméterfrissítő algoritmust, amely az anyagmodell paramétereinek 

folytonos változtatásával le tudja írni az acélanyag viselkedését az I. Tézisben bemutatott 
releváns alakváltozás segítségével. A paraméterfrissítő algoritmus alapján kidolgoztam a 
Chaboche modell családba tartozó PRESCOM anyagmodellt, amely figyelembe tudja 
venni az acél anyag tiszta monoton és ciklikus viselkedése mellett az átmeneti állapotot is. 
Az anyagmodell az alábbi fontos ciklikus képlékeny jelenségeket tudja követni: kombinált 
keményedés, folyásplató eltűnése, Bauschinger-hatás és ciklikus képlékeny kúszás. 

II/b A PRESCOM modell továbbfejlesztésével kidolgoztam a PRESCOM Memory 
anyagmodellt, amely figyelembe tudja venni az izotrop keményedés két komponensét és az 
anyag felejtő viselkedését, így tetszőleges egytengelyű terheléstörténetekre alkalmazható. 
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II/c  Javaslatot tettem egy egyszerűsített eljárásra, mellyel a ciklikus keményedés paraméterei 
meghatározhatók a monoton vizsgálatok eredményei alapján, és kidolgoztam a numerikus 
modellekhez alkalmazható kalibrációs eljárást. 

 
Kapcsolódó publikációk: [BV1], [BV4], [BV7], [BV8] 
 
III. Tézis 

 
Kidolgoztam, validáltam és alkalmaztam egy numerikus modellt ciklikus képlékeny 
lemezhorpadási feladatok elemzésére, melyben a II. Tézisben bemutatott anyagmodellt 
használtam. Végrehajtottam egy paraméteres vizsgálatot és megállapítottam a 
lemezkarcsúságnak, a terhelés amplitúdójának és eloszlásának a hatását. A numerikus 
eredményeket kvalitatív és kvantitatív módon kiértékeltem, és leírtam a lemezelemek ciklikus 
képlékeny stabilitási viselkedését. Megállapítottam, hogy ciklikus terhelés során a képlékeny 
stabilitásvesztés zömök, 1. keresztmetszeti osztályba tartozó lemezek esetén sokkal kisebb 
alakváltozási szinten jelenik meg, mint monoton terhelés alatt, és ezek a lemezek jelentős ciklikus 
degradációt mutatnak annak ellenére, hogy a monoton viselkedésük kielégítő. 
 
Kapcsolódó publikációk: [BV1], [BV2], [BV6] 
 
IV. Tézis 

 
Kidolgoztam egy numerikus modellt kihajlás ellen megtámasztott merevítő rúd (BRB – Buckling 
Restrained Brace) acél magjának numerikus szimulációjához. A modell segítségével 
végrehajtottam egy részletes szimulációs programot, amely során az elem viselkedésének 
legfontosabb komponenseit feltártam. Ennek során az alábbi új tudományos eredményeket értem 
el. 
IV/a Kidolgoztam egy végeselemes modellt betonnal kitöltött kihajlás biztos merevítőrudak 

szimulációjához, amely le tudja írni az acélmag ciklikus képlékeny viselkedését és 
korlátozott amplitúdójú stabilitási jelenségeit. A numerikus modellbe számos fejlett 
szimulációs eszközt építettem be, többek között a saját fejlesztésű, II. Tézisben bemutatott 
PRESCOM anyagmodellt, egy új kisciklusú fáradási modellt, valamint a felületek 
érdességének változását leíró, az érintkezési felületek elmozdulástól függő kontakt 
modellt. 

IV/b Részletesen elemeztem a BRB viselkedését, és meghatároztam a karakterisztikáját 
legjobban befolyásoló paramétereket. Feltártam és jellemeztem a BRB-nél tipikusan 
jelentkező kedvezőtlen ún. „pinching effect” okait, az acél mag fáradási élettartamát, 
valamint a pozitív és negatív képlékeny alakváltozások szétválásának mechanizmusát. 

IV/c Paraméteres vizsgálat alapján javaslatot tettem a BRB tervezésében figyelembeveendő 
fontos részletekre: (i) igazoltam a megfelelő légrés megválasztásának fontosságát; és (ii) 
kimutattam az elem képlékeny hosszának hatását. 

 
Kapcsolódó publikációk: [BV3], [BV5], [BV9], [BV10], [BV12] 
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