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MÉRNÖKI JELMAGYARÁZAT –  AZ EGYENLETEKBEN ELŐFORDULÓ 

FONTOSABB VÁLTOZÓK1 

 

Szimbólumok és operátorok 

      divergencia  

     gradiens, nabla-operátor  

2
       Laplace-operátor 

 

Skalárok 

 A  [m
2
]  felület 

De  [-]  Dean-szám 

g  [m/s
2
]  gravitációs gyorsulás 


iI   [-]  az alakváltozás-tenzor invariánsai (i=1,2,3)  

i   [-]  főnyúlások  

              [Pa*s]  dinamikus viszkozitás  

kin   [Pa*s]  kinematikai viszkozitás  

   [kg/m
3
] tömegsűrűség  

Re  [-] Reynolds-szám  

Sto  [-]  Stokes-szám 

 T  [K]  hőmérséklet  

 t  [s]  idő  

V  [m
3
]  térfogat  

 

Függvények 

   [-]  az alakváltozási energia függvénye  

 

 

                                                             

1
 Megjegyezzük, hogy helyenként a szövegben előfordul másféle változók alkalmazása is, ezeket 

azonban mindig egyedileg értelmezzük. 
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Vektorok és másodrendű tenzorok 

 a, ai  [m/s
2
]  gyorsulás  

 b  [-]  bal Cauchy-Green-féle deformációs-tenzor  

ij   [-]  Kronecker-delta  

 F, Fij  [-]  deformációgradiens tenzor  

 I, Iij  [-]  egységtenzor  

 P, Pij  [Pa]  első Piola-Kirchoff feszültségtenzor  

  , ij  [Pa]  Cauchy-feszültségek tenzora  

 τ ,
ij
   [Pa]   nyírófeszültség  

 u, ui  [m]  elmozdulásvektor  

 v, vi  [m/s]  sebesség  

X  [m]  anyagi pont helyvektora a kezdeti állapotban, Lagrange-

koordináta  

 x(X,t)  [m]  anyagi pont helyvektora a pillanatnyi helyzetben,  

Euler-koordináta  
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BEVEZETÉS  

 

Az egyetem elvégzése óta egy olyan kutatócsoportban dolgozom, amelynek az a célja, hogy 

sérült emberi erek vizsgálatára alkalmas numerikus modellt készítsen, olyan modellt, amely 

remélhetőleg egyszer majd segíteni tud az orvosoknak annak eldöntésében, hogy egy beteg 

érszakaszt (például egy aneurizmát, azaz értágulatot
2
) kell-e operálni, és ha igen, akkor 

milyen sürgősen. 

Kezdetben az én feladatom az érfal anyagából vett minták laboratóriumi vizsgálata volt, és a 

szövetmintákon végzett mérési eredményeim alapján a numerikus modellekben használható 

anyagmodellekhez számítottam paramétereket. Munkám során vetődött fel az a probléma, 

amelyik részben elindítója, részben pedig fő célja lett az ebben a dolgozatban elvégzett 

kutatásomnak, és a kapcsolódó tudományos kérdések miatt várhatóan még nagyon hosszú 

ideig ad elvégzendő feladatokat számomra. 

Az orvosok által feltett kérdés a következő volt: Vajon mérnöki modellekkel lehetne-e becslést 

adni arra, hogy milyen erőket gyakorolnak az emberi artériák vérplazmájában sodródó 

vörösvértestek az ér falát borító, és bizonyos szempontból „kapcsolótáblaként” működő 

endothel sejtekre? Az orvosok szerint ennek a feladatnak a megoldása sokat segíthet az érfal 

élettani folyamatainak megértésében, az ér viselkedését szabályozó biomechanikai-biológiai 

rendszer pontosabb leírásában, ugyanis megfigyeléseik szerint az endothel sejtek ezen 

ütközések keltette impulzusok segítségével vezérlik egy-egy érszakasz mechanikai 

viselkedését (összehúzódását-tágulását) illetve egyes kémiai reakcióit. 

A fenti kérdés mérnöki szempontú megértéséhez tudni kell, hogy az artériák olyan – rugalmas 

falú – csövekként modellezhetők, amelyekben az áramló „folyadékot” az úgynevezett 

vérplazma jelenti (ennek tulajdonságai nagyon hasonlítanak a vízéhez), és ebben a plazmában 

mozognak a különböző méretű sejtek, közöttük a legnagyobb számban az emberi élet alapját 

jelentő vörösvértestek vagy más néven vörösvérsejtek. Fontos tudnunk, hogy a sejtes rész 

térfogatszázaléka a plazmában igen jelentős, tehát viszonylag sűrűn „feltöltött” folyadékot 

kell vizsgálnunk. Illusztrációként tekintsük a B.1. ábrát, amely egy érszakasz hosszmetszetét 

mutatja: 

                                                             

2
 A legfontosabb orvosi szakkifejezések gyűjteménye a Függelékben található. 
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        érfal  vérplazma  vörösvértest 

 

 

B.1. ábra: 

A vérplazmában úszó vörösvértestek 

sematikus vázlata 

 

A vázlaton a pirossal jelölt korongok „modellezik” a vörösvértesteket. Jól látható, hogy ezek 

mérete összevethető az ábrán fekete határvonalakkal jelzett cső, az érfal átmérőjével. A 

szilárd részecskék a folyadékban történő mozgásuk során egymásnak és az érfalnak is 

ütközhetnek, és a kérdés éppen az, hogy hogyan lehet ezt a mozgást leírni és a fallal való 

kapcsolat érintkezési erejét kiszámítani? 

Fontos tudnunk, hogy ennek a biomechanikai eredetű feladatnak nagyon sok hasonló társa 

van az élet más területein is. Egy jellegzetesen hasonló feladat például a csővezetékekben 

áramló, folyadékkal hígított szilárd zagy illetve a pneumatikus anyagszállítás vizsgálata is.  

Az elmondottakat figyelembe véve fogalmazható meg dolgozatom célja: választ kívánok 

adni arra a kérdésre, hogy milyen típusú numerikus modellezéssel és hogyan lehet 

meghatározni a különböző típusú emberi artériákban áramló vörösvérsejtek érfalra 

gyakorolt hatását. 
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IRODALMI ÁTTEKINTÉS  

 

A Bevezetésben említettem, hogy az emberi artériákban keringő vér áramlásának 

modellezésénél a vérben jelen lévő vörösvértesteket is figyelembe veszem a kutatásom során. 

Napjainkban egyre többen foglalkoznak biomechanikai feladatok vizsgálatával, ezen belül 

pedig a vér áramlásának hatásával. Az ér különböző szakaszainak vizsgálata különböző 

módszereket igényel. Leggyakrabban a vért kontinuum folyadékként közelítik a numerikus 

szimulációk során. Ez bizonyos méretű ereknél megfelelő közelítést jelent, ám ahogyan 

haladunk az egyre kisebb erek felé, annál fontosabbá válik a szállított sejtes elemek 

figyelembevétele is. Folyadékban szállított szilárd testek vizsgálatára számos eljárást 

dolgoztak ki az utóbbi évek során. Ezeknek széles körű alkalmazása ismert, ám biológiai 

vonatkozású feladatokra való adaptálásuk még nem elterjedt. Ebből a két nézőpontból 

kívánok tehát irodalmi kitekintést tenni. Bemutatom, hogy eddig milyen típusú erekben 

milyen modellek használatával számították a vér áramlásának hatásait, valamint ismertetem 

azokat a modelleket, melyek kontinuum közegben elhelyezkedő szilárd elemek vizsgálatára 

alkalmasak, bár elsősorban nem biológiai alkalmazásaik miatt ismertek.  

Kulcsár et al. [2011] agyi aneurizmák (zsákszerű értágulatok) hemodinamikai vizsgálatával 

foglalkoznak, külön figyelmet szentelve a falnál ébredő nyírófeszültségeknek. Az agyi 

aneurizmák rendszerint érgörbületeknél és az erek elágazásainál, az úgynevezett 

bifurkációknál jelennek meg, és életük során hatalmas hemodinamikai erőknek vannak kitéve. 

A hemodinamikai mikrokörnyezet vizsgálatát tűzték ki célul, melynek során az aneurizmák 

kialakulásának természetébe is bepillantást kívántak nyújtani. A kutatásokban 3 beteg agyi 

angiográfiás képei alapján háromdimenziós rekonstrukcióval valós aneurizma-geometriát 

állítottak elő. A 3D-DSA modellekből nyert artéria-geometriákat áramlástani szimulációkhoz 

használták a véges-térfogatok elvét alkalmazva. Vizsgálták a nyírófeszültségeket és a 

nyírófeszültség- gradienst a falban az aneurizma későbbi kialakulásának a helyén, valamint az 

áramlási jellemzőket a kifejlett aneurizmában. A vizsgált területeken kifejezett 

nyírófeszültség növekedést mutattak ki a falban, valamint pozitívan növekvő térfogati 

nyírófeszültség-gradiens kíséretében a szomszédos proximális (a test középpontjához 

közelebb eső) régióban. A nyírófeszültség-értékek elérték a szülő artéria temporális 

átlagértékeinek az ötszörösét, míg a nyírófeszültség-gradiensek megközelítették vagy akár 

meg is haladták a 40 Pa/mm-t mind a három esetben. Mindegyik betegnél 2 év alatt 

aneurizma fejlődött, melyből 1 ruptúrált (megrepedt). Eredményeik kimutatták – a klinikai 
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vizsgálatokkal összhangban -, hogy amennyiben megnövekedett nyírófeszültségek és magas 

pozitív nyírófeszültség-gradiens együttesen van jelen az érfalban egy kisebb területen, az 

aneurizma kialakulásához vezethet. A numerikus szimulációik során a vért kontinuum 

közegnek tekintették.   

Szikora et al. [2008] az aneurizma geometriájának azokra a paraméterekre gyakorolt hatását 

vizsgálták, melyek hatással lehetnek a koponyán belüli aneurizmák természetére. Ilyen 

például az aneurizmán belüli nyomás vagy nyírófeszültség. 21 véletlenszerűen kiválasztott 

aneurizmában vizsgálták az áramlást, véges térfogatos modellezést alkalmazva. Tízet az 

úgynevezett oldal-fal aneurizmák csoportjába soroltak – melyek között akadt egyoldali és a 

szülő arériát körkörösen tartalmazó is – tizenegyet pedig úgynevezett bifurkációs-

aneurizmaként (szimmetrikus vagy aszimmetrikus) azonosítottak. Mindezeket 

megkülönböztették aszerint is, hogy a szülő artériára merőleges, vagy azzal párhuzamos 

tengellyel rendelkeznek. Az áramlási mintákat sugár vagy örvény (szabályos vagy 

szabálytalan) típusokba sorolták. A nyomás és nyírófeszültség értékeket jellemezték az 

alapján, hogy egyenletesen, vagy egyenlőtlenül oszlik-e el az aneurizma fala és nyaka mentén. 

Minden oldalfal aneurizma, valamint a bifurkációs aneurizmák közül még négy, melyek 

merőleges tengellyel rendelkeztek, örvény típusú áramlási mintázatot mutattak. A maradék 

hét bifurkációs aneurizma pedig, melyeknek párhuzamos volt a tengelyük (négy szimmetrikus 

kettő aszimmetrikus), az úgynevezett sugár irányú áramlási képpel voltak jellemezhetők. Az 

örvény típusú áramlás egyenletes nyomáseloszlásban nyilvánult meg a hat darab szabálytalan 

áramlási képpel rendelkező aneurizmák közül ötnél, és a nyolc szabályossal rendelkező közül 

pedig hatnál. A geometriai típus és a nyírófeszültség-eloszlás között viszont nem találtak erős 

összefüggést. A tizennégy merőleges tengellyel rendelkező aneurizma közül csupán egy, a hét 

párhuzamos tengelyűből viszont négy ruptúrált. Megállapították tehát, hogy a geometria 

hatással van az áramlási feltételekre. Azok az aneurizmák, melyek tengelye főleg 

párhuzamosnak tekinthető a szülő artéria tengelyével, hajlamosak a sugár irányú áramlási kép 

kialakulására és az ingadozó nyomás egyenlőtlen eloszlására. Ezek az aneurizmák nagyobb 

arányban rupturálnak, mint azok, amelyek tengelye közel merőleges a szülő artériára. 

Panhuber és Bárdossy [2010] készítettek egy tanszéki kézikönyvet (a Budapesti Műszaki 

Egyetem Hidrodinamikai Rendszerek Tanszékén), melyben egy ellenőrző szelep viselkedését 

tanulmányozzák, mindezzel közelítve a véna izompumpájának működését. A tanulmány 

áramlástani analízisének alapjául Bárdossy et al. [2010] munkája és Boros [2009] TDK 

dolgozata szolgál. A lábizom-pumpa hatására (I.1. ábra) a véna fala ugyanis összeesik, amely 
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jelentős térfogat csökkenéssel jár. A véna adott szakaszából kiszoruló vér a szív irányába 

halad a billentyűk szelepszerű működése miatt, ezáltal segítve a szív munkáját. A 

vénabillentyűk működése a műszaki életben használatos visszacsapó szelepekhez hasonló 

elven gátolja meg a vér visszaáramlását a vénákban. 

I.1. ábra: Az izompumpa mechanizmusa 

A lábizmok összehúzódásának hatására csökken a 

transzmurális nyomás, így az izmok által 

közrefogott vénaszakasz kollabál (összeesik), ennek 

következtében a vénában lévő vér nyomása megnő. 

A vénabillentyűk geometriájából adódóan a szívhez 

közelebbi billentyű nyit, a szívtől távolabbi pedig 

záródik, így a vénából kiszorult vér a szív irányába 

áramlik. Az izmok relaxációját követően a vénák 

ismét kör keresztmetszetűek lesznek. Ezáltal az 

érben lecsökken a nyomás, a szívhez közelebbi 

billentyű záródik, a szívtől távolabbi pedig kinyílik. 

A nyomás kiegyenlítődéséhez az érszakaszba vér 

áramlik. Ez a folyamat ismétlődik az izmok 

periodikus összehúzódásakor. (Forrás: biosbcc.net 

és Boros [2009] TDK dolgozata) 

A numerikus szimulációk során Panhuber és Bárdossy [2010] első próbálkozásként 

kétdimenziós geometrián vizsgálták a mozgó háló és az automatikus újrahálózás lehetőségeit. 

A mozgó hálót úgy értelmezték, hogy a hálózott terület külső csomópontjait mozdulatlan 

peremhez rögzítették, míg a belső csomópontokat egy mozgó részhez, mely a tanulmányban 

egy kör alakú szelep volt. Azok a csomópontok, melyek a belső merevtestszerűen mozgó 

peremen voltak, a külső mozgó peremhez képest mozogtak, így a teljes háló változtatta az 

alakját. Az automatikus újrahálózó újjáépíti a hálót, ha annak úgynevezett minősége 

alacsonyabb egy, a felhasználó által előre definiált értéknél. Kétdimenzióban a kör alakú 

szelep általános viselkedését, és a felmerülő problémákat vizsgálták meg. Később ugyanezt a 

geometriát ültették át háromdimenzióba, azért hogy a valódi gömb alakú szelep viselkedését 

megvizsgálhassák, természetesen ismételten a mozgó háló automatikus újrahálózása mellett. 

Különböző nyomásértékek mellett tesztelték a gömb egyensúlyi helyzetét. 
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Folyadékba belépő részecskék feloldódásának és szétszóródási természetének az ismerete 

számos különböző területen fontos lehet. Gyakori példa erre a só vízben történő feloldódása, 

vagy ötvöző eljárásoknál részecskék feloldódása az olvadt fémben. Holbeach és Davidson 

[2003] tranziens Euler-Euler
3
 véges térfogatok módszerét alkalmazva szétszórt részecske-

felhő belépését modellezték a kezdetben nyugodt folyadékba. Egy egyszerűsített eljárást 

javasoltak a szétszóródásra, melyben a szétszóródás mértékét a részecskeátmérő időben 

történő megváltozása adja meg. Smith [2000] számítógépes diszperziós modelljét terjesztették 

ki úgy, hogy tartalmazza a szilárd részek feloldódását is izotermikus feltételek mellett. Így a 

probléma, mellyel foglalkoztak, olyan lehulló részecskék szétszóródásának vizsgálatát takarta, 

melyek változtatják az átmérőjüket az idő folyamán. 

További jó példaként említhetjük a folyadékban jelen lévő szilárd részecskékre az 

ásványiparban széles körben használatos a centrifugális elkülönítőket, melyekkel finom, sűrű 

részecskék elkülönítésére van lehetőség. Ugyanerre analóg példa az egyszerű garvitációs 

ülepítő, mely sokkal egyszerűbb geometriával rendelkezik. Brennan [2003] az úgynevezett 

FLUENT programmal – mely az ANSYS szoftvercsalád tagja – folyadékdinamikai 

szimulációkat végzett. Úgynevezett szabadfelszínű áramlást modellezett, mivel a 

levegő/folyadék határfelületet is szimulálna kellett. Ugyan az én feladataim közé – az emberi 

ér cső-jellege miatt – a szabadfelszínű áramlások vizsgálata nem tartozik, a modellezett 

szilárd szemcsék jelenléte miatt mégis mindenképp említésre méltónak tartom Brennan 

munkáját. 

Bui és Ruman [2003] polidiszperz szuszpenziók viselkedésének vizsgálatát tűzte ki célul nyíró 

áramlás mellett. Egy számítógépes modellt is kifejlesztettek, mely a gátolt lerakódás és a 

nyírás okozta részecske-migráció leírását is tartalmazza. Modelljük jól használható szilárd 

szemcsék szétszóródásának vizsgálatára egyszerű (homogén) nyíró folyamok mellett és 

csőben történő áramlásokra is. 

Az úgynevezett gömb-olvasztó módszer általánosan elterjedt technika a folyékony fémekben 

történő sebességmérésre. Ugyanazon összetevőkből lévő folyékony fémbe merített fémgömb 

olvadási ideje összefüggésben áll az átmérővel, a fürdő sebességével és hőmérsékletével. 

Melissari és Argyropoulos [2003] egy olyan numerikus modellt készítettek ennek 

szimulálására, mely a tranziens konvektív hőtranszfert és a folyadéknak a mozgó peremmel 

                                                             

3
 Mind a folyadék, mind pedig a részecskefázist Euler módon írja le. 
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történő kapcsolását is tartalmazza. Alumínium és magnézium rendszerekkel kísérleti úton is 

igazolták a modelljük helyességét. Ugyan a hőtranszfer modellezése sem tartozik céljaim 

közé, a folyadék és a mozgó perem kapcsolása miatt mégis említésre méltónak tartom 

Melissari munkáját is. 

Váradi Sándor a Budapest Műszaki Egyetem Hidrodinamikai Rendszerek Tanszékének 

munkatársa évek óta foglalkozik légnemű közegben áramló anyagszemcsék vizsgálatával. 

Ilyen például a kristálycukor szállításának modellezése (Kovács és Váradi [1978]), vagy akár 

a pneumatikus anyagszállítás (Váradi és Kovács [2004]).  Pneumatikus szállítóvezetékbe 

épített különböző beépítési helyzetű és sugarú ívek nyomás- és sebességviszonyainak 

meghatározására végeztek számítási eljárást. Az ívben mozgó anyag-részecskék a rájuk ható 

erők következtében lelassulnak, a szállító gázáram az ív után csatlakozó egyenes 

csőszakaszban a lelassult anyagrészecskéket elegendően hosszú csatlakozó egyenes 

csőszakasz esetén felgyorsítja a csőszakaszhoz tartozó határsebességre.  

Számos ipari alkalmazásnál megfigyelhetjük, hogy a szilárd peremre a folyadék által 

gyakorolt dinamikus nyomás jelentős deformációkat okozhat a perem mentén. Többféle 

numerikus módszer is létezik a folyadék és a szilárd szerkezet kölcsönhatásának kezelésére. 

Az egyik legnépszerűbb az „arbitrary Lagrangian Eulerian” (ALE), azaz a „tetszőleges 

Lagrange-Euler” módszer. Ebben az eljárásban a folyadék-szilárd határfelület mentén lévő 

folyadék raszterpontok lagrange-i módon mozognak (lásd. Hu et al. [2001]). A szilárd perem 

kis elmozdulásai illetve deformációi esetében az ALE eljárás igen pontos és alacsony 

számítási időt igényel. Nagy deformációk esetében viszont a folyadék raszterpontjai olyan 

nagymértékben elmozdulnak, hogy a folyadék-háló erősen torzul, a pontosság és a helyes 

eredmény megőrzése érdekében újrahálózásra van szükség, ez pedig időigényes. Nagy 

deformációk leírására alkalmas az úgynevezett simított részecske hidrodinamika (smoothed 

particle hydrodynamics, SPH) módszer. Legvonzóbb tulajdonsága a széleskörű 

alkalmazhatósága. Extrém nagy deformációk közé tartoznak a folyadék-szerkezet 

kölcsönhatást (fluid-structure interaction, FSI, lásd Ohayon [2004]) vizsgáló problémák is. 

Az SPH teljes mértékben Lagrange leírásmódú, és az úgynevezett hálómentes részecske-alapú 

módszerek közé sorolható. Eredetileg asztrofizikai jelentségek modellezésére mutatta be 

Gingold és Monaghan [1977] és Lucy [1977]. A kontinuum alkalmazások esetében is széles 

körben elterjedt, így például a szilárdtest- és folyadékmechanikában egyaránt. A rendszer 

állapotának reprezentálására diszkrét részecskék halmazát használja. Minden részecske a 

kontinuum terület egy darabját jellemzi. Mivel a részecskék száma a szimuláció során 
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konstans, és minden részecskének konstans a tömege, az össztömeg is konstans marad a teljes 

számítás során, továbbá minden egyes részecske magában hordozza az összes 

mezőtulajdonságot, mint például a nyomás, a tömeg, a sebesség és a sűrűség. Mindezek miatt 

van tehát az SPH-nak „alkalmazkodó” természete, és alkalmas extrém nagy deformációk 

kezelésére is. Ezenkívül a teljes-Lagrange leírásmódú természetének köszönhetően hőközlő 

tagok numerikus nehézségek nélküli számítását is lehetővé teszi. Napjainkban az SPH 

módszert számos területen alkalmazzák, mint például multi-fázisú áramlásoknál (Monaghan 

és Kocharyan [1995/b]), összenyomhatatlan folyadékoknál (Morris et al. [1997], Shao és Lo 

[2003], Khayyer et al. [2008], Ellero et al. [2007], Cummins és Rudman [1999], Liu G.R. et 

al. [2003], Liu M.B. et al. [2005, 2006]), porózus közegben történő áramlásoknál (Zhu et al. 

[1999, 2001, 2002]), hővezetésnél (Cleary és Monaghan [1999], Monaghan [1995/a]), 

ütközések szimulációinál (Monaghan és Gingold [1983], Omang et al. [2006], Børve et al. 

[2001]), kontakt-problémáknál (Seo et al. [2008]), rugalmas dinamikai feladatoknál (Gray et 

al. [2001]), viszkózus folyadékoknál (Owen [2004], Takeda et al. [1994]), törésmechanikai 

feladatoknál (Vignjevic et al. [2002], Johnson et al. [1996/a,b]) és folyadékoknál és szilárd 

testeknél (Randles és Libersky [1996]). Az FSI problémák esetében az SPH különböző 

módszereket alkalmaz a szilárd és folyadék részecskék kölcsönhatása között. Az egyik ilyen 

módszer a „fiktív visszatartó erő” alkalmazása, annak megakadályozására, hogy a 

folyadékrészecskék szilárd részecskék közé behatolhassanak. Ennek az akadályozó erőnek 

számos előnye van, ilyen például a könnyű alkalmazhatóság, habár ez még nem jelent elég 

pontosságot a folyadék és szilárd részek közötti kölcsönhatás modellezésére. Az FSI 

problémák esetében megfelelő kontakt algoritmusok szükségesek a hiteles eredmények 

elérése érdekében. Amini (et al. [2011]) új algoritmust javasolt a viszkózus folyadék és a 

hipoelasztikus részecskék közötti érintkezés modellezésére. Lahooti (et al. [2011]) is javasolt 

egy tisztán Lagrange-elvű algoritmust az FSI problémák leírására, mely szintén az SPH 

módszerén alapul. Az érintkezési felületek mentén lévő peremfeltételek új leírásmódja náluk 

lehetővé teszi, hogy a részecskékre felírható egyenleteket egyidejűleg integrálhassuk az 

anyaguk típusától függetlenül. Az általuk javasolt algoritmust alkalmasnak tartják 

hipoelasztikus anyagok nagy deformációinak kezelésére. 

Csepella és Vida [2003] tudományos diákköri munkájukban bemutatták, hogy hogyan lehet a 

vér és az érfal mechanikai kölcsönhatásait egy sajátos, erre a célra máshol még sehol nem 

alkalmazott numerikus modellel megvizsgálni. Az úgynevezett diszkrételemes technika 

segítségével készítették el kétdimenzióban a modelljüket (lásd I.2. ábra). 
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I.2. ábra: Csepella és Vida [2003] modellje vér és érfal mechanikai kölcsönhatásának 

vizsgálatára. Az ábrán világoskék színnel a három összekapcsolt szemcséből álló endothel 

sejtek alkotta réteget láthatjuk. Sötétkék apró szemcsék alkotják az eret körülvevő rugalmas 

ágyazást, vörös színnel a vért láthatjuk. Az apró szemcsék a vérplazmát reprezentálják, a 

nagyobb kör alakú részecskék pedig a vörösvértesteket. 

Az irodalmi összefoglalóban bemutatottakhoz kapcsolódva célomul tűztem ki tehát, hogy az 

erekben történő vér áramlásának modellezése során az irodalomban talált hiányosságokat 

csökkentsem, és néhány eljárást pontosítsak. 
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CÉLKITŰZÉSEK ÉS A DOLGOZAT FELÉPÍTÉSE  

 

A bevezetés végén megfogalmazott feladatnak a megoldása érdekében a következőt tettem: 

1. Az érfal szilárdságtani tulajdonságainak megállapítása céljából érfalmintákon 

laboratóriumi méréseket végeztem. A Budapesti Műszaki Egyetemen több munkatárs is 

agyi aneurizmák (zsákszerű értágulatok) szimulációjával foglalkozik, ezért fontos, hogy 

ezeknek a beteg érszakaszoknak a megváltozott anyagjellemzői rendelkezésünkre 

álljanak. Ezekhez természetesen – összehasonlításként – szükséges ismernünk a 

kontrollként szolgáló egészséges érszakasz anyagjellemzőit is. Egyik célom tehát a beteg 

érszakaszok, és az egészséges kontroll erek számítógépes modellekhez használható 

anyagjellemzőinek meghatározása. Az anyagi paraméterek kimérésére azért volt szükség, 

mivel ilyen erekre vonatkozó adatbázisra irodalmi kutatásaim során nem leltem. Számos 

országban ugyanis nehézkes jogi procedúrák akadályozzák az emberi szöveteken való 

méréseket, a nehézkesen fellelt anyagjellemzők pedig állatkísérletekből származnak. 

2. A numerikus modellezéseknél az érfal rugalmas viselkedésének leírására a laboratóriumi 

méréseim során általam mért anyagi jellemzőket is alkalmaztam, így a kapcsolt 

modelleknél a rugalmas cső anyagjellemzőit is figyelembe vehetem. 

3. A numerikus számításokat az általam létrehozott kontinuum alapú, kapcsolt és nem 

kapcsolt érfal-véráram modelleken, valamint diszkrételemes modelleken végeztem. 

4. Kritikai elemzésnek vetettem alá azokat a numerikus modelleket, amelyeket ma 

áramlástani vizsgálatok céljaira használnak, abból a szempontból, hogy milyen 

mértékben használhatók a vérplazmában úszó szilárdnak tekintett vörösvérsejtek 

mechanikai hatásának modellezésére. Eddig a vörösvértestek jelenlétét nem vették 

figyelembe, ezt én most megtettem. A vörösvértesteket némely modellemben merev 

gömbként, majd később rugalmas, valódihoz közelítő alakú elemként is modellezem. Az 

erek lumenét (üregét) alkotó belső falat eddig simának vették, most az endothel sejtek 

betüremkedését is modellezem, abban a mérettartományban, ahol ez már szükséges. 

5. A használhatónak tartott – numerikus – modelleken számítógépes szimulációkat 

végeztem a vörösvérsejtek ütközési erőinek számítására. 
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6. Célul tűztem ki néhány, az orvosok által ismert, de numerikusan nem vizsgált jelenség 

szimulációját. Ilyen például az arteriolákban (kapillárisok előkapuja) a vörösvértestek 

párhuzamos rendbe állása, valamint külön megvizsgáltam azt a sajátos, de a valós 

élettani körülmények között nagyon fontos esetet, amikor a vizsgált artéria átmérője már 

olyan kicsi, hogy a vörösvértestek csak egyesével, sorban haladhatnak át rajtuk (lásd 

később az ún. „bólusz-áramlást”). 

A következő fejezetek a fenti feladatcsoportok részleteit tartalmazzák.  

Az első fejezetben először az érfal ma használatos anyagmodelljeit, illetve azt mutatom be, 

hogy hogyan mértem az élettani laboratóriumban az artériákból kivett mintadarabokon a 

szilárdsági jellemzőket, és ezek segítségével miként állítottam elő az érfal numerikus 

számításokra alkalmas anyagmodelljeit. 

A második fejezet a kontinummechanika elméleti alapjaira épülő ismert áramlástani 

numerikus modellek feladatomra való használhatóságát vizsgálja, bemutatva azokat az 

általam végzett véges térfogatos számításokat, amelyeket a vörösvérsejtek ütközési hatásainak 

elemzésére végeztem olyan esetekre, amikor a vörösvérsejtek átmérője az érfal átmérőjénél 

több nagyságrenddel kisebb.  

A harmadik fejezetben az egészen kis átmérőjű erek vizsgálatára alkalmas – saját fejlesztésű 

– modellemet és a vele végzett számításokat mutatom be, ebben az esetben a vörösvérsejtek 

átmérője az érfal átmérőjével azonos nagyságrendű. 

A negyedik fejezet a kontinuumechanikai gondolkodásmódtól különböző modellezési logikát 

használ: a diszkrételemes technika lehetőségeit és korlátait elemzem a feladatom 

szempontjából, itt is bemutatva az általam végzett számítógépes vizsgálatokat.  

Az ötödik fejezet a dolgozat értékelő összefoglalását és a munka eredményeképpen született 

tézisek együttes bemutatását tartalmazza.  

Az értekezés függelékében foglaltam össze a kutatás megértéséhez szükséges háttér-anyagot, 

azaz itt ismertettem minden olyan részt, amely szakmai szempontból hasznos ugyan, de csak 

közvetetten kapcsolódik a kutatásaim eredményeihez, vagy a terjedelme miatt nem épülhetett 

be egyik fejezetbe sem, és így a különálló Függelékbe került.  
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1.  AZ ÉRFAL ANYAGMODELLJEI 

 

Ebben a fejezetben először az emberi artériák falának anatómiai felépítését, majd a 

mechanikai vizsgálatukra használatos anyagmodellek fontosabb típusait mutatom be
4
. Ezt 

követően ismertetem azt a munkát, amit a SOTE Klinikai Kísérleti Kutató- és Humán Élettani 

Intézetének laboratóriumában végeztem az érfal anyagi jellemzőinek mérésére. 

Az erek falának szövettani szerkezete (1.1. ábra) élettanilag betöltött szerepükhöz igazodik, 

az artériás rendszer mentén a nagy artériáktól az arteriolákon (a kapillárisokat megelőző, kis 

méretű artériák) át egészen a legkisebb kapillárisokig folytonosan változik. 

 

1.1. ábra: Az artéria falának felépítése (a kép eredetijét lásd Holzapfel et al. [2000])  

Az egészséges artéria három fő rétege: intima, media, adventitia. Az intimát – a legbelső 

réteget – endothel sejtek alkotják, melyek egy vékony alap-membránon nyugszanak. Az 

intima vastagsága függ az artéria helyétől, korától és egyes betegségektől. A mediát 

simaizomsejtek és rugalmas – elasztin és kollagén – rostok térbeli hálózata alkotja, mely 

hálózat a mediát több – szálerősítésű – rétegre bontja. Az adventitia legfontosabb 

összetevői a körkörösen futó, vastag kötegeket alkotó kollagén rostok, kívül pedig laza 

kötőszövet veszi körül. 

                                                             

4
 A keringési rendszer és az egyes értípusok részletes élettani leírása a Függelékben található. 
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 Az érfal anatómiai rétegeinek és betöltött mechanikai szerepüknek a bemutatását terjedelmi 

okokból a Függelékben foglaltam össze.  

1.1. AZ ARTÉRIAFAL  MECHANIKAI VISELKEDÉSÉNEK VIZSGÁLATI 
MÓDSZEREI  

 

Az első fejezet ezen pontjának az a célja, hogy az artériafal mechanikai viselkedésének főbb 

jellegzetességeit bemutassa. A különböző mechanikai jellemzők és a véredények átfogó 

viselkedésének jóval részletesebb elemzéséhez Rhodin [1980] és Silver et al. [1989] munkáit 

ajánlom. 

Holzapfel et al. [1998, 2000], valamint Monos [1977] munkáit alapul véve a következő 

oldalakon az artériák in vitro passzív és aktív viselkedéséről lesz szó. Az elemzés jellegét 

tekintve az in vivo paraméterek, mint például az idegi kontroll, a hormonális kontroll, az eret 

körülvevő kötőszövet stb. és a szomszédos szervek – mint például a pulzáló szív koronaria 

erek esetében – általt gyakorolt mechanikai kölcsönhatást nem tudjuk figyelembe venni, és 

ezért jelen munkában nem kerülnek tárgyalásra. 

Minden „szerkezet” mechanikai vizsgálatánál az anyag viselkedésének gondos 

tanulmányozására van szükség, így értekezésemnek a megbízhatósága is erősen függ az 

elérhető kísérleti adatok minőségétől és teljességétől, azaz a mintadaraboktól, melyeket a 

megfelelő in vivo tesztek hiányában az élettani környezetnek megfelelő, valós 

peremfeltételeket megközelítő in vitro tesztekből lehet nyerni. 

Az in vivo kísérletek természetesen előnyösebbek, mivel ilyenkor a véredények valós élettani 

feltételek alatt vizsgálhatóak. Sajnos azonban ezek alkalmazhatósága invazív voltuk és etikai 

szempontok miatt igen korlátozott, ezért az egyidejűleg körkörös tágításnak, tengely irányú 

nyújtásnak és csavarásnak alávetett artériafal összetett fizikai reakcióiból származó 

adathalmazok ma még csak in vitro kísérletekkel mérhetők, így csak az innen nyert 

adatsorokkal lehet az artériafal mechanikai viselkedését modellezni. 

Az egyenes artériacső tágítási kísérleteiben – amelyek a húzási jellemzők meghatározására 

szolgálnak, és amelyek a leggyakoribb kétdimenziós tesztek – a nyírásból származó 

deformációkat nem veszik figyelembe. Mivel az artériák nem változtatják meg a térfogatukat 

a deformációk élettanilag reális tartományában, ezért összenyomhatatlan anyagoknak 
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tekinthetjük őket (Holzapfel et al. [2000]). Fontos megjegyezni, hogy habár az 

artériadarabkán (csíkon) végzett nyújtási kísérlet alapján fontos információkat nyerhetünk az 

anyaggal kapcsolatban, ez természetesen nem elegendő ahhoz, hogy a cilindrikus artériafal 

teljes anizotrop viselkedését meghatározzuk. Egy másik egytengelyű nyújtást végző kísérlet 

egy kicsi artériagyűrűn (ez az ún. gyűrű-teszt) önmagában szintén nem elegendő, ráadásul az 

érmetszet általában megrövidül, ha eltávolítják a testből, így az in vivo tengely irányú elő-

nyújtást is célszerű reprodukálni az in vitro tesztekben
5
. 

A húzási jellemzők mellett fontos kérdés az artériafal nyírási viselkedésének megértése. 

Minden nem tengelyszimmetrikus artéria-metszetben (például az ér elágazásánál vagy 

sclerotikus elváltozásoknál) a kombinált hatások esetén – egyidejű felfújás és tengelyirányú 

nyújtás – alatt jelentős nyírófeszültségek ébrednek a falban. Ezért, hogy az artériafal nyírási 

tulajdonságait jellemezni tudják, Ogden 1987, et al. 2000 nyíró kísérleteket végezett az 

alábbi módon: falon keresztüli (transmurális) nyomásnak, tengelyirányú erőnek és 

csavarónyomatéknak alávetett artériacső csavarodásának a szögét, illetve a nyíróerőnek kitett 

derékszögű artériafal-minta nyírásból keletkező deformációit mérte társaival. 

Jelentős nagyságú nyírófeszültségek ébredhetnek az áramló vér és az artériafal legbelső rétege 

– az endothelium felszíne – között is a folyadék belső súrlódása következtében. Ez a t  

feszültség arányos a fali sebességgradienssel, és a vér (  -vel jelölt) viszkozitásával: 

fal

t

v

r
 





 (itt „v” az értengely irányú áramlási sebesség, „r” a radiális koordináta). 

A mechanikai teszteket az alakváltozás (kvázi-statikus vagy dinamikus) sebessége szerint is 

osztályozhatjuk, vagy pedig aszerint, hogy a terhelés periodikus vagy szakaszos-e. Az artéria 

terheletlen állapota nem jelent feszültségmentes állapotot, a tehermentes artériagyűrű 

tartalmaz sajátfeszültségeket is (Holzapfel et al. [2000]). In vitro kísérletekkel sajnos ezt nem 

tudjuk biztosítani. Döntő jelentősége van annak, hogy ezt rögzítsük, ha az artériafal 

feszültségi állapotával kapcsolatban feltételezésekbe kívánunk bocsátkozni. 

Az artéria mechanikai viselkedése fizikai és kémiai környezeti tényezők komplex függvénye 

is, ilyen hatások például a hőmérséklet, az ozmotikus nyomás, a pH, a szén-dioxid és az 

oxigén parciális nyomása, az ion-koncentráció és a monoszaharid-koncentráció. Ex vivo 

                                                             

5
 Megjegyezzük, hogy a cirkumferenciális, az axiális és a radiális irányú normálfeszültségek 

fenntartásában a mediának és az adventitiának van döntő szerepe. 
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feltételek mellett a mechanikai tulajdonságok megváltoznak, ezért az artériákat - amennyire 

csak lehet - oxigénnel megfelelően telített és ellenőrzött hőmérsékletű fiziológiás sóoldatban 

kell tesztelni. 

Az artéria falának összetétele változik az érhálózat mentén, összefüggés van a véredények 

falának feszültség-alakváltozás függvény-alakjai és az érfal anatómiai elhelyezkedése között. 

Ezt a tényt számos kísérlet is bizonyítja (Holzapfel et al. [2000]). Ugyanakkor azt is fontos 

tudnunk, hogy habár az artériafal mechanikai tulajdonságai változnak az “artéria-fa” mentén, 

az artériafal által mutatott, a jellegzetes mechanikai viselkedést leíró feszültség-alakváltozás 

diagramok alakja lényegében változatlan. A passzív állapotban lévő (főleg elasztin és 

kollagén rostok által irányított) artéria falát alkotó simaizmok jellegzetes feszültség-

alakváltozás viselkedésének könnyebb megértéséhez az 1.2. ábra nyújt segítséget. 

Megjegyzem, hogy ez a függvény csupán sematikus, és Holzapfel et al. [2000] által végzett 

egydimenziós húzási kísérleti eredményeken alapul. 

Az egészséges artériák nagymértékben deformálható összetett szerkezetek, és nemlineáris 

feszültség-alakváltozási viselkedést mutatnak jellegzetes merevedő hatás kíséretében. Ez a 

merevedési hatás, amely egyébként nagyon sok más biológiai szövetre is jellemző, a 

beágyazott hullámos kollagén rostok felépítésének következménye. 

A elasztikus tartományon kívüli terhelés (1.2. ábrán az I-es ponton, vagyis a deformáció 

élettani területén kívül) is előfordulhat, ilyen például a bőrön keresztüli transzluminális 

angioplastyca esete.  

Amint azt már említettem, az artériák biomechanikai viselkedését alapvetően meghatározza a 

méretük, a funkciójuk, a felépítésük, azaz az artériás rendszeren belül elfoglalt helyük. 

Fiziológiás viszonyok között a cirkumferenciális (kerületi) nyúlás, valamint a radiális 

megnyúlás a két legfontosabb nyúlásmérték, nem mindegy azonban, hogy a kerületi nyúlást a 

külső vagy a belső sugárnál számítjuk. Ez különösen kisebb artériák esetében fontos, ahol a 

falvastagság a sugárhoz képest jelentős (Monos [1977]). 
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   1.2. ábra: Egydimenziós feszültség-alakváltozás diagram 

Az ábra passzív állapotban lévő artéria kerületi csíkjain végzett nyújtási kísérleteken alapul: 

a periodikus terhelés és tehermentesítés olyan anyagot eredményez, mely az I-es pontig 

rugalmasan viselkedik, közel megismételhető periodikus viselkedéssel. A plasztikus 

tartományban végzett – II-es pontig tartó - terhelés már rugalmatlan deformációkhoz vezet. 

További terhelési és tehermentesítési ciklus – a III-as pontig terjedően – az alakváltozások 

további növekedését eredményezi. A vastag piros vonal a numerikus számításokban 

alkalmazott közelítő mérnöki modell görbéjét mutatja.(A kép eredetijét lásd: Holzapfel et al. 

[2000] munkájában) 

Lényeges hatásként említjük még a hormonális kontrollt az érfal biomechanikai viselkedésére. 

Monos (et al. [1978, 1979, 1980] in vitro körülmények között vizsgálta ezt a tényezőt. Többek 

között elemezték az élettani dózisnak megfelelő mennyiségű noradrenalin és vazopresszin 

hormonaktiválás hatására a biomechanikai jellemzők változását és az ér makromechanikai 

viselkedését
6
. Megfigyeléseik szerint a noradrenalin fiziológiai körülményeknek megfelelő 

dózisa jellegzetes simaizom kontrakciót indukált. Eredményeik kimutatták, hogy szoros 

összefüggés van az érfal agonista
7
 és pillanatnyi mechanikai tulajdonságai között vazoaktív

8
 

hormonok által kiváltott simaizom-kontrakció alatt. Ennek a jelenségnek a véráramlás 

autoregulációjában van jelentős szerepe. Hangsúlyozták, hogy a vazoaktív ágensek hatását 

akkor tudjuk csak összehasonlítani, ha az érfal mechanikai viselkedését megfelelő mértékben 

ismerjük, hiszen ez szükséges ahhoz, hogy mennyiségileg is jellemezni tudjuk a noradrenalin 

                                                             

6
 Kísérleteiket kutyákból kimetszett cilindrikus artériaszegmenseken végezték. 

7
 Együttműködő, egymás hatását erősítő. 

8
 Erekre ható. 
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és a vazopresszin hormonok hatása közötti összefüggéseket is. Az érfal rugalmasságának 

szabályozásában a simaizomsejtek a leghatékonyabbak élettani és hipertóniás
9
 tartományban. 

Vizsgálataik azt is kimutatták, hogy ugyanakkora dózisú noradrenalinnal kiváltott simaizom 

kontrakció a különböző típusú nagy artériák elasztikus tulajdonságait jelentősen eltérően 

befolyásolják, továbbá az aktív feszültség pillanatnyi értékén kívül az érfal passzív rugalmas 

jellemzőinek is döntő szerep jut a simaizom kontrakció melletti rugalmasságnövekedés 

mértékének meghatározásában, különösképpen magas intraluminális (éren belüli) 

nyomásszintek mellett. Habár a különböző típusú artériák aktív geometriai válaszai és 

rugalmas reakciói sok szempontból különböznek egymástól, hasonlóságok mégis 

megfigyelhetők: a legnagyobb mértékű geometriai változás a normál nyomástartomány alatti 

tartományban fordul elő, a maximális rugalmas reakciók pedig a normál intraluminális 

nyomástartományban, vagy afelett jelentkeznek. Mindezek arra utalnak, hogy az érfal aktivált 

simaizom melletti karakterisztikus impedanciája az intraluminális (belső) nyomással 

parabolikus összefüggést mutat, ennek minimuma az élettani nyomástartományban van. Ez a 

tény jelzi, hogy a hullámcsillapítás in vivo regulációja összefüggésben áll az artériás 

középnyomás szabályozásával (Monos et al. [1978, 1979, 1980]). 

1.2. AZ ÉRFAL VISELKEDÉSÉNEK  LEÍRÁSÁRA ALKALMAZHATÓ 
ANYAGMODELLEK MATEMATIKAI EGYENLETEI 

 

Bár dolgozatomban ezzel a kérdéssel a továbbiakban részletesebben nem foglalkozom, 

mindenképpen fontos megjegyezni, hogy az artériák viszkoelasztikus viselkedésének 

kvantitatív leírása szintén fontos az érrendszer normál és patológiás viselkedésének 

megismeréséhez. Ezen kvantitatív leírás egyik legelterjedtebb módja az anyagmodellekben 

elasztikus és viszkózus csillapító elemek egymáshoz kapcsolása sorosan illetve 

párhuzamosan. Az így előállított modellek differenciálegyenletei ismertek (például az ún. 

Maxwell-modellel a feszültség-relaxáció, a Kelvin-modellel a kúszás, az ún. standard, vagy 

kombinált modellel pedig akár mindkét jelenség leírható). Megjegyezzük, hogy növelve az 

egymáshoz különböző módon kapcsolt rugalmas és viszkózus elemek számát, egyre 

pontosabb modelleket kaphatunk, azonban ezek csupán az artériafal passzív mechanikai 

viselkedésére alkalmasak. Éppen ezért Hudetz és Monos [1985] egy új elem bevezetését is 

                                                             

9
 Magas vérnyomás. 
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javasolta az aktív simaizom viselkedésének leírására, így mind a disszipatív viszkoelasztikus, 

mind az energiatermelő aktív folyamatok modellezhetők. Ők négy elemből álló 

viszkoelasztikus modellt készítettek, ez egyszerűsége ellenére is képes volt az aktív 

mechanikai reakciók szimulációjára mind a feszültség-relaxáció és a kúszás, mind pedig a 

simaizom sejtek spontán, ritmikus összehúzódása mellett. Az új aktív elem a pillanatnyi 

megnyújtással arányos feszültséget hoz létre. Monos és Szűcs [1995] különböző mintákból 

(kutya, sertés, borjú, ember) származó izolált véredények passzív és aktív biomechanikai 

tulajdonságainak kísérleti kiértékelését és összehasonlítását is elvégezték, valamint 

kifejlesztettek egy – a mechanizmus leírására alkalmas – sokoldalú matematikai modellt is. A 

szimulációkkal kimutatták, hogy egy ilyen élettani adaptive rendszer valóban képes 

szabályozni az artériás nyomást. Tóth Mária et al. [1996, 1997] agyi aneurizmazsákok 

viszkoelasztikus tulajdonságainak meghatározását végezték el, cilindrikus artériacsövek 

vizsgálatára alkalmas mérőműszerrel. 

Következő lépésként tekintsük most át azokat a mechanikai anyagmodelleket, amelyeket az 

érfal általunk tervezett numerikus mechanikai vizsgálatánál felhasználhatunk. A dolgozat 

ezen részében csak az egyszerűbb változatokkal foglalkozom, a legújabb fejlesztésű, 

különleges – és általában elég összetett felépítésű, többnyire egyedi feladatok vizsgálatára 

kifejlesztett – modellek leírása terjedelmi okokból a Függelékbe került. Ezek a modellek 

még nem terjedtek el széles körben, és a numerikus vizsgálatokhoz legelterjedtebben 

használt szoftverek sem tartalmazzák beépített modulként, ezért nem ezekhez, a függelékben 

bemutatott anyagmodellekhez számoltam anyagjellemzőket. Mivel az általam mért artériák 

falát leíró feszültség-alakváltozás diagramok jó közelítését kapjuk a jól ismert 

hiperelasztikus, gumi-szerű anyagokat leíró anyagmodellekkel is, modelljeimben én 

azokkal dolgoztam. 

 

1.2.1.  AZ ÖSSZENYOMHATATLAN HIPERELASZTIKUS ANYAGOK 

A polimer jellegű belső mikroszerkezettel rendelkező – élő vagy élettelen – anyagokról 

gyakran feltételezik, hogy külső mechanikai hatások esetén nem változtatják meg elemi 

térfogatukat, vagyis (homogén-izotrop anyag esetén) térfogatváltozási modulusuk közelítőleg 

végtelen, Poisson-tényezőjük pedig 0,5 (Fung [1996]). Mivel az érfal anyaga is ebbe a 

halmazba sorolható, a továbbiakban az ilyen (isochor viselkedésűnek mondott) anyagok 

mechanikai viselkedését ismertetjük. 
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A hiperelasztikus anyagok feszültségeit egy ismertnek feltételezett alakváltozási 

energiafüggvény deriválásával kapjuk. Lássunk néhány olyan példát az alakváltozási 

energiafüggvényekre, melyek az élő szövetek, és ezen belül is az artériák falának leírására 

alkalmasak. 

 

1.2.2. OGDEN MODELLJE  

Az Ogden [1972] által javasolt alakváltozási energia függvénye a ( 1 2 3)i i , ,   főnyúlások
10

 

segítségével írható fel, és a következő alakú: 
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Ebben a modellben ppN  és,  anyagi konstansok, a klasszikus ny  nyírási modulust pedig 

a következőképpen kapjuk ezek segítségével: 
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Az (1.1) és (1.2) egyenletekben N az energia függvényt alkotó tagok számát jelöli, p  a 

nyírási modulus p-edik (konstans) összetevője, p  pedig dimenzió nélküli állandó. A kísérleti 

tapasztalatok azt mutatják, hogy gyakran már N=3 is elég, hogy megfelelő egyezést érjünk el 

a laboratóriumi eredményekkel (például a nagy alakváltozásokat szenvedő gumi húzásakor, 

equibiaxiális nyújtásakor és tiszta nyírásakor).  

Az összenyomhatatlansági feltételt felírva az (1.1) egyenlet a következő alakot ölti:  
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Az Ogden-modellt felhasználva a következőképpen számíthatjuk például a három Cauchy-

féle főfeszültséget
11

: 

                                                             

10
 Általános esetben az alakváltozási tenzor minden eleme valós, tehát egy tetszőlegesen felvett „kis 

kocka” minden lapján mérhető megnyúlás és szögelfordulás is. Minden alakváltozáshoz azonban 

felvehető három olyan koordináta-rendszer, melyekben csak hosszirányú nyúlás lép fel, szögelfordulás 

nincs. Ez a három egymásra merőleges irány a főirány, az ezekben az irányokban mérhető megnyúlás 

neve főnyúlás. 

11
 A Cauchy a feszültségtenzor (jelölése σ ) a test terhelési folyamatának egy pillanatnyi állapotában 

egy tetszőleges, n normálisú dA elemi síkon működő df elemi erővektor és a pont környezetének 

feszültségállapotát leíró feszültségtenzor között teremt összefüggést: 
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 p . (1.4) 

 

1.2.3. A MOONEY–RIVLIN-, A NEO-HOOKE- ÉS A VARGA-FÉLE MODELL  

Az (1.1) kifejezés három speciális esete a Mooney–Rivlin-modell, a neo-Hooke-modell és a 

Varga-modell. 

Nézzük meg először a Mooney-Rivlin-modell (Mooney [1940] és Rivlin [1948]) esetében az 

2,2,2 21  N  paraméterek felhasználásával nyert energiafüggvényt. Az 1 2,I I   

alakváltozási invariánsokat és az 2 2 2

3 1 2 3 1I        feltételt használva arra az eredményre 

jutunk, hogy 

                        3'3'33 2211
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2

2

11  IcIccc  ,        (1.5) 

ahol 1 1 2 2μ 2 és μ 2c c    tapasztalati úton meghatározott anyagjellemzők, a nyírási 

modulus pedig 1 2ny    . Ezt a Mooney–Rivlin  1 2,I I     klasszikus alakváltozási 

energiát gyakran alkalmazzák az izotrop gumiszerű anyagok viselkedésének leírásakor is. 

Az első és a második alakváltozási invariánsok pedig a következőképpen írhatók fel: 
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4/3 2 2 2 2 2 2

2 2 2 1 2 2 3 3 1
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' ; ,
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F
 (1.5) 

ahol F  a vizsgált test kezdeti és pillanatnyi állapotát (X és x bázisokat 
x

F
X





 módon) 

összekapcsoló deformációgradiens-tenzor
12
, valamint összenyomhatatlan anyagra 1J . 

A feszültséget a   alakváltozási energia függvényének deriválásával kapjuk. Írjuk fel először 

összenyomható anyag esetében a Cauchy feszültséget: 

                                                                                                                                                                                              

dAddAnn jij tfnσnσσn   , 

ahol t az n normálishoz tartozó feszültségvektor: 
dA

d

AA

ff
t 






 0
lim . 

Mechanikai szempontból a főfeszültségek olyan síkokhoz tartozó normálfeszültségek, mely síkoknál 

nincs nyírófeszültségi komponens, matematikai szempontból pedig a feszültségtenzor sajátértékei. 

12
 Itt és a továbbiakban a vastag betűs változók mindig másod- illetve magasabbrendű tenzorokat 

jelölnek. 
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ahol b a bal Cauchy-Green-féle deformációs tenzor (b F FT  ). 

Összenyomhatatlan Mooney–Rivlin anyagra: 
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Így tehát a Cauchy-feszültség összenyomhatatlan Mooney–Rivlin anyagra: 
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ahol 1d  a térfogati válasszal összefüggő anyagi konstans. Mivel a nyomás 

   22111 '2'
3

2
12 IcIcJJdp  , a feszültség tovább alakítható: 
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, (1.9) 

és mivel összenyomhatatlan anyagra 1J , így 

                                                     bbbIσ  2211 2'2 ccIcp . (1.10) 

Ha 1J , akkor       1detdetdet  TFFb , valamint a Cayley–Hamilton elvet alkalmazva 

Ibbbb 21

1 II   a Cauchy-feszültség a következő formát ölti 

       1

1 22 2p c c    σ I b b , (1.11) 

ahol  2211
3

2
IcIcp   most a hidrosztatikus nyomás, I az egységtenzor. 

Létezik három-, öt- vagy akár többparaméteres változata is a Mooney–Rivlin-modellnek. A 

részletek mellőzésével lássuk a három illetve az ötparaméteres modellek esetében felírható 

energiafüggvényeket is. Az öt paramétert használó Mooney–Rivlin-féle alakváltozási 

energiafüggvény a következőképpen írható fel: 

                          225214

2

132211 333333  IcIIcIcIcIc , (1.12) 

ahol 1I    az első deviátoros
13

 alakváltozási invariáns, 2I   a második deviátoros alakváltozási 

invariáns, 54321 ,,,, ccccc  az anyag deviátoros deformációját jellemző paraméterek. A három 

                                                             

13
 Az alakváltozás- és feszültségtenzorokat szokás deviátoros és gömbi részre bontani: Eεε kdev   

illetve Eσσ kdev  , ahol   3/321  k  és   3/321  k . A deviátoros részek 

az alakváltozás tiszta torzulási részét jellemzik. 
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paraméteres Mooney–Rivlin-modell annyiban különbözik ettől, hogy csupán a 421 ,, ccc  

anyagi konstansokat használja a fenti egyenletben. 

A neo-Hooke-modell az 11 2N ,    feltételezésen nyugszik. Az első alakváltozási 

invariánst ( 1I  ) felhasználva azt kapjuk, hogy: 

                                                 2 2 2
1 1 2 3 1 13 3c c I          ,   (1.13) 

ahol 1 1 2c   , a nyírási modulus pedig 1ny  . Ez az energiafüggvény csupán egyetlen 

paramétert tartalmaz, de a tapasztalatok szerint sokszor még így is elegendően megbízható 

modellt szolgáltat például az izotrop polimerszerű anyagok nemlineáris viselkedésének 

leírására. Ebben az esetben az alakváltozási energiafüggvény deriválásával kapott feszültség:  

      12p c  σ I b ,  (1.14) 

ahol a változók jelentése egyezik az előzőekben leírtakkal. 

Az ebben a szakaszban említett utolsó speciális eset Vargától [1966] származik. Ez a modell 

az 11 1N ,    választásból következik, azaz: 

                                                      33211  c   (1.15) 

ahol 11 μc , a nyírási modulus pedig 1 / 2ny  . 

Mindazon közelítések, melyek az Ogden-modell esetében az 3N   választással élnek, 

természetesen elvileg még inkább alkalmasak, hogy a gumiszerű anyagok véges alakváltozást 

szenvedő viselkedését leírják, hiszen az eddig említett közelítések egyszerűsítőek, 

következésképpen kevésbé pontosan írják le a polimer láncok összetettebb, bonyolultabb 

viselkedését. A numerikus modellek céljaira történő választást az adott feladat pontossági 

igényeinek megfelelően kell figyelembe venni. 

1.3. LABORATÓRIUMI MÉRÉSEK AZ ÉRFAL SZILÁRDSÁGTANI 
PARAMÉTEREINEK MEGHATÁROZÁSÁRA  

 

A humán artériák falának numerikus vizsgálatához elengedhetetlen feltétel az érfal anyagi 

viselkedésének (legalábbis) közelítő ismerete. Ennek a célnak az elérésére a Semmelweis 

Egyetem Klinikai Kísérleti Kutató- és Humán Élettani Intézetében évek óta laboratóriumi 

méréseket végeznek. Ezen méréssorozatba kapcsolódtam be én is. Az érfalmintákat operált 

betegekből, illetve kadáverből (már elhalálozott betegből) kipreparált agyi erekből vettük, 
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majd egy- illetve kétdimenziós húzási tesztekkel mértük az érfal anyagának feszültség-

alakváltozási függvényeit.  

1.3.1. LÁGYSZÖVET-MINTÁK SZILÁRDSÁGTANI PARAMÉTEREINEK MEGHATÁROZÁSA  

 

A kadáverekből származó agyi artériákból – arteria carotis internakból – az uniaxiális 

méréshez 3 mm széles hosszanti és körkörös irányú csíkokat (1.3.ábra), a biaxiális méréshez 

pedig az említett két iránnyal párhuzamos oldalú kb. 8*8 mm-es négyzet alakú mintadarabot 

vágtam ki. A mintákat egy nyúlásmérő bélyeges műszerrel (az uniaxiális mérésnél a két 

végükön rögzítve, a biaxiálisnál pedig négy ponton befogva) folyamatosan húztam, s közben 

az erőt számítógép segítségével regisztráltam. A biaxiális mérés esetén a 4 befogópofába 

rögzítettem a minta éleit, aminek a sematikus elrendezését mutatja az 1.4.a ábra, a 

mérőrendszer kialakítását pedig az 1.5. ábra. 

1.3. ábra: 

A csíkok kimetszésének iránya az érfalból az uniaxiális  

mérések esetén: a hosszanti csík, b körkörös csík 

 

a)                                   b) 

1.4. ábra: A négyzet alakú érfalminták befogási változatai. 

Kék színű szaggatott vonallal a négyzet alakú mintadarabok láthatók, az a) ábrán élére 

illetve a b) ábrán csúcsára állítva. Piros színnel a négy befogópofa látható, melyek rendre hol 

az éleket, hol pedig a csúcsokat fogják meg. A sraffozás – a kétszeres szimmetriát kihasználva 

– a szövetminták pofák által be nem fogott (szabadon levő) részeinek a negyedeit jelöli.  

A mérésekhez egy- illetve kéttengelyű húzás kivitelezésére alkalmas mérőműszer állt 

rendelkezésemre, de én mindkét típusú mérést a biaxiális analízist lehetővé tevő műszeren 
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(1.5. ábra) végeztem, mivel az alkalmas mindkét vizsgálat elvégzésére (uniaxiális mérés 

esetén csak két szemben lévő pofa dolgozik). Az biaxiális mérőrendszer két egymásra 

merőlegesen elhelyezett erőmérőből áll. Nyúlásmérő erőátalakítót alkalmaz az erő mérésére. 

Az erőátalakítók 1,5*7 mm rugóacél hasábra lettek felragasztva (4 db mindegyikre), és két 

precíziós csavar (M8) által szabályozott támaszra felállított aluminium dobozban kaptak 

helyet. A Wheatstone-hídban kapcsolt nyúlásmérők 2 csatornás erőmérőnek továbbítanak, 

melyet digitális kijelző lát el (3,5 digit). Az erőmérővel lehetőség van különböző mérési 

tartomány beállítására (50,100 és 200g), és szolgáltat 2V DC analóg feszültségkimenetet a 

maximális eltérésnél. Következésképpen az erőmérő érzékenysége tetszés szerint állítható: 40, 

20 és 10 mV/g [személyes közlés, Raffai Gábor]. 

 

1.5. ábra: SE Humán Élettani Intézet laboratóriumának biaxiális (kéttengelyű) mérőműszere 

Balra a biaxiális berendezés főbb részei, jobbra a biaxiális készülék blokk-diagramja látható. 

A mintatartók (H) a rájuk erősített két nyúlásmérő erő-átalakítóval (SG) kerültek ábrázolásra. 

A két pár tartó egymásra merőleges irányú. Az erőmérők kimenete kétcsatornás erőmérő 

készülékhez jut, a jeleket egy multi-lab kártya továbbítja a PC-hez. A csavarok elmozdulásait 

4 motor idézi elő (SM), a mozgásokat a multi-lab kártya és az SM vezérlő egység a PC-hez 

kapcsolja. 

Mérési eredményeim feldolgozása során tekintettel voltam a falminta artérián belüli eredeti 

helyzetére is, alapvetően azért, hogy a lehető legpontosabban vizsgálhassam az anyagi 

viselkedés inhomogenitását és anizotrop jellegét.  



 

30 

Megjegyezzük, hogy felmerült a lehetősége annak, hogy a mintákat az érből 45°-ban 

elforgatva vágjuk ki, ekkor a mérőműszerbe a csúcsainál kell befogni (1.4.b ábra). A mérések 

előtt numerikus szimulációt végeztem annak eldöntésére, hogy melyik választás a kedvezőbb. 

Az 1.6. ábrán a végeselemes számításokból kapott von Mises feszültségek láthatók a kétféle 

irányultság esetén 15%-os nyújtás hatására (a mintadarab negyedét ábrázolva). Középen – a 

közelítőleg egyenfeszültségi tartománynak tekinthető részen – a feszültségek jó közelítéssel 

azonosak. A számításokat 5%, 10%, 15%, 20% és 25%-os nyújtás hatására is elvégeztem. 

Megállapítottam, hogy a befogás módjának a mérési eredményekre nincs jelentős hatása. 

Mivel az 1.4.a ábrán látható változatot – az élére állított négyzetet – könnyebb volt befogni a 

biaxiális mérőműszer pofáiba, így azt választottam. A minta kivágásának irányánál pedig 

maradtam az uniaxiális méréssorozatnál megszokott irányultságnál (lásd 1.3. ábra), azaz a 

négyzet oldalait párhuzamosan vettem fel a hosszanti és körkörös irányokkal. 

 

1.6. ábra: Von Mises feszültségek eloszlása 

A bal oldali ábrán az élére állított, a jobb oldalin pedig a csúcsára állított négyzet bal felső 

negyedének (1.3. ábrán kék színnel sraffozva) numerikus szimulációi láthatók. Bár a színskála 

automatikus volta miatt az eredmények különözőnek tűnhetnek, a skálán leolvasva az 

értékeket megállapítható, hogy a minta közepén (azaz a szimulált negyedek jobb alsó sarka 

környezetében) az értékek rendre megfelelnek egymásnak. 

1.3.1.1. AZ UNIAXIÁLIS MÉRÉS PROTOKOLLJA 

Méréseim elvégzésére az alábbi algoritmust állítottam össze magamnak: 

1. A keringető termosztátot legalább 1 órával a mérés kezdete előtt bekapcsoltam, hogy  a 

vízfürdő felvehesse a kívánt hőmérsékletet. 
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2. A mérés előtt a kamrát feltöltöttem normál Krebs-Ringer sóoldattal, és megnyitottam a 

szövetfürdő buborékoltatását, ami a szövet oxigenizáltságát biztosítja; a hőmérőt 

belelógattam a sóoldatba. 

3. A mérés előtt a kapott minta adminisztratív adatait rögzítettem (mérés dátuma, 

mérésszám, kórlapszám/lábszám, kivétel időpontja, a szervdarab anatómiai neve és 

lokalizációja, esetleg rövid leírása). 

4. A vizsgálandó szövetmintát megtisztítottam a felszínes kötőszövettől, arra ügyelve, hogy 

ne érje jelentősebb feszítés és ki ne száradjon. 

5. A kettős szike „rányomva gördítésével” kivágtam a kívánt (3 mm széles) szövetminta 

darabot, és feljegyeztem a kivágás irányát (körkörös/hosszanti). 

6. Megmértem a kimetszett darab vastagságát. 

7. A műszert grammokban kalibráltam, 1-2-5-10-20 stb. grammokat használva. 

8. A számítógépen lefutattam a regisztrálást lehetővé tevő programot és kiválasztottam a 

mérés egydimenziós konfigurációját. A mérés történhet folyamatos húzással illetve 

lépcsőzetesen, vagyis a relaxációra időt hagyva. Ha elektromos léptetőmotorokat 

használok, beállítom a léptetés ütemét (folytonos [5Hz, 600μm/perc (10μm/sec)], 

szaggatott [500Hz, 100μm/30sec, 3,33μm/sec]) és gyorsaságát. 

9. A kivágott csík alakú minta egyik végét befogtam a mérőfej nélküli hengeres pofák közé, 

úgy, hogy lehetőleg két barázda essen a minta felszínére, különben a minta kicsúszhat a 

mérés során. A befogást követően visszacsavartam a pofákat a kád szabad végébe. 

10. A minta másik szélét befogtam a mérőfejes pofák közé oly módon, hogy előtte egy 

műanyag hengert toltam a pofák alá, azokat alátámasztva, hogy ne a mérőfejet terheljem 

a csavar megszorításakor. 

11. Figyeltem arra, hogy lehetőleg egy vonalba essen a minta tengelye a befogó pofák 

tengelyével. 

12. A léptető hengerek beállításával meggyőződtem arról, hogy nem lesz holtjáték a húzás 

indulása során. 

13. Lemértem a befogott szövetminta pofák közé eső hosszát (befogási hossz). 

14. A mérés indítása előtt ellenőriztem a mérőberendezés kalibrációját, és szükség esetén 

nullára állítottam a hangolóval. 

15. A mérés elindítása után ügyeltem arra, nehogy túl nagyra nőjön a pofák közti távolság, 

mivel ez a menetek elnyíródását okozhatja. 

16. A minta elszakadásával véget ért a mérés. 
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17. Szétcsavaroztam a befogópofákat, és eltávolítottam közülük a mintadarabokat. Ha nem 

mértem többet, leengedtem a szövetfürdő vizét, majd átöblítettem desztillált vízzel és 

szárazra töröltem papírvattával. Az elektromos készülékeket kikapcsoltam, a gázt 

elzártam. 

18. Ezután következett az adatok kiértékelése. 

1.3.1.2.  A BIAXIÁLIS MÉRÉS PROTOKOLLJA 

A biaxiális mérés jórészt egyezik az uniaxiálissal. A különbségek:  

19. A 2D konfigurációt választottam a program beállításánál. 

20. Centráltam a csonka-kúp alakú pofákat a befogás előtt. A négy pofa csúcsa lehetőleg 

formáljon négyzetet. Meggyőződtem a csavarok holtjáték-mentes mozgásáról. 

21. A négyzet alakú minta befogását úgy végeztem, hogy a pofákat tartó fejek egyikét sem 

csavaroztam ki a kádból. A csavarok meghúzásánál itt is használtam a műanyag hengert 

alátámasztásként. A befogás során a preparátum irányultságára kell ügyelni (például: 

longitudinális (hosszanti) = I. irány, circumferenciális (körkörös) = II. irány) 

22. Befogási hossz helyett a kapott négyzet x(I.), y(II.) dimenzióit jegyeztem fel. 

Az alábbiakban táblázatosan összefoglalom az aneurizmákra kapott Mooney–Rivlin 

hiperelasztikus anyagjellemzőket. 

1.3.2. AZ EREDMÉNYEK FELDOLGOZÁSA  

 

A kísérlet célja az anyagjellemzők, a szakítószilárdság és lineárisan rugalmas anyagot 

feltételezve a rugalmassági modulus, valamint Mooney–Rivlin-modellel leírható 

hiperelasztikus anyagot feltételezve az anyagállandók meghatározása volt szövetmintákban. 

Ehhez az alakváltozás, és a falban keletkező (Cauchy-féle) feszültség értékeinek feldolgozása 

révén jutottam el. Az értékelt adatokat grafikusan is ábrázoltam. 

Az adatfeldolgozás menete mind egy-, mind pedig kétdimenzióban a következő volt. 

A mérést befejezvén rendelkezésre áll három adat: 

- minta vastagsága [mm], 

- befogási hossz [mm] (a pofák közötti kezdeti távolság), 
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- idő-erő értékpárok (számítógép által szöveges formátumban mentett adatok). A 

műszert vezérlő számítógépen a pofák mozgásának sebessége állítható, a számítógép 

pedig megadott időközökben regisztrálja az erőket. 

 

1.3.2.1. AZ IDŐ-ERŐ ÉRTÉKPÁROK FELDOLGOZÁSA, A FALBAN KELETKEZŐ CAUCHY-
FESZÜLTSÉGEK KISZÁMÍTÁSA:  

 2N/mm
A

F
σ   

Az „erő” értékeket tízezred gramm pontossággal regisztrálta az erőmérő, ezen adatokat 

átváltottam mN-ba. A keresztmetszet a nyújtással együtt változik, ezért az A0 aktuális 

keresztmetszetet a V számított térfogat érték és az l aktuális hossz hányadosaként kapjuk meg: 

   
 mm

mm
mm

3
2

l

V
A  , 

        mm/secsecmmmm 0 vtll  , 

ahol l0 a kezdeti, azaz a befogási hossz, v pedig a húzás sebessége (jelen esetben v = 0,01 

mm/sec). Meg kell azonban jegyeznem, hogy ez természetesen csupán közelítés, hiszen a 

mintadarab nem marad hasáb a deformáció során, sőt már a darab befogásakor sem lehet 

megőrizni a hasáb voltát. 

1.3.2.2. - DIAGRAMOK ÉRTÉKELÉSE:  

A kapott függvények közös jellemzője, hogy egy kezdeti kis rugalmassági modulusú szakaszt 

követően meredekebbé válik a görbe, a kezdeti rugalmassági modulus többszörösére nő. 

Egészséges kontroll-artériákként az úgynevezett arteria carotis internaból (ACI) vettem 

mintákat. Mivel az ezeken az értípusokon végzett méréseket, mind az egy- (uniaxiális), mind 

pedig a kéttengelyűeket (biaxiális) én végeztem, az alábbiakban közlöm a kapott diagramokat. 

Az agyi aneurizmazsákokon végzett egytengelyű (uniaxiális) méréssorozatot nem én 

vezettem, a méréssorozat végén csatlakoztam a csapathoz, és csupán segédkeztem az utolsó 

néhány mérésben, ezért az abból nyert diagramokat jelen disszertációban nem közlöm. 

Amennyiben egytengelyű mérés eredményéről van szó, a diagram címében csak a hosszanti 

vagy körkörös irányultságot tüntetem fel, ahol viszont biaxiális mérés történt, a két irányban 

kapott eredményeket közös diagramon ábrázoltam. A 2-es számú mérés sajnos meghiúsult, a 

7-es számú mérésnél pedig a biaxiális mérés alatt eltört a befogópofa, ezért ez a néhány 

diagram hiányzik. 
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1.7. ábra: Arteria carotis interna 

szövetminták - diagrammjai 

 

 

 

Két részre osztva a görbéket közel lineáris szakaszokat kapunk, ezért a továbbiakban 

szakaszonkénti rugalmassági modulusról fogok beszélni. A 12 darab arteria carotis internán 

végzett mérést a fentiek alapján kiértékeltem, a rugalmassági modulusukat meghatároztam. A 

12 mérés alkalmával minden egyes artériaszakaszból a hosszanti (meridionális), a körkörös 

(cirkumferenciális) illetve a biaxiális méréshez szükséges négyzet alakú minták rugalmassági 

modulusát is meghatároztam. A biaxiális méréseknél a hosszanti és körkörös iránynak 

megfelelően 2 érték adódik, így összesen 12*4=48 adatot kaptam volna, azonban az ACI7 

(arteria carotis interna 7) minta mérése során a biaxiális méréshez használt 4 db csonkakúp 

alakú befogóelem egyikének tartófeje eltört, így összesen csak 46 érvényes mérési eredményt 

tudtam kiértékelni. 
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1.3.2.3. AZ EREDMÉNYEK KIÉRTÉKELÉSE  

Amint azt már korábban is említettem, szembetűnő a görbék hasonlósága abban a tekintetben, 

hogy egy kezdeti laposabb szakasz után egy meredeken emelkedő rész következik, a végén 

pedig rendszerint egy hirtelen, gyors tönkremenetel jön létre. A mérések magyarázata az 

emberi artéria felépítésének következménye: a húzás kezdetén az úgynevezett simaizom 

szinte kizárólagos eleme a teherbírásnak. Az érfalat felépítő rostok közül a kollagén rostok 

hullámos lefutásúak, addig nem vesznek részt a teherbírásban, míg ki nem egyenesednek. 

Akkor viszont igen dominánsan érvényesülnek, minél több szál egyenesedik ki, annál 

meredekebb lesz a görbe. Egy kritikus feszültségi értéknél – azaz a kollagén rostok 

határteherbírásánál – ezek a szálak katasztrófaszerűen mennek tönkre, ez magyarázza a 

legtöbb görbe hirtelen, zérushoz közeli értékre zuhanását (lásd például az ACI 3 minta 

görbét). Az érfalat felépítő rostokról és sejtekről bővebb információk a Függelékben 

találhatók. 

A tönkremenetel másik változatánál (legtipikusabb példa erre az ACI 13 körkörös minta) még 

nem egyenesedett ki az összes kollagén rost, amikor a bekövetkezik a szakadás. Ekkor a többi 

épen maradt kollagén rost kezd el dolgozni. Még az az eset is előállhat, hogy akár a lokális 

szakadás előtti értéket is meghaladó feszültség felvételére képes lehet az érfal (lásd pl. az 

ACI6 biaxiális mérésének hosszanti irányhoz tartozó görbéjét). Ezt a szakaszt a paraméterek 

meghatározásánál figyelmen kívül hagytam. Megjegyzem, hogy a számított jellemzőkön kívül 

az artériák mechanikai viselkedésének megértése szempontjából a görbék alakjának ismerete 

is hasznos információkat szolgáltathat.  

A rugalmassági modulusok meghatározásakor tehát nem minden esetben a maximális 

feszültségi értékeket vettem figyelembe, az ugyanis a görbe meredekségét jellemző 

rugalmassági modulus meghatározásakor téves eredményeket is szolgáltathatott volna abban 

az esetben, amikor már szignifikáns károsodás bekövetkezte után az ér további jelentős 

feszültségek felvételére volt képes (akár az első feszültség-maximumot meghaladó érték 

felvételére is). Mint említettem, valójában az ilyen jellegű feszültségesések a kollagénrostok 

egy részének szakadását jelentik, melyek degeneratív elváltozásokhoz vezethetnek. Például az 

így inhomogénné vált artériaszakaszon akár kiboltosulások, aneurizmák is megjelenhetnek, 

vagy akár kóros áramlások is létrejöhetnek, melyek ismét további feszültségnövekedést 

okozhatnak. A fentiekből következően – eredeti céljaimnak megfelelően – én az artéria 

mintákon végzett mérésekből kapott görbék visszafordíthatatlan károsodást nem szenvedő 

fázisait értékeltem. 



 

39 

Az arteria carotis interna minták felkeményedő szakaszhoz tartozó rugalmassági modulusa 

méréseim szerint 4–15*10
6
 Pa között mozog. Fontos tudnunk, hogy mivel a mérések a minta 

tönkremeneteléig történtek, az egy- illetve kéttengelyű méréshez külön mintadarab kimetszése 

volt szükséges. Ezek – bár térben közel álltak egymáshoz – mégis rendelkeztek a mérést 

jelentősen befolyásoló károsodással, például erősen meszes mintánál plakkokkal, stb. Az ilyen 

jellegű hibák kiküszöbölésére természetesen további igen nagyszámú mérést kellene végezni. 

Ha az anyagi lehetőségek megengednék, igen hasznosnak tartanám a mérések folytatását. 

Érdekes kérdést vet fel a mérések kórlappal történő egyeztetése is, a halálozási ok vagy a 

szedett gyógyszerek hatása.  

Az arteria carotis internán végzett méréseimből számított feszültség-alakváltozás diagramok 

segítségével meghatároztam a numerikus vizsgálatokhoz szükséges hiperelasztikus Mooney–

Rivlin-féle anyagi paramétereket is.  Nézzük meg először, hogy a Cauchy feszültség-nyúlás 

diagramok segítségével hogyan is határozhatjuk meg az anyagjellemzőket. Az egyszerűség 

kedvéért csupán a kétparaméteres változatra mutatom be a számítás menetét. Írjuk fel először 

a főnyúlások segítségével a Cauchy-feszültségek különbségeit: 

                                
3

3

2

23322

3

3

1

13311 ;






























 . (1.16) 

Összenyomhatatlan Mooney–Rivlin-anyag esetében: 

                             2 2 2 2 2 2 2 2 2

1 1 2 3 2 1 2 2 3 1 3 1 2 33 3 ; 1c c                     ,  (1.17) 
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 (1.18) 

Mivel 1321  , felírhatjuk, hogy 



 

40 

                                                           

2

1 1 1 2 2 2

1 2 3

2

2 1 2 2 2 2

2 1 3

2

3 1 3 2 2 2

3 1 2

1 1
2 2 ,

1 1
2 2 ,

1 1
2 2 .

c c

c c

c c

 
  

 
  

 
  

 
   

  

 
   

  

 
   

  

    (1.19) 

Ennek megfelelően a Cauchy-feszültségek különbségeire az adódik, hogy 
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 cccc  (1.20) 

Abban az esetben, amikor egy Mooney–Rivlin-anyag egytengelyű nyújtás alatt áll,  1  és 

 /132  . Így a Cauchy-feszültségek különbségei: 

                                       0;
1

2
1

2 332222
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 cc . (1.21) 

Tiszta húzás esetében 03322  , így végül: 
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c
c . (1.22) 

Egyenlő biaxiális nyújtás esetén a főnyúlások   21 . Ha mindemellett az anyag még 

összenyomhatatlan is, akkor 2

3 /1   . A Cauchy-feszültségeket a következőképpen 

fejezhetjük ki: 
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 cc . (1.23) 

Tiszta biaxiális nyújtás esetében 033  , így végül: 

                                                         











1

22 22

212211 cc . (1.24) 

Az előbbiekben kétparaméteres esetre részletezett módon meghatároztam a három- illetve 

ötparaméteres Mooney–Rivlin-modellel leírható anyagok Cauchy-feszültség–főnyúlás 

összefüggéseit is. Az összefüggés a következő alakot ölti tiszta egytengelyű nyújtás 

( 03322  ) esetén 5 paraméter figyelembevételével:  
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 (1.25) 

Tiszta kéttengelyű nyújtás esetén ( 033  ) pedig: 
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 (1.26) 

A három parametert használó modell esetében, a fenti összefüggésből a c1, c2 és c4 

paraméterrel szorzott tagokat kell csupán figyelembevenni, a c3 és c5 tagok kimaradnak. 

Példaként mutatom be az ACI 11 körkörös mintán a mérési eredmények felhasználásának 

menetét.  Az 1.8. ábrán a körkörös irányban kimetszett uniaxiális mérés eredményét láthatjuk. 

Mivel = 0,464-nél károsodott a minta, a mérési eredmények ezen érték feletti tartományát 

elhanyagoltam. Onnantól ugyanis a minták tönkremenetelének jellege igen különböző. A két 

legjellegzetesebb esetet már említettem, az egyik, amikor hirtelen tönkremenetelt, a másik 

során pedig még további görbeemelkedést tapasztalhattunk. Az 1.8. ábrán e kettő jellegzetes 

eset valamilyen mértékű kombinációjára láthatunk példát. 

 

 

1.8. ábra:  

Az ACI 11 körkörös minta - diagramja 
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a)                                                                        b)  

1.9. ábra: ACI 11 körkörös minta görbéjének illesztése 2- illetve 3-paraméteres Mooney–

Rivlin-modellel.  

Az ábra a) részletén a 2-paraméteres modellhez tartozó illesztések láthatók a b) részletén 

pedig a 3-paraméteres modellhez tartózó illesztés. Mindkét ábrarészleten a vörös szín jelöli a 

normalizált hibákkal, a zöld pedig az abszolút hibák elvén történtő illesztést.  

Az 1.9.a ábrán látható a mérési adatok figyelembevett tartománya, valamint a 2-paraméteres 

Mooney–Rivlin-modell segítségével ráillesztett görbék normalizált, illetve abszolút hibák 

esetén. Amennyiben a hiperelasztikus anyagmodellek közül a 2-paraméteres Mooney–Rivlin-

modellt választjuk, a következő két anyagi konstanst kapjuk (ezek az anyag deviátoros 

deformációját jellemzik) normalizált hibák esetében: c1=8,692*10
5
 Pa, c2=-9,172*10

5
 Pa, 

valamint abszolút hibák módszerének esetében: c1=4,276*10
6
 Pa, c2=-4,913*10

6
 Pa. Az 1.9. 

ábrán látható, hogy egyik közelítés sem megfelelő. Mind a két esetben az illesztett görbe a 

kezdeti szakaszon negatív feszültségértékeket képvisel. Továbbá az illeszkedés sem 

elegendően pontos. A determinációs együttható a normalizált hibák elvén történő illesztésnél 

0,336, az abszolút hibák elvén történt illesztésnél pedig 0,726.  

Az illesztés pontatlan jellege miatt növelni kell a paraméterszámot, így most nézzük a 3-

paraméteres Mooney–Rivlin-modellel nyert eredményeket
14

 (lásd 1.9.b ábra). Amennyiben a 

hiperelasztikus anyagmodellek közül a 3 paraméteres Mooney-Rivlin-modellt választjuk, a 

következő három anyagi konstanst kapjuk normalizált hibák esetében: c1=-1,007*10
6
 Pa, 

c2=1,034*10
6
 Pa, c4=1,477*10

6
 Pa, valamint abszolút hibák módszerének esetében: c1=-

4,441*10
6
 Pa, c2=4,820*10

6
 Pa, c4=2,770*10

6
 Pa.  A determinációs együttható a normalizált 

                                                             

14 Emlékeztetőül: Az 1.12. egyenletben az 5 paraméteres Mooney-Rivlin-model 1-2-3-4-5-ös számú 

paraméterei közül a 3 paraméteres Mooney-Rivlin-modell az 1-2-4-es számúakat használja. 

 



 

43 

hibák elvén történő illesztésnél 0,989, az abszolút hibák elvén történt illesztésnél pedig 0,976. 

A görbék illesztése során mindíg megnéztem, hogy melyik módszerrel kaphatunk jobb 

illesztést. 

Az 1.9. ábrán bemutatott illesztés uniaxiális mérés regisztrátumára történt. Az illesztéssel 

meghatározott anyagjellemzőket célszerű minden esetben leellenőrizni oly módon, hogy a 

kapott paraméterekkel megvizsgáljuk, hogy milyen görbét kapnánk biaxiális mérés esetén 

(lásd az 1.10. ábrán). A biaxiális mérésekből származó adatsorra illesztett görbéknél pedig 

fordítva. 

1.10. ábra: Az ACI 11 körkörös irányú 

uniaxiális mérése alapján illesztett 3 

paraméteres Mooney–Rivlin-görbe (lila 

színnel) anyagjellemzőivel kapott 

biaxiális mérést reprezentáló görbe 

sárga színnel látható. 

Vizsgáljuk most meg ugyanennek az artériaszakasznak a biaxiális mérési eredményeit. A 

kimetszett mintadarab két egymásra merőleges iránya az artéria hosszanti és körkörös 

irányának felel meg, grafikonon ábrázolva az 1.11. ábra mutatja. 

 

1.11. ábra:  

Példa biaxiális mérésre: az ACI 11 

hosszanti és körkörös irányú nyújtásának 

eredményei 

 

 

 

Az 1.11. ábra diagramjain  jól látható, hogy 0,569 alakváltozásnál visszafordíthatatlanul 

károsodott a mintadarab. Az előzőekhez hasonlóan most is csupán azt a szakaszt veszem 

figyelembe, ahol a szövetszakadás még nem következett be. Az élettanilag fontos 

tartományban a két irányban számított fajlagos alakváltozások értékei nagyon közel vannak 

egymáshoz. Az 1.12.a ábrán kék színnel a hosszanti mintadarabhoz tartozó, pirossal pedig a 

körköröshöz tartozó alakváltozás értékeket tüntettem fel az időlépcsők függvényében. 
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Megmaradva az előbbi színpárosnál, az 1.12.b ábrán pedig a feszültségeket ábrázoltam 

szintén az időlépcsők függvényében. 

 

a)                                                                         b) 

1.12. ábra: Alakváltozások és feszültségek összehasonlítása az ACI 11 biaxiális 

méréseiből az idő függvényében 

Mivel a biaxiális méréseim során igyekeztem a befogó pofák között mindkét irányban azonos 

távolságot tartani, és mivel a két irányban azonos húzási sebességet állítottam be, ezért nincs 

szignifikáns különbség a két irány regisztrátumaiban az alakváltozásokat tekintve (1.12.a 

ábra). Az időlépcsők függvényében ábrázolva a feszültségeket (1.12.b ábra) az 

tapasztalhatjuk, hogy a görbék egészen az első visszafordíthatatlan károsodást nem szenvedő 

részükig közel azonosak. Mivel az összes mérésnél hasonlóakat tapasztaltam, a biaxiális 

mérések hosszanti és körkörös irányban regisztrált feszültség-alakváltozás értékpárjaira 

statisztikai analízist végeztem. Mivel a feszültség-alakváltozás értékek összetartozók, ezért 

definiáltam egy ún. „meredekséget” (feszültség/alakváltozás), mely a tönkremeneteli ponthoz 

tartozó értékeket jellemzi. 95%-os szignifikanciaszint mellett kimutattam, hogy a biaxiális 

mérések esetében, körkörös és hosszanti irányban definiált meredekségeknél nem 

tapasztalható szignifikáns különbség
15

. Ezért tehát úgy döntöttem, hogy elvégzem az 

eredmények átlagolását (lásd az 1.13. ábrát). Természetesen itt is az első visszafordíthatatlan 

károsodást szenvedő (jelen esetben ez 0,569) alakváltozásig érvényes részt érdemes csak 

figyelembevenni. 

 

 

 

                                                             

15
 Az 1. fejezet méréstechnikával kapcsolatos állításainak statisztikai alátámasztását lásd a 

Függelékben. 
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1.13. ábra:  

Átlagolt biaxiális mérési eredmények az 

ACI 11 biaxiális minta esetében 

 

 

Az uniaxiális mérésnél leírt hosszadalmas vizsgálatot nem részletezem ismét. Megállapítható 

azonban, hogy az ACI 11 Biaxiális mérésekből átlagolt görbét sem a neo-Hooke-modellel 

(ami gyakorlatilag az egyparaméteres Mooney–Rivlin-modellnek tekinthető), sem a 2-

paraméteres Mooney-Rivlin-modellel, sem pedig a 3-paraméteres Mooney–Rivlin-modellel 

nem közelíthető kielégítően. Éppen ezért szükségesnek láttam, hogy ebben az esetben áttérjek 

az 5-paraméteres Mooney–Rivlin-modellre. Ezzel már kielégítő közelítést kaptam, és a 

következő anyagállandókat határoztam meg:  c1=2,820*10
4
Pa, c2=-2,722*10

4
Pa, 

c3=5,548*10
5
Pa, c4=-8,290*10

5
Pa, c5=3,206*10

5
Pa.  

Az anyagjellemzők meghatározásával nem csupán az volt a célom, hogy a saját munkámhoz 

anyagjellemzőket számítsak, hanem az is, hogy egy olyan adatbázis alapjait fektessem le, 

amely a későbbiekben tovább bővíthető, és az eredmények orvosok és mérnökök számára 

egyaránt hasznosíthatóak legyenek. Éppen ezért minden egyes mintát először külön 

feldolgoztam, majd igyekeztem általánosítani az eredményeket. A Függelék A. fejezetében  

táblázatosan bemutatom az arteria carotis internán végzett méréseimből javasolt 

anyagjellemzőket, minden egyes mérésre annyi konstans figyelembevételével (3, illetve 5), 

ami az elfogadható közelítéshez szükséges, ezenkívül feltüntetem a maximális feszültségeket 

és maximális nyúlásokat, melyek az első visszafordíthatatlan károsodáshoz tartoznak, 

valamint az érminta vastagságát. 

Az artériák falán elvégzett méréseim után az aneurizmák vizsgálatával foglalkoztam. Ahogy 

azt már a korábbiakban említettem, a Semmelweis Egyetem Klinikai Kísérleti Kutató- és 

Humán Élettani Intézetében évek óta tartó kísérletsorozatba kapcsolódtam be. A 

méréssorozatot Raffai Gábortól vettem át, aki Monos Emil irányításával agyi 

aneurizmazsákokból kimetszett mintákon végzett méréseket. Az agyi artériákon található 

aneurizma sajnos nem ritka jelenség.  A boncolások során az emberek több, mint 10%-ában 

találnak tünetmentes aneurizmákat. A legtöbb aneurizma kicsi marad, és soha nem válik 

veszélyessé, gyakran nem is diagnosztizálják. Néhány viszont fokozatosan növekszik és egyre 
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nagyobb nyomást gyakorol a környező agyszövetre és az idegekre. Műtétek során eltávolított 

zsákokból valamint elhalálozott emberekből kimetszett mintákon végezte a méréseket Raffai 

Gábor. Egytengelyű, azaz uniaxiális méresekhez vágott ki a zsák képzeletbeli tengelyének 

irányában (M=meridionális), valamint arra merőlegesen körkörös irányban 

(C=cirkumferenciális) csíkokat. 

Az aneurizmazsákokból vett (összesen 91 darabszámú) uniaxiális mintákon szintén 

elvégeztem az arteria carotis interna esetében említett eljárást, mely során feszültség-

alakváltozás diagramokat határoztam meg, majd minden egyes minta esetében 

megvizsgáltam, hogy a Mooney–Rivlin-modell 3- vagy 5-paraméteres változata közelíti-e 

jobban a diagrammot. A kapott eredményeket szintén a Függelék A. fejezetében foglaltam 

össze táblázatosan. 

Mind az arteria carotis internák, mind pedig az aneurizmák esetében több betegről is 

(sajnálatosan nem az összesről) rendelkezésemre állt jó néhány adat. Ilyen például a nemük, a 

koruk vagy, hogy van-e magas vérnyomásuk, ha igen kezelték-e, az aneurizmák esetében 

pedig, hogy volt-e már ruptúrálva stb. Ez az adatbázis értékét növeli ugyan (a mérések 

darabszáma is egyedülállónak tekinthető), de sajnos statisztikai kimutatásokhoz sokkal több 

kellene. Mindenféle szempont szerint kiértékelve az eredményeket, sajnos az orvosi 

kórtörténetekre vonatkozó viszonylag hiányos adatok, és a mérések “viszonylag alacsony” 

száma miatt csupán néhány szempontból találtam jellegzetesen kimutatható eredményt. Az 

alábbiakban ezeket foglalom össze. 

A kontrollcsoportnak használt arteria carotis interna-mintákon végzett méréseknél a biaxiális 

mérési eredményeket találtam igazán értékesnek. Egy diagramon ábrázolva a biaxiális 

mérésekből nyert görbéket (1.14. ábra) csupán annyi állapítható meg, hogy egy lágyabb 

(1.15.a ábra) és egy ridegebb (1.15.b ábra) anyagtípus látszik formálódni. Statisztikailag is 

alátámasztva ezt a megfigyelést, 95%-os szignifikancia szint mellett kimutatható eltérést 

állapítottam meg a tönkremeneteli pontokhoz tartozó feszültség-alakváltozás párok alapján 

definiálható meredekség-jellegű (feszültség/alakváltozás) mennyiségeknél. Sajnos a mérések 

alacsony száma miatt nemre, korra és kórtörténetre vonatkozó egyértelmű megfigyeléseket 

nem lehet tenni. 
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1.14. ábra: Az arteria carotis interna-minták (ACI) biaxiális méréseinél nyert hosszanti és 

körkörös regisztrátumok átlagolása után nyert görbék. 

 

a)                                                                             b) 

1.15. ábra: Az arteria carotis interna-minták (ACI) biaxiális méréseinél nyert hosszanti és 

körkörös regisztrátumok átlagolása után nyert görbék csoportosítás a) lágyabb és  b) 

ridegebb viselkedéssel jellemezhető anyagokra. 
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a) 

 

b)                                                                             c) 

1.16. ábra: Az arteria carotis interna-minták (ACI) biaxiális méréseinél nyert hosszanti és 

körkörös regisztrátumok átlagolása után nyert mérési görbékre illesztett Mooney–Rivlin 

anyagmodellek a) az összes mintára, b) a lágyabbra, ill. c) a merevebb viselkedéssel 

jellemezhető mintákra. 

Mooney–Rivlin görbéket illesztettem az összes arteria carotis internaból nyert mérési 

sorozatra együtt, valamint az általam lágyabb és a ridegebb csoportba sorolt görbékre külön-

külön is (lásd 1.16. ábrát). 

 c1 [Pa] c2 [Pa] c3[Pa] c4 [Pa] c5 [Pa] 

Max. 

feszültség 

[Pa] 

Max. 

alakváltozás 

[m/m] 

ACI_összes 4248 -3946  22900  
1592000 

±679000 

0,8053 

±0,1650 

ACI_3-4-5-6-11 

(merevebb) 
150900 -136600  75490  

2301000 

±1319000 

0,6258 

±0,1176 

ACI_1-8-9-10-12-

13 (lágyabb) 
35700 -30560  9998  

1000000 

±488800 

0,9550 

±0,2446 

1.1.Táblázat: Arteria cartotis interna-minták átlagolásával nyert hiperelasztikus 

anyagmodellek paraméterei, valamint a maximális feszültségek és megnyúlások, melyek az 

első visszafordíthatatlan mértékű károsodáshoz tartoznak. 



 

49 

Az 1.1. táblázatban összefoglaltam az arteria cartotis interna-minták csoportosításával nyert 

Mooney–Rivlin anyagállandókat, valamint az átlagolt maximális feszültségeket és 

alakváltozásokat (95%-os szignifikanciaszint mellett), melyekhez a tönkremenetelt jelző első 

károsodási értékek tartoznak. 

Térjünk most rá az aneurizmák uniaxiális mérési eredményeinek csoportosítási lehetőségeire. 

Ebben az esetben már sokkal nagyobb számú mérési eredmény állt rendelkezésemre, szám 

szerint 91. Eltéréseket vizsgáltam nem és irányultság szerint. Összesen 9 különböző típusú 

csoportot alkottam ezek alapján (lásd 1.17. ábra), melyekre görbéket illesztettem: az összes 

együtt kezelve, külön a nők és külön a férfiak, külön a circumferentialis (a zsák 

„főtengelyére” merőleges körkörös irányú) és külön a meridionalis (a zsák „főtengelyével” 

közel egyező), valamint külön érdemes még kiemelni a circumferentialis nő, a 

circumferentialis férfi, a meridionalis nő és a meridionalis férfi eseteit. Sajnos kórtörténeti 

alapon történő különbségtételre még mindig nem elegendő az adat. 

Az aneurizmák csoportosított görbéinél is elvégeztem a Mooney–Rivlin-modellekkel való 

közelítést (lásd 1.18. ábra). 
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1.17. ábra: Aneurizmák mérési eredményeinek csoportosítása nem és irány szerint. 
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1.18. ábra: Az 1.17. ábrán látható csoportosított regisztrátumok ponthalmazára illesztett 

Mooney–Rivlin-anyagmodellek. 

Az 1.2.Táblázatban összefoglaltam az aneurizmák csoportosításával nyert Mooney–Rivlin 

anyagállandókat, valamint az átlagolt maximális feszültségeket és alakváltozásokat (95%-os 

szignifikanciaszint mellett), melyekhez a tönkremenetelt jelző első károsodási értékek 

tartoznak.  

Jól kivehető különbség figyelhető meg a nőkből és a férfiakból vett minták átlagolása után. 

Megállapítottam, hogy a férfiak mintái ridegebbek: rendre alacsonyabb megnyúlásnál, viszont 

magasabb feszültségi értékek mellett mennek tönnkre. Ez a jelenség akkor is megmarad, ha a 

circumferentialis osztályba tartozó nőket és férfiakat vizsgáljuk, valamint akkor is (bár kevésé 

jellegzetesen), ha a meridionális osztálynál tesszük ugyanezt. (A cirkumferenciális alosztályt 

tekintve ez az eltérés 95%-os szignifikanciaszint mellett, ám a meridionális alosztályban 

csupán 85%-os szignifikanciaszint mellett mutatható ki ugyanez.) A statisztikai kiértékelés 

során megállapítottam tehát, hogy 95%-os szignifikanciaszint mellett a nők és férfiak esetében 

kimutatható eltérés van a tönkeremenetelhez tartozó feszültség-alakváltozás pontpárokra 

értelmezett meredeksége-jellegű mennyiségben.  

A cirkumferenciális és meridionális osztályok között nem mutattam ki szignifikáns eltérést. 

Csupán 18%-os szignifikanciaszint mellett jelentkezik különbség. Az alosztályokat tekintve, a 

nők esetében az irányultságban tapasztalható eltérés 26%-os szignifikanciaszint mellett 

jelentkezik, a férfiak esetében pedig csupán 3%-os szignifikanciaszint mellett. 

A 91 mérésből 26 a férfiből vett minta, a többi 65 pedig mind női érfalból származik. 32 

circumferentialis és 33 meridionalis irányú minta volt, a maradék 26 minta esetében az 

irányultság nem volt megállapítható, ezért az átlagolás során ezeket a mintákat csak a nemek 

alapján végzett különbségtételnél tudtam figyelembevenni. 
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 c1 [Pa] c2 [Pa] c3[Pa] c4 [Pa] c5 [Pa] 
Max. 

fesz. [Pa] 

Max. alakv. 

[m/m] 

ANEURIZMA 

összes 
-168300 187800  196000  

431500 

±69420 

0,6834 

±0,0535 

ANEURIZMA nő -101600 154200  118900  
416200 

±68570 

0,6995 

±0,0767 

ANEURIZMA férfi -104200 148400  205300  
524200 

±151300 

0,5928 

±0,1154 

ANEURIZMA 

circumferential 
-734500 784700 1623000 -5627000 5307000 

553000 

±129000 

0,7550 

±0,1169 

ANEURIZMA 

meridional 
-5346 72000  62600  

461700 

±116200 

0,6414 

±0,1126 

ANEURIZMA 

circumferential_nő 
-551000 588100 1759861 -5840000 5217000 

472700 

±145300 

0,7765 

±0,1365 

ANEURIZMA 

circumferential_férfi 
-523300 535400 896300 -26040000 19520000 

747000 

±289800 

0,6976 

±0,2764 

ANEURIZMA 

meridional_nő 
-62780 105400  106700  

398100 

±1162 

0,6797 

±0,1568 

ANEURIZMA 

meridional_férfi 
-19120 73240  257000  

601700 

±291500 

0,5571 

±0,1286 

1.2.Táblázat: Aneurizmák  átlagolásával és csoportosításával nyert hiperelasztikus 

anyagmodellek paraméterei, valamint a maximális feszültségek és megnyúlások, melyek az 

első visszafordíthatatlan mértékű károsodáshoz tartoznak. 

Érdemes összehasonlítani az arteria carotis interna minták összesítésével nyert eredményeket 

az aneurizmák összesítésével kapottakkal. Mivel az aneurizmák esetében egytengelyű 

méréssorozat történt, ezért az uniaxiális mérésekre illesztett görbe paramétereivel érdemes 

felrajzolni a biaxiális görbét is, illetve fordítva, a carotis interna minták biaxiális mérési 

eredményeire illesztett görbe alapján nyert paraméterekkel érdemes felrajzolni az uniaxiális 

görbét is. Megállapítható, hogy az aneurizmára illesztett görbe maximális feszültsége kb. egy 

nagyságrenddel nagyobb az arteria carotis interna maximális feszültségénél (1.19. ábra). 

  

1.19. ábra: Arteria carotis interna minták valamint az aneurizma minták összesítésére 

illesztett görbék 
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2. A VÉRBEN ÁRAMLÓ VÖRÖSVÉRTESTEK KONTINUUM-
MECHANIKAI ALAPOKRA ÉPÜLŐ  NUMERIKUS MODELLJEI 

 

Az érfal anyagjellemzőinek meghatározása után a következő lépés a bevezetésben kitűzött 

célok elérésére alkalmas numerikus vizsgálat végrehajtása. A feladat, illetve a mai számítási 

célokra használt technikák ismeretében egyértelműnek tűnik, hogy kizárólag számítógépes 

modellek jöhetnek szóba. 

Elsőként az arteria carotis interna mérettartományába eső erekben történő véráramlás 

numerikus vizsgálatát végeztem, ehhez a mérettartományhoz állnak ugyanis most már 

rendelkezésemre anyagjellemzők. Ennek a célnak az elérésére a tisztán kontinuum alapú 

modellezést találtam megfelelőnek, ebben a fejezetben az ilyen típusú modellezés (a 

kontinuummechanika alapfeltevéseit elfogadó és betartó modellek) felhasználhatósági 

határainak kiderítése volt a célom. Mivel dolgozatomban az emberi artériákban a vér által 

szállított sejtes elemek – elsősorban a vörösvértestek – érfalra gyakorolt hatásának 

modellezését tűztem ki célul, adott tehát, hogy azokat az áramlástani szoftvereket használtam, 

amelyek képesek áramló közegekben mozgó részecskék hatásának figyelembevételére.  

A terjedelemre előírt korlátok miatt az áramlástani vizsgálatok – jórészt ismertnek 

feltételezhető – alapegyenleteinek felsorolását mellőzöm
16

, helyette a Függelékben helyeztem 

el a vonatkozó összefoglalókat (lásd a Függelék C. fejezetét), és a szakirodalmat.  

A kontinuummechanikai alapú áramlástani feladat véges térfogatos analíziséhez első 

lépésként a vér jellemzőinek pontos ismerete szükséges. A vér sejtes elemekből (kb. 44%) és 

vérplazmából (kb. 56%) áll (lásd Függelék B.6. fejezet). A vér sejtes állománya 

vörösvérsejtekből, fehérvérsejtekből és vérlemezkékből áll. A vérplazma a vérsejtek közét 

kitöltő mátrix. Az alábbiakban először a vörösvérsejtek vagy más néven a vörösvértestek 

(erythrocyták) fiziológiailag normális határokon belüli jellemzőit mutatom be. A 

vörösvértestek alakja bikonkáv korong (2.1. ábra), bár az áramlástani számítások során az 

egyes részecskék gömbként is modellezhetőek.  

A vörösvértestek jellemzői (Bronzino[1995]): 

                                                             

16
 Ettől az elvtől csak akkor fogok eltérni,  amikor a fejezet második felében ismertetem azokat az új 

modelleket, amelyek a végeselemes analízis „radikális” átalakításával folyadékban mozgó, 

kifejezetten nagyméretű testek vizsgálatára is alkalmasak. 
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1) a sejtek száma egy mm3
 vérben:  

a) nőknél:  4,2-5,4 *10
6
 

b) férfiaknál:  4,6-6,2*10
6
 

c) átlagosan  5*10
6
 

2) részecskeméretek:  

a) átmérő:   6-9 (7,5) m 

b) vastagság:  1,84-2,84 (2,34) m 

c) „nyak”:  0,81-1,44 (1,12) m 

d) felszín:   120-163 (140) m
2
 

e) térfogat:  80-100 (90) m
2
 

3) sűrűség:   1,089-1,100 (1,098) g/cm
3
 

4) moláris tömeg:  20 g/mol 

5) összetétele: 

a) víz:   64-68 (66) % 

b) protein:  29-35 (32) % 

c) egyéb:   1,6-2,8 (2) % 

A zárójelben az átlagos értékeket tüntettem fel. 

 

 

2.1. ábra: A vörösvértestek bikonkáv korong 

(fánkhoz hasonló) alakja elektron-

mikroszkópos felvételen 

[http://embryology.med.unsw.edu.au/Notes/h

eart20.htm, 2010] 

 

 

A vérplazma jellemzői (Bronzino[1995]): 

1) összetétele: 

a) tömegszázalékban:   víz: 91 % 

b) térfogatszázalékban:   víz: 94,8 % 

2) tömegsűrűsége:    1,035 ± 0,005 g/cm
3
 

3) viszkozitása:     1,5-2-szerese a vízének 
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4) moláris tömege:    18,707 g/mol  

A vér sejtes elemeinek százalékos eloszlása (Bronzino[1995]): 

1) vörösvértest (erythrocyta):    95% 

2) fehérvértest (leukocyta):    < 0,15% 

3) vérlemezke (thrombocyta):   5% 

Fontos eldönteni a numerikus szimulációk során, hogy a vért newtoni vagy nem-newtoni 

folyadéknak tekintsük-e. Nagyobb méretű ereknél, ahol a vér jó közelítéssel continuum 

folyadékként modellezhető a newtoni közelítés elegendő. Azoknál az ereknél viszont, ahol a 

szállított vörösvértestek mérete már nem elhanyagolható az ér átmérőjéhez képest, a nem-

newtoni tulajdonságok előtérbe kerülhetnek. Mivel jelen disszertáció keretében a vér két 

fázisát, azaz a vérplazmát és a sejtes elemeket külön modellezem, ezért a vér, mint összetett 

anyag szimulációjára nem kerül sor. A vérplazma pedig newtoni folyadéknak tekinthető. (A 

kétfázisú vér további tulajdonságairól további részleteket lásd a Függelék B.7. fejezetében.) 

2.1. A „RÉSZECSKETRANSZPORT” ALAPÚ MODELLEZÉS  

 

Tanulmányoztam, milyen lehetőségek vannak a kontinuummechanikai leírásmódban a 

folyadékba szórt szemcsék folyadékdinamikai numerikus vizsgálatára (CFD, computational 

fluid dynamics) fallal határolt csőben. Az Euler-leírású multifázisú modellezés inkább az 

úgynevezett „folyadék-folyadék” multifázisok vizsgálatára alkalmas. Ide tartoznak például a 

légnemű térben diszpergált folyadékcseppek, vagy akár a kontinuum folyadékban lévő 

légnemű buborékok vizsgálata is. Mivel nekem kontinuum folyadékban lévő szilárd 

részecskék vizsgálata volt a célom, ezért a másik leírási mód, a Lagrange-leírású 

részecskekövető multifázisú modellezés, vagy rövidebb nevén az ún. „részecsketranszport” 

módszerrel történő modellezés lehetőségeit és korlátait kívántam elemezni. A modell képes 

szétszórt fázisok modellezésére, melyek szétoszlatva jelennek meg a kontinuum közegben, 

tartalmazza a különálló részek önálló számítását, valamint a részecskék és a kontinuum közeg 

egymásra gyakorolt hatását. A részecsketranszport modellezésének megvalósítása tehát úgy 

képzelhető el, mint egy multifázisú áramlás, melyben a részecskék egy szétszórt fázist 

alkotnak. Az úgynevezett Euler-féle transzport-modell helyett Lagrange-féle transzport-

modellt alkalmaz a szétszórt fázisra, a folytonos fázisra viszont Euler-modellt használ. A 
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szétszórt fázisban minden egyes részecske kölcsönhatásban áll a folyadékkal valamint a többi 

részecskével külön-külön.  

Az összes részecske modellezésének számítási költségeit elkerülendően, a részecskék 

tényleges számát reprezentáló, de annál kisebb számú részecskét is injektálhatunk. A 

folyadékban lévő teljes részecske-fázis modellezése tehát ebben az esetben néhány egyedi 

részecskeminta segítségével történik (megjegyzem, hogy ezek a részecskék a szilárd anyagú 

testeken kívül lehetnének másféle anyagú folyadékcseppek vagy gázbuborékok is). Mivel a 

vérplazmában áramló sejtes elemek túlnyomó többségét vörösvértestek alkotják – én csupán 

ezek modellezését tűztem ki célomul. A vörösvértesteket a folyadékban áramló szilárd 

testekként modelleztem. 

A részecskék útja nyomon követhető befecskendezési helyüktől egészen addig, amíg el nem 

hagyják a számítási tartományt. Minden részecske, melyet ugyanaz a minta-részecske 

reprezentál, pontosan ugyanazt az utat fogja követni, még abban az esetben is, ha a részecskék 

szétszóródására turbulens modellt használunk. A részecskék időben történő nyomonkövetése 

a megszokott differenciálegyenletek segítségével történik. Ezek az egyenletek a helyre, 

sebességre, tömegre vonatkoznak. Az egyenleteket végül egyesítjük, hogy a részecskék 

viselkedését meghatározhassuk a folyadéktartományon történő áthaladásuk során.  

A Lagrange típusú nyomonkövetés során a részecskék útját integráljuk a diszkretizált terület 

felett. Az egyes részecskéket a beinjektálási pontjuktól egészen addíg nyomonkövetjük, míg 

el nem hagyják a területet, vagy akár tehetünk néhány integrálási kritériumot is. A 

részecskéket sorban injektáljuk, azért hogy az összes részecskére vonatkozó nyomvonal 

átlagát megkapjuk, és hogy kiindulási tagokat generáljunk a folyadék tömeg-, impulzus- és 

energia-egyenleteihez. A következőkben a részecskék nyomonkövetésének módszerét 

mutatom be. 

A részecske elmozdulásának számítását a részecske sebességének t  időlépcső feletti, előre 

mutató Euler-féle integrálás segítségével számítjuk. 

 ,

ú r r

i i részecske ix x v t  , (2.1) 

ahol az r  és ú  felső indexek a régi és az új értékekre vonatkoznak és ,részecske iv  a részecske 

sebessége. Az előre irányuló integrálás során a részecske sebességét az időlépés kezdeténél 

számítjuk, és a teljes időlépésre érvényesnek tekintjük. Az időlépés végén pedig kiszámítjuk a 

részecske új sebességét az egyenlet analitikus megoldásának használatával. 
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  exp 1 expr

részecske folyadék részecske folyadék összes

t t
v v v v F

 


 

    
          

    
 (2.2) 

A folyadék tulajdonságait az időlépés kezdeti időpillanatában tekintjük. A részecske 

impulzusa, meg fog egyezni a részecske sebességével az időlépcső kezdeti pillanatában. Az 

teljes erő számítása során a folyadék több változójára is szükség van a részecske 

tartózkodásának a helyén. Ilyen változó például a sűrűség, a viszkozitás és a sebesség. Ezeket 

a változókat mindig pontosan figyelembe kell venni azon elem számítása során, amelyben a 

részecske éppen utazik, valamint amikor az elemen belüli pozíciót számítjuk, és amikor a 

diszkretizációs algoritmus alapjául szolgáló alakfüggvényt használjuk a részecske helyén a 

csúcsokból történő interpolálásnál. 

A folyadék a részecske mozgását okozza a viszkózus erő, valamint a részecske és a folyadék 

sebessége közötti különbség által. Fordítva pedig, létezik egy ellensúlyozó hatás, amit a 

részecske gyakorol a folyadékra a viszkózus homlokellenállási erőnek köszönhetően. Ezt a 

hatást a két fázis kapcsolásának hívjuk. Amennyiben viszont a részecskék nem hatnak vissza 

a folyadékra, akkor a kölcsönhatást egyirányú kapcsolásnak nevezzük. Ha a részecskék is 

visszahatnak a folyadék viselkedésére, a kölcsönhatást kétirányúnak nevezzük.  Az áramlási 

kép előrejelzése egyirányban kapcsolt rendszereknél viszonylag egyszerű. A folyadékáram 

mezeje a részecskék pályagörbéjétől függetlenül számítható. Az egyirányú kapcsolás 

elfogadható megközelítésnek tekinthető, abban az esetben, amikor a részecskék „ritkán” 

helyezkednek el az áramlási térben és egymásra hatásuk elhanyagolható, minden részecske 

„önállóan” mozog a többiek által nem zavart áramlási térben, azaz a részecskék 

folyadékáramra gyakorolt hatása elhanyagolható. A kétirányú kapcsolás viszont megköveteli, 

hogy az impulzusegyenletek a részecskék kezdeti értékeit, az ún. forrástagokat is 

tartalmazzák. Ezeket előállíthatjuk, ha követjük őket az áramlás mentén. A részecskék kezdeti 

értékét arra a kontroll térfogatra alkalmazzuk, ahol a részecske az időlépcső során helyet 

foglal. Az impulzusegyenletek esetében pedig úgy vesszük őket figyelembe, hogy a 

transzportegyenleteket megoldjuk a kiindulási pillanatban. Egy részecskét leíró forrásegyenlet 

tehát a következő: 

 SpS

p
RC

dt

dS
  , (2.3) 

ahol pSC   a részecskék közreműködését jelenti, mely a megoldás során lineáris, SR pedig 

minden más közreműködést magába foglal. A kiindulási érték tehát, amelyet a kontinuum 
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fázishoz kell adni, az adott részecskére vonatkozó S  szorozva az áramlási sebességgel, mely 

a tömegáram sebessége osztva a részecske tömegével. 

A részecskék forrástagjait újra és újra ki kell számolni, ha egy új részecske kerül be a 

rendszerbe. A forrástagokat a memória elraktározza, hogy bármelyik időpillanatban 

alkalmazhatók legyenek, amikor a folyadék együtthatóinak számítására szükség van. Így tehát 

a forrástagokat egészen addig alkalmazhatjuk, míg új részecskét nem juttatunk a rendszerbe. 

Tekintsünk egy diszkrét részecskét, mely a folytonos folyadék közegében halad. A 

részecskére ható erők, melyek a részecske gyorsulását okozzák, a részecske és a folyadék 

sebessége közötti különbségnek, valamint a részecske által a folyadékra gyakorolt 

elmozdulásnak köszönhetők. Egy ilyen részecskére vonatkozó mozgásegyenlet, az ún. 

Basset–Boussinesq–Oseen-egyenlet alapján
17

 (Basset [1888], Boussinesq [1903], Oseen 

[1927]) állandósult áramlásra a következő alakot ölti: 

 iensnyomásgradtömegvirtuálisfelhajtóvonó
r

r
dt

d
m FFFF

v
 , (2.4) 

mely az alábbi részecskére ható erőket tartalmazza a jobb oldalon: 

 
vonóF  a részecskére ható úgynevezett vonó/vonszoló erő (szokás folyadékellenállásnak 

is nevezni), az az erő, mely a test folyadékon belüli mozgásával ellentétesen hat, és 

függ a sebességtől, valamint a folyadékban lévő test alakjától.  

 
felhajtóF  a folyadékba merült részecskére ható erő (a súlyerőt is tartalmazza). 

   31
6

folyadék

felhajtóerő részecske folyadék részecske részecske részecske folyadék

részecske

m m m d
 

 


 
      

 
F g g g  

 tömegvirtuálisF  a virtuális (vagy növekményi) tömegerő. Ez a tag rendkívül fontos abban 

az esetben, ha az elmozdított folyadék tömege összehasonlítható nagyságrendű vagy 

meghaladja a részecske tömeget, mint például a buborékok mozgása esetében. Azért 

adjuk a rendszerhez, mert egy gyorsuló vagy lassuló test az őt körülvevő folyadék egy 

részét magával kell, hogy rántsa a mozgása során, mivel a mozgó test és a folyadék 

nem tudja egyszerre ugyanazt a fizikai területet elfoglalni. Az egyszerűség kedvéért ez 

úgy modellezhető, mintha egy bizonyos mennyiségű folyadék a testtel együtt 

mozogna, bár a valóságban a teljes folyadéktér gyorsul valamilyen mértékben.  

                                                             

17
 A Basset-erő elhagyásával. 
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Nem viszkózus, összenyomhatatlan folyadékban lévő gömb alakú részecskére a 

virtuális tömegerő a következőképpen számítható (Crowe et al. [1998]): 











dt

d

Dt

DV
rfrf

tömegvirtuális

vv
F

2



, 

ahol fv  a folyadék sebessége, rv  a gömb alakú részecske sebessége, f  a folyadék 

sűrűsége, rV  a részecske térfogata, DtD /  pedig anyagi idő szerinti deriváltat jelent. 

 
iensnyomásgradF  a nyomásgradiens erő. Ez az erő a folyadék gyorsulásának köszönhetően a 

részecskét körülvevő folyadékban lévő nyomásgradiensből származik. Ez csak akkor 

jelentős, ha a folyadék sűrűsége összehasonlítható, vagy nagyobb, mint a részecske 

sűrűsége. 

A turbulencia kérdésében mind a mai napig megoszlanak a vélemények. Zamir [2005] 

koronária erek áramlástanával foglalkozó könyvében taglalja, hogy véráram esetében csak 

lamináris áramlásról beszélhetünk. Mások szerint viszont abban az esetben, ha a kontinuum 

közeg részecskéket is tartalmaz, részecske indukálta turbulencia figyelembevételére van 

szükség (Sato et al. [1996, 2000]). 

2.2. SZÁMÍTÁSOK A MEREV ÉRFAL (NEM KAPCSOLT) MODELLJE ALAPJÁN  

 

Numerikus számításaimban tehát a részecsketranszport-modellezés esetében csak gömb alakú 

részecskék modellezésére van lehetőség, ezért én a helyettesítő gömb sugarát 

mmrgömb

61078,278,2   -re választottam. Ebben az esetben a gömb térfogata megegyezik 

egy vörösvértest térfogatával ( 390gömb VVSV m V  ), a bikonkáv korong alakkal rendelkező 

vörösvértestek felszíne viszont nem azonos a helyettesítő gömb felszínével: 

22 140,12,97 mAmA VVSgömb   , ezért egy 1,44-es értékű módosító alaki tényezővel 

célszerű korrigálni az eltérést, amelyet az áramlástani vizsgálat során figyelembe is vettem. 

Megjegyzem ugyan, hogy az áramlástani ellenállás – a vörösvértestek fánk-szerű alakja miatt 

– irányfüggő, ennek figyelembevételére azonban ennél a modellnél nincs lehetőség. A 

részecsketranszport-modell ugyanis nem veszi figyelembe a részecskék folyadékból elfoglalt 

térfogatát, tömegközéppontjukkal mozognak csupán, és a falnak való ütközésük is a 

tömegközépontjukkal történik, és ezért nem tudjuk követni, hogy éppen hogyan állnak az 

áramlás irányához képest. 
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A fejezet elején a vérre megadott összefoglaló jellemzőkből kiszámítható, hogy 1 kg vér 

maximálisan körülbelül 12105   részecskét tartalmaz, 1kg-nyi vörösvértest pedig 1310  db-ot 

jelent. Ebből az következik, hogy 1 kg-nyi vér körülbelül 0,5 kg vörösvértestet tartalmaz, 

tehát a körülbelül maximális 50%-os telítettséget kell alapul vennünk a számításokban. 

Egy adott geometriájú, 1,5r mm  sugarú görbült artériaszakaszban áramló vér 

modellezésével kezdtem a vizsgálataimat (lásd. 2.2. ábrát). Ehhez a nagyságrendű 

érszakaszhoz ugyanis anyagi paraméterek állnak már rendelkezésemre. (A különböző 

geometriák áramlásra gyakorolt hatásával tanszékünk egyik munkatársa, Nasztanovics Ferenc 

is foglalkozik. Az egészséges artériákon kívül aneurizmák geometriájának hatását is vizsgálta 

[2008].) A számítás során alkalmazott alapvető feltételezésem az volt, hogy tisztán kontinuum 

alapon csak a nagyobb átmérőjű érszakaszok vizsgálhatók, ahol a vörösvértestek átmérőjének 

nagyságrendje lényegesen kisebb (2-3 nagyságrenddel) az ér átmérőjénél.  

2.2.ábra: A vizsgált cső képe 

Az ábrán az idealizált geometria 

látható, amelyen Lagrange-féle 

részecsketranszport típusú 

modellezés lehetőségeit vizsgáltam. 

Az érszakasz átmérője 3 mm, a 

bemenetnél található egyenes 

szakasz, valamint a kimenetnél 

található szintén egyenes szakasz 

hossza egyaránt 3 cm. A kettőt egy 

3 cm sugarú, negyedkör vezérgörbéjű íves csőszakasz köt össze. Ez a geometria 

nagyságrendileg az arteria carotis interna mérettartományába esik. A vér végeselemes 

hálóját 18480 csomópont és 14991 hexaéder elem alkotja. A bemenetnél úgynevezett 

„inlet”, a kimenetnél pedig „opening” peremfeltételt alkalmaztam. 

Tekintsük a vér sebességét az arteria carotis interna tartományába eső (kb. 3 mm-es 

átmérővel rendelkező) érszakaszon körülbelül 35 cm/s-nak (Malek et al. [1994], Niehaus et al. 

[1998], Aaronson et al. [2000], Vastagh et al. [2008], Schulte-Altedorneburg és Clevert 

[2009]), amelyből arra az eredményre juthatunk, hogy másodpercenként körülbelül 3 cm
3
 – 

vagy másképpen kifejezve 2,71 gramm – vér (ebből másodpercenként 1,358 gramm VVS) 

áramlik be az artériába. Az úgynevezett reprezentáló részecskék száma nem feltétlenül 
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egyezik meg a részecskék valódi számával, annál akár nagyságrendekkel is kisebb lehet. A 

fenti adatokból kiszámítható, hogy másodpercenként maximálisan 0,001358 kg-nyi 

vörösvértestet kell bejuttatnunk a kontinuumnak tekinthető vérplazmába, ami 50%-os 

feltöltésnek felel meg, a normál hematokrit érték felső határának.  

Mivel a véráram modellezésénél ezidáig a sejtes elemek jelenlétét nem vették figyelembe 

(Kulcsár et al. [2011], Szikora et al. [2008]), megvizsgáltam, hogy milyen hatása van a 

szemcsékkel való telítettségnek (lásd 2.3. ábrát). A vizsgálat során a könnyebb 

összehasonlíthatóság és a részecsketranszport módszer alkalmazása miatt a sebességet 

konstans 35 cm/s-nak tekintettem, a pulzáló terhelést elhanyagoltam. Szintén az 

összehasonlíthatóság miatt (és hivatkozva Zamir [2005] munkájára), lamináris áramlást 

feltételeztem. 

 

a)                                                                         b) 

2.3. ábra: Az a) ábra a nyomásgradiensek maximális értékeit ábrázolja a telítettség 

függvényében, a b) ábra  pedig a vörösvértestek által a falra gyakorolt maximális 

többletfeszültségeket mutatja (a maximális értékek ugyanabban az időlépésben lettek 

leolvasva, a maximális értékek helyei pedig közel azonos helyen a cső bemeneti oldalához 

közelebb, a kanyarulat tövénél keletkeztek). 

Megállapítottam, hogy a részecskéket nem tartalmazó modellnél kapott nyomásgradiens 

(11300 kg/m
2
s

2
) közel dupláját (20400 kg/m

2
s

2
) eredményezi, ha 95%-osan telített modellt 

használunk. Az élettanilag reális tartomány a 40-50%-os telítettség között van, ami körülbelül 

14500-16000 kg/m
2
s

2
-os nyomásgradienst jelent. Ez az érték is 35%-al több, mint annál a 

modellnél, ahol a sejtes elemek jelenlétét nem vettük figyelembe. Megállapítottam, hogy 

hasonló jelenség figyelhető meg a vörösvértestek ütközései által a falban keltett 

többletfeszültségek esetében is. A 2.3.b ábra grafikonjára lineárist fektetve megállapítható, 
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hogy 5% telítettség esetén kb. 4 Pa a többletfeszültség, a 95%-os telítettségnél akár a 13 Pa-t 

is elérheti. Az élettanilag reális tartományban az érték 8 Pa körül mozog. 

Megállapítottam, hogy a falban ébredő maximális nyírófeszültségek a telítettségtől 

függetlenül 2,29 Pa körül alakultak. 

A vörösvértestek artériacsőhöz viszonyított átmérőjének hatását is megvizsgáltam (lásd 2.4. 

ábrán az eredményeket logaritmikusan ábrázolva). A vizsgált érátmérők a következők voltak 

[mm]-ben megadva: 0,006; 0,03; 0,06; 0,3; 0,6; 3; 15 és végül 30. A felsorolásban a legkisebb 

érték a 0,006 mm már a vörösvértesttel megegyező nagyságú átmérővel rendelkező kapillárist 

jelenti, a legnagyobb 30 mm-es érték pedig az emberi testben lévő legvastagabb ér, a hasi 

aorta méretének felső határával egyezik meg. Ennél nagyobb méret egészséges szervezetben 

anatómiailag nem reális, hasi aortaaneurizma gyanúját veti fel. 

Megállapítottam, hogy a nyomásgradiens (2.4.a ábra) a 0,3 mm-es átmérőnél nagyobb 

ereknél közel konstansnak tekinthető, csupán a 30 mm-es, aneurizma kialakulásának gyanúját 

felvető nagyságrendben tapasztalható egy kis emelkedés. A 0,3 mm alatti ereknél a numerikus 

szimulációval kapott értékek növekednek. A vörösvértestek által okozott többletfeszültségek 

(2.4.b ábra) esetében a 0,3 mm-nél kisebb erek esetében a hatás gyakorlatilag numerikusan 

kimutathatatlan, a 0,3 mm-nél nagyobb erek esetében a hatásuk viszont egyre nő. A falban 

keletkező maximális nyírófeszültség-értékek alakulásában nem mutattam ki jelentős eltérést 

az átmérő függvényében, rendre 2±0,3Pa körül alakulnak. Mindezekből arra a következtetésre 

jutottam, hogy a körülbelül mm körüli erek esetében a szimulációnál tapasztalt irreálisan nagy 

nyomásgradiens értékek miatt, valamint, mivel szintén ebben a kicsiny mérettartományban 

lévő ereknél a vörösvértestekből származó többletfeszültség kimutathatatlan, erre a 

mérettartományra ezt a fajta modellezést nem tartom alkalmasnak. Az ebben a mm alatti 

mérettartományban az eredmények nem reálisak, hiszen a vörösvértestek jelenléte miatt 

számszerűsíthető többletfeszültségek kell, hogy keletkezzenek. A mm feletti tartományban 

viszont ezek a többletfeszültségek arányosak a bemenő sebességgel. 
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a)                                                                            b) 

2.4. ábra: Az ábra a) részén a nyomásgradiensek maximális értékeit ábrázoltam az átmérő 

függvényében, a b) ábra  pedig a vörösvértestek által a falra gyakorolt maximális 

többletfeszültségeket mutatja.  

2.3. A KAPCSOLT MODELL 

 

Kapcsolt rendszernek nevezzük azt, amikor fizikailag vagy számítástechnikailag különböző 

komponensek hatnak egymásra dinamikailag. A kölcsönhatást egyirányúnak nevezzük, ha 

nincs visszacsatolás az alrendszerek között, és kétirányúnak (vagy általánosan 

többirányúnak), ha létezik visszacsatolás az alrendszerek között. Ebben az esetben, ami 

minket elsődlegesen érdekel, az az, hogy a rendszert leíró kapcsolt egyenletek szimultán 

megoldásával kapjunk meg eredményeket. Az összetett kapcsolt rendszerek felbontása a 

szimuláció során hierarchikus, kettő vagy akár több szintre is felbontható. 

Az alrendszereket úgynevezett fizikai mezőknek nevezzük, ha a matematikai modelljük 

leírhatók mezőegyenletekkel. Például kontinuum elmélettel leírt mechanikai vagy nem-

mechanikai jelenségek: szilárd testek, folyadék, hő és elektromágnesesség, stb. Időnként ezek 

a komponensek valóban el is különülhetnek, mint például a merevtest-szerű 

mechanizmusoknál. Akadnak azonban olyan mesterséges alrendszerek is, melyeket 

numerikus, számítástechnikai okok miatt egyesítünk. Ilyenek például azok a mesterséges 

érintkezési felületek, melyek az információcserét könnyítik meg két alrendszer között. 

A mezőket térben és időben diszkretizáljuk, felosztásuk lehet úgynevezett „algebrai” vagy 

„differenciális”. Az algebrai felosztást eredetileg illeszkedő hálókra fejlesztették ki, majd 

később nem-illeszkedő hálók mesterséges érintkezési felületekkel történő kapcsolásával 

általánosították az eljárást (Park et al. [2001]). A differenciális felosztás gyakran nem-
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illeszkedő hálókhoz vezet, erre tipikus példa az FSI (fluid structure interaction), azaz a 

folyadék-szilárd kölcsönhatást megvalósító kapcsolatok. A nem-illeszkedő háló annyit jelent 

ugyanis, hogy a folyadék és a szilárd rész hálójának csomópontjai nem szükségszerűen 

illeszkednek egymáshoz. Jelen disszertáció keretében csak az FSI kapcsolatokkal 

foglalkozom, hő-, elektromágneses vagy egyéb kölcsönhatásokat nem tárgyalok. 

Megjegyzem, hogy magát a folyadékteret is számos fizikai hatás vezérli, mint például a 

viszkozitás, az összenyomhatóság mértéke, a gravitáció stb. Ezeknek a különböző hatásoknak 

a figyelembevételével vagy elhanyagolásával igen eltérő egyenleteket kaphatunk. Numerikus 

modellje, a CFD (Computational Fluid Dynamics) folyadékáramot, hőtranszfert és más 

kapcsolódó fizikai folyamatot tartalmazó rendszerek viselkedésének leírására alkalmas 

számítógépes eszköz. Egy adott területen lévő folyadékáramot leíró egyenletek megoldásával 

dolgozik, a megadott (ismert) peremfeltételek figyelembevételével.  

Bizonyos esetekben erős és olykor nemlineáris összefüggés van a mezők között, melyeket az 

FSI során összekapcsolunk. Ilyen feltételek mellett a konvergens megoldás elérése érdekében 

kétirányú FSI kapcsolásra van szükségünk. Feladataim megoldásához az ANSYS 11.0 adta 

lehetőségeket igyekeztem kihasználni. Az említett programcsomagnak van egy CFX nevű, 

CFD-elven működő szoftvere, valamint egy szilárdtest-mechanikai feladatokra alkalmazható 

modulja, a két rendszer kapcsolására lehetőség van. A 2.5. ábrán bemutatom ennek működési 

elvét. 

A CFX és a mechanikai alkalmazás közötti adatkommunikációt az ANSYS megoldója 

automatikusan vezérli. A kapcsolt szimulációhoz először az szükséges, hogy a feladatot 

külön-külön a mechanikai és az áramlástani megoldóval is definiáljuk. A mechanikai 

programrészhez, mint a kapcsoló eljárás házigazdájához csatlakozik a CFX megoldója. Amint 

a kapcsolat létrejött, a megoldók hat előre definiált szinkronizációs ponton (továbbiakban SP) 

haladnak végig. Minden egyes pontnál mindkét megoldó begyűjti a számára szükséges 

adatokat, melyek a következő ponthoz való továbbjutásukhoz szükséges. Az első három pont 

arra szolgál, hogy a megoldókat felkészítse a számítási eljárásra, melyek az utolsó három 

szinkronizációs pont során adódnak. Ezek az utolsó pontok határozzák meg a kapcsolási 

lépések sorát, melyekből mind egy vagy több úgynevezett stagger/coupling iterációból áll. 

Minden egyes belső iteráció során, mindegyik mezőmegoldó begyűjti a másik megoldótól 

szükséges adatokat, és kiszámítja az aktuális időlépcső egyenleteinek ismeretleneit. A belső 

iterációk addig folytatódnak, míg az iterációszámra beállított maximumot el nem érik, vagy 



 

66 

addig, amíg a megoldók közötti adatcsere és minden mezőegyenlet nem konvergál. Az utóbbi 

garantálja az összes mező implicit megoldását a kapcsolási lépés során. 

 

2.5. ábra: A szinkronizációs pontok (SP) sora 

Az ANSYS 11.0 verziójának MECHANICAL APDL (szilárdtest megoldó) és a CFX (áramlástani 

megoldó) kapcsolásának folyamatábrája 
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2.4. SZÁMÍTÁSOK A HIPERELASZTIKUS ÉRFAL (KAPCSOLT) MODELLJE 
ALAPJÁN  

 

Feladatom a vér és az érfal többszörösen kapcsolt modelljének a megalkotása volt. Egyrészt a 

folyadék (azaz a vér), illetve a benne áramló részecskék (vörösvértestek) kölcsönösen hatnak 

egymásra, másrészt viszont a pulzáló vérplazma hatására a vér lumenét övező érfal mozgása 

szintén visszahat az áramlási mezőre. Az ún. többszörösen („oda-vissza”) kapcsolt modellezés 

tehát kétszeresen is jelen van az általam vizsgált feladatban. A modellezés során az 

egyszerűség kedvéért az artériaszakasz két végét mereven rögzítettem, a csövet magát pedig 

az agyszövetet reprezentáló rugalmas ágyazással vettem körül. 

Számos futtatást elvégezve egy jellegzetes példát mutatok be az általam arteria carotis 

internára elvégzett biaxiális mérések átlagolásából meghatározott anyagjellemzők 

felhasználásával nyert érfalmodellek alapján (lásd 1.7. táblázat első sora). 

Az előzőekben bemutatott merev falú csőnél alkalmazott geometriát – mint folyadékteret – 

megtartva, köré húztam egy 0,6 mm falvastagságú gyűrűt (Aaronson et al. [2000] munkájára 

hivatkozva), ami az érfal anyagának felel meg (lásd. 2.6. ábra). Az ér lumenét kitöltő 

folyadékon továbbra is áramlástani szimulációt végeztem, a köré húzott gyűrűn pedig 

szilárdtest-mechanikai végeselemes analízist, és a kettőt kapcsoltam. Minden egyes 

időlépcsőben az áramlástani szimulációból a merev falú csőben keletkező hatásokat, mint 

terheket alkalmaztam a köré húzott hiperelasztikus anyagú csőre. Az abban keletkező 

elmozdulásokat pedig a következő lépésben az áramlástani mezőre értelmeztem úgy, hogy 

annak folyadékterét korrigáltam a keletkezett elmozdulásokkal. A bemenő folyadékáram, 

valamint a vörösvértesteket reprezentáló szemcsék ugyanazok voltak, mint az előzőekben 

bemutatott 3 mm átmérőjű, 40-50%-os feltöltöttségű (az élettanilag reális értéknek megfelelő) 

merev falú cső esetében. 

A végeselem hálózati modelljében a folyadéktér 11631 csomópontból és 54060 hexaéder 

elemből, az érfal anyaga pedig 24210 csomópontból és 73713 hexaéderből állt.  

Az artériacső körül alkalmazandó rugalmas ágyazás hatásának vizsgálatára nem tértem ki. 

Ezzel a témakörrel ugyanis tanszékünk – már korábbiakban említett – munkatársa, 

Nasztanovics Ferenc foglalkozik. Rugalmas ágyazási tényezőként 10
15

 N/m
3
-t alkalmaztam, 

így a csőben csak kis elmozdulások keletkeztek, ezért a numerikus szimulációk során 

újrahálózásra nem volt szükség. 
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2.6. ábra: Az artéria-cső geometriája: a 

folyadéktér köré húzott 0,6 mm 

falvastagságú gyűrű. Az artéria 

lumenének átmérője 3 mm, a bemenetnél 

található egyenes szakasz, valamint a 

kimenetnél található szintén egyenes 

szakasz hossza egyaránt 3 cm. A kettőt 

egy 3 cm sugarú, negyedkör 

vezérgörbéjű íves csőszakasz köti össze. 

Ez a geometria nagyságrendileg az arteria carotis interna mérettartományába esik. 

Összehasonlítva a rugalmas falú csövet (kapcsolt modell) a merev falú csővel, a 

nyomásgradiensekben egyértelmű csökkenés tapasztalható. Míg a nem kapcsolt modellnél az 

élettanilag reális tartományban, azaz 40%-50% közötti feltöltöttség esetén a maximális 

nyomásgradiensek 14600-15800 kg/m
2
s

2
  között alakultak, addig a a kapcsolt modell esetében 

5200-9400 kg/m
2
s

2
 közé estek a maximális értékek. Bár a nem kapcsolt és kapcsolt modell 

esetében a maximumok már nem estek azonos helyre, a tendencia megállapítható. A falat érő 

nyírófeszültségek esetében viszont hasonló maximális értékek keletkeztek (2,4 Pa körül) a 

kapcsolt modellnél is, mint a nem kapcsolt modell esetében. Emlékezzünk vissza, hogy a nem 

kapcsolt modellnél a telítettségnek sem volt szignifikáns hatása a nyírófeszültségi 

maximumok alakulására.  

 

a)                                                                    b) 

2.7.ábra: Nyomásgradiensek alakulása a cső kanyarulatánál 40%-os feltöltöttség esetén a) 

merev falú csőnél b) rugalmas falú csőnél  
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a)                                                                    b) 

2.8. ábra: A falban keletkező nyírófeszültségek alakulása a cső kanyarulatánál 40%-os 

feltöltöttség esetén a) merev falú csőnél b) rugalmas falú csőnél  

A 2.7. és 2.8. ábrákon bemutatom a 40%-os telítettséghez tartozó nem kapcsolt, ill. kapcsolt 

modellel kapott nyomásgradiens- és nyírófeszültségeloszlást. 

Az egyenértékű von Mises feszültségek 0,5 Pa körüli értékűek. A 2.9. ábrán bemutatom a 

40%-os telítettséghez tartozó eredményeket a kanyarulat mentén. Megjegyzem, hogy az ábrán 

látható „foltosság” okaként a részecskék jelenlétét tartom felelősnek, mivel a merev falú 

csőben a csúsztatófeszültségekre is jelentkezik „foltosság”. További kutatási céljaim közé 

sorolom a foltosság kérdésének alapos vizsgálatát. 

 

 

 

 

 2.9. ábra: von Mises-feszültségek 

alakulása 40%-os feltöltöttség esetén 

 

 

 

 

Az idealizált geometrián végzett numerikus szimulációk után nézzünk most meg egy valós 

geometrián – egy valós agyi aneurizma környezetéhez tartozó érszakaszon – végzett 
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szimuláció eredményeit is (2.10. ábra).  A számításokat a laboratóriumi vizsgálatokból 

általam mért paraméterek segítségével készítettem ANSYS 11.0 végeselemes szoftverrel.  

2.10. ábra Az általam használt geometria és végeselemes háló a BME Hidrodinamikai 

Rendszerek Tanszékének 

munkatársától, Ugron 

Ádámtól származik, aki 

valós geometriájú agyi 

aneurizmák áramlástani 

körülményeinek szimulá-

ciójával foglalkozik. A 

valós aneurizma modell-

je 204441 csomópontból 

és 533639 elemből áll, 

melyből 289123 tetra-

éder elem, 274 gúla, 206142 ék, 38100 hexaéder. 

Az 1. fejezetben meghatározott (laboratóriumi mérésekből származó) hiperelasztikus 

anyagjellemzőket használtam a numerikus szimulációk során. Két esetet hasonlítottam össze. 

Az első esetben a teljes érszakaszhoz (az aneurizmazsákot is beleértve) azokat a Mooney–

Rivlin-modellel nyert anyagi paramétereket használtam fel, melyeket az egészséges kontroll 

artériák (arteria carotis interna) átlagolásával nyert görbére illesztettem (lásd 1.4. táblázat első 

sora). A második esetben viszont csupán a szülő-artéria kanyarulatára alkalmaztam az előbb is 

említett átlagos egészséges artériára vonatkozó paramétereket, az aneurizmazsákhoz ennek 

megfelelően az aneurizmazsákoknál kapott átlagolt görbével nyert Mooney–Rivlin 

anyagjellemzőket használtam (lásd 1.5. táblázat első sora). Mivel a kapott modell geometriai 

méretei éppen az általam idealizált 3 mm átmérőjű cső nagyságrendjének felelnek meg, az 

áramló vér sebességét is 0,35 m/s-nak vettem. 

Megállapítottam, hogy szignifikánsan eltérő feszültségi értékeket kapunk, ha az 

aneurizmazsákot is egészéges érfalból származó Mooney–Rivlin-anyagmodellel, illetve ha 

aneurizmából származó Mooney–Rivlin-anyagmodellel írjuk le (2.1. táblázat). A von Mises-

feszültségek maximális értékei az aneurizmában egy nagyságrenddel nőttek ahhoz képest, 

mint amikor a zsák is ugyanabból az anyagból volt, mint az egészséges érfal. Teljesen hasonló 

jelenség figyelhető meg valamennyi főfeszültség esetében is. Rendre körülbelül tízszeres 
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értékeket kapunk a tisztán egészséges anyagú érhez képest. Mindezeket a 2.11.-2.14. ábrákon 

is jól megfigyelhetjük, a zsákszerű buborékoknál keletkező megnövekedett értékeket a színek 

is híven tükrözik. Megjegyzem, hogy az ábrákon látható „foltosság” elsősorban a geometria 

következménye, rendre azonos helyen keletkeznek a maximális feszültségek. 

 
a)                                                                          b) 

2.11. ábra: Valós geometriájú agyi aneurizmában a von Mises-feszültségek alakulása 

a) a teljes érfal arteria carotis internából b) a szülő arteria carotis internából, a zsák 

aneurizmából 

 
a)                                                                          b) 

2.12. ábra: Valós geometriájú agyi aneurizmában   főfeszültség alakulása 

a) a teljes érfal arteria carotis internából b) a szülő arteria carotis internából, a zsák 

aneurizmából 
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a)                                                                          b) 

2.13. ábra: Valós geometriájú agyi aneurizmában   főfeszültség alakulása 

a) a teljes érfal arteria carotis internából b) a szülő arteria carotis internából, a zsák 

aneurizmából 

 
a)                                                                          b) 

2.14. ábra: Valós geometriájú agyi aneurizmában   főfeszültség alakulása 

a) a teljes model arteria carotis internából b) a szülő arteria carotis internából, a zsák 

aneurizmából 

 von Mises 

[Pa] 

1. főfeszültség 

[Pa] 

2. főfeszültség 

[Pa] 

3. főfeszültség 

[Pa] 

1) a zsák egészéges 

arteria carotis internaból 
0,65 0,55 0,1 -0,4 

2) a zsák aneurizmából 6 4 1,45 -2,4 

2.1. táblázat: A zsákban keletkező maximális feszültségértékek táblázatos összehasonlítása 
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Megjegyzem, hogy érdemes visszaemlékeznünk az 1.19. ábrán közölt két diagramra, amely 

során az arteria carotis interna minták biaxiális mérése alapján kapott görbét hasonlítottam 

össze az aneurizmák uniaxiális mérésével kapott görbével oly módon, hogy mindkét esetben a 

Mooney–Rivlin modellhez számított anyagi paraméterekkel meghatároztam mind az 

uniaxiális, mind pedig a biaxiális esetben nyerhető görbéket.  

2.5. SZÁMÍTÁSOK  SORÁN KAPOTT DIMENZIÓMENTES SZÁMOK  

 

A folyadékmechanikai vizsgálatok során mindenképpen érdemes kitérni az ún. 

dimenziómentes számokra (lásd részletesen Függelék C.3. fejezetét). A számítások illetve a 

numerikus szimulációk során alkalmazott feltételezések helyességét igazolhatjuk velük, vagy 

szükség esetén éppen a dimenziómentes számok alapján módosítások végrehajtását 

indokolhatják.  

A véráram fiziológiás körülmények között rendszerint lamináris a vizsgált 

tengelyszimmetrikus érszakaszban, azaz az áramló vérrészecskék sebességprofilja az 

érkeresztmetszetre nézve parabolikus. A tapasztalatok szerint csövekben lamináris áramlás 

(réteges áramlás) Re<2320 tartományban alakul ki, Re>2320 esetén az áramlás turbulens, ez 

utóbbi esetben az áramlási ellenállás ugrásszerűen megnő. Azt a Reynolds-számot, melynél a 

turbulens áramlás kialakul, kritikus Reynolds-számnak nevezik. A vér dinamikai viszkozitása 

4-6*10
-3

 Pa*s közötti tartományban mozoghat, sűrűsége pedig 1050-1065 kg/m
3
. Az 

aortában, a systole csúcsán az aorta kezdeti szakaszán a vér áramlási sebessége akár a 120 

cm/s értéket is elérheti. Ebben az esetben a vér dinamikai viszkozitásától függően a Reynolds-

szám 9500-1500 között alakul. Az aortában a pulzáló véráramcsúcsok tehát elérhetnek olyan 

értékeket, hogy rövid időre a Reynolds-szám meghaladja az 2320-at, ám a vér viszkozitása 

kellő mértékben késlelteti a turbulencia kialakulását, így normális körülmények között ilyen 

esetekben sem jelenik meg örvény a vérben (Monos [2011]). 120 cm/s csúcssebesség esetén 

az aortában lévő vér 16-17*10
-3

 Pa*s dinamikai viszkozitás mellett érné el a kritikus 

Reynolds-számot (egyes források szerint szélsőséges esetben akár 25*10
-3

 Pa*s-os érték is 

előfordulhat), vagy másképpen vizsgálva a 4-6*10
-3

 Pa*s közötti – átlagosnak tekinthető – 

dinamikai viszkozitás mellett a kritikus sebesség 30-45 cm/s között alakulna. Külön kiemelem 

az arteria cartotis interna típusú erek esetét, mivel az értekezésben kitüntett szerepet kapnak. 

Az arteria carotis internákban az akár 50 cm/s csúcssebesség is előfordulhat, ami 400 körüli 
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Reynolds-számot eredményez.  Megjegyzem, hogy a bifurkációk mentén az artériák sugara, s 

bennük a véráram sebessége – következésképpen a Reynolds-szám is – egyre csökken, tehát 

az örvények megjelenésének valószínűsége mind kisebb. Vaszkuláris anomáliák esetén 

viszont (pl. érelmeszesedések helyén, artéria szűkületnél, stb.) helyi turbulencia léphet fel 

még nyugalmi áramlási viszonyok mellett is. E turbulencia tovább rontja a mögöttes szövetek 

vérellátását, s súlyosbítja az érfal, különösen az endothelium károsodását is a nagymértékben 

váltakozó nyírófeszültség révén (Monos [2011]). 

Gömb alakú részecskét tartalmazó folyadék esetében értelmezhetünk egy ún. részecske 

Reynolds-számot. Tisztán lamináris áramlásról Rerészecske = 0,1 érték alatt beszélhetünk. A 

numerikus szimulációim során ez az érték 0,03 alatt maradt minden esetben. 

Részecskéket szállító közegek jellemzésére szolgál még a szintén dimenziómentes Stokes-

szám. St<<1 esetében a részecskék szigorúan követik a folyadék áramvonalait. Az értekezés 

során végzett szimulációk esetében a Stokes-szám rendre 10
-5

-10
-4

 között maradt. 

A Dean-szám is a folyadékmechanika dimenziómentes csoportjába tartozik, mely görbült 

csövekben és csatornákban lévő áramlás tanulmányozásakor kerül elő. De956 alatt az ún. 

Dean-egyenletek megoldása stabil (lásd Dennis és Ng [1982]). 1/10-es csőátmérő/görbületi 

sugár esetén az arteria carotis interna típusú ereknél ez a számérték a 100-as értéket is 

elérheti. A kisebb erek esetében a Dean-szám csökken. Az aorta esetében ugyanezen 

méretarány mellett a 2000 ezres értéket is elérheti, ám a természetben az aortánál normális 

körülmények között nem jelenik meg ilyen mértékű görbület.  
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3. VÖRÖSVÉRTESTEK KAPILLÁRISOKBAN TÖRTÉNŐ 
ÁRAMLÁSÁNAK  VIZSGÁLATÁRA ALKALMAS  NUMERIKUS MODELL 

 

Ahogyan haladunk az egyre kisebb átmérővel rendelkező artériák irányába, egyre 

jelentősebbé válik a vörösvértestek kiterjedésének figyelembevétele. Az előző fejezetben 

bemutatott módszer minimálisan körülbelül milliméter átmérőjű artériákra használható. 

Ugorjunk most egy nagyot (a kimaradt mérettartományról a következő fejezetben szólok) és 

nézzük meg, hogy mi történik szélsőséges esetben a legkisebb méretű ereknél, az ún. 

kapillárisoknál. Az is előfordulhat ugyanis, hogy a vörösvértestek egyesével sorakozva, a 

plazmával ún. bóluszokat képezve tudnak csak végighaladni (Monos [2001)]. Átmérőjük 

mérete elérheti, vagy akár meg is haladhatja a kapilláris cső átmérőjét. 

 

3.1. ábra: Bólusz-áramlás a kapillárisokban: sematikus rajz (Monos [2001]) 

 

A fent említett bólusz-áramlásban nagyban szerepet játszik a vörösvértestek bikonkáv korong 

alakja (lásd a 2.1. ábrát). 

Mivel elsősorban az érfalat, azaz a kapcsolótáblaként működő endothel sejteket érő hatások 

vizsgálata a célom, külön figyelmet kell szentelni a fent említett jelenségnek. Ebben a 

mérettartományban már ugyanis nem a falnak ütköző részecskék által keltett dinamikus hatás 

fogja meghatározni az endothel sejtek működését, hanem az egyesével sorakozó szemcsék 

körül megváltozott áramlási mező, és a sejtek és az érfal közötti súrlódás. 

3.1. MEREV TESTKÉNT MOZGÓ  VÖRÖSVÉRTEST  MEREV FALÚ ÉRBEN  - 
ÚJRAHÁLÓZÁSSAL  

 

Egy ilyen feladat esetében az első dolgunk, hogy előre eldöntsük, mi is a célja a numerikus 

szimulációnknak. Az ún. FSI (fluid structure interaction) feladatoknál ugyanis igen gyakran 

előfordul, hogy a nagy elmozdulások miatt a végeselemes háló oly mértékben deformálódik, 

hogy a végeselemes megoldóprogram leáll. Amennyiben a cél elsősorban a vörösvértest 
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mozgásának vizsgálata, vagyis az, hogy egy merev testnek tekinthető vörösvértest hogyan 

mozog egy szintén merev testnek tekinthető „csőben”, azaz az artériában, akkor a vörösvértest 

nagy elmozdulásai miatt szükségessé válik a folyadéktér időszakos újrahálózása. 

Nézzük most ezt az esetet. A következőkben bemutatom azt az eljárást, amit a vörösvértestek 

merevtest-szerű mozgásának szimulációjára dolgoztam ki Panhuber és Bárdossy [2010] 

munkájára építve. A modell geometriáját (lásd 3.2. és 3.3. ábra) az ANSYS 11.0 

programcsalád ICEM nevű szoftverével készítettem. 

 

3.2.ábra: 200 m hosszú és 10 m átmérőjú egyenes csőként modelleztem az artériaszakaszt, 

a vörösvértestet a cső közepén helyeztem el. 

A 3.2. ábrán látható cső átmérője 10 m, a benne lévő vörösvértest pedig körülbelül 7,6 m, 

szélessége pedig 2,4 m. Mivel a cső fala, és a vörösvértest is merev, ezért csupán a tisztán 

áramlástani szimulációhoz tartozó rész végeselemes hálóját kell elkészíteni. A vörösvértest 

tehát a folyadéktér belsejében lévő “lyuknak” tekinthető, mely mint merev perem végez 

elmozdulást. A folyadéktér hálója tetraéder elemekből áll, mivel jobb minőségű módosítható 

hálót tudtam készíteni vele, mint a hexaéder elemekkel. Az áramlástani szimulációk esetében 

ugyan megszokott eljárás a cső fala mentén úgynevezett prizmatikus hálót használni, de mivel 

az újrahálózás során gondok adódnak abból, hogy a vörösvértest és a cső fala között kicsi a 

távolság (a hálógeneráló nem képes újrahálózni), ezért ebben az estben nem alkalmaztam. 

57480 csomópont és 306546 tetraéder (a vörösvértest körül besűrítve) alkotja a végeselemes 

hálót. A hálót is az ANSYS ICEM-mel készítettem, és minden hálózási lépést, melyet később 

az újrahálózáshoz használtam, pontosan rögzítettem. 

A szimulációt izotermális körülmények között 37°C-os állapotnak megfelelő jellemzőkkel 

végeztem. A folyadék adataihoz az előző fejezetben definiált vérplazma jellemzőit 

használtam. Próbafuttatások után kiderítettem, hogy a vérplazmában lévő vörösvértest 

felveszi a vér sebességét (nem okoz turbulenciát
18

), tehát lamináris áramlással számoltam. Az 

                                                             

18
 Megjegyzem, hogy abban a szélsőséges esetben, amikor egy vörösvértest egy nálánál kisebb 

átmérőjű kapillárisba érkezik, a kapilláris „bejáratánál” egy ún. prekapilláris spinchter gyűrűn (lásd 
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időlépéseket a szimuláció folyamán 0,00001 s-ról 0,00005 s-ra növeltem. A szimuláció teljes 

ideje 0,042 s-ig tartott, az áramló folyadék sebessége 0,0003 m/s, és ezalatt 17 m-t mozdult 

el  a 7 m-es vörösvértest. 

 

a) 

 

b)                                                                          c) 

3.3.ábra: A vörösvértest feszültségmentes alakja leginkább egy fánkra hasonlít. A fenti három 

ábrán különböző nézőpontokból láthatjuk az általam közelítő alakként létrehozott 

vörösvértest-modellt. A vörösvértest átmérője 7,58 m, legnagyobb vastagsága a szélein 2,38 

m a közepén pedig 1,2 m. Az a) oldalnézeti ábra bal felső negyedében sárga színnel látható 

az a görbe, melynek körbeforgatásával és tükrözésével a vörösvértest alakját nyertem. 

                                                                                                                                                                                              

függelék B.2.1. ábrán) kell keresztülhaladnia. Ilyenkor fennakad, nagymértékben deformálódik, majd 

kipöckölt cseresznyemag módjára nagy sebességgel indul el a kapillárisban, ilyenkor megkeveri a 

plazmát és turbulencia alakul ki. 
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A számításhoz Newton két mozgástörvényére lesz szükségünk, kétféle állapotot definiálva: 

haladó és forgó mozgást. Az a feladatunk, hogy a folyadéktérben lévő vörösvértestet 

mozgását szimuláljuk. Ehhez az kell, hogy a rá ható erőkből minden egyes időlépcsőben 

számoljuk ki az elmozdulását és az új helyzetét, valamint az, hogy az időlépcső után 

mozdítsuk is ki az új pozíciójába. Ezt mindaddig tudjuk csinálni, amíg a háló oly mértékben 

deformálódik, hogy újrahálózásra lesz szükség. Az általam újrahálózásra kiválasztott 

küszöbérték 5 fok, tehát amikor a végeselemes háló valamely elemében 5 foknál kisebb 

szöget észlel, leáll, és a geometriát átküldi egy hálózónak, ahol előre definiáltam egy hálózási 

menetrendet, vagyis az általam előre meghatározott lépéseket hajtja végre az újabb és újabb 

geometria hálózása során. Nézzük leegyszerűsítve az eltolódást és elfordulást leíró 

algoritmust: 
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ahol VVSm  a vörösvértest tömege, VVSv  a sebessége, VVS  az elmozdulás az adott irányban, 

FolyadékF  a folyadékból rá ható erő, Stept  pedig a numerikus szimuláció során alkalmazott 

időlépés. Így az új elmozdulásra azt kapjuk, hogy 
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Teljesen hasonlóan a vörösvértest elfordulására felírhatjuk, hogy 
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ahol FolyadékM ,0  a folyadékból a vörösvértestre ható nyomaték, VVSI ,0  a vörösvértest 

tehetetlenségi nyomatéka, VVSω  pedig a vörösvértest szögsebességét jelöli. Természetesen az 

eltolódások és elfordulások számítását a Descartes-féle koordinátarendszer mindhárom 

tengelyének irányában el kell végezni. 
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Két esetet vizsgáltam meg: az első esetben a 3.2. ábrán látható módon egyetlen vörösvértest 

van a csőben, a második esetben két vörösvértestet helyeztem a csőbe (egymástól 10 m 

távolságra). A két vörösvértestet tartalmazó modell 57990 csomópontból és 308034 elemből 

áll. Ahogy azt már korábban említettem, az egyetlen elemből álló, első típusú modellemből 

nyertem tapasztalatokat. Megállapítottam, hogy az áramlási szimuláció során a vörösvértest 

szép lassan a folyadék sebességével közel egyező állandó sebességre beáll.  

 

a)                                                                         b) 

 

c)                                                                         d) 

3.4.ábra: A vörösvértestek mozgása a két darab vörösvértestből álló szimuláció során. Az a), 

b), c) és d) ábrákon ugyanannak a grafikonnak a 20.,a 70., 130. és az 1300.  időlépéséig 

terjedő intervallumban a  cső tengelye menti elmozdulások láthatók. 

A 3.4. ábrán néhány időlépést kiragadva bemutatom a két vörösvértestből álló modell 

esetében a vörösvértestek cső tengelyének irányában (az áramlás irányában) számított 

elmozdulásait. Megfigyelhető, ahogy a két test mozgása egymásra is hat. Ha például a hátrébb 

lévőt meglöki a folyadék, akkor az az előtte lévőt is meglöki a köztük lévő folyadéktér által. 

Ha így az előrébb lévő is jobban kimozdult, akkor az ő előtte lévő folyadéktérben megnöveli a 

nyomást, ami egy kicsit hátralöki az előző szemcse irányába, ez pedig visszahat az elsőként 

említett, azaz hátul lévő szemcsére. Erre a „lökdösődésre“ láthatunk példát a 3.4.a, b és c 

ábrákon. Ez a lökdösődés egy idő után gyakorlatilag megszűnik, és szépen együtt haladva 
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(3.4.d ábra) felveszik a végső, állandósult sebességüket. A 800-900. időlépésnél lévő törés 

csupán azt jelzi, hogy időlépés nagyságot növeltem. Numerikus modellezésnél célszerű 

ugyanis egy kezdeti szakaszt kisebb időlépcsővel kezdeni, hogy a numerikus stabilitást 

biztosítsuk.  

Tegyünk egy kis kitekintést a jövőbe. Terveim között szerepel azon vörösvértestek 

kapillárisokban történő áramlásának viszgálata, melyek különleges, kóros esetben ferdén 

haladnak a kapillárisban. Megalkottam egy harmadik numerikus modellt, amikor egyetlen 

vörösvértest, az egyik tengelye körül 45°-ban elforgatva helyezkedik el a csőben, és amely 

57448 csomópontból és 306310 elemből áll. Eddigi szimulációim során a haladó mozgásnál 

már megismert jelenség mellett, miszerint felveszi a folyadékkal közel egyező sebességet, azt 

tapasztaltam, hogy az elfordulása a haladó mozgásához képest nem jelentős. 9 m-es z tengely 

(az artériacső tengelye) irányú eltolódás alatt csupán maximális 0,004 radián ( 0,23°) y 

tengely körüli elfordulást végez. Megjegyzem, hogy a szimuláció futási ideje közel 3 hét volt. 

Illusztráló képként bemutatom a 3.5. ábrán látható kapilláris-elágazást, ahol a kapillárisba 

bejutott különböző módon álló vörösvértestek képe látható. 

 

 

3.5. ábra: Izomszövetben lévő kapilláris-

elágazásban mozgó vörösvértestek. 

(http://www.thevisualmd.com/visualizations/result/ 

capillary_in_muscle_tissue_with_healthy_rbc_am

ount, 2011) 

 

 

 

 

A numerikus modelljeim segítségével kimutatott jelenséget, miszerint a folyadékkal együtt 

haladnak a vörösvértestek, az élettanászok úgynevezett bólusz-áramlásnak hívják. 

Tudomásom szerint mindezt ezidáig numerikusan még nem vizsgálták. 
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A 3.6. ábra a fal mentén keletkező nyírófeszültségeket mutatja a vörösvértestek 

környezetében.  

 

a)                                                                   b) 

 

c)                                                                   d) 

   

e)                                                                   f) 
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g)                                                                   h) 

3.7.ábra: A fal mentén keletkező nyírófeszültségek a vörösvértestek környezetében. Az a) és b) 

ábrán az egy szemcséből álló modell részlete, és a hozzá tartozó nyírófeszültségi ábra látható. 

A c) és d) ábrákon ugyanezek a két szemcséből álló modell esetére. Az e), f), g) és h) ábrákon 

pedig az y tengely körül 45°-ban elforgatott vörösvértest modellje x és y irányú nézőpontból 

és a hozzájuk tartozó nyírófeszültségi ábrák láthatók. 

 
1db 45°-ban 

álló 

vörösvértest 

1 db egyenesen 

álló 

vörösvértest 

2 db egyenesen 

álló 

vörösvértest 

maximális nyírófeszültség a 

falban [Pa] 
0,005547 0,005644 0,005934 

maximális nyomásgradiens 

a fal mentén [kg/m
2
s

2
] 

50609 2386 2658 

3.1. táblázat: Összehasonlító táblázat 3 estre: egy darab vörösvértestre, kettőre, valamint egy 

darab ferdén elhelyezettre. Maximális nyírófeszültségek és maximális nyomásgradiens a 

vörösvértestek környezetében. 

A kapillárisokban a vörösvértestek környezetében megnövekedett nyírófeszültség jelenti az 

élettanilag jelentős többletterhelést. A kapcsolótáblaként működő endothel sejteknek ezt az 

információt kell továbbítaniuk, és erre kell reagálniuk. A 3.6. ábráról leolvasható, hogy 

másfélszeres (b és d ábrán, egy illetve két szemcse esetén), vagy akár 2-3-szor is nagyobb (f 

és h ábrán a ferdén elhelyezett szemcse esetén) nyírófeszültségeket kaphatunk a cső azon 

szakaszánál, ahol a vörösvértest jelenléte miatt megváltozott az áramlási mező. A 3.1. 
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táblázatban összefoglalom az egyes estekben a vörösvértestek környezetében kapott 

legnagyobb nyírófeszültségi értékeket, valamint a legnagyobb nyomásgradiens értékeket is. 

3.2. RUGALMAS TESTKÉNT „MOZGÓ” VÖRÖSVÉRTEST  RUGALMAS FALÚ 
ÉRBEN  

 

Abban az esetben, amikor nem elégszünk meg a merev falú csőben merev testként vándorló 

vörösvértestek szimulációjával, az újrahálózás lehetőségéről sajnos le kell mondanunk. Az 

általam ismert áramlástani szoftvernél nincs mód arra, hogy az újrahálózással és a rugalmas 

fallal kapcsolatos igényünket is kielégítsük. Ha viszont az érfal anyagának modellezése, a 

benne keletkező feszültségek és alakváltozások számítása a cél, illetve a vörösvértest 

deformációját is modellezni szeretnénk, akkor az FSI (fluid structure interaction) modellezés 

kérdése az előzőekhez képest új értelmet nyer. Most az lesz a cél, hogy a szilárdtest-megoldó 

és az áramlástani szoftver kommunikáljon egymással, ahelyett, hogy az áramlástani megoldó 

és az újrahálózó tenné ezt. Jelen esetben tehát a folyadékból származó erők az ér falában, 

valamint a vörösvértestben feszültségeket és alakváltozásokat hoznak létre, amely visszahat 

az áramlási mezőre. A folyadék és a szilárd részek közötti kapcsolás most ily módon 

értelmezendő. 

A merev falú csőben merev testként mozgó vörösvértestet szimuláló modell esetében azért 

volt szükség hosszú csőre, hogy az időlépést megfelelően nagyra tudjam állítani, és a 

vörösvértest ide-oda pattogását megállítsam.  Ebben az esetben viszont nincs szükség olyan 

hoszzú bemeneti és kimeneti szakaszba, mivel a vörösvértest nem fog eltolódni. A 3.8., 3.9. és 

3.10. ábrákon az anyagjellemzőket is figyelembe venni képes modellhez létrehozott 40 m 

hosszú kapilláris modelljét mutatom be egyetlen vörösvértesttel a közepén. A geometria 

mindenben egyezik az előző esetben bemutatottakkal, csupán a cső hossza lett rövidebb. 
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3.8. ábra: 40 m hosszú 10 m átmérőjű arériaszakasz geometriája, közepén a 7,58 m 

átmérőjű, a szélein 2,38 m a közepén pedig 1,2 m vastagságú vörösvértesttel. 

 

3.9.ábra: A folyadék térfogati hálójánál az 

áramlástani szimulációkban megszokott 

prizmatikus réteget alkalmaztam. Ez a fal 

menti áramlási viszonyok pontosabb 

követését segíti. Ugyanilyen prizmatikus 

réteggel vettem körül a vörösvértestet is. 

Mindenhol máshol tetraéder elemeket 

alkalmaztam. 

3.10.ábra: A folyadékteret a 

szilárdtestmechanikai számításokhoz 

szükséges 1,5 m vastag érfal határolja. 

Míg a folyadéktérben az előző modell 

esetében csupán fizikai tulajdonságokkal 

felruházott “lyukként” volt jelen a 

vörösvértest, most valódi térfogattal, és 

anyagjellemzőkkel  szerepel. 
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A vérrel kitöltött lumen köré 1,5 m vastag szilárd anyagú érfalat alkottam. Mivel ebben a 

mérettartományban az érfalat már szinte csupán az endothel sejtek alkotják, az említett 

vastagságot nagyságrendileg megfelelőnek tartom (Aaronson et al. [2000]). A 

szakirodalomban sajnálatos módon nem találtam emberi kapillárisból vett endothel sejtekre 

jellemző egyértelmű rugalmassági modulus értéket, ezért az általam olvasott cikkek alapján 

én az 5000 Pa körüli értéket feltételezem reálisnak, és ezzel az értékkel végeztem a 

számításaimat (a szakirodalomban talált értékek ugyanis 400 Pa és 8000 Pa között 

mozognak). Ezek az adatok elsősorban emberi aortából, emberi köldök vénából, sertés 

aortából, sertés agyi kapillárisból, szarvasmarha aortából, nyúl aortából stb. származó minták 

alapján végzett méréseken alapulnak. Ráadásul az endothel sejtek sejtmagjánál mért értékek 

akár 5-10-szeresei is lehetnek a citoplazmánál (sejt szélén) mért értékeknek. A vörösvértest 

rugalmassági modulusánál pedig 10
5
 Pa-t alkalmaztam (Hochmuth et al. [1973]). A rugalmas 

ágyazás hatásának vizsgálatával jelen modell esetében nem foglalkoztam, ezért numerikusan 

merev megtámasztásnak is tekinthető rugalmas ágyazási tényező értéket vettem fel az érfal 

körüli megtámasztásként. A vérplazmát alkotó végeselemes háló 52248 csomópontból és 

210120 elemből (169706 tetraéderből, 636 gúlából és 39778 speciális ék alakú elemből) áll. A 

szilárdtest-mechanikai számításokhoz használt háló – azaz az ér falához és a vörösvértesthez 

használt háló – pedig 192996 csomópontból, valamint 45831 elemből (8231 tetraéderből és 

37600 hexaéderből) áll. 

Teherként sm0003,0max v -os állandó maximális sebességű bemenő folyadékáramot 

alkalmaztam, a szív által diktált pulzálás ugyanis a kapillárisok környékén már gyakorlatilag 

megszűnik, a parabolikus sebességprofil kezdeti teherként való kézi megadása viszont 

indokolt ilyen esetben. A sebességprofilt a következőképp vettem fel: 

                                                    

2

max

max 1 









R

r
vv             (3.6) 

ahol r  a cső középpontjától mért távolságot, Rmax = 5 m pedig a cső belső sugarát jelenti. 

Írtam egy rövid algoritmust (amint azt már az előző, merevtest-szerű elmozdulást 

engedélyező modellnél részleteztem), ami a futtatás során minden egyes időlépcsőben 

kiszámítja a vörösvértestre ható erők eredőjét, ebből a vörösvértest sebességét, valamint az 

időlépcső alatt megtett merevtest-szerű elmozdulásának értékét, és a vörösvértestet ennek 

megfelelően elmozdítja. Sajnálatosan (és persze várhatóan is) a maximális merevtestszerű 

elmozdulás csupán néhány időlépcsőig lehetséges, körülbelül a vörösvértest szélességének 
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(2,38 m) mintegy 70%-áig, azaz 1,7m nagyságrendben lehetséges. E feletti elmozdulás 

mellett a vérplazmára felvett térfogati háló már olyan mértékben torzul, hogy a számítás 

numerikus hibák miatt leáll. Az ANSYS CFX 11.0 program esetében kapcsolt 

folyadékdinamikai-szilárdtestmechanikai feladat során nincs mód az újrahálózásra, az új háló 

beolvasásának lehetőségét letiltja. Ennek elkerülésére a vizsgálatom koordinátarendszerét 

nem a csőhöz, hanem a vörösvértesthez illesztettem. Ezzel az ötlettel a vörösvértest helyzete 

állandó, a körülötte lévő fal viszont a bemenő sebességprofillal ellentétes irányban éppen 

olyan sebességgel halad, mint amely sebességet egyébként az előző módszernél a 

vörösvértestre számítottam. Természetesen a fal – áramlással ellentétes – sebességét is 

minden egyes időlépcsőben újraszámíttattam. Amennyiben pedig a fal mozog a vörösvértest 

helyett, a bemenő folyadékáram sebességprofilját is módosítani szükséges (lásd 3.11.ábrán): 

                                             falv
R

r
vv 












2

max

max 1 ,                                         (3.7) 

ahol falv  a fal sebessége, szintén minden időlépcsőben újraszámolva. 

 

3.11.ábra: A sebességprofilok képe a (3.6) és (3.7) összefüggések alapján 

A 3.2. táblázatban összefoglalom az érfalban ébredő maximális és minimális von Mises-

feszültségeket (lásd 3.12. ábrán) kiegészítve a főfeszültségi értékekkel is: 

 maximum [Pa] minimum  [Pa] 

von Mises-feszültség 2,50E-04 9,35E-08 

1. főfeszültség 1,23E-02 -1,17E-02 

2. főfeszültség 1,05E-02 -1,21E-02 

3. főfeszültség 8,78E-03 -1,38E-02 

3.2. táblázat: Az érfalban ébredő maximális feszültségek értékei a vörösvértest környezetében. 
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a)                                                                             b) 

3.12. ábra: von Mises-feszültségek alakulása az egy darab, áramlással szemben álló 

vörösvértest szimulációja esetében, a vörösvértest legszélesebb pontján keresztül felvett 

metszeten. 

Az a) ábrán a keresztmetszetben ébredő von Mises-feszültségek ábrája, a metszetet a 

vörösvértesten át felvéve, a b) ábrán pedig egy átskálázott ábra látható, melyen az ér falában, 

azaz az endothel sejtekben keletkező feszültségek is láthatóvá válnak. 
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4. DISZKRÉTELEMES TECHNIKÁT HASZNÁLÓ MODELLEZÉS  
VÖRÖSVÉRTESTEK ÁRAMLÁSÁRA A VÉRPLAZMÁBAN  

 

Az előző két fejezet során bemutattam a vörösvértesteknél legalább 50-100-szor nagyobb 

átmérővel rendelkező artériák vizsgálatának lehetőségeit, valamint azt az esetet, amikor 

egyesével sorakozva haladnak a vörösvértestek a közel azonos átmérőjű kapillárisban. Nem 

szóltam azonban arról a mérettartományról, ami a kettő között helyezkedik el. A fent említett 

mindkét esetben végeselemes alapú numerikus modellezést javasoltam. Az arteriolák
19

, a 

kapilláris ereket megelőző erek, melyek mérettartományában mind a vörösvértestek mérete 

(és alakja) mind pedig az endothel sejtek valós mérete és alakja is szignifikáns szerepet 

játszik.  

Nézzük most meg tehát azt artériáknak azt a mérettartományát, ami az előző fejezetekben 

bemutatott mérettartományok közé esik, azaz ahol a milliméteres nagyságrendnél már kisebb 

átmérőjű az ér, tehát a “részecsketranszport” modellezés már nem alkalmazható, és amely 

esetben viszont az ér átmérője még többszöröse a vörösvértestének, tehát a véges térfogatok 

elvén alapuló eljárás esetében az elemszám már nagyon nagy lenne. Egyetlen vörösvértest 

vizsgálata is igen erős számítógépet igényel. Amennyiben viszont több tíz, több száz 

vörösvértest egyenletes áramlását szeretnénk modellezni a vérplazmában, a végeselemes 

modellezésről át kell térnünk az ún. diszkrételemes modellezésre. 

A diszkrételemeket használó numerikus szimulációk az elmúlt kb. húsz év alatt a végeselemes 

technikák méltó párjává váltak minden olyan területen, ahol a vizsgált szerkezet nem-

folytonos jellegét kellett hangsúlyozni, vagy pedig az eredetileg folytonos tartomány terhelés 

közbeni szétesése (idegen szóval: „fragmentálódása”) volt a vizsgálat tárgya. Az első 

vizsgálati csoportba tartoznak a szemcsés halmazok (talajok, termények, porok, molekulák, 

kisbolygók, stb.), míg a második témakör elsősorban a törésmechanikai feladatok 

repedésterjedési problémáit, illetve általában a szerkezetek tönkremeneteli vizsgálatait jelenti 

(jellegzetes példa látható erre a 4.1. ábrán): 

 

 

 

                                                             

19
  Kisméretű artériák. 
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4.1. ábra: 

Blokkokból álló falazott 

ív tönkremenetelének 

vizsgálata diszkrét elemes 

modellel 

 

Ennek a modellezésnek az a lényege, hogy a vizsgált feladatot (szerkezetet, anyagot, stb.) 

önálló részek halmazaként modellezi. Ezek az elemek a térben szabadon mozoghatnak, 

széttöredezhetnek újabb (kisebb) részelemekre, ütközhetnek, vagy akár újból össze is 

tapadhatnak. Természetesen ebből következik, hogy az ilyen viselkedés alapvetően dinamikus 

állapotleírást igényel, minden egyes részecskének az időben folyamatosan követnünk kell a 

helyzetét, sebességét, gyorsulását, stb., továbbá külön meg kell oldanunk az ütközések, 

darabolódások mechanikai hatásának kérdését is. 

Többféle kutatói, illetve ipari szoftvert hoztak létre ilyen feladatok megoldására az elmúlt 

években, hiszen ma már nem csak kutatási célokra, hanem hatalmas ipari projektek tervezési 

feladatainak megoldására is használják a modellt (töredezett kőzetekben épülő földalatti 

csarnokok, alagutak, völgyzárógátak, stb. tipikus – és ma már rutinszerű – tervezési 

problémáknak mondhatók). 

Magának a numerikus technikának a részleteire – terjedelmi korlátok miatt – a Függelékben 

térek ki. Az általános elméleti alapok, illetve a gyakorlatban használatos különböző szoftverek 

alkalmazási módjait tanulmányozni kívánóknak ajánlom figyelmébe Bagi [2008] jegyzetét. A 

továbbiakban a modellnek csak azokkal a részleteivel foglalkozom, amelyekre eredeti céljaink 

érdekében szükségem lesz. 

4.1. KAPCSOLT DISZKRÉTELEMES MODELLEZÉS  

 

A diszkrét elemes modellezés egyik újabb irányzata a háromdimenziós tartományban mozgó 

részecskék mechanikai számításait kapcsolja össze egy „hagyományos” áramlástani CFD 

(Computational Fluid Dynamics) algoritmussal. Gyakorlati szempontból fontos, hogy egy 

speciális, ún. „szilárd testet mintázó” pre- és poszt-processzor (GID) is tartozik a 

számítógépes modulhoz, lásd a 4.2. ábrát.  
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4.2.ábra: Kapcsolt diszkrételemes-áramlástani szimuláció modellje 

Az ún GID modul teszi lehetővé a felhasználó számára a térfogati és felületi hálók elkészítését 

(GID project file), ez a modul kezeli a CCFD-t (Coupled Computational Fluid Dinamics), 

azaz a kapcsolt folyadékdinamikai megoldót, és ezen keresztül valósul meg a CCFD és a 

PFC3D (3 dimenziós Particle Fluid Code, azaz a diszkrételemes megoldó) kommunikációja 

is. Ezenkívül ez teszi lehetővé a felhasználó számára az áramlástani eredmények 

megjelenítését is. 

 

A kapcsolás módja kétirányú: a CFD-program az összenyomhatatlannak tekintett 

folyadékokra felírt Navier–Stokes- és folytonossági egyenleteket oldja meg egy 

háromdimenziós, szabálytalan hexaéder elemekből álló tartományban, ahol a folyadékban 

lévő részecskék jelenlétét a porozitási paraméterek segítségével veszik figyelembe. Tisztán 

áramlástani szimulációkhoz tetraéder elemekből álló térfogati háló is elképzelhető, 

amennyiben viszont a PFC-vel, azaz a diszkrét elemes szoftverrel kapcsolni szeretnénk, csak 

hexaéder elemtípust használhatunk. A folyadékból származó, a részecskékre ható erőt minden 

egyes részecskéhez külön hozzárendeli a program annak a folyadékcellának a jellemzőit 

figyelembe véve, amelyben éppen az adott részecske tartózkodik.  

Ellentétes irányú kölcsönhatásként a részecskékről a folyadékra ható erőket egy 

folyadékcellán belüli átlagként működteti a program. A számításokban a folyadék 

peremfeltételeit a szokásos nyomás- és sebesség-értékekkel lehet megadni. 

A modell elméleti részleteit a Függelék F. fejezetében foglaltam össze. 

Sajnos a fent említett kapcsolt modellt alkalmazó program nem áll a tanszékünk 

rendelkezésére (anyagi korlátok miatt), de volt szerencsém olyan tanfolyamon részvenni, ahol 

alkalmam nyílt a modellel dolgozni és feltérképezni a modell alkalmazásainak határait.  
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A tanfolyamon elvégzett numerikus szimulációim során (lásd 4.3. ábra) arra a megállapításra 

jutottam, hogy ahhoz, hogy  „elfogadható” eredményeket kapjunk az említett kapcsolt eljárás 

során, a részecskéknél, azaz a vörösvértesteknél az őket tartalmazó folyadékcellának – 

hexaéder elemnek – legalább 5-ször nagyobbnak kell lennie, és magát a folyadékteret 

legalább 5 cellára kell osztani az átmérő mentén. Ez azt jelenti tehát, hogy a vörösvértesetek 

átmérőjének legalább 25-szörösével rendelkező átmérőjű arteriolák vizsgálatát teszi lehetővé 

ez az eljárás. Ez egy 150 m átmérőjű arteriolát jelent, maximálisan tehát eddig a méretig 

tudunk elmenni. Egy ilyen méretű érszakaszban nagyságrendileg 1,5 cm/s a sebesség, és 

körülbelül 40 Hgmm nyomás uralkodik. 

 

4.3.ábra: A PFC
3D

 4.0 diszkrételemes szoftver által 

megjelenített, 90°-os érkanyarulat részlete. 

Rózsaszínnel a CCFD-ből (áramlástani szoftver) 

kapott sebességmező látható vektoriálisan ábrázolva, 

valamint vörössel a benne áramló gömb alakú 

részecskék. Ebben a példában a részecskő/csőátmérő 

aránya = 1/25. 

 

4.2. HAGYOMÁNYOS DISZKRÉT  ELEMES MODELLEZÉS  

 

Nézzük meg most, mi történik akkor, amikor a fent említett kapcsolt modellezés hatáskörén 

kívülre esünk, amikor az érátmérő már kisebb, mint a vörösvértest átmérőjének 25-szöröse. 

Szükségünk van egy olyan modellre, amivel legalább közelítőleg modellezni tudjuk a kívánt 

jelenségeket. Mivel az ér falát belülrő alkotó endothel sejtek mérete körülbelül 5-6-szorosa a 

vörösvértestek 7,5 m-es méretének, ahogy egyre inkább haladunk a kapillárisok felé, 

érdemes lesz figyelembevenni az endothel sejtek alakját is. 

Endothel sejtek által alkotott artériafalat láthatunk a 4.4.a ábrán kék színnel jelölve. 

Sejtmagjuk jól láthatóan (pirossal bekarikázva) befelé domborodik az artéria lumenébe. Ezek 

a belső merevséggel rendelkező sejtek a vörösvértestek falnak való ütközés során – az 

endothel sejtek falát érő erők következtében – jelet közvetítenek a sejtes kapcsoló-struktúrák 

által (4.4.b ábra). Ezek a jelek alapvetően meghatározzák az artériafal biokémiai válaszait és 
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reakcióit. Ezeket a kapcsoló-struktúrákat endothelium sejtenként öt lábacskával modelleztem. 

Mindezeket figyelembe véve a tisztán diszkrételemes módszert alkalmaztam abban az esetben, 

amikor arteriolák ezen mérettartományának modellezést tűztem ki célul. 

A 4.4.a ábrán az általam diszkrételemes módszerrel készített kétdimenziós szimuláció néhány 

pillanata látható. Az egymáshoz kapcsolt sárga részecskék reprezentálják a két összekapcsolt 

gömbbel modellezett vörösvértesteket. A vörösvértest „pattog” az endothel sejtek által 

alkotott fal között, és a rugalmas anyagú endothel sejt deformálódik az őt ért dinamikus 

hatásra. 

 

 

a) 

      

2D                                                     3D 

b) 

4.4.ábra: Az a) ábrarészeken látható egy vörösvértest (két összekapcsolt sárga részecske 

együttesen alkotja) mozgása a vérplazmában (zöld részecskék), és az érfalat határoló 

endothel sejtek (kék színnel), melyek sejtmagja befelé dudorodik az ér lumenébe. A b) ábrán 

pedig a tisztán diszkrét alapú modelljeimhez készített kétdimenziós endothel sejt látható. Az 

endothel sejtek háromdimenzióban való ábrázolásával készített program esetében nem csupán 

igen bonyolulttá vált volna a számítás, hanem a futtatási idő is rendkívüli mértékben megnőtt 

volna. Egyetlen háromdimenziós endothel sejt generálása is körülbelül 100-szor annyi időbe 

telik, mint a kétdimenziós társáé. 
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Amennyiben háromdimenzióban szeretnénk megkísérelni endothel sejtekből való érhálózat 

felépítését, nehézségekbe ütköznénk az elágazásoknál, az algoritmizálhatóság is rendkívül 

bonyolulttá válna. Mindezek miatt kétdimenzióban készítettem el a modelljeimet az Itasca 

által forgalmazott PFC 2D szoftverrel. 

Tisztán diszkrételemes modellezésnél a vörösvértesteket és a vérplazmát egyaránt 

részecskékkel modellezhetjük. Amennyiben a kontinuum-fázist finom részecskékkel 

szeretnénk modellezni, amelyek a teljes folyadékteret kitöltik, fennáll a veszélye, hogy a 

részecskék befeszülésének jelensége miatt hamis, értékelhetetlen eredményeket fogunk kapni. 

Még akkor is ez a helyzet, ha a kontinuumot modellező részecskék számát radikálisan 

csökkentjük, mivel a megszámlálható számosságú diszkrét részecskék sohasem fogják tudni 

helyettesíteni a kontinuumot! Ezért döntöttem úgy, hogy csupán a kontinuum-fázis közelítő 

hatását kívánom figyelembe venni néhány, a tartományban elszórt részecske segítségével 

(lásd. a 4.4. ábrán látható kis zöld szemcséket). A szétszórt részecskék nem viselkednek 

folyadékként. Ezért a folyadékból keletkező hatásokat (például a falban ébredő 

nyírófeszültségeket) ezzel a modellel nem lehet számítani. Azt a jelenséget viszont közelíteni 

lehet vele, ahogyan a folyadék (itt a folyadékot reprezentáló részecskék) tovalöki a 

vörösvértesteket, és ahogyan a vörösvértestek mozgása visszahat rájuk. 

A vörösvértestek tengely irányú áramlásuk során – a kapillárisoknál nagyobb erekben – 

hossztengelyükkel az áramlás irányába állnak be. Lásd. a 4.5. ábrát. 

 

4.5. ábra: A vörösvértestek axiális áramlása a kapillárisoknál nagyobb erek esetében. 

(Monos [2001]) 

Ennek a jelenségnek az igazolására numerikus szimulációt végeztem egy endothel sejtekkel 

körbevett egyenes tengelyű csőben, egyetlen vörösvértest esetén, ahol a vörösvértest átmérője 

az ér átmérőjének mintegy a fele/harmada. A vérplazmát reprezentáló apró szemcsék 

sebességeloszlásukban, valamint sűrűségük megfelelő megválasztásában tükrözik csupán a 

folyadék hatását. Sebességeloszlásuknál a 4.5. ábrán is látható parabolikus sebességeloszlást 

alkalmaztam. Sűrűségüket pedig a porozitás figyelembevételével úgy határoztam meg, hogy 

az egységnyi teret kitöltő – folyadékot reprezentáló – részecskék tömege megegyezzen az 
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egységnyi teret kitöltő vérplazma tömegével. Az alábbi ábrasorozaton a számunkra érdekes 

részt kivágva sorbarendeztem a vörösvértest időben egymást követő elmozdulását. Jól látható, 

hogy még egy olyan vörösvértest is, mely a tengelyével éppen 90°-ot zár be az áramlás 

irányával, szépen befordul az áramlás irányának megfelelően, a fenti feltételek esetén. 

        

4.6.ábra: Az áramlás diszkrételemes szimulációja 

Miután sikerült igazolnom egyetlen vörösvértest áramlás irányába történő befordulásának 

jelenségét ebben a méretarányban, egyértelmű volt, hogy a vörösvértestek legnagyobb 

gyakorisággal a kanyarulatoknál, illetve a bifurkációknál, azaz elágazásoknál ütköznek az 

endothel sejteknek ilyen méretarányban (az axiális áramlási kép kialakulása miatt). 

 

4.7.ábra: Feszültségmérés a sejtkapcsoló struktúráknál (lábacskáknál) – kékkel bekarikázva 

A 4.7.ábrán egy elágazás szimulációjára alkalmas modellt láthatunk. Endothel sejteket csupán 

az elágazás környékén alkalmaztam, az előtte lévő egyenes szakaszon a számítási idő 

lecsökkentése miatt egyszerű merev falat használtam. Az ütközésből keletkező számos hatás 
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lekérdezésére van lehetőségünk. Elsősorban magában az endothel sejtekben keletkező 

feszültségek érdekelnek, valamint a sejtek lábacskáiként aposztrofált sejtkapcsoló 

struktúrákban adódó erők meghatározása volt a cél, utóbbiak közvetítik ugyanis az 

„információt”. 

 

4.8.ábra: Nyomófeszültségek alakulása a sebesség függvényéban a sejtkapcsoló srtuktúráknál 

(lábacskáknál). 

A 4.8. ábrán látható alsó grafikonon a sebesség függvényében ábrázolt feszültségek láthatók. 

A modellnél a cső átmérője körülbelül az endothel sejt átmérőjével egyezik meg (17 m 

körül). Ebben a mérettartományban az 0,8-1,6 mm/s áramlási sebességet tartom reálisnak. Az 

ábráról leolvasható, hogy a feszültségek a sebességgel közelítőleg lineárisan növekednek, 

ezért ez 2-3 Pa többletfeszültséget jelent az ütközésekből.  
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5.  ÖSSZEFOGLALÁS  

 

Célom az volt, hogy kiderítsem, mely numerikus eljárások alkalmasak a vörösvértestek 

különböző méretű artériákban történő áramlásának vizsgálatára, és hogy meghatározzam az 

erek falát belülről alkotó endothel sejtekben keletkező feszültségeket az erek azon 

mérettartományában, ahol a vörösvértestek mérete az erek átmérőjéhez képest már nem 

elhanyagolható. A következőket állapítottam meg (lásd később T.1. ábrán is): 

1) Az ún. részecsketranszport-módszert – tisztán kontinuum alapú modellezést – a 

körülbelül mm átmérőjű artériákig használhatjuk, azaz körülbelül a szállított szilárd 

szemcsék – vörösvértestek – méretének 100-szorosáig. 

2) Amennyiben a vörösvértestek folyadékból elfoglalt mérete is fontossá válik, a tisztán 

áramlástani kontinuum-alapú modellezésről át kell térni a kapcsolt áramlástani-

diszkrételemes modellezésre. Ezzel a módszerrel a 150 m átmérőjű arteriolák 

(kapillárisok előkapuja) még éppen vizsgálhatók. Körülbelül tehát a vörösvértestek 

méretének 25-szöröséig csökkenthetjük maximum az ér átmérőjét. 

3) Az arteriolák világában tovább haladva végül át kell térnünk a tisztán diszkrételemes 

modellezésre. Diszkrételemes alapon egészen a kapillárisokig eljuthatunk. 

4) Végezetül külön tárgyaltam azt az esetet, amikor a vörösvértestek már egyesével 

haladnak az endothel sejtekkel határolt csőben. Ismét a kontinuum alapú modellezést 

javasoltam. Ezt az esetet azért is volt érdemes külön vizsgálni, mivel ebben a 

mérettartományban már nem elsősorban a vörösvértestek falnak való ütközése adja a 

többletterhelést a falra, hanem a vörösvértestek körül megváltozott áramlási mező miatt 

megnövekedett nyírófeszültségek. 

Két élettanilag jól ismert jelenséget is reprodukáltam. Vizsgáltam a kapillárisokban 

bekövetkező úgynevezett bólusz-áramlás jelenségét, valamint a kapillárisoknál nagyobb 

erekben az „áramlás irányába történő befordulás” jelenségét. 

Arteria carotis internákból, valamint agyi aneurizmákból vett mintákból numerikus 

számításaink hiperelasztikus modelljeiben használt anyagjellemzőket határoztam meg. 

 



 

97 

A T.1. ábrán összefoglaltam a vörösvértestek jelenléte által keltett többletfeszültségek 

alakulását az érátmérő függvényében. 

 

T.1. ábra: Vörösvértestek által keltett többletfeszültségek a falban. 

A kapillárisokban elsősorban nyírófeszültségi többletet, a kapillárisoknál nagyobb erekben 

ütközésből származó feszültségtöbbletet jelent.  
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A következőkben összefoglalom az egyes fejezetekhez tartozó téziseimet a tartalmi 

igényüknek megfelelő részletességgel: 

I. Tézis (Tóth et al. [2004/b, 2005, 2006, 2007, 2011/a,b], Bojtár et al. [2007]) 

a) Műtétekből és elhalálozott emberekből származó arteria carotis interna mintákon egy- és 

kéttengelyű nyúlásmérést végeztem, amelyek alapján meghatároztam az érfal jellegzetes 

feszültség-alakváltozás diagramjait nyújtóerő hatására. A feszültség-alakváltozás 

diagramok alapján elkészítettem az érfal bilineárisan rugalmas és többparaméteres 

hiperelasztikus Mooney–Rivlin-anyagmodelljét a tönkremenetelt megelőző szakaszra. 

Létrehoztam egy orvosi célú adatbázis alapjait, a kapott eredmények statisztikai 

vizsgálatát elvégezve. A kimetszés irányában nem muattam ki jellegzetes eltérést. A 

mérésekre építve kimutattam, hogy alapvetően egy lágyabb és egy ridegebb anyagtípus 

jellemzi a vizsgált értípust. Az artériákból nyert Mooney–Rivlin-anyagállandóim és 

egyéb adataim (maximális feszültségek és alakváltozások) az emberi artériák további 

numerikus vizsgálatának alapvető eszközeiként használhatók. 

b) Mérések alapján meghatároztam a humán agyi aneurizmák jellegzetes feszültség-

alakváltozás diagramjait nyújtóerő hatására. Ezek alapján elkészítettem a kóros érfal 

többparaméteres hiperelasztikus Mooney–Rivlin-anyagmodelljét a tönkremenetelt 

megelőző szakaszra vonatkozóan. Adatbázis alapjait hoztam létre, minden mérési 

eredményhez külön-külön meghatároztam, hogy 3- vagy 5- paraméteres modellel írható-e 

le pontosabban. A kapott eredmények statisztikai vizsgálatát elvégezve megállapítottam, 

hogy a nem függvényében, a kapott eredményekben jellegzetes eltérések mutatkoznak, a 

kimetszés irányának függvényében azonban nem mutattam ki jellegzetes eltérést. 

Kimutattam, hogy a férfiakból vett szövetek mindegyik mintavételi osztályban 

ridegebbek: alacsonyabb megnyúlásnál, és magasabb feszültségi értékek mellett mennek 

tönkre, mint a női szövetek.  

 

II. Tézis (Tóth és Bojtár [2010, 2011/a,b], Bojtár et al. [2007]) 

a) Merev falú, arteria carotis interna érszakaszt szimuláló modellen az úgynevezett 

részecskekövető eljárással állandósult áramlás mellett paraméteranalízist végeztem, és 

numerikus szimulációkkal igazoltam, hogy komoly jelentősége van a vérben szállított 

sejtes elemek figyelembevételének. Rögzített geometria (3 mm-es csőátmérő) és 

részecskeátmérő (5,56 m) mellett 0% és 95% közötti részecskével való feltöltöttséget 
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vizsgálva a numerikus modellek a következőket eredményezik: a részecskéket nem 

tartalmazó modellnél kapott nyomásgradiens közel dupláját eredményezi, ha 95%-osan 

telített modellt használunk. Az élettanilag reális tartományban – a 40-50%-os telítettség 

között – a nyomásgradiens körülbelül 35%-al magasabb értékeket kaptam a számítások 

során, mint a szakirodalomban eddig használt modelleknél, ahol a sejtes elemek jelenlétét 

nem vették figyelembe. A szimulációk során hasonló jelenség volt megfigyelhető a 

vörösvértestek ütközései által a falban keltett többletfeszültségek esetében is. 

Megállapítottam, hogy a falban ébredő maximális nyírófeszültségek a telítettségtől 

függetlenül közel azonos érték körül alakulnak az arteria carotis interna típusú erek 

esetén.  

Ugyanennél a modellnél – részecskekövető eljárással – állandósult áramlás mellett 

paraméteranalízist végeztem a merev falú csőben áramló élettanilag reális telítettségű vér 

érfalra gyakorolt hatásainak vizsgálatára különböző érátmérő mellett. Megállapítottam, 

hogy a mm alatti mérettartományban az eredmények már nem reálisak. A mm feletti 

tartományban viszont ezek a többletfeszültségek reálisan számíthatók, arányosak a 

bemenő sebességgel. 

b) Rugalmas falú, carotis interna típusú artérián részecskekövető eljárással, az érfal 

anyagállandóit az átlagos arteria carotis interna Mooney–Rivlin-féle hiperelasztikus 

anyagjellemzőiként felvéve, az előzőekben említett vizsgálatokat kapcsolt szimulációként 

is elvégeztem állandósult áramlás esetén. Összehasonlítva a rugalmas falú csövet 

(kapcsolt modell) a merev falú csővel (nem kapcsolt modell), kimutattam, hogy a 

nyomásgradiensekben egyértelmű csökkenés tapasztalható, azonban az érfal 

nyírófeszültségeire nincs jelentős hatással.  

c) Elvégeztem egy, az arteria cartotis interna mérettartományába eső, hiperelasztikus 

Mooney–Rivlin-modellel leírt valós, (aneurizmát tartalmazó) beteg artériaszakaszban 

áramló vér kontinuum modellel alapuló, részecskekövető eljárással történő numerikus 

szimulációját állandósult áramlás mellett. Megállapítottam, hogy az aneurizmákon 

végzett mérésekből származtatott anyagállandóim alkalmazása kimutathatóan eltérő 

feszültségi értékeket eredményez az egészséges mintákból származtatott anyagállandók 

alkalmazásához képest.  

Az eredményeket numerikus modellekkel kaptam, kísérleti alátámasztásukra vizsgálataim 

nem terjedtek ki. 
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III. Tézis (Tóth és Bojtár [2010, 2011/a]) 

Végestérfogat alapú eljárással megalkottam egy, az ér átmérőjénél csekély mértékben 

kisebb átmérőjű vörösvértest merev falúnak tekintett kapillárisokban történő merevtest-

szerű mozgásának szimulációjára alkalmas numerikus modellt, amellyel megvizsgáltam a 

cső közepén elhelyezett az áramlás irányára merőlegesen álló egy vagy két darab 

vörösvértest esetét. A numerikus modellel reprodukáltam az élettanászok által „bólusz-

áramlásnak” nevezett jelenséget. 

Végestérfogat alapú eljárással megalkottam egy numerikus modellt, mely valós rugalmas 

anyagjellemzőkkel rendelkező kapillárisban, valós anyagjellemzőkkel rendelkező egyetlen, 

az ér átmérőjénél csekély mértékben kisebb átmérőjű vörösvértest mozgásának 

szimulációjára alkalmas. A koordináta-rendszer vörösvértesthez való rögzítésével 

kiküszöböltem a hálótorzulás okozta nehézségeket. 

Numerikus szimulációkkal kimutattam, hogy ebben a speciális esetben, amikor a 

vörösvértestek egyesével haladnak keresztül a kapillárison, a kapilláris környezetében az 

ér falánál jelentkező megnövekedett nyírófeszültség adja az elsődleges többletterhelést a 

falban. 

 

IV. Tézis (Tóth és Bojtár [2010, 2011/a]) 

Diszkrételemes eljáráson alapuló kétdimenziós numerikus szimulációval igazoltam, hogy a 

kapillárisoknál nagyobb erekben egy darab vörösvértest áramlása esetén, ha annak 

átmérője az ér átmérőjének a fele, a vörösvértest az áramlás irányába fordul. 

Tisztán diszkrételemes alapú eljárással megalkottam egy kétdimenziós numerikus modellt, 

mely valós anyagjellemzőkkel rendelkező endothel sejtekkel határolt arteriolában, valós 

anyagjellemzőkkel rendelkező vörösvértestek mozgásának szimulációjára alkalmas, ám 

folyadékdinamikai vizsgálatokat nem tesz lehetővé. Egy elágazásnál numerikus 

szimulációkkal kimutattam a vörörösvértestek ütközéséből adódó többletfeszültséget a 

falnál, ha a vörösvértestek átmérője fele/harmada a cső átmérőjének és az endothel sejtek 

mérete megegyezik a cső átmérőjével.  
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FÜGGELÉK  

A. KIEGÉSZÍTÉS A MÉRÉSTECHNIKAI FEJEZETHEZ 

A.1. ADATBÁZIS: AZ EGYEDI SZÖVETMINTÁK FELDOLGOZÁSÁNAK EREDMÉNYEI 

Az A.1.1. Táblázatban – a részletek mellőzésével – bemutatom az arteria carotis internán 

végzett méréseimből javasolt anyagjellemzőket, minden egyes mérésre annyi konstans 

figyelembevételével (3 ill. 5), ami az elfogadható közelítéshez szükséges, ezenkívül 

feltüntetem a maximális feszültségeket és maximális nyúlásokat, melyek az első 

visszafordíthatatlan károsodáshoz tartoznak, valamint az érminta vastagságát és nemét. 

 c1 

[MPa] 

c2 

[MPa] 

c3 

[MPa] 

c4 

[MPa] 

c5 

[MPa] 
max 

[MPa] 

max 

[m/m] 

vastagság 

[mm] 

 

nem 

ACI1k -0,181 0,188 4,362 -10,82 7,020 0,604 0,561 0,68 f 

ACI1h -0,609 0,641  1,083  1,239 0,428 0,79 f 

ACI1BIAX 0,041 -0,030  0,083  0,462 0,860 0,87 f 

ACI3k -5,225 5,563  4,552  1,890 0,369 0,65 f 

ACI3h -0,438 0,447 23,93 -56,696 34,05 1,798 0,546 0,75 f 

ACI3BIAX 0,033 -0,032  0,111  4,013 0,635 0,65 f 

ACI4k -1,856 1,901  3,015  1,117 0,333 0,50 n 

ACI4h -0,206 0,209 13,41 -31,81 19,08 1,225 0,563 0,65 n 

ACI4BIAX 0,109 -0,103  0,893  2,038 0,626 0,75 n 

ACI5k -2,459 2,521  3,790  2,012 0,548 0,80 n 

ACI5h -0,362 0,453 1,080 -4,968 5,970 1,416 0,542 0,79 n 

ACI5BIAX 0,031 -0,030 -0,973 1,392 -0,429 1,212 0,497 0,83 n 

ACI6k -0,177 0,189  0,226  2,594 1,259 0,74 n 

ACI6h -1,039 1,066 3,347 -10,71 9,417 0,828 0,727 0,56 n 

ACI6BIAX -0,0175 0,0176  0,056  1,971 0,648 0,61 n 

ACI7k -1,144 1,177  1,592  0,828 0,360 0,74 n 

ACI7h -0,533 0,552  0,624  0,873 0,538 0,90 n 

ACI7BIAX Eltört a befogópofa    n 

ACI8k -0,597 0,612  0,959  1,660 0,609 0,82 f 

ACI8h -2,626 2,663  7,146  4,253 0,378 0,52 f 

ACI8BIAX 0,017 -0,016  0,009  1,014 0,996 0,78 f 

ACI9k -0,514 0,531  0,598  1,563 0,689 0,78 f 

ACI9h -3,499 3,824  1,512  3,485 0,818 0,71 f 

ACI9BIAX 0,017 -0,016  0,005  1,730 1,397 0,73 f 

ACI10k 2,540 -2,539 -34,68 96,20 -66,93 1,609 0,464 1,05 n 

ACI10h -0,656 0,660  4,132  1,992 0,305 1,03 n 

ACI10BIAX 0,0508 -0,0505  -0,028  1,217 0,769 1,08 n 

ACI11k -1,024 1,051  1,693  2,051 0,455 0,52 n 
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 c1 

[MPa] 

c2 

[MPa] 

c3 

[MPa] 

c4 

[MPa] 

c5 

[MPa] 
max 

[MPa] 

max 

[m/m] 

vastagság 

[mm] 

 

nem 

ACI11h -1,208 1,266  1,118  3,596 0,732 0,42 n 

ACI11BIAX 0,028 -0,027 0,555 -0,829 0,321 1,707 0,569 0,61 n 

ACI12k -1,131 1,441  0,732  1,059 0,580 0,82 n 

ACI12h 1,113 -1,112  3,245  1,918 0,303 0,75 n 

ACI12BIAX 0,151 -0,111 0,091 -0,053 0,017 1,012 0,817 0,72 n 

ACI13k -1,064 1,180  0,600  0,816 0,603 0,82 n 

ACI13h -0,695 0,705  2,515  0,826 0,278 0,72 n 

ACI13BIAX 0,122 -0,096  0,021  0,303 0,615 0,80 n 

A.1.1.Táblázat: Arteria cartotis internák hiperelasztikus anyagmodelljeinek paraméterei, 

valamint az első visszafordíthatatlan mértékű károsodáshoz tartozó maximális feszültségek és 

megnyúlások. Az utolsó oszlopban „f” a férfiakból származó, „n” a nőkből származó 

mintákat jelöli. A minták azonosítójában „k“ a körkörös, „h“ a hosszanti irányt jelöli. 

Az A.1.2. Táblázatban pedig a feszültség-alakváltozás diagramok bilineáris közelítésével 

kapott lineárisan rugalmas anyagjellemzőket foglalom össze. 

 
kezdeti felkeményedés 

 [MPa]  E [MPa]  [MPa] max  E [MPa] 

ACI1 

k 0,060 0,36 0,167 0,600 0,56 0,200 3,00 

h 0,040 0,21 0,190 1,260 0,43 0,220 5,73 

BIAX-k 0,030 0,32 0,094 1,250 1,00 0,680 1,84 

BIAX-h 0,050 0,25 0,200 0,650 0,40 0,150 4,33 

ACI3 

k 0,100 0,24 0,417 3,100 0,45 0,210 14,76 

h 0,030 0,35 0,087 1,800 0,55 0,205 8,78 

BIAX-k 0,060 0,45 0,133 3,940 0,70 0,250 15,76 

BIAX-h 0,230 0,26 0,885 4,000 0,53 0,270 14,81 

ACI4 

k 0,060 0,17 0,353 2,440 0,47 0,300 8,13 

h 0,030 0,40 0,075 1,230 0,56 0,160 7,69 

BIAX-k 0,200 0,34 0,588 3,700 0,76 0,420 8,81 

BIAX-h 0,020 0,22 0,091 1,500 0,60 0,380 3,95 

ACI5 

k 0,100 0,16 0,625 2,000 0,40 0,240 8,33 

h 0,060 0,14 0,429 1,400 0,53 0,390 3,59 

BIAX-k 0,080 0,20 0,400 2,000 0,70 0,500 4,00 

BIAX-h 0,040 0,24 0,167 1,800 0,50 0,260 6,92 

ACI6 

k 0,140 0,48 0,292 2,600 1,30 0,820 3,17 

h 0,040 0,18 0,222 0,830 0,73 0,550 1,51 

BIAX-k 0,030 0,60 0,050 4,000 1,16 0,560 7,14 

BIAX-h 0,140 0,33 0,424 2,800 0,73 0,400 7,00 
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kezdeti felkeményedés 

 [MPa]  E [MPa]  [MPa] max  E [MPa] 

ACI7 

k 0,030 0,20 0,150 1,530 0,56 0,360 4,25 

h 0,030 0,25 0,120 0,870 0,54 0,290 3,00 

BIAX-k 
eltört a befogópofa eltört a befogópofa 

BIAX-h 

ACI8 

k 0,070 0,18 0,389 1,660 0,60 0,420 3,95 

h 0,050 0,16 0,313 4,250 0,38 0,220 19,32 

BIAX-k 0,070 0,24 0,298 1,500 0,47 0,235 6,38 

BIAX-h 0,020 0,21 0,095 0,560 0,53 0,320 1,75 

ACI9 

k 0,120 0,33 0,364 1,550 0,68 0,350 4,43 

h 0,090 0,45 0,200 3,500 0,80 0,350 10,00 

BIAX-k 0,046 0,33 0,139 1,300 0,53 0,200 6,50 

BIAX-h 0,080 0,31 0,258 1,960 0,68 0,370 5,30 

ACI10 

k 0,080 0,25 0,320 1,600 0,46 0,210 7,62 

h 0,060 0,15 0,400 2,040 0,31 0,160 12,75 

BIAX-k 0,080 0,44 0,182 1,750 0,85 0,410 4,27 

BIAX-h 0,050 0,42 0,119 1,000 0,73 0,310 3,23 

ACI11 

k 0,200 0,29 0,690 2,120 0,46 0,170 12,47 

h 0,100 0,43 0,233 3,600 0,74 0,310 11,61 

BIAX-k 0,100 0,33 0,303 1,630 0,56 0,230 7,09 

BIAX-h 0,170 0,34 0,500 1,800 0,67 0,330 5,45 

ACI12 

k 0,170 0,35 0,486 1,080 0,58 0,230 4,70 

h 0,100 0,13 0,769 1,900 0,30 0,170 11,18 

BIAX-k 0,170 0,53 0,321 1,050 0,71 0,175 6,00 

BIAX-h 0,160 0,60 0,267 1,050 0,95 0,350 3,00 

ACI13 

k 0,040 0,34 0,118 0,850 0,60 0,260 3,27 

h 0,030 0,11 0,273 0,830 0,29 0,180 4,61 

BIAX-k 0,080 0,50 0,160 1,000 0,85 0,350 2,86 

BIAX-h 0,025 0,38 0,066 0,305 0,64 0,260 1,17 

A.1.2.Táblázat: Arteria cartotis interna minták lineárisan rugalmas anyagmodelljeinek 

paraméterei, valamint a maximális feszültségek és megnyúlások, melyek az első 

visszafordíthatatlan mértékű károsodáshoz tartoznak. 

Az aneurizmazsákokból vett (összesen 91 darabszámú) uniaxiális mintákon szintén 

elvégeztem az arteria carotis interna esetében említett eljárást, mely során feszültség-

alakváltozás diagramokat határoztam meg, majd minden egyes minta esetében 

megvizsgáltam, hogy a Mooney–Rivlin-modell 3- vagy 5-paraméteres változata közelíti-e 
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jobban a diagrammot. Az A.1.3. Táblázatban – a részletek mellőzésével – összefoglaltam a 

kapott eredményeket. 

  irány 
c1 

[MPa] 

c2 

[MPa] 

c3  

[MPa] 

c4 

[MPa] 

c5  

[MPa] 

max 

[MPa]

max 

[m/m]

vastagság 

[mm] 
nem 

1 - -3,051 3,189 9,996 -2,997 2,456  0,778 0,550 0,420 n 

 2.0 c -1,663 1,727 -2,283 1,351 3,328 0,153 0,353 0,972 n 

 2.1 m -19,44 20,07 206,6 -550,0 379,6 0,359 0,255 0,227 n 

 2.2 m -0,032 0,048  0,097  0,340 0,680 0,778 n 

 3.1 c 0,016 -0,008  -0,009  0,184 1,304 1,316 n 

 3.2 c 0,038 -0,037  0,009   0,137 1,118 1,113 n 

 3.3 c -0,186 0,201  0,631   0,365 0,308 0,658 n 

 4.1 m 0,303 -0,294  0,077   0,225 0,400 0,705 n 

 4.2 c -2,481 2,571 29,17 -80,76 57,88 0,403 0,444 0,309 n 

5 - -0,023 0,031 0,014 -0,057 0,095 0,132 1,000 1,557 n 

 6.1.2 m 3,734 -3,472 -21,52 57,20 -39,79 0,945 0,438 0,411 n 

 6.1.3 m 1,141 -1,007  -0,043   0,957 0,556 0,447 n 

 6.1.5 m 0,618 -0,592  0,450  0,862 0,421 0,493 n 

 6.2.1 c 0,965 -0,963 -6,339 17,42 -12,04 0,695 0,531 0,667 n 

 6.2.2 c -4,756 5,050 3,825 -13,62 14,52 1,083 0,684 0,532 n 

 6.2.4 c -0,296 0,311 0,099 -0,410 0,590 0,695 1,813 1,827 n 

8 - 0,023 -0,015  0,687  0,383 0,316 0,402 f 

 11.1 m 1,157 -1,152  -0,089   0,766 0,625 0,679 f 

 11.2 c 0,350 -0,349  0,100   0,549 0,600 0,736 f 

 11.3 c 0,226 -0,225  0,207  0,544 0,478 0,546 f 

 11.5 m -0,285 0,353 3,860 -11,04 8,921 1,366 0,556 0,817 f 

 11.6 m -0,600 0,657 -6,163 14,461 -7,121 1,054 0,529 0,445 f 

 14a - -1,278 1,438  0,866   0,515 0,417 0,269 n 

 15.1 c 0,211 -0,208  -0,019   0,226 0,882 0,612 n 

 15.2 c -0,134 0,162  0,113   0,405 0,788 0,63 n 

 15.3 m -0,045 0,059  0,02   0,264 1,600 2,038 n 

17 - 0,141 -0,115  0,159   0,661 0,645 0,421 n 

18c c 0,127 -0,126  0,058   0,578 0,929 0,467 n 

 19.2 - -2,063 2,227 2,695 -9,004 8,523 0,302 0,714 0,613 n 

 20.1 c -0,049 0,051  1,920  0,288 0,500 0,971 f 

 20.2 m -0,677 0,721  0,852  0,192 0,278 0,649 f 

 20.3 m -6,257 6,799 12,43 -42,48 38,15 0,426 0,323 0,157 f 

 21.2 - 2,021 -1,962  -1,136   0,182 0,208 0,228 f 

 21.3 - 0,784 -0,76  -0,197   0,268 0,615 0,464 f 

 22.1 m 0,041 -0,008 -0,643 2,045 -1,583 0,314 0,875 1,815 n 

  22.2 c -0,019 0,022  0,009   0,054 1,143 2,059 n 

24 - -0,044 0,047  0,056  0,341 1,071 2,018 n 

25 - 0,617 -0,536  -0,113   0,305 0,412 0,338 n 
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  irány 
c1 

[MPa] 

c2 

[MPa] 

c3  

[MPa] 

c4 

[MPa] 

c5  

[MPa] 

max 

[MPa]

max 

[m/m]

vastagság 

[mm] 
nem 

 26.1 - -1,062 1,155  0,78   0,416 0,412 0,915 n 

 26.2 - -0,978 1,063 13,97 -38,22 27,15 0,357 0,400 0,990 n 

 26.3 - 0,693 -0,626 0,754 -2,211 1,433 0,488 0,818 0,394 n 

 26.4 - -2,344 2,421 -8,347 13,79 -2,066 0,240 0,320 0,965 n 

 27.1 c 0,402 -0,355  0,164   0,588 0,474 0,218 n 

 27.2 m -0,128 0,138  0,149   0,370 0,688 0,430 n 

28 - -0,061 0,065 4,107 -11,37 8,105 0,227 0,533 0,982 n 

29 - -0,025 0,036  0,029   0,035 0,421 0,711 n 

30 - 0,023 -0,017 -0,509 1,449 -0,958 0,216 0,714 0,834 n 

 31.1 m 0,040 -0,022  0,021  0,506 1,462 0,781 n 

 31.2 c -0,991 1,052 0,617 -2,131 2,596 0,585 0,600 0,423 n 

32 m 0,077 -0,076  0,005   0,062 0,467 1,129 n 

 33.1 m -0,858 0,920 1,288 -4,28 3,969 0,092 0,538 0,847 n 

 33.2 c -0,770 0,829 0,597 -1,815 1,907 0,584 0,769 0,937 n 

 34c c -0,581 0,633  0,241   0,776 0,800 0,139 f 

 35c c 0,146 -0,125 -0,632 1,972 -1,522 0,340 0,880 0,867 n 

 35m m -0,349 0,407 -28,63 66,27 -37,46 0,264 0,313 0,433 n 

 36c1 c -0,477 0,511 -0,254 1,197 -0,621 1,345 0,786 1,199 n 

 36c2 c -0,135 0,159 -0,160 0,481 -0,121 0,987 1,143 1,751 n 

 37c1 c -0,287 0,309 -0,191 0,395 0,009 0,112 0,732 0,678 n 

 37c2 c 0,273 -0,242 -0,821 3,042 -2,726 0,859 0,933 0,518 n 

 37c3 c -0,049 0,061 0,479 -1,467 1,193 0,149 0,800 0,749 n 

 37m1 m 0,152 -0,151 0,051 0,055 -0,246 0,416 1,118 0,668 n 

 37m2 m -0,144 0,151  0,157  0,536 0,848 0,666 n 

 37m3 m 0,132 -0,114 -0,421 1,798 -1,666 0,481 0,727 0,830 n 

38 - -1,976 2,049 4,448 -14,63 13,37 0,768 0,563 0,823 n 

39 - -0,040 0,058  0,043   0,178 0,769 0,884 n 

 40c1 c -0,285 0,342  0,605   0,661 0,438 0,660 n 

 40m1 m 0,352 -0,270  0,686   0,282 0,412 0,492 n 

 40m2 m -0,19 0,020  0,016   0,071 0,957 2,315 n 

 40m3 m -0,032 0,045  -0,229   0,652 0,743 0,655 n 

41 - -0,412 0,475 -4,503 12,14 -7,747 0,459 0,600 1,15 n 

 42c1 c 0,746 -0,732 -3,831 11,29 -8,276 1,023 0,692 1,114 f 

 42c2 c 0,189 -0,174  0,306   0,771 0,514 1,179 f 

 42m1 m 1,039 -1,005  -0,284   0,279 0,364 0,488 f 

 42m2 m -0,045 0,053 -0,854 0,437 1,613 0,650 0,485 1,018 f 

 42m3 m 1,636 -1,632 -15,03 42,37 -30,35 0,802 0,552 0,934 f 

 42m4 m 0,216 -0,205  -0,030   0,165 0,889 0,934 f 

 43c1 c 0,408 -0,394 -0,427 1,650 -1,610 1,274 1,615 1,172 f 

 43c2 c 0,380 -0,335  0,810  1,060 0,400 0,652 f 

 43m1 m 0,199 -0,184  0,041   0,546 0,889 1,314 f 

44 - 0,014 -0,003  0,039   0,147 0,640 0,985 f 
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  irány 
c1 

[MPa] 

c2 

[MPa] 

c3  

[MPa] 

c4 

[MPa] 

c5  

[MPa] 

max 

[MPa]

max 

[m/m]

vastagság 

[mm] 
nem 

 46m1 m 0,010 -0,003  0,045   0,084 0,483 0,650 n 

 46m2 m 0,220 -0,200  -0,016   0,215 0,667 0,870 n 

 47.1 - -0,021 0,047  0,067   0,138 0,485 0,849 n 

 47.2 - 0,252 -0,248  0,068  0,371 0,581 0,476 n 

 48c c 0,208 -0,142  0,024   0,276 0,500 0,187 n 

 48m m -0,202 0,303  0,616   0,484 0,364 0,156 n 

 50c c -1,863 1,927 2,852 -9,610 9,072 0,253 0,519 0,462 f 

50m m -0,027 0,065 -5,784 15,16 -9,707 0,244 0,414 0,632 f 

 51.1 - -0,009 0,023  0,013   0,121 1,053 1,762 f 

 51.2 - -0,102 0,115 0,040 -0,159 0,215 0,095 1,067 1,090 f 

52 - -0,078 0,089  0,033  0,252 1,154 3,492 n 

A.1.3.Táblázat: Aneurizmák hiperelasztikus anyagmodelljeinek paraméterei, valamint a 

maximális feszültségek és megnyúlások, melyek az első visszafordíthatatlan mértékű 

károsodáshoz tartoznak. Külön feltüntettem a nemüket, valamint az irányultságot is („c” 

cirkumferenciális és „m” meridionális), ahol ez megállapítható volt. 

 

A.2. A SZÖVETMINTÁK STATISZTIKAI FELDOLGOZÁSA 

 

A szövetminták statisztikai vizsgálatával az volt a célom, hogy megállapítsam vannak-e 

kimutatható eltérések a különböző szempontokból csoportosított mintadarabok mechanikai 

tulajdonságai között. A feszültség-alakváltozás diagramok alapján egy általam mesterségesen 

létrehozott jellemző alapján végeztem az összehasonlításokat. Mivel a feszültség-alakváltozás 

pontpárok egymástól nem függetlenek, ezért egy meredekség-jellegű mennyiséget definiáltam 

az első visszafordíthatatlannak tekinthető károsodáshoz tartózó feszültség és alakváltozás 

alapján: M = /, ahol  a feszültség,  pedig az alakváltozás. Megvizsgáltam, hogy a 

különböző szempontból csoportosított meredekségek között van-e statisztikailag kimutatható 

különbség.  

A vizsgálatokat az SPSS programmal végeztem, az eredményeket lásd az A.2.1. és A.2.2. 

fejezetben. 

Minden alkalommal, amikor két csoport összehasonlítását elvégeztem, a következő lépéseket 

tettem: 
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1) Megvizsgáltam, hogy a csoportok normál eloszlást mutatnak-e.  

2) Kétmintás T-próbát végeztem. (A T-próba csak normál eloszlás esetében alkalmazható 

biztonsággal.) 

a) Megvizsgáltam, hogy azonosnak, vagy különbözőnek kell-e tekinteni a két minta 

varianciáját.  

b) Elvégeztem a kétmintás T-próbát. 

3) A biztonság kedvéért minden esetben elvégeztem egy nemparaméteres próbát is (Mann–

Whitney U-próba), mely akkor is használható, ha a normál eloszlás nem teljesül.  

A következtetéseimet 95%-os szignifikanciaszint mellett hoztam meg. 

 

A.2.1. ARTERIA CAROTIS INTERNA SZÖVETMINTÁK STATISZTIKAI FELDOLGOZÁSA  

Az arteria carotis interna mintákon elvégzett biaxiális méréseim alapján azzal a hipotézissel 

éltem, hogy nincs szignifikáns különbség a hosszanti és körkörös irányban mért eredmények 

között. Megállapítottam, hogy a két irányban mért minták normális eloszlást mutatnak. 

Megállapítottam, hogy egyenlő varianciájúnak tekinthetjük a két csoportot, majd 

megállapítottam, hogy a hipotézis elfogadható. A nemparaméteres vizsgálat is ezt támasztotta 

alá. 

Egy lágyabb és egy merevebb anyagtípus látszik elkülönülni a mérések alapján. 

Megvizsgáltam, hogy ez a különbség statisztikailag is kimutatható-e. Megjegyeznem, hogy a 

mérések száma statisztikai szempontból alacsonynak tekinthető, ezért ebben az esetben 

inkább tájékoztatás jellegűek az eredmények. A hipotézisem (mint minden esetben), hogy a 

két csoport azonosnak tekinthető. A lágyabb anyagtípus (6 mérés) normális eloszlást mutatott, 

a merevebb anyagtípus (5 mérés) viszont nem mutatta. Ennek ellenére folytatva a T-próbát 

megállapítottam, hogy azonos varianciával rendelkeznek, és ennek alapján a T-próbát 

elvégezve a hipotézist elvetettem. Ez azt jelenti, hogy valóban kimutatható eltérés van a két 

csoport között. Mivel a merevebb anyagtípusnál a normalitás nem teljesült, ezért a 

nemparaméteres próba eredménye ebben az esetben méginkább fontossá válik. A Mann–

Whitney U-próba alapján is a hipotézis elvetése mellett döntöttem. 

Az SPSS programmal végzett vizsgálat eredményeinek összefoglalását lásd az alábbiakban. 
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1.) Körkörös-hosszanti összehasonlítás 

Összefoglaló 

 

 

Esetek 

 Érvényes Hiányzó Összes 

 N Százalék N Százalék N Százalék 

  
mer 11 100,0% 0 0,0% 11 100,0% 

circ 11 100,0% 0 0,0% 11 100,0% 

 

 

  Statisztika Std. Error 

 

mer 

Átlag 2,4178E6 5,80678E5 

95% Konfidencia 

Intervallum az átlagra 

Alsó Határ 1,1239E6  

Felső határ 3,7116E6  

5% Levágott Átlag 2,2489E6  

Medián 1,8892E6  

Variancia 3,709E12  

Std. Eltérés 1,92589E6  

Minimum 463501,16  

Maximum 7411723,08  

Tartomány 6948221,92  

Interkvartilis Tartomány 2048555,23  

Ferdeség 1,924 0,661 

Púposság 4,471 1,279 

circ 

Átlag 2,5250E6 4,44789E5 

95% Konfidencia 

Intervallum az átlagra 

Alsó Határ 1,5339E6  

Felső határ 3,5160E6  

5% Levágott Átlag 2,4725E6  

Medián 2,1577E6  

Variancia 2,176E12  

Std. Eltérés 1,47520E6  

Minimum 521631,81  

Maximum 5472284,10  

Tartomány 4950652,29  

Interkvartilis Tartomány 1651028,62  

Ferdeség 0,875 0,661 

Púposság 0,458 1,279 
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Normalitás Teszt 

 
 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statisztika df Szig. Statisztika df Szig. 

  
mer 0,196 11 0,200

*
 0,814 11 0,014 

circ 0,163 11 0,200
*
 0,932 11 0,434 

a. Lilliefors Szignifikancia Korrekció 

*. Igaz szignifikancia alsó határa. 

T-Próba 

Csoport Statisztika 

  N Átlag Std. Eltérés Std. Error Átlag 

  
mer 11 2,4178E6 1,92589E6 5,80678E5 

circ 11 2,5250E6 1,47520E6 4,44789E5 

 

Független Minta Teszt 

 
Levene Test Egyenlő Varianciára T-Teszt Egyenlő Átlagokra 

F Szig. t df 

 
tfh. egyenlő variancia 0,312 0,583 -0,147 20 

tfh. nem egyenlő variancia   -0,147 18,729 

 

Független Minta Teszt 

 
T-Teszt Egyenlő Átlagokra 

Szig. (2-szélű) Átlag Eltérés Std. Error Eltérés 

 
tfh. egyenlő variancia 0,885 -1,07199E5 7,31453E5 

tfh. nem egyenlő variancia 0,885 -1,07199E5 7,31453E5 

 

Független Minta Teszt 

 

T-Teszt Egyenlő Átlagokra 

95% Konfidencia Intervallum az Eltérésre 

Alsó Felső 

 
tfh. egyenlő variancia -1,63298E6 1,41859E6 

tfh. nem egyenlő variancia -1,63965E6 1,42525E6 

Mann–Whitney U-próba 

 



 

120 

2.) Lágyabb-merevebb összehasonlítás 

 

Összefoglaló 

 

 

Esetek 

 Érvényes Hiányzó Összes 

 N Százalék N Százalék N Százalék 

 
lágy 6 100,0% 0 0,0% 6 100,0% 

merev 5 100,0% 0 0,0% 5 100,0% 

 

 

  Statisztika 

 

lágy 

Átlag 1,0397E6 

95% Konfidencia 

Intervallum az átlagra 

Alsó Határ 620730,6791 

Felső határ 1,4586E6 

5% Levágott Átlag 1,0380E6 

Medián 1,1146E6 

Variancia 1,594E11 

Std. Eltérés 3,99211E5 

Minimum 536132,80 

Maximum 1573757,11 

Tartomány 1037624,31 

Interkvartilis Tartomány 734451,17 

Ferdeség -0,111 

Púposság -1,366 

merev 

Átlag 3,6334E6 

95% Konfidencia 

Intervallum az átlagra 

Alsó Határ 1,7275E6 

Felső határ 5,5393E6 

5% Levágott Átlag 3,5490E6 

Medián 3,0305E6 

Variancia 2,356E12 

Std. Eltérés 1,53495E6 

Minimum 2464975,77 

Maximum 6320788,65 

Tartomány 3855812,89 

Interkvartilis Tartomány 2092069,37 

Ferdeség 1,996 

Púposság 4,230 
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Normalitás Teszt 

 
 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statisztika df Szig. Statisztika df Szig. 

 
lágy 0,189 6 0,200

*
 0,942 6 0,678 

merev 0,376 5 0,020 0,741 5 0,024 

a. Lilliefors Szignifikancia Korrekció 

*. Igaz szignifikancia alsó határa. 

T-Próba 

Csoport Statisztika 

  N Átlag Std. Eltérés Std. Error Átlag 

 
 lágy 6 1,0397E6 3,99211E5 1,62977E5 

merev 5 3,6334E6 1,53495E6 6,86449E5 

 

Független Minta Teszt 

 
Levene Test Egyenlő Varianciára T-Teszt Egyenlő Átlagokra 

F Szig. t df 

 
tfh. egyenlő variancia 3,658 0,088 -4,019 9 

tfh. nem egyenlő variancia   -3,676 4,452 

 

Független Minta Teszt 

 
T-Teszt Egyenlő Átlagokra 

Szig. (2-szélű) Átlag Eltérés Std. Error Eltérés 

 
tfh. egyenlő variancia 0,003 -2,59373E6 6,45302E5 

tfh. nem egyenlő variancia 0,018 -2,59373E6 7,05531E5 

 

Független Minta Teszt 

 

T-Teszt Egyenlő Átlagokra 

95% Konfidencia Intervallum az Eltérésre 

Alsó Felső 

 
tfh. egyenlő variancia -4,05350E6 -1,13395E6 

tfh. nem egyenlő variancia -4,47655E6 -7,10904E5 

 

Mann–Whitney U-próba 
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A.2.2. ANEURIZMA SZÖVETMINTÁK STATISZTIKAI FELDOLGOZÁSA  

Az aneurizma mintákon elvégzett uniaxiális mérések alapján megvizsgáltam, hogy van-e 

kimutatható különbség a nőkből illetve férfiakból származó minták között. Azzal a 

hipotézissel éltem, hogy nincs szignifikáns különbség. Megállapítottam, hogy a két nem 

mintái normális eloszlást mutatnak. Megállapítottam, hogy egyenlő varianciájúnak 

tekinthetjük a két csoportot, majd a kétmintás T-próbát elvégezve megállapítottam, hogy a 

hipotézis elvetése indokolt. Tehát 95%-os szignifikanciaszint mellett nemek szerinti 

különbséget mutattam ki. A nemparaméteres vizsgálat viszont a 95%-os szignifikansziaszint 

mellett a hipotézis elfogadását indokolná, 94,6%-os szignifikanciaszint esetén javasolná 

csupán a hipotézis elvetését. Mivel a normális eloszlást 95%-os szignifikanciaszint mellett 

elfogadtam, ezért én a T-próba eredményét is elfogadhatónak tartom. 

A következő vizsgálat során azzal a hipotézissel éltem, hogy nincs szignifikáns különbség a 

hosszanti és körkörös irányban mért eredmények között. Megállapítottam, hogy 

cirkumferenciális irányú minták normális eloszlást mutatnak, a meridionális irányúak viszont 

nem. Ennek ellenére folytatva a T-próbát megállapítottam, hogy azonos varianciával 

rendelkeznek, és ennek alapján a T-próbát elvégezve a hipotézist elfogadtam. Mivel a 

meridionális irányú anyagtípusnál a normalitás nem teljesült, ezért a nemparaméteres próba 

eredménye válik döntővé. A Mann–Whitney U-próba alapján is a hipotézis elfogadása mellett 

döntöttem. Ez azt jelenti, hogy valóban nincs kimutatható eltérés a két csoport között. 

A vizsgálatokat a fenti két csoportosítás (nem és irány) kombinálásával is elvégeztem. A 

részletek mellőzésével összefoglalom a kapott eredményeket. Cirkumferenciális irányban is 

sikerült kimutatnom a nemek szerinti eltérést, meridionális irányban viszont nem sikerült 

bizonyítani 95%-os szignifikanciaszint mellett, hogy a nemek szerint különbség lenne. A női 

nemet valamint a férfi nemet is cirkumferenciális és meridionális irány alapján csoportosítva 

megállapítottam, hogy nincs kimutatható különbség a különböző irányokban. A kimetszés 

irányát tekintve tehát elfogadtam azt a hipotézist, hogy nincs kimutatható eltérés. Ezt 

tapasztaltam a mérések összességére és a nemek szerint külön-külön is. A nemek tekintetében 

viszont végül elutasítottam azt a hipotézist, hogy nincs kimutatható eltérés. A mérések 

összességére elvégzett statisztikai vizsgálat, valamint a cirkumferenciális alosztályban végzett 

vizsgálat is a hipotézis elvetését indokolja. Csupán a meridionális irányban végzett vizsgálat 

indokolná a hipotézis elfogadását, de mivel a kimetszés irányára vonatkozó vizsgálataim 

alapján az irányokban nem mutattam ki szignifikáns eltérést és a cirkumferenciális alosztály a 

hipotézis elvetését indokolta, ezért itt annak ellenére, hogy a hipotézis fenn áll, elutasítottam 
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azt. Az SPSS programmal végzett vizsgálat eredményeinek összefoglalását lásd az 

alábbiakban. 

1.) Nő-férfi összehasonlítás: 

Összefoglaló 

 

nőférfi 

Esetek 

 Érvényes Hiányzó Összes 

 N Százalék N Százalék N Százalék 

 
nő 66 100,0% 0 0,0% 66 100,0% 

férfi 28 100,0% 0 0,0% 28 100,0% 

 

 nőférfi Statisztika 

 

nő 

Átlag 697598,3622 

95% Konfidencia 

Intervallum az átlagra 

Alsó Határ 571099,5305 

Felső határ 824097,1940 

5% Levágott Átlag 660237,1047 

Medián 579981,6361 

Variancia 2,648E11 

Std. Eltérés 5,14577E5 

Minimum 50049,46 

Maximum 2163466,72 

Tartomány 2113417,26 

Interkvartilis Tartomány 686363,38 

Ferdeség 0,963 

Púposság 0,361 

férfi 

Átlag 950059,8680 

95% Confidence 

Interval for Mean 

Alsó Határ 710732,4920 

Felső határ 1,1894E6 

5% Levágott Átlag 917430,5673 

Medián 831511,7388 

Variancia 3,809E11 

Std. Eltérés 6,17206E5 

Minimum 89451,73 

Maximum 2458229,12 

Tartomány 2368777,39 

Interkvartilis Tartomány 852099,99 

Ferdeség 

Púposság 

0,772 

0,195 
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Normalitás Teszt 

 
nőférfi 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statisztika df Szig. Statisztika df Szig. 

 
nő 0,105 66 0,067 0,915 66 0,000 

férfi 0,103 28 0,200
*
 0,942 28 0,127 

a. Lilliefors Szignifikancia Korrekció 

*. Igaz szignifikancia alsó határa. 

T-próba 

Csoport Statisztika 

 nőférfi N Átlag Std. Eltérés Std. Error Átlag 

 
nő 66 697598,3622 5,14577E5 63340,05840 

férfi 28 950059,8680 6,17206E5 1,16641E5 

 

Független Minta Teszt 

 
Levene Test Egyenlő Varianciára T-Teszt Egyenlő Átlagokra 

F Szig. t df 

 
tfh. egyenlő variancia 1,262 0,264 -2,048 92 

tfh. nem egyenlő variancia   -1,902 43,693 

 

Független Minta Teszt 

 
T-Teszt Egyenlő Átlagokra 

Szig. (2-szélű) Átlag Eltérés Std. Error Eltérés 

 
tfh. egyenlő variancia 0,043 -2,52462E5 1,23299E5 

tfh. nem egyenlő variancia 0,064 -2,52462E5 1,32729E5 

 

Független Minta Teszt 

 

T-Teszt Egyenlő Átlagokra 

95% Konfidencia Intervallum az Eltérésre 

Alsó Felső 

 
tfh. egyenlő variancia -4,97344E5 -7578,83496 

tfh. nem egyenlő variancia -5,20013E5 15089,81283 

Mann–Whitney U-próba 
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2.) Cirkumferenciális-meridionális összehasonlítás: 

Összefoglaló 

 
circvagy

meridian 

Esetek 

 Érvényes Hiányzó Összes 

 N Százalék N Százalék N Százalék 

  
1,00 33 100,0% 0 0,0% 33 100,0% 

2,00 32 100,0% 0 0,0% 32 100,0% 

 

 circvagymeridian Statisztika Std. Error 

 

1,00 

Átlag 818803,2220 
92455,8511

0 

95% Konfidencia 

Intervallum az átlagra 

Alsó Határ 630476,8161  

Felső határ 1,0071E6  

5% Levágott Átlag 793140,8359  

Medián 788684,3415  

Variancia 2,821E11  

Std. Eltérés 5,31118E5  

Minimum 50049,46  

Maximum 2221666,25  

Tartomány 2171616,78  

Interkvartilis Tartomány 747900,90  

Ferdeség 0,619 0,409 

Púposság -0,008 0,798 

2,00 

Átlag 853067,2601 1,18747E5 

95% Konfidencia 

Intervallum az átlagra 

Alsó Határ 610880,2103  

Felső határ 1,0953E6  

5% Levágott Átlag 812050,7374  

Medián 623888,1037  

Variancia 4,512E11  

Std. Eltérés 6,71737E5  

Minimum 74502,54  

Maximum 2458229,12  

Tartomány 2383726,58  

Interkvartilis Tartomány 989976,45  

Ferdeség 0,954 0,414 

Púposság -0,149 0,809 

 



 

126 

Normalitás Teszt 

 
circvagymeridian 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statisztika df Szig. Statisztika df Szig. 

  
1,00 0,100 33 0,200

*
 0,955 33 0,191 

2,00 0,193 32 0,004 0,882 32 0,002 

a. Lilliefors Szignifikancia Korrekció 

*. Igaz szignifikancia alsó határa. 

T-próba 

Csoport Statisztika 

 circvagymeridian N Átlag Std. Eltérés Std. Error Átlag 

 dimension1 
1,00 33 818803,2220 5,31118E5 92455,85110 

2,00 32 853067,2601 6,71737E5 1,18747E5 

 

Független Minta Teszt 

 
Levene Test Egyenlő Varianciára T-Teszt Egyenlő Átlagokra 

F Szig. t df 

 
tfh. egyenlő variancia 1,974 0,165 -0,228 63 

tfh. nem egyenlő variancia   -0,228 58,980 

 

Független Minta Teszt 

 
T-Teszt Egyenlő Átlagokra 

Szig. (2-szélű) Átlag Eltérés Std. Error Eltérés 

 
tfh. egyenlő variancia 0,820 -34264,03812 1,49954E5 

tfh. nem egyenlő variancia 0,821 -34264,03812 1,50496E5 

 

Független Minta Teszt 

 

T-Teszt Egyenlő Átlagokra 

95% Konfidencia Intervallum az Eltérésre 

Alsó Felső 

 
tfh. egyenlő variancia -3,33924E5 2,65396E5 

tfh. nem egyenlő variancia -3,35408E5 2,66880E5 

 

Mann–Whitney U-próba 
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3.) Cirkumferenciális irányban: nő-férfi összehasonlítás: 

Összefoglaló 

 

circnőférfi 

Esetek 

 Érvényes Hiányzó Összes 

 N Százalék N Százalék N Százalék 

  
nő 24 100,0% 0 0,0% 24 100,0% 

férfi 9 100,0% 0 0,0% 9 100,0% 

 

 

 circnőférfi Statisztika 

 

nő 

Átlag 681530,7515 

95% Konfidencia 

Intervallum az átlagra 

Alsó Határ 478448,1850 

Felső határ 884613,3181 

5% Levágott Átlag 659881,1948 

Medián 575732,5425 

Variancia 2,313E11 

Std. Eltérés 4,80939E5 

Minimum 50049,46 

Maximum 1712238,34 

Tartomány 1662188,88 

Interkvartilis Tartomány 691382,46 

Ferdeség 0,695 

Púposság -0,352 

férfi 

Átlag 1,1195E6 

95% Konfidencia 

Intervallum az átlagra 

Alsó Határ 702432,0898 

Felső határ 1,5365E6 

5% Levágott Átlag 1,0933E6 

Medián 970705,3708 

Variancia 2,944E11 

Std. Eltérés 5,42559E5 

Minimum 488466,90 

Maximum 2221666,25 

Tartomány 1733199,35 

Interkvartilis Tartomány 806390,84 

Ferdeség 0,986 

Púposság 0,909 
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Normalitás Teszt 

 
circnőférfi 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statisztika df Szig. Statisztika df Szig. 

  
nő 0,132 24 0,200

*
 0,932 24 0,106 

férfi 0,164 9 0,200
*
 0,927 9 0,453 

a. Lilliefors Szignifikancia Korrekció 

*. Igaz szignifikancia alsó határa. 

T-próba 

Csoport Statisztika 

 circnőférfi N Átlag Std. Eltérés Std. Error Átlag 

  
nő 24 681530,7515 4,80939E5 98171,18383 

férfi 9 1,1195E6 5,42559E5 1,80853E5 

 

Független Minta Teszt 

 
Levene Test Egyenlő Varianciára T-Teszt Egyenlő Átlagokra 

F Szig. t df 

 
tfh. egyenlő variancia 0,033 0,857 -2,252 31 

tfh. nem egyenlő variancia   -2,128 13,016 

 

Független Minta Teszt 

 
T-Teszt Egyenlő Átlagokra 

Szig. (2-szélű) Átlag Eltérés Std. Error Eltérés 

 
tfh. egyenlő variancia 0,032 -4,37949E5 1,94485E5 

tfh. nem egyenlő variancia 0,053 -4,37949E5 2,05780E5 

 

Független Minta Teszt 

 

T-Teszt Egyenlő Átlagokra 

95% Konfidencia Intervallum az Eltérésre 

Alsó Felső 

 
tfh. egyenlő variancia -8,34604E5 -41294,84778 

tfh. nem egyenlő variancia -8,82455E5 6555,81536 

 

Mann–Whitney U-próba 
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4.) Meridionális irányban: nő-férfi összehasonlítás: 

Összefoglaló 

 

mernőférfi 

Esetek 

 Érvényes Hiányzó Összes 

 N Százalék N Százalék N Százalék 

  
nő 22 100,0% 0 0,0% 22 100,0% 

férfi 10 100,0% 0 0,0% 10 100,0% 

 

 

 mernőférfi Statisztika Std. Error 

 

 nő 

Átlag 737591,8703 1,34358E5 

95% Konfidencia 

Intervallum az átlagra 

Alsó Határ 458180,0257  

Felső határ 1,0170E6  

5% Levágott Átlag 695501,8973  

Medián 550581,9497  

Variancia 3,971E11  

Std. Eltérés 6,30193E5  

Minimum 74502,54  

Maximum 2163466,72  

Tartomány 2088964,18  

Interkvartilis Tartomány 705602,50  

Ferdeség 1,198 0,491 

Púposság 0,411 0,953 

férfi 

Átlag 1,1071E6 2,28750E5 

95% Konfidencia 

Intervallum az átlagra 

Lower Bound 589644,3570  

Upper Bound 1,6246E6  

5% Levágott Átlag 1,0826E6  

Medián 996799,8924  

Variancia 5,233E11  

Std. Eltérés 7,23371E5  

Minimum 197445,38  

Maximum 2458229,12  

Tartomány 2260783,74  

Interkvartilis Tartomány 1039398,28  

Ferdeség 0,679 0,687 

Púposság -0,354 1,334 
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Normalitás Teszt 

 
mernőférfi 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statisztika df Szig. Statisztika df Szig. 

  
1,00 no 0,215 22 0,009 0,844 22 0,003 

2,00 ferfi 0,181 10 0,200
*
 0,940 10 0,553 

a. Lilliefors Szignifikancia Korrekció 

*. Igaz szignifikancia alsó határa. 

T-próba 

Csoport Statisztika 

 mernőférfi N Átlag Std. Eltérés Std. Error Átlag 

  
1,00 nő 22 737591,8703 6,30193E5 1,34358E5 

2,00 férfi 10 1,1071E6 7,23371E5 2,28750E5 

 

Független Minta Teszt 

 
Levene Test Egyenlő Varianciára T-Teszt Egyenlő Átlagokra 

F Szig. t df 

 
tfh. egyenlő variancia 0,471 0,498 -1,469 30 

tfh. nem egyenlő variancia   -1,393 15,491 

 

Független Minta Teszt 

 
T-Teszt Egyenlő Átlagokra 

Szig. (2-szélű) Átlag Eltérés Std. Error Eltérés 

 
tfh. egyenlő variancia 0,152 -3,69521E5 2,51535E5 

tfh. nem egyenlő variancia 0,183 -3,69521E5 2,65290E5 

 

Független Minta Teszt 

 

T-Teszt Egyenlő Átlagokra 

95% Konfidencia Intervallum az Eltérésre 

Alsó Felső 

 
tfh. egyenlő variancia -8,83224E5 1,44182E5 

tfh. nem egyenlő variancia -9,33416E5 1,94374E5 

Mann–Whitney U-próba 
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5.) Női nem szerint: cirkumferenciális-meridionális összehasonlítás: 

Összefoglaló 

 

circmer 

Esetek 

 Érvényes Hiányzó Összes 

 N Százalék N Százalék N Százalék 

 
circ 24 100,0% 0 0,0% 24 100,0% 

mer 22 100,0% 0 0,0% 22 100,0% 

 

 

 cicmer Statisztika 

 

circ 

Átlag 681530,7515 

95% Konfidencia 

Intervallum az átlagra 

Alsó Határ 478448,1850 

Felső határ 884613,3181 

5% Levágott Átlag 659881,1948 

Medián 575732,5425 

Variancia 2,313E11 

Std. Eltérés 4,80939E5 

Minimum 50049,46 

Maximum 1712238,34 

Tartomány 1662188,88 

Interkvartilis Tartomány 691382,46 

Ferdeség 0,695 

Púposság -0,352 

mer 

Átlag 737591,8703 

95% Konfidencia 

Intervallum az átlagra 

Alsó Határ 458180,0257 

Felső határ 1,0170E6 

5% Levágott Átlag 695501,8973 

Medián 550581,9497 

Variancia 3,971E11 

Std. Eltérés 6,30193E5 

Minimum 74502,54 

Maximum 2163466,72 

Tartomány 2088964,18 

Interkvartilis Tartomány 705602,50 

Ferdeség 1,198 

Púposság 0,411 

 



 

132 

Normalitás Teszt 

 
circmer 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statisztika df Szig. Statisztika df Szig. 

 
circ 0,132 24 0,200

*
 0,932 24 0,106 

mer 0,215 22 0,009 0,844 22 0,003 

a. Lilliefors Szignifikancia Korrekció 

*. Igaz szignifikancia alsó határa. 

T-próba 

Csoport Statisztika 

 circmer N Átlag Std. Eltérés Std. Error Átlag 

 
circ 24 681530,7515 4,80939E5 98171,18383 

mer 22 737591,8703 6,30193E5 1,34358E5 

 

Független Minta Teszt 

 
Levene Test Egyenlő Varianciára T-Teszt Egyenlő Átlagokra 

F Szig. t df 

 
tfh. egyenlő variancia 0,951 0,335 -0,341 44 

tfh. nem egyenlő variancia   -0,337 39,206 

 

Független Minta Teszt 

 

T-Teszt Egyenlő Átlagokra 

Szig. (2-szélű) Átlag Eltérés 
Std. Error 

Eltérés 

 
tfh. egyenlő variancia 0,735 -56061,11872 1,64460E5 

tfh. nem egyenlő variancia 0,738 -56061,11872 1,66402E5 

 

Független Minta Teszt 

 

T-Teszt Egyenlő Átlagokra 

95% Konfidencia Intervallum az Eltérésre 

Alsó Felső 

 
tfh. egyenlő variancia -3,87508E5 2,75386E5 

tfh. nem egyenlő variancia -3,92584E5 2,80462E5 

Mann–Whitney U-próba 
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6.) Férfi nem szerint: cirkumferenciális-meridionális összehasonlítás: 

Összefoglaló 

 

 

Esetek 

 Érvényes Hiányzó Összes 

 N Százalék N Százalék N Százalék 

  
circ 9 100,0% 0 0,0% 9 100,0% 

mer 10 100,0% 0 0,0% 10 100,0% 

 

 

  Statisztika Std. Error 

 

circ 

Átlag 1,1195E6 1,80853E5 

95% Konfidencia 

Intervallum az átlagra 

Alsó Határ 702432,0898  

Felső határ 1,5365E6  

5% Levágott Átlag 1,0933E6  

Medián 970705,3708  

Variancia 2,944E11  

Std. Eltérés 5,42559E5  

Minimum 488466,90  

Maximum 2221666,25  

Tartomány 1733199,35  

Interkvartilis Tartomány 806390,84  

Ferdeség 0,986 0,717 

Púposság 0,909 1,400 

mer 

Átlag 1,1071E6 2,28750E5 

95% Confidence 

Interval for Mean 

Alsó Határ 589644,3570  

Felső határ 1,6246E6  

5% Levágott Átlag 1,0826E6  

Medián 996799,8924  

Variancia 5,233E11  

Std. Eltérés 7,23371E5  

Minimum 197445,38  

Maximum 2458229,12  

Tartomány 2260783,74  

Interkvartilis Tartomány 1039398,28  

Ferdeség 0,679 0,687 

Púposság -0,354 1,334 
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Normalitás Teszt 

 
 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statisztika df Szig. Statisztika df Szig. 

  
1,00 circ 0,164 9 0,200

*
 0,927 9 0,453 

2,00 mer 0,181 10 0,200
*
 0,940 10 0,553 

a. Lilliefors Szignifikancia Korrekció 

*. Igaz szignifikancia alsó határa. 

T-próba 

Csoport Statisztika 

  N Átlag Std. Eltérés Std. Error Átlag 

  
1,00 circ 9 1,1195E6 5,42559E5 1,80853E5 

2,00 mer 10 1,1071E6 7,23371E5 2,28750E5 

 

Független Minta Teszt 

 
Levene Test Egyenlő Varianciára T-Teszt Egyenlő Átlagokra 

F Szig. t df 

 
tfh. egyenlő variancia 1,178 0,293 0,042 17 

tfh. nem egyenlő variancia   0,042 16,510 

 

Független Minta Teszt 

 
T-Teszt Egyenlő Átlagokra 

Szig. (2-szélű) Átlag Eltérés Std. Error Eltérés 

 
tfh. egyenlő variancia 0,967 12367,07785 2,96188E5 

tfh. nem egyenlő variancia 0,967 12367,07785 2,91607E5 

 

Független Minta Teszt 

 

T-Teszt Egyenlő Átlagokra 

95% Konfidencia Intervallum az Eltérésre 

Alsó Felső 

 
tfh. egyenlő variancia -6,12535E5 6,37269E5 

tfh. nem egyenlő variancia -6,04262E5 6,28996E5 

 

Mann–Whitney U-próba 
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B. A KERINGÉSI RENDSZER  ÁTTEKINTÉSE  

B. 1 A GLOBÁLIS KERINGÉSI RENDSZER 

Az alábbiakban Aaronson et al. [2000], Csandra et al. [1982] és Monos [1977, et al. 1980] 

munkái alapján összefoglalom a keringési rendszerrel kapcsolatos anatómiai és élettani 

ismereteket. Ez azért szükséges, mert numerikus modelljeim alapvetően ilyen jellegű 

feladatok vizsgálatára irányulnak. Elsőként röviden ismertetem az emberi keringési rendszert, 

majd részletesebben rátérek a kisméretű véredények anatómiájára, pontosabban ezen belül a 

modellezéshez szükséges alapvető élettani ismeretek bemutatására. 

A szív („cor”) a vérkeringés központi szerve, olyan izmos falú kettős tömlő, amely a vért 

ritmusosan váltakozó telítődésével és kiürülésével szivattyú módjára továbbítja egy zárt 

csőrendszerben. A keringés perifériás tényezői az erek (vasa sanguinea). Az érrendszer 

rugalmas falú csőrendszer: a kamrai összehúzódás során a kamrákból beáramló vér a fő 

verőértörzsek falát szétfeszíti, és az ér kitágul, a kamrai diasztolé alatt, amikor a kamrák felől 

nem érkezik vér az értörzsekbe, a megfeszült érfal rugalmassága révén összehúzódik, és a vért 

a következő érszakaszba továbbítja. Ez biztosítja a véráramlás folyamatosságát, lásd a B.1.1. 

ábrát. 

 

B.1.1. ábra: Áramlási jellemezők változása a vérkörben (Csandra et al. [1982]) 

A vázlat tanúsága szerint a nagyvérkör érhálózata a bal kamrától kezdve az artériás 

rendszerben mind nagyobb számú, vékonyabb érre oszlik, összkeresztmetszete nő, majd a 

kapillárisok után a vénás rendszerben mind kevesebb és vastagabb érbe – csökkenő 



 

136 

összkeresztmetszetű csőrendszerbe – rendeződik össze a jobb kamráig. A középső ábrán a 

szisztolés és diasztolés vérnyomás változása látható a nagyvérkör és a kisvérkör különböző 

szakaszaiban. A kis nyomású rendszerben pulzálás csak a jobb kamrában és a 

tüdőverőerekben van. A vérkeringés változása a nagyvérkörben és a kisvérkörben az érpálya 

összkeresztmetszetének változásával arányos. 

A vérereknek három csoportját különböztetjük meg. A vér először a szív kamráiból eredő – 

először vastag, majd egyre inkább szűkülő és elágazó – izmos falú verőereken, azaz 

artériákon jut el a szövetekhez, illetve a szervekhez. A vér nagy nyomásának megfelelően az 

artériák erős falú elasztikus rostokból és simaizom sejtekből állnak. A szívkamrák ritmikus 

összehúzódásának köszönhetően a benyomuló vérmennyiségtől a verőeres rendszeren 

nyomási lökéshullám terjed végig. Ezt nevezzük pulzusnak. Az artériák egyre apróbb ágakra 

oszlanak, míg végül mikroszkopikus csőhálózatot (hajszálerek, kapillárisok hálózata) 

alkotnak. A hajszálerek változatos hálózatok formájában ismét nagyobb, ún. gyűjtőerekbe, 

vénákba szedődnek össze. A szív felé haladva a vénák szintén egyre nagyobb törzsekbe 

rendeződnek össze. Faluk igen vékony, valamint elasztikus és simaizom sejtjei is gyengébbek, 

mint az artériáké. Ez a bennük áramló vér viszonylag alacsony nyomása miatt van. A 

kadáverekből (tetemekből) származó erek könnyen megkülönböztethetőek, mivel a szövetek 

közül eltávolított vénák összeesnek, míg az artériák mindig megőrzik vastag falú hengeres cső 

alakjukat. Az emberi test artériáinak és vénáinak felépítése tehát nagymértékben különbözik.  

 

B.1.2. ábra: Nyomáskülönbségek a keringési rendszerben (Csandra et al. [1982]). A vázlat a 

vérnyomásnak és a vérfolyadék fehérjéi kolloidozmózisos nyomásának különbségét ábrázolja 

a hajszálerek artériás és vénás oldalán. A két nyomás különbsége a kapilláris artériás oldalán 

kifelé irányuló nyomást, a vénás oldalán befelé irányuló szívást fejt ki a vérfolyadékra, illetve 

a szövetközi folyadékra a hajszálerek falán keresztül. 
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A hajszálerekben a vér áramlását az ún. kolloidozmózisos nyomás biztosítja, lásd a B.1.2. 

ábrát. 

 

B.2. MIKROKERINGÉSI RENDSZER 

 

A fenti rövid összefoglaló után térjünk most át (szintén Aaronson el al. [2000] munkájára 

támaszkodva) a mikrokeringési rendszerre. A kardiovaszkuláris rendszer kis átmérőjű erei 

ugyanis már a sejt-szintű vizsgálódás tartományába esnek. 

A mikrokeringési rendszer négy fő komponense – arteriolák, kapillárisok, venulák, és a végső 

nyirokerek – szabályozzák a vér elosztását a szervekbe, a kapillárisokon keresztüli 

anyagcserét, és a sejtes végtermékek elszállítását. Az arteriolák kis prekapilláris rezisztencia 

erek. Szimpatikus20 idegrostok (adrenerg) idegezik be őket gazdagon és nagy válaszkészségük 

van a szimpatikus érösszehúzó hatásra (vazokonstrikció). 

Az erek falában simaizom található. Amikor ingerület érkezik, a receptorok aktiválódásának 

hatására az izomsejt – ami körbeveszi az eret – összehúzódik, és az ér keresztmetszeti területe 

csökken. A venulák posztkapilláris gyűjtőerek. A nagyobb venulák szimpatikus beidegzése a 

vénás tónust módosíthatja, ez a kapillárisok hidrosztatikus nyomásának szabályozásában is 

szerepet játszik. 

Az artériás áramlás teljes rendszerét nem csupán a nyomásvesztés, hanem a tehetetlenségi 

erők csökkenése és a viszkózus hatások növekedése is jellemzi, mind a Reynolds-szám21 (Re), 

mind pedig a Stokes-szám22 (Sto) szignifikánsan kisebbé válik egynél. A centrifugális 

erőknek nincs jelentős hatása a mikrocirkuláris rendszerre, ahol a mozgás kvázi-független a 

                                                             

20
 A szimpatikus idegrendszer a vegetatív idegrendszernek az a része, amely a szervezet belső 

környezetének állandóságát biztosítja, illetve elősegíti az alkalmazkodást. A vegetatív idegrendszer 

irányítja a szervezetekben azt, amit akarattal befolyásolni nem tudunk, pl. szívműködés, légzés, 

bélmozgás. A vegetatív idegrendszer működése során vagy szimpatikus uralom, vagy paraszimpatikus 

uralom alá kerül a bekapcsoló pályák (afferensek) hatására. A szimpatikus hatásra fokozódik a 

működés, a paraszimpatikusra visszaáll a létfenntartáshoz szükséges, nyugalmi állapotban szükséges 

működés, az anyagcsere egyensúly. Példa: stresszre szimpatikus tónus, heves szívdobogás stb., evés 

után pedig paraszimpatikus üzem, az emésztéshez és az alváshoz. 

21
 lásd a Függelék C.3. fejezetét. 

22
 lásd a Függelék C.3. fejezetét. 
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véredény geometriájától. Az arteriolák néhány tized m-es átmérőitől kezdve beszélhetünk 

kétfázisú áramlásról, ahol is egy fal-menti ún. csúszó zónát, vagy más néven plazmaréteget, és 

egy sejt-magos belsőt különböztethetünk meg. Az arteriolás áramlást a Fahraeus23-jelenséggel 

jellemezhetjük. A helyi hematokritérték24 (Ht) csökkenése a vér két fázisának elkülönülésével 

magyarázható, a plazmafolyam sokkal gyorsabb a vér sejtes elemeinél. A Fahraeus-Lindqvist-

jelenség a deformálható vörösvérsejtek (VVS-ek) koncentrált szuszpenziójának a véredény 

falával való kölcsönhatásával magyarázható (Fahraeus és Linqvist [1931]). 

A kapillárisokban a lumen, azaz a cső “átmérőjének” a mérete akár kisebb is lehet a deformált 

áramló részecskéknél, és így a plazma a részecskék között reked, a véráram tehát többfázisú. 

Az érrendszer ezen szakasza tehát nem teszi lehetővé a vér fázisainak szétválását. A vér 

effektív viszkozitása nő a kapillárisokban az arteriolákhoz és a venulákhoz képest. Ebben a 

kicserélődési zónában, ahol a vér sebessége rendkívül alacsony, az érdeklődés 

középpontjában a szállított molekulák és sejtek szállítási ideje áll. A kapilláris keringés, 

melyet az alacsony áramlási sebesség, valamint a kapilláris lumene és a szöveti sejtek közötti 

kis távolság jellemez, a molekulák kicserélésére alkalmas. 

Az ún. fenesztrált25 kapillárisok nagyobb permeabilitással rendelkeznek, mint a folytonosak. 

Az oldott transzport26 a p transzmurális27 nyomásesésnek köszönhetően csökken a  

ozmotikus nyomásértékek28 közötti különbség mellett. Ez azzal magyarázható, hogy a 

kapilláris lumenében lévő makromolekulák nem tudnak áthatolni a falon. 

                                                             

23
 Egy csőben áramló folyadékra a cső fala súrlódási erőt fejt ki. Ez a csövön sebességgradienst alakít 

ki, azaz a fallal szomszédos folyadékrészecskék – a súrlódási erő eléréséig – mozdulatlanok, a 

folyadék sebessége pedig a cső közepén a legnagyobb. Ezt lamináris áramlásnak nevezzük,  a 

mikrocirkulációban fordul elő, a legkisebb kapillárisok kivételével. A lamináris áramlás egyik 

következménye, hogy a vörösvérsejtek hajlamosak az ér falától eltávolodni, és az áramlás irányában 

egymás mellett felsorakozni. Ez pedig csökkenti a mikrocirkulációban a vér effektív viszkozitását 

(Fahraeus–Lindqvist-effektus). 

24
 A hematokritérték megmutatja, hogy a teljes vértérfogat hány százaléka sejtes elem. 

25
 Lyuggatott. 

26
 Mikrokeringési rendszer esetében a transzportjelenség fogalmán a rendszert alkotó részecskéknek a 

tér egyik részéből egy másik részébe történő elmozdulását, átadását, vezetését (szállítását) értjük. 

27
 Falon keresztüli. 

28
 A koncentráció-kiegyenlítődési folyamatot nevezzük ozmózisnak. Az ozmózis oka, hogy kémiai 

potenciálkülönbség van az egymással érintkező két oldat komponensei között és az önként végbemenő 

kiegyenlítődés folyamán a részecskék méretviszonyai miatt a kisebb koncentrációjú oldat felől több 
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B.2.1. ábra: Mikrocirkuláció (Aaronson et al. [2000]) 

 

A kapillárisok többségében az endothel sejtek által alkotott hálózaton keresztül is van egy kis 

folyadékfiltráció (a filtráció meghaladja az újrafelszívódást). A filtrált plazma frakciója 

visszaszívódik a szövetközi (interstíciós) folyadékból, a fennmaradt részt pedig a 

nyirokkeringés a nagyvénákba szállítja. Gyulladás során a kapillárisok szivárogni kezdenek, 

VEGF29, hisztamin30 és thrombin31 zavarja az endothel „sorompót”. A mikroerek többségében 

                                                                                                                                                                                              

oldószer-molekula jut időegység alatt a féligáteresztő hártyán keresztül a töményebb oldatba, mint 

onnét vissza a hígabb oldatba. Ennek az egyensúlyra vezető folyamatnak az eredményeként az oldott 

anyag kémiai potenciálja a töményebb oldatban csökken, a kisebb koncentrációjú oldatban pedig az 

oldott anyag kémiai potenciálja megnő. Megakadályozható ez az önként végbenő folyamat, ha az oldat 

felől kellően nagy nyomással az oldószer molekulákat a féligáteresztő hártyán keresztül 

visszakényszerítjük a kisebb koncentrációjú oldatba. Ha a nyomás éppen akkora, hogy időegység alatt 

mindkét irányba ugyanannyi oldószer molekula halad át a féligáteresztő membránon, akkor kialakul 

egy dinamikus egyensúly. Azt a nyomást, amit ki kell fejteni, hogy ez a dinamikus egyensúly 

megvalósuljon, ozmózisnyomásnak nevezzük. 

29
 Vaszkuláris endoteliális növekedési faktor. A VEGF egy potens érpermeabilitást fokozó növekedési 

faktor, amely egyúttal az endothelsejtek számos funkcióját is befolyásolja. 

30
 A hisztamin számos folyamat szabályozásában játszik szerepet. Befolyásolja a gyulladásos 

folyamatokat, a sejtosztódást, és az erek permeabilitását. A vesében korábban már igazolták a 

hisztamin kettes receptorának (HR2) jelenlétét. A hisztamin HR2-n keresztül csökkenti az érellenállást 

és fokozza a vese vérátáramlását. A hisztamin által szabályzott biológiai folyamatok számos átfedést 

mutatnak a VEGF hatásaival. Ismert, hogy in vitro a hisztamin HR2-n keresztül is fokozza a VEGF 

szintézisét. Ugyanakkor a hisztamin in vivo a VEGF szintézisére gyakorolt hatásáról nincs adat. 

(Vannay [2004]) 
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a makromolekulák transzportját a sejttranszport (aktív transzport32) végzi, vagyis az nem a 

pórushézagokon keresztül történik. A folytonos endotheliummal rendelkező mikroerekben a 

víz és a kisméretű oldott anyagok számára a fő útvonalat az endothel hézagok jelentik. A sejt-

közötti kicserélődést biztosító terület becsült értéke 0,4%-a a teljes kapilláris területnek. Mind 

a folytonos, mind pedig a fenesztrált endothel sejtekben történő transzkapilláris áramlása a 

víznek, illetve az oldott anyagok mikrokeringés útján történő szállítása az elektrolitoktól a 

proteinekig, leírható a következő párhuzamos utakkal: 

- a víz útjával az endothel sejteken keresztül, 

- kisméretű (4-5 nm kaliberű) pórusokon keresztül, 

- nagyméretű (20-30 nm belső átmérő) pórusokon keresztül. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                              

31
 A thrombin (aktív Faktor II [IIa]) egy koagulációs protein, melynek számos hatása ismert a 

koagulációs kaszkád (véralvadás) során. 

32 
A sejtek anyagforgalmában jelentős, biológiai forrásból eredő energia felhasználásával végbemenő 

szállítási folyamat. A membránban levő ún. hordozómolekulák a szállítandó anyaggal komplexet 

képeznek, majd a membrán másik oldalára átfordulnak, ahol a komplexről a szállított anyag leválik. 

Az energiaforrás a mitokondriumokban felépült ATP-molekula. 
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B.3. AZ ARTÉRIÁS RENDSZER EREI 

 

Ebben a fejezetben az artériás rendszer ereinek anatómiai felépítését és jellegzetes 

tulajdonságait ismertetem (B.3.1.ábra).  

 

 

B.3.1. ábra: 

A vérnyomás 

és más paraméterek 

változása  

(Csandra et al. [1982]) 

 

 

 

 

A nagy artériákra a magas vérnyomás (folyamatos vonal, fent) és az érfal gazdag 

elasztikusrost-tartalma (folyamatos vonal, lent) jellemző. A középnagy artériákban a nyomás 

még mindig magas, de az elasztikus rostokat simaizom sejtek (pont-vonal) váltják fel. A 

simaizomzattal gazdagon ellátott arteriolák mentén a vérnyomás hirtelen leesik. A 

kapillárisok szakasza jelenti az érpálya legnagyobb keresztmetszetű területét (pontozott 

vonal). Itt a vérnyomás alacsony, a vékony érfal a permeabilitást biztosítja (szaggatott vonal, 

fent). A kis és középnagy vénák mentén a nyomás fokozatosan csökken, kismértékben 

visszatérnek mind a simaizmok, mind az elasztikus rostok. Vasa vasorumok, azaz az erek 

falát tápláló saját erek (szaggatott vonal, lent) elsősorban a nagy artériákban és vénákban 

találhatók (Csandra et al. [1982]). 

 

B.3.1. ELASZTIKUS TÍPUSÚ NAGY ARTÉRIÁK  

A szívciklus szisztolés fázisában a kamrákból nagy nyomással kiáramló vér az elasztikus 

artériákba jut, melyek fala kitágul (ennek mértékét a tunica media és adventitia elasztin 

valamint kollagén rostjai ill. lemezei korlátozzák). A diasztolés fázisban a vér nyomása 

hirtelen lecsökken, az elasztikus erek rugalmas rostjai összehúzódnak, és a vért az 

érszakaszból kipréselik (ez az ún. szélkazán-hatás). 
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A tunica intima legbelső rétege az endothel, mely a lamina basalison (alaphártyán) nyugszik. 

Az endothelréteg alatt elszórt simaizomsejteket is tartalmazó laza rostos kötőszöveti réteg, a 

stratum subendothelium található. Ezekben az erekben a tunica media 30-70 réteg 

koncentrikusan elhelyezkedő ún. fenesztrált (diffúziót biztosító kisebb-nagyobb nyílásokkal 

ellátott) elasztikus membránból épül föl. Számuk és vastagságuk az életkorral és a 

nyomásviszonyokkal egyenes arányban áll. A membránok közti simaizomsejtek egymással, 

nexusokkal összekapcsolódva extracelluláris mátrixot alkotnak. 

A tunica adventitia aránylag vékony, főként hosszanti kollagénrost-kötegekből, rugalmas 

rostok laza hálózatából, valamint fibrocytákból áll. Az érfalat tápláló kis erek (vasa vasorum) 

az adventitiában futnak, és behatolnak a mediába is. 

 

B.3.2. ábra: Elasztikus és a muszkuláris típusú nagy artériák összehasonlítása (Röhlich 

[1999]). 

A B.3.2. ábrán balra elasztikus típusú nagy artéria falrészlete (aortafal keresztmetszete) 

látható. Figyeljük meg a tunica mediát alkotó elasztikus membránok sokáságát. Jobbra izmos 

típusú nagy artéria falrészlete keresztmetszetben. Rugalmas rostok elsősorban az intimában, 

valamint a tunica adventitia belső rétegében fordulnak elő. A vastag tunica media szegény 

rugalmas rostokban, helyettük körkörös simaizom-rétegek tömegét találjuk (Röhlich [1999]). 
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B.3.2. NAGY MUSCULARIS ARTÉRIÁK 

Ezekben az artériákban a tunica intima vékony, a membrana elastica interna pedig 

jellegzetesen hullámos lefutást mutat a media izomrétegének postmortális összehúzódása 

miatt, lásd a B.3.2. ábrát. 

A tunica media az érfal legvastagabb része (min. 50 %-a a faltérfogatnak), elsősorban 

spirálisan elhelyezkedő, aránylag rövid simaizomsejekből álló rétegek alkotják. A 

simaizomsejtek között kevés, főként körkörösen futó rugalmas és kollagénrostot figyelhetünk 

meg. 

A tunica adventitia belső felében aránylag sok a hosszanti rugalmas rost, de körkörös 

rugalmas rostok is előfordulhatnak, főként a nagyobb artériákban. Kifelé haladva egyre több a 

hosszanti lefutású kollagénrost. 

 

B.3.3. ARTERIOLÁK 

Az arteriolák a legkisebb artériák, ezekben a tunica intima már csupán a lamina basalison 

nyugvó endothelrétegből áll. 

 

B.3.3. ábra: Prekapilláris arteriola hosszanti metszete és prekapilláris arteriola 

keresztmetszetének elektronmikroszkópos képe (Röhlich [1999]). 
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Figyeljük meg a B.3.3. ábra bal oldali képén az endothelsejteket és a tunica mediát alkotó 

egyrétegű simaizomréteget. A jobb oldali képen az érfalat belülről kifelé haladva az 

endothelréteg, alatta a helyenként megszakított membrana elastica interna, majd a körkörösen 

futó simaizomsejtek alkotják egy rétegben. A tunica mediát egy-két réteg simaizom alkotja, 

ahol a sejtek az endothelcsövet gyűrű alakban körkörösen körbeveszik. A perifériák felé 

haladva a simaizomréteg folytonossága megszűnik, és az endothelcsövet már csak 

szakaszosan elhelyezkedő simaizomsejtek veszik körül. 

Az B.3.4. ábra a prekapilláris arteriolák kapillárishálózatba való átmenetét és annak 

összeszedődését mutatja posztkapilláris venulákba. 

 

 

 

 

B.3.4. ábra: 

Arteriolák 

(Röhlich [1999]) 

 

 

 

A kapilláris csatorna főleg kezdeti és végső részét elszórt, körkörösen futó simaizom sejtek 

veszik körül (neve ezért metaarteriola vagy muscularis capillaris). Endothelcsövét és 

alaphártyáját pericyták
33

 nyúlványai ölelik körül. A kitüntetett csatornából minden irányban 

ágazik el a valódi kapillárisok hálózata. 

 

B.3.4. KAPILLÁRISOK  

Rendkívül ellapult endothelsejtek alkotják, melyek hengerszerűen csővé záródnak. A 

legvékonyabb hajszálerek keresztmetszetét már csupán egyetlen endothelsejt alkotja. A 

sejtmag bedomborodik a lumenbe. 

                                                             

33
 A pericyták az új kapillárisok létrehozásában szerepet játszó nyúlványos sejtek. 
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Az endothelcsövet kívülről folyamatos lamina basalis, ezt pedig a mechanikai szilárdságot 

biztosító rácshálózat veszi körül. A kapillárisok külső felszínéhez elszórtan nyúlványos sejtek, 

ún. pericyták tapadnak hozzá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.3.5. ábra: Baloldalt hosszanti lefutású kapilláris, jobboldalt kapilláris keresztmetszetének 

elektronmikroszkópos képe(Röhlich [1999]) 

A két sejtmag egy-egy endothelsejthez tartozik. Az endothelcsövet két endothelsejt alkotja, az 

egyikben jól látszik a lumenbe domborodó sejtmag. 

 

B.3.6. ábra: 

Folytonos és fenesztrált  

(nagy áteresztőképességű,  

pórusos) kapilláris  

keresztmetszetének  

vázlatos képe. 

(Röhlich [1999]) 
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B.4. AZ ÉRFAL ANATÓMIAI RÉTEGEINEK BEMUTATÁSA 

 

A következőkben Holzapfel et al. [2000] és Röhlich [1999] munkáit alapul véve az érfal 

anatómiai felépítését mutatom be. Az erek falának szövettani szerkezete élettanilag betöltött 

szerepükhöz igazodik. A nagy artériákban rendkívül sok elasztikus rost található, a közepesen 

nagy artériákban – átmérő tekintetében a prekapilláris arteriolák (a legkisebb átmérőjű erek) 

felé haladva – az elasztikus rostok mennyisége fokozatosan csökken, a simaizom sejtek száma 

pedig mennyiségileg egyre nő, az arteriolákban pedig már a simaizom sejtek dominálnak.  

A legvékonyabb erek, a kapillárisok teszik ki az érrendszer legnagyobb összkeresztmetszetű 

szakaszát. A vérnyomás itt már viszonylag alacsony, a fal vékony, és olyan a szerkezete, hogy 

képes a permeabilitás biztosítására. „Viszafelé haladva” az egyre növekvő átmérőjű vénák 

mentén a nyomás tovább csökken, a simaizomsejtek és az elasztikus rostok száma pedig nő.  

B.4.1. AZ INTIMA 

A legbelső vékony réteg a tunica intima, melyet belülről erősen ellapult laphámszerű ún. 

endothel sejtek határolnak. Ezen sejtek feladata, hogy a vér áramlását megkönnyítsék, a vért a 

környező szövetektől elhatárolják, és egyúttal megakadályozzák a vér alvadását. Az ér 

lumenébe csupán a kissé ovális sejtmagjuk nyúlik be. Az endothel maga termeli a hozzá 

tartozó extracelluláris mátrixot (kollagén) is, valamint az olyan hatóanyagokat, melyek a 

véralvadásban és az értónus fenntartásában játszanak szerepet. Az erek elágazódásainál az 

örvénylés hatása miatt fokozott az endothel sejtek osztódása. 

Az endothel sejtek egy vékony alapmembránon (lamina basalis) nyugszanak. Itt található egy 

endothelium alatti („subendothel”) réteg is, melynek vastagsága függ az artéria helyétől, 

korától és betegségeitől. A fiatal és egészséges, izmos falú artériákban ez a réteg alig 

észlelhető.  

Az intima nagyon vékony, és elhanyagolható az artéria falának mechanikai tulajdonságaira 

gyakorolt hatása. Fontos azonban tudnunk, hogy vastagsága és merevsége a kor 

előrehaladtával nő és egyre jelentősebb mechanikai tényezővé válhat. Ilyen hatása van például 

az érelmeszesedésnek (atherosclerosis), mivel az intima alkotóinak patológiás változásai ezzel 

kapcsolatban állnak. Ez az artériák falának leggyakoribb betegsége, jelzi zsírszerű anyagok, 

valamint kálcium, kollagén rostok, sejtes maradványtermékek és fibrin (alvadt anyag a 

vérben) jelenlétét. A végeredmény ilyenkor az artériafal megkeményedésével járó 
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érelmeszesedés (arteriosclerosis). Ez nagyon összetett geometriai, biomechanikai és 

biokémiai probléma, időbeli előrehaladtával akár a mediát is érintheti. Ezek a patológiai 

változások szoros összefüggésben állnak az artériafal mechanikai tulajdonságainak jelentős 

megváltozásával, ennélfogva az arteriosclerotikus artériák mechanikai viselkedése jelentősen 

eltér az egészséges artériákétól. 

Az izmos típusú nagyobb artériákban (egyes vénákban is) az intima és media határán az 

elasztikus rostok összefüggő réteget alkotnak, ez a membrana elastica interna. 

B.4.2. A MEDIA 

 

B.4.1. ábra: Kis artéria és egy kísérő kis véna keresztmetszetben 

Megfigyeljük az artériában a belső felületet ráncossá tevő elastica internát és a vastag, 

körkörös simaizomsejtekből felépülő tunica mediát. (Röhlich [1999]) 

A tunica media az artéria középső rétege: simaizom sejtek, elasztin és kollagén rostok 

összetett háromdimenziós hálózatából áll. Az érfalra háruló mechanikai megterhelés 

legnagyobb részét normál körülmények között ez a réteg viseli. Az ún. „elasztikus lemezek” 

(elastic laminae) a mediát körkörösen elhelyezkedő, egymástól jól elkülöníthető szálerősített 

rétegekké különítik el. 
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A media az intimától és az adventitiától egy belső rugalmas réteggel („membrana elastica 

interna”) és egy külső rugalmas lemezzel („membrana elastica externa”) van elválasztva (ez 

utóbbi az agyi vérerekben hiányzik). Az izmos falú artériákban ezek a rétegek kiemelkedő 

szerkezeti elemként jelennek meg, míg a rugalmas artériákban alig lehet őket 

megkülönböztetni a membrane elasticától. Az elasztikus és kollagén rostok, a membrane 

elastica és a simaizom cellák együtt folytonos csigavonalú rostot alkotnak. A csigavonalnak 

kicsi a lejtése, így a rostok a mediában majdnem körkörös elrendezést mutatnak. Ez a 

szerkezeti kialakítás a mediának nagy rugalmasságot és terheléssel szembeni ellenálló 

képességet ad mind hosszanti, mind körkörös irányban (B.4.1. ábra). 

 

B.4.3. AZ ADVENTITIA 

Az érfal külső határoló rétege a tunica adventitia. Ez a réteg a vénákban jelentősebb, és főleg 

kötőszöveti elemekből – fibroblastokból (ez a fibrocyta fiatal alakja) és fibrocytákból 

(kollagént és elasztint termelő sejtek), szövettani alapállományból és a rostos szövetet alkotó 

kollagén rostok vastag kötegéből – áll. Többnyire hosszában futó kollagén rostokat és kisebb 

mértékben elasztikus rostokat tartalmaz. 

Az adventitia vastagsága erősen függ az ér típusától (elasztikus vagy muscularis), a 

véredények élettani funkcióitól és ezek szervezeten belüli fekvésétől (például az agyi 

vérerekben gyakorlatilag nincs adventitia). 

A hullámos kollagén rostok az adventitiában csigavonalba rendezettek, és az érfal 

megerősítésére szolgálnak. Jelentősen hozzájárulnak az artériafal teherbíró-képességéhez és 

szilárdságához. Az adventitia sokkal kevésbé merev tehermentes állapotban és alacsony 

nyomás mellett, mint a media, bár nagyobb nyomásszintek esetén a kollagén rostok elérik a 

maximális (kiegyenesített) hosszukat, és az adventitia átalakul egy merev köpenyszerű csővé, 

így megakadályozza az artéria túlzott megnyúlását és repedését. 
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B.5. AZ ÉRFALAT FELÉPÍTŐ ROSTOK ÉS SEJTEK 

 

B.5.1. A KOLLAGÉNROST  

A kollagénrostok húzással szemben rendkívül ellenálló, változó vastagságú, jellegzetesen 

hullámos lefutású rostok. Egy négyzetmilliméter átmérőjű rost (lásd az B.5.1 ábrát) szakítási 

határereje a 60 N-ot is eléri. Gyakran alkotnak vékonyabb-vastagabb kötegeket. A 

fénymikroszkópban egyedi kollagénrostként azonosított rost elektron-mikroszkóppal 50-90 

nm vékony, ún. elemi fibrillumokból álló kötegnek bizonyul, lásd az B.5.2 ábrát. 

 

B.5.1. ábra: 

Egy ún. fibroblast látható 

rostképzés közben. Az ábrából 

az is jól kivehető, hogy a zöld 

színnel ábrázolt kollagénrost 

felépítése leginkább a mérnöki 

gyakorlatban jól ismert 

acélsodrony szerkezetére 

emlékeztet. Rendkívül kedvező 

szilárdsági tulajdonságaihoz 

ez a különleges szerkezet is 

hozzájárul. (Röhlich [1999]) 
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B.5.2. ábra: A rostok nagyított képe 

Az ábra bal oldali képén a hullámos lefutású, különböző vastagságú kollagénrostokat finom 

vonalszerű püspöklila színű elasztikus rostok keresztezik. A jobb oldali képen a kollagénrost 

keresztmetszetének elektronmikroszkópos felvétele látható. Jól kivehető, hogy egy 

kollagénrost sok száz elemi fibrillumból épül föl. A megjelölt területen rugalmas rost és 

fibrillin egyaránt megfigyelhető. (Röhlich [1999]) 

 

B.5.2. RUGALMAS (ELASZTIKUS) ROSTOK 

Ezek a kollagénrostoknál jóval vékonyabb, közel egyenletes vastagságú, „drótszerűen” 

kihúzódó rostok, melyek helyenként villaszerűen elágazhatnak, esetleg újra egyesülhetnek. A 

rostformáció mellett a rugalmas anyag lapos membránok formájában is rendeződhet rugalmas 

lemezt alkotva, mint például az aortafalban vagy az artériák membrana elastica 

internájában. Rugalmasan megnyújthatók, majd „elengedve” visszanyerik eredeti alakjukat. 

Az aorta fala például 30-40 réteg, egymással párhuzamosan elhelyezkedő rugalmas lemezből 

áll, ezek biztosítják az aorta szélkazán működését. 

Az elasztikus rostok sűrű amorf belső állományból és finom fibrilláris szerkezetű szélső 

zónából tevődnek össze. A belső amorf rész tartalmazza az elasztikus rost gumiszerűen 

rugalmas anyagát, az elasztint. A rost szélső részének fibrilláris szerkezetű állománya egy 

más kötőszöveti rosttípusból, fibrillinből áll, mely az elasztikus rost képződésében is szerepet 

játszik. Magát a rostanyagot fibroblastok (kötőszöveti sejt, a fibrocyta fiatal alakja) és 

simaizomsejtek termelik. 
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  (a)       (b) 

B.5.3. ábra: Rugalmas rostok és simaizom sejtek  

Az ábra (a) részén rugalmas rostok láthatók, a finom, vonalszerűen kihúzott rostok 

elágazódnak, majd újra egyesülhetnek (ez a kötőszöveti hártyapreparátum). A (b) részen 

pedig  a simaizom sejtek keresztmetszeti képe látható. Figyeljük meg, hogy a sejtmagok a 

sejtek közepén helyezkednek el, és hogy a hosszan megnyúlt alak miatt csupán néhány 

átmetszetben látunk sejtmagot. (Röhlich [1999]) 

B.5.3. SIMAIZOMSZÖVET  

A simaizom a legősibb, legegyszerűbb formája az izomszövetnek. Összehúzódása általában 

viszonylag lassú folyamat, azonban hosszú ideig is fenntartható. Az összehúzódás ereje akár a 

harántcsíkolt izomét is elérheti, energiaszükséglete viszont lényegesen kevesebb. Működését a 

vegetatív idegrendszer és kémiai mediátor rendszer irányítja. 

 

A simaizom szövettani egysége az egymagvú, vékony orsó alakú simaizomsejt (myocyta), 

melynek a hossza 15 m és 500 m között változik. Az orsóalak azt jelenti, hogy az elnyúlt 

sejt a középső részén kidomborodik (3-8 m), és a két vége felé fokozatosan keskenyedik, 

lásd az B.5.3. ábrát. 

 

Laboratóriumi in vitro vizsgálatok azt bizonyítják, hogy a simaizomsejtek képesek elasztin, 

kollagén és más extracelluláris mátrix komponensek termelésére. Ez a tulajdonság a 

fibroblastokkal való rokonságukra utal. 
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B.6. A VÉR 

 

Térjünk most át a keringési rendszert felépítő érhálózat után a benne szállított anyag 

feladatának, és a feladat végrehajtását biztosító összetevőinek megismerésére. 

A vér, mint a keringési rendszer szövete a kötőszövetek csoportjába34 sorolható. Sejtes 

elemekből (hematinok, leukocyták, trombociták) és vérplazmából (extracelluláris mátrix) áll. 

A vér fő funkciója a tápanyaggal való ellátás (például szőlőcukor, oxigén) és a végtermékek 

(például széndioxid) elszállítása. Sejteket és különböző anyagokat (hormonok, lipidek, 

aminosavak) is szállít a szövetek és szervek között. Alapvető funkciói tehát a 

következőképpen csoportosíthatók: 

- a testen keresztüli szállítást (oxigén, tápanyag) végzi, 

- a tömegegyensúlyt szabályozza, és 

- a test immunválaszát adja az idegen testekkel szemben. 

A vér összetételének és az összetevők méretének ismerete elengedhetetlenül fontos abban az 

esetben, ha például a vér ún. sejtes elemeinek mérete összehasonlítható nagyságrendű a 

vizsgálni kívánt véredény átmérőjével. Mivel az egyik célom a mikrokeringési rendszer 

ereinek a vizsgálata, az előbb említett jellemzőket nem hagyhatom figyelmen kívül. 

A vér sejtes elemei kb. a vér 44%-át, a plazma pedig 56%-át alkotja. A sejtes elemek 

térfogatának viszonya a teljes vértérfogathoz a hematokrit, ez megmutatja, hogy a teljes 

vértérfogat hány %-a sejtes elem. A vér komplex folyadék, mely vörösvérsejtekből (VVS-ek 

vagy erythrocyták), fehérvérsejtekből (FVS-ek vagy leukocyták) illetve plazmába ágyazott 

vérlemezkékből áll (elektrolitek és proteinek – mint például fibrinogén és globulin – vizes 

oldata). A plazma a vérsejtek extracelluláris mátrixa. A vér sejtes elemeinek térfogati 

koncentrációja (hematokrit) 38-45% körülire tehető, ez körülbelül 5*10
6
 VVS/ 3mm -t, 5*10

3
 

FVS/ 3mm -t és 3*10
5
 vérlemezke/ 3mm -t jelent. A plazma viselkedése newtoni-folyadéknak35 

                                                             

34
 Szövetnek nevezzük azon sejtek csoportját, melyek hasonló funkciót látnak el. Az emberi test 

szöveteinek négy alapvető csoportját különböztetjük meg: epithelium, kötőszövet, izomszövet és 

idegszövet. Kötőszövet lehet bármilyen típusú biológiai szövet. 

35
 A newtoni folyadékokat az jellemzi, hogy a nyírási alakváltozás sebessége egyenesen arányos a 

nyírófeszültséggel. A kettő közötti arány a viszkozitás. Ha a nyírófeszültséget a nyírássebesség 

függvényében ábrázoljuk, akkor az origóból kiinduló egyenest kapunk. Így viselkedik például a víz is. 
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tekinthető, a teljes vér viszont nem-newtoni folyadékként viselkedik. Viszkozitása a 

hematokrit értéktől, a hőmérséklettől és az egészségi állapottól is függ. 

A nagyobb véredényekben, ahol a cső átmérője sokkal nagyobb a vér sejtes elemeinél, a vér 

homogén folyadéknak tekinthető. Cokelet et al. [1963] azt találták, hogy a vér véges nyírási 

folyási feszültséggel rendelkezik. Kismértékű nyírás mellett ( 110  s ) és 40%-nál 

alacsonyabb hematokrit érték mellett a vér viselkedése közelítőleg leírható a Casson-

törvénnyel: 

   s ,   (B.6.1) 

ahol   a nyíró feszültség,   a nyírási sebesség (sebességgradiens), s a nyírási folyási 

feszültség (5*10
-3

 Pa),   pedig egy anyagi konstans. Nagyobb mértékű nyírás mellett (kb. 

100 1s ) a teljes vér newtoni-folyadékként viselkedik konstans viszkozitással (4-5 mPa*s). A 

véráram viselkedését egy körkörös csőben a VVS-ek aggregátumformáló tulajdonsága 

nagymértékben meghatározza, ez alacsony nyírás mellett még fontosabb tényezővé válik. 

Amikor a nyírás mértéke konvergál a zérushoz, a teljes vér egyetlen nagy aggregátummá 

válik, mely mintha szilárd testként viselkedne (viszkoplasztikus viselkedés). Amikor a nyírás 

mértéke nő, az aggregátum elkezd szétesni és a vér viszkozitása lecsökken. A nyírás 

mértékének további növekedése miatt a VVS-ek megnyúlnak, és az áramvonalak mentén, 

azok irányában felsorakoznak. Így – egy ilyen koncentrációjú szuszpenzióhoz képest – 

alacsony viszkozitást (3-4 mPa*s) idéznek elő. 

Ha viszont a kapillárisokban lévő vért vizsgáljuk, azt korántsem tekinthetjük homogén 

folyadéknak, legalább két fázisból áll: a vérsejtekből, és a plazmából. Valóban, a 

kapillárisokban, melyek átmérője a vérsejt átmérőjének nagyságrendjébe esik (4-10 m), a 

vérsejteknek össze kell nyomódniuk és egyesével felsorakozva haladniuk, így a VVS-ek 

mechanikai tulajdonságai rendkívül domináns szerepet játszanak a mikrocirkulációban. Ezek 

a sejtek nukleusz-mentes36 deformálható folyékony kapszulák, egy közel összenyomhatatlan 

membránnal határolva. 

 

 

                                                             

36
 Nukleusz: sejtmag. 
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B.6.1. A VÉR SEJTES ELEMEI  

A vérben három sejtes, illetve alakos elemtípus van: a vörösvérsejt (VVS), a fehérvérsejt 

(FVS) és a vérlemezke (trombocita). A VVS-k száma átlagosan 5 x 10
12

/liter
 
vér.  

 

Vérsejtek Mennyiség Sejt térfogat (%) 

VVS 5*10
6
 97 

FVS 5*10
3
 2 

trombocita 3*10
5
 1 

 

 

B.6.1. ábra: Balra a vörösvérsejt bikonkáv korong alakú (átmérője 7-7,5 mikrométer között 

változhat), középen a vérlemezke (2-4 mikrométer), jobbra pedig a fehérvérsejt (alakjuk 

változatos, nagyságuk 5-20 mikrométer között változhat). 

[http://wikidoc.org/index.php/Image:Red_White_Blood_cells.jpg, 2011] 

B.6.1.1. ERITHROCITÁK  

A VVS már az embrionális életben képződik a szikhólyag falában, később a lépben és a 

májban, majd a hetedik hónaptól kezdve a vörös csontvelőben. Érése során felszívódik a mag 

anyaga. A nem teljesen érett VVS-ket retikulocitáknak nevezzük a sejtben lévő finom hálózat 

(retikulum) miatt. Ezek aránya a keringő vérben 2-3 % lehet. A VVS hemoglobint tartalmaz, 
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mely vastartalmú, porfirin37 típusú hem38 vázból és globin fehérjéből épül fel. A hemoglobin a 

tüdőben 100 %-ig telítődik oxigénnel, és élénkpiros színű oxihemoglobinná alakul. Ez adja az 

artériás vér élénkvörös színét. A szövetekben az oxigént leadja, és redukált hemoglobinná 

alakul, oxigéntelítettsége 70 %-os. Jellegzetes kékes-vörös színe van, ez a vénás vér. 

Az erithrocita vagy vörösvérsejt (VVS) egy hemoglobin oldat, vékony, flexibilis membránnal 

határolva (sejtmag nélküli sejt). Deformálatlan állapotában bikonkáv korong alakja van, a 

külső peremgyűrűn megvastagodott résszel (7,70,7 m átmérő, a belső- illetve a perifériás 

vastagsága 1,40,5 m illetve 2,80,5 m). Így tehát deformációra alkalmas, különös 

ejtőernyő alakkal, miközben a parányi kapillárisokon halad át. A VVS alakja egyensúlyi 

                                                             

37
 A hemoglobin a gerincesek esetében, a vérben, a vörösvértestekben található vastartalmú 

oxigéntranszport metalloprotein. Emlősökben ez a fehérje teszi ki a vörösvértestek szárazanyag-

tartalmának körülbelül 97%-át, és a vörösvértestek összes anyagának 35%-át (az összanyag-

tartalomba a vizet is beleértve). A hemoglobin szállítja az oxigént a tüdőktől vagy kopoltyúktól a test 

többi részébe, beleértve az izmokat, ahol leadja az oxigént. Az emberben a hemoglobin négy 

alegységből áll. Mindegyiket egy globuláris fehérjerész építi fel, amely szorosan kapcsolódik egy nem-

fehérje jellegű hem csoporttal. A hemcsoportban egy vasatom található egy porfirin nevű 

heterociklusos gyűrűben. A vasatom, amely az oxigént megköti, kötést létesít a gyűrű belsejében 

található négy nitrogénatommal. A vas a globuláris fehérjével is szoros kapcsolatot létesít, az abban 

található egyik hisztidin oldalláncában található imidazolgyűrű egyik nitogénatomján keresztül. A 

vasatomon található hatodik „hely” képes reverzíbilisen megkötni az oxigént. Így a vasatomhoz hat 

ligandum kapcsolódik, a vasatom körül oktaéderes a szimmetria. Ha a hemoglobin nem köt oxigént, az 

oxigén helyét egy gyengén kötött vízmolekula foglalja el. A vasatom töltése +2 (Fe
2+
) és +3 (Fe

3+
) is 

lehet, de a Fe
3+

-t tartalmazó hemoglobin (methemoglobin) nem képes oxigént kötni. Az alábbi bal 

oldali ábrán az emberi hemoglobin szerkezete látható. A fehérje részek piros és kék színűek, a 

vastartalmú hemcsoportok zöld színűek. 

  
[http://en.wikipedia.org/wiki/Hemoglobin, 2011] 

38
 A hem makromolekulát négy pirrolgyűrű alkotja, melyek metenil-hidakkal kapcsolódnak egymáshoz 

(porfirin-váz), a pirrolgyűrűk nitrogén-molekulái pedig kétértékű vasionokkal alkotnak komplexet. A 

hem kapcsolódhat globin nevű fehérjéhez, ezt a szerkezetet találjuk meg a vörösvértestekben 

(hemoglobin), de felépíthet más makromolekulákat is, például katalázok, citokrómok. A fenti jobb 

oldali  ábrán a hem-B szerkezete látható. 
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konfigurációt mutat, ami minimalizálja a zárt felület görbületi energiáját egy adott felszíni 

területhez és térfogathoz tartozó geometriai aszimmetriával. A hemoglobin a pH 

szabályozásban is szerepet játszik. A retikulociták apró éretlen sejtek (0.5-2%-át teszik ki a 

VVS tartalomnak). 

B.6.1.2. LEUKOCITÁK 

A leukociták vagy fehérvérsejtek (FVS) az immunvédekezésben játszanak szerepet. Az 

élettani fehérvérsejtszám 6-8 x 10
9
/liter. Ezeknek a sejteknek három fõ csoportjuk van: 

-  - limfociták       kb. 20-40%, 

-  - granulociták    kb. 50-70%, 

o  - monociták       kb. 2-8%. 

A granulociták közös jellemzője, hogy plazmájukban szemcsék (granulumok) találhatók, 

melyek jól festődnek. A vörös csontvelőben képződnek, szerepük meglehetősen szerteágazó. 

Részben bekebelezik a baktériumokat, másokat anyagcsere-termékeikkel pusztítják el. A 

limfociták a fehérvérsejtek másik nagy csoportja. Jellemzőjük, hogy plazmájukban szemcsék 

nincsenek. (Ezért a jellemzőjükért szokták ezeket a sejteket agranulocitáknak is nevezni.) 

Élettartamuk 1-2 hét, de egyesek évekig is funkcionálnak. Ezek a memóriasejtek. A 

nyirokcsomókban, a lépben, a bél nyiroktüszőiben keletkeznek. A fehérvérsejtek között 

legnagyobbak a monociták. A vörös csontvelőben képződnek, majd különböző szövetekbe 

kerülnek. Nagy szerepük van az antigének felismerésében és az immunválasz kialakításában. 

A betegségek diagnosztizálásában igen fontos a fehérvérsejtek arányát kifejező minőségi, 

vagy kvalitatív vérkép, mert egyes betegségek esetén a fentiek aránya jellegzetes módon 

megváltozik. 

B.6.1.3. TROMBOCITÁK  

A trombociták vagy vérlemezkék 2-4 m nagyságúak, és mint sejtes elemek vesznek részt a 

vér koagulációjában (alvadás). Számuk 1,5-3*10
11
/liter vér. A vérlemezkéket hemodinamikus 

erők aktiválják. Olyan összetevőket tartalmaznak, melyek szerepet játszanak a véralvadásban, 

a sejt adhézióban és a kemotaxisban39.  

 

 

                                                             

39
 A kemotaxis a taxisok egy formája; az a jelenség melyben a környezet kémiai összetevői testi és 

ivarsejtek, baktériumok és egyéb egysejtűek, valamint többsejtű szervezetek egyes sejtjeinek mozgását 

váltják ki. 
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B.6.2. A VÉRPLAZMA  

A vérplazma a vér folyékony sejtközötti állománya, 90 %-a víz. Víztartalmának állandósága 

alapvetően fontos, csökkenése a kiszáradás vagy exiccosis. Oldott állapotban ionok vannak 

benne, a legfontosabbak a nátrium, kálium, kalcium és a klorid. 

A plazma részei: 

A K-vitamin: A plazmában legalább 10 olyan faktor van, mely a véralvadásban játszik 

szerepet. Ilyen a fibrinogén, a protrombin. Ez utóbbi a májban képződik 

K- vitamin jelenlétében. 

A vércukor: A plazma egyik legfontosabb alkotórésze. Mennyisége 3,5 - 5,6 

mmol/liter. Szintjét több hormon szabályozza (inzulin, glukagon, tiroxin, 

kortizon stb.) 

A bilirubin: Ez a hemoglobin bomlásterméke, mennyisége 5 - 20 mikromol/liter. Ezek 

mellett bomlástermék a maradék nitrogén (ureanitrogén és kreatinin). 

Ezeket a vese választja ki. Fontos szerepe van a máj alkoholbontó 

működésének mutatójaként. 

A vérfehérjék: Nagyon fontosak a vérfehérjék. Ezek az albuminok, a globulinok és a 

fibrinogén. Átlagos mennyiségük 65-80 g/liter. 

 

B.6.3. A VÉR REOLÓGIAI JELLEMZÉSE  

A vér alkotóelemeinek megismerése után térjünk most rá a vér áramlástani viselkedését 

meghatározó jellemzőire. Ahogy azt már megismerhettük, a vért a plazmában, mint oldatban 

koncentráltan diszpergált VVS szuszpenziónak tekinthetjük, mely ionokból és 

makromolekulákból áll, különösképp fibrinogénből és egymással kölcsönhatásba lépő és a 

VVS-eket összekötő globulinból. A nagyméretű véredényekben a csőátmérő és a sejtméret 

közötti arány miatt a vér homogén kontinuum közegnek tekinthető. A kapillárisokban a vér 

heterogén, deformált sejteket szállít a newtoni plazmában. A kettő között az áramlás 

kétfázisú, gyűrűs, egy belső, főként sejteket tartalmazó maggal és egy szélső plazma réteggel. 

Nyírási kísérletek mutatják, hogy a vérnek ún. nyírásra „híguló” viselkedése van (Chien 

[1970]). A vér kúszást és feszültség-relaxációs viselkedést is egyaránt mutat (Joly et al. 
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[1981]), továbbá a vér tixotropikus40. A vér szerkezeti megváltozásának áramlásfüggő 

fejlődési folyamata határozza meg a reológiai tulajdonságait, ily módon mind a VVS 

aggregációjának, mind pedig deformációjának kinetikája is befolyásolja. A vér belső 

szerkezeti változásai valóban a VVS-aggregációnak és -deformációnak köszönhetők. A nagy 

véredényekben a mozdulatlan régiókat figyelembe véve a vért konstans viszkozitásúnak 

tekinthetjük. Megjegyzem, hogy a nyírás indukálta vérlemezke aktivációt is modellezték a 

közelmúltban, előzetesen kifejlesztett komplex viszkoelasztikus modell használatával 

(Rajagoplal és Srinivasa [2000]). 

B.7. HEMODINAMIKA41 

 

Ez az ismertetés bemutatja, hogy az összetett véráramlás tulajdonságait hogyan lehet 

közelítőleg megbecsülni a folyadékok egydimenziós csöveken keresztüli áramlását modellező 

egyszerű fizikai törvényekből. 

A hemodinamikai jellemzők a keringési rendszer különböző szakaszain nagymértékben 

eltérnek. A mikrocirkulációs szakaszon a nem-newtoni két-fázisú vér alacsony Reynolds-

szám (Re) mellett áramlik. A makrocirkulációs szakaszon a vér normál körülmények között 

newtoninak tekinthető, magas Reynolds-szám melletti áramlása nem tekinthető állandónak. 

A zárt rendszeren keresztül pumpált folyadék Q áramlását a pumpálás hatására kialakuló 

ΔP=P1–P2 nyomásesés, valamint az R áramlási ellenállás határozza meg. Darcy törvénye 

(analóg Ohm-törvényével) szerint: Q = ΔP/R, vagy a cardiovascularis rendszerre, mint 

egészre vonatkozóan: 

 
 

TPR

CVPMABP
CO


 , (B.7.1.) 

ahol CO (cardiac output) a perctérfogat42, MABP (mean arterial blood pressure) az artériás 

középnyomás, TPR (total peripheral resistance) a teljes perifériás ellenállás és CVP (central 

                                                             

40
 A tixotrópia egyes liofil szoloknál fellépő jelenség, melynek során a kolloid struktúra (gélszerkezet) 

nyírással való lerombolása után regenerálódni képes. A nyírófeszültség hatására a folyadéknak 

lecsökken a viszkozitása, amit később visszanyer. A jelenség az építőmérnöki gyakorlatban is jól 

ismert, és veszélyes lehet, pl. az agyagos talajok földrengés során megfolyhatnak. 

41
 A hemodinamika a cardiovascularis rendszeren belüli nyomás, ellenállás és véráramlás közötti 

összefüggések tudományága. 
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venous pressure) a centrális vénás nyomás. Mivel CVP normálisan a nullához közelít, így 

MABP = CO*TPR módon számítható (Aaronson et al. [2000]). 

Az R  áramlási ellenállást a folyadékban ható súrlódási erők okozzák, értéke függ a folyadék 

viszkozitásától, valamint a vezeték méreteitől. Matematikai egyenletét a Poiseuille-törvény 

írja le:  

 
4

8 kin l
R

r




 , (B.7.2) 

így eszerint a Q  áramlás:  

 
4

8 kin

P r
Q

l






 . (B.7.3) 

Itt kin 43 a folyadék kinematikai viszkozitása, l  a vezeték hossza és r  a vezeték belső sugara. 

Mivel ebben az egyenletben az áramlás a vezeték sugarának negyedik hatványa, a sugár 

                                                                                                                                                                                              

42
 A szív erejét jellemző paramétert perctérfogatnak nevezzük. A perctérfogat az egy percre 

vonatkoztatott kilökött vér mennyisége. A perctérfogat nagysága attól függ, hogy az egy 

szívösszehúzódás alatti vérmennyiséget milyen szaporasággal (szívfrekvencia) tudja a szív kilökni. 

43
 A viszkozitás (más elnevezéssel a belső súrlódás) egy gáz, vagy folyadék belső ellenállásának 

mértéke a csúsztató feszültséggel szemben. Minden valóságos folyadéknak vagy gáznak van 

viszkozitása (kivéve a szuprafolyékony anyagoknak), az ideális folyadék és ideális gáz viszkozitása 

nulla. Általában egy gáz vagy folyadék lamináris áramlása folyamán a közeg egyes rétegei különböző 

sebességgel áramlanak. A különböző sebességű rétegek elcsúsznak, súrlódnak egymáson, melynek 

következtében nyíróerő lép fel. Ennek az erőnek semmi köze a szilárd testek elmozdításakor ébredő 

súrlódáshoz, mert a felületre merőleges erőnek (jelen esetben a gáz-, vagy a folyadékrétegeknek 

egymásra gyakorolt nyomásából származó erőnek) nincs hatása a nyíróerőre. Ezen kívül a szilárd 

testek súrlódásával ellentétben nyugvó gáz, vagy folyadék rétegei között nem lép fel nyíróerő. A 

viszkozitás értelmezését elsőként Newton adta meg, aki feltételezte, hogy a rétegek párhuzamos és 

egyenletes áramlása esetén az elmozdulás irányával ellentétes irányú súrlódó erő (F) egyenesen 

arányos a súrlódó felületek nagyságával (A) és a sebességgradienssel (dv/dy). Az arányossági tényező 

az adott gáz vagy folyadék anyagi minőségére jellemző állandó, neve dinamikai viszkozitás 

():
dy

dv
AF  . Az F/A fizikai mennyiség a csúsztató feszültség τ, amelynek a segítségével a törvény 

az alábbi alakban is felírható:
dv

dy


  


     , ahol 

dy

dv
 , a sebességgradiens, más 

elnevezéssel nyírási sebesség.  Más megfogalmazásban a viszkozitási Newton-törvény kimondja, hogy 

az egyes rétegek közötti csúsztató feszültség egyenesen arányos a sebességgradienssel. Több folyadék, 

mint például a víz és a legtöbb gáz kielégíti Newton feltételét, ezeket newtoni folyadékoknak nevezik. A 

nem-newtoni folyadékoknál összetettebb összefüggés áll fenn a csúsztató feszültség és a 

sebességgradiens között. A dinamikai viszkozitásból kiindulva definiáltak még számos egyéb 

viszkozitást is. Legismertebb és a kenéstechnikában legáltalánosabban használt a kinematikai 

viszkozitás, amely a  dinamikai viszkozitás és a folyadék ρ sűrűségének a hányadosa: kin





 . 
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kismértékű változása erőteljes hatással bír az áramlásra. Például a sugár 20%-os csökkenése 

az áramlást körülbelül 60%-kal mérsékli (Aaronson et al. [2000]). 

A cardiovascularis rendszert, mint egészet tekintve a különböző típusú vagy méretű 

véredények (pl. artériák, arteriolák, kapillárisok) egymást követően rendeződnek. Ebben az 

esetben a teljes rendszer ellenállása egyenlő az egyes típusú erek által nyújtott ellenállások 

összegével: 

 összes artériák arteriolák kapillárisok venulák vénákR R R R R R      (B.7.4) 

A különböző méretű véredények becsült hosszait, sugarait és számát tekintetbe vevő 

számítások azt mutatják, hogy az arteriolák – valamint kisebb mértékben a kapillárisok és a 

venulák – felelősek elsősorban a cardiovascularis rendszer véráramlással szembeni 

ellenállásáért. Más szavakkal az arteriolaR  járul hozzá legnagyobb mértékben az összesR -hez. 

Mivel Darcy törvénye szerint a rendszer bármely szakaszán a nyomáscsökkenés arányos 

ugyanazon szakasz ellenállásával, a legmeredekebb nyomásesés az arteriolákban van 

(Aaronson et al. [2000]). Bár a különböző méretű véredények sorosan rendezettek, a test 

minden egyes szervét az aortából eredő saját nagy artériája látja el. A különböző szervek 

érpályái ezért egymással párhuzamosan rendezettek. Hasonlóképpen, az egyes szerveken 

belüli érrendszerek legtöbbször párhuzamos alcsoportokba rendeződnek (pl. az arteriolák 

ellenállásai  egymással párhuzamosak), így „n” számú párhuzamosan futó érpálya esetén: 

 nösszes RRRRR /1/1/1/1/1 321    (B.7.5) 

Ennek az összefüggésnek lényeges következménye, hogy egy konkrét szerv véráramlása 

megváltoztatható (a szervben levő arteriolák ellenállásának szabályozása révén) anélkül, hogy 

ez a rendszer többi részén a nyomásokat és az áramlásokat lényegesen befolyásolná. 

Poiseuille törvényéből következően mindez egy szervben vagy érpályában levő arteriolák 

                                                                                                                                                                                              

 
[http://hu.wikipedia.org/wiki/Viszkozitás, 2011] 

Különböző tipusú folyadékokban a nyírófeszültség más-más módon függ a sebességgradienstől, lásd 

az ábrát: 1 – dilatáns folyadék, 2 – Newtoni folyadék, 3,4,5 – plasztikus folyadékok. 
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viszonylag kisfokú dilatációjával vagy konstrikciójával megvalósítható. Mivel nagyon sok kis 

ér van (milliónyi arteriola, milliárdnyi venula, billiónyi kapilláris), az érrendszer teljes 

keresztmetszeti területe a mikrocirkulációban a legnagyobb. A rendszer bármely szintjén a vér 

sebessége egyenlő a teljes áramlás (a perctérfogat) osztva annak a szintnek a keresztmetszeti 

területével, így a véráramlás a kapillárisokban a leglassabb, kedvezvén az O2/CO2 cserének és 

a szövetek tápanyagfelvételének. A kapilláris tranzitidő nyugalomban 0,5–2 másodperc 

(Aaronson et al. [2000]). 

A magas viszkozitású folyadékok – pl. a motorolaj – sokkal lassabban áramlanak, mint az 

alacsony viszkozitású folyadékok (pl. a víz). Bár a plazma viszkozitása hasonlít a vízéhez, a 

vér viszkozitása normálisan három-négyszerese a víz viszkozitásának a sejtek – főleg a 

vörösvérsejtek – jelenléte miatt. Anaemia esetén, amikor alacsony a sejtkoncentráció 

(hematokrit), a viszkozitás és ennek következtében az érellenállás csökken, és a perctérfogat 

nő. Fordítva, magas hematokrit mellett polycythaemia44 esetén az érellenállás és a vérnyomás 

emelkedett. 

Az erek hosszában észlelhető nyomásgradiensen kívül létezik egy érfalon keresztüli 

nyomáskülönbség. Ez a transzmurális nyomás egyenlő az éren belüli nyomás mínusz az 

intersticiális45 nyomás. A transzmurális nyomás egy körkörös feszítést fejt ki az érfalra, amely 

igyekszik azt kinyújtani, hasonlóan ahhoz, ahogy egy ballonon belüli nagy nyomás azt 

kitágítja. A Laplace–Frank-törvény szerint: /tfalfeszültség P r t , ahol a tP  a transzmurális 

nyomás, r  az ér sugara, és t  a falvastagság. Az aortában, ahol a tP  és az r  nagy, az 

atherosclerosis az érfal elvékonyodását, és kiboltosulás – aneurizma – kialakulását okozhatja. 

Ez növeli az r -t, és csökkenti a t -t, a növekvő falfeszülés öngerjesztő mechanizmusát 

létrehozva, amely kezelés hiányában az ér megrepedését eredményezheti. 

                                                             

44
 Ez az állapot, amikor a vér túlságosan sok vörös vérsejtet tartalmaz. Előfordul átmenetileg akkor, 

ha a vér nagyon besűrűsödik, pl. a kolerában. A polycythaemia vera egy olyan csontvelő-betegség, 

amelyben a vörösvérsejtek (erythrocyták) őssejtjei kikerülnek a szabályozás alól, és kontrollálatlanul 

szaporodni, termelődni kezdenek. Mindezek következtében megnő a vér sűrűsége, és a vér sejtes 

elemeinek - a vörös- és fehérvérsejteknek, valamint vérlemezkéknek - aránya (hematokrit-érték). 

45
 Szövet közötti. 
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C. A FOLYADÉKOK ÁRAMLÁSÁNAK KONTINUUMMECHANIKAI 
MODELLEZÉSE  

 

A folyadék áramlástani feladatát a tömeg-, az impulzus- és az energia-megmaradás törvényei 

írják le. Ezek a törvények parciális differenciálegyenletekkel adhatók meg. 

A következőkben kifejezetten a megoldási technikák szempontjait figyelembe véve 

ismertetem az alapegyenleteket. A folyadékkal és a vizsgálattal kapcsolatos feltételezések a 

következők: 

- a folyadék csak egy fázisból áll, 

- a vizsgálatot végzőnek el kell döntenie, hogy: (a) a probléma lamináris (általában ez az 

alapértelmezett) vagy turbulens; (b) az összenyomhatatlan (alapértelmezett) vagy az 

összenyomható folyadékra vonatkozó algoritmust kell-e alkalmaznia. 

 

C.1. A KONTINUITÁSI  ÉS MOZGÁS-EGYENLET 

 

A numerikus vizsgálat alapvető mechanikai egyenleteinek bemutatását az összenyomhatatlan 

anyaghoz tartozó alapesettel kezdjük. Ilyen esetben a folyadék – csőben történő – nem állandó 

áramlásának egyenleteit a tömeg- és impulzusparamétereiből származtathatjuk a   

tömegsűrűség, a   dinamikus viszkozitás, a /kin    kinematikus viszkozitás
46

, valamint 

a  t,xv  szállítási sebesség felhasználásával ( x az Euler-koordináta, t  az idő)
47

: 

                                      div 0
D

Dt


 v = 0

yx z
vv vρ

t x y z

  
    

    
  (C.1.1/a) 

                                                             (Descartes-féle koordinátarendszer esetén)                

 0 v ,   (C.1.1/b) 

                                                             

46
 Itt is megjegyezzük, hogy általában  T  , vagyis a viszkozitás a hőmérséklet függvénye. 

47
 Az egyenletek felírásánál követjük az építőmérnöki MSc mechanika  képzésben használatos 

matematikai jelölés- és megnevezésrendszert (skalár, tenzori és indexes jelölési módot egyaránt), lásd 

a „Mechanika MSc” tárgy vonatkozó fejezeteit és Függelékét. A (C.1.2) alatti egyenletben t vv  

a térbeli idő szerinti, 
vD

Dt
 pedig az anyagi idő szerinti deriváltat jelenti, b a testre ható tömegerő, és 

σ  a Cauchy-féle feszültségtenzor. 
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V

Dt

D
b

v
(  0)dV  

D

Dt
     

v
v v v b σ   , (C.1.2) 

ahol48 az első egyenlet tömegmegmaradási törvény (a „b” változat az összenyomhatatlan 

anyagra vonatkozik), a második (C.1.2) pedig az mozgásegyenlet. A folyadék 

anyagegyenletét  (a feszültségek számításának módját) a következőképpen írhatjuk föl:  

 
ji

ij ij

j i

vv
p p

x x

 
        

   

σ I T    , (C.1.3) 

ahol p a hidrosztatikus nyomás, I  az egységtenzor, T  az úgynevezett extra-feszültség tenzor. 

Megjegyezzük, hogy amennyiben a folyadék newtoninak tekinthető, az extra-feszültség 

tenzor a sebesség-gradiens függvénye: 2T D , ahol    / 2D v v
T

     (az alakváltozás 

sebességének tenzora). Általános esetben a 2 D  részhez még egy újabb I  tagot is 

hozzáadnak, ahol   a nem-newtoni hatást figyelembe vevő viszkozitási komponens. 

 

C.2. A NAVIER-STOKES-EGYENLET 

 

Az anyagmodell az impulzusegyenletet a Navier-Stokes-egyenletté alakítja ( 2  , a 

Laplace-operátor szimbóluma): 

           p     v v v v + b   .  (C.2.1) 

Írjuk fel részletes skalár alakját (Descartes-féle koordinátarendszer esetén): 

                     
2 2 2

2 2 2
,x x x x x x x

x y z x

v v v v v v vp
v v v g

t x y z x x y z

         
            

          

 (C.2.2) 

        
2 2 2

2 2 2
,

y y y y x x x

x y z y

v v v v v v vp
v v v g

t x y z y x y z

         
            

          

 (C.2.3) 

        
2 2 2

2 2 2
,x x xz z z z

x y z z

v v vv v v v p
v v v g

t x y z z x y z

        
            

          

 (C.2.4) 

ahol xg , yg , zg  a térfogati erők komponensei.  

 

                                                             

48
 Egy vektorra alkalmazott gradiens szimbóluma:    v v v

T T
grad     , a divergenciáé 

pedig: v (másodrendű tenzor esetén a divergencia jelölése σ  ). 
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C.3. DIMENZIÓMENTES SZÁMOK 

 

A folyadékmechanikában számos olyan dimenzió nélküli szám ismert, melyekkel a folyadék 

viselkedését jellemezhetjük. A következőkben csupán a dolgozatban említett dimenziómentes 

számokat ismertetem csőben történő áramlás esetére. 

A Reynolds-szám dimenzió nélküli mennyiség: a tehetetlenségi erők és a viszkózus erők (a 

közeg belső súrlódása) közötti viszonyszám. Csőben történő áramlás esetén a 

következőképpen számítható:  

                                                                   


 vd
Re              (C.3.1) 

ahol   a folyadék sűrűsége, v a folyadék sebessége,   a folyadék dinamikus viszkozitása, d 

pedig a cső sugara. A Reynolds-szám fogalmát George Gabriel Stokes vezette be 1851-ben, 

de igazán széleskörűen Osborne Reynolds (1842–1912) 1883-ban megjelent munkája nyomán 

lett népszerű. A tapasztalatok szerint csövekben lamináris áramlás (réteges áramlás) 

Re<2320 tartományban alakul ki, Re>2320 esetén az áramlás turbulens, ez utóbbi esetben az 

áramlási ellenállás ugrásszerűen megnő. Azt a Reynolds-számot, melynél a turbulens áramlás 

kialakul, kritikus Reynolds-számnak nevezik. 

Gömb alakú részecskét tartalmazó folyadék esetében értelmezhetünk egy ún. részecske 

Reynolds-számot: 

                                           
folyadék

vvρd



folyadékrészecskefolyadékrészecske

részecskeRe


 ,                   (C.3.2) 

ahol drészecske a részecske átmérője. Tisztán lamináris áramlásról Rerészecske = 0,1 érték alatt 

beszélhetünk. 

Részecskéket szállítő közegek jellemzésére szolgál még a szintén dimenziómentes Stokes-

szám, melyet George Gabriel Stokes ír matematikusról neveztek el. Elsősorban részecskék 

süllyedésének a jellemzésére használják, és az ún. féktávolság és az akadály karakterisztikus 

hosszának hányadosával definiálják: 

       
cd

v
St ,             (C.3.3) 

ahol   a részecske relaxációs ideje, v a folyadék sebessége, dc az akadály karakterisztikus 

hossza. Részecskéket tartalmazó közeg esetén a fenti összefüggés a következő alakot ölti: 
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cső

folyadékrészecskerészecske

d

vd





18
St

2

 .                     (C.3.4) 

St<<1 esetében a részecskék szigorúan követik a folyadék áramvonalait, St>>1 a részecskék 

leválnak a folyadékáramról, különösen abban az esetben, ha a folyadék hirtelen lelassul. 

A Dean-szám is a folyadékmechanika dimenziómentes csoportjába tartozik, mely görbült 

csövekben és csatornákban lévő áramlás tanulmányozásakor kerül elő. W.R. Dean brit tudós 

után neveztén el, aki az 1920-as években ilyen áramlások tanulmányozásával foglalkozott 

(Dean [1927, 1928]).  

r

ddv

2
De




 ,                     (C.3.2) 

ahol ρ a folyadék sűrűsége, μ a dinamikus viszkozitás, v a tengelyirányú sebesség, d az 

átmérő, r pedig a cső görbületének sugara. Görbült csőben történő állandósult lamináris 

áramlásra Dennis és Ng [1982] vezette le az ún. kritikus Dean-számot: 956De k . Ez alatti 

számértéknél az ún. Dean-egyenletek megoldása (lásd Dean [1927, 1928]) stabil, efelett pedig 

több megoldás is létezik, mely nem mind stabil. 
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D. AZ ARTÉRIA  FALÁNAK KÜLÖNLEGES MODELLJEI 

 

Szeretnék bemutatni a teljesség kedvéért néhány olyan különleges anyagmodellt is 

(Holzapfel et al. [2000] munkája alapján), melyet kifejezetten artériák falának vizsgálatára 

javasoltak.  

 D.1. DELFINO ALAKVÁLTOZÁSI ENERGIA FÜGGVÉNYE 

 

Ahogy már említettem, az artériák falának különböző rétegei anizotrop viselkedést mutatnak 

a teherhordó (kollagén) összetevőknek köszönhetően. Az alakváltozási energiának igen sok 

függvénye ismert az irodalomban, melyeket a gyakorlatban is használnak az artériafal 

mechanikai viselkedésének jellemzésére (ilyen például az általam is alkalmazott Mooney–

Rivlin-, vagy neo-Hooke-függvény). Az egyszerűbb változatoknak természetesen sok 

hátrányuk van, például nem képesek olyan jól ábrázolni az artériák erős megmerevedési 

hatását a nagy alakváltozások területén, stb, mint a speciálisan erre a célra felírt 

energiafüggvények. 

Delfino javasolt egy olyan izotrop függvényt, amely ábrázolni tudja ezt a jellegzetes hatást a 

nagy nyomású tartományban. Az alakváltozási energia függvénye a következő alakú: 

     1I 3 1 ,
2

a b
exp

b


  
    

  
            (D.1.1) 

ahol a > 0 egy feszültségszerű fizikai paraméter, b > 0 egy dimenzió nélküli paraméter, 1I  

pedig a módosított
49

 jobb Cauchy-Green-féle deformációs tenzor első invariánsa ( 1I C:I ). 

Mivel az exponenciális függvény monoton nő az első invariánssal, könnyű belátni, hogy a 

függvény szigorúan konvex
50

 lesz.  

                                                             

49
 A módosított Cauchy-Green-féle tenzor kapcsolata az eredetivel:

2 / 3C CJ , ahol J a 

deformációgradiens-tenzor determinánsa. 

50
 Ebben a szövegkörnyezetben a szigorú konvexitás azt jelenti, hogy a  függvény alakváltozások 

szerinti második deriváltja pozitív definit. Ez a hiperelasztikus anyagoknál alapvető fizikai kívánalom 

biztosítja, hogy a nem kívánatos anyagi változásokat kizárjuk. Kimutatható, hogy a  szigorú lokális 

konvexitása magában foglalja azt is, hogy a konstans  határvonalai konvexek. 
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A D.1.1. ábra a konvex körvonalakat ábrázolja a következő fizikai paraméterekkel: a = 44,2 

(kPa) és b = 16,7 (-). Mivel a függvény izotrop, a kontúrvonalak szimmetrikusak a D.1.1. 

ábrán látható szaggatott vonalra. 

 

                  

D.1.1. ábra: 

A (D.1.1)-es konvex függvény 

határvonalai 

a = 44,2 kPa és 

b = 16,7 kPa 

anyagjellemzőkkel (Holzapfel et al. [2000]). 

 

 

 

 

D.1.1. Táblázat: Az emberi nyaki verőér anyagjellemzői és geometriai adatai (Holzapfel et al. 

[2000]). 

Megjegyzem, hogy a feszültségmentes alakzat leírásához a nyílás szögeként
51

 az  = 100.0-

ot használták. Az összenyomhatatlanság feltétele a feszültségmentes alakzat geometriájánál is 

érvényben van, ez pedig megteremti a külső és a belső sugár közti kapcsolatot a változatlan 

falvastagság egyszerűsítő feltételével. Ezeket az eredményeket az D.1.1. Táblázat 

tartalmazza. 

 

                                                             

51
 Az artériacső hosszirányban felvágva kinyílik. A gyűrű hossztengelyétől mért szög a nyílási szög. 
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(a)                                                                           (b) 

 

(c)                                                                         (d) 

D.1.2. ábra: Tágítás és csavarás alatt álló emberi nyaki artéria deformációs viselkedése a 

Delfino által javasolt modell alapján. Az ábrán a folyamatos vonalak a numerikus 

eredményeket tükrözik maradó alakváltozások kíséretében ( = 100,0), míg a szaggatott 

vonalak mentesek a maradó alakváltozástól ( = 0,0). Az (a) részlet a belső pi nyomást, a (b) 

részlet pedig a redukált tengely irányú F erőt ábrázolja a belső ri sugár függvényében nyírási 

deformáció hiányában (i = 0). A (c) részlet az Mt csavarónyomatékot, a (d) részlet pedig a 

redukált tengely irányú F erőt ábrázolja a i nyírás függvényében; állandó pi belső nyomás 

mellett (pi = 13,33 kPa). A piros körök hozzávetőlegesen az élettani állapot középértékét 

jelölik (Holzapfel et al. [2000]). 



 

169 

A modell alkalmazásának illusztrálására egy humán carotid artérián felfújás és csavarás 

hatására létrejövő mechanikai viselkedést vizsgálták. Az eredményeket az D.1.2. ábra 

szemlélteti. A belső nyomás és a csavarás szöge a következő tartományok között változott: 

                                   0 p 26,67 kPa és 0,15 0,15 rad .i Φ      (D.1.2) 

Ezeket az értékeket alkalmazták az artériák rögzített tengely irányú nyújtásakor, ahol a z  

tengelyirányú nyúlás 1,0 és 1,2 között változott. 

A megjósolt feszültségek jó minőségi egyezést mutatnak az artéria kísérletekben tapasztalt 

mechanikai viselkedésével. Az (D.1.1) függvénnyel a nagy belső nyomáson tapasztalt 

merevedési hatás megismételhető, ahogy azt az D.1.2.a ábra is mutatja. Megfigyelhető, hogy 

z = 1,5 értékénél a belső pi nyomás változásai a tengely irányú F erőt alig befolyásolják, ez 

közel áll az élettani elő-feszítés z = 1,1 értékéhez; lásd az D.1.2.b ábrát. 

A vastag vonalak jelzik a tehermentes, de nem feszültségmentes alakzatból ( = 100,0) 

származó numerikus számítások eredményeit, míg a határvonalak a tehermentes és 

feszültségmentes alakzatból ( = 0,0) adódnak. Ahogy azt az D.1.2.a ábra illusztrálja, a 

sajátfeszültségek hatással vannak a belső nyomás/belső sugár arányának változására, míg az 

D.1.2. ábra (b)-(d) részletein látható, hogy a sajátfeszültségek hatása csekély az artéria átfogó 

mechanikai viselkedésére. 

 

D.2. FUNG ALAKVÁLTOZÁSI ENERGIA FÜGGVÉNYE 

 

Fung egy kétdimenziós esetekre alkalmazható exponenciális függvényt javasolt az 

alakváltozási energiára. Ez a modell feltételezi, hogy a feszültségtenzor főirányai egybeesnek 

az artéria sugár-, körkörös és tengelyirányával. Az artéria csavarását nem vette figyelembe. 

Megjegyezzük, hogy Fung ezen alakváltozási energia függvényének több módosítása is 

ismert az irodalomban, például kombinált polinom-exponenciális változatát (nyírási 

deformációkat is figyelembe véve) Kas’yanov és Rachev [1980] adta meg, legáltalánosabb 

módosítását pedig Humphrey [1995] publikálta. Ez utóbbi tetszőleges háromdimenziós 

deformációs állapot leírására is alkalmas, és a következő alakú: 

                                                     
1

exp 1 ,
2

c Q      (D.2.1) 

ahol c anyagi paraméter, Q-t pedig így lehet megadni: 
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2 2 2

1 2 3 4 5

2 2 2

6 7 8 9

2 2

2 .

ZZ RR ZZ ZZ RR

RR Z RZ R

Q b E b E b E b E E b E E

b E E b E b E b E

 

  

     

   

                 (D.2.2) 

A képletben bi (i=1,…,9) dimenzió nélküli fizikai paraméter, miközben  ijE , i , j R , ,Z   a 

módosított52 Green-Lagrange-tenzor hengerkoordináta-rendszerben megadott komponensei.  

 

D.2.1. Táblázat: 

Egy nyúl nyaki 

verőerének 

anyagjellemzői  

és geometriai adatai 

az (4.3) egyenlet 

figyelembevételével 

(Holzapfel et al. [2000]). 

Fung et al. [1979], valamint Chuong és Fung [1983] munkájában nincs „a priori” korlátozás 

az anyagi paraméterekre, de meg kell jegyeznünk, hogy annak érdekében, hogy a (D.2.1) 

függvény konvex legyen, a b1,…,b9 fizikai paramétereket nem választhatjuk meg 

tetszőlegesen. A D.2.1.a ábra mutatja a (D.2.1) függvény kontúrvonalait a javasolt 

paraméterekkel (ezeket a D.2.1 táblázat tartalmazza), miközben az  ábra (b) részletének 

kontúrvonalai a választott paraméterek egy alternatív halmazát használják az alakváltozási 

energia függvény nem-konvex változatának ábrázolására. Megjegyzem, hogy az egyedi 

paraméterek fizikai jelentése nem teljesen tisztázott (a témával kapcsolatos további részletek 

Fung könyvében [1996] olvashatók; lásd ott a 8.6.2 fejezetet). 

Ez az alakváltozási energia függvénye kifejezetten érzékeny az anyagi paraméterekre, gondos 

körültekintéssel kell megválasztani azokat, mivel a „találomra” felvett értékek nem 

garantálják a konvexitást.  

Az illusztráló eredményként itt is közölt mintapélda megoldásánál használt fizikai és 

geometriai adatok egy nyúl carotid artériájából származnak, és a D.2.1 táblázat tartalmazza 

őket. A c és bi (i =1,…,6) paraméterek értékei a szakirodalomból származnak, míg b7 becsült 

érték (ez a torzulás mértéke), és az artériák nyírási modulusán alapul.  

                                                             

52
 A módosítást itt is a determinánssal való szorzás jelenti. 
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(

(a)                                                                                          (b) 

D.2.1. ábra: A D.2.1. függvény kontúrvonalait az (a) részlet ábrázolja az D.2.1. táblázat  c, 

b1,…,b6 anyagjellemzői alapján, míg a (b) részlet egy esetleges nem-konvex változatot 

szemléltet (Holzapfel et al. [2000]). 

Mivel az z r rE és E  nyírási alakváltozások elenyészőek a szóban forgó problémában, a b8 és 

b9 paramétereket itt elhagyták. Hogy a sajátfeszültségek hatását megvizsgálhassák, két 

különböző feszültségmentes állapotot vettek figyelembe, mégpedig  = 0.0 és  = 160.0-

nál. 

Az artéria in vivo tengely irányú előfeszítésének értéke z = 1.695 volt, a pi belső feszültség, 

valamint a csavarás  szöge a következő tartományokban változott: 

                                     
   0 21 33 kPa és 0 10 0 10 rad .ip . . Φ .    

                  (D.2.3) 

Ezeket a terheléseket használták az artéria tengely irányú nyújtásánál (z = 1.5 és z =1.9 

között változott). A D.2.2. ábra mutatja a változó terhelésből számított deformációt. A 

maradó alakváltozások hatása kifejezetten jelentős. z = 1.9-nél a redukált tengely irányú erő 

növekszik a belső sugárral, majd nagy nyomásnál hajlamos a csökkenésre; lásd a D.2.2 (b) 

részletét. 

Megjegyezzük, hogy a kerületi, a tengely irányú és a II. Piola–Kirchhoff-féle-

feszültségtenzorhoz tartozó „nyírófeszültségeket” ( zz zS , S és S ) az alakváltozási energia-

függvény megfelelő deriváltjaiként kapjuk:    
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 (D.2.4) 

 2
  az alakváltozási energia egység tömegre (vagy  2

0ρ Ψ  egységnyi mennyiségre) 

vonatkozó kétdimenziós alakját (mivel a membrán egy kétdimenziós kontinuum) jelöli a 

feszültségmentes állapotban, 0 a sűrűség a zérus feszültségi állapotban, zés   pedig a 

nyúlási hányadosokat jelölik a véredény falának középső felületén kerületi és 

tengelyirányban, továbbá 

                                                              1
2

1
,1

2

1 22  zzzEE                             (D.2.5) 

a kerületi és a tengely irányú Green-féle alakváltozások.  

Az D.2.2 ábrán a folyamatos vonalak a numerikus eredményeket jelzik maradó 

alakváltozások kíséretében ( = 160.0), míg a szaggatott vonalak mentesek a maradó 

alakváltozástól ( = 0.0). Az (a) részlet a pi belső nyomást, a (b) részlet pedig a redukált 

tengely irányú F erőt ábrázolja az ri belső sugár függvényében, nyírási deformáció hiányában 

(i = 0). A (c) részlet az Mt csavarónyomatékot, a (d) részlet pedig a redukált tengely irányú F 

erőt ábrázolja a i nyírási torzulás függvényében állandó belső nyomás mellett (pi = 13.33 

kPa). A piros körök hozzávetőlegesen az élettani állapot középértékét jelölik. 
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(a)                                                                        (b) 

 

(c)                                                                       (d) 

D.2.2. ábra: Tágítás és csavarás alatt álló, nyúlból származó nyaki artéria deformációs 

viselkedése Y. Lanir és Y. C. Fung modellje alapján; valamint felhasználva B. M. Learoyd és 

M. G. Taylor eredményeit b8 = b9 =9 (Holzapfel et al. [2000]). 

 

 

 

 

 



 

174 

D.3. VAISHNAV ALAKVÁLTOZÁSI ENERGIA FÜGGVÉNYE 

 

Vaishnav et al. 1973 háromféle polinom formájú függvényt publikált; 3, 7 illetve 12 anyagi 

paraméterrel. A három-paraméteres modell megítélése szerint pontatlannak bizonyult, a 

tizenkét paraméteres pedig nem sokkal jobb a hét paraméteres modellhez képest. 

Hétparaméteres modellje a következőképpen írható föl: 

         
2 2 3 2 2 3

1 2 3 4 5 6 7
ˆ ,ZZ ZZ ZZ ZZ ZZc E c E E c E c E c E E c E E c E             (D.3.1) 

ahol c1,…,c7 feszültségjellegű anyagi paraméterek, és ZZE és E  a módosított Green-

Lagrange-féle alakváltozási tenzor összetevői kerületi, illetve tengelyirányban. A (D.3.1) 

egyenletben szereplő paramétereket nyulak mellkasi artériáin végzett kísérletekből számította, 

eredményeit a D.3.1. táblázat foglalja össze. Megjegyezzük, hogy ezekkel az értékekkel az 

(D.3.1) alakváltozási energia függvény nem konvex, ahogy azt a D.3.1. ábra kontúrvonalai is 

mutatják!  

 

D.3.1. Táblázat: Egy nyúl nyaki verőerének anyagjellemzői és 

geometriai adatai a D.3.1. függvény alapján (Holzapfel et al. [2000]). 

 

 

 

D.3.1 ábra: Az (D.3.1) függvény 

kontúrvonalai a D.3.1. táblázatban 

megadott anyagi paraméterek  

alapján (Holzapfel et al. [2000]). 
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Megjegyezzük, hogy mivel az (D.3.1) alatt szereplő függvényt Vaishnav csak húzási 

hatásokra alkalmazta 0 ,0 ZZE E , a nyomás során keletkező alakváltozásokat 

kiküszöbölte.  

 

(a)                                                         (b) 

D.3.2. ábra: Nyúl tágítás alatt álló nyaki artériájának deformációs viselkedése Vaishnav 

modellje alapján (Holzapfel et al. [2000]). 

A D.3.2. ábrán a folyamatos vonalak a numerikus eredményeket tükrözik maradó 

alakváltozások kíséretében ( = 160.0), míg a szaggatott vonalak mentesek a maradó 

alakváltozástól ( = 0.0). Az (a) részlet a pi belső nyomást,  a (b) részlet pedig a tengely 

irányú redukált F erőt ábrázolja a belső ri sugár függvényében, nyírási deformáció hiányában 

(i = 0). A piros körök hozzávetőlegesen az élettani állapot középértékét jelölik. 

 

D.4. TAKAMIZAWA ÉS HAYASHI ALAKVÁLTOZÁSI ENERGIA FÜGGVÉNYE 

 

Egy másik érdekes modellt Takamizawa és Hayashi 1987 javasolt az artériák alakváltozási 

energia függvényére: 

                                                      ln 1 ,c                                             (D.4.1)  

ahol c feszültség-jellegű anyagi paraméter, a  függvény pedig a következő formában adható 

meg: 
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2 2

1 2 4

1 1
.

2 2
ZZ ZZb E b E b E E      (D.4.2) 

Itt b1, b2, b4 dimenzió nélküli anyagi paraméterek, , ZZE E  pedig a módosított Green-

Lagrange alakváltozási tenzor komponensei kerületi illetve tengelyirányban. 

 

A D.4.1. ábrán a folyamatos vonalak a numerikus eredményeket tükrözik maradó 

alakváltozások kíséretében ( = 160.0), míg a szaggatott vonalak mentesek a maradó 

alakváltozástól ( = 0.0). Az (a) részlet a pi belső nyomást, a (b) részlet pedig a redukált 

tengely irányú F erőt ábrázolja az ri belső sugár függvényében nyírási deformáció hiányában 

(i = 0). A piros körök hozzávetőlegesen az élettani állapot középértékét jelölik. 

 

(a)                                                                      (b) 

D.4.1 ábra: Kutya tágítás alatt álló nyaki artériájának deformációs viselkedése K. 

Takamizawa és K. Hayashi modellje alapján (Holzapfel et al. [2000]). 

 

D.4.1. Táblázat: Egy kutya nyaki artériájának anyagjellemzői és geometriai adatai 

a (D.4.1) egyenlet alapján (Holzapfel et al. [2000]). 
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(a)                                                                      (b) 

D.4.2. ábra: A (D.4.1.) függvény kontúrvonalait az (a) részlet ábrázolja az D.4.1. táblázat 

anyagjellemzői alapján, míg a (b) részlet egy nem-konvex esetet szemléltet 

 
(a)                                                                      (b) 

D.4.3. ábra: Kutya tágítás alatt álló nyaki artériájának deformációs viselkedése K. 

Takamizawa és K. Hayashi modellje alapján (Holzapfel et al. [2000]). 

A folyamatos vonalak itt is a numerikus eredményeket tükrözik maradó alakváltozások 

kíséretében ( = 160.0), míg a szaggatott vonalak mentesek a maradó alakváltozástól ( = 

0.0).  Az (a) részlet a pi belső nyomást, a (b) részlet pedig a tengely irányú F erőt ábrázolja a 

belső ri sugár függvényében; nyírási deformáció hiányában (i = 0). A piros körök itt is 

hozzávetőlegesen az élettani állapot középértékét jelölik. 
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Megjegyzem, hogy a (D.4.2) egyenlet nem zárja ki, hogy  = 1 legyen, ami a (D.4.1) 

alakváltozási energia függvény végtelen értékéhez vezet, továbbá a  > 1-nél a logaritmikus 

függvény független változója negatív, és így a függvény ilyenkor nem meghatározható. 

A tapasztalatok szerint az (D.4.1) függvény alkalmas arra, hogy az artériák jellegzetes 

reakcióit meglehetősen jól bemutassa, kivéve az alacsony nyomás területét. 

 

D.5. VASTAGFALÚ ARTÉRIA KÉTRÉTEGŰ MODELLJE 

  

Ebben a pontban egy olyan energiafüggvény bemutatása a célom, mely az artéria összes 

rétegét szál-erősítésű kompozitként modellezi. G. A. Holzapfel
53
, T. C. Gasser és R. W. Ogden 

[2000] ötlete olyan modell létrehozásához vezetett, mely számos szövettani információt is 

tartalmaz, így az anyagi paramétereket az artériafal szövettani szerkezetéhez lehet igazítani. A 

javasolt modell alapvető fizikai háttere a szálerősítésű kompozitok mechanikájának elméletén 

alapszik (Eringen 1970), és a hengeresen ortotrop anyag szimmetriáit is magában foglalja 

speciális esetben. 

Mivel az artériák (vastag falú) rétegekből állnak, minden egyes réteget külön alakváltozási 

energia függvénnyel írtak le, vagyis mérnöki szempontból minden egyes réteget spirálisan 

futó (kollagén) rostok két kötegével erősített szálerősítésű kompozitnak tekintettek. 

A szerzők feltételezték, hogy minden réteg hasonló mechanikai jellemzőkkel rendelkezik, és 

ezért az alakváltozási energia függvényeknek rétegenként ugyanaz a formája, bár 

természetesen az anyagi paraméterek különböző halmaza alkalmazható az egyes rétegekre.  

Véleményük szerint célszerű az alakváltozási energia függvényt ( ) két részre felbontani, az 

egyik rész az izotrop ( iso ), a másik pedig az anizotrop ( aniso ) deformációkat írja le 

(Holzapfel és Wiezsäcker 1998). Mivel a (hullámos) kollagén rostok alacsony nyomású 

tartományban nem aktívak (nem tárolnak alakváltozási energiát), ezért az alakváltozási 

energia függvény izotrop részét a kollagén nélküli anyagi mátrix mechanikai viselkedésével 

társították, melyről feltételezték, hogy izotrop módon viselkedik. A magas nyomású 

                                                             

53
 Holzapfel eredeti képzettsége építőmérnök, PhD-dolgozatát vasalt héjak viselkedésének 

vizsgálatából írta. 
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tartományban a nyújtással szembeni ellenállás a kollagén rostoknak köszönhetően anizotrop, 

és így az érfal mechanikai viselkedését az anizotrop tulajdonságokat leíró aniso  függvény  

irányítja. 

Az energiafüggvény két tagja: 

                                               01 02 01 02iso aniso, , , ,  C a a C C a a  ,               (D.5.1) 

ahol C  a módosított jobb Cauchy-tenzor, a kollagén rostok kötegeit pedig két darab 

referencia-vektor, 01 02ésa a  – ahol 0 1, ( 1,2)i i a  – jellemzi. 

 

A modellhez úgynevezett „szerkezeti tenzorokat” vezettek be. Két ilyen tenzort használtak, a 

referencia-vektorok szorzataként állítva elő őket: 0 0 0i i i A a a . Ezek figyelembevételével 

három szimmetrikus másodrendű tenzort tartalmaz a modell, mindegyik a következő 

invariánsokból épül fel: 
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C a a a a a Ca C a a a a

        (D.5.2) 

Mivel az 3I  és 9I  invariánsok konstansok, az energiafüggvényt a következő formában is 

felírhatjuk: 

                                 1 2 1 2 4 81 2 , , , ,...,iso aniso, , I I I I I I .  C A A                     (D.5.3) 

Az 4I  és 6I  invariánsok a nyúlást jellemzik 01 02,a a  irányokban, így ezek alapvetően a két 

(kollagén) rost irány szerinti nyúlásának mértékét fejezik ki, és ezáltal tisztán fizikai 

értelmezést kaptak. Az egyszerűség kedvéért – hogy az anyagi paraméterek száma csökkenjen 

– az (D.5.3) képletet tovább lehet egyszerűsíteni: 

                                      1 4 61 2 ,iso aniso, , I I I .  C A A                             (D.5.4) 

Ebben a változatban az anizotrop viselkedés pusztán az 4I  és 6I  invariánsokból 

származtatható, de ez a tapasztalatok alapján általában elegendő ahhoz, hogy az artériák 

jellegzetes viselkedését leírja. Az artéria rétegeinek kísérletileg megfigyelt viselkedéséből 

származó anyagi paramétereket illesztettek be a függvényekbe, majd ezt követően a 
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„klaszikus” neo-Hooke-modellt alkalmazták, hogy minden egyes rétegben meghatározhassák 

az izotrop viselkedést: 

                                                         
   1 1 3

2
  iso

c
I I ,

                                   (D.5.5)      

ahol c > 0 feszültség-jellegű anyagi paraméter. A rétegeknek nagy nyomású tartományban 

észlelt merevségnövekedését egy exponenciális függvény bevezetésével írták le, ez a kollagén 

rostokban tárolt alakváltozási energiát veszi figyelembe: 

                                   
    

2
1

4 6 2

4 62

1 1 .
2 

    
  

 ianiso

i ,

k
I ,I exp k I

k
                        (D.5.6) 

Itt k1 > 0 feszültség-jellegű anyagi paraméter, és k2 > 0 dimenzió nélküli segédváltozó. A k1 és 

a k2 változók megfelelő megválasztása lehetővé teszi, hogy modellezhessük azt a szövettani 

alapokon nyugvó feltételezést, mely szerint alacsony nyomású tartományban a kollagén 

rostok semmilyen hatást sem gyakorolnak az artériák mechanikai válaszaira. 

A feszültségek meghatározásához a javasolt felbontásokat felhasználva néhány egyszerű lépés 

után az explicit isochor részből megkapjuk a Cauchy-feszültségtenzort: 

                                          
4 6

dev 2 devi i i

i ,

c ,


   σ b a a                                    (D.5.7) 

ahol 

                                            4 6
4 6

.
 

 


aniso aniso,
I I

 
    (D.5.8) 

a (skalár)függvényeket jelölik és 0i ia Fa . A képletben szereplő további változók: b  a bal 

Cauchy-tenzor, F  pedig a deformációgradiens-tenzor. Az (D.5.1) egyenlettel kapcsolatos 

további részleteket találhatunk Gasser és Holzapfel műveiben 2002. 

A javasolt modell hatékonyságának elemezésére Holzapfel, Gasser és Ogden [2000] fiatal, 

egészséges (belső patológiai elváltozások nélküli) artériadarabok mechanikai viselkedését 

tanulmányozták. Az artéria legbelső rétege mechanikai szempontból nem érdekes, ezért a 

figyelmüket a másik két réteg modellezésére fordították, vagyis az artériát kétrétegű 

vastagfalú csőként modellezték: 
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D.5.1 ábra: 

Holzapfel modellje 

(Holzapfel et al. [2000]). 

 

 

 

 

 

D.5.1. Táblázat: Egy nyúl nyaki verőerének anyagjellemzői és geometriai adatai (Holzapfel et 

al. [2000]). 

Ez a modell 6 anyagi paramétert használ, mégpedig cM, k1M, k2M –et a mediára, és cA, k1A, k2A 

–t az adventitiára. Az előző egyenleteket figyelembe véve az energiafüggvényt a szóban forgó 

kétrétegű problémára a következőképpen írhatjuk föl (külön a mediára és az adventitiára):   
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    (D.5.9) 

A cM és cA konstansok az anyag kollagén nélküli mátrixához tartoznak, a lágyszövet teljes 

reakciójának izotrop részét írják le. Fontos megjegyezni, hogy az anyagi mátrix sokkal 

kevésbé merev, mint annak elasztinrost-összetevői. A k1M, k2M és k1A, k2A állandók a kollagén 

rostok anizotrop közreműködését jellemzik. Az anyagi paraméterek konstansok, és nem 

függenek a geometriától, a feszültségmentes állapot leírására használt nyílás szögétől vagy a 
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rostok irányától. A belső nyomás/sugár reakció természetesen függ a geometriától, a nyílás 

szögétől és a száliránytól, de az ezekben a mennyiségekben történt változások hatásával nem 

foglalkoztak, habár egyes tanulmányok kimutatták, hogy a magas nyomású tartományban a 

feszültség-alakváltozás viselkedés függ a rostok szögétől. HM a media referencia vastagsága, 

ahogy az a D.5.1. ábrán is látható. 

A mediára és az adventitiára vonatkozó invariánsokat így definiálták:                                          

                                                4 61 2I : , I : , A C A Cj jj j j=M,A , (D.5.10) 

ahol 1j 01j 01j 2 j 02 j 02 j, , j M,A,    A a a A a a  a media és az adventitia szerkezetét 

jellemző vektorok. A media és az adventitia szerkezetének leírásához szükséges referencia-

vektorok pedig: 

                               01 02

0 0

,

   
   

           
      

j j j j

j j

a cosβ , a cosβ , j M A

sinβ sinβ

.                (D.5.11) 

Itt j a szimmetrikus spirálokba rendezett kollagén rostok és a kerületi irány közötti szöget 

jelenti a mediában és az adventitiában, ahogy azt az D.5.1. ábra mutatja. Finlay et al. 1995 

felfedezték, hogy például az emberi agy artériáiban a kollagén rostok irányítottságának van 

egy kis sugár irányú összetevője is. Ezt a tulajdonságot jelen esetben elhanyagolták. 

A kollagén rostok szerkezete nem alkalmas nyomófeszültségek felvételére. Ezért feltételezték, 

hogy a rostok csak húzásnál aktívak, nyomásnál nem, így a javasolt modellben az 

energiafüggvényben szereplő anizotrop tagok csak a rostok kinyújtott állapotában játszanak 

szerepet, azaz ha 4 1jI , vagy 6 1, , .jI j m a    

Ha ezek közül a feltételek közül egy vagy több nem teljesül (például 4 AI  és 6 AI  kisebb vagy 

egyenlő, mint 1), akkor az adventitia viselkedése tisztán izotrop. Ha ezek a feltételek 

folytonosan fennállnak, akkor az energiafüggvények konvexitása biztosított. 

Az artéria két rétegéhez (a mediához és az adventitiához) tartozó körvonalakat – a megadott 

anyagi paraméterek alapján – a D.5.2. ábra mutatja. Amint az látható, a két függvény konvex 

és anizotrop. A legnagyobb „esések” irányai (az D.5.2. ábrán nyíllal jelezve) – melyek a 

0, 0ZZE E  síknegyedben találhatók – tisztán megkülönböztethetők a két réteg 

esetében. Ezeket az irányokat főként a kollagén rostok irányultsága határozza meg, melyek a 
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mediában közel kerületi- és az adventitiában közel tengelyirányúak. Fontos megjegyezni, 

hogy ahol 0E  és 0ZZE , a (szimmetrikus) kontúrvonalak a terület izotrop viselkedését 

tükrözik. 

 

(a)                                                                      (b) 

D.5.2. ábra: A mediára vonatkozó függvény kontúrvonalait az ábra (a) részlete mutatja,  az 

adventitiára vonatkozó függvény kontúrvonalait pedig az ábra (b) részlete. A nyilak a 

legmeredekebb esés irányát jelzik a 0,  ZZEoE  tartományban (Holzapfel et al. 

[2000]). 

Von Maltzahn et al. 1981, 1984, Yu et al.  1993 és Xie et al. 1995 által elvégzett kísérleti 

tesztek azt jelzik, hogy a media és az adventitia elasztikus tulajdonságai különbözőek. 

Eredményeik azt mutatják, hogy a media sokkal merevebb, mint az adventitia, a media 

Young-modulusának középértéke a kiindulási alakzat szomszédságában egy nagyságrenddel 

nagyobb, mint az adventitiáé 1993 (egy sertés különféle mellkasi aortáit alapul véve). A 

Holzapfel et al. 2000 által javasolt modell esetében ez a megfigyelés azt jelenti, hogy 

ezeknél az anyagoknál a cM /cA arány jellegzetesen 6 és 14 között változik. Ez lecsökkenti az 

anyagi paraméterek számát, és ezért ők végérvényesen a cM = 10cA értéket ajánlották 

numerikus számítások céljára, bár megjegyezték, hogy általában ez az arány függ az 

érszakasz anatómiai helyzetétől. 
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Egy nyúl nyaki artériájának geometriai adatait (Eringen 1967) használva (ebben az esetben 

a media az artéria falvastagságának 2/3-át teszi ki) a kapott anyagi paraméterek a D.5.3. ábrán 

láthatóak.  

 

(a)                                                                      (b) 

 

(c)                                                                      (d) 

D.5.3 ábra: Tágítás és csavarás alatt álló nyaki artéria deformációs viselkedése (Holzapfel et 

al. [2000]). 

Az ábrákon a folyamatos vonalak a numerikus eredményeket tükrözik maradó alakváltozások 

kíséretében ( = 100.0), míg a szaggatott vonalak mentesek a maradó alakváltozástól ( = 

0.0).  Az (a) részlet a pi belső nyomást, a (b) részlet pedig a redukált tengely irányú F erőt 
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ábrázolja a belső ri sugár függvényében; nyírási deformáció hiányában (i = 0). A (c) részlet 

az Mt csavaró nyomatékot, a (d) részlet pedig a redukált tengely irányú erőt ábrázolja a i 

nyírás függvényében; állandó pi = 13,33 kPa belső nyomás mellett. A piros körök 

hozzávetőlegesen az élettani állapot középértékét jelölik. 

A belső nyomás és a csavarás szöge a következő tartományokban változott: 

                                   0 p 21,33 0,10 0,10i kPa és rad      .             (D.5.12) 

A D.5.3.a  ábrán bemutatott belső nyomás–sugár viselkedés az alacsony nyomású 

tartományokban szignifikánsan különbözik a modelleknél tárgyalt nyomás/sugár 

grafikonoktól. Az itt javasolt modell alkalmas arra, hogy az artéria rugalmasságának 

szembeötlő sajátosságait jobban leírja. 

A D.5.3.b ábrán látható, hogy az itt bevezetett függvény azt is képes modellezni, hogy az 

artéria tágítása (a belső sugár növekedése) közben hogyan változik a redukált tengely irányú 

erő. Ez azt jelenti, hogy F csökkenő függvénye ri  -nek azoknál a tengely irányú nyúlásoknál, 

melyek kisebbek az élettani nyúlás értékénél, és növekvő függvénye azon z -kre, melyek 

nagyobbak ennél az értéknél. 

A D.5.3.d ábra a redukált tengely irányú erőt ábrázolja a nyírás függvényében a csavarás 

során. Egy tengelyirányú előnyújtás (z = 1.5) során a csavarásnak köszönhetően a belső 

sugár ri csökkenése körülbelül 5,8% (i = 0,119), és 7,8%, ha z = 1,9 (i = 0,085). Ez a 

viselkedés minőségi egyezést mutat a kísérletek során megfigyeltekkel (Holzapfel és 

Weizsäcker 1998]). 
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E. A KONTINUUM-ALAPÚ VÉGESELEMES MODELLEZÉS 
TOVÁBBFEJLESZTÉSI   LEHETŐSÉGEI  

 

A kontinuum-alapú elemzés befejezésekent szeretnék bemutatni két olyan új vizsgálati 

módszert, amelyeket az utóbbi években publikáltak, és elterjedésük esetén valószínűleg 

jelentősen megváltoztatják a hagyományos végeselemes számításokról eddig kialakult 

képünket.  Annak ellenére, hogy ezek jelenleg még csak egy szűk kutatói kör által használt – 

és mások számára nem elérhető – szoftverek, igen fontosnak tartom, hogy ismerjük 

működésük alapelveit. 

E.1. A RÉSZECSKE-VÉGESELEMES MÓDSZER 

 

Az úgynevezett „részecske-végeselemmódszer” (RVEM, angolul: “particle finite element 

method” – PFEM) elsősorban folyadékok és szilárd szerkezeti elemek érintkezési 

problémáinak modellezésénél alkalmazható előnyösen. Ilyen, illetve ezekhez kötődő elméleti 

feladatok például: 

- folyadékban lévő szilárd testek és a folyadék kölcsönhatásai, 

- a szabad felszínű áramlási feladatok, 

- szilárd testeknek csapódó hullámok mechanikai hatásai, 

- süllyedő testek mechanikai elemzése, stb.,…. 

Megjegyezzük, hogy a fentiek mellett ez a modell a mérnöki tevékenység számos gyakorlati 

területén is alkalmazható: 

- a hajózás hidromechanikai számításainál, 

- a part menti, illetve kikötői építményeknél, tengeri fúrótornyok tervezésénél, 

- a szabadfelszínű csatornák áramlásánál, hídpillérek elemzésénél, 

- tartályokban mozgó folyadékok vizsgálatánál, stb. 

Egy folyadék és egy szilárd test kölcsönhatásának numerikus vizsgálata már régóta kutatott 

területe a mechanikának. A korábban használatos modellekről kiváló összefoglalás található 

Zienkiewicz et al. [2005, 2006] műveiben. Ezeknek az algoritmusoknak közös jellemzője az 

úgynevezett „tetszőleges Lagrange-Euler” („arbitrary Lagrangian-Eulerian”, ALE) 

leírásmód
54

 használata, ilyenkor a folyadék viselkedését Euler-, a szilárd testét pedig 

Lagrange-féle technikával követik, és a végeselem-hálók egyes pontjainak relatív sebességeit 

                                                             

54
 A modell részletei iránt érdeklődőknek Belytschko és munkatársai [2000] alatti munkáját ajánlom. 
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figyelembevéve írják le a rendszer egyes komponenseinek viselkedését. Ezek a modellek 

azonban nagyon sok numerikus stabilitási gonddal küzdenek, és a számítás sebessége is sok 

kívánnivalót hagy maga után. 

Az ezredforduló utáni években E. O ate kutatócsoportja
55

 egy jóval hatékonyabb algoritmust 

publikált, amely az ALE-modellnél jelentkező numerikus gondokat megszüntette, gyorsabb 

számítást tett lehetővé, és alkalmazási lehetőségei is szélesebbkörűek voltak. A továbbiakban 

O ate et al. [2008] munkája alapján részletesen bemutatom a részecske-végeselemmódszert. 

Az O ate-csoport által javasolt modell módosított („updated”) Lagrange-leírásmódot használ. 

A modellezett tartomány egyaránt tartalmazhat szilárd és/vagy folyadék részecskéket, ezek 

pedig a különböző fizikai folyamatok során egymással kölcsönhatásba léphetnek (a szilárd 

rész behatolhat a folyadékba, a folyadék nekiütközhet a szilárd falnak (okozhatja annak 

deformálódását is), stb. Lényeges sajátossága algoritmusuknak, hogy a diszkretizált 

folyadéktartományban minden egyes csomópont anyagi pontnak tekinthető, mozgása önálló 

„egységként” nyomon követhető a teljes időbeli változás során. Mivel a folyadék 

szabadfelszínű is lehet, az önálló folyadékrészecskék így valódi cseppekké válhatnak, elválva 

a folytonos folyadékközegtől szabadon mozoghatnak, majd idővel visszahullhatnak oda, újra 

egyesülve a folyadéktartománnyal. 

A RVEM-technika alapvető lépései tömören a következők: 

a./ A folyadék- és szilárdtest-tartományok geometriai finitizálása az első feladat. Erre többféle 

algoritmust kipróbáltak, véleményük szerint a sztenderd Delaunay-féle felosztás az egyik 

leghatékonyabb módszer erre (lásd például George [1991] alatti munkáját), bár más 

változatok, mint például Irons [1970] és Thompson et al. [1999] front-generáló eljárása is elég 

jónak bizonyultak tapasztalataik szerint. 

b./ Következő lépésként azonosítani kell a külső határokat a folyadék, illetve szilárd 

résztartományoknál. Ez nagyon fontos, különös gondossággal kell elvégezni, mert jelentősen 

befolyásolja a számítás menetét és pontosságát, hiszen egyes tartományok (mint például a 

hullámmozgás által befolyásolt szabad folyadékfelszín) nagyon erősen torzulnak, 

szétválhatnak és újra egyesülhetnek. Az azonosításra Edelsbrunner osztrák matematikus 

                                                             

55
 International Center for Numerical Methods in Engineering (CIMNE), Barcelona, Universidad 

Politecnica de Cataluna. 
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„Alpha Shape” nevű topológiai szoftverét (Edelsbrunner et al. [1999]) használták, önálló 

egységként beépítve azt programjukba. 

c./ Harmadik lépésként a folyadék és a szilárd test kapcsolt Lagrange-egyenleteit kell 

megoldani, vagyis ki kell számítani a folyadéknál a sebesség, a nyomás és a viszkózus 

feszültségek értékeit, a szilárd testeknél pedig az elmozdulásokat, az alakváltozásokat és a 

feszültségeket. 

d./ Az előző lépésben kapott eredmények figyelembevételével el kell mozdítani a 

csomópontokat az adott időnövekménynek megfelelő új helyzetükbe.  

e./ Ha szükséges, módosítani kell a végeselemes hálót. Mivel ez egy időigényes lépés, elvileg 

csak feltétlenül indokolt esetben kell elvégezni. A módosítás szükségességének eldöntésére 

többféle feltételt is kipróbáltak, de tapasztalataik szerint azt írják, hogy igazán pontos és 

valósághű eredményeket csak akkor kaptak, ha a hálómódosítást minden lépés után 

elvégezték. O ate egyébként modellje egyik leghatékonyabb eljárásának tartja a saját maguk 

által kifejlesztett – Delaunay-hálózást használó – igen gyors hálómódosító szubrutint (lásd 

Idelsohn et al. [2004]), amely jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy akár ipari méretű feladatok 

is elvégezhetők legyenek a programmal viszonylag nem nagy futási idők alatt
56

. 

f./ A számítást a következő időlépcsővel a „b” ponttól folytatjuk, amíg ez szükséges. 

 

 

E.1.1 ábra: 

A részecske- 

végeselemmódszer 

működését  

illusztráló vázlat 

(O ate et al. [2008]) 

 

 

 

                                                             

56
 Átlagosan 6-10 órás futásidőket mértek – átlagos munkaállomásokon dolgozva – a honlapjaikon 

bemutatott mintapéldáiknál. 
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A E.1.1. ábra az „a” – „f” szövegrészben leírtak lényegét illusztrálja. A kép „a” részén egy 

folyadéktömeg helyezkedik el, ezt minden oldalán fallal zárjuk körül. A számítás azt 

illusztrálja, hogy mi történik akkor, ha a jobb oldali falat eltávolítjuk. A „c” ábrarészen a 

végeselemes háló, illetve a szabadon repülő folyadékszemcsék is is láthatók. 

 

E.1.1. A RÉSZECSKE-VÉGESELEMES MÓDSZER ALAPVETŐ EGYENLETEI  

 

Összefoglaló áttekintésként felírjuk az alapvető egyenleteket, azután megadjuk ezek 

módosított, ebben a modellben használatos alakját.  

Legyen az első az impulzusegyenlet a szokásos változókkal ( iv  a sebességek vektora, t az idő, 

ib  a tömegerők vektora, ix  a térbeli koordináták jelöli,  a sűrűség, a feszültség a 

folyadékoknál használatos módon megadható 
i j i j i js p  érték (p a nyomás, 

i js  a 

viszkózus deviátoros feszültség), i és j pedig egytől az ( dn -vel jelölhető) dimenziószámig 

fut): 

                                                              0
i ji

i

j

v
b

t x
.  (E.1.1) 

A továbbiakban az egyszerűség kedvéért használni fogjuk ennek tömör szimbólikus alakját, 

vagyis a fenti egyenletre az alábbi elnevezést alkalmazzuk
57

: 

                                                     

0
i

i ji
m i

j

v
r b

t x
.  (E.1.2) 

Következő egyenletünk a tömegmegmaradás feltételét adja meg az összenyomhatatlan 

folyadékokra alkalmazott változattal, és az előzőhöz hasonlóan tömör szimbolikával
58

: 

                                                                          0i

i

v

x
,  (E.1.3) 

                       0i
d

i

v
r

x
.                        (E.1.4) 

Szükségünk lesz még a viszkózus feszültségek tenzorára, amit a  viszkozitási paraméter, 

valamint az i j  alakváltozás-sebesség felhasználásával adhatunk meg: 

                                                             

57
 Az „r” a „representative” szóra utal, az „m” index pedig a „momentum”-ra. 

58
 A „d” index a „density” szóra utal. 
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A fentiekben felírt valamennyi változó a pillanatnyi t időponthoz tartozott. 

O ate a fenti alapvető egyenleteket a következőképpen módosította (a módosítás részletes 

indoklása megtalálható O ate [1998/a,b] alatti cikkeiben): 

Az impulzusegyenlet: 
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0,
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m j
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r h
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                        (E.17) 

a tömegmegmaradás egyenlete: 

                    
1

0
2

d
d j

j

r
r h

x
,                        (E.1.8) 

peremfeltételek az erőkre: 

        
1

0 peremen,
2 ij i j i j j m tn t h n r                       (E.19) 

peremfeltételek a sebességekre: 

        0 peremen,p

j j vv v                   (E.1.10/a) 

kezdeti feltételek: 

          0 0 esetén.jv v t t                   (E.1.10/b) 

Ezekben az egyenletekben és p

i jt v  a peremeken előírt erők és sebességek, jn  a perem 

normálvektora, ih  pedig azon tartományok úgynevezett karakterisztikus hosszvektora, ahol az 

impulzus- és tömegegyenletet figyelembe vesszük. 

Az (E.1.7)-(E.1.10) alatti összefüggések alkotják az összenyomhatatlannak tekintett 

folyadékra vonatkozó Navier-Stokes-egyenletek
59

 végeselemes modellezésének alapjait. A 

bázisfüggvényfelvételről és az egyéb végeselemes technikai részletkérdésekről O ate et al. 

[2000/a,b, 2006/a,b,c, 2008] munkáiban olvashatunk bővebben. Most ismertetek két fontos 

kérdést az ott leírtakból, majd ezt követően bemutatom a számítás néhány részletét. 

                                                             

59
 Lásd a Függelék C.2. fejezetét.  
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A modellnél az egyik említésre méltó tulajdonság a módszer stabilitása, aminek hiánya a 

bevezetőben említett ALE-féle eljárások fő hátránya. O ate az (E.1.8) alatti egyenletet a 

következőképpen alakította át (először csak az ott szereplő második taggal foglalkozunk): 
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                   (E.1.11) 

Ha ezt a kifejezést behelyettesítjük (E.1.8)-ba, akkor alábbi módosított egyenlethez jutunk: 
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Az itt szereplő i  változókat belső (súlyozó) időparamétereknek nevezték, segítségükkel válik 

O ate szerint a modell minden esetben stabillá, szükségtelenné téve másféle korrekciós 

technikákat. 

Következő megjegyzésem a végső variációs alakra vonatkozik. A súlyozott maradékok elvét 

alkalmazva az impulzus- és tömegmegmaradási egyenletek felhasználásával, valamint a 

virtuális sebességek ( iv ) és a virtuális nyomásmező ( p q ) mint tetszőleges 

súlyfüggvények bevezetésével végül az alábbi egyenletekhez jutunk: 

          0
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Ezek numerikus megoldás céljaira átalakított formája ( ib  a tömegerőket jelenti, a Cauchy-

képlet segítségével került az egyenletbe): 
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Az (E.1.16)-os egyenletet némileg egyszerűsíti egy úgynevezett „nyomás-gradiens vetület” 

bevezetése: 
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            (E.1.17) 
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Ilyenkor 
imr -t i  függvényében (amit önálló változónak tekintenek) helyettesítik be az 

alapegyenletekbe. Az alapegyenletek végső formája: 
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v
v s p d v b d v t d
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             (E.1.18) 
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            0, (nincs szummázás).i i i
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          (E.1.20) 

 

E.1.2. A VÉGESELEMES MODELLEZÉS  

 

Jelöljük a felhasznált végeselemek csomópontjainak számát a továbbiakban n-nel. A 

sebesség, a nyomás és a i  nyomás-gradiens vetület értékeit 0C  folytonos interpolációval 

közelítjük a csomóponti változók és a bázisfüggvények felhasználásával: 

   
1 1 1

, , ,
n n n

j j j

i j i j i j i

j j j

v N v p N p N
  

                            (E.1.21) 

ahol a felülvonással jelölt tagok a csomóponti változókat jelölik, 
jN  pedig az adott 

csomóponthoz tartozó bázisfüggvény.  

 

Ha az approximációkat behelyettesítjük az (E.118)-(E.1.20) alatti egyenletekbe, akkor a 

végeselemes technikáknál szokásos átalakítások után a numerikus számítások céljaira az 

alábbi – most már lineáris algebrai alakba átírt – összefüggések állnak rendelkezésre: 

                                       0
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Mv g f g B s m p d


       , (E.1.22/a)      

                         0
T

G v L p Q    ,                   (E.122/b) 

                             ˆ 0 .
T

Q p M                       (E.1.22/c) 

A legelső egyenletben szereplő g  erővektort („belső csomóponti erők vektorának” nevezik) a 

B  alakváltozás-sebesség mátrix, a deviátoros feszültségek s  vektora, a p nyomás és az m  

segédvektor
60

 felhasználásával számítjuk.  

                                                             

60
 Például kétdimenziós esetben 

T
m  elemei:  1 1 0 . 
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Kétdimenziós esetre megadjuk az egyes mátrixokat (a kis „e” index egy elemre utal): 
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és vektorokat: 
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A képletekben , 1,..., és 1,2i j n k  . O ate egyébként több cikkében is megjegyzi, hogy az 

(E.1.22/a) alatti egyenletet előnyösebb az alábbi formában használni: 

             0M v K v G p f    ,           (E.1.25) 

ahol a merevségek mátrixa: 
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  ,            (E.1.26) 

illetve a kapcsolati egyenleteké (kétdimenziós esetre): 
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.            (E.1.27) 

 

E.1.3. A KAPCSOLT MEGOLDÁS ALGORITMUSA 

 

Az E.1.2. ábra azt illusztrálja, hogy a megoldás során olyan tartományt kell vizsgálnunk, 

amely folyadék- és szilárd résztartományokat egyaránt tartalmaz. A mozgó 

folyadékrészecskék kölcsönhatásba lépnek a szilárd területek határaival, így a szilárd testek 

deformációját okozzák, ez pedig visszahat a folyadék mozgására, vagyis kapcsolt problémát 

kell vizsgálnunk. A módosított Lagrange-leírásmód feltételezi, hogy az összes változó ismert 
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a pillanatnyi konfigurációban (t időpillanatban), az új változókat pedig a következő 

(módosított, t+t) konfigurációban keressük. 

 

E.1.2. ábra: 

A folyadékot és  

szilárd részterületeket 

egyaránt alkalmazó 

kontinuum módosított 

Lagrange-leírási 

módjához illeszkedő 

algoritmus  

(a kép eredetijét lásd:  

O ate et al. [2008]). 

 

 

O ate egyszerű és hatékony módszernek tartja az alábbi lépéssorozatot, amelyben a nyomás 

iterációs számítását elkülönítette az impulzus-egyenlettől: 

              11 , 1
,

n n j n
v v tM g f
   
                                (E.1.28/a) 

             
1, 1n j

v v tM G p
  

   .                   (E.1.28/b) 

A fenti egyenletekben  
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  ,       (E.1.28/c) 

és n most az időlépcső aktuális számát jelenti ( 1n nt t t   ), j az egy időlépcsőn belüli 

iteráció sorszáma,   numerikus paraméter (értéke zérus vagy egy; ha zérus, akkor 
1,n jp p   , 

ha pedig egy, akkor p p  ), 1 2és   zérus és egy között változó, úgynevezett „algoritmus-

paraméterek” (megválasztásukról még a későbbiekben írok). 

Az (E.1.28/b) egyenletetet behelyettesítették (E.1.22)-be és így a következő alakhoz jutottak: 

             2
1 1, ,

0
T T n j n j

G v tG M G p Lp Q
   
      .             (E.1.29/a) 

Megjegyezzük, hogy a második tagban szereplő hármas szorzatot helyettesíteni lehet az 

alábbi kifejezéssel: 
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1 1ˆ ˆ

e

T T

i j i jG M G L L N N d




     


.                 (E.1.29/b) 

Fentiek figyelembevételével az iterációs algoritmus menete a következő
61

: 

a) Az (E.1.28/a) egyenletből kiszámítjuk v

 értékét (ennél a lépésnél az 

diagonál
M M  

feltételezéssel élnek). 

b) Az (E.129/a) egyenletből meghatározzuk 
1

és
n

p p


  vektorait az alábbi módon: 

                   2

1
,ˆ T nn jp L tL G v Q L p


        

 
,                 (E.1.30/a) 

                 
1, 1,

(ha 0), (ha 1)
n j n j n

p p p p p
 

        .            (E.1.30/b) 

c) Kiszámítjuk 
1,n j

v


 értékét (E.1.28/b)-ből az 
diagonál

M M  feltétel alkalmazásával. 

d) Meghatározzuk 1,n j -t (E.1.22/c) segítségével: 

                      
1 1,1,

.

ˆ T n jn j

diag
M Q p

    .                      (E.1.31) 

e) Kiszámítjuk a szilárd anyagú szerkezeti részek mozgásjellemzőit a folyadék okozta 

erőhatásokból. Ehhez az alábbi „hagyományos” nemlineáris egyenletrendszert kell 

megoldani: 

            
. .szerk szerk külső

M u K u f  ,           (E.1.32) 

ahol 
.szerk

M  és 
.szerk

K  a szilárd rész tömeg- és merevségi mátrixa, ésu u  az elmozdulás- 

és gyorsulásvektor, 
külső

f  pedig a folyadék okozta hatásokból (nyomás + viszkózus 

feszültségek) keletkező csomóponti erők vektora. Megjegyezzük, hogy (E.1.32) szükség 

esetén csillapítási taggal is bővíthető, erre O ate is utal publikációiban. 

f) Az (E.1.32)-ből meghatározott elmozdulások, sebességek és gyorsulások a feladat 1nt  -

edik időlépcsőjének j-edik iterációjához tartoznak. Ezen számítás elvégzése után a 

következő lépés a végeselemes hálónál a csomópontok helyzetének módosítása. 

Felhasználva a i
i

u
v

t





 összefüggést, az új csomóponti koordináták értéke: 

                        1, 1,n j n n j

i i ix x v t    .           (E.1.33) 

g) Új végeselemes hálót készítünk. Ennek részleteire a későbbiekben még külön kitérünk. 

Megjegyezzük, hogy nem feltétlenül szükséges a háló újbóli felépítése mindegyik 

                                                             

61
 Bár a II. fejezetben már összefoglaltuk a modell legfontosabb lépéseit, most részletesen is 

megmagyarázzuk a matematikai hátteret. Lehetőség szerint igyekszünk csökkenteni az ismétléseket. 
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iterációs lépésben, bár O ate több cikkben is megjegyzi, hogy a legjobb eredményeket 

akkor kapták, amikor folyamatosan módosították a hálót. 

h) Ellenőrizzük a sebesség- és a nyomásmező konvergenciáját a folyadékrészben, illetve az 

elmozdulások (esetleg alakváltozások és feszültségek) konvergenciáját a szilárd 

szerkezeti részben. Ha sikerül teljesítenünk az előírt feltételeket, akkor a következő 

időlépcső, ha pedig nem, akkor a következő iterációs lépés ( 1j j  ) számításával 

folytatjuk a munkát. 

Néhány megjegyzés a számítás egészéhez:  

- A peremfeltételeket az (E.1.28/a)-as egyenletnél a v

vektor számításakor nem veszik 

figyelembe. A peremen előírt sebességeket akkor „építik be” a modellbe, amikor a „c” 

lépésben meghatározzák 
1,n j

v


 vektorát. Az előírt nyomásokkal pedig úgy dolgoznak, 

hogy ahol szükséges, ott a peremen a nyomásnövekményeket zérussal teszik egyenlővé, 

és 
n

p -t azonosnak tekintik az előírt nyomásértékkel. 

- A folyadék-szilárd résznél szükséges érintkezés vizsgálata külön analízist igényel, erre 

külön kitérünk néhány sorral lejjebb. 

- A 1 2és   algoritmus-paraméterek megfelelő megválasztásával egy időlépcsőn belül 

jelentősen befolyásolható a számítás sebessége illetve pontossága. 1 2 0     

választásnál az egész (linearizált) lépés lényegesen egyszerűbb, nincs szükség külön 

iterációra; ugyanakkor a 1 2 1     esetben (implicit megoldás, iterációk szükségesek) 

jóval nagyobb időlépcsőkkel dolgozhatunk, „hatékonyabb” a számítás.  

Megjegyezem, hogy ha 1 1  , akkor az (E.1.28)-(E.1.32) alatti egyenletekben szereplő 

mátrixokat és vektorokat az 1,n j  végső konfigurációnál kell kiszámítani. Ez azt jelenti, 

hogy az integrálási tartomány minden iterációs lépésben változik, vagyis a számításokban 

térbeli deriváltakat kell használni. Ez a gond megszűnik, ha n -t választjuk hivatkozási 

tartománynak ( 1 0  ), mivel ennek értéke nem változik az iteráció során. 

- O ate azt írja, hogy ő a különböző vizsgált kapcsolt feladatoknál az alábbi időlépcsőt 

használta: 

                                                 min
min i i

i

v
t t t

h
      ,                      (E.1.34) 

ahol min

ih  az i-edik csomópont és a hozzá legközelebb lévő csomópont közötti távolság. 
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Az időlépcsőkön belüli számítási algoritmus egyes elemeit mutatjaz E.1.3. ábra.  

 

E.1.3. ábra: A lépések sorrendje az n-edik időpillanattól (t = tn) n+2-ig (t = tn+2t) (a kép 

eredetijét lásd: O ate et al. [2008]). 

 

E.1.4. AZ ÉRINTKEZÉS VIZSGÁLATA  

 

Az érintkezési feladatok vizsgálata során kétféle – elméletileg igen bonyolult –feladatot kell 

megoldanunk. Az egyik a folyadék–szilárd test, a másik pedig két szilárd test ütközése. 

Ezekre – a mechanikában érintkezési feladatnak hívott – problémákra a modell készítői egy 

közelítő, de viszonylag gyors és egyszerű, és ami a legfontosabb: a gyakorlatban jól bevált 

algoritmust fejlesztettek ki. 

Az első esetet a RVM szoftver a sebességek peremcsomópontokban előírt értékeinek 

segítségével veszi figyelembe. Ezek a peremcsomópontok lehetnek rögzítettek, illetve 

mozoghatnak a szabad peremmel együtt. A folyadék szabad peremein levő pontokhoz 
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speciális, összenyomhatatlan rétegelemeket illesztettek, és az érintkezést ezek segítségével 

tették könnyebben követhetővé, megakadályozva egyúttal azt is, hogy a folyadék 

csomópontjai behatoljanak a szilárd rész tartományába.  

Az E.1.4 ábra vázolja az ehhez szükséges algoritmus főbb lépéseit. A jobb oldali vázlatokon 

látható, hogy az érintkezés követéséhez szükséges „fiktív” (a rajzon „levegő”-ként jelölt) 

rétegelemek átmeneti szerepet töltenek be, a folyamatos újrahálózás során lassan 

megszűnnek, átadva helyüket a „valódi” anyagot modellező végeselemeknek. Numerikus 

szempontból érdekes tulajdonságuk a rétegelemeknek, hogy nincs belső csomópontjuk, a 

Delaunay-felosztáshoz kapcsolt Alpha-Shape szoftver gondoskodik arról, hogy az adott 

helyzetnek legjobban megfelelő hálózat mindig a két peremvonalhoz kötődjön. 

A szilárd határfelületek ütközése is könnyebben kezelhető az érintkező peremfelületek közötti 

„átmeneti rétegek” bevezetésével. Ezek a rétegek a hálógenerálás során ebben az esetben is 

automatikusan jönnek létre egy előírt 
ch  minimális távolság figyelembevételével a két szilárd 

réteg között. 

Ha a távolság meghaladja az említett minimális értéket, akkor a generált elem folyadéknak 

minősül, ellenkező esetben az elemek kontaktelemek. Ennél a tartománynál a tangenciális- 

illetve normálerők illetve a nekik megfelelő elmozdulások között összefüggést (vagyis 

tulajdonképpen egy lokális anyagmodellt) fogadnak el, ezáltal a rugalmas érintkezés illetve a 

súrlódó kapcsolatok hatásai normál és tangenciális irányban modellezhetővé válnak. 

Megjegyezzük, hogy természetesen ennek a modellnek a pontossága a fent említett kritikus 

távolságtól jelentős mértékben függ. Fontos azt is tudnunk, hogy ez az algoritmus jól 

használható merev, illetve rugalmas testek közötti súrlódó érintkezési feltételek modellezésére 

is, például „hagyományos” gépészeti illetve építőmérnöki feladatok esetében.  
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E.1.4.ábra:  A folyadék-fal határfelületek érintkezési feltételeinek vizsgálata (a kép eredetijét 

lásd: O ate et al. [2008]). 

Az E.1.5 ábra illusztrálja két szilárd test (például egy folyadékban sodródó tárgy és egy 

partfal) egymás felé közeledésének vizsgálatát. 
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E.1.5. ábra: Szilárd testek határfelületeinek érintkezése (a kép eredetijét lásd: O ate et al. 

[2008]). 

 

 

E.1.5. A HÁLÓMÓDOSÍTÁS ÉS A  PEREMFELÜLETEK AZONOSÍTÁSA  

 

O ate modellje sikere egyik legfontosabb okának a (folyamatos) hálómódosítás gyors 

megoldhatóságát tartja, hiszen enélkül az elméletileg legjobb algoritmus is használhatatlan 

lenne gyakorlati számításokra. 

A modell az úgynevezett módosított Delaunay-felosztást alkalmazza (a technikai részleteket 

lásd például: Idelsohn et al. [2003/a,b,c] cikkeiben). Ennek során nem csak háromszög vagy 

négyszög (illetve tetraéder vagy hexaéder
62
) alakú végeselemek jönnek létre, hanem 

poligonok vagy poliéderek.  

Ezek kezelésére (a számításokhoz szükséges speciális 0C  folytonos bázisfüggvények 

felvételére) szintén az előbb említett két cikkben találunk bővebb leírást. Megjegyzem, hogy 

                                                             

62
 Attól függően, hogy két- vagy három dimenziós feladatot vizsgálunk. 
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az igen különböző geometriai alakú elemek kombinálása ugyancsak jelentős programozási 

feladatot jelentett. 

E.1.6. ábra: 

Módosított Delaunay- 

háló alkalmazása 

síkbeli és térbeli 

hálógenerálásnál (O ate et al. [2008]). 

 

 

A pillanatnyi iterációs lépéshez tartozó háló felvétele után a peremtartományok azonosítása az 

utolsó megoldandó feladat a számítás folytatása előtt. Vannak olyan perempontok, melyek 

helye az egész vizsgálat során rögzített (például egy szilárdan rögzített partfal, tartály fala, 

stb.), de a peremek többsége (elsősorban a folyadéktartománynál) állandóan változik 

(ilyenkor csak az a csomóponthalmaz adott, ahol majd a határfelületek lesznek), ezért a 

peremek pontos azonosítását mindig a programnak kell újból és újból elvégeznie. 

 

O ate a peremazonosításra is a módosított Delaunay-felosztást alkalmazta. Megállapította, 

hogy a peremen lévő csomópontokról bizonyítható, hogy azon poliédrikus felületeken (vagy 

2D esetben poligonokon) helyezkednek el, melyek csupán egyetlen poliéderhez (vagy 

poligonhoz) tartoznak. Ezt figyelembe véve az úgynevezett Alpha Shape módszerrel (lásd a 

korábbi irodalmi hivatkozásokat, illetve O ate és Owen [2007] alatti könyvét) a vizsgált 

tartományban „letapogatják” az összes szóba jöhető pont környezetét, és amelyek egy előre 

megadható ( )h x  sugarú
63

 gömbön (körön) helyezkednek el, perempontnak tekinthetők, lásd 

az E.1.6-os ábrát. 

 

 

                                                             

63
 A képletben   egy egynél kicsivel nagyobb konstans, h(x) pedig a pont környezetében két pont 

között a legkisebb távolság. 
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E.1.7. ábra: Egyedi részecskék (vagy részecskék egy csoportjának) azonosítása adott 

csomóponti halmazból (O ate et al. [2008]). 

 

Az E.1.7. ábra az összefüggő folyadéktömegtől elszigetelt folyadék részecskék azonosítását is 

bemutatja. Ezek a részecskék a külső perem részeként értelmezhetők, ahol a nyomás értéke a 

légköri nyomással azonos. Emlékeztetünk a korábban írtakra: minden egyes részecske egy 

anyagi pont, melyet annak a szilárd vagy cseppfolyós területnek a sűrűsége jellemez, melyhez 

tartozik. A részecske, mely “elvész”, amikor egy peremelem eltávolodik az összefüggő 

tartománytól, újból „aktív” lesz, amikor a „repülő” csomópont visszaesik, ezáltal a 

visszazuhanás helyén módosítja a peremet. 

A módszer ismertetésének befejezésekor hangsúlyozzuk, hogy a fő különbség a RVEM és a 

klasszikus VEM között elsősorban a rendkívül ötletes újrahálózó technikában és a peremek 

helyzetének lépésről lépésre történő gyors és hatékony kiértékelésében van (utóbbiba 

beleértve az elszakadni-egyesülni képes elemek kezelésének technikáját). A számítás többi 

lépése lényegében megegyezik a klasszikus nemlineáris VEM megoldásaival
64

. 

Megjegyzem, hogy az idézett művekben illetve a program honlapján 

(http://www.cimne.upc.es/pfem/how.asp) nagyon szép és érdekes mintapéldák 

tanulmányozhatók (a honlapról demók is letölthetők). A szoftver fejlesztése még ma sem 

zárult le, a CIMNE kutatói állandóan új matematikai finomításokkal teszik egyre 

hatékonyabbá ezt a VEM számára új elméleti és gyakorlati fejlesztési lehetőségeket adó kiváló 

modellt, lásd például az újabb fejlesztésekről szóló, Onate [2007, 2008] és Del Pin et al. 

[2007] alatti munkákat. 

                                                             

64
 Megjegyezzük, hogy O ate és társai kimutatták, hogy az állandó újrahálózás és peremazonosítás 

ellenére is megőrizhető a folyadék teljes tömege.  
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E.2. FOLYADÉKBA MERÍTETT LÁGY TESTEK VIZSGÁLATA 

 

Egy másik algoritmust, az ún. “folyadékba merített testek végeselemes modelljét” („immersed 

finite element method, IFEM) is megemlítek, mert megítélésem szerint ez a változat a 

jövőben szintén a hatékonyan használható technikák közé fog tartozni. A módszer Hughes és 

társai (University of Texas, Austin, http://users.ices.utexas.edu/~hughes/) munkáin ([1981, 

1986] alapszik, ő a különböző numerikus technikák világszerte ismert tudósaként folyadékok 

és szerkezetek kölcsönhatási problémáinak vizsgálatával is sokat foglalkozott.  

Az IFEM eljárás elsősorban folyadék és szerkezet érintkezési problémáinak 

tanulmányozásához használható, és – ellentétben az előzőekben bemutatott részecske-

végeslemes eljárással – olyan esetekben előnyös, amikor a folyadékban mozgó szilárd test 

kifejezetten lágy, jelentős alakváltozásokra képes
65
. A modellben a szilárd halmazt modellező 

Lagrange-háló mozog a folyadék jellemzésére szolgáló Euler-féle háttérhálón, mely 

egyébként a teljes számítási területet lefedi. A háttér folyadékhálónak nem szükséges követnie 

a rugalmasan változó folyadék-szerkezet-határfelület mozgását, kezdeti alakja tetszőleges 

lehet, és mindig megfelelően finom környezetet tud alkotni a folyadékban mozgó, 

deformálható szerkezet körül. 

A folyadék és a szilárd részterületek közötti folytonosságot a sebességek interpolációjával és 

az erők megfelelő szétosztásával érik el.  

 

E.2.1. FOLYADÉKBA MERÍTETT TESTEK VÉGESELEMES VIZSGÁLATA  

 

A következőkben a módszer gyakorlatban is használható változatát kifejlesztő Wing Kam Liu 

munkáira (elsősorban Zhang et al. [2004] diákjaival együtt írt cikkére) támaszkodva 

bemutatom a modell fontosabb jellemzőit. 

 

 

                                                             

65
 Más eltérések is vannak a két modell között: az IFEM-nél szigorú előírás a szilárd rész 

térfogatállandósága, továbbá nincs szabad folyadékfelszín (csak zárt csővezeték) és így nincsenek 

elváló folyadékrészek sem. A fentiekből következik, hogy a szilárd testnek teljesen bele kell merülnie a 

folyadékba. 
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E.2.2. ALAPVETŐ VÁLTOZÓK  

 

Tekintsünk egy háromdimenziós összenyomhatatlan, de deformálható szilárd testet (jelöljük 

s -sel), mely teljesen elmerül egy ugyancsak összenyomhatatlan ( f -fel jelölt) 

folyadéktérben. A folyadék és a szilárd rész együttesen teljesen kitölti az   teret, közös 

metszetük nincs: 

                                                             sf
,                                (E.2.1/A) 

                                                            0 sf .                               (E.2.1/B) 

Az E.2.1. ábrán a kétféle tartományt vázlata látható, hozzájuk illesztve a jellemző Euler-, 

illetve Lagrange-bázist. 

 

E.2.1. ábra: A folyadék és a szilárd rész értelmezése egy vizsgált feladatnál (Zhang [2004]). 

Mivel mind a folyadékot, mind pedig a szilárd részt összenyomhatatlannak tekintjük, a kettő 

unióját is egy – folytonos sebességmezővel rendelkező – összenyomhatatlan kontinuumnak 

foghatjuk fel. A két tartomány kapcsolatát az impulzus- és a folytonossági egyenleteknél 

veszik figyelembe. 

Az f  folyadéktéren a hálót idő-invariáns x helyvektor jellemzi; míg a kezdeti s

0 , és a 

pillanatnyi 
s  szilárd tartományon lévő anyagi pontokat X

s
 és x

s
(X

s
,t) koordináták jelölik

66
.  

A folyadék vizsgálatánál a v sebesség és a p nyomás a folyadékmező ismeretlen változói, míg 

a szilárd területnél az u
s
 csomóponti elmozdulások (a pillanatnyi és a kezdeti koordináták 

                                                             

66
 Az 

s
 felső indexet a szilárd területek folyadéktértől való megkülönböztetésére használjuk. 
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különbségeként számíthatók: sss
Xxu  ) az alapvető változók. Megjegyezzük, hogy a v

s
 

sebesség természetesen itt is az elmozdulás anyagi idő szerinti deriváltja: du
s
/dt. 

 

E.3.3. MOZGÁSEGYENLETEK  

 

Először a közös (szilárd és folyadékrészt egyaránt tartalmazó) kontinuumra vonatkozó 

egyenleteket írjuk fel, csak később „bontjuk ki” belőlük tartományok szerint – speciális 

segédfüggvények segítségével – a megfelelő lokális változatokat. 

A szokásos egyenletek közül elsőként az impulzustétel alapján megfogalmazható dinamikus 

egyensúlyt adjuk meg (  a sűrűség, iv  a sebességek, if  az erők vektora, 
i j

 pedig a 

feszültségtenzor): 

                      ,
i

i j j i

dv
f

dt
.             (E.2.2) 

Mivel a folyadék sűrűsége átalában különbözik a szilárd részétől, ezért az előbbire 
f
, 

utóbbira pedig 
s
 jelölést fogunk használni. Így a gyorsulást jellemző tag kétféleképpen lesz 

felírható: 

           ,x xf f f s f si i i i idv dv dv dv dv

dt dt dt dt dt
.      (E.2.3) 

Az erőt gravitációs hatásként értelmezzük, szintén kétféle értéket figyelembe véve: 

           , , ,x x
f f f s f s

i i i i if g f g g .          (E.2.4) 

Gyakran átírják az (E.2.4) egyenletet egyszerűbb alakra, elhanyagolva a folyadékban a 

hidrosztatikus nyomást: 

                0, , ,x x
f s f s

i i if f g .           (E.2.5) 

A (E.2.2)-ben szereplő feszültség-divergenciát is kétféle értelmezéssel használják: 

                       
, , , , , ,, , ,x x

f f f s f s

i j j i j j i j j i j j i j j i j j .                  (E.2.6) 

Megjegyezzük, hogy a folyadékban fellépő feszültséget általában kisebbnek tartják, mint a 

szilárd testben keletkezőt. 

Vezessünk be most egy olyan erőt, amelyet (Lagrange-leírásmóddal) a folyadék és a szilárd 

test közötti kölcsönhatás jellemzésre fogunk használni (az indexben szereplő FSI jelzés 

jelentése: fluid structure interaction): 
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            ,

, , , xFSI s s f s f s f si
i i j j i j j i

dv
f g

dt
.          (E.2.7) 

Egy Dirac-delta függvény ( ) segítségével ezt az erőt az egész folyadéktartományon is 

szétoszthatjuk: 

               ,, , ,s
x X x x X

FSI FSI s s

i if t f t t d .            (E.2.8) 

A folyadékra vonatkozó alapegyenletet felírható ennek segítségével:  

                                          
,

, x
i j j

f f FSIidv
f

dt
.                        (E.2.9) 

A következő alapegyenlet a tömegmaradásra vonatkozik. Mivel a teljes tartománynál 

feltételeztük az összenyomhatatlanságot, így ez az egyenlet a következő egyszerű alakban 

adható meg: 

     
, 0i iv  .                                  (E.2.10) 

A szilárd rész sebességvektorát megkülönböztetjük a folyadékétól, az utóbbit egyszerűen iv , 

míg az előbbit s

iv  szimbólummal fogjuk jelölni a továbbiakban. A két vektormező kapcsolatát 

ismét a Dirac-delta függvény segítségével írjuk fel: 

                 , , ,X x x x Xs s s s

i iv t v t t d


    .          (E.2.11) 

 

E.4.4. AZ ALAPVETŐ EGYENLETEK ÉS A DISZKRETIZÁLÁS 

 

Folyadék  

Állítsuk össze először a folyadéktartományra vonatkozó egyenleteket. Az Euler-féle 

leírásmódnak megfelelően a sebeségmező anyagi idő szerinti deriváltját két tag összegeként 

lehet felírni: 

                                                        , ,
i

i t j i j

dv
v v v

dt
  .                                (E.2.12) 

Írjuk be ezt a kifejezést az impulzus egyenletébe és tegyük melléje a teljes 

folyadéktartományra vonatkozó tömegmegmaradási egyenletet: 

                   , , , ,, 0f f FSI

i t i i j i j j i i iv v v f v      .          (E.2.13) 

A folyadék-rész Cauchy-féle feszültségei (p a nyomás,   a dinamikus viszkozitás): 

             , ,

1
2 , ahol

2

f

i j i j i j i j i j j ip v v        .         (E.2.14) 
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A peremfeltételek: 

                     ˆ ,xi i vv v           (E.2.15/a) 

                ˆ x
f

i j j i tn t    .                   (E.2.15/b) 

A feladat diszkretizálását a Galjorkin-módszer segítségével oldották meg. Az előző fejezetben 

bemutatott módszertől eltérően itt sajnos feltétlenül szükség van stabilizációra, mind a 

sebességek, mind pedig a nyomás variációinál. Erre a célra a továbbiakban a ésm c   skalár 

paraméterek szolgálnak
67
, ezek értéke a végeselemes háló méreteitől, a feladatban használt 

időlépésektől, illetve az áramlástani feladat több más fizikai paraméterétől függ. A numerikus 

módszerhez szükséges függvényvariációt most a sebességekre, illetve a nyomás függvényére 

kell alkalmaznunk (a hullámmal jelölt variáció a stabilizált paramétert jelöli): 

                         
, , ,m c

i i k i k iv v v v p                 (E.2.16/a) 

                         
,

c

i ip p v      .                   (E.2.16/b) 

Az alapegyenletek variációs (gyenge) alakját az (E.2.13) egyenleteknek ezekkel a 

tesztfüggvényekkel való szorzatai segítségével lehet felírni: 

                              , , 0,c

i i j jp v v


             (F.7.17/a) 

illetve: 

                  

   

   

 

, , , , ,

, , , ,

, , , , 0,

e

f f FSI m c

i t j i j i j j i i k i k i

m c f FSI

i k i k i i t j i j i

f m c f

i i j j k i k i i j j

e

v v v f v v v p d

v v v p v v v f d

v d v v p d





 

            

            
 

          





      

   (F.7.17/b) 

ahol az első egyenlőség utáni részben levő harmadik tagnál már az elemekre osztott 

tartományon végezzük el a stabilizációs paraméterekkel módosított tagok és a 

feszültségtenzor divergenciájából kapott vektor skaláris szorzatának számítását (a 

szummázásnál szereplő e index az elemekre utal). 

Az (E.2.17/b) egyenlet második változatát tovább lehet alakítani a ,

f

i i j jv   szorzat parciális 

integrálásával és a Gauss-integráltétel felhasználásával: 

                                                             

67
 Az elméleti háttér részleteiről további információk állnak rendelkezésre Hughes már említett 

alapvető publikációjában. 
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, , , ,

, , , ,

ˆ

0.

t

e

m c f FSI

i k i k i i t j i j i i i

f m c f

i j i j k i k i i j j

e

v v v p v v v f d v t d

v d v v p d

 

 

              
 

          

 

 
        (E.2.18) 

Ha a folyadék peremén előírt erőkről feltételezzük, hogy azok zérus értékűek, akkor (E.2.18) 

kicsit egyszerűsödik (az egyenlethez hozzáadtuk (E.2.17/a-t is): 

            

   

   

, , , ,

, , , , , , 0.

e

m c f FSI

i k i k i i t j i j i

f m c f c

i j i j k i k i i j j i i j j

e

v v v p v v v f d

v d v v p d p v v



  

           
 

               



  
        

(E.2.19) 

Ez az egyenlet a feladat megfogalmazásának gyenge alakja. 

A végeselemes approximációhoz a sebességek és a nyomás, illetve mindkettő variációinak 

bázisfüggvények és csomóponti változók segítségével felírható alakját kell megadnunk (az I 

szerint összegzés a felhasznált végeselem csomópontjaira utal): 

                              

, ,

, .

elem elem

i I i I i I i I

I I

elem elem

I I I I

I I

v N d v N c

p N p p N q
                               (E.2.20) 

A fenti képletekben IN  az I-edik csomóponthoz tartozó bázisfüggvényt jelöli, az utánuk 

következő paraméterek pedig az adott függvény csomóponti változói. Ha behelyettesítjük az 

interpolációkat (E.2.19)-be, akkor a következőt kapjuk: 

       

,

, , , ,

,

,

,

, , , , , 0.

e

m elem c f elem elem elem FSI elem

i I I k i I I k I I i i t j i j i

i

f elem

i I I j i j

I

m elem c f elem c elem

k i k i i j j I I i I I i j j

I e I

c N v c N q N v v v f d

c N d

v v p d q N c N v d

   (E.2.21) 

Ha a sebesség- és nyomásvariációkat a numerikus megoldáshoz szükséges maradék-vektorok 

segítségével különválasztjuk, akkor a következő egyenletekhez jutunk: 

          0, 0,
T w T q

ii i
c r q r             (E.2.22) 

ahol a maradékvektorok a következőképpen számíthatók: 

              

,

, , ,

, ,

, , , , , ,

e

w m elem f elem elem elem FSI elem

i I I k I k i t j i j i

f elem m elem f elem c elem

I j i j k I k i j j I i j j

e

r N v N v v v f d

N d v N d N v d
                    (E.2.23) 
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, ,

, , , , ,

, .

e

q c f elem elem elem FSI elem c f elem

i I i i t j i j i I i i j j

e

elem

I j j

r N v v v f d N d

N v d

            (E.2.24) 

Ezeknek a hibavektoroknak a minimalizálása szolgáltatja a feladat folyadéktartományában a 

sebességek és a nyomáseloszlás értékét (természetesen ugyanúgy időlépcsős-iterációs eljárás 

alkalmazásával, mint a részecske-végeselemmódszer esetében). 

 

A szilárd test 

Az (E.2.7) alatti egyenlet, valamint a /s s

i idv dt u  anyagi idő szerinti derivált felhasználásával 

a következő impulzus-egyenlethez jutunk: 

       ,

, ,

s f s s f s f FSI s

i i j j i j j i iu g f         .                  (E.2.25) 

A (módosított Lagrange-leírásmódnak megfelelő) gyenge alak ennek a kifejezésnek az 

elmozdulásvariációval megszorzott és az egész tartományon integrált értékéből adódik: 

                  

    , 0.

s

s

i js f s s f FSI s s

i i i i

j

u u g f d
x



 
          

  
          (E.2.26) 

Az egyszerűség kedvéért elhanyagoltuk az anyagi tartományon belüli folyadékfeszültségeket. 

Az (E.2.26) alatti egyenletből a teljes Lagrange-modellt az integrálási tartomány 0s    

váltásával állíthatjuk elő. Mivel összenyomhatatlan anyagokat vizsgálunk, a Jacobi-

determináns értéke 1 lesz, így a teljes Lagrange-alak a következő: 

           
0

,

0 0,

s

i js f s s f FSI s s

i i i i

j

P
u u g f d

X


 
          

  
          (E.2.27) 

ahol i jP  az első Piola-Kirchhoff-féle
68

 feszültségtenzor. (E.2.27) átalakítására ismét 

alkalmazhatjuk a parciális integrálást és a Gauss-divergenciatételt, így megkapjuk a szilárd 

részre vonatkozó gyenge alakot: 

         

   
0

0 0

0

0 , 0 0

,

0 0 .

s s
s

s

s f s s s s f s

i i i j i j i i

FSI s s

i i

u u d u P d u g d

u f d

  



            

   

  


            (E.2.28) 

                                                             

68
 Emlékeztetőül: 

1 s

i j i k k jP J F   , ahol 
1

i kF 
 a deformációgradiens-tenzor. 
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Megjegyezzük, hogy az egyszerűség kedvéért a folyadék és a szilárd test közötti határfelület 

peremintegrálját egyik tartomány variációs egyenletébe sem írtuk be, mert ezek a számítás 

során kölcsönösen kiejtik egymást. 

A végeselemes approximációhoz itt is fel kell vennünk a bázisfüggvényeket: 

                       

, .elem elem

i J i J i I i I

J I

u N u u N u                                         (E.2.29) 

Behelyetesítve ezeket a (E.2.28) alatti egyenletbe, az alábbi diszkretizált változatot kapjuk: 

        

 

 
0 0

0 0

0 , 0

,

0 0 0 .

s s

s s

s f s s s

I i I J i J I j i I i j

I J I

s f s FSI s s

I i I i I i I i

I I

N u N u d N u P d

N u g d N u f d

 

 

       

        

  

  
                     (E.2.30) 

Felhasználva a 
i Iu  elmozdulásvariáció tetszőleges voltát, (E.2.30)-ból a következő 

egyenletet kapjuk: 

        

   
0 0 0

0

0 , 0 0

,

0 0 .

s s s

s

s f s s s s f s

I J i J I j i j I i

I

FSI s s

I i

N N u d N P d N g d

N f d

  



         

  

   


       (E.2.31) 

Ez az egyenlet a szilárd testhez tartozó,  ,x X
s s

I I t  koordinátájú tetszőleges I pont esetén a 

következő egyensúlyi egyenletnek felel meg: 

                . , 0,In b k FSI s

i I i I i I i If f f f                          (E.2.32) 

ahol az egyes tagok (balról jobbra haladva) a tehetetlenségi, belső, külső illetve a folyadék-

szerkezet kölcsönhatásából adódó erőket jelentik. 

Liu W.K. [2006] cikkében megjegyzi, hogy ők a folyadékba merített rugalmas test 

anyagmodelljeként a klasszikus Mooney–Rivlin-változatot használták. Ennek rugalmas 

potenciálja
69

: 

              
2

1 1 2 2 33 3 1
2


        c I c I I ,                     (E.2.33) 

ahol 1 2, és c c  anyagi paraméterek, 1 2 3, és  I I I  pedig a jobb Cauchy-féle deformációs tenzor 

invariánsai. Számításaikban – hivatkozva az összenyomhatatlansági feltételre – az 

                                                             

69
 Megjegyezzük, hogy nagyon sokféle, különböző paraméterszámú változat használatos ebből az 

anyagmodellből, de az itt említett valóban a leggyakrabban alkalmazott közöttük. 
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energiafüggvény harmadik (  ) paraméterét nagyon kicsire vették, hogy gyakorlatilag 

elhanyagolhatóvá tegyék a harmadik tag hatását a modellben
70

. 

 

E.4.5. AZ IFEM SZÁMÍTÁSI ALGORITMUSA 

 

A számítás fontos része az előzőekben említett Dirac-delta függvény felvétele. Nem kívánjuk 

ennek részleteit elemezni, csak azt említjük meg, hogy Liu ennek matematikai hátterével már 

korábbi munkáiban is (lásd például bővebben Liu W.K. et al. [1995, 1996]) sokat foglalkozott. 

Az általa javasolt ( )x x
s

J J I   függvény szerepe a folyadék és a szilárd rész közötti 

kapcsolatok leírásában van: minden anyagi I pont esetében ez a függvény megadja annak a 

tartománynak a méretét, amellyel a folyadék J-edik pontjához kapcsolódó hatásokat 

jellemezhetjük. Például diszkrét alakban felírt sebességek esetén a szilárd rész pontjainak 

sebességszámítása a folyadékhoz tartozó pontokéból ennek segítségével történhet: 

             ( ) ( ), ,x x x
s s

i I i J J J I J I

J

v v t             (E.2.34/a) 

illetve hasonlóan (fordított hatásként) a kapcsolati erők számításánál: 

           , ( , ) ( ), .X x x x
FSI FSI s s s

i J i I I J I I J

I

f f t                      (E.2.34/b) 

Az IFEM-eljárás szemi-explicit idő-integrálási algoritmusának lépései az eddigiek 

figyelembevételével végülis az alábbiak lesznek: 

1. Az n-edik időlépésben ismertnek tételezzük a szerkezet ,xs n  konfigurációját és a folyadék 

v
n  sebességet. 

2. Az (E.2.32) alatti egyenlet segítségével számítsuk ki a szilárd anyagi pontokra működő 

, ,f FSI s n

 kapcsolati erőket. 

3. Osszuk szét a szilárd résznél számított csomóponti erőket a folyadékháló pontjaira 

( , ,f FSI s n -ből ,f FSI n -be) az (E.2.34) alatti egyenlet alapján. 

4. Határozzuk meg a folyadék v
n+1

 sebességeit és p
n+1

 nyomását implicit módon (az (E.2.13) 

alatti egyenletek segítségével. 

5. Interpoláljuk a folyadéktérben lévő sebességeket az anyagi pontokba, azaz v
n+1

-ből 

, 1
v

s n -be, a fentiekben felírt (E.2.34/a) segítségével. 

                                                             

70
 Nullával azért nem tudtak számolni, mert instabilitási problémáik keletkeztek a numerikus 

számításban. 
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6. Módosítsuk a szerkezet helyzetét, felhasználva tnsns   1,1,
vu  kapcsolati egyenletet, 

majd térjünk vissza az 1. ponthoz. 

Megjegyzem, hogy bár a folyadékrész vizsgálata teljesen implicit módon történt, a kapcsolás 

a folyadék és a szilárd részek között explicit. A módszerrel kapcsolatos további irodalom 

illetve a legújabb kutatások eredményei után érdeklődőknek javasoljuk Liu professzor 

honlapjának
71

 felkeresését. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

71
 http://www.tam.northwestern.edu/wkl/liu.html 
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F. DISZKRÉTELEMES MÓDSZER 

 

A diszkrételemes eljárást Cundall [1971] javasolta szikla-mechanikai problémák 

megoldására, majd később talajmechanikai feladatokra is alkalmazta Cundall és Strack 

[1979]. Jelen fejezetben az Itasca által forgalmazott PFC (Particle Flow Code) szoftver 

elméleti hátterét foglalom össze. A program Cundall és Hart [1992] munkája alapján készült. 

Fontos előre leszögezni, hogy jelen fejezet keretein belül, amennyiben a részecske szót 

használom, nem a mechanikában értelmezett “részecskére” gondolok, melynek kiterjedését 

elhanyagolhatnánk, és így csupán egy egyszerű „pontot” foglalna el a térben, hanem én 

mindíg véges kiterjedésű részecskét fogok az említett szó alatt érteni. Egy diszkrételemes 

modell különálló részecskékből áll, melyek egymástól függetlenül képesek elmozdulni, és 

csupán az érintkezési pontjaikban illetve felületeik mentén lépnek kölcsönhatásba egymással. 

Amennyiben a részecskéket merevnek tekintjük, valamint az érintkezési probléma során 

véges normálmerevséget veszünk figyelembe, a rendszer mechanikai viselkedése a részecskék 

mozgásával és a részecskék között fellépő interakciós erőkkel írható le. Newton 

mozgástörvénye adja az alapösszefüggéseket a részecskék mozgása és az őket okozó erők 

között. Az erőrendszer lehet kvázi-statikus egyensúlyban – mely esetben a mozgások 

rendkívül kicsik– vagy lehet olyan is, amely a részecskék áramlását okozza. 

Sokkal összetettebb viselkedés modellezhető, amennyiben a részecskék összeragadását 

megengedjük kontaktpontjaik mentén, egészen addig, amíg a részecskék között fellépő erő el 

nem éri a kapcsolat felszakításához szükséges úgynevezett kapcsolati merevséget. Ily módon 

húzó erők is felléphetnek a részecskék között. Így akár összeragadt blokkok közötti 

érintkezési problémák is modellezhetők, mely során egy blokk kisebb méretű blokkokra való 

széttöredezésére is lehetőség van. 

A szimulációimhoz általam használt ún. PFC nevű diszkrételemes program például a 

következő feltételezésekkel él a részecskemodellel kapcsolatban: 

1. A részecskéket merev testnek tekinti. 

2. Az érintkezés egy elenyészően kicsiny terület mentén történik (azaz egy pontban). 

3. A kontaktviselkedést lágy érintkezés feltételezésével veszi figyelembe, mely során a 

merev részecskék az érintkezési pontjaik mentén átfedésbe kerülhetnek. 



 

214 

4. Az átfedés mértéke az erő-elmozdulás törvény szerint arányos a kontakterővel, 

valamint az átfedés mértéke kicsiny a részecske méretéhez képest. 

5. Kötések is létre tudnak jönni a részecskék között. 

6. Minden egyedi részecske gömbölyű, bár a részecskék összekapcsolásával 

lehetőségünk van tetszőleges alakú ún. szuper-részecskék létrehozására is. Ezek a 

halmazok egymást átfedő részecskékből állnak, melyek összességében deformálható 

peremű merev testként viselkednek. 

A merev részecskék feltételezése hasznos ötlet, mivel a deformációk az érintkezési felületek 

mentén történő elmozdulásokkal figyelembe vehetők. Szorosan illesztett részecskék, vagy 

szemcsés anyagok – mint például a homok – deformációja, így teljes egészében 

meghatározható, mivel a deformáció elsősorban a részecskék csúszásából és merev-test szerű 

elfordulásából valamint az érintkezési felületek felnyílásából és összekapcsolásából 

származik, nem pedig az egyes részecskék deformációjából. A részecskék deformációjának 

pontos modellezésére nincs tehát szükség egy ilyen rendszer mechanikai viselkedésének jó 

közelítéséhez. 

A hagyományos részecske-áramlás alkalmazási területein kívül ebben a modellezésben 

lehetőség van szilárd testek előírt kezdeti- és peremfeltételek melletti analízisére is. Ezekben a 

modellekben a kontinuum viselkedést úgy vehetjük figyelembe, hogy a szilárd testet sok-sok 

részecskéből álló tömör halmaznak tekintjük. A feszültségeket és alakváltozásokat egy 

jellemző mérési tartományon belüli átlagértékként vehetjük figyelembe. Ez lehetőséget nyújt 

a szemcsés anyagok – mint például a talaj –, vagy szilárd anyagok – mint például a szikla, 

vagy porok tömörítésével létrehozott műanyagok – belső feszültségeinek becslésére. 

A gömb alakú részecskék mellett a PFC „falakat” is képes figyelembe venni. A falak 

segítségével sebességet is megadhatunk peremfeltételként, mely például a részecskék 

halmazának tömörödését vagy lezárását jelentheti. A részecskék és a falak interakciója az 

érintkezési pontok mentén átadódó erők segítségével történik. A mozgásegyenleteknek 

minden egyes részecskére ki kell elégülnie. Fontos azonban megjegyezni, hogy a 

mozgásegyenletek kielégítése a falak esetében nem szükségszerű. A falakra ható erők a falak 

mozgását nem befolyásolják, mozgásukat a felhasználó határozza meg, és az mindvégig 

állandó marad, figyelmen kívül hagyva a rájuk ható kontakterőket. Így tehát két fal közötti 

kölcsönhatásról nincs értelme beszélni, csupán részecske-részecske és részecske-fal közötti 

kapcsolatot kell vizsgálnunk. 
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A PFC felismeri az új kapcsolatok létrejöttét és ezek szétválását is a számítás során. A 

részecskék közötti kölcsönhatás dinamikus folyamatnak tekinthető, mely során a belső erők 

egyensúlyozásával egy folytonos egyensúlyra való törekvés figyelhető meg. A dinamikus 

viselkedést numerikusan időlépcsős algoritmussal kezelhetjük, mely során a sebességek és 

gyorsulások konstansnak tekinthetők az egyes időlépcsőkben. A megoldás menete ugyanaz, 

amit az explicit véges differenciák módszere alkalmaz kontinuum vizsgálatok esetében. A 

választott időlépcsőnek olyan kicsinynek kell lennie, hogy egy időlépcsőn belül zavarás csak 

a részecskék közvetlen szomszédjánál jöjjön létre, így, minden időben, a részecskére ható 

erők meghatározhatók a vele kölcsönhatásban lévő szomszéd részecskékből. Mivel a zavarás 

terjedésének sebessége a rendszer fizikai tulajdonságainak függvénye, az időlépcsőt úgy kell 

megválasztani, hogy a fenti feltételt teljesítse. Explicit numerikus módszer alkalmazása – 

ellentétben az implicittel – lehetővé teszi nagyszámú részecskék nemlineáris érintkezési 

feladatának szimulációját, túlzott memóriaigény vagy iteratív megoldás alkalmazása nélkül. 

A diszkrételemes számítások felváltva alkalmazzák Newton II. törvényét a részecskékre és az 

erő-elmozdulás törvényt az érintkezésekre. Newton II. törvénye a részecskékre ható kontakt 

és testi erőkből származó mozgásaik meghatározására szolgál, míg az erő-elmozdulás törvény 

az érintkezési pontoknál lévő relatív elmozdulások okozta kontakterők aktualizálását teszi 

lehetővé. A részecske-fal érintkezéseket lehetővé tevő erő-elmozdulás törvény indokolja a 

„falak” külön kezelését. Newton II. törvényét pedig értelemszerűen nem alkalmazzuk a 

falakra – mert ahogy azt már említettem – a mozgásukat a felhasználó határozza meg. 

Háromdimenziós esetben: 

a részecskék helyzetének, a fal helyzetének és a kapcsolatoknak a frissítése 

 

 

 

 Mozgástörvény  Erő-elmozdulás törvény 

 (minden egyes részecskére  (minden egyes kontaktra alkalmazva) 

 alkalmazva)  • relatív elmozdulás 

 • eredő erő + nyomaték • konstitutív egyenlet 

  

 

 

 

      kapcsolati erők 

 

F.1. ábra: Számítási ciklus a PFC-ben 
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A számítás során a PFC explicit időlépcsős algoritmust használ, mely azt jelenti, hogy minden 

egyes részecskére újból és újból alkalmazni kell a mozgástörvényt, a kapcsolatokra az erő-

elmozdulás törvényt, a falak helyzetét pedig folytonosan frissíteni kell. A szimuláció során a 

kapcsolatok – melyek létezhetnek két részecske, vagy egy részecske és egy fal között – 

automatikusan létrejönnek és felszakadnak. A számítás menetét az F.1. ábra mutatja. Minden 

egyes időlépcső kezdetén szükség van a kapcsolatok meghatározására, a részecskék és a fal 

ismert helyzete alapján. Ezután alkalmazzuk az erő-elmozdulás törvényt a két egymással 

érintkezésben lévő test közötti relatív elmozdulás okozta kontakterők meghatározására. Ezek 

után a részecskére ható eredő erőből, nyomatékból és testi erőkből határozzuk a sebességét a 

mozgástörvény segítségével. Az előírt fal-sebességek alapján a falak új helyzetének 

meghatározása is szükséges. Az F.1. ábrán látható két számítási művelet természetesen 

egymással párhuzamosan is futtatható. 

 F.1. ERŐ-ELMOZDULÁS TÖRVÉNY 

Az erő-elmozdulás törvény két elem közötti relatív elmozdulást kapcsolja össze az elemekre 

ható kapcsolati erőkkel. Mind részecskék közötti, mind pedig részecske és fal közti kapcsolat 

esetében, a kapcsolati erő az elemek közötti érintkezési pontnál jön létre. A részecskék közötti 

kapcsolat esetében, többleterő és nyomaték keletkezik azon részecskék között, melyek 

egymással összekapcsolódva hozzák létre a deformálódni képes anyagot. Ezt a jelenséget 

figyelembe tudjuk venni, ha a részecskékre úgynevezett „párhuzamos” kötéseket” („parallel 

bond”) működtetünk. Az egyszerűség kedvéért foglalkozzunk most csupán azokkal a 

kapcsolati erőkkel, melyek az érintkezési pontoknál ébrednek, az ún. parallel bond erőkkel 

csak később foglakozunk. Az erő-elmozdulás törvényt az érintkezési pontok mentén kell, 

hogy alkalmazzuk. A kontakt síkon fekvő “ ix “ pontokat pedig a sík “ in “ (egységnyi) 

normálisával jellemezhetjük. A kontakt pont az két elem egymást átfedő térfogatán belül 

található. Részecskék közötti kapcsolat esetében a normálvektort a részecskék középpontjai 

között húzható egyenes mentén értelmezzük; részecske-fal érintkezés esetében pedig a 

részecske középpontja és a fal közötti legrövidebb távolságot meghatározó egyenes mentén 

értelmezzük. A kapcsolati erőt két felé bonthatjuk: egy normálkomponensre, mely a 

normálvektor irányában hat, és egy nyíró komponensre, mely a kontakt síkon fekszik. Az erő-

elmozdulás törvény az erőnek ezen két komponensét kapcsolja a megfelelő relatív 

elmozdulásokhoz, a kapcsolatoknál lévő normál- és nyíró-merevségek figyelembevételével. 
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Az erő-elmozdulás törvényt mind részecskék között, mind pedig részecske-fal érintkezés 

esetén értelmezhetjük. Az F.2. ábra bal oldalán két részecske (A-val és B-vel jelölve) közötti 

kapcsolatot, a jobb oldalon pedig egy részecske (b-vel jelölve) és a fal (w-vel jelölve) közötti 

kapcsolatot láthatjuk. Mindkét esetben nU  az átfedést jelöli. 

 

F.2. ábra: Részecske-részecske (balra) és részecske-fal (jobbra) kapcsolat 

[Itasca Consulting Group, Inc. 1993-2005, PFC
3D

 3.10 kézikönyv] 

Részecskék közötti kapcsolat esetében az in  egységnyi normálvektort – mely az érintkezési 

síkot meghatározza – a következőképpen számíthatjuk ki: 

 
   

d

xx
n

A

i

B

i
i


 , (F.1) 

ahol  B

ix  és  A

ix  az A-val és B-vel jelölt részecskék középpontjának helyzetvektorai, d  pedig 

a távolság a részecskék középpontjai között: 

              A

i

B

i

A

i

B

i

A

i

B

i xxxxxxd  . (F.2) 

Amint azt már megállapítottuk, az in  normálvektort részecske-fal érintkezés esetében a 

részecske középpontja és a fal közötti legrövidebb d  távolságot meghatározó egyenes mentén 

értelmezzük. Ahhoz, hogy ezt az irányt megtaláljuk, először meg kell állapítanunk, hogy a 

részecske középpontja a fal által meghatározott térrészek közül melyikben foglal helyet. Az 

előbbi elképzelést szemlélteti az F.3. ábra, kétdimenziós esetben. A falat két rész – AB illetve 

BC – alkotja. A fal ún. aktív oldalán található teret 5 térrészre bonthatjuk a falszegmensek 

végpontjain keresztül húzható, azokra normál, egyenesekkel. Amennyiben a részecske 
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középpontja a 2-es vagy a 4-es régióban található, ni merőleges lesz a megfelelő 

falszegmensre. Ha azonban a részecske középpontja az 1-es, 3-as vagy 5-ös régióban van, in -

t az érintkező falak végpontja és a részecske középpontja által alkotott egyenes fogja 

meghatározni. Háromdimenziós konvex sokszögű falak esetében a PFC
3D

 a fenti elképzelést 

úgy terjeszti ki, hogy egy részecske a fallal érintkezésbe tud kerülni a falak által alkotott 

tetőponton, két falszegmens mentén fekvő élen, vagy a fal felszínén. 

 

F.3. ábra: Részecske-fal érintkezési kapcsolat normál irányának meghatározása. 

[Itasca Consulting Group, Inc. 1993-2005, PFC
3D

 3.10 kézikönyv] 

Az nU  átfedés a relatív kapcsolati elmozdulást adja meg normál irányban: 
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ahol  R  a -vel jelölt részecske sugara. 

A kontaktpont helyzetét a következőképp határozhatjuk meg: 
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Az iF  kontakterőt (mely az A részecske B részecskére való hatását vagy pedig a részecske 

falra való hatását mutatja) az érintkezési sík segítségével egy normál- és egy nyíró-

komponensre szét tudjuk szedni: 



 

219 

 s

i

n

ii FFF  , (F.5) 

ahol n

iF és s

iF a normál- és nyíró-komponensek vektorai. 

A normál kontakterő a következőképpen számítható: 

 i

nnn

i nUKF  , (F.6) 

ahol nK  a kontaktusnál létrejövő normálmerevség [erő/elmozdulás]. A nK  merevséget az 

általános kontaktmerevség-modell alapján számíthatjuk ki. Megjegyezzük, hogy nK  

merevség egy szekáns modulus, mely a teljes elmozdulást hozza kapcsolatba az erővel. A Ks 

nyírómerevség pedig az érintő modulus, mely a növekményi elmozdulást hozza kapcsoltba az 

erővel. A geometria alapján számítható normál kontaktmerevség segít a numerikus 

számításban előforduló „lebegés” csökkentésében, valamint lehetővé teszi a részecskék 

tetszőleges elhelyezkedését és a részecskék sugarának megváltoztatását a szimuláció 

megkezdése után is. 

A nyíró irányú kontakterőt növekményi módon számíthatjuk. Amikor a kapcsolat létrejön, a 

kontakterő teljes nyírási komponensét lenullázzuk. Minden egyes, ezt követő relatív nyírási 

elmozdulásnövekmény növekményt eredményez az elasztikus nyíróerőben, mely a pillanatnyi 

értékhez hozzáadódik. A kapcsolat mozgását is figyelembe kell venni az eljárás során. 

A kapcsolat mozgásának követését in  és  C

ix  időlépcsőnkénti frissítésével tehetjük meg. 

Mivel a kontakterő s

iF  nyírási komponensének vektora globális koordinátarendszerben 

értendő, ezért szükséges ennek is az aktualizálása. s

iF  frissítése két elfordulás számításával 

lehetséges: az első a régi és az új kontaktsík közös egyenese körül, és a másik pedig az új 

normálirány körül. A számítások során feltételezzük, hogy az elfordulások kicsik. Az első 

elfordulás: 
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régi
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i nneeFF  
1elfordulás

, (F.7) 

ahol régi

mn  a kontaktsík „régi” egységnyi normálisa. A második elfordulás pedig: 
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, (F.8) 

ahol k  az átlagos szögsebesség két érintkező dolog között egy „új” normál irány körül 

      ijjji nn
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2

1    , (F.9) 

ahol 
 j

i

  a j -vel jelölt entitás szögsebessége, a következőképpen megadva: 
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között) fal és (részecske,wb,

között)k (részecské,BA,
, 21 . (F.10) 

A kapcsolatnál lévő relatív elmozdulás sebességét, azaz a kapcsolati sebességet (melyet 

részecskék közötti kapcsolat esetében a B részecske A-hoz viszonyított sebességeként 

értelmezhetünk a kontaktpontnál, fal-részecske kontaktus esetében pedig a falnak a 

részecskéhez viszonyított sebességeként értelmezhetünk, szintén a kontaktpontnál) a 

következőképpen számíthatjuk ki: 

                            111222
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ii xxexxxexxxV   , (F.11) 

ahol  j

ix  a j  jelű entitás transzlációs sebessége. (megjegyezzük, hogy  w

i  a fal 

szögsebessége, a fal  w

ix  forgásközéppontját figyelembe véve.) 

A kontaktsebességet is felbonthatjuk normál- és nyíró-komponensre a kontaktsík figyelembe 

vételével. Jelöljük ezeket az összetevőket n

iV -nel a normál és s

iV -sel a nyíró összetevő 

esetében. A kontaktsebesség nyírási komponense a következő: 

 ijji

n

ii
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i nnVVVVV  . (F.12) 

A kontakt elmozdulás-növekmény-vektor nyírási komponense egy t időlépcsőn át 

kiszámítva: 

 tVU s

i

s

i  ,  (F.13) 

melyet az ún. elasztikus erő-növekmény-vektor nyírási komponensének kiszámítására 

használhatunk: 

 s

i

ss

i UkF  , (F.14) 

ahol sk a nyírási merevség [erő/elmozdulás] a kapcsolat mentén. A sk  merevséget az 

általános kontaktmerevség-modell alapján számíthatjuk ki.  

A kontakterő nyírási összetevőjének új értékét megkapjuk, ha hozzáadjuk az időlépcső 

kezdetén lévő (a kontaktsík elmozdulását is figyelembe vevő rotáció után) nyíróerő „régi” 

értékéhez a rugalmas erő-növekmény-vektor nyírási összetevőjét: 
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i FFF 
2elfordulás

. (F.15) 

A kontakterő normál és nyíró összetevőjének ki kell elégíteniük a kapcsolat konstitutív 

összefüggéseit. Mindezek után pedig a végső kontakterő hozzájárulása az eredő erőhöz és 

nyomatékhoz a két kapcsolatban lévő entitás között: 
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 (F.16) 

ahol  j

iF   és  j

iM   a j  jelű entitás erőinek és nyomatékainak az összege, iF  pedig 

s

i

n

ii FFF   képlet szerint alakul. 

F.2. MOZGÁSTÖRVÉNY 

Egy merev részecske mozgását az eredő erő és nyomaték vektora határozza meg, és a 

részecske egy pontjának haladó mozgásával és a részecske forgó mozgásával írható le. A 

tömegközéppont haladó mozgásának leírásához szükség van az ix  helyzetére, az 

ix sebességére és az ix  gyorsulására, a részecske forgó mozgásának leírásához pedig az i  

szögsebességre és az i szöggyorsulásra. 

A mozgásegyenleteket kifejezhetjük két vektoriális egyenletként is. Az egyik az eredő erőt 

hozza kapcsolatba a haladó mozgással, a másik pedig az eredő nyomatékot a forgó mozgással. 

A haladó mozgás egyenlete a következőképpen írható fel: 

  iii gxmF   , (F.17) 

ahol iF  az eredő erő, a részecskére ható külső erők összegéből, m a részecske teljes tömege, 

ig  pedig a gravitációs gyorsulás vektora. 

A forgó mozgás egyenletét is felírhatjuk vektoriális formában: 

 ii HM  , (F.18) 

ahol iM a részecskére ható eredő nyomaték, iH  pedig a részecske impulzusmomentuma 

(perdülete). Ez az összefüggés a részecske tömegközéppontjához kötött lokális koordináta-

rendszerben van értelmezve. Amennyiben ez a lokális rendszer egybeesik a részecske fő-

inerciatengelyeivel, akkor az Euler-féle mozgásegyenleteket kapjuk: 
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ahol 1I , 2I  és 3I  a részecske fő-inercianyomatékai; 1 , 2  és 3  a főtengelyek körüli 

szöggyorsulások, 1M , 2M  és 3M  pedig az eredő nyomaték komponensei a főtengelyek 

irányában. 

R sugarú, gömb alakú részecske esetében, mely tömege egységesen oszlik meg a térfogata 

mentén, a tömegközéppont egybeesik a gömb középpontjával. Bármely olyan 

koordinátarendszer tehát, mely a tömegközéppontba illeszkedik, megfelel a főirányoknak, a 

három fő inercianyomaték pedig egyenlő egymással. A fenti három egyenlet tehát egyszerűbb 

formában összevonható, a globális koordinátarendszert felhasználva: 

 iii mRIM   







 2

5

2
. (F.20) 

A mozgásegyenleteket kifejezhetjük a központi véges-differenciák módszerével is, 

felhasználva a t időlépcsőt. Az ix  és i  értékeit a közbenső 2/tnt   időintervallumokban, 

míg az ix , ix , i , iF  és iM  értékeit pedig a tnt   elsődleges időintervallumokban 

számítjuk. 

Az alábbi egyenletek a haladó és forgó mozgás gyorsulását írják le a közbenső 

időintervallumokban értelmezett sebességértékek segítségével: 
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Az  iii gxmF    és iii mRIM   







 2

5

2
 egyenleteket behelyettesítve, és a 2/tnt   

időpillanatra megoldva az egyenleteket, a sebességekre a következőket kapjuk: 
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 (F.22) 

Végül pedig a fenti sebességek felhasználásával, a részecske középpontjának helyzete 

számítható: 

       txxx tt

i

t

i

tt

i   2/ . (F.23) 

A mozgástörvények számítását tehát a következőképpen foglalhatjuk össze. Adottak a 

következő értékek:  2/tt

ix  ,  2/tt

i

 ,  t
ix ,  t

iF , és  t
iM , meghatározzuk az  2/tt

ix   és 
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 2/tt

i

  sebességeket, majd pedig a részecske középpontjának  tt

ix   új helyzetét.  tt

iF   és 

 tt

iM  értékeit – amit a következő ciklusban kell használni – pedig az erő-elmozdulás törvény 

felhasználásával nyerjük. 
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G. KAPCSOLT DISZKRÉTELEMES MODELLEZÉS  

 

A Függelék F. fejezetében bemutatott PFC szoftver legújabb 4.0 verziója lehetővé teszi a 

diszkrételemes program kapcsolását áramlástani modullal, ahogyan ezt már a dolgozat 4. 

fejezetében is említettem. Az említett verziószámú szoftver kézikönyvére támaszkodva 

röviden összefoglalom a kapcsolt diszkrételemes modellezés matematikai hátterét és 

algoritmusát. 

G.1. A FOLYADÉK MOZGÁSÁT LEÍRÓ EGYENLETEK 

 

Az itt bemutatott kapcsolt modell az összenyomhatatlan folyadékokra felírt egyenleteket oldja 

meg, de megjegyezzük, hogy kifejlesztettek olyan változatot, amely az összenyomhatóságot is 

képes kezelni. 

Az alapvető egyenletek a korábbi változatokhoz képest annyiban módosulnak, hogy most a 

porozitás hatását is beépítjük a tömegmegmaradási- illetve impulzusegyenletbe. Írjuk fel 

először a folytonossági feltételt. Egy összenyomhatatlan folyadékra a 
f
 sűrűség konstans, 

így a megmaradási egyenlet a következő alakot ölti: 

      0v
t

,                       (G.1) 

ahol 72 a porozitást jelöli, t az idő, v  pedig a folyadék sebessége. 

Behelyettesítve ezt az összefüggést a feszültségeket megadó  
2

2
3

D v I pI        

egyenletbe
73
, a modellben használt Cauchy-tenzor a következő lesz: 

                               
2

3
v I pI

t
.                                          (G.2) 

Az egyenlet jobb oldalán szereplő második tag a porozitás változásának köszönhető viszkózus 

veszteségeket írja le.
74

 

                                                             

72
 Bár a mérnöki gyakorlatban a fajlagos alakváltozás jelölésére használjuk, ebben a fejezetben a 

porozitás jelölésére fogom használni. Széles körben elterjedt ugyanis, hogy a diszkrét elemes 

modellezésnél történő kapcsolásnál ezt használjuk. 

73
 A képletben D  az alakváltozássebesség-tenzor,   a viszkozitási állandó, I  pedig az 

egységtenzor. 
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A modellben használt másik alapvető összefüggés a Navier-Stokes-egyenletek porozitással 

módosított alakja: 

                         2

b

( )
f f

v
v v p v f

t

 
        


,                 (G.3) 

ahol p a nyomás, 
b

f  pedig az egységnyi térfogatra jutó tömegerő. 

 

G.2. A SZILÁRD RÉSZ DISZKRÉT MODELLEL TÖRTÉNŐ SZÁMÍTÁSA 

 

A szilárd anyagú részecskék mozgásegyenleteit a sztenderd DEM egyenletek írják le a 

kapcsolt verzióban is. A folyadékkal való érintkezés hatására a dinamikai egyensúly 

egyenleteiben az alábbi erőhatásokat kell figyelembe venni: 

 
mech fluid

f fv
g

t m


 


,                            (G.4/a) 

 
M

t I
,                           (G.4/b) 

ahol v  a részecske sebessége, m a részecske tömege, 
fluid

f  a folyadék által a részecskére 

működtetett teljes erő, 
mech

f  pedig a részecskére ható járulékos erők (külső erők és 

kontakterők) összege, g  a gravitációs gyorsulás vektora,  a részecske szögsebessége, I az 

inercianyomaték, M  pedig a részecskére ható nyomaték. 

A folyadék által létrehozott erő (
fluid

f ) két részből tevődik össze: az ún. „vonóerőből” illetve 

a folyadéknyomás gradiensének hatásából. A folyadékból származó vonóerő minden egyes 

részecskére önállóan definiálható, értékét annak a folyadékcellának a jellemzői határozzák 

meg, mely az adott részecskét tartalmazza, ugyanis attól függően, hogy hogyan számítjuk a 

porozitást, egy részecske több folyadékcellát is metszhet. Ebben az esetben, az erő aszerint 

oszlik meg, hogy a részecskének és a folyadékcellának mekkora az átfedése. Fontos 

megjegyezni, hogy a folyadékból származó erő mindig a részecske tömegközéppontjára hat, 

és a részecskére ható (a valóságban mindig fellépő) forgatónyomaték így tehát ebben a 

modellben nincs figyelembe véve. 

 

                                                                                                                                                                                              

74
 Ezt a tagot egyébként a legtöbb program elhanyagolja. 
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A vonóerő (
vonó

f ) a következőképpen definiálható: 

 
0vonó

f f   ,                        (G.5) 

ahol 
0

f az egyetlen részecskére ható erő és  a fentiekben már használt porozitás. Az    tag 

tapasztalati tényező, ez a korrekciós paraméter teszi az erőt alkalmassá a különböző 

Reynolds-számú áramlástani vizsgálatok végrehajtására. 

Az egyetlen részecskére ható erő 

               2

0

1

2
részecske folyadék részecske folyadékd ff C r v v v v ,                   (G.6) 

ahol Cd az ellenállási tényező, f
 a folyadék sűrűsége, r a részecske sugara, folyadékv  a 

folyadék sebessége, részecskev  pedig a részecske sebessége. Az ellenállási tényező: 
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,                       (G.7) 

ahol Rep a részecske Reynolds-száma. A  tapasztalati együttható értéke: 
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 .                     (G.8) 

A részecske Reynolds-szám értéke: 

                                           
2

Re
részecske folyadékf

p

f

r v v
,                              (G.9) 

ahol f  a folyadék dinamikus viszkozitása. 

A folyadéknyomás gradiensének köszönhető erőt is beleértve a részecskére ható – folyadék 

által működtetett – teljes erő: 

       3

0

4

3
ffluid

f f r p g .                   (G.10) 

Megjegyzem, hogy a felhajtó erőt explicit módon adtuk hozzá, mivel a folyadék 

nyomásmezője a hidrosztatikus gradienst nem tartalmazza. 
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G.3. KAPCSOLÁS 

 

A kapcsolás az áramlástani és diszkrét elemes modulok között előre meghatározott 

időközönként megvalósuló adatcserékkel jön létre. 

A program a számítás során meghatározza a folyadékcellák porozitását ( i ), valamint az 

egységtérfogatra eső tömegerőket (
i

b
f ): 

 

j

i j vonó

ib

f
f

V



,                             (G.11) 

ahol az összegzés egy folyadékcella valamennyi részecskéjének figyelembevételével történik, 

iV  pedig az adott elemi cella térfogata.  

A teljes vonóerőt a diszkrételemes modul határozza meg, térfogat szerinti szétosztását pedig 

az áramlástani program végzi. Szintén ez a modul számítja az egyes részecskéknél a folyadék 

sebességét (
i

v ), és a folyadék nyomás-gradiensét (
ip ). 

Az áramlástani rész lineáris relaxációt alkalmaz a diszkrét elemes program egyes kapcsolási 

lépéseinek adatcseréiből származó tömegerőkre és porozitásokra. Például a porozitás lineáris 

relaxációja a következő alakú: 

                1t f t f t tR R ,                         (G.12) 

ahol Rf a relaxációs paraméter (általában 0.5-ben rögzítve), t  a pillanatnyi porozitás és t t  

pedig a porozitás a megelőző időlépcsőben. 

A kapcsolt információk minden időlépésben kicserélődnek. A diszkrét elemes modul az 

áramlástani résznek küldi az egyes folyadékcellák pillanatnyi porozitását és a teljes vonóerőt, 

az pedig átadja a minden egyes folyadékcellában lévő folyadék pillanatnyi sebességét és 

nyomásgradiensét.  

Az adatcsere időzítését, valamint a számítás folyamatábráját a G.1. ábra szemlélteti. Amikor 

a kapcsolási számítás elkezdődik, a programok kicserélik a kezdeti feltételek információit, és 

ezután mindkét program tc másodpercig fut, és a kapcsolási információk újra kicserélődnek.  

A PFC
3D

 részecskéire a folyadékból származó erőt (
j

fluidf ), és az egyes cellák porozitását ( i ) 

a PFC
3D

 az egyes ciklusai alatt (a CCFD-től kapott adatok kapcsolása után), valamint mielőtt 

a CCFD-nek a kapcsolási adatokat elküldené, újra kiszámítja. 
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Áramlástani modul csatlakozása 

Kezdeti feltételek információinak cseréje CFD-vel, a CFD háló beolvasása 

 

CFD 

 

, , ,
i i i iv p    és tt  beolv. CFD-ből 

 

CFD :        ,
i i

fluid
f   és 

b
f  számítása 

 

tt -re megoldás 

 

Mozgástörvények 

 

Kell-e aktualizálni 
i

fluid
f -t és 

i -t? 

 

Nem        Igen 

CFD : ,
i i

fluid
f   és 

b
f  számítása 

 

 

Erő-elmozd. modell 

 

idő tt =? 

 

Nem    Igen 

 

,
i i

fluid
f   és 

b
f  számítása

 

,
i i

fluid
f   és 

b
f  küldése CFD-nek 

G.1. ábra: A kapcsolási ciklus folyamatábrája 
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G.4. A POROZITÁS SZÁMÍTÁSA 

 

Megjegyzem, hogy számos lehetőség létezik a folyadékcellák porozitásának számítására. Az 

alkalmazott változatok a következők: a súlypont helyzetének használata, a részecskék 

poliéder-megjelenítése, valamint egy speciális közelítő módszer. A súlyponti módszer egy 

részecskét teljes egészében az adott cellában tartózkodónak tekint, ha a súlypontja az adott 

cellában helyezkedik el. Ez a módszer gyors, és a részecske térfogatra tekintve konzervatív, 

azonban „ugrásokat” eredményezhet a porozitásban, ahogy a részecskék mozognak, ez pedig 

a megoldás egyenletességét csökkenti. Ahogy a részecskék mérete a folyadékcellák méretéhez 

képest csökken, ez a hiba is csökken. 

A poliéder-módszer a részecskét egy hexaédernek tekinti, melynek magassága, hossza és 

szélessége a részecske átmérőjével egyezik meg. Ennek a téglatestnek és a folyadék cellának 

a metsző térfogata számítható, és a részecske térfogat fenntartható. Ez a módszer lassabb, de 

előnye, hogy a porozitásban bekövetkező változások simák a részecske egyik 

folyadékcellából a másikba történő mozgása során. Létezik egy kísérleti közelítő módszer is. 

Ez a módszer egy heurisztikus approximáció, mely ugyan nem szigorúan konzervatív a 

részecske-térfogatot illetően, de gyors és sima megoldást eredményez. Egy gömb alakú 

részecske metszetét számolja minden egyes folyadék cella esetében. A gömbtérfogatot a 

cellákkal történt metszés után visszamaradó térfogatnak tekinti, plusz a kezdeti térfogatot 

megszorozza a metszetpárok összeszorzott részértékeivel. Például, ha egy cella felszíne 20%-

át levágja egy részecskének, egy másik cella felszín pedig a 15%-át, a visszamaradó térfogat 

65%+(20%-a a 15%-nak) = 65%+0,2*15% = 65%+3% = 68%. 

A folyadékcellában előforduló zérus porozitás szingularitást eredményez a folyadékot leíró 

egyenletekben. A szingularitás okozta probléma kiküszöböléséhez, a diszkrét elemes modul a 

porozitást 0,05-ben limitálja. A porozitás számításához a gömb alakú részecskék teljes 

térfogata felhasználásra kerül. Az egymást átfedő részecskék térfogata a jelenlegi 

változatokban nincs korrigálva. 

 



 

230 

H. ORVOSI FOGALOMTÁR  

 

Aneurizma Az erek kóros kitüremkedéseit nevezik így, elsősorban a hasi illetve 

agyi artériáknál fordulnak elő. 

Angioplastica A ballonos dilatáció az egyik leggyakrabban használt endovaszkuláris 

beavatkozás. A lumen átmérőjének növelését az érfal tágításával, a 

szűkületet okozó plakk berepesztésével éri el.  

Aorta Az emberi szervezet legnagyobb verőere, mely a szív bal kamrájából 

lép ki és ellátja az egész szervezetet oxigéndús vérrel. 

Arteria carotis interna Belső feji verőér. 

Arteriosclerosis Az agyi vérellátási zavarok legfőbb oka az agyi artériák elmeszesedése 

(cerebrosclerosis). Ilyenkor az érfalak elvesztik rugalmasságukat, 

lerakódások keletkeznek, az ér beszűkül. A véráramlás csökken, a 

sejtek nem kapnak elegendő oxigént, így az agyműködés károsodik. A 

szűk érben a megváltozott érfelszín közelében örvények képződnek, 

majd a turbulens áramlás érfalkárosító hatása következtében kóros 

vérrögösödés, trombózis alakul ki, ez a vérrög pedig elzárja az eret, így 

az elzárt terület mögötti szövetek nem kapnak vért. Az arteriosclerosis 

miatt károsodott erek fala sérülékeny, a vérnyomásváltozás 

következtében az érfal megrepedhet (ruptúra), így a vér kilép az érből, 

agyvérzés következik be. A kilépő vér ráadásul elárasztja és károsítja a 

környező szöveteket is. 

Endothel Az érfal legbelső, a testfolyadékkal közvetlenül érintkező részét 

egyrétegű laphám alkotja, ennek neve endothelium. Az endotheliumot 

úgynevezett endothel sejtek alkotják, melyek sejtmagja bedudorodik az 

ér lumenébe. 

Extravaszkuláris Ereken kívüli. 

Ex vivo Az élő szervezeten kívül történő kísérleti technikára utal. 

Fibrillin Glikoprotein, a rugalmas rostok felépítéséhez szükséges. 

Fibrillum Elemi rost. 

Fibroblast Olyan sejt, mely extracelluláris mátrixot és kollagént szintetizál, mely 

az állati szövetek szerkezeti vázát alkotja, és fontos szerepet játszik a 

sebgyógyulásban. 
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Hematokrit Számított érték, mely megadja a sejtes elemek arányát a vér teljes 

mennyiségében. 

In vitro Az in vitro (latin, „az üvegben”) kifejezés arra a kísérleti technikára 

utal, amikor a kísérleti folyamat nem az élő szervezetben, hanem azon 

kívül, ellenőrzött körülmények közt zajlik le, például kémcsőben vagy 

Petri-csészében. 

In vivo Az élő szervezetben történő kísérleti technikára utal. 

Invazív Olyan vizsgálati technika, mely az élő testbe történő behatolást igényli. 

Karakterisztikus impedancia A systolés nyomás időskori emelkedése elsődlegesen a 

pulzusnyomás növekedésének a következménye, ennek fő oka pedig az 

aorta és a nagy artériák rugalmasságának - disztenzibilitásának - 

csökkenése az érfal szerkezeti és funkcionális átrendeződése 

következtében. A pulzusnyomás növekedésének biomechanikai hátterét 

a karakterisztikus impedancia (hullámellenállás) fogalmának 

bevezetésével lehet egzakt módon megvilágítani. Az ereknek ezt a 

dinamikus ellenállását a váltakozó sebességű vérárammal szemben 

alapvetően az ér geometriai méretei és rugalmassága határozzák meg. 

Matematikai alakja a villamos áramkörök longitudinális és 

transzverzális impedanciájának analógiái alapján vezethető le. Az 

impedancia az egyenáramú ellenállás (Ohm-törvény) analógiájára is 

definiálható: eszerint tehát az n frekvenciához tartozó szinuszos 

nyomáspulzus és áramláspulzus hullámkomponensek amplitúdóinak 

(modulusainak) hányadosa adja a hullámellenállást (részlet Monos 

munkájából 

[http://erbetegsegek.com/image/temak/arteriak_betegsegei/1ment.pdf]). 

Lumen   Az ér üregét érlumennek nevezik. 

Monoszaharid A monoszacharidok a legegyszerűbb szénhidrátok, savas hidrolízissel 

nem bonthatók kisebb egységekre. A monoszacharidok a legegyszerűbb 

formájú cukrok, általában színtelen, vízben oldódó kristályos anyagok, 

egy részük édes ízű. A monoszacharidok közé tartozik például a glükóz 

(dextróz), fruktóz (levulóz), galaktóz, xilóz és ribóz. 

Non-invazív Olyan vizsgálati technika, mely nem igényel a testbe történő behatolást. 

Permeabilitás  Latin szó, jelentése: átjárhatóság, áthatolhatóság. 

Ruptúra  Repedés. 
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Szklerotikus  (Vagy sclerotikus) Meszes. 

Szélkazán A légüst szivattyúknál alkalmazott berendezés, melynek célja általában 

a szivattyú folyadékszállításának és nyomásának egyenletesebbé tétele. 

Régi neve szélkazán, ez a kifejezés a fiziológiában ma is használatos, 

ahol a rugalmas falú nagy artériáknak a vérnyomás egyenletesebbé 

tételében kifejtett működését az analógia alapján szélkazán-effektusnak 

hívják. 

Transzmurális Falon keresztüli. 

 


