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1 Bevezetés 
 
A versenyhelyzetből következően a tervezőnek mind rövidebb idő alatt, mind jobb 
megoldásokat kell találnia, egyre többféle követelménynek megfelelve, lehetőleg 
kereskedelmi termékek felhasználásával, költséghatékony módon. 
A korszerű gépészeti tervezés során egy szerkezet kialakításának folyamata több 
lépésre bontható, ahol a siker érdekében általában különböző szakemberek 
együttműködése szükséges. A koncepcionális tervezés szakasza után a 
tervezőmérnök keresi azt a kialakítást, geometriát valamint anyagot, amelyek 
megfelelnek a szerkezettel szemben támasztott követelményeknek. Ennek 
eredménye egy vagy több terv-variáns. Szükséges ellenőrzések és a végleges 
gyártási dokumentáció elkészítése előtt érdemes egy optimálási lépés közbeiktatása, 
ahol az egy vagy több kiinduló konstrukció és a megfogalmazott követelménylisták 
figyelembevételével egy javított, a továbbiakban optimált konstrukció kialakítására 
törekszünk. Ez elvileg lehetne egy matematikai optimum is, de a mérnöki gyakorlat 
szempontjából sokszor megelégszünk egy a kiindulónál valamilyen szempontból 
kedvezőbb konstrukcióval. A gyakorlati feladatok bonyolultsága és az alkalmazott 
optimálási eljárások korlátai miatt néhány egyszerű esettől eltekintve nem 
garantálhatjuk, hogy eljárásainkkal a globális optimumot találjuk meg. 
 

1.1 Feladatmegfogalmazás 

A dolgozat a tervezési folyamat optimálási részének egy kis szeletével foglalkozik, 
amely az alakoptimálás területét érinti és egy hosszabb kutatási tevékenység 
fontosabb eredményeit mutatja be. Az optimálást a vizsgált szerkezet egy megadott 
(pl. kritikus) alkatrészére, részösszeállítására korlátozom és feltételezem, hogy 
ismert ennek egy kiinduló alakja, anyagjellemzői, valamint az erőfolyamban érintkező 
felületek helyei és a kapcsolódás jellege a többi elemhez. Legyenek ismertek 
továbbá a vizsgált részre ható külső statikus terhelések (több terhelési eset is 
figyelembe vehető), valamint a kiválasztott elemre vonatkozó elvárások. Ennek 
ismeretében keressük a vizsgálandó alkatrész egy kedvezőbb geometriai kialakítását 
(pl. egyenszilárdságú alakot) olyan módon, hogy a geometriai jellemzőknek egy 
részét egy előre adott tartományon belül változtatjuk. 
Azt a szerkezeti jellemzőt, amelyek szempontjából a konstrukciót megítéljük, 
célfüggvénynek nevezzük; a változtatott geometriai paramétereket pedig tervezési 
változóknak. A tervezési változók optimális értékeit a kijelölt határokon belül 
kereshetjük, ezek a geometriai feltételek, míg a működésre, gyárthatóságra 
megfogalmazható feltételek alkotják az optimálási feltételeket (ezek lehetnek 
egyenlőségi ill. egyenlőtlenségi feltételek). Az optimálás során állandónak tekintett 
mennyiségeket tervezési paramétereknek fogjuk nevezni, ilyenek például a szerkezet 
topológiája, az alkalmazott anyagjellemzők stb. A tervezési változók és tervezési 
paraméterek diszjunkt halmazt alkotnak, uniójuk pedig kiadja a szerkezet egyértelmű 
meghatározására szükséges és elégséges adathalmazt. Gyakorlati feladatok esetén 
a célfüggvény ill. az optimálási feltételek általában a tervezési változók nemlineáris 
függvényei.  
A fentiek szerinti nemlineáris optimálási feladat matematikai megfogalmazása a 
következő: 
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Minimalizáljuk ( )xf -et a következő optimálási feltételek mellett:  

 ( ) 0≤xig  i=1,2,…,m  

 ( ) 0=xih  i=1,2,…,l (1) 

 ∈ ⊂ ℜx ndvX  

ahol ( )xf  a célfüggvény, ( ) 0≤xig  az egyenlőtlenségi, ( ) 0=xih  az egyenlőségi 
feltételek, x a tervezési változók ndv dimenziós vektora, X a tervezési változók 
értelmezési tartománya, amely korlátos és zárt (tipikusan konstans alsó és felső 
korlátok között változhat). 
Azt az x vektort, ami kielégíti az összes optimálási feltételt, a feladat lehetséges 
megoldásának nevezzük. Az összes ilyen megoldás alkotja a lehetséges tartományt. 
 
Az optimálási feladat tehát megtalálni azt a lehetséges x  megoldást, amelynél vagy 
minden x-re (globális optimum) vagy x  egy adott környezetében (lokális optimum) 
fennáll, hogy 

 ( ) ( )xx ff ≥ .   (2) 
Az alakoptimálás feladata a megoldandó problémától függően rendkívül sokféle 
lehet: megfogalmazhatjuk a feladatot egy vagy több, diszkrét vagy folytonos 
változóra, a szerkezet állapotát leíró egyenletünk lehet egyszerű vagy összetett, 
esetleg több egymásra kölcsönösen ható differenciálegyenlet-rendszer, lehet több 
vagy kevesebb optimálási feltétel, célfüggvény illetve tervezési változó, amelynek 
megoldására nyilván nem létezik egyetlen hatékony módszer, hanem a feladat 
sajátságait mérlegelve kell kiválasztani a megfelelő megoldási stratégiát. 
 

1.2 Célkitűzések 

A dolgozat egy a gépészeti gyakorlatban sűrűn előforduló szabadfelületű 
alakoptimálási alapfeladatnak numerikus módszerrel történő megoldását tárgyalja. A 
kitűzött feladatban a vizsgált alkatrész statikus terhelés alatt áll, rugalmas 
viselkedésű, homogén, izotróp anyagból van és az optimálás célja a legkisebb tömeg 
elérése (1. ábra). A gépjárműiparban fontos szerepe van egyes alkatrészek 
súlycsökkentésének (a tönkremeneteli és egyéb biztonsági feltételek változatlanul 
hagyása mellett).  
A szerkezet működési feltételeinek biztosítására elmozdulás és feszültség optimálási 
feltételeket alkalmazok. Az alak változását folytonos változók írják le, az 
anyagjellemzőket, az optimálási és peremfeltételeket determinisztikusaknak 
tekintem.  
 
A dolgozat célja:  

• a fenti feladat megoldási folyamatának elemzése, kritikus pontjainak feltárása,  
• javaslattétel pontosabb, hatékonyabb algoritmusok, számítási módok 

alkalmazására, valamint 
• az optimálási modellalkotás kérdéseinek vizsgálata ipari szempontból is 

releváns feladatok esetén, ami a fenti algoritmusok használhatóságát 
biztosítja.  
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( )
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design fix design fix
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a vizsgált alkatrész rugalmas tere, amelynek pereme
peremszakaszok az elmozdulás-és terhelés-peremfeltételekre

azoptimálásitartomány, aváltozó perem, míg azállandó perem∗

Ω Γ

Γ Γ Γ = Γ Γ

Ω Γ Γ Γ = Γ Γ

∪

∪
max egy maxu ,≤ σ ≤ σu optimálási feltételek  

 
1. ábra: Az optimálási feladat 

 
A dolgozat első részében a szakirodalom tükrében áttekintem a vizsgálandó feladat 
megoldási lehetőségeit. A szerkezetoptimálás módszereit bemutatva - amely 
rendkívül szerteágazó és intenzíven kutatott terület - kitérek az alkalmazott 
optimálási algoritmusokon kívül a szerkezetanalízis és az érzékenységszámítás 
módjainak bemutatására, valamint az optimálási modell felállítására is.  
 
Elemezve és értékelve a szerkezetoptimálási lehetőségeket, két optimálási módot 
vizsgálok meg közelebbről:  
 

• a kevesebb hálózási ráfordítással és problémával járó peremelem módszerre 
épülő alakoptimálást, amelynél a számítási algoritmus egyes kritikus 
részeinek pontosságát elemzem és új algoritmusokkal növelem, másrészt 

• a gyakorlat szempontjából releváns, összetettebb geometriájú szerkezetek 
részeként optimálandó alkatrészek és kisebb összeállítások hatékony 
modellezését lehetővé tevő módszer használatával (integrált CAD/FEM 
rendszerek) az optimálási modellalkotás továbbfejlesztését tűzöm ki célul.  
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2 A szerkezetoptimálás módszerei 
A szerkezetoptimálás eredménye sok tényezőtől függ: az alkalmazott optimálási 
módszertől, a szerkezetanalízistől és adott esetben (ha szükséges) az alkalmazott 
érzékenységszámítási technikától valamint az optimálási modelltől. Ebben a 
fejezetben – a teljesség igénye nélkül – áttekintem a kitűzött feladat megoldására 
alkalmasnak ítélt megoldási eljárásokat és a szerkezetoptimálás aktuális kutatási 
irányait.  
 
A szerkezetoptimálás numerikus eszközökkel több, mint 40 éves múlttal rendelkezik. 
A tökéletességre törekvés, a legjobb megoldás megtalálása azonban sokkal 
korábban is foglalkoztatta az embereket: Galilei már megfogalmazta az 
egyenszilárdságú tartó feladatát, azonban a differenciálszámítás a 17. században 
teremtette meg az alapokat a matematikai optimáláshoz. Az eredeti szükséges 
feltétel szélsőérték létezéséhez, a derivált nulla volta a feltétel nélküli optimálás 
alappillére. Mérnöki megközelítések esetén azonban szinte mindig ki kell elégítenünk 
valamilyen feltételt, erre szolgál a kiterjesztés a feltételes szélsőérték 
meghatározására például a Lagrange függvény segítségével.  
A variációszámítás megjelenése új fejezetet jelentett az optimumszámítás 
történetében. A szélsőérték ebben az esetben nem egy pont, hanem függvény vagy 
függvények. A variációszámítás egyik legsűrűbben használt eredménye az Euler-
Lagrange egyenlet megfogalmazása a 18. században, amelyre a modern mechanika 
épül.  
Bonyolult geometriájú feladatok megoldására numerikus módszer nélkül azonban 
nem volt lehetőség, a szerkezetoptimálás fejlődését a numerikus szerkezetanalízis 
módszerek, azon belül is leginkább a végeselem analízis [133], valamint a 
peremelem módszer [16] elterjedése tette lehetővé (előbbit a 60-as években, utóbbit 
később, a 80-as években kezdték szélesebb körben kutatni és alkalmazni). Ezek 
közös tulajdonsága, hogy az eredeti egyenlet integro-differenciális alakját átalakítják 
közelítő numerikusan megoldható formára. Ezzel párhuzamosan fejlődésnek indultak 
a különböző lineáris és nemlineáris programozási módszerek, amelyekről pl. 
Bazaraa és társai [9] részletes összefoglalása alapján tájékozódhatunk. A 
szerkezetoptimálás 1960-ban Schmit [113] munkájával indult; a méretváltozók 
szerinti analitikusan számított érzékenységekre 1965-ig kellett várni [45]. 
A 70-es és 80-as években jutottak el a szerkezetoptimáló programok olyan szintre, 
hogy komolyabb ipari feladatok megoldására is alkalmasakká váltak. A többnyire 
egyetemeken, illetve légi és közúti közlekedési eszközök gyártói köré szerveződött 
kutatócsoportok a világ különböző pontjain jelenleg is intenzíven törekszenek a 
szerkezetoptimálás különböző kérdéseinek hatékony megoldására. 
 

2.1 Optimálási módszerek  

A dolgozatban nem foglalkozom optimálási algoritmus-fejlesztéssel, hanem csak a 
kitűzött optimálási feladat megoldásában szerepet játszó, alkalmas eljárás 
kiválasztására szorítkozom. Ez az alfejezet ezért a teljesség igénye nélkül (a kitűzött 
feladat ismeretében) ismerteti ezeket a módszereket. 
A feltételes nemlineáris minimalizálási feladatot rendkívül sokféle módon lehet 
megoldani [6], [9], [56], [71], [72]. 
Az optimálási algoritmusokat a következő fontosabb kategóriákba sorolhatjuk: 
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• feltételes vagy feltétel nélküli feladat megoldására alkalmasak, 
• egy vagy többváltozós probléma megoldása, 
• gradiensmentes (nulladrendű), gradienst használó (elsőrendű), vagy 

magasabbrendű módszerek,  
• primál, duál, ill. primál-duál módszerek aszerint, hogy közvetlenül a tervezési 

változókkal, a Lagrange függvény feltételi változóival vagy mindkettővel 
dolgozó módszerek. 

 
Az algoritmusok osztályozását és néhány, a szerkezetoptimálásban jelentősebb 
algoritmust Bazaraa és társai [9] valamint de Klerk és társai [72] szerint az 1. táblázat 
mutatja, Bletzinger osztályozását követve [13]. Az egyváltozós keresési módszerek 
ill. a feltétel nélküli feladatok megoldási módszerei is szerephez jutnak a kitűzött 
feladat megoldása során, ezért ezek a módszerek is szerepelnek a táblázatban. 
A Response surface módszerek, approximációk nem illeszthetők egyik 
kategóriába sem; a modellezési eljárás részeként mindegyik módszerhez 
használhatók a feladat megfogalmazásakor, a megoldás előtt. Nem illeszthetők ide 
az Optimality Criteria (OC) módszerek sem, ezeket a módszereket bővebben Lógó 
[84] foglalja össze. A dolgozatban kitekintésként később kerülnek említésre a 
többcélfüggvényes és nem determinisztikus módszerek, mivel ezek a kitűzött feladat 
megoldásában közvetlenül nem jutnak szerephez, mégis az általánosabb 
problémamegoldás fontos irányai. 
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1. táblázat: Az optimálási módszerek osztályozása 

 Egy változó: 
vonal menti keresés 

Több változó   

 nulladrendű 1. rendű 2. rendű nulladrendű 1. rendű 2. rendű 
 
 
 
 
Feltétel 
nélkül 

 Intervallum keresések: 
uniform,dichotomous, 
aranymetszés, 
Fibonacci módszere 
Armijo szabálya 

Bisection 
keresési 
módszer 
polinom 
interpoláció 

Newton 
módszere 

Hálós keresés, Ciklikus 
koordináták módszere 
Hooke és Jeeves 
módszere 
Rosenbrock módszere 
Gauss-Seidel 
Powell módszere 
Nelder-Mead szimplex 
módszer 
Véletlent használó 
módszerek (Monte 
Carlo, GA, szimulált 
hűtés stb.) 

Steepest descent módszer 
Kvázi Newton módszer (Davidon-
Fletcher-Powell) 
 Konjugált gradiens módszer 
(Fletcher-Reeves, Hestenes-
Stiefel) 
 
 
 

Newton 
módszer 

Primál -   Büntetőfüggvény 
és barrier (sorompó) 
függvény módszer 
 
A feltétel nélküli 
módszerek többsége 
általánosítható feltételes 
feladatok megoldására 
is. 
 

Konjugált gradiens módszer 
Lehetséges irányok (FD) 
módszerei: 
Zoutendijk módszere 
Szukcesszív lineáris programozás 
Szukcesszív kvadratikus 
programozás 
Rosen féle gradiens vetítéses 
módszer 
Redukált gradiens módszere 
(Wolfe) 
Convex-Simplex módszer 
(Zangwill) 

 

Duál     Sequential Convex Programming 
(Fleury), MMA (Svanberg)  

 

 
 
 
 
 
 
Feltételes 

Primál-
duál 

    SLP, SQP Kvázi Newton SQP 
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2.1.1 A nulladrendű optimálási módszerek  
A nulladrendű módszerek érzékenységi adatok (a célfüggvény és optimálási 
feltételek tervezési változók szerinti deriváltjai) nélkül keresik az optimális megoldást, 
ezért rugalmasan alkalmazhatók mindenféle függvény esetén, nem igénylik a 
deriváltak létezését. Jármai és társai több költségoptimálási feladatra sikerrel 
alkalmazták Rosenbrock algoritmusát [73].  
A kimerítő keresésen alapuló módszerek képesek megtalálni a globális optimumot. 
Bár könnyen implementálhatók és alkalmazhatók, de hatékonyságuknak határt szab 
a problématér komplexitása [4].  
A véletlent használó módszerek többsége valamilyen természeti analógián alapul 
(részecske sokaság, szimulált lehűtés, hangya szagnyom, evolúciós elméletek, 
genetikus algoritmusok [4]). Ez egy kiemelten kutatott terület, amely részben 
rugalmas alkalmazhatóságuknak, részben a globális optimum utáni igénynek tudható 
be. Alkalmazásuknál az alakoptimálásban a nagy számítási igény mellett egyelőre az 
is nehézséget jelent, hogy az algoritmusok paramétereinek megválasztása egyelőre 
inkább gyakorlati tapasztalatokon, mint matematikai megfontolásokon alapul. 
A nagy számítási ráfordítás ellenére többen alkalmazták sikerrel szerkezetoptimálási 
feladatok megoldására, pl. Vajna, Bercsey és társai , Farkas, Jármai [63], Kovács, 
Szabó, Szota [81]. Mindazonáltal a véletlent használó módszerek hatékonyan olyan 
esetben nyújthatnak alternatívát a matematikai programozási módszerekkel 
szemben, amikor a viselkedést leíró függvények analitikusan vagy numerikusan 
egyszerűen kiértékelhetők. 
 
Érzékenységszámítást nem igénylő módszerek továbbá a gradiensmentes Optimum 
kritérium (OC = Optimum Criteria) módszerek. Az optimum kritérium módszerekről 
Rozvany [104] valamint Lógó [84] referál részletesen. Eredetileg valamely fizikai 
ismeret alapján adjuk meg az optimum feltételét. Ehhez kapcsolódóan a megoldás 
ismert összefüggésekkel, hatékonyan kereshető. Abban az esetben, ha a feszültség 
homogenizálása a kitűzött cél, a Fully Stressed Design (FSD) a leghatékonyabb 
eszköz, amely azt mondja ki, hogy egy terhelési esetre, egy anyagból készült, 
statikailag határozott szerkezet esetén a homogén feszültég eloszlású kialakítás 
egyúttal a minimális tömegű is. Ez a kritérium statikailag határozatlan szerkezetre ill. 
több terhelési esetre már nem teljesül.  
Schnack módszere [114], [115] azon alapul, hogy a helyi geometria görbületének 
megváltozása és a helyi tangenciális feszültség között egyértelmű kapcsolat van, így 
lehetőség van a görbületek változtatásával homogénebb feszültségállapot elérésére 
[94].  
Sauter algoritmusa [109], [110] a fák növekedését utánozó biológiai analógiára épül: 
a tervező szerint meghatározott referenciafeszültséghez viszonyított feszültség 
eltérés alapján módosítja a tervezési peremen levő végeselemes csomópont 
helyzetét a felületi normálisa irányába: 

  ( )csp csp
i red ref red refx S sign

κ
Δ = σ − σ σ − σ   (3) 

ahol ixΔ az i-edik csomópont helyének változása az előírt (felületi normális vagy a 
felhasználó által előírt) irányban, S, κ konstans paraméterek, csp

redσ pedig a 
csomópontban ébredő feszültségi állapotra jellemző redukált feszültség valamely 
feszültségi hipotézis alapján és refσ az előírt referencia feszültség. 
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A fenti ill. egyéb intuitív optimum kritériumokon kívül használhatunk matematikailag 
definiált optimum kritérium egyenleteket. Univerzálisan alkalmazható módszerre 
jutunk a Kuhn-Tucker feltétel optimum kritériumként való használatakor, ez azonban 
kivezet a gradiensmentes OC módszerek köréből. 
 

2.1.2 Gradiens módszerek 
A matematikai programozási módszerek a kitűzött feladat egy lokális optimumának 
megtalálásához a következő iterációt oldják meg: 

  
kkk sxx α+= −1
 (4) 

ahol kx  a tervezési változók vektora, α konstans paraméter jelöli a lépéstávolságot 
az ks  keresési irányban. Az algoritmusok az iránymenti keresésben, illetve a 
keresési irány meghatározásában különböznek. Differenciálható függvények 
esetében a gradiens módszerek hatékonyan alkalmazhatók. Az optimáló 
algoritmusok a keresési irány meghatározásához az érzékenységeket használják.  
 
Az optimálási eljárás ajánlott lépései: 

• a kezdeti geometriai kialakítás (továbbiakban design) szerkezetanalízise, 
• az optimálási feltételek kiértékelése és a veszélyesek (aktív optimálási 

feltételek) kiválasztása, 
• érzékenységanalízis (lásd 2.1.3 alfejezet) a veszélyes optimálási feltételekre, 

esetleg köztes változók szerint, 
• ezek felhasználásával a közelítő optimálási feladat megfogalmazása és 

megoldása valamely általános célú optimálási eljárással; ennek során 
mozgási korlátokat alkalmazunk az optimálás megbízhatóságának 
biztosítására, 

• amennyiben elértük az optimumot, befejezhetjük a számítást, egyébként a 
geometria frissítése után megismételjük a fenti lépéseket.  

 
A kitűzött feladat megoldásának számításigényét döntően az optimumig szükséges 
numerikus szerkezetanalízis (FEM, BEM) és érzékenységszámítások határozzák 
meg, maguk az optimálási algoritmusok ehhez képest nem különösebben 
számításigényesek. 
Schittkowski és társai [111] összehasonlítottak számos optimálási eljárást, amely azt 
mutatta, hogy a feltételes többváltozós folytonos optimálási feladatok megoldására 
alkalmas módszerek közül valamely SQP (szekvenciális kvadratikus programozás) 
eljárás, FD (lehetséges irányok módszere) [126] ill. az MMA (mozgó aszimptoták 
módszere) bizonyult hatékonynak. A kutatóközpontok több évtizedes tapasztalatai 
szintén alátámasztják ezt a választást [17], így manapság is a jelentős kereskedelmi 
rendszerek ezeket használják, illetve ha lehetőség van rá, intuitív OC módszereket 
alkalmaznak. 
A mozgó aszimptoták módszerét Svanberg [119] fejlesztette ki. Alapvető lépései egy 
sor konvex szeparálható alfeladat létrehozása és azok megoldása duál módszer 
felhasználásával. A módszer néhány esetben gyorsabb eredményt hoz, mint az 
SQP, pl. ha a tervezési változó hatása lokális [87]. 
A Szekvenciális kvadratikus programozás – (SQP) arra épül, hogy az f  
célfüggvényt kvadratikusan, a g  optimálási feltételeket lineárisan közelítő alfeladatok 
sorozatának megoldásával keressük az optimumot: 
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( )

( ) ( )

1
2

0 1,...,

min
ndv

T k k

k k
j j

f

g g j m

∈

+ ∇

∇ + ≤ =

x R
s B s x s

x s x
 (5) 

(az egyenlőségi optimálási feltételeket átfogalmaztuk két egyenlőtlenségi feltétellé). 
kB  a Hesse mátrix, vagyis ∆ f  pozitív definit approximációja. (5)–el megfogalmazott 

feladat megoldása szolgáltatja az s keresési irányt a (4) egyenlet szerint számítandó 
új tervezési változóhoz. Az eljárás Schittkowski-féle változata [112], amelyet a 
peremelemes optimálás során én is alkalmaztam, a következő további 
tulajdonságokkal rendelkezik:  
 

• aktív optimálási feltételek kiválasztása: csak a felhasználó által megadott 
határon belüli értékekkel bíró feltételeket számítja ki 

• BFGS frissítése kB -nak: ez egy kvázi Newton formula Broyden-Fletcher-
Goldfarb-Shanno szerint, amely garantálja kB  pozitív definit voltát [9] 

• a Lagrange függvény szélsőértékét keressük a vonal menti keresésnél az 
Armijo szabály szerint [9]. 

 

2.1.3 Érzékenységszámítás  
Az érzékenységek általában nem adhatók meg zárt analitikus formában, mivel a 
differenciálandó függvények többnyire a tervezési változók implicit függvényei. Az 
irodalomban két alapvetően különböző technika terjedt el: a direkt és az adjungált 
módszer, amelyek különböző formában alkalmazhatók mind a végeselem, mind a 
peremelem módszernél. A különböző érzékenységszámítási módokat pl. Arora [7] 
valamint Adelmann és Haftka [1] foglalta össze. Teljes áttekintést nyújt van Keulen 
és társai [70] összefoglaló cikke az érzékenységszámítás módjairól lineáris statikai 
feladatok numerikus megoldása során. Belátható (Arora is kimutatta), hogy a 
folytonos alapegyenletek differenciálásával és diszkretizálásával kapott eredmények 
megegyeznek a diszkrét egyenleteken alkalmazott technikákkal, így az egyszerűség 
kedvéért az utóbbin mutatom be a módszerek lényegét (a peremelemes 
alkalmazásokról a 2.4.1 alfejezet tájékoztat).  
A vizsgált célfüggvény (térfogat, tömeg) érzékenysége egyszerűen számítható, 
komolyabb számítást az elmozdulás és feszültségi feltételek érzékenységének 
meghatározása igényel. A különböző érzékenységszámítási technikák így számítási 
hatékonyságban különböznek egymástól, amely azonban szintén nagyon fontos 
kritérium, hiszen valós feladatok megoldásánál a hatékonyság lényeges szempont. 
 
Direkt implicit deriválás 
A legegyszerűbb eljárás az érzékenységek meghatározására a véges differencia 
módszer. A véges differencia módszer használata direkt módon az érzékenységek 
számítására inkább csak referenciaként használatos. Hátránya, hogy nehéz, sőt 
néha lehetetlen jól megválasztani a lépésközt: a kis lépéstávolság növeli a közelítés 
pontosságát, viszont ezzel párhuzamosan növekszik a numerikus kerekítési hiba. 
Másrészt minden egyes tervezési változó szerinti számításhoz a referencia értéken 
kívül még egy teljes szerkezetanalízisre van szükség, így meglehetősen időrabló 
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módszer. A szemianalitikus módszernél az elmozdulás-érzékenységek a Ku=F 
végeselemes alapegyenlet (Zienkiewicz, [133]) direkt deriválásával kaphatók: 

  
d
d

∂ ∂
= − =

∂ ∂
u F KK u R
x x x , (6) 

amelynek megoldásával meghatározhatók a 
d
d
u
x  elmozdulás-érzékenységek. Az 

elmozdulásra vonatkozó g optimálási feltételek érzékenysége így a következőképpen 
számítható: 

  
∂ ∂⎛ ⎞= + ⎜ ⎟∂ ∂⎝ ⎠

Td d
d d
g g g u
x x u x  (7) 

K a szerkezeti merevségi mátrix, u a csomóponti elmozdulások, F a csomóponti 
terhelések vektora, R  jelöli az elmozdulás-érzékenység egyenlet jobboldal vektorát: 

számítása viszonylag egyszerű, ,∂ ∂
∂ ∂
F K
x x

kevés nem zérus elemet tartalmaz. 

A (6) összefüggés annyi egyenletrendszer megoldást jelent, ahány tervezési 
változónk van; eredményeképpen az összes elmozdulás-érzékenységet megkapjuk, 
amit behelyettesítve (7) egyenletbe megkapjuk az optimálási feltétel érzékenységét. 
A (6) egyenletrendszer megoldása során használhatjuk a meglevő (esetleg 
faktorizált) szerkezeti mátrixot. A jobb oldal vektor (R) kiszámításakor a 
terhelésvektor és a szerkezeti mátrix tervezési változó által érintett deriváltjait kell 
meghatározni. Tapasztalatok szerint ez a módszer szintén egyszerűen 
programozható, hatékonyabb a számítás, nyitott a tervezési változó 
megválasztására, és a véges differencia módszernél pontosabb eredményeket 
szolgáltat. A módszer pontosságára Cheng és társai [22] végeztek numerikus 
vizsgálatot. Az egyes esetekben fellépő pontatlanságra Lund és társai [85] által 
javasolt majdnem analitikus módszer jelent megoldást (ebben az esetben az 
alakváltozási sebességet helyettesítjük egyéb információ híján véges differenciával). 
Analitikus számítás esetén még pontosabb eredményeket kaphatunk. Ilyenkor 
azonban nem kerülhető meg az alakváltozási sebesség (az alakot leíró függvény egy 
tervezési változó szerinti deriváltja) ismerete, ezért ezt csak speciálisan 
megválasztott tervezési változókra lehet előkészíteni automatikus, kommerciális 
rendszerekben.  
Az elmozdulások meghatározására szolgáló szerkezetanalízis diszkretizálásból, 
numerikus integrálásból és egyenletrendszer megoldásából adódó hibái 
természetesen behatárolják az érzékenységszámítás elérhető pontosságát is, hiszen 
ennek az eredményei input adatai az érzékenységszámításnak.  
 
Adjungált módszer 
Az adjungált módszer esetén Adelmann és Haftka alapján [1] optimálási 
feltételenként bevezetünk egy λ adjungált változót, amely kielégíti a következő 
egyenletet:  

  g∂
=

∂
Kλ

u
 (8) 

Ezután (7) egyenletbe behelyettesítve a (6) és (8) egyenleteket, levezethető az 
optimálási feltételek érzékenységét meghatározó (9) egyenlet:  
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  Tdg g
d
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= +

∂
λ R

x x
 . (9) 

Ennél a módszernél a (8) egyenletrendszert kell megoldani annyiszor, ahány g  
optimálási feltételünk van. Előnyei akkor mutatkoznak, ha kevés feltétel és több 
tervezési változó szerepel a megoldandó feladatban; ez jellemző módon pl. 
(compliance=külső potenciális energia) topológia optimálási feladatnál merül fel. 
 
A feszültségek érzékenysége a megelőző szerkezetanalízis eredményei és az 
elmozdulás-érzékenységek ismeretében számítható. A peremelem módszer 
esetében számos törekvés irányult a feszültségek és feszültség-érzékenységek 
pontosabb meghatározására, amelyekhez a saját kutatásom is kapcsolódik, így ezt a 
témát a kapcsolódó fejezeteknél mutatom be részletesebben.  
A fent bemutatott számítási módszerek kiterjeszthetők nemlineáris problémák és 
dinamikus rendszerek érzékenységeinek meghatározására is. 

2.2 Tervezési változók osztályozása 

A tervezési változót tekinthetjük folytonosnak, diszkrétnek vagy kvázi folytonosnak. A 
gyakorlatban sokszor fordul elő, hogy diszkrét tervezési változóval modellezhető 
leginkább az optimálási feladat. Ilyen lehet, amikor például egy lemez vastagságát 
tekintjük tervezési változóknak és gyártási okokból kikötjük, hogy a megoldás egy 
előre definiált halmazon legyen értelmezve (a szabványos lemezvastagságok 
halmazán) vagy az a kérdés, hogy a rendelkezésre álló néhány anyag közül melyiket 
alkalmazzuk. A gyakorlatban az egyik lehetséges eljárás az, ha ilyenkor folytonosnak 
tekintjük a tervezési változót és így hajtjuk végre az optimálási eljárást és végül a 
talált optimum közelében megvizsgálva néhány szabványos konstrukciót, a 
megoldás jó közelítéssel megtalálható. A kitűzött alakoptimálási feladat tehát 
folytonos tervezési változókat feltételez, ennek figyelembevételével kell 
megválasztani az optimálási módszert. 
 
Tervezési (Design) elem megközelítés 
A legtöbb 3D alakoptimáló rendszer a Braibant & Fleury [15] és Esping [39] féle 
tervezési elem megközelítést használja, amely szerint élesen meg kell 
különböztetnünk tervezési és szerkezeti modellt. Külső hatásra a szerkezet válasza 
diszkretizálás után numerikus módszerrel számítható; a test alakjának változását a 
„tervezési modell” (design modell) írja le: a módosítás kontrollpontok változtatásával 
történik, amelyekre hierarchikusan épül fel a geometria (kontrollpontok, görbék, 
felületek, testek).  
Ha a felületeket egyenesek, B-Splineok vagy Bezier görbék [102] 
keresztszorzataként közelítjük, akkor az érzékenységek is analitikusan számíthatók, 
mivel ismert a háló érzékenysége a tervezési változók szerint. A kontrollpontok 
változtatása lehet elmozdulás, a spline csomópontbeli érintőjének elfordulása, vagy a 
fentiek kombinációja.  
A tervezési elemek és a változás módjának meghatározásakor gyárthatósági, 
működési feltételeket vehetünk figyelembe. Mivel általános esetben nem tudjuk 
megadni a megfelelő tervezési változókat, ami minden feladat esetén optimális, a 
felhasználónak kell ezt tudván, előtétprogramokat írnia. 
Az alak, mint tervezési változó használatával a test fizikai határai módosulnak, 
amelyet követnie kell a végeselemes hálónak is. Yao és Choi kidolgozott egy 
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automatikus hálóadaptáló technikát [129], amely megtartja a háló ortogonalitását, így 
több lépésen keresztül elkerülhető az újrahálózás. A végeselem alapú tervezési 
modellel kapott megoldások oszcillálásának szűrésére dolgoztak ki eljárást Daoud és 
társai [29]. Design elem technikával működik pl. az OPTISTRUCT [61], TOSCA 
[122], [91], GENESIS [47] optimáló rendszer. 
A komplikált geometriák kézi paraméterezése nehéz, időigényes feladat, tehát 
szükség van egy hatékony geometriát újra-előállító rendszerre. Ez a CAD rendszerek 
integrált alkalmazásával lehetséges [15]. 
 
Integrált CAD rendszerek 
Ipari célú feladatok megoldása elképzelhetetlen CAD környezetbe való beépítés 
nélkül, amire számos kutató már korábban utalt [15], [44]. Mára különösen a 
multidiszciplináris feladatok jelentőségének megnövekedése és a termékek tervezési 
idejének csökkentése miatt erőteljes igény van integrált környezetben történő 
feladatmegoldásra. Ilyenkor a bonyolult alaksajátosság struktúra miatt nem lehet 
általánosságban megadni a geometria érzékenységét sem, így ilyenkor pl. 
szemianalitikus érzékenységszámítást alkalmazhatunk. Choi és Chang ugyan tett 
egy javaslatot az alakváltozási sebességmező kifejezésére a PATRAN-hoz [24], [27] 
kidolgozott hierarchikus háromlépéses paraméterezési eljárás felhasználásával, ez 
azonban adott CAD rendszerek és összetett geometriák esetében nem járható út. A 
geometriához kötött alakváltozó alkalmazásával nagyléptékű geometriai változások 
is bekövetkezhetnek, ezért ilyen esetben újra kell hálózni a geometriát. Ilyen pl. 
COSMOSWORKS [28] valamint az ODESSY program, amit az Aalborgi egyetemen 
fejlesztettek ki. Ebben az esetben azonban megnő a veszélye annak, hogy az 
optimálás során olyan tervezési változó értékeket kapunk, amelyekre a geometria 
vagy a szerkezetanalízis feladat nem állítható elő [123]. Ezzel a kérdéssel foglalkozik 
a dolgozat az 5.3 alfejezetben. 
 
Hatékonyság 
Az optimumhoz szükséges iterációk számát lényegesen befolyásolja, hogy az 
optimálási feltételek a tervezési változók lineáris függvényei-e vagy linearizálhatóak-
e. A szerkezeti változók (a szerkezet válaszát leíró változók, pl. elmozdulás, 
feszültség) általában nemlineáris függvényei a tényleges geometriai méreteknek, 
amelyekkel az alak leírható. Ilyen esetekben a lineáris közelítés nagyon rossz 
eredményt hoz, ezért a geometriát ténylegesen leíró változóinkat olyan, úgynevezett 
köztes változókra érdemes transzformálni, és ezeket tekinteni tervezési változóknak, 
amelyekkel a szerkezet válasza jó közelítéssel linearizálható, pl. rudak esetén a 
köztes változó lehet a keresztmetszet reciproka, gerendák esetén a másodrendű 
nyomaték és a keresztmetszet. Amikor nem található ilyen egyszerű fizikai 
összefüggés a jó tervezési változóhoz, Fleury [44] javaslata szerint, ha ( ) 0kg⋅∇ ≥x x , 

akkor a lineáris Taylor sorfejtés szerinti tagot vesszük figyelembe a feltétel közelítő 
formulájánál; ellenkező esetben a reciprok közelítést. 
 
Vanderplaats [125] a fentieket alkalmazva az optimálási feladat olyan közelítését 
javasolja, amire a célfüggvény és az optimálási feltétel függvényei és gradienseik 
könnyen kiértékelhetők. A közelítések alkalmazásával nagyszámú tervezési változót 
használhatunk [126], nagy változásokat engedhetünk meg a tervezési változóban két 
egymást követő teljes szerkezetanalízisre és az optimálás megbízhatósága is 
növekszik. A fent említett eljárás sarokpontjai a mozgási korlátok megválasztása, az 
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aktív feltételek kiválasztása és a köztes változók megválasztása a feltételek jó 
közelítéséhez. 
 
Az optimum és a tervezési változó kapcsolata  
Az optimálási modell legalább olyan fontos eleme a feladatmegoldásnak, mint maga 
a számítási eljárás. A geometria paraméterezése alapvetően meghatározza a 
megoldást; a járatos paraméterezési módokról Jamshid és Samareh [62] tájékoztat. 
A gyors, hatékony modellezés igénye indokolja a CAD rendszerek 
paraméterezésének alkalmazását. Azonban az újabb kutatások szerint is nehéz 
feladat a CAD és FEM rendszerek integrálása szerkezetoptimáláshoz: Haimes, 
Crawford [57] feltárja a problémákat egy multidiszciplináris optimálási feladat 
kapcsán; például a topológiai konzisztencia kérdését. Bidmon, Rose, Ertl [12] egy 
intuitív módszert javasol a CAD geometria bevonása és újrahálózás nélkül a 
végeselemes háló megjelenítésére és módosítására. Kegl [68],[69] mint a legtöbb 
jelenlegi alkalmazás, mesterelem technikát használ a tervezési modell megadására. 
Az optimálási modellekről pl. Mathiak [86], [87] több szinten finomított tervezési 
modellt javasolt, de nyitott kérdés a paraméterezés alkalmas módja és az optimálási 
tartomány helyes megválasztása [123].  
 

2.3 Szerkezetoptimálás végeselem módszer felhasználásával 

Az optimálási feltételek végeselem módszerrel történő numerikus kiértékelését 
szerkezetoptimálás során számos eszköz támogatja, amelyek a korral fejlődve új 
távlatokat nyitnak meg. Ezek közé tartoznak: 

• a CAD szoftverek parametrikus geometria előállításához, 
• a hálózó algoritmusok,  
• a hatékony egyenletrendszer megoldók,  
• a fejlett programozási eszközök és matematikai célú szoftverek, 
• a hatékony, sok tervezési változót kezelni tudó optimáló algoritmusok (aktív 

optimálási feltételek kiválasztásával), 
• a problémától függően kiválasztható érzékenységanalízis. 

 A hardverek folytonos fejlődésével együtt (különös tekintettel a párhuzamos 
számítógépekre) ezek lehetővé teszik a nagy szabadságfokú összetett feladatok 
számítását. 
 
A különböző érzékenységi technikák, paraméterezési módok és a modern számítási 
eszközök különböző ötvözéséből számos végeselemes analízisre épülő optimáló 
szoftver született (DOT, TOSCA ODESSY, BOSS QUATTRO, Altair Optistruct stb.) 
valamint a piacvezető végeselemes rendszerek mindegyike rendelkezik különböző 
képességű optimáló modullal (ALTAIR Hyperworks, NASTRAN, ANSYS, 
COSMOSWORKS, stb.) amelyeket nehéz lenne rangsorolni. 
A korábbi módszerek egyik lényeges közelítési korlátja az volt, hogy az 
alakoptimálási feladatot alkatrészre megfogalmazva oldották meg, ily módon 
jelentősen egyszerűsítve a tényleges terhelésátadási viszonyokat, de lényegesen 
eltérve a tényleges alakváltozási lehetőségektől. A korszerű programok lehetővé 
teszik több alkatrészből álló szerkezetek optimálását is az érintkezési feladat 
megfogalmazásával és vizsgálatával, amelyhez Páczelt és társai kutatásai is 
kapcsolódnak [96], [97]. Ezen kívül alkalmasak a gyakran előforduló nemlineáris 
anyagtörvény és a kapcsolt hő-rugalmassági feladatok megoldására. 
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2.4 Peremelem módszer a szerkezetoptimálásban 

Sikeresen alkalmazzák a peremelem módszert is az alakoptimálás területén [67], 
[128], [131]. A peremelem módszer használata az alakoptimálás során különösen 
előnyös, hiszen a peremadatokat számítjuk ki elsődlegesen a felületi háló 
alkalmazásával, vagyis a probléma mérete egy dimenzióval csökkenthető a 
végeselem módszerhez képest. Ez nem elsősorban számítási idő megtakarítást 
jelent, hanem inkább abban áll az előnye, hogy az optimálás során elkerülhetetlenül 
deformálódó háló változásai könnyebben nyomon követhetőek és a háló 
korrigálható. Sok esetben bebizonyosodott az is, hogy a peremelem módszer 
hasonló finomságú modell esetén pontosabb eredményeket szolgáltat, mint a 
végeselem módszer. A térfogati háló elkerülésének azonban megfizetjük az árát: a 
teljesen kitöltött mátrixú (bár kisebb méretű) egyenletrendszer megoldása nem olyan 
hatékony, mint a végeselem módszer esetében. A legtöbb szerző, aki az 
alakoptimálásban alkalmazta a peremelem módszert, kétdimenziós feladatokkal 
foglalkozott [67],[131]. Létezik néhány munka három dimenzióban is, amelyek a 
feszültség-érzékenységek számítására numerikus deriválást alkalmaztak [8], [18], 
[66], vagy az optimálást valamely speciális tervezési változó segítségével hajtották 
végre. Háromdimenziós alakoptimálási feladatok megoldását Chaudouetnél [20] 
találunk először, aki Schnack gradiensmentes módszerét alkalmazta feszültségi 
feltételre. Háromdimenziós alakoptimálási feladatot oldott meg Schnack professzor 
irányítása alatt álló karlsruhei kutatócsoport (Mathiak, Körtélyesi, Sélley) SQP 
módszer alkalmazásával [37] egyik elsőként a világon. Hőmérsékleti feladatot oldott 
meg Meric [89], ezen kívül még Sandgren és Wu [108] valamint Yamazaki és társai 
[128] foglalkoztak optimálási probléma megoldásával peremelem módszer 
felhasználása mellett. A peremelem módszer azonban korántsem terjedt el olyan 
széles körben, mint a végeselem az igényesebb matematikai háttér miatt. Kevés 
olyan kereskedelmi program létezik, mint pl. a Brebbia és társai által kifejlesztett 
BEASY [10], amely lehetővé teszi többféle valós gépészeti feladat megoldását; 
optimáló modult azonban ez sem tartalmaz.  
 
2.4.1 Érzékenységanalízis peremelem módszerrel 
A peremelem módszert előnyösen lehet alkalmazni alakoptimálási feladatokra, 
azonban itt is, mint a végeselem módszernél, először az érzékenységanalízist kellett 
kifejleszteni. A végeselem módszerrel ellentétben, itt különböző rendben szinguláris 
integrálmagokkal találja magát szembe a fejlesztő, amelyekre az 
érzékenységanalízis kifejlesztése jóval összetettebb feladat. Az első munkák síkbeli 
rugalmas feladatok megoldására Mota Soares és Choi [92], Choi és Kwak [25], Meric 
[90] a végeselemes szerkezetoptimálás során bevált adjungált gradiens módszert 
használták az elmozdulás- és feszültség-érzékenységek számítására. Az adjungált 
gradiens módszer ilyen alkalmazása kevéssé volt kielégítő, mivel például 
csomópontbeli feszültség optimálási feltételként való megfogalmazására nem 
alkalmas. A probléma megoldására Zhao [130], [131] javasolt egy szemianalitikus 
módosítást. 
Kane 1986-ban [67] kétdimenziós feladatokat oldott meg kollokációs peremelem 
módszerrel és direkt analitikus érzékenységanalízissel, implicit deriválás 
alkalmazásával. A direkt módszert sikeresen alkalmazták háromdimenziós feladatok 
megoldására is. Például Aithal, Saigal és Mukherjee [3], Yamazaki és társai [128], 
Erman és Fenner [38]. Barone és Yang [8] levezették az érzékenységek számítását 
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a folytonos peremegyenletre az anyagi idő szerinti deriválás alkalmazásával. 
Chandra [19] is a direkt módszert alkalmazta a termo-plasztikus feladat 
érzékenységszámításánál. 
 

2.4.2 Feszültségszámítási módok 
A peremelemes optimálás és érzékenységszámítás egyik fő célkitűzése, hogy 
pontosabb számítással megbízhatóbban jusson el az optimumhoz. Ennek egyik 
sarokpontja a pontosabb feszültségszámítás és feszültség-érzékenység analízis. 
Számos kutató foglalkozott a témával. A szokásosan alkalmazott technika helyett ( 
az elmozdulás eloszlás formafüggvényekkel megadott közelítő függvényeinek 
deriválása), ami az approximáció rendjét csökkenti, két alapvetően különböző 
alternatíva adódik, ahol különböző szinguláris magú integrálok számítását kell 
megoldani: 

• A peremintegrál-egyenlet átdolgozása peremfeszültségekre és az 
elmozdulások érintőirányú deriváltjaira [88]. Gosh és társai [48] a Somigliana 
alapegyenlet parciális integrálásával csökkentik a szingularitás rendjét az 
érintőirányú elmozdulás deriváltakra kifejezett egyenletben. A vonzó módszer 
hátránya, hogy háromdimenziós levezetése nagyobb elméleti erőfeszítést 
kíván. Okada és társai [95] az elmozdulás-gradienseket mint 
súlyfüggvényeket alkalmazva új peremintegrál-egyenletet vezet le a súlyozott 
hiba módszerével. Az integrálmagok erős szingularitással rendelkeznek, 
kezelésük hasonló Guiggiani [51] regularizációs módszeréhez. 

• Az eredeti feszültségegyenlet megoldása a peremen, a hiperszinguláris 
integrálmagok regularizálásával (Barone és Yang [8], Chien Rajiyah, Atluri 
[23] Guiggiani és társai [52],[53], Huber, Lang és Kuhn [60], Schwab, 
Wendland [100], Gray, Phan, Kaplan, [49], Salvadori [99]). 

 
A peremelem módszer speciális tulajdonsága, hogy a szerkezeti mátrix előállításakor 
a numerikus integrálást különböző rendben szinguláris integrálmagokon kell 
elvégezni, amely műveletek megfelelő technikát követelnek a kívánt pontosság 
betartása érdekében. A szingularitásokat a következő módon lehet osztályozni és 
numerikusan kezelni: 

• reguláris integrálmagok (adaptív technika Lachat, Watson [82] szerint), 
• gyengén szinguláris integrálmagok (Duffy koordináta transzformáció [121]), 
• majdnem szinguláris integrálok (adaptív technika [82] és Duffy transzformáció 

[121] kombinálásával),  
• erősen szinguláris magú integrálok vagy Cauchy főértékek (számításához 

speciális regularizálási technikák használata szükséges, de ilyen integrálokat 
csak a szerkezeti mátrix főátlójában találunk) [51], 

• hiperszinguláris integrálok (lásd az előző bekezdést). 

2.5 Kutatási irányok 

A hálózás nélküli módszerek (meshless approach) alkalmazását a 
szerkezetoptimálási feladatok megoldására Chen és Kim [21] foglalja össze. Ennek a 
Galerkin típusú módszernek az előnye a FEM-el szemben, hogy kivédhető az alak 
módosulása miatt bekövetkező hálótorzulás numerikus hibája [14]. Ígéretes 
tulajdonságai (gyors konvergencia a pontos érzékenységanalízis következtében) 
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ellenére jelentős számításigénye miatt egyelőre csak egyszerűbb feladatok 
megoldására alkalmazzák.  
 
Robusztus és megbízhatósági optimálás (RBDO=Reliability Based Design 
Optimization). A kapott optimum sokszor érzékeny lehet a geometria, a terhelések, 
az anyagtulajdonságok megváltozására, ami katasztrofális eredménnyel is járhat. 
Gen és társai [46] munkája áttekintést nyújt a terület módszereiről. A Robust Design 
egyik célkitűzése olyan optimum megtalálása, amelynek viselkedése nem érzékeny 
kismértékű változásokra. Gunawan és Azarm [55] megfogalmazásában ez egy 
optimálási alfeladat megoldását jelenti. Dems és Gutkowski [31] is determinisztikus 
eljárást dolgozott ki: az érzékenységek felhasználásával az optimálási feltételek 
átfogalmazását javasolják, elkerülendő a bonyolult valószínűségszámítástani 
megoldást. A megbízhatósági optimálás (RBDO) valószínűségelméleti és statisztikai 
alapokon nyugszik, figyelembe veszi a terhelések, a geometria, az anyagi 
tulajdonságok bizonytalanságát és az emberi hibákat, ily módon garantálva a kapott 
optimum megbízhatóságát. A kutatás a bizonytalanság modellezésére, a 
megbízhatósági érzékenységek meghatározására és az általánosított 
megbízhatósági optimálási módszerekre irányul. Az Iowai Egyetemen működő 
kutatócsoport jelentős eredményeket ért el ezen a területen [26].  
 
A lágy számítási módszerek alkalmazása (fuzzy elméleten alapuló számítások, 
megfigyelési adatokból tanulás útján létrehozott neurális hálók és valószínűségi 
következtetéssel dolgozó optimálási módszerek pl. genetikus algoritmusok) hiányos 
ill. pontatlan adatok esetén célszerű [4]. Ilyen esetekben a hagyományos módszerek 
nem vezetnek eredményre, vagy csak fenntartással alkalmazhatók. A lágy számítási 
módszerek nem szolgáltatnak egzakt megoldást, de a gyakorlatban sokszor jól 
használható eredményt adnak. 
 
Nemlineáris feladatok (anyagok [83], érintkezési feladatok, nagy alakváltozások, 
időben változó folyamatok) megoldása az optimálás során egymásba ágyazott 
iterációkat jelent, jelentős számításigénnyel. Ezek hatékony megoldása a mérnöki 
feladatok megoldása során fontos terület. 
 
Multidiszciplináris feladatok. Valós mérnöki feladatoknál gyakran fordul elő, hogy 
több diszciplína szerint írható le a szerkezet viselkedése. Sokszor az ilyen összetett 
viselkedésű feladatok megfogalmazása is már kihívás, nem beszélve a hatékony 
érzékenységszámítási módszerről és optimáló algoritmusról a statikai analízis, a 
hőmérsékleti analízis, a dinamikai analízis, az elektromágneses viselkedés, az 
akusztika, megbízhatóság és élettartam területeinek figyelembe vételével. Egy 
jelentős alkalmazási terület az autóiparon kívül pl. a mikro-elektromechanikus 
rendszerek (MEMS). Park és Choi [98] adaptív felosztási és időzítési technikát 
javasoltak a jelentős méretű feladatok hatékony megoldására párhuzamos 
számítógépeken.  
 
Többcélfüggvényes optimálás. A valós feladatok többségénél egyszerre kell több 
szempontnak megfelelni; ilyenkor nem mondhatjuk, hogy létezik egyetlen optimális 
megoldás, hanem a Pareto optimális megoldásokat (olyan megoldási pont, ahol az 
egyik cél sem javítható tovább anélkül, hogy a másik ne szenvedne hátrányt) kell 
megkeresni. Ekkor egy döntési rendszer vagy egyéb szempontok további 
érvényesítésével választhatjuk ki a legkedvezőbb megoldást [101]. Ezen a területen 
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jelentős eredményt jelent a Das [30] által javasolt merőleges perem metszet 
módszer, amely egy geometriailag intuitív paraméterezést használ a Pareto felület 
egyenletes eloszlású ponthalmazzal történő megközelítésére. 
 
Topológia optimálás. Az elmúlt kb. húsz évben a geometria paraméterezésére 
alapuló alakoptimálási eljárások mellett a topológia optimálás jelentős haladást ért el 
[11]. A módszer alapja, hogy meghatározza egy korlátozott térfogatnak a legjobb 
anyageloszlását egy adott térrészen belül, ily módon meghatározva az optimális 
mechanikai tulajdonságú kialakítást. Az optimálás során iteratív módon elveszünk ill. 
újra elosztunk anyagot a megadott tervezési tartományban. A topológia optimálás 
egyaránt használható az anyag és a geometria meghatározásához, illetve speciális 
feladatok pl. rúdszerkezetek kapcsolódási pontjainak optimálásához (Vásárhelyi és 
Pomezanski [127]). Általánosított alakoptimálásnak is nevezik, mivel a térbeli 
kialakításra és alakra egyaránt választ ad. Legnagyobb előnye a rendkívül egyszerű, 
szakértelmet egyáltalán nem igénylő feladatmegfogalmazásban rejlik: nincs szükség 
a kiinduló alak megadására, nem kell paraméterezni a geometriát. Problémát jelent 
azonban, hogy az anyageloszlás approximációjának jellegéből adódóan nem teljesen 
éles kontúrú geometriát kapunk, hanem egy anyagsűrűség eloszlást, amelynek a 
tervező által választott szintfelülete adja az optimális kialakítás közelítését.  
A rendszerint kötött térfogatarányra jelent feloldást a magyar kutatók, Rozvany, 
Gáspár, Pomezanski [105] által Querinnel közösen javasolt kiterjesztett optimálás, 
amelynél mind a topológiát, mind a térfogatarányt optimáljuk. Egy másik jól ismert és 
jelenleg is intenzíven kutatott probléma a sakktáblásodás: ilyenkor a kapott megoldás 
értelmezhetetlen, az anyaggal kitöltött és üres térrészek sakktáblaszerűen 
váltakoznak. A jelenséget pl. Jog & Haber [64] írta le részletesen és ad megoldási 
javaslatokat, többek között Rozvany és társai [106] is foglalkoznak ezzel a 
problémával. A topológia optimálás eredményeinek értelmezését az is nehezíti, hogy 
az anyageloszlás jellege módosul a felosztás finomodásával, tovább bizonytalanítva 
a tervezőt. A módszer gépészeti tervezésben történő alkalmazhatóságát korlátozza, 
hogy feszültségre vonatkozó feltételeket csak rendkívül nagy számítási igény mellett 
lehet figyelembe venni. Ennek megvalósítására és hatékonyabbá tételére újabban 
Fancello [40], Svanberg és Werme [120], valamint Rasmussen és Stolpe [103] 
dolgozott ki módszereket és végzett számításokat kétdimenziós feladatok 
megoldására. Kérdéses, hogy mikor lesz a módszer olyan hatékony, hogy ipari 
térbeli feladatok megoldására is alkalmazhatóvá válik. Nincs jelentős előrehaladás az 
összeállítások topológiaoptimálása terén sem. Mindezek ellenére előnyösen 
használható merev alkatrészek tervezésekor, ugyanis rendkívül látványos 
mennyiségű anyagot lehet megtakarítani, ezért előszeretettel alkalmazzák pl. az 
autógyártásban [118] illetve tartószerkezetek tervezésekor. Nyitott kérdéseire 
számtalan irányban keresik a választ a kutatók; Kaliszky és Lógó [65] pl. a rugalmas-
képlékeny viselkedésű anyagok topológia optimálását vizsgálta. Mindez abba az 
irányba mutat, hogy a topológia optimálás alkalmazási területe a koncepciókeresés, 
míg a terv véglegesítését célszerű a parametrikus alakoptimálással végezni. A 
topológia, alak és méretoptimálás szimultán alkalmazása a tervezési tér jobb 
bejárását eredményezheti [132]. 
A korszerű topológia optimáló programok, vagy ilyen modullal rendelkező rendszerek 
(ALTAIR, TOSCA, ODESSY, MDNastran, DOT, stb.) a használhatóság irányába 
fejlődnek, különös tekintettel a gyárthatósági feltételekre (önthetőség, minimális 
falvastagság, szimmetria feltételek). Az alkalmazott optimáló algoritmusok között 
megtaláljuk a gradiens módszereket és a biológiai analógia szerinti keresőeljárásokat 
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is. A gradiens módszerek érzékenységszámítást igényelnek, amely a merevségi 
feladat jellegéből adódóan (sok tervezési változó, kevés elmozdulás jellegű 
optimálási feltétel) inkább az adjungált módszer alkalmazásával történik. 
 
Az optimálási algoritmusok folytonos fejlesztés alatt állnak, minthogy a speciálisan 
felmerülő mérnöki problémákhoz (pl. folytonos és diszkrét változók egyidejű 
használata) hatékonyan alkalmazható algoritmusokra van szükség. Külön problémát 
jelent a nagy feladatok megoldása. Néhány esetben nagyszámú (akár több tízezer) 
tervezési változó van és csak néhány optimálási feltétel (mint pl. a topológia 
optimálás esetén, elmozdulás feltételek mellett), más esetben a feltételek száma is 
nagy (feszültségfeltételek). 
 
Érzékenységszámítás. A kutatók célja, a speciális feladatok mellett, a lineáris és 
nemlineáris rendszerek (rugalmas-plasztikus ill. súrlódásos érintkezés) statikus és 
dinamikus jellemzőinek méret- alak- és kialakítás érzékenység analíziséhez 
egységes számítási módjának felírása a végeselemes és hálónélküli 
szerkezetanalízishez (CCAD, Iowa). 
 
További jelentős kutatási területek:  

• erősített anyagok, speciális anyagtörvények [117], 
• gyártástechnológiai feltételek figyelembe vétele [2], 
• élettartam optimálás [41], [50], 
• költségoptimálás [42]. 

 
Látható tehát, hogy a szerkezetoptimálási módszereket elterjedten alkalmazzák a 
különböző problémafelvetések esetén, ugyanakkor számos nyitott kérdést kell még 
megoldani. A megoldáshoz alkalmazott módszerek pontossága és hatékonysága 
függ a felvetett feladattól, így célszerű a feladathoz adaptált optimálási stratégiát 
alkalmazni a kutatók eddigi tapasztalatai alapján. 
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3 Szerkezetoptimálási stratégiák 
 

Az irodalmi elemzés eredményeként megoldási utakat javasolok a kitűzött feladat 
megoldására. A következő két fejezetben pedig ezen megoldási utak gyenge 
pontjainak feltárása után továbbfejlesztéseket javaslok. A javasolt optimálási 
stratégiákat bemutató ábrákon kettős kerettel jelölöm azokat az elemeket, amelyeket 
saját munkával dolgoztam ki.  
 
A legmegfelelőbb optimálási stratégia kidolgozásához az optimálási folyamat részeit 
kell tanulmányozni (2. ábra): 
 

• Az optimálási feladat definiálásához szükségünk lesz a kiinduló geometria 
leírására, a szerkezetanalízishez a peremfeltételek megadására, valamint a 
tervezési változók (a geometria változtatásának módja), optimálási feltételek, 
célfüggvény előírására. 

• A szerkezetanalízis modulban olyan eljárásokat alkalmazhatunk, amelyek 
képesek megoldani egy általános háromdimenziós feladatra a célkitűzésben 
megfogalmazott rugalmasságtani feladatot. A szerkezetanalízis 
eredményeként előállnak azok a fizikai jellemzők, amelyek segítségével az 
optimáló algoritmus ki tudja értékelni az optimálási feltételeket és a 
célfüggvényt.  

• Az optimálási szakaszban az optimáló algoritmus a rendelkezésre álló 
információk alapján – és ha szükséges, további érzékenységanalízis után – új 
tervezési változó értékeket számít ki, amelyből előállítható a következő 
lépésben vizsgálandó geometria. További feladata ennek a résznek, hogy 
ellenőrizze a leállási feltételt és ennek teljesülése esetén megszakítsa az 
optimálási ciklust. 

• A geometria, a célfüggvény, az optimálási feltételek alakulását az egyes 
számítási ciklusokban célszerű eltárolni. Így az optimálás végeztével az 
eredmények a posztprocesszorban követhetők, ellenőrizhetők. Ilyen módon 
képet kaphatunk az optimálási modell helyességéről és dönthetünk további 
finomításának szükségességéről. Posztprocesszálás céljaira használhatunk 
célszoftvert, vagy összekötő programfelületet (interface-t) készíthetünk egy 
adott rendszerhez. Léteznek olyan célszoftverek, amelyek a tervezési tér 
legalább részleges vizualizálásával segítik a paramétervizsgálatot, így 
kedvezőbb kiinduló alakból tudjuk elindítani az automatikus optimálási ciklust. 
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2. ábra: A szerkezetoptimálási folyamat fő lépései 

3.1 Az optimálási eljárás kiválasztása 

A kitűzött feladat általános megfogalmazása miatt a heurisztikus és az intuitív OC 
(Optimality Criteria) módszerek használatával nem foglalkozom. Két reális alternatíva 
a véletlent használó (pl. genetikus algoritmusok - GA) és a matematikai 
programozási (MP) módszerek. Amint a 1.1.1 fejezet is mutatja, a véletlent használó 
eljárásoknak a matematikailag biztosított konvergenciáig nagyszámú 
szerkezetanalízist kell végrehajtania, ami az adott feladat esetén nem elég hatékony. 
A fizikai viselkedést leíró függvények differenciálhatóak, így alkalmazhatóak az MP 
módszerek. Figyelembe véve, hogy matematikailag megalapozott leállási feltételt 
csak a Kuhn-Tucker feltétel jelent, és ha feltesszük, hogy a kiinduló alak az 
optimumnak egy viszonylag jó közelítése (ezzel csökkenthető annak veszélye, hogy 
egy nem kedvező lokális szélsőértéket találunk meg), akkor a kitűzött feladat 
megoldására a matematikai programozási eljárások alkalmazását javasoljuk, 
amelyek közül három optimálási eljárás : 

• a Lehetséges irányok módszere (Feasible Directions, röviden FD ),  
• a Szekvenciális kvadratikus programozás (SQP) és a  
• Mozgó aszimptoták módszere (Method of Moving Assimptots – MMA)  

bizonyult használhatónak több tervezési változó és globális alakváltozások esetén 
(lásd 2.1.2. fejezet).  

3.2 Az alkalmazható szerkezetanalízis eljárások 

A rugalmasságtani feladat megoldásakor eredményül egy elmozdulásmezőt és egy 
feszültségmezőt kapunk. Egyszerű kétdimenziós vagy speciális térbeli problémák 
esetére a vizsgált parciális differenciálegyenlet-rendszer megoldható analitikusan, 
mivel azonban általános főleg háromdimenziós alakoptimálási feladatok megoldását 
tűztük ki célul, mindenképpen egy olyan eljárást kell választani, amely két és 



Szerkezetoptimálási stratégiák 

 23 

háromdimenziós szerkezet esetén egyaránt használható. Ez általában csak közelítő 
numerikus megoldások segítségével érhető el. Két általánosan használható ilyen 
eljárás a peremelem módszer (BEM) [16] és a végeselem módszer (FEM) [133]. 
Minthogy mindkét eljárás alkalmas a kitűzött feladat szerkezetanalízis 
részproblémájának megoldásához, a leghelyesebben akkor járunk el, ha a két 
technika alkalmazásának előnyeit kihasználjuk egy-egy optimálási stratégia során.  

3.3 A tervezési változók megválasztása 

A tervezési változók megválasztása (száma, megválasztás módja, skálázása és 
értelmezési tartománya) meghatározza azt a teret, ahol a megoldásokat keressük, 
így különös jelentősége van az optimálási feladat megoldása szempontjából. 
Általában elmondható, hogy az optimum megközelítése érdekében minél több 
tervezési változó használata lenne célszerű, de ez jelentősen növeli a számítási időt 
és bizonyos esetekben még az iterációs optimálási eljárás stabilitását is 
veszélyeztetheti [80]. 
Alapvetően két lehetőség kínálkozik a tervezési változók megválasztására: az egyik 
a folytonos geometriai elemekhez kapcsolódó tervezési változók, míg a másik a 
diszkretizált geometriát leíró hálóhoz és praktikusan azok csomópontjaihoz 
kapcsolódó tervezési változók. Miután ez két elvileg is különböző megoldás, célszerű 
mindkét variánst megvizsgálni.  

3.4 BEM alapú alakoptimálási stratégia  

A peremelem módszer alkalmazásakor a geometria diszkretizálását csak a peremen 
kell elvégeznünk, ami a háromdimenziós problémafelvetés esetén egy kétdimenziós 
felületi hálót jelent. A peremfeltételek is vagy a peremen levő csomópontokban 
vannak definiálva, vagy olyan térfogati erőrendszerek lehetnek, amelyeket 
egyszerűen vissza lehet vezetni a peremre. A szerkezetanalízis modell 
csomópontjaihoz kötött tervezési változók esetén így előnyösebb a BEM használata, 
mivel felületi háló esetén áttekinthetőbb a háló mozgása és torzulása. Ebben az 
esetben nincs szükség a kiinduló CAD geometria parametrikusságára. 
A célfüggvény általában a tervezési változók nemlineáris függvénye, így a 
matematikai programozási eljárások közül a szekvenciális kvadratikus programozási 
eljárás mellett döntöttünk, ami már számos tesztfeladat [112] esetén bizonyította 
hatékonyságát. A 3. ábra mutatja a kutatócsoport (amelynek tagja voltam) által 
kiválasztott optimálási stratégiát. A felhasznált SQP változatot Prof. Schittkowski 
bocsátotta rendelkezésre, míg a szerkezetanalízis végrehajtására a 
Németországban kifejlesztett és a Daimler-Benz által továbbfejlesztett DBETSY 
peremelemes programot használtuk.  
A saját tudományos munkám jelentősebb része az analitikus érzékenységszámítás, 
egyik változata, amelyet a 3. ábra kiemelten mutat. 
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3. ábra: A peremelemes optimálási stratégia 

3.5 Végeselemes optimálási stratégia integrált CAE környezetben 

A diszkretizált geometriához kötött tervezési változó korlátozza a geometria 
megváltozásának mértékét, inkább finom, lokális változások elérésére alkalmas. 
Globális geometriai változásokat megcélozva, tervezési modellként mindenképpen 
parametrikus geometria alkalmazása szükséges. Ebben az esetben viszont a test 
peremének geometriája jelentős mértékben változhat, a háló jelentős torzulásokat 
szenvedhet, ami a számítási pontosságot nagymértékben ronthatja. Az ilyen 
problémák elkerülésére célszerű megoldás lehet az iterációs lépésenkénti 
újrahálózás, amely biztosítja, hogy minden lépésben megfelelően diszkretizált 
geometrián kívánt pontosságú szerkezetanalízist lehessen végrehajtani. A modern 
hálózó technikák ezt a feladatot hatékonyan látják el. Az újrahálózás során a 
peremfeltételeket és az analízishez szükséges mennyiségeket minden lépésben 
aktualizálni kell, ezért célszerű a kiinduló modellben a peremfeltételeket a geometriai 
egységekhez kötni és biztosítani ezek megmaradását az optimálás során. Ezt a célt 
szolgálják az integrált CAD/FEM rendszerek, amelyek hatékonyan alkalmazhatók a 
legkülönbözőbb multidiszciplináris feladatok megoldására, ezért ilyen integrált 
rendszert választottam a gyakorlati feladatok optimálási problémáinak feltárására. A 
parametrikus optimálási modell megalkotásához hatékony segítséget nyújtanak a 
modern CAD rendszerek. Ezek a geometriai modellezők alaksajátosság alapúak, az 
így felépített geometria egy szabályrendszer alapján áll elő alaksajátosságok 
egymásutánjaként, amelyek önmagukban is parametrikus tulajdonságúak és 
önmaguk is kizárólag olyan elemeket tartalmaznak (vázlatok), amelyek szintén az 
említett parametrikus tulajdonsággal rendelkeznek. Ezáltal természetes megoldási 
módot kínálnak a tervezési változók megválasztásához, amely egy részhalmaza a 
geometriát leíró paramétereknek. Amennyiben egy ilyen geometriai tervező rendszer 
össze van kapcsolva egy szerkezetanalízis és egy optimáló egységgel, azok olyan 
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integrált CAE környezetet alkotnak, amely jól alkalmazható a kitűzött optimálási 
feladat hatékony megoldására (4. ábra). 
 

 
4. ábra: A végeselemes optimálási stratégia
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4 Alakoptimálás peremelem módszerrel 
A peremelem módszer a 70-es években fejlődött ki, mint a végeselem módszerrel 
konkurens numerikus technika elliptikus peremérték feladatok megoldására. A 
többfajta kidolgozott peremelemes megoldásmód közül a kollokációs módszer 
alkalmazása tűnt leginkább célravezetőnek, hiszen ezen a területen már ipari célú 
szerkezetanalízis szoftverek is készültek (BEASY, BETSY). Bár a kollokációs 
peremelem módszer bonyolultabb integrálmagú, szingularitásokkal is terhelt 
numerikus integrálási technikákat igényel, mégis abban az esetben, amikor a vizsgált 
test felszíne nem bonyolult alakú (a felszín a térfogathoz képest kicsi) előnyösen 
alkalmazható, mert hasonló hálófinomság esetén sokszor pontosabb eredményt ad, 
mint a végeselemes számítás. 
Az optimáló eljárásoknak általában, illetve a konkrétan használt SQP módszernek 
nagyon fontos, hogy az optimálási feltételek kiértékelése, valamint az 
érzékenységanalízis minél pontosabban történjen [22], hiszen ez adja a keresés 
kiindulópontját, illetve a keresési irányokat. Amennyiben a célfüggvény vagy az 
optimálási feltételek érzékenységei pontatlanok, úgy az optimum eléréséhez 
szükséges iterációs szám megnő (ami természetesen jelentős számítási 
időnövekedéssel jár), vagy kritikus helyzetben az optimálás stabilitását is 
veszélyeztetheti. 
Elemeztem a peremelemes optimálási ciklus elemeit és megállapítottam, hogy a 
peremfeszültségek, valamint ezek érzékenységeinek számítását pontosítani kell, így 
a továbbiakban a kutatás ezekre a területekre koncentrál. 

4.1 Peremelem módszer 

A peremelem módszer lényege abban áll, hogy a problémát leíró parciális 
differenciálegyenlet-rendszert visszavezetjük az eredeti egyenlettel egyenértékű 
peremintegrál-egyenletre (jelen esetben 3D-s lineáris rugalmasságtani alapfeladatot 
a Betti tétel alkalmazásával és a Gauss formula felhasználásával). A továbbiakban a 
peremelem módszer alapegyenleteit mutatom be lineáris rugalmasságtani feladatok 
megoldására (a dolgozat elején kitűzötteknek megfelelően, 1. ábra), kis 
elmozdulások tartományában. A 4. fejezetben a peremelemes irodalmi szokásoknak 
megfelelően x-el és y-al jelölöm a rugalmas tér pontjait. A tervezési változót - 
ellentétben a többi fejezettel, az ide vonatkozó irodalmi hagyománynak megfelelően - 
τ-val, eloszlását pedig a tervezési elemen v(ξ1,ξ2)-vel jelölöm. Az összefüggésekben 
a szummázási konvenciót használom. A végtelen rugalmas tér y helyén 
(továbbiakban: forráspont) ható egységterheléshez tartozó differenciálegyenlet 
megoldásának segítségével a feladat egy peremintegrál-egyenlet alakjában adható 
meg [16]: 
 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )ij j ij j ij jc u U , t d T , u d
Γ Γ

= Γ − Γ∫ ∫y y x y x x x y x x , (10) 

 ( ) ( ) ( ) , ,U ,ij ij i jr r
Gr

ν δ
π ν

⎡ ⎤= − +⎣ ⎦−
x y 1 3 4

16 1  (11) 
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 ( )
( )

( ) ( ), , , ,T ,ij ij i j i j j i
rr r r n r n
nr

ν δ ν
π ν

− ∂⎧ ⎫⎡ ⎤ ⎡ ⎤= − + − − −⎨ ⎬⎣ ⎦ ⎣ ⎦∂− ⎩ ⎭
x y 2

1 1 2 3 1 2
8 1 (12) 

Ahol x a futópont helyvektorát, ju ( )x  az elmozdulást, ( )jt x a peremfeszültséget, 

( )ijc y az integrálszabad tagot jelöli (melynek értéke a test belsejében az 
egységtenzor - δij, egy sima felületi pontban pedig ½ δij. ). Továbbá r jelölje a futó- és 
forráspont távolságvektorát (r=x-y), amelynek abszolút értéke ( )i ir r r= . Az ismert 

alapmegoldásokat ( )ijU ,x y , ( )ijT ,x y  háromdimenziós rugalmas esetre a (11) és (12)

egyenlet mutatja, ahol ,
i

i
i

rrr
x r

∂
= =

∂
, valamint G és ν ismert anyagjellemzők és n a 

külső normálvektor. Az i,j indexek a térkoordinátákat jelölik. A kollokáció 
módszerének alkalmazásával a vizsgált test felületét kisebb felületi elemekre osztjuk, 
amelyek úgynevezett csomópontokban találkoznak (diszkretizálás). Az elemek 
belsejében az elmozdulást és peremfeszültséget a csomóponti értékek és 
formafüggvények segítségével közelítjük. Ily módon a következő lineáris 
egyenletrendszerre jutunk [16]: 

  ,=Au Bt  (13) 
ahol ,A B  kvadratikus mátrixok, amelyeknek az elemei a felületi integrálok numerikus 
számításából származnak, ,u t  a csomóponti elmozdulás ill. peremfeszültség vektor. 
Az ismeretlen peremadatok ( Γu peremen , Γtt peremen u ) baloldalra történő 
rendezésével egy lineáris egyenletrendszerre jutunk: 

  ,=Kz b  (14) 
ahol z az ismeretlen peremadatok, b a megadott peremértékek vektora. A K mátrix 
nem szimmetrikus és teljesen kitöltött szerkezetű. Főátlóbeli elemeinél a forráspont 
és futópont közötti távolság (r) határértékben zérussá válik, így az 1/r illetve 1/r2-tel 
arányos alapmegoldásokat tartalmazó integrálmagok szingulárisak lesznek. Ezeket a 
merevtestszerű elmozdulás megoldás alkalmazásával eliminálhatjuk (pl. Brebbia és 
társai, [16]), vagy Cauchy főértékként számíthatjuk, kvadratikus négyszögelemek 
alkalmazása esetén Guiggiani és Gigante [51] regularizációs módszerével. 
 
A lineáris egyenletrendszer megoldása után rendelkezésre állnak a hiányzó 
peremelmozdulások és peremfeszültségek. Belső pontokbeli értékek és a teljes 
feszültségtenzor a peremen egy-egy utólagos lépésben számíthatók. 
 

4.1.1 Feszültségszámítás a tartomány peremén [51] 
Gépelemek alakoptimálása során leggyakrabban a peremfeszültségekre 
megfogalmazott optimálási feltételek merülnek fel. A járulékos hibaforrások 
elkerülése érdekében az elmozdulás-gradienseket a felületen a szokásos numerikus 
deriválás helyett (mint a DBETSY programban is) a peremintegrál-egyenlet analitikus 
deriválásával számoljuk. Kétféle kiinduló egyenletet alkalmazhatunk az j,hu ( )y  
elmozdulás-gradiensek meghatározására. Az első esetben deriváljuk (10) egyenletet 
a forráspont koordinátái szerint, 1,

ju C α∈ és 0,
jt C α∈  folytonossági feltételek (0 1< α ≤ ) 

teljesülése mellett, így a következő hiperszinguláris integrálegyenletet kapjuk [53]:  
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ikj
ikjh j,h ik, j j ik, j j j0

b ( )
c ( )u ( ) lim T ( , )u ( ) U ( , )t ( ) d ( ) u ( ) 0

ε→
Γ−Γε

⎧ ⎫⎪ ⎪⎡ ⎤+ − Γ + =⎨ ⎬⎣ ⎦ ε⎪ ⎪⎩ ⎭
∫

y
y y x y x x y x x y  (15) 

ahol ik, j ik, jT ( , ), U ( , )x y x y az ismert alapmegoldások deriváltjai, ikjhc ( )y , ikjb ( )y  
integrálszabad tagok. 
A második esetben a fent említett deriválást a peremintegrál-egyenlet regularizált 
alakján végezzük [51]:  

  ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )ij j j ij jT , u u d U , t d 0
Γ Γ

⎡ ⎤− Γ − Γ =⎣ ⎦∫ ∫x y x y x x y x x , (16) 

így egy olyan egyenletet kapunk, ahol az integrálok Cauchy főérték értelemben 
léteznek [16]: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )ij j,k ij,k j j ij,k jc u T , u u d U , t d
Γ Γ

⎡ ⎤= − Γ − Γ⎣ ⎦∫ ∫y y x y x y x x y x x .  (17) 

Megjegyzendő, hogy a folytonossági feltételek mindkét eljárásra érvényesek és 
azoknak a diszkretizálás során is teljesülniük kell. Mindazonáltal nem vonatkoznak a 
geometriára: elvileg sarkok és élek is felléphetnek, amíg a feltételek az elmozdulásra 
és a peremfeszültségre teljesülnek [52]. Az itt fellépő különböző rendben szinguláris 
integrálok numerikus számítására alkalmazott technikák ugyanazok, mint amelyeket 
az érzékenységek számításánál is felmerülnek, ezért a következő fejezetben 
kerülnek bemutatásra. 

4.2  Érzékenységanalízis  

Ebben az alfejezetben az érzékenységszámításnak az optimálási eljárásra gyakorolt 
hatásával foglalkozom. Kézenfekvő megoldás lenne, ha meg tudnánk adni az 
optimálási módszerre vonatkozó általános hibabecslő formulát. Ez azonban 
meglehetősen kilátástalan, hiszen sem az SQP-ra sem a kollokációs peremelem 
módszerre nem létezik hibabecslő formula és egy gyakorlati feladat esetén az 
optimálási feltételek értékeit, ill. az érzékenységek pontos értékeit nem is ismerjük. 
Az érzékenységszámítás hibájának hatásait az optimálási folyamatra egy egyszerű 
analitikus függvény példáján mutatom meg. 
 
4.2.1 Az érzékenységek hibájának iterációszámra gyakorolt hatása 
 A matematikai levezetés lehetőségének hiányában, tettem egy numerikus kísérletet, 
hogy láthassam, milyen mértékben befolyásolja az érzékenységi értékek hibája az 
optimum egy adott pontossággal történő eléréséhez szükséges iterációszámot. 
Minthogy a megcélzott alkalmazási példában a térfogatot fogjuk minimálni 
elmozdulás és feszültség feltételek mellett, ezért „számítási hibát” (adott százalékban 
megnöveljük a pontos értéket) csak az optimálási feltételek esetében fogom 
alkalmazni, miután a célfüggvény és annak érzékenysége nagy pontossággal 
numerikus problémák nélkül meghatározható. A bemutatott példában csak az 
optimálási feltétel érzékenysége rendelkezik adott nagyságú hibával, míg a 
valóságban a feltétel értékét is csak közelítőleg ismerjük. 
 
A számítási hiba jelentőségének illusztrálására vizsgáljunk meg egy egyszerű 
optimálási feladatot, ahol az optimálási feltétel és a célfüggvény analitikusan 
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számíthatók, amelyet az optimáló rendszerbe is beépített SQP optimálási eljárással 
tesztelünk: 

( ) 2 2
1 2 1 2f x , x x x min= + ⎯⎯→  

  ( )1
1: 3sin 0− + ≤xg e x , (18) 

1

2

2 x 2
2 x 2

− ≤ ≤
− ≤ ≤

 

 ahol 21, xx  a tervezési változók, f a célfüggvény, g az optimálási feltétel. Leállási 
feltételként a Kuhn-Tucker feltétel 1.0E-8-os értékét írjuk elő az összes futtatás 
alkalmával. 
Az említett feladatnál mind az optimálási feltételek, mind a célfüggvény analitikusan 
deriválhatók a tervezési változók szerint, így ebben a speciális esetben a tervezési 
változók terének egy tetszőleges helyén az érzékenységi értékek pontosan ismertek. 
Így tehát lehetőségünk van arra, hogy megvizsgáljuk, hány iterációra van szükség a 
pontos, valamint egy adott százalék hibával terhelt érzékenységi értékek esetében. 
Megvizsgálva a 0%, 10%, 20%, 30%, 40%-os hibával terhelt érzékenységi 
értékekhez tartozó iterációk számát (szimuláltam azt az esetet, amikor pl. egy 
feszültség-érzékenységet csak hibával tudjuk meghatározni) megállapítható (lásd 5. 
ábra), hogy a példában megadott optimálási feltétel esetén meglehetősen nagy 
hatása van az érzékenységi értékek pontosságának az iterációszámra.  
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5. ábra: A szükséges iterációk száma az érzékenységek perturbációjának 

függvényében 

Néhány egyéb analitikus függvényre megismételve a fenti elemzést, megállapítható, 
hogy az érzékenységek hibájának hatása nem elhanyagolható módon növeli az 
iterációszámot. Így, bár a fenti eljárás nem tekinthető bizonyítás értékűnek, 
megerősítve látom azt az elgondolást, hogy fontos feladat az érzékenységi értékek 
pontos meghatározása, mivel hatással van a optimálási folyamat számítási igényére 
nézve. 
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4.2.2 Az érzékenységszámítás módjai  
Az alakoptimálás során két alapvető módszert használnak az érzékenységek 
számítására: vagy differenciálhatjuk a kiinduló, az elmozdulásokra felírt 
egyenletrendszert a tervezési változók szerint (amelyet elvégezhetünk a 
diszkretizálás előtt vagy után), vagy az úgynevezett adjungált variációs módszer 
alkalmazásánál az optimálási feltételeket külön-külön határozzuk meg egy-egy 
adjungált feladat megoldásával és a variációs elv alkalmazásával. Ily módon, ha 
vesszük az összes feltételre vonatkozó egyenlet anyagi idő szerinti deriváltját az 
összes tervezési változó szerint, megkapjuk a kívánt érzékenységeket. Nyilvánvaló, 
hogy a két módszer között a különbség nem a pontosságban, hanem inkább a 
kiértékelés módjában van. Ha egy optimálási feladat kevés tervezési változó, de 
számos feltétel segítségével írható csak le, a direkt módszer hatékonyabbnak tűnik. 
Fordított esetben, kevés optimálási feltétel és több tervezési változó esetén az 
adjungált technika alkalmazása előnyösebb. Mindazonáltal az adjungált módszernek 
van egy komoly korlátja abban az esetben, amikor a feladat az elmozdulás vagy a 
feszültség pontbeli értékeire vonatkozó optimálási feltételeket tartalmaz, mert a 
koncentrált terhelés hatására nem korlátos integrálok lépnek fel. A direkt módszer 
alkalmazása ilyen megszorítást nem jelent és következetesen alkalmazható az 
elmozdulás-érzékenységek számítására a változó felületen, ezért ezt a módszert 
alkalmaztam. A direkt elmozdulás-érzékenység számítást alkalmazhatjuk a (16) 
regularizált peremintegrál-egyenletre [36], vagy a (10) Somigliana azonosságra 
anyagi idő szerinti deriválás alkalmazásával [77]. 

4.3 Elmozdulás-érzékenységek számítása  

A vizsgált test geometriájának változása egy időjellegű τ paraméter valamint a v 
alakváltozási sebességi mező segítségével adható meg: ( 00

:
τ =

Ω = Ω , 

( ))0 0τ = + τx x v x , ahol az alakváltozási sebességmező írja le a tervezési változó 
változásának hatását a vizsgált testre. Az egyszerűség kedvéért feltesszük, hogy az 
optimálási feltétel kiértékelésének helyén a test 2C felületű; ebben az esetben a 
peremintegrál-egyenlet a következő formában írható: 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )ik k k l ilk k ik
1 u u n , d t U , d 0
2 Γ Γ

δ + Σ Γ − Γ =∫ ∫y x x x y x x x y x  (19) 

ahol ( ) ( ) ( )l ilk ikn , T ,Σ =x x y x y , ( )ikU ,x y  a háromdimenziós rugalmas testre 

vonatkozó alapmegoldások, ( )sn x  a normálvektor. A ( )ilk ,Σ x y  alapmegoldást 
háromdimenziós rugalmas esetre a (20) egyenlet mutatja.  

 ( )
( )

( ){ }ilj , j il ,l ij ,i jl ,i ,l , j, r r r r r r
r

− ⎡ ⎤Σ = − + − +⎣ ⎦− 2
1 1 2 3

8 1
ν δ δ δ

π ν
x y  (20) 

 Az elmozdulás-érzékenységek az egyenlet anyagi idő (τ) szerinti deriváltjának 
képzésével (továbbiakban ponttal jelölve) számíthatók: 
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( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

i i kl ilk ik

ik
i r r ik r r

r

ilk
i i rl r ilk r r l

r

u u n , d t U , d

U ,
t v v U , D v d

y

,
u u D v , v v n d

x

Γ Γ

Γ

Γ

⎡ ⎤− Σ Γ + Γ =⎢ ⎥⎣ ⎦

∂⎧ ⎫
− + Γ −⎡ ⎤⎨ ⎬⎣ ⎦ ∂⎩ ⎭

∂Σ⎧ ⎫
− Σ − − Γ⎡ ⎤ ⎡ ⎤⎨ ⎬⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ∂⎩ ⎭

∫ ∫

∫

∫

i i i
x y x x y x x x y x

x y
x x y x y x x

x y
x y x x y x y x x

 (21) 

ahol rD  a következő differenciáloperátort jelöli: ( )r r
r

D : n
x n
∂ ∂

= −
∂ ∂

x , míg rlD .jelölje a 

következő operátort: ( ) ( )rl r l l r r l
l r

D n D n D n n
x x
∂ ∂

= − = −
∂ ∂

x x . Az elmozdulás-

érzékenységekre levezetett egyenletben megjelennek a kiinduló peremegyenlet 
alapmegoldásainak forráspont szerinti parciális deriváltjait tartalmazó integrálmagok 
is. Hasonlóan az alapegyenlethez, diszkretizálás után egy lineáris egyenletrendszert 
nyerünk az elmozdulás-érzékenységekre, amely csak jobb oldalában különbözik az 
eredeti, a szerkezetanalízis során az elmozdulásokra felírt egyenletrendszertől. 
Minthogy az érzékenységek számítására szolgáló integrálegyenlet ugyanolyan 
rendben szinguláris, mint a szerkezetanalízisnél használt kiinduló egyenlet, az ott 
használt módszerek itt is alkalmazhatók. Az elmozdulás-érzékenységszámításhoz 
javasolt numerikus módszer pontossága kielégítő, mert mentes a numerikus 
deriváltak számításától.  

4.4 Feszültség-érzékenységek számítása 

Hasonlóan a feszültségszámításhoz, a feszültség-érzékenységek meghatározása is 
egy utólagosan kapcsolt lépésben végezhető el, az elmozdulás-érzékenységek 
meghatározása után. Annyi felületi integrált kell kiértékelnünk, ahány 
feszültségfeltételt alkalmazunk az optimálásban, illetve aktív optimálási feltétel 
kiválasztása esetén elegendő a számítást csak ezekre elvégezni. Hasonlóan az 
elmozdulás-érzékenységekhez, itt is belátható, hogy az integrálmagok szingularitása 
nem növekszik a tervezési változó szerinti deriválás hatására. 
Tekintsük az elmozdulás-gradiensek számítására szolgáló integrálegyenletet egy 
sima (C2) felületi pontban, ahol a gradiensek létezéséhez szükséges 1,

ju C α∈ és 
0,

jt C α∈  folytonossági feltételek teljesülnek: 

ilj ij ikj
j,h l j j j0

k k

( , ) U ( , ) b ( )1 u ( ) lim n ( ) u ( ) t ( ) d ( ) u ( ) 0
2 y y

ε

ε→
Γ−Γ

⎧ ⎫∂Σ ∂⎡ ⎤⎪ ⎪+ − Γ + =⎨ ⎬⎢ ⎥∂ ∂ ε⎣ ⎦⎪ ⎪⎩ ⎭
∫

x y x y y
y x x x x y (22) 

Képezve az egyenlet anyagi idő szerinti deriváltját, az elmozdulás-gradiensek 
érzékenységének számításához a következő egyenletet kapjuk:  
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( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
2

ilj ilj ilj
i,k r l r l r r r r l j0 k r k k

1 u lim n D v n v v D v n u
2 y x y y

•

ε→
Γ−Γε

⎧ ⎛ ⎡ ⎤∂Σ ∂ Σ ∂Σ⎪ ⎜ ⎡ ⎤+ − + − + +⎢ ⎥⎨ ⎣ ⎦⎜ ∂ ∂ ∂ ∂⎢ ⎥⎪ ⎣ ⎦⎝⎩
∫y x x x x y x x x

( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )

( ) ( )

2
ilj ij ij ij

jl r r r r i j
k r k k k

ikjikj
j j

U U U
n u v v D v t t d

y x y y y

b bu u 0

• •

•
•

⎞⎡ ⎤∂Σ ∂ ∂ ∂
− − + − Γ +⎟⎢ ⎥ ⎟∂ ∂ ∂ ∂ ∂⎢ ⎥⎣ ⎦ ⎠

⎫⎪+ =⎬ε ε ⎪⎭

x x x y x

y y
 (23) 

ahol ikjikjb és b
•

integrálmentes tagok, amelyek egyedül a forráspont geometriai 
környezetétől függnek. Az így levezetett egyenlet integrálmagjaiban a kiinduló 
peremegyenlet integrálmagjainak forráspont koordinátái szerinti második deriváltja 
szerepel és ezek közül a legnagyobb figyelmet a hiperszingularitást okozó ( )ikT ,x y  
alapmegoldásban szereplő ( )ilk ,Σ x y  tag deriváltjaira kell fordítani. Részletesebben, 
(11) egyenletből látszik, hogy az U alapmegoldás szingularitása gyenge (1/r –típusú), 
ennek első deriváltja 1/r2 második deriváltja 1/r3 együtthatójú, de ez utóbbi egy a 
folytonossági követelmények miatt r-ed rendű ( ) ( )( )r rv v−x y  taggal van 

megszorozva. A (12) egyenletből látszik, hogy a ( )ilk ,Σ x y  alapmegoldást (és 
deriváltjait) tartalmazó tagoknál egyel magasabb rendű szingularitási viselkedést kell 
kezelni. A ( )ilk ,Σ x y  erős szingularitású (1/r2 együtthatójú), első deriváltja 
hiperszinguláris tulajdonságú 1/r3 együtthatóval rendelkezik. Bár második deriváltja 
együtthatójában 1/r4 szerepel, de ez meg van szorozva egy r-ben elsőrendű 

( ) ( )( )r rv v−x y  taggal, így végül ez a rész is csak hiperszinguláris.  
A fenti számítás sima pontra közvetlenül alkalmazható. Élek és sarkok esetében 
elegendő a környezetében egy megfelelően közeli sima ( 2C∈y ) pontot választani, 
így elkerülhetjük az integrálszabad tagok számítását, amely elég nehéz és 
időigényes feladat [53],[54].  
 
4.4.1 A hiperszinguláris integrálok számítása 
A (22) és (23) egyenletben szereplő határérték integrálok Hadamard-féle véges rész 
értelemben [35] veendők. Néhány szerző foglalkozott ezek analízisével [5], [53], 
[116] és megoldási módszereket ajánlottak a szingularitási probléma megoldására. A 
[53] tanulmányban javasolt extrakciós módszer szerint a hiperszinguláris tagok 
numerikus kezelése azon alapul, hogy az érintett elemen a szinguláris pont 
tetszőlegesen kicsi ε sugarú környezetének kihagyásával végezzük a felületi 
integrálást. Először szokás szerint a térbeli elemen lokális koordinátarendszert 
bevezetve ( )( )mN ξ x  formafüggvények és csomóponti értékek lineáris 
kombinációjával közelítjük a szerkezeti változókat (m a csomópontok száma az 
elemen). A lokális elemen a szinguláris pont körüli ρ, θ polárkoordináták bevezetése 
után (6. ábra b/ rész), a (22) egyenletben szereplő integrálmagok Laurent sorba 
fejthetők. A szinguláris pont körüli εΓ  görbe képe a lokális koordinátarendszerben 

εσ , a polárkoordináta rendszerben pedig ( ),α ε θ . Ezután analitikusan integrálunk a 
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sugárkoordináta szerint, így a szinguláris rész elkülöníthető. A módszer előnye, hogy 
bármely típusú elemre alkalmazható. 

     

a.) szinguláris pont környezetének leképzése b.) polárkoordináta transzformáció 

6. ábra: A szinguláris pont környezetének transzformációja 

A sorfejtést - a szingularitás aszimptotikus viselkedése miatt - szükséges és 
elégséges a második tagig elvégezni, hiszen a polárkoordináta transzformáció után a 
kritikus integrálmagok aszimptotikus viselkedése 1/r2 típusú. Mivel a módszer 
általánosan alkalmazható bármely hiperszinguláris integrálmagra, ezt használtam fel 
a (23) egyenlet integráljai esetében is.  
Az y szinguláris pont vagy forráspont az előző megfontolásoknak megfelelően egy 
elem belsejében helyezkedik el, így a (23) egyenlet hiperszinguláris részére 
koncentrálva kapjuk: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )

( )( ) ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )( ) ( )

2
ilj ilj m

lr r l r r0 ˆ ˆ k r ks

ikj ilj ikjm m m m m
j l j

ˆ ˆ ks

I lim D v n v v N d
y x y

b b
N u n N d N u

y

ε→
Γ −Γε

•
•

Γ −Γε

⎧⎛ ∂Σ ∂ Σ⎪⎜ ⎡ ⎤= + − ξ Γ ξ +⎨ ⎣ ⎦⎜ ∂ ∂ ∂⎪⎝⎩
⎞ ⎫⎛ ⎞∂Σ ⎪⎟ ⎜ ⎟ξ + ξ Γ ξ + ξ ⎬⎟ ⎜ ⎟ε ∂ ε⎟ ⎪⎝ ⎠ ⎭⎠

∫

∫

x x x y x

y x x x y x

   (24) 

ahol lrD  az elmozdulás-érzékenységszámításkor már definiált operátor és s
ˆ ˆ− εΓ Γ   

pedig az integrálási tartomány képe a szinguláris elemen, Nm pedig a 
formafüggvényeket jelöli.  

Itt meg kell jegyeznem, hogy a (24) egyenletben ( )ju
•

x  szorzótényezője korlátos, 
mivel az első tag szintén korlátos és az I integrál egésze is az. 
Másodrendben Laurent sorba fejtve az integrálmagokat a (20) egyenletben, a 
szinguláris rész elkülöníthető a szinguláris tagok levonásával és hozzáadásával. 
Vegyük észre, hogy a (21) egyenlet első integrálja reguláris, a hozzáadott szinguláris 
integrálokon a megadott tartományon analitikusan végrehajtva a ρ szerinti integrálást 
és a határértékeket meghatározva végül - a részletes levezetést mellőzve - a 
következő összefüggést kapjuk [52]: 
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( )
( )

( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( )

( )
( )
( )

2

0 1 20
0 ,

2 2 2
2 1

1 22 2
0 0 0 0

I lim I , d d I I I

F F 1F , d d F ln d F d .

∧

∧

ρ θπ ∧

− −ε→
α ε θ

∧
ρπ π π

− −
− − ∧

= ρ θ ρ θ = + + =

⎛ ⎞⎛ ⎞θ θ ρ θ γ θ⎜ ⎟= ρ θ − − ρ θ + θ θ − θ + θ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ρ ρ β θ β θ⎜ ⎟⎝ ⎠ ρ θ⎝ ⎠

∫ ∫

∫ ∫ ∫ ∫

   (25) 

ahol ( )β ε  és ( )γ ε  a εΓ  képének Taylor sorfejtésében szereplő tényezők: 

( ) ( ) ( ) ( )2 3,α ε θ = ρ = εβ θ + ε γ θ + Ο ε .  
Hasonlóan, mint az erősen szinguláris integrálok esetében, itt is csak reguláris 
integrálok szerepelnek, amelyek a szokott módon, Gauss kvadratúra segítségével 
számíthatók.  
 
A fent bemutatott módszer általánosan alkalmazható a hiperszinguláris magú 
integrálok kezelésére. Az én feladatom (25) egyenletbeli ( )1F− ϑ  és ( )2F− ϑ  
függvények meghatározása a (24) integrálmagjára vonatkoztatva, amelyet előttem 
még senki sem publikált. A levezetés elsőként a [77] publikációmban jelent meg 
és itt kissé rövidítve mutatom be. 
 
Az extrakciós tag analizálására írjuk át a derivált alapmegoldást a következő módon: 

 ( )
ilj

iljk3
k

1 L
y 8 1 r

∂Σ
=

∂ π − ν , ( )

2
ilj

iljkr4
k r

3 K
y y 8 1 r
∂ Σ

=
∂ ∂ π − ν   (26) 

ahol  

 
( ) ( ) ( ) , , , ,

, , , , , , , , , ,

, 1 2 3 1 2

3 15

iljk il jk ji lk lj ik il j ji l lj i k

ik l j lk i j jk i l i l j k

L r r r r

r r r r r r r r r r

ν δ δ δ δ δ δ ν δ δ δ

δ δ δ

⎡ ⎤ ⎡ ⎤= − + − − − + −⎣ ⎦ ⎣ ⎦
⎡ ⎤+ + + −⎣ ⎦

x y

   (27) 

( ) ( ) ( )
( ) ( )
( ) ( ) ( )

iljkr lj kr ,i ji kr ,l il kr , j il jr ji lr lj ir ,k

il jk ji lk lj ik ,r il , j ,k ,r ji ,l ,k ,r lj ,i ,k ,r

ik lr lk ri , j ik jr jk ir ,l lk jr jk rl ,i

ik ,l , j

K 1 2 r r r r

r 5 r r r r r r r r r

r r r

5 r r r

⎡= − ν δ δ − δ δ − δ δ − δ δ + δ δ − δ δ⎣
⎤− δ δ + δ δ − δ δ + δ + δ − δ ⎦

⎡− δ δ + δ δ + δ δ + δ δ + δ δ + δ δ⎣

− δ

x,y

( ),r lk ,i , j ,r jk ,i ,l ,r ir ,l , j ,k lr ,i , j ,k jr ,i ,l ,k ,i ,l , j ,k ,rr r r r r r r r r r r r r r r r r r r r ⎤+ δ + δ + δ + δ + δ + ⎦
   (28) 

Az iljkL  és iljrkK  sorfejtésében levő tagokat 0 és 1 indexszel jelöltük: 

 ( )2
iljrk iljrk0 iljrk1K K K= + ρ + Ο ρ  és ( )2

iljk iljk0 iljk1L L L= + ρ + Ο ρ  . 

A geometriával összefüggő tagok sorfejtése (távolságvektor: 
( ) ( ) ( )2

i i ir , A Bρ θ = ρ θ + ρ θ , i iA : A A= , Jacobi függvény, stb.) megtalálható [53]-ben 
mert ezekre a feszültségszámítás során szintén szükség van. Új feladat azonban a 
tervezési változóktól függő tagok sorfejtése: az alakváltozási sebességmezőé és 
annak gradiens tenzoráé.  
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Először adjuk meg formálisan a (25) egyenletben szereplő első tag sorfejtését: 

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( )

( )( ) ( )( ) } ( )( ) ( )( )

2k k
r1 r2iljrk0 iljrk1 l0 l14 4 3 6

k k
iljk0 iljk13 3 2 5

l0 l1 rr0 rr1 r0 r1 lr0 lr1 0 1

4A B3 1I , K K v v J J
8 1 A A

3A B1 1 L L
8 1 A A

J J Dv Dv J J Dv Dv N , N ,

∧ ∧ ∧⎧ ⎛ ⎞⎪ ⎛ ⎞ρ θ = − − + ρ ρ + ρ + ρ −⎨ ⎜ ⎟⎜ ⎟π − ν ρ ρ ⎝ ⎠⎝ ⎠⎪⎩
⎛ ⎞

− + ρ⎜ ⎟π − ν ρ ρ⎝ ⎠

⎡ ⎤⎡ ⎤+ ρ + ρ − + ρ + ρ ξ ρ θ + ρ ξ ρ θ⎣ ⎦ ⎣ ⎦
   (29) 

Összefoglalva a 2
1

ρ
 és 1

ρ ,  tagokat kapjuk 

( ) ( ) ( ) ( )r12 iljrk0 l0 iljk0 l0 rr0 r0 lr0 04 3

3 1 1 1F K v J L J Dv J Dv N
8 1 A 8 1 A

∧

−

⎡ ⎤
θ = − − −⎢ ⎥

π − ν π − ν⎢ ⎥⎣ ⎦
 (30) 

( ) ( )

( ) ( )

k k
r1 r1 r2 r11 iljrk0 l0 iljrk1 l0 iljrk0 l0 iljrk0 l16 4

k k
iljk0 l0 rr0 r0 lr03

rr0iljk1 j0 r0 lr0 iljk0 l0 rr1 l1 rr03

4A B3 1F K v J K v J K v J K v J
8 1 A A

3A B1 L J Dv J Dv
8 1 A

1 L J D v J Dv L J Dv J Dv J
A

∧ ∧ ∧ ∧

−

∧

⎧ ⎡ ⎤⎪ ⎛ ⎞θ = − − + + +⎨ ⎜ ⎟⎢ ⎥π − ν ⎝ ⎠⎣ ⎦⎪⎩
⎡− − −⎢π − ν ⎣

⎛ ⎞+ − + + −⎜ ⎟
⎝ ⎠

( ) 1
r0 lr1 r1 lr0 0 2

0

NDv J Dv N F
N −

⎫⎤⎡ ⎤ ⎪− +⎬⎥⎢ ⎥⎣ ⎦ ⎪⎦⎭
   (31) 
Az alakváltozási sebességmező és gradiense: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

r r2 3
r r1 r2

1 2

2 2 22
r r r2 2 3

2 2
1 1 2 2

v v
v , v v cos sin

v v v
cos 2 sin cos sin

2

∧ ∧
∧ ∧ ∧

ξ=η ξ=η

∧ ∧ ∧

ξ=η ξ=η ξ=η

⎛ ⎞
∂ θ ∂ θ⎜ ⎟ρ θ = ρ θ + ρ θ + Ο ρ = ρ θ + θ +⎜ ⎟∂ξ ∂ξ⎜ ⎟

⎝ ⎠
⎛ ⎞

∂ θ ∂ θ ∂ θρ ⎜ ⎟θ + θ θ + θ + Ο ρ⎜ ⎟∂ξ ∂ξ ∂ξ ∂ξ⎜ ⎟
⎝ ⎠

(32) 

A transzformációs sebességmező rd  iránnyal és a v eloszlásfüggvénnyel adott a 
tervezési elemen, amelynek lokális koordinátarendszerét ( )1 2,ζ ζ  jelöli. A tervezési 
elem és a peremelemek közötti transzformáció felhasználásával megadhatóak az 
alakváltozási sebességmező elemi lokális koordináták szerinti deriváltjai a 
polárkoordináta-rendszerben:  
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( )r j jr r

r r
i j j i j i i

v d dV Vd V d V , i, j 1, 2
∧

⎡ ⎤ ∂ζ ∂ζ∂ θ ∂ ∂∂ ∂
= + = + =⎢ ⎥

∂ξ ∂ζ ∂ζ ∂ξ ∂ζ ∂ξ ∂ξ⎢ ⎥⎣ ⎦
. (33) 

Sokkal bonyolultabb feladat rv
∧

 gradiens tenzorának előállítása: 

( ) j2 l i
lr lr0 lr1

i j r

j j
2 2

j jr rl k i l i l k i l i

i k 1 j r i j 1 i k 2 j r i j 2

v
D v Dv Dv

x

x xv v v v
cos si

x x

∧

ξ=η

ξ=η ξ=η

∂ξ∂ ∂ζ
= + ρ + Ο ρ = +

∂ζ ∂ξ ∂

⎛ ⎞ ⎛ ⎞∂ξ ∂ξ⎛ ⎞ ⎛ ⎞
∂ ∂⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟∂ξ ∂ξ∂ ∂∂ ∂ζ ∂ζ ∂ ∂ζ ∂ ∂ζ ∂ζ ∂ ∂ζ⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎝ ⎠ ⎝ ⎠+ θ + +⎜ ⎟ ⎜ ⎟∂ζ ∂ζ ∂ξ ∂ξ ∂ ∂ζ ∂ξ ∂ξ ∂ζ ∂ζ ∂ξ ∂ξ ∂ ∂ζ ∂ξ ∂ξ⎜ ⎟ ⎜ ⎟

⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠

( )2n

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟θ ρ + Ο ρ
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎝ ⎠
   (34) 

ahol például 

j

r

1

x
∂ξ⎛ ⎞

∂ ⎜ ⎟∂⎝ ⎠
∂ξ

 tag a kontravariáns bázisvektorok változását fejezi ki a felület 

első lokális koordinátairányában. 
 
Ezen összefüggések ismeretében meghatározhatóak a feszültség-érzékenység 
peremegyenletében szereplő tagok, így az aktív feszültségfeltételek érzékenységei, 
az elmozdulás-érzékenységek meghatározása után, egy következő lépésben a 
feszültségek meghatározásával párhuzamosan számíthatók. A tagok tényleges 
kiszámításához természetesen egy olyan numerikus integráló rendszer kidolgozása 
vált szükségessé, amely összemérhető pontossággal határozza meg a különböző 
rendben szinguláris magú integrálokat. Ezzel foglalkozik részletesen a következő 
alfejezet. 
 

4.5 Az alkalmazott numerikus integrálási módszerek  

4.5.1 Reguláris és majdnem szinguláris integrálok 
A numerikus integrálás pontosságát reguláris esetekben pl. Lachat és Watson 
alapján [82] tarthatjuk ellenőrzés alatt. 1/r2 és 1/r3 integrálmagú függvények 
számításakor a forrásponthoz legközelebbi pont környezetében az elemen be kell 
sűríteni az integrálási alappontokat a megadott hibakorlátnak megfelelően (7. ábra). 
Ez a módszer adaptív módon osztja az elemet alelemekre és sűríti rajtuk az 
integrálási alappontokat. 
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7. ábra: Az integrálási alappontok adaptív sűrítése 

Az alkalmazott Gauss kvadratúra legnagyobb rendje 20x20 alappont alelemenként, 
az általam készített szoftverben az alelemek maximális száma 50 (legfeljebb 10 
mindegyik elemi lokális koordináta irányában). Az integrálás pontossága 
szempontjából döntő jelentőségű, milyen pontosan tudjuk megadni az adott elemen a 
forrásponthoz legközelebb fekvő pontot. Az erre alkalmazott szokásos technika, a 
legközelebb eső csomópont vagy súlypont kiválasztása viszonylag durva közelítés, 
különösen akkor, ha a forráspont és az aktuális elem minimális távolsága 
összemérhető az elem méretével. Ennek pontosítására egy olyan módszert 
javasoltam, amelynek segítségével ez a pont görbült elemeken is könnyen 
kiválasztható [79]. A módszer lényege, hogy két tervezési változós 
távolságminimalizálási feladatként fogalmazzuk meg a legközelebbi pont 
meghatározásának problémáját. Egy optimáló eljárás (pl. az SQP [112]) hatékonyan 

megtalálja a megoldást (8. ábra), ahol a célfüggvény r  és annak érzékenysége 
k

∂
∂ξ
r

 

a következő módon fogalmazható meg: 

( ) ( )
2

8 3 8
j j k

j i 1 2 i j i 1 2 i j
i 1 j 1 i 1 k

r N , x Q , N , x Q ,
= = =

∂
∂ ∂ξ⎡ ⎤= ξ ξ − = ξ ξ − =⎢ ⎥ ∂ξ⎣ ⎦

∑ ∑ ∑
rr

r
r

r  (35) 

 

ahol Q jelöli a forráspontot N a formafüggvényeket, xi
  az elem csomópontjait. 

A legközelebb eső elempont kiválasztási pontosságának hatását a következő 
vizsgálat illusztrálja. A 9. ábra bal oldalán bemutatott elemen számítsuk ki 
numerikusan az 3

1
r  függvény felületi integrálját különböző módokon, ahol r a 

forráspont és az elemen levő futópont távolságát jelöli. 
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ξ

→

= = −

− ≤ ≤
− ≤ ≤
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8. ábra: Javasolt módszer a forrásponthoz legközelebb eső elempont 
kiválasztására 

 
A 2. táblázatban a második oszlopban egy egyszerű Gauss integrálás, a harmadik 
oszlopban a P pontnál, a negyedik oszlopban a P' pontnál történő alelemekre osztás 
és alappont sűrítés eredményeit foglaltuk össze különböző rendű Gauss kvadratúra 
esetén: 
 
 

P' 

P 

ξ 

ξ 

1

2 

Q 

Q ( -1.01 , -0.9 ) 

P ( -1.00 , -1.0 ) 

P'( -1.00 , -0.9 ) 

r 

 

 

 

( ) ( )

3
A

1 1

1 22 2
1 1 1 2

1 dA
r

1 d d
1.01 0.90

189.7635834722

− −

=

= ξ ξ =
ξ + + ξ +

=

∫

∫ ∫  

9. ábra: Az 3
1

r  függvény analitikus felületi integrálása 
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2. táblázat: Numerikus integrálási technikák pontosságának összehasonlítása 

Integrálás 

rendje 

Gauss-integrálás 

1 alelem 

2 alelemre 

osztás P körül 

3 alelemre 

osztás P’ körül 

(SQP) 

4x4   135.332302 

6x6   207.226553 

8x8 46.618970  184.037817 

12x12 242.475548 72.957861 189.063227 

16x16 95.646847 268.296615 189.702858 

20x20 188.266886 178.443201 189.760467 

60x60 203.934987 181.652482 189.763530 

 

A 2. táblázat eredményeit vizsgálva megállapítható, hogy a javasolt legközelebbi 
pont keresési technika alkalmazása nagyobb pontosságot eredményez, mint a 
hagyományos technikák. Belátható, hogy a beépített maximális 20x20-as Gauss 
integrálás alkalmazása az elemen már bőségesen elegendő (sőt a gyakorlatban 
ennél kevesebb is elég). A javasolt technika egyik erőssége a stabil és relatív gyors 
konvergencia. Másrészt így kevesebb helyen kell kiértékelni a függvényt (az előző 
fejezetben látható, hogy a vizsgálandó integrálmag meglehetősen bonyolult, így 
annak kiszámítása egy adott helyen jelentős időt követel) ennek következtében még 
számítási idő megtakarítást is eredményez. Mindez nem elhanyagolható tényező az 
amúgy is roppant számításigényes eljárásnál. 
 
Amennyiben a forráspont az elemhez nagyon közel fekszik, majdnem szinguláris 
elemről beszélünk. Ebben az esetben az alappontok sűrítésére, Lachat és Watson 
módszere helyett, egy Duffy és utána egy köbös koordináta transzformációt [121] 
alkalmazhatunk hatékonyan P’ körül, ahol P’ meghatározása a fent említett módon 
történik.  
 
Egy húzott rúd példáján vizsgáltuk mindkét eljárást (10. ábra). Az eredmények azt 
mutatják (11. ábra), hogy a köbös transzformáció jobb eredményeket ad, mint az 
adaptív integrálás, ha a forráspont egészen közel kerül az elemhez: 
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10. ábra: A húzott rúd véglapján a középső ponthoz tartó forráspontok 

Természetesen az integrálási alappontok maximális számát növelhetjük a nagyobb 
pontosság elérésének reményében. A tapasztalat azonban azt mutatja, hogy az 
adott hibakorlát mellett már nincs erre igény. 
 

 

11. ábra: Az adaptív integrálás összehasonlítása a köbös koordináta 
transzformációval. 

4.5.2 Gyengén szinguláris integrálok 
A gyengén szinguláris integrálokat egy koordináta transzformáció (polár vagy Duffy) 
után a szokásos Gauss integrálással meghatározhatjuk. 

4.5.3 Erős és hiperszinguláris integrálok 
Az erős és hiperszinguláris integrálok numerikus számításának módját már 
ismertettem a feszültségfeltételek érzékenységének számítására vonatkozó 
fejezetben. 
Ezek a numerikus technikák a peremelem módszerével végrehajtott szerkezeti 
analízis során fellépő integrálok pontosabb meghatározását célozzák. Előnyösen 
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alkalmazhatóak egy gradiens módszerrel történő szerkezetoptimáláshoz szükséges 
érzékenységszámításnál a szerkezeti változók gradienseinek nagyobb pontossággal 
történő kiszámításához is. Az itt fellépő integrálmagok numerikus kiértékelésének 
módja döntő befolyással lehet az érzékenységek pontosságára és ezen keresztül az 
optimálás eredményére. 

4.6 Az érzékenységszámítás tesztelése vastagfalú cső feladatnál 

A gyakorlati feladatok jelentős részénél sem a feszültségeket, sem a feszültség-
érzékenységeket nem tudjuk analitikusan kiszámítani. Annak ellenőrzésére, hogy 
gondolkodási irányunk helyes volt-e, olyan egyszerű feladatot választhatunk, ahol 
ezek az értékek ismertek. Ilyen Howland-féle húzott, furattal ellátott lemez [32], [34], 
vagy a belső nyomással terhelt vastagfalú cső problémája, amire az elmozdulások 
mellett a feszültségek is megadhatóak a sugár függvényében, így ha a cső külső 
sugarát választjuk tervezési változónak, akkor a feszültség-érzékenység 
komponensekre is kaphatunk analitikus értékeket. 
A cső lineárisan rugalmas acélra jellemző (E=210000 MPa, ν=0.3) anyagi 
tulajdonságokkal rendelkezik. A vastagfalú cső negyedét vizsgáljuk (megfelelő 
szimmetria feltételek alkalmazásával), a belső nyomás 100 MPa (12. ábra). A cső 
belső sugara 10 mm, a külső 20 mm és a csőből egy axiális irányban 20 mm 
hosszan kivágott darabot vizsgálunk. Az egyetlen tervezési változó a cső külső 
sugara. 
A tangenciális feszültségeket kétféle módon számítottam: a hagyományos úton a 
formafüggvények deriváltjainak alkalmazásával (A)-val jelölve és az általam javasolt 
módszerrel (B) jelöléssel. A tangenciális feszültség érzékenységét három módon 
határoztuk meg: először az A módon számított feszültségek véges differenciáját 
képeztük a tervezési változó ε=10-7 változásával (1. módszer), másodszor a B 
módszerrel számított feszültségekre alkalmaztuk a véges differenciát (2. módszer) és 
harmadszor a feszültségi egyenlet anyagi idő szerinti deriváltját határoztuk meg (3. 
módszer). Az értékeket 4 pontban vizsgáltuk, amelyek elhelyezkedését a 12. ábra 
mutatja. Az eredményeket a 3. táblázat foglalja össze.  

 

12. ábra: A vastagfalú cső 
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3. táblázat: A feszültségszámítás és a feszültség-érzékenység analízis eredményei 

 Pontok a b c d 

 tang. fesz. analitikus számítás 66.6667 66.6667 66.6667 66.6667 

A tang. fesz. formafüggvények 
deriválásával 

65.855 66.365 66.089 65.777 

B tang. fesz. az integrálegyenlet 
deriválásával 

66.617 66.392 66.656 66.546 

 tang. fesz. érz. analitikus 
számítás 

-8.888 -8.888 -8.888 -8.888 

1 tang. fesz. érz. véges diff. 
formafüggvény deriváltakkal. 

-8.746 -8.861 -8.723 -8.734 

2 tang. fesz. érz. véges diff. 
analitikus fesz. Értékekre 

-8.819 -8.881 -8.785 -8.808 

3 tang. fesz. érz. feszültségi 
egyenlet anyagi idő szerinti 
deriválásával 

-8.864 -8.827 -8.878 -8.854 
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13. ábra : A feszültségek és feszültség-érzékenységek relatív hibája 

A 13. ábra a feszültségek és feszültség-érzékenységek relatív hibáját mutatja. 
Megállapítható, hogy a feszültségek relatív hibája minden esetben kisebb, ha azokat 
a javasolt peremintegrál-egyenletből számoljuk, csak a B pontban közeliek az 
értékek, ami egy elem közepén elhelyezkedő pont. Majdnem hasonló a helyzet a 
feszültség-érzékenységek hibájával is, a B pontot leszámítva minden esetben 
stabilan a javasolt módszer adja a legkisebb hibát.  
 
Megállapítható tehát, hogy problémás (elem széléhez, sarokhoz közel eső) 
pontokban a Somigliana azonosság analitikus deriváltjaként kapott integrálegyenlet 
és ezen egyenlet anyagi idő szerinti deriváltjával képzett feszültség-érzékenységekre 
szolgáló egyenlet kiértékelése adja a legkedvezőbb eredményeket. Érdekes még 
megfigyelni azt is, hogy a két függvény lefutása is közel párhuzamos, ez további 
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bizonyítéka annak, hogy a feszültség-érzékenységek meghatározásakor különös 
gondot kell fordítani a feszültségek meghatározására is. Az élek körüli kisebb hiba 
okaként a helyi viselkedést kisebb hibával leíró egyenlet mellett a numerikus 
integrálás kisebb hibája is szerepet játszhat, hiszen ezekben a pontokban már 
bekapcsolódnak a numerikus integráló rendszer pl. majdnem szinguláris integrálokat 
számító elemei is. 
 
Az eredmények összehasonlításából látható, hogy a differenciálás különböző 
szintjein alkalmazott közelítések közül az általam javasolt módszer adja a 
legstabilabb eredményeket. 
 

4.7 Hegesztőtoldatos karima optimálása 

A teljes optimáló rendszer tesztelése céljából elvégeztem egy szabványos 
készülékkarima hegesztőtoldatának alakoptimálását lineárisan rugalmas homogén 
izotróp anyagi tulajdonságokat feltételezve.  
 
Az optimálás eredményét összevetettem analitikus úton számított [93] illetve 
gradiensmentes módszerrel [33] kapott alakkal.  
 
4.7.1 A vizsgált készülékkarima és szerkezeti modellje 
Az optimálás tárgyául egy API típusú (Standard 605), 36" csőátmérőjű karimakötést 
választottam. Az üzemi nyomás értéke 16 bar (ASA 150). 
 A 14. ábra a karimaszerkezetből kiragadott egyik karima-fél és tömítés főbb 
geometriai méreteit mutatja be. 
 

 

14. ábra: A készülékkarima geometriája 



Alakoptimálás peremelem módszerrel 

 44 

A karima-feleket 44 db M20-as csavarral kötik össze, a karima-fél és a csavarzat 
rugalmassági jellemzőit E=206000 MPa és ν=0.3 –al vettem figyelembe. A vizsgálat 
során a karima 1/44-ed részére készítettem modellt.  

  
a./ 94 elem, 284 csomópont  b./ 150 elem, 436 csomópont  

15. ábra: A karima vizsgált részének különböző diszkretizálásai 

A vágási felületek pontjainak síkra merőleges irányú elmozdulása zérus, ezzel 
biztosítva a vizsgált karimacikknek a teljes karimáéval megegyező alakváltozását. 
Az összeszorító csavar hatását egy, a csavarszár tengelyére eső csomópont 
tengelyirányú megfogása modellezi. 
A tömítő erők a tömítés felfekvő felületére eső elemeken megoszló erőként 
működnek, a belső nyomást, illetve az abból származó terhelést a 15. ábra a./ 
részén látható módon modelleztem.  
A diszkretizáláshoz kvadratikus négyszög peremelemeket használtam és többféle 
hálósűrűségű modellt készítettem. A finomított háló esetén szemmel láthatóan nem 
túl kedvező oldalarányú elemek sem jelentenek okoznak számítási pontatlanságot az 
alkalmazott adaptív integrálási technika miatt. 
 

4.7.2 Optimálási modell 
A szerkezetanalízis elvégzése után megállapítottam, hogy a fellépő feszültséggyűjtő 
hatások miatt a finomabb 15. ábra b./ szerinti diszkretizálást célszerű alapul venni 
egy szerkezetoptimáláshoz. Az optimálás során 13 db tervezési változót vettem 
figyelembe, amelyeket egy-egy kontrollponttal (lásd 16. ábra a./), egy 
eloszlásfüggvénnyel (lásd 16. ábra b./, amelyek az alakváltozási sebességmező 
abszolút értékét adják) és egy iránnyal, a kontrollpont helyi felületi normális irányával 
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vannak definiálva. Célfüggvényként a térfogat minimalizálását írtam elő, feszültség 
típusú optimálási feltétel figyelembe vétele mellett.  
Az iterációk történetét a 17. ábra, míg az iterációnkénti feszültségeloszlást a 18. ábra 
mutatja.  
 

 

 

 

a./ A tervezési változók 

csomópontjai 

b./ Az alakváltozási sebességmező eloszlása 

(a kontrollpont középen teljesen feketítve) 

16. ábra: A tervezési változók megadása 

 

 

17. ábra: Az alak változása az optimálás során 

 



Alakoptimálás peremelem módszerrel 

 46 

 

18. ábra: A feszültségértékek változása az optimálás során. 

Az optimálás során jól megfigyelhető, hogy a kúpos toldat meghosszabbodott, míg a 
kúpszög 8 °-ra csökkent. A feszültségeloszlás egyenletesebbé vált, az adott háló és 
optimálási modell határain belül, a maximális feszültség értéke lecsökkent. 
A bemutatott készülékkarima optimálását végeselemes technikára épülő OC 
módszerrel a [58] diplomamunka foglalja össze. 
A csavarok hatását a furatkörön ható, vonal mentén megoszló terhelés helyettesíti, 
ami az alkalmazott tengelyszimmetrikus végeselem modellben koncentrált erőként 
(FB) szerepel, a tömítő erőt pedig a tömítés középpontján ható koncentrált erő (FG) 
modellezi (19. ábra a-része). A több lépésben elkészült parametrikus végeselemes 
háló alkalmas az optimálás során várható geometriai változások követésére nagyobb 
torzulás nélkül. 
Az optimálási modell megalkotása is többlépcsős folyamat: az egyes optimálási 
futtatások eredményei alapján lehet megtalálni a tiltott, átmeneti és mozgatható 
tartományok megfelelő arányait és elhelyezkedését, valamint az egyéb hálótorzulást 
megakadályozó paramétereket. 
Az optimálási modellt a 19. ábra b-része mutatja: a tömör rombusszal jelölt 
csomópontok a mozgó csomópontok (mindig az aktuális normális irányában), az üres 
rombuszok a simítási (átmeneti) tartomány csomópontjait jelölik. 
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a./ A karima végeselemes 

modellje 

b./ Optimálási modell c./ Optimált alak 

19. ábra: Készülékkarima optimálása OC módszerrel [58] 

A kapott optimális alakot a 19. ábra c-része mutatja. Mind a belső, mind a külső 
felületen egyenletessé vált a feszültségeloszlás. Adaptív automatikus hálóval 
lefuttatva az optimálást és pontosítva a hálót, a kiindulási modellhez képest 100 
MPa-al csökkent a maximális feszültség értéke.  
 
Az egyszerűbb gyárthatóság érdekében az optimált alakot szabványos geometriai 
elemekkel (egyenes, körív, ellipszis) célszerű leírni (20. ábra). 

 

20. ábra: Az alak leírása egyszerű geometriai elemekkel 
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A metszetre történő egyszerű illesztés után az optimális alakot modellező geometria 
adatai kiadódnak:  
- a hegesztőtoldat félkúpszöge 7.18° (helyette 7.2°-ot fogunk alkalmazni) 
- a hegesztőtoldat-hengerestoldat lekerekítésének rádiusza ~ 60 mm, 
- a hegesztőtoldat-karimatányér átmeneti ellipszisének kistengelye 9 mm, 
nagytengelye 20 mm. 
A hegesztőtoldat hossza a karimatányértól mérve 77.6 mm. 
Az általam kapott eredmények és az OC módszer eredményei jó összhangban 
vannak Nagy [93] analitikus számításaival, amelyek 7.5°-os félkúpszöget tartanak 
optimálisnak. 
 

4.8 A peremelemes optimáló rendszer adatkapcsolata 

Az előbbiekben bemutatott numerikus technikák a feszültség és az elmozdulás- 
illetve a feszültség-érzékenységek meghatározására, valamint az optimálási ciklus 
irányítása az általam továbbfejlesztett 3DBESO programrendszer keretén belül került 
implementálásra. 
A 3DBESO alakoptimáló rendszer részletes fejlesztői szintű bemutatásától eltekintek, 
de ebben az alfejezetben bemutatok néhány olyan hasznos programtechnikai 
részletet, amelyek nagymértékben segítik a gyors és könnyű kezelhetőséget, ezáltal 
lehetővé teszik a program hatékony alkalmazását. A 3DBESO az input adatait egy 
szabványos formátumú szöveges állományból olvassa és futása során több olyan 
eredményfájl keletkezik, amelyek egyrészt a szerkezetanalízis eredményeit, az 
aktuális iterációnkénti geometriát és az SQP kimeneti adatait tartalmazzák. Miután a 
program Fortran nyelven íródott, a bemeneti állományok szerkezete az úgynevezett 
kártyás formátumot követi. Fontos megjegyezni, hogy egy feladat teljes megoldási 
idejének csak egy (sokszor kisebbik) része származik a tényleges optimálási futtatás 
gépidejéből. Jelentős hányadot tehet ki a probléma modellezése, bemeneti 
állományok elkészítése, hibakeresés, eredmények kiértékelése és értelmezése. 
Miután az alapprogram (bár a kutatási célú szoftvereknél ez általános) ma már 
elavultnak tekinthető módon csak szöveges input-output-ot kezel, ezért gondoskodni 
kellett az adatelőkészítést és a kiértékelést segítő eszközökről. Először a szoftverhez 
egy önálló pre- és posztprocesszor kifejlesztése merült fel, de a jelentős 
programozási igény miatt inkább egy létező rendszerhez történő illesztés mellett 
döntöttem. A kiválasztott rendszer a Geostar lett (a COSMOS végeselemes 
szerkezetanalízis program pre- és posztprocesszora), amelyhez az adatkapcsolatot 
úgy terveztem meg, hogy bármilyen verzió esetén az interface-ek változtatása nélkül 
az adatátvitel zavartalan legyen. 
 
Amint azt a 21. ábra is mutatja, a szerkezetanalízis feladat előkészítése a szokásos 
módon történik; a geometria megépíthető egyszerű esetben a Geostar-ban, vagy 
átemelhető tetszőleges CAD rendszerből a szokásos interface felületek 
használatával. Ezután 8 csomópontos shell elemekkel behálózzuk a test felületét, 
majd megadjuk a peremfeltételeket és az anyagjellemzőket. Az adatokat egy .gfm 
kiterjesztésű szöveges fájlba exportáljuk ki, amelyet átkonvertálunk a 3DBESO input 
formátumára és kiegészítjük az optimálási feladat definiálásával (célfüggvény, 
optimálási feltétel, tervezési változó, SQP bemeneti paraméterek és egyéb a 
program futását vezérlő input változó). 
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Geostar  Interface  3DBESO 
     

Preprocesszálás: 
geometria készítés, 
shell elemmel háló 
peremfeltételek  
anyagjellemzők 

 
→.gfm→ 
 

 
gfm_inp.exe 
Opt. feladat 
definiálása 

kézzel 

 
 

→.inp→ 

 
 

Input állomány 
 

↓    ↓ 

Ellenőrzés: 
Tervezési változók 
megadásának 
ellenőrzése 

 

←.gfm ← 

 

dv_gfm.exe 
 Szerkezetanalízis, 

Érzékenységanalízis,
vagy Optimálás 

futtatása 

↓    ↓ 

Posztprocesszálás:
iterációnkénti geom. 
fesz. elm. értékek 

 
←.gfm ← 
←.usr ← 

 
geo_gfm.exe
str_usr.exe 

 
←.geo← 
← .str ← 

Kimeneti állományok

21. ábra: Adatkapcsolat a Geostar és a 3DBESO programok között 

Az alakváltozási sebességmező megadása, amely az adott hálót és a geometria 
megváltozását kapcsolja össze, nehezen algoritmizálható. Miután a legtöbb hiba a 
tervezési változók megadásakor a tervezési változó által érintett csomópontok 
definiálásánál történt, ennek vizuális ellenőrizhetőségére egy konverter program 
csomóponti hőmérsékleti mezőként jeleníti meg a Geostar-ban a tervezési változók 
által érintett ponthalmazt. Az optimálás lefuttatása után az egyes iterációnkénti alakot 
szintén gfm fájllá konvertáljuk és így jelenítjük meg a posztprocesszáláskor. A 
Geostar lehetőséget teremt egy felhasználó által definiált eredmény megjelenítésére, 
- amelyet szintén egy text állományban kell elhelyezni - ezt használjuk ki például az 
iterációnkénti egyenértékű feszültségi eredmények megjelenítésére (lásd 18. ábra).  
 

4.9 A peremelemes optimáló rendszer értékelése 

A Körtélyesi, Erdősné, Mathiak kutatócsoport által kifejlesztett optimáló rendszer, 
amelynek szerkezetanalízis és általam fejlesztett érzékenységanalízis modulja a 
peremelemes technikára épül, előnyösen használható egyszerűbb felületű 
háromdimenziós gépelemek szabadfelületű alakoptimálására homogén, lineárisan 
rugalmas anyagtörvényt, kis elmozdulásokat feltételezve. Önálló munkám 
eredménye a nagy precizitású feszültség és feszültség-érzékenység számítás. 
Ennek során különféle szingularitású integrálmagok kiértékelését oldottam meg, 
valamint pontosítottam az elemen a forrásponthoz legközelebb fekvő pont 
meghatározására szolgáló algoritmust, amellyel tovább csökkenthető a fellépő 
numerikus integrálás hibája. Ezek számítási igénye magasabb a szokásos 
technikákénál, viszont tapasztalataim szerint az optimáló eljárás kevesebb iteráció 
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alatt konvergál. További előny, amely ebből és a peremelem módszer használatából 
adódik, hogy az iterációs lépések során a feladatok jelentős többségénél nem 
szükséges újrahálózást végrehajtani. Ez jelentős számítási idő nyereséget 
eredményez a végeselemes megoldási stratégiával szemben. A felületi elemek csak 
kisebb torzulást szenvednek, amelyek hatása az eredményre az adaptív numerikus 
integrálási technikák alkalmazása miatt csekély. 
 
A pontos szerkezetanalízis és érzékenységszámítás valamint megbízható optimáló 
algoritmus használata megfelelő számítási eszközt ad a tervező számára. Az 
optimumot a továbbiakban az optimálási modell határozza meg. Ezen a területen 
Mathiak [87] végzett kutatásokat, amelynek eredménye egy adaptív tervezési 
modellfinomítás lett.  
A kifejlesztett optimáló rendszer csak jelentősebb nem tudományos értékű 
programozási ráfordítással tehető alkalmassá összetettebb ipari feladatok 
megoldására. Ennek egyik oka, hogy a feladat-előkészítési fázis időigénye az ipari 
alkalmazásokban érzékeny pont, és a kutatási célra jól bevált rendszer ezen a 
területen gyenge teljesítőképességű (pre és postprocesszor nehézkessége). 
A másik ok, hogy a kizárólag alkatrész szintű vizsgálatokat lehetővé tevő 
szerkezetanalízis szoftver meggátolja az alkatrészek közötti terhelésátadásból adódó 
peremfeltétel változások figyelembe vételét az optimálás során.  
 
A fenti korlátok feloldását az integrált CAD/FEM rendszerek alkalmazása jelenti, így 
az optimálási modellalkotás kérdéseit a továbbiakban ezzel az eszközzel vizsgálom. 
 

4.10 Kapcsolódó publikációs tevékenység 

A peremelemes szerkezetoptimáláshoz, a feszültség ill. feszültség-érzékenység 
számításban alkalmazott pontosabb módszerekhez kapcsolódó saját publikációk: 
[32],[34],[36],[37],[77],[79],[80]. 
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5 Optimálás integrált CAE rendszerben  
Az iparban előforduló optimálási feladatok megoldásakor a modellezésre fordítható 
idő erősen limitált és a kiinduló geometriát is 3D-s alaksajátosság alapú parametrikus 
CAD rendszerekben adják meg. A dolgozat másik célkitűzése összetett térbeli 
geometriájú minimális térfogatú gépelemek tervezésére modellezési eljárást 
javasolni, ezért célszerű az optimálási modellalkotás kérdéseit integrált CAD/FEM 
rendszerben vizsgálni. 
 

5.1 Az optimálási stratégia pontosítása 

A 3.5 fejezetben bemutattam a folytonos geometriai alapú alakoptimálás előnyeit és 
főbb lépéseit. Ebben a fejezetben ezt a stratégiát analizálva, rámutatok a módszer 
gyenge pontjaira és megoldási javaslatot teszek kiküszöbölésükre, amelyet néhány 
példán keresztül illusztrálok. 
Az optimálási folyamat menetét a 4. ábra mutatja. A geometria megadásához el kell 
készíteni a kiinduló konstrukció alaksajátosság alapú parametrikus háromdimenziós 
modelljét. A feladat preprocesszálási fázisában ezen kívül az optimálási modell és a 
szerkezeti modell megadására kerül sor. Az optimálási modellben tervezési 
változónak a geometriai építkezés során megadott paraméterhalmazból 
választhatunk. A célfüggvényként többnyire a térfogatot, míg optimálási feltételként 
elmozdulás és feszültség típusú mennyiségeket korlátozhatunk. A szerkezetanalízis 
modell megadása már nem parametrikus, ott a peremfeltételeket a geometriai 
entitásokhoz (felületek, élek, csomópontok) rendelve adjuk meg. Az érzékenységek 
meghatározhatósága miatt a peremfeladatnak állandó értékűnek vagy folytonosan 
differenciálhatónak kell lennie a tervezési változók szerint a teljes optimálási ciklus 
alatt. Ez például akkor fordul elő, ha felületi nyomást írunk elő a változó peremen, 
illetve ha kontakt peremfeltétel van adva összeállítások esetén. Ez egy feltételt jelent 
az optimálási feladat megfogalmazására nézve. 
A szerkezetanalízis elvégzése után a vezérlés az optimáló modulra kerül, ahol a 
tervezési változók új értéket kapnak és megtörténik a leállási feltétel ellenőrzése is. 
Amennyiben új lépésre van szükség, újraépítésre (regenerálásra) kerül először a 
geometria, majd a szerkezetanalízis modell, és folytatódik a folyamat a 
szerkezetanalízistől kezdődően. Ha azonban a leállási feltétel teljesül, akkor az adott 
modellel elértük az optimumot a ciklus megszakad.  
 
Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy a kiválasztott optimálási stratégiával szembeni 
elvárások:  

• A geometria gyors, egyszerű, hatékony elkészíthetősége parametrikus 3D-s 
geometriai tervezőrendszer segítségével. 

• A végeselem modell egyszerű megfogalmazása, geometriai elemekhez kötött 
peremfeltételek megadásával, automatikus hálógeneráló alkalmazása helyi 
hálósűrítéssel. 

• Az optimálási modell megadhatósága: több terhelési eset figyelembevételével 
is, célfüggvény adott listából választható, optimálási feltételek megadása a 
végeselem analízis (elmozdulás, feszültség) eredményeire támaszkodva, a 
tervezési változók a parametrikus geometria tetszőleges méretei konstans 
alsó és felső határok között. 



Optimálás integrált CAE rendszerben 

 52 

 
Az integrált CAD/FEM rendszerek ezeknek az elvárásoknak többnyire eleget 
tesznek. Ebből arra következtethetnénk, hogy az ilyen rendszereket rendszeresen 
használják a tervező mérnökök optimálási feladataik megoldására, ez azonban 
sajnos nincs így [74]. Ezért meg kell vizsgálnunk, melyek azok a fő problémák, 
amelyek nehezítik egy ilyen rendszer használatát. 

5.2 Az optimálási ciklus megszakadásának lehetséges okai 

Egy jól definiált optimálási feladat esetén az optimáló algoritmus megtalál egy 
(legalább lokális) optimumot, amely mindenképpen nagy segítség a tervezőnek, 
akinek a feladata a konstrukció megjavítása. Ha az optimálási ciklus azonban még 
az optimum elérése előtt megszakad, az így kapott „megoldás” a legtöbb esetben 
teljesen használhatatlan, általában távol van az optimumtól. Így tehát fontos annak a 
megállapítása, hogy milyen okok vezethetnek az optimálási ciklus idő előtti 
megszakadásához. 
Stabil optimálási módszer esetén csupán három ok vezethet az optimálás idő előtti 
leállásához: 

• A geometriai modell összeomlása 
• A peremfeladat megadásának lehetetlenné válása 
• A háló felépíthetetlensége az új geometria esetén. 

Az első esetben a keresési tartományban a tervezési változók olyan 
értékkombinációt vesznek fel, amelyik nem esik bele a geometriát felépítő 
alaksajátosságok értelmezési tartományába. Fontos tehát megvizsgálni, milyen 
megkötéseket kell figyelembe venni az optimálási feladat megadásakor ennek 
elkerülésére. Amennyiben a geometriai modell hiba nélkül felépül, akkor sem biztos, 
hogy a szerkezetanalízis modell is automatikusan újragenerálható: hiszen 
lehetséges, hogy az új geometrián hiányoznak olyan felületek, amelyeken 
peremfeltétel volt megadva a szerkezeti modellen, vagy új felületek keletkeznek, és 
így teljesen megváltozik a mechanikai feladat. Az optimálási modellnek 
biztosítania kell, hogy a felületi topológia, vagyis a felületek kapcsolódási 
sémája változatlan maradjon az optimálás során. Ez a kritérium egy elégséges 
feltételt ad az optimálási és szerkezeti modell iterációs lépésenkénti 
újraépíthetőségére. Ekkor még mindig elképzelhető, hogy valamelyik iterációs 
lépésben a hálógeneráló algoritmus nem képes elkészíteni a vizsgált test vagy 
szerkezet diszkretizált modelljét, de ennek a valószínűsége viszonylag kicsi, mivel a 
legújabb hálózó eljárásokba iteratív technikát építenek be, amely ilyenkor 
megváltoztatja az átlagos elemméretet, és előröl kezdve megismétli a diszkretizálási 
folyamatot. 
 

5.3 Keresési tartomány megadása 

Egy adott geometriát a tervezőmérnök sok különböző módon képes „lekódolni a CAD 
rendszer nyelvére”, vagyis egy adott tárgyhoz (22. ábra) számos paraméterezés 
(például alaksajátosság-sorrend) lehetséges (23. ábra), amely leírja a kiinduló 
konfigurációt. Ezeket geometriai reprezentációknak fogjuk nevezni. Két geometriai 
reprezentációt különbözőnek fogunk nevezni, ha akár az alaksajátosságokban, akár 
a vázlatokban bármi eltérés is van, beleértve a mérethálózatot és az alkalmazott 
geometriai kényszerkapcsolatokat is (pl. érintőlegesség két elem között).  
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22. ábra: Egy vizsgált test fényképe 

 

 

23. ábra: Egy adott geometriai reprezentáció és CAD megvalósítása 

Annak eldöntése, hogy a lehetséges geometriai reprezentációk közül melyik a 
legalkalmasabb az optimálási feladat megoldására, meglehetősen nehéz feladat. 
Nem ismerünk olyan általános mérőszámot, amely alapján két tetszőleges 
reprezentációt össze tudnánk hasonlítani az optimálás szempontjából (bár 
értelmezési tartományuk mértéke valamelyest jellemezné őket, de ezt a mérőszámot 
a gyakorlati esetekben úgysem tudnánk kiértékelni). Ilyen kritérium hiányában 
szükség van a CAD modellezői tapasztalatra, amellyel a tervező olyan geometriai 
reprezentációt hoz létre, amely jól áttekinthető alaksajátosság-fával rendelkezik és a 
paraméterek lehető legnagyobb variálása mellett is regenerálható geometriát 
eredményez [75].  
Amennyiben ilyen formán elkészült a vizsgált objektum háromdimenziós 
parametrikus modellje, akkor rendelkezésre áll egy „szabályrendszer” (az 
alaksajátosságok sorrendje), amely a geometriát leíró összes paraméter vektorán (az 
összes független alaksajátosság- és vázlatparaméter) van értelmezve.  
Ebből a paraméterhalmazból választjuk ki az optimálásnál használt tervezési 
változókat, amelyek így közvetlenül módosítják a geometriát. A tervezési változók 
kiválasztása után meg kell adni a keresési tartományt, amelyet a tervezési változók 
alsó és felső határa definiál, amint azt (36) egyenlőtlenség mutatja. Az optimáló 
algoritmus a kiinduló geometriához tartozó kezdőpontból indulva a megoldásokat a 
keresési tartományként definiált ndv dimenziós téglatestben keresi, ezért bár ennek 
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helyes definiálásáról nagyon ritkán esik szó, a megoldás megtalálásában alapvető 
szerepe van.  

  i i ix x x i 1..ndv≤ ≤ ∀ =  (36) 
Általában a keresési tartományt a szerkezetre megadott működési feltételek keretein 
belül minél nagyobbra választjuk, hogy a várható optimum ne kerüljön ki belőle. 
Ennél azonban sokkal mélyebb megfontolásokra lenne szükség általában is, de 
különösképpen akkor, ha a geometriát alaksajátosság alapú háromdimenziós 
tervezőrendszerben írjuk le. Ilyen esetben figyelembe kell még venni a geometria 
felépítésére szolgáló szabályrendszer értelmezési tartományát (amelyet 
továbbiakban regenerálási tartománynak fogunk nevezni), hiszen ennek figyelmen 
kívül hagyása esetén a geometria nem építhető újra és egy úgynevezett 
„regenerálási hiba” lép fel, amelynek következtében az optimálási ciklus félbeszakad. 
Feltehető, hogy megfelelő geometriai reprezentáció kiválasztásakor a kiinduló 
geometria egy adott környezetére minden geometria regenerálható. Ekkor 
megállapítható, hogy a keresési tartomány nagyságára egy felső korlátot ad az a 
feltétel, hogy annak minden pontját tartalmaznia kell a regenerálási tartománynak is.  
 

5.3.1 Példa a keresési tartomány és a regenerálási tartomány bemutatására 
A probléma megvilágítása érdekében megvizsgáljuk, hogy egy adott vastagságú és 
szélességű, egyszerű L alakú alkatrész hosszirányú méreteinek változása esetén 
hogyan alakul a regenerálási és a keresési tartomány kapcsolata. A vizsgált modell 
egyik geometriai reprezentációját mutatja a 24. ábra a./, ahol a változó méreteket egy 
bázisfelülettől adtuk meg. Feltételeztük, hogy létezik egy c konstans, a beépítési 
felső korlát (geometriai optimálási feltétel). A változó méretek az ábrán x1 és x2 –vel 
vannak jelölve. Ebben a geometriai reprezentációban, amennyiben a két változó 
méret értéke egymáshoz közelít, akkor az alkatrész egyik felületének mértéke 
nullához tart (eltűnik) és ez okozhatja a geometria vagy a szerkezeti modell 
újraépítésének a hibáját. Figyelembe véve a beépítési feltételt is, a regenerálási 
tartomány a ferde vonalkázással határolt háromszögre adódik (24. ábra b./). 
A hagyományos gondolkodás szerint keresési tartományként a 24/b ábrán 
pontozással jelölt négyzetet választanánk, vagyis mindkét mérettől megkövetelnénk, 
hogy a feltételezett geometriai optimálási feltételt külön-külön teljesítse. Az ábrából 
látható azonban, hogy ez a tartomány olyan pontokat is tartalmaz, ahol a geometria 
nem regenerálható, ilyen esetekben az optimálási ciklus megszakad és a kapott 
eredmény közelében sincs az optimumnak. 
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a./ b./ 

24. ábra: Az L alakú lemez méretezése bázisfelülettől és a regenerálási 
tartomány 

Láncméret alkalmazása esetén (ami az L alakú lemez egy másik geometriai 
reprezentációját jelenti, 25. ábra a./) a geometriai kényszer c határozza meg a 
regenerálási tartomány határát, amelyet a 25. ábra b./ mutat. Itt ismét belátható, 
hogy bármely konstans határokkal rendelkező téglalap, amely teljes egészében 
benne fekszik a regenerálási tartományban (szintén ferde vonalkázással és 
szaggatott határokkal jelölve az ábrán) kizár jelentős számú értékes lehetséges 
megoldást.  

 
a./ b./ 

25. ábra: Az L alakú lemez méretezése láncméretekkel és a regenerálási 
tartomány 

 

Ezekből az egyszerű esetekből azt szűrhetjük le, hogy bár a tervezési változók 
függetlensége nem sérült egyik feladatnál sem, a keresési tartomány lehetséges 
maximális határa, amelyre a felületi kapcsolódási mód változatlan marad, 
összefüggést teremt a tervezési változók tartományának határai között. Az optimálási 
feladatok megadásakor a lehető legnagyobb keresési tartományt szeretnénk előírni, 
amely kizárólag téglatest alakú lehet, így célszerűnek tűnik a változó méretek 
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terében értelmezett regenerálási tartomány minél nagyobb részét meghatározni és 
leképezni a tervezési változók terén értelmezett téglatest alakú keresési tartományra. 
Így a tervezési változók a továbbiakban már nem a geometria valóságos 
méretei. Amennyiben ilyen transzformációt alkalmazunk, kis járulékos ráfordítással a 
feladatot egyúttal normálhatjuk; ekkor a keresési tartomány egy ndv dimenziós 
egységkockává válik, ami kedvezően befolyásolja a konvergencia tulajdonságokat is. 
Visszatérve és alkalmazva ezeket a gondolatokat az L alakú lemez problémájára, 
zárt alakban megadhatóak azok a transzformációs összefüggések, amelyek 
kapcsolatot teremtenek a regenerálási tartomány és az egységnégyzet keresési 
tartomány között. Háromszög alakú regenerálási tartományok esetén Duffy típusú 
transzformációval írható fel a leképzés, amelyet bázisméretezés esetén a 26. ábra, 
láncméretek alkalmazása esetén a 27. ábra mutat. Megjegyezzük, hogy miután a 
keresési tartománynak mindig egy zárt tartománynak kell lennie, és minthogy a 
regenerálási tartomány és képe nyitott, így a mérnöki gyakorlatban a tényleges 
keresési tartomány az egységnégyzetbe írható tetszőleges zárt négyzet lehet 
(például: [0.05,0.95]2).  
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26. ábra: A transzformációs kapcsolat bázisméretek esetén 
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A transzformációs kapcsolat:  
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27. ábra: A transzformációs kapcsolat láncméretek esetén 

 

5.3.2 Következtetések az optimálási modellalkotáshoz 
A helyes optimálási modell megalkotásakor két fő problémára kell választ találnia a 
tervezőnek : 
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• mi tekinthető egy adott geometria jó paraméterezésének az optimálás 
szempontjából, illetve 

• hogyan adható meg a tervezési változók határa anélkül, hogy kizárnánk 
lehetséges megoldásokat az optimálás köréből, ugyanakkor mindig 
biztosítsuk a geometria és a peremfeladat újraépíthetőségét. 

 
A geometria paraméterezése akkor enged nagyobb mértékű megváltozásnak teret, 
ha minél kevesebb alaksajátosságból épül fel, az építőelemek áttekinthető, 
asszociatív kapcsolatban vannak egymással. A mérethálózat felépítése szintén 
hatással van a módosítás módjára a benne foglalt kényszerkapcsolatokon keresztül. 
Tapasztaltam, hogy a változó tartomány paraméterezésekor a mérethálózat  
felépítésekor célszerű előnyben részesíteni a láncméretezést a bázisfelülettől való 
méretezéssel szemben. Olyan esetben, amikor célunk az eredeti geometria valamely 
tulajdonságának megtartása, ezt a méretek közötti kapcsolat előírásával oldhatjuk 
meg. 
Az optimálási tartomány akkor a legkedvezőbb, ha az összes lehetséges 
megoldáson folyhat a keresés. Ez a tartomány (amit regenerálhatósági tartománynak 
neveztem) nem feltétlenül téglatest alakú, a tartomány határait a geometria 
paraméterezéséből adódóan olyan görbék írják le, amelyek függhetnek a többi 
változó mérettől. Optimálási tartományként a tervező viszont csak téglatest 
tartományt adhat meg ℜndv-ben. Az ellentmondás feloldására - az adott feladat 
lehetőségeihez képest - a lehetséges tartomány minél nagyobb nyílt résztartományát 
le kell képezni az ndv dimenziós egységkockára, és az így kapott változókat kell 
tekinteni tervezési változóknak [78]. 
 
 

5.4 A tervezési változók megadása egy fogantyú optimálása során 

A tervezési változók és a változó méretek közötti analitikus transzformációs 
kapcsolat megalkotására tekintsünk egy viszonylag egyszerű optimálási feladatot, 
egy tömegközlekedési eszközökön használatos kapaszkodó példáját. A vizsgált 
kapaszkodó fő méreteit a 28. ábra a./ része mutatja. A feladat megoldásának első 
lépése a megfelelő geometriai reprezentáció kiválasztása és az alkatrész CAD 
modelljének elkészítése. 
 
5.4.1 A geometriai modellalkotás 
A kapaszkodó számos lehetséges geometriai reprezentációi közül tapasztalataink 
[35] alapján a következőt választottam:  

• Az építkezés alapja a 28. ábra a./ része által mutatott vázlat, amely a 
kapaszkodó keresztmetszetét mutatja beméretezve. A kiinduló testmodell 
ennek a vázlatnak a 20 mm-es (vázlat síkjára merőleges) kihúzásával 
keletkezik. A bemutatott vázlat számos vízszintes, függőleges, érintő, 
szimmetria kényszert is tartalmaz, amelyek leolvashatóak az ábráról. Miután 
ezek is részei a vázlat megadásának, így a geometriai reprezentációhoz is 
hozzátartoznak. 

• A belső lekerekítés sugarát (RB) egyenlet vezérli, amely ezt a lekerekítést a 
kihúzási méret negyedén tartja (kezdetben 5 mm). A külső lekerekítés sugarát 
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(RK) hasonló módon a szár szélességének (kiinduló geometrián 12 mm) 
negyedében határoztuk meg (28. ábra b./). 

• A szár és a kapcsolódó rész közötti váll lekerekítés sugarát a két méret 
különbségének negyedében határoztuk meg (kiinduló geometrián (15-12)/4 ) 
(28. ábra c./) 

• Végül a szimmetriatengelyhez képest ±30°-ra megosztottuk a kézzel érintkező 
felületeket, ami a peremfeltétel megadásához szükséges.  

 

 
a./ a keresztmetszeti vázlat és 

méretezése 

b./ belső és külső 

lekerekítések 

c./ alsó váll 

lekerekítése 

28. ábra: A kapaszkodó geometriai modellépítése 

 

5.4.2 A szerkezeti modell 
Két terhelési esetet vettünk figyelembe: egy 800 N-os húzást (1. terhelési eset: 29. 
ábra a./) és a kapaszkodó két átellenes belső oldalsó lekerekített felületén 30-30 N-
os erőt, ami lényegében egy csavarást jelent (2. terhelési eset: 29. ábra b./). Bár 
elvileg előfordulhat olyan helyzet, amikor a két terhelés egyszerre hat, az optimáló 
rendszer lehetőségeinek bemutatására úgy feltételeztük, hogy a terhelési esetek 
külön-külön hatnak a vizsgált tárgyra. A kapaszkodó szárán elhelyezkedő furatban, 
ahol a valóságban egy csap helyezkedik el, amely a felfüggesztéshez kapcsolódik, 
teljes megfogást alkalmaztunk leegyszerűsítve ezzel a két alkatrész között fellépő 
kontaktkapcsolatot. Lineárisan rugalmas, homogén, izotróp anyagi tulajdonságokat 
tételeztünk fel (E=1600 MPa, ν=0.35), a számításokat a kis alakváltozások 
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figyelembevételével végeztük a COSMOS FFE (Fast Finite Element) megoldóját 
használva. Az előzetes számítások beigazolták, hogy a kezdetben alkalmazott 
egyenletes finomságú háló nem ad kielégítő eredményeket a befogáshoz viszonylag 
közel elhelyezkedő kis sugarú lekerekítések környezetében, ezért ott lokális 
hálófinomítást alkalmaztunk (lásd 29. ábra c./).  

 

  

 
 

a./ húzás terhelési eset b./ csavarás terhelési 
eset 

c./ lokális hálófinomítás  

29. ábra: Terhelési esetek és hálófinomítás 

A szerkezetanalízis eredményeit a 4. táblázat foglalja össze, ahol a maximális 
feszültségek és deformációk találhatóak.  
 

4. táblázat: A szerkezetanalízis eredményei a kapaszkodó kiinduló alakjára 

Terhelési eset Maximális Mises (HMH) 

egyenértékű feszültség [MPa] 

Maximális deformáció [mm]

1. (húzás) 13.8 2.0 

2. (csavarás) 4.7 1.3 

 

5.4.3 Optimálási modell 
Az optimálás célja a súly (térfogat) csökkentése feszültség és elmozdulás típusú 
korlátozó feltételek mellett. A figyelembe vett elmozdulás típusú optimálási feltétel  
3 mm volt az első és 7 mm a második terhelési esetben, míg a szerkezetre 
megengedett maximális feszültség mindkét esetben 30 MPa volt (minden esetben 
megengedve egy 5%-os hibahatárt). 
 
A következőkben az optimálási modell legfontosabb elemére, a tervezési változók 
definiálására, és az alkatrész geometriai méreteivel való kapcsolatra fogunk 
koncentrálni.  
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Elsőként a változtatandó valós geometriai méreteket kell kiválasztani, a kapaszkodó 
esetén ezek a következők: a kapaszkodó síkjára merőleges méret (D1), az íves rész 
keresztmetszetének szélessége (D2), a szár szélessége (D4) és hossza (D8) (lásd 
30. ábra). A kapaszkodó rész szélességét nem változtattam, mivel keskenyebbre 
nem vehető kényelmi szempontból, szélesebbre pedig nincs értelme változtatni a 
térfogat célfüggvény növekedése miatt. Nem változtatható meg a kapaszkodó 
hossza sem, szintén kényelmi szempontból. 
 

 

30. ábra: Változó méretek kiválasztása 

 

5.4.4 A kapaszkodó optimálása egyszerű optimálási modellel 
A kiválasztott geometriai reprezentációt és szerkezeti modellt használva már csak a 
tervezési változók határainak definiálása marad hátra az első optimálási számítás 
elindítása előtt. A négy kiválasztott változó méretet tekintsük tervezési változónak és 
az alkalmazott szoftver által javasolt, a kiinduló névleges érték 50 és 150% közötti 
nem túl nagy méretű optimálási tartományt tekintsük a tervezési változók változtatási 
tartományának. Az optimálást elindítva az a harmadik iterációs lépésben megszakad 
(31. ábra). A kapott geometria lényegesen kedvezőtlenebb a kiinduló alaknál, a 
térfogat sem lett kisebb és az utas kezével érintkező részről is eltűnt egy fontos 
lekerekítés (amelyet a geometriai modellező nem tudott újraépíteni).  
 
Ilyen jellegű mérnöki szempontból teljesen használhatalan eredményeket számos 
esetben lehet kapni és talán ez is vezetett az ilyen optimálórendszerek negatív 
megítéléséhez.  
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31. ábra: Az „optimált” geometria a 3. iterációs lépésben  

 
5.4.5 A kapaszkodó optimálása transzformált tervezési változókkal 
Az előző vizsgálat eredményeiből arra következtethetünk, hogy a tervezési határok 
megválasztására nagyobb gondot kell fordítani. Nem használhatjuk a szerkezet 
változó méreteit tervezési változónak, hanem a regenerálási határok elemzése után 
egy transzformációs kapcsolatot kell kidolgozni a változó méretek és a tervezési 
változók között, amelyet a következő elemzéssel tehetünk meg:   
A D1 vastagsági méret jól szeparálható a többi változó mérettől. Könnyen belátható, 
hogy a kihúzási méret tetszőleges növelése nem okoz regenerálási problémát, de ha 
értéke felülről tart az RK külső lekerekítési sugár kétszereséhez, akkor a szár oldalsó 
sík lapja eltűnik, ami a felületi topológia megváltozásához vezetne. Miután azonban 
az RK méret egy egyenlet segítségével kapcsolatban van D4 változó mérettel is, 
ezért D1-re a következő feltétel adható:  

   2 * RK / 2∞ > > =D1 D4  (37) 
A belső élen található lekerekítés sugarát (RB) egy másik egyenlet mindig a D1 
méret negyedén tartja, így ez D1-re nem jelent újabb feltételt. Valójában persze D1-
et nem célszerű minden határon túl növelni, hiszen D1-el lineárisan nő a térfogat, 
értékét ezért (az általánosság megszorítása nélkül) 25 mm-ben korlátozzuk.  

 

A fennmaradó 3 változó méretet a keresztmetszeti vázlat kapcsolja össze. A 
kapaszkodó rész keresztmetszetének szélességi méretét (D2) alulról szintén a RB és 
RK lekerekítések közötti felület megmaradása korlátozza: 

  - (RK RB) 0+ >D2 , (38) 
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 amely kifejezve a változó méretekkel:  

  ( ) / 4> +D2 D1 D4  . (39) 
A szár vastagságának (D4) alsó korlátjára nincs különösebb megkötés 
(természetesen legyen pozitív); felső korlátja pedig a váll lekerekítéséből (lásd 28. 
ábra c./) adódik, amelynek sugara negatívvá válik, ha D4 túllépi a 15mm-es határt 
(28. ábra a./): 

   0 15< <D4  (40) 
Ezek után már csak a szárhossz (D8) határait kell megvizsgálni. A D8 alsó határa 
nem kritikus, de legyen természetesen pozitív. A felső határ meghatározásakor azt 
kell figyelembe venni, hogy a 28. ábra a./ részén látható R10-es és R35-ös körök 
közös érintőjeként kialakult szakasz hossza ne váljon zérussá. Ennek 
meghatározására két mód lehetséges: egyrészt a geometriai kapcsolatokból 
analitikus összefüggés adható a D8 felső határára, másrészt a vázlatrajzoló is kínál 
közelítő eljárást a regenerálhatósági határ kikísérletezéséhez. Miután bonyolult 
esetben az ilyen áttételesen kapcsolódó méretek egymásra hatása csak nehezen 
határozható meg analitikusan, és a regenerálhatósági határ adott pontosságú 
közelítése (a példában a méretváltozás lépésközét 1 mm-re állítottuk be) a legtöbb 
mérnöki problémánál elegendő, ezért ebben az esetben a közelítő eljárást 
alkalmaztam. Az 5. táblázat mutatja a D8 méret regenerálhatóságának felső határát 
különböző D4 és D2 méretek esetére (zérussá válik az R10 és R35-ös körívek közös 
érintőjének hossza). 
5. táblázat: A D8 változó méret felső határa a regenerálhatóság szempontjából, 
a D4 és D2 méretek függvényében. 

 D4→ 

D2 ↓ 
4 8 12 14 

2 99 100 101 101 

4 97 98 99 99 

6 95 95 96 97 

8 92 93 94 95 

10 90 91 92 92 

12 88 89 90 90 

14 86 87 88 88 

16 84 85 85 86 

18 82 83 83 84 

20 80 80 81 82 
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Miután a keresett függvény D4 függése kicsi, ezért azt elhanyagoljuk, a D2-től való 
függést pedig egy egyenessel helyettesíthetjük:  

  0 100 -< <D8 D2  (41) 
A D2 felső határa ugyanebből 100-D8, azonban a nagyobb D2 értékekre nagy 
térfogat adódik, így maximális értékét 15 mm-re vettük. 
Összefoglalva az eddigi eredményeket, a változó geometriai méretekre a következő 
határok adhatók: 

  0 15< <D4  
  / 2 25< <D4 D1  
  ( ) / 4 30+ < <D1 D4 D2  (42) 

  0 100 -< <D8 D2  
A változó méretek regenerálhatósági tartományának tisztázása után meg kell 
határozni a transzformációt, amely a (0,1) intervallumon értelmezett tervezési 
változókat (x1, x2, x3, x4) az ily módon megadott tartományra képezi le. 
Az első egyenlőtlenségből egy egyszerű normálással:  

  115x  =D4
 (43) 

adódik. Az első tervezési változó kezdeti értéke a D4kezdeti= 12 felhasználásával 
x1

kezdeti=12/15 . 
A (42) második összefüggését vizsgálva levonjuk D4/2-t; elosztva az 
egyenlőtlenségeket az így kapott jobboldallal, a középen kapott kifejezést 
megfeleltetve x2 –nek és (43)-t behelyettesítve 

  1 2 1 2
15 15x 25x x  x
2 2

= + −D1  (44)  

adódik. D1kezdeti=20 figyelembevételével x2
kezdeti=14/19. 

Hasonlóan az előzőekhez, a harmadik egyenlőtlenségből D2 tervezési változóktól 
való függése határozható meg oly módon, hogy értéke (D1+D4)/4 és 30 között 
maradjon. -(D1+D4)/4-et levonva az egyenlőtlenségből és 30-(D1+D4)/4 –el elosztva 
azt és a középső kifejezést x3-al egyenlővé téve (45) adódik, amelyet D2-re 
átrendezve (46)–et kapjuk. 

  3
( ( ) / 4)x  
(30 ( ) / 4)

− +
=

− +
D2 D1 D4

D1 D4  (45) 

  3 x 30 -
4 4
+ +⎛ ⎞= +⎜ ⎟

⎝ ⎠

D1 D4 D1 D4D2  (46) 

(46)-be behelyettesítve az ismert D1 és D4 értékeket ( (43) és (44)-ből) megkapható 
D2 tervezési változóktól való függését leíró egyenlet (47), 

3 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1

3 1 2 1 2 1 2 1 2

15 15 15 15 x 30 - x 25x - x  x 15x / 4  x 25x - x  x 15x / 4
2 2 2 2

45 15 45 15 x 30 - x 25x - x  x / 4  x 25x - x  x / 4
2 2 2 2

⎡ ⎤⎛ ⎞ ⎛ ⎞= + + + + + =⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎢ ⎥⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎣ ⎦
⎡ ⎤⎛ ⎞ ⎛ ⎞= + + +⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎢ ⎥⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎣ ⎦

D2
 

   (47) 
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amelyből D2 kezdeti=10 alapján x3
kezdeti=1/11. 

Végül az utolsó egyenlőtlenségből D8 és a tervezési változók kapcsolata: 

( )4

4 3 1 2 1 2 1 2 1 2

 x 100  

45 15 45 15x 100  x 30 x 25x x  x / 4  x 25x x  x / 4
2 2 2 2

= − =

⎧ ⎫⎡ ⎤⎛ ⎞ ⎛ ⎞= − − + − + + −⎨ ⎬⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎢ ⎥⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎣ ⎦⎩ ⎭

D8 D2

 

   (48) 
A D8kezdeti=52 ismeretében meghatározható az utolsó tervezési változó induló értéke: 
x4

kezdeti= D8kezdeti/(100-D2kezdeti)=52/(100-1/11)~0.52. 
Ezzel felépítettük azt a transzformációs kapcsolatot, amely a tervezési változók 
vektorának egy értékéhez egyértelműen hozzárendeli a változó geometriai méreteket 
olyan módon, hogy az a geometriailag lehetséges tartomány belsejében marad 
akkor, ha a tervezési pont a négydimenziós nyílt egységkocka belsejében van.  
 

Általánosan a tervezési változó megadásának lépései: 
• a regenerálási tartomány meghatározása a beépítési feltételek figyelembe 

vételével, vagy annak közelítése háromszög v. négyszög alakban,  
• a regenerálási tartomány leképezése a vele azonos dimenziójú 

egységkockára, pl. lineáris transzformációval, amelynek együtthatói 
meghatározhatók a csomópontok megfeleltetése, alapján vagy a tartományt 
meghatározó egyenlőtlenségek alkalmas rendezése után a változók 
megfeleltetésével. 

 
A kidolgozott módszer előnye, hogy az összefüggések beépítése az optimálási 
eljárásba meglehetősen egyszerű. Ha például létrehozunk a geometriai modellben 
egy „Design_variables” nevű síkot, amelyen a tervezési változókat egy-egy pontnak 
egy konstrukciós vonaltól mért távolsága adja, akkor négy újabb egyenlet 
beillesztésével az előzőek elé, lehetőség van a változtatandó geometriai méretek 
megadására. Ezután már csak az optimálási modellben kell definiálni a négy 
tervezési változót, alsó felső határát pedig a nyílt egységkockában megadni pl. a 
[0.05 , 0.95]4 tartományban.  
 
 
5.4.6 Az optimálási eredmények, következtetések 
Az optimálási eljárás történetét legjobban a célfüggvény (32. ábra), az optimálási 
feltételek (33. ábra) és a tervezési változók (34. ábra) iterációs lépésenkénti értékeit 
bemutató grafikonon szemléltethetjük. A célfüggvény értéke az optimálás során 
csökkent, az elmozdulás feltételek aktívvá váltak, az első terhelési esetben 
maximális von Mises (HMH) egyenértékű feszültség megközelítette a megengedett 
értéket. 
Megfigyelhető. hogy a az optimálás során a tervezési változók széles tartományban 
vesznek fel értékeket, a geometria illetve a szerkezetanalízis modell összeomlása 
nélkül. 
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32. ábra: A célfüggvény alakulása az optimálás alatt 

 

33. ábra: Az optimálási feltételek értékei az egyes iterációs lépésekben 
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34. ábra: A tervezési változók alakulása az optimálás során 

 

  

35. ábra: A kiinduló és az optimált geometria 

Tervezési változók és ezzel párhuzamosan a kapaszkodó alakjának változása jól 
megegyezik a mérnöki szemlélettel (a kiinduló és az optimált alakot a 35. ábra 
mutatja): a kapaszkodó vastagságának csökkentése hatékony módja a térfogat 
csökkentésének, míg a kézzel érintkező részen a jelentősebb hajlító igénybevétel 
miatt a profil keresztmetszetét a lehetőségekhez mérten, a hajlítás tengelyére 
jelentős inerciájú téglalappá változtatta. 
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1. terhelési eset, maximális eredő 
elmozdulás 3.14 mm, maximális Mises 
feszültség 28.9 Mpa 

2. terhelési eset, maximális eredő 
elmozdulás 7.28 mm, maximális Mises 
feszültség 13.3 MPa 

 

36. ábra: Feszültségeloszlás az optimált geometrián, és az optimálási feltételek 
értékei az optimumban 

 

Az optimálási folyamat 28 lépésben konvergens eredményre vezetett, a bemutatott 
transzformációnak köszönhetően az iterációk folyamán újraépítési hiba nem merült 
fel. Az optimált alak feszültségeloszlását a két terhelési esetre a 36. ábra mutatja. 
 

5.5 Alumínium keréktárcsa optimálása transzformációval  

A legtöbb optimálási feladatban a beépítési környezetükből kiragadott gépelemek 
optimálásával foglalkoztak, különböző technikák felhasználásával. A bemutatott 
optimálási stratégia azonban alkalmas részösszeállítások optimálására is, így az 
optimálandó alkatrész alakjának és merevségének változása következtében a 
peremfeltételek változását is figyelembe veszi.  
 
A vizsgált feladat egy könnyűfém keréktárcsa alakoptimálása [76], amelyet 
teherautókon, kamionokon alkalmaznak, és hazánkban gyártanak (37. ábra). A 
projekt célja a keréktárcsa áttervezése tömegének csökkentése érdekében úgy, hogy 
az a működési feltételeket kielégítse. 
 
A keréktárcsát csavarokkal rögzítik a csillag-alakú agyhoz, amelyen keresztül 
kapcsolódik a futóműhöz. A másik oldalról két kontaktfelületen kapcsolódik a 
gumiabroncshoz, amely az úttal érintkezik.  
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37. ábra: A vizsgált keréktárcsa kiinduló geometriája  

 
5.5.1 Szerkezeti modellalkotási kérdések 
A vizsgált alkatrész peremfeltételeinek a meghatározása egyáltalán nem egyszerű 
feladat. A terhelést nagyon sok tényező befolyásolja, amelyek jelentős részéhez nem 
tudunk determinisztikus terhelésértékeket rendelni. Néhány, a terhelést befolyásoló 
tényező:  

• az út felülete (érdesség, kátyúk), és vezetése (kanyarok, emelkedők, stb.), 
• a vezető vezetési stílusa (fékezés, gyorsítás), és a forgalom, 
• a kerék felfüggesztési poziciója a kamionra,  
• a kerékfelfüggesztés beállításai, 
• a gumiabroncs jellemzői, 
• időjárási viszonyok. 

 
Nagyon jelentős szakirodalma van a fenti hatások elemzésének, rengeteg főleg 
kísérleti eredmény, és számítási modell [107] született, amelyeket itt terjedelmi okok 
miatt nem kívánunk ismertetni. A vizsgálatokban a modellalkotáshoz alapvetően V. 
Grubisic és kollégái [43] (Fraunhofer Institut Betriebfestigkeit) és az Automotive 
Research Center (University of Michigan - http://arc.engin.umich.edu/) eredményeit 
használtuk fel. 
A keréktárcsa vizsgálatára nem találtunk egyértelműen javasolt terhelési modellt, így 
ezt a gyártó cég szakembereinek bevonásával véglegesítettük. További 
megemlítendő dolog, hogy a terhelés egyrészt önmaga is időben változó értékű, de 
mivel haladás közben a keréktárcsa forog, így egy állandónak feltételezett külső 
terhelés mellett is változó igénybevétel alakul ki a vizsgált szerkezeti elemben. A 
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modellalkotás során statikusnak értelmeztem a terhelést, továbblépésként szükséges 
a kerék kifáradásra történő optimálása. 
Amennyiben a szerkezetet optimálási szempontból vizsgáljuk, megállapítható, hogy 
keréktárcsa alakjának változtatása alig befolyásolja a terhelésátadást az agynál, míg 
a változó merevség miatt a gumiabroncs kapcsolódásánál a két kontaktfelület közötti 
erőeloszlás módosul. Ennek következtében a csatlakozó abroncsot nem célszerű 
elhanyagolni. Ez azonban újabb nehézséget jelent, hiszen a gumiabroncs egy 
(gyártónként eltérő) bonyolult erősítőstruktúrát tartalmazó, erősen nemlineáris elem 
(lásd például 38. ábra), amelyre Helnwein [59] dolgozott ki pontosabb modellt. 

 

38. ábra: Példa egy gumiabroncs erősített szerkezetére 

A gumiabroncs modellezésére egy egyszerűsített, a részletes erősítő struktúrát nem 
tartalmazó modellt dolgoztam ki az optimálási feladathoz a következőképpen: 
A modell az erősítések közül egyedül csak a kontaktfelületek közelében található 
acélsodrony-merevítés hatását veszi figyelembe. A gumiabroncs többi részét 
homogén szerkezetűnek tekintettem, amelynek anyagjellemzőit egy keverékszabály 
felhasználásával és annak figyelembevételével, hogy a kerék deformációja 
megegyezzen az erősített struktúrát tartalmazó kerék deformációjával (39. ábra) 
határoztam meg. Az acélsodrony merevítések figyelembe vételére azért volt 
szükség, mert a hatásuk jelentősen befolyásolja az érintkezési viszonyokat a 
keréktárcsa és az abroncs között. Bár a keréktárcsával érintkező felületektől 
távolabbi erősítések befolyása is jelentős (például a gumiköpenyben ébredő 
feszültségekre), de ezek durva közelítése megengedhető, hiszen az ottani 
feszültségeloszlás pontatlansága nem befolyásolja az optimálás menetét. 
Az acélsodrony erősítés közvetlen modellezése nem vezetett eredményre (39. ábra 
bal oldala), mert a benne ébredő magas feszültségszint lehetetlenné tette az 
optimálás sikeres végrehajtását. Így végül ezt az erősítést és a körülötte található 
gumi abroncsrészt két homogén gyűrűvel helyettesítettem (39. ábra jobb kép), 
amelyek hatása a felnire közelítőleg megegyezett az előbbi modell eredményeivel. A 
két helyettesítő gyűrű és a gumiabroncs fennmaradó része között ragasztott 
(bonded) kapcsolatot írtam elő (figyelembe véve, hogy a határfelületen relatív 
elmozdulások nem léphetnek fel), míg a gyűrűk és a keréktárcsa között kontakt 
kapcsolat van. 
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39. ábra: Az eredeti acélsodrony merevítéses és a helyettesítő modell 

A terhelési modell és a megengedhető terhelések meghatározása a gyártó adatai 
alapján történt. A teljes terhelésű kamion egy kerekére 40 kN erő hat álló helyzetben. 
A mozgásban lévő jármű keréktárcsájára azonban ennél nagyobb terhelés jut. A 
figyelembe vett terhelési esetek a gyártóval egyeztetve kerültek meghatározásra 
olyan módon, hogy ezek a kerék futási élettartamának nagy részét lefedjék, de ne 
vezessenek felesleges túlméretezéshez. A kiválasztott terhelési eseteket a 6. 
táblázat mutatja, amelyek a felni csavarfuratain terhelik az összeállítást, míg a gumi 
úttal érintkező részén megtámasztást alkalmaztam, végtelen merevségűnek tekintve 
ezzel az utat.  
6. táblázat: Alkalmazott terhelési esetek 

Sorszám Terhelési eset FX [kN] FY [kN] FZ [kN] 
1. Haladás egyenes 

úton 
0 -80.0 8 

2. Bal kanyar 0 -88.0 43.2 
3. Jobb kanyar 0 -88.0 -43.2 
4. Fékezés (Gyorsítás) 70.4 -88.0 8.8 

 

A szerkezetanalízis eredményeit az egyenes haladás terhelési esetre a 40. ábra 
mutatja, valamint itt láthatóak az alkalmazott peremfeltételek is. A második, harmadik 
és negyedik terhelési eset feszültségeloszlási eredményeit a 41. ábra, 42. ábra, 43. 
ábra mutatja. Az eredményekből látható, hogy a feszültségmaximumok és azok 
elhelyezkedése az összeállításon eltérő a különböző terhelési esetekben. Ez volt a fő 
oka annak, hogy a terheléseket nem összegeztem egy eredő terhelésvektorban a 
terhelési esetekből és azok valószínűségéből. Olyan optimálási eredményt 
tekinthetünk kielégítőnek, amely a kiválasztott jellemző terhelési esetek 
mindegyikében előírt megengedhető feszültségmaximumot eredményez, bár ez a 
vizsgálat nyilvánvalóan sokkal nagyobb számítási idővel bír, mint az eredő 
terheléses modell, hiszen így minden iterációs lépésben több háromdimenziós 
kontaktfeladat megoldása szükséges.  
A szerkezetanalízis eredményeit elemezve megállapítható, hogy a szellőzőfuratok 
környékén alacsony feszültségű zóna található.  
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40. ábra: Kiinduló geometria, első terhelési eset (egyenes haladás) 

 

41. ábra:Kiinduló geometria, második terhelési eset (fékezés) 
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42. ábra: Kiinduló geometria, harmadik terhelési eset (bal kanyar) 

 

 

43. ábra: Kiinduló geometria, negyedik terhelési eset (jobb kanyar) 
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5.5.2 Optimálási modell kidolgozása 
 

Az optimálási modell kidolgozásakor a tervezési változók megválasztására kellett 
leginkább figyelmet fordítani. A tervezési változók a keréktárcsa két részét 
módosítják: keressük a keresztmetszet optimális alakját úgy, hogy az viszonylag 
szabadon változhasson, valamint keressük a szellőzőfurat optimális alakját, amely 
kezdetben kör alakú, de a gyártási körülményeket figyelembe véve ennek nem kell 
feltétlenül így maradnia. A keresztmetszet módosítására egy spline reprezentáció 
kontrollpontjainak mozgatása a legalkalmasabb. A mérethálózat (amelyből később 
kiválaszthatjuk a szerkezet változó méreteit) felépítése különös figyelmet érdemel, 
hiszen a számos lehetséges megoldás mindegyike külön geometriai reprezentációt 
jelent. Lehetőségünk van például arra, hogy a spline kontroll csomópontok x és y 
koordinátáit külön méretezzük, ez azonban nagy számú tervezési változót 
eredményez és nehezebb megoldani, hogy a külső és belső felületet leíró görbék ne 
keresztezhessék egymást. Kedvezőbb választásnak bizonyult, a fékrendszer külső 
körvonalára nagyjából merőleges láncméretekből álló mérethálózatot felépíteni, 
amellyel a lehetővé vált a keresztmetszet jelentős változásait leírni viszonylag kevés 
változó mérettel úgy, hogy. a gyártási és működési feltételeket is könnyen be lehetett 
illeszteni a geometriai optimálási feltételek közé (44. ábra). A keresztmetszet külső 
és belső görbéjének modellezéséhez 12 db tervezési változót használtam. A 
kiválasztott méretek nagysága jelentősen eltérő, így a numerikus stabilitás 
érdekében egy lineáris transzformációval változási tartományukat a (0,1) tartományra 
képeztem le. (44. ábra– méretszámmal ellátott méretek). A szerkezet valós 
módosítandó méretei (ezek a változó méretek) az ábrán méretszám nélküli 
méretvonalak jelölik (természetesen ebből is 12 db van). 
 
A szellőző furat a kiinduló konstrukciónál kör alakú volt, de egyeztetve a gyártó cég 
szakembereivel arra a megállapításra jutottunk, hogy ettől eltérő alak is gyártható a 
költségek jelentős növelése nélkül. Ezért a szellőzőfurat geometriai modellezését 
szintén splineokkal oldottam meg, 3 tervezési változó alkalmazásával (45. ábra). 
Ezek 3 méretváltozót mozgatnak, amelyek közül azonban kettő nem teljesen 
független; úgy kell változniuk, hogy az összegük 100 mm-nél kisebb maradjon, mert 
különben a szellőzőfurat belemetszene a csavarfuratok síkjába, ami működési 
szempontból aggályos, valamint regenerálhatatlan geometriát is eredményez. Ezt 
már nem lehet egy egyszerű skálázási transzformációval megoldani. Az ábrán m1 és 
m2-vel jelölt méretek változási tartománya egy háromszögben adható meg, amelynek 
leképzése az egységkockára a 46. ábra szerint a következőképpen adható meg:  

  
( )1 1 1 2

2 1 2

m 100 d d d
m 100d d

= −

=  (49) 

A szellőző furat szélességét definiáló tervezési változó meghatározásához elegendő 
a méretváltozó skálázása.  
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44. ábra: A keresztmetszet változását leíró tervezési változók 

 

 

45. ábra: A szellőzőfurat optimálási modellje 
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46. ábra: A változó méretek és a tervezési változók kapcsolata 

A következőkben áttekintem a beépítési és gyárthatósági feltételek modellbe történő 
beillesztését; ez a kedvezően megválasztott tervezési változók miatt már egyáltalán 
nem bonyolult. Beépítési feltételként figyelembe kell venni, hogy a kamion 
fékszerkezete a keréktárcsa belsejében, ahhoz közel helyezkedik el, a legkisebb 
távolságot 4 mm-ben határoztuk meg (47. ábra). Ez alsó határt ad a fékhez közelebbi 
kontúr változására, ezért vettem fel úgy a méretláncot, hogy az a tiltott tartomány 
határáról indul (44. ábra), így ez a feltétel teljesül. Hasonlóan kedvező a helyzet az 
alkalmazott gyárthatósági feltétellel is: a keréktárcsa legkisebb falvastagságát 10 
mm-ben határoztuk meg. Miután a külső kontúrt vezérlő spline kontúrpontok 
láncmérettel vannak felvéve a belső kontúrt meghatározó csomópontoktól, ezért a 
változó méretek alsó határaként megkövetelve a 10 mm-t, a feltétel automatikusan 
teljesül.  
 
Működési feltételként a szerkezetben a Mises féle egyenértékű feszültséget 
korlátoztuk 123 MPa értékben (a gyártó javaslatára), amely jelentősen elmarad a 
szilárdsági határtól, de tapasztalatok szerint megfelelő biztonságot nyújt a fáradásos 
tönkremenetel elkerülésére. 
 
Végül célfüggvényként a térfogatot vettem, hiszen elsődleges feladatként az 
anyagmegtakarítást jelölte meg a gyártó cég. 
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47. ábra: Tiltott tartomány a keréktárcsa optimálásakor 

5.5.3 Az optimálási eredmények bemutatása  
Az alakoptimálási feladatot az említett célfüggvény és optimálási feltételek 
alkalmazása mellett 3 terhelési esetre (- az egyenes úton történő haladást 
elhanyagoltuk, mert az ebből adódó feltétel sosem válik aktívvá -) lefuttatva 56 
iterációs lépésben konvergens eredményre vezetett. A kapott keresztmetszeti alak 
egy gyártható konkáv formát eredményezett (48. ábra), ehhez hasonló már létezik 
más gyártók palettáján is.  
Az elért eredmény 13%-os tömegcsökkenést hozott a feszültségi feltételek betartása 
mellett (49. ábra), amely a keresztmetszet módosulásából és a szellőzőfurat 
megnagyobbodásából adódik. Érdekes megfigyelni, hogy az aktív feszültségfeltétel 
változott az iterációk folyamán, ez is igazolja, hogy érdemes volt a CPU-idő 
szempontjából költségesebb több terhelési esetes optimálási modellt alkalmazni. 
A tervezési változók iterációs lépésenkénti változását a 50. ábra mutatja. 
Megállapítható, hogy a legjelentősebb geometriai változások az első 20 lépésben 
történtek, a 40. lépés után pedig csak kis mértékben változtak a tervezési változók, 
ami elvileg lehetőséget adna az alkalmazott 1%-os konvergencia feltétel enyhítésére 
is. Erőssége az alkalmazott optimálási modellnek, hogy abban az első 20 iterációs 
lépésben, amikor a lépésről-lépésre jelentős változások vannak a geometriában, 
stabil összeomlásmentes viselkedés tapasztalható. 
Az optimált alakon a feszültségeloszlást a vizsgált 3 terhelési esetre a 51. ábra, 52. 
ábra, és 53. ábra mutatja. 
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48. ábra: A keréktárcsa keresztmetszetének optimált alakja 

 

49. ábra: A 3 feszültségfeltétel alakulása az iterációs lépések függvényében 
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50. ábra: A tervezési változók alakulása az iterációs lépések függvényében 

 

 

51. ábra: Mises feszültségeloszlás az optimált összeállításban (bal kanyar)  
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52. ábra: Mises feszültségeloszlás az optimált összeállításban (fékezés) 

 

 

53. ábra: Mises feszültségeloszlás az optimált összeállításban (jobb kanyar) 
terhelési esetre 
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5.5.4 Eredmények értékelése, továbbfejlesztési lehetőségek 
Ebben az alfejezetben egy ipari jellegű feladatot vizsgáltam, bemutatva az optimálási 
modell kialakításának lépéseit, a szerkezeti és optimálási modell során alkalmazott 
egyszerűsítő feltevéseket. Az optimálási vizsgálat során kifáradási elemzés helyett 
(ez nem volt megoldható az alkalmazott szoftvereszközökkel) jellemző statikus 
terhelésekre történő optimálást alkalmaztam, a gumiabroncs leegyszerűsített 
modellezésével. Az optimálási modell figyelembe veszi azonban (és ez viszonylag 
meglehetősen ritka az optimálási szakirodalomban) azt, hogy az alak (és ezzel a 
merevség) megváltozása miatt változhatnak egy alkatrészre ható, az optimálás során 
legtöbbször konstansnak gondolt peremfeltételek, amelyet itt kontaktelemeket 
felhasználó összeállítás elemzéséből határoztam meg. A vizsgált feladat bonyolult 
geometriája, és a feladatban alkalmazott jelentősebb számú tervezési változó esetén 
előnyösen használható a tervezési változók és a geometria változó méretei közötti 
transzformációs kapcsolat, amely előnyösen hat a numerikus stabilitásra és 
segítségével elkerülhető az optimálási ciklus megszakadása a futás közbeni 
újraépítés hibájából. 

5.6 Kapcsolódó publikációs tevékenység 

Az összetettebb geometriájú szerkezeti elemek optimálásánál a modellalkotás 
hatásával és annak javításával kapcsolatos publikációk: [35],[74],[75],[76],[78]. 
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6 Összefoglalás 
 

A gépészeti tervezés folyamán a versenyhelyzetből adódóan elkerülhetetlen a 
korszerű alakoptimáló eljárások alkalmazása. Doktori értekezésemben a gépészet 
alakoptimálási alapfeladatának megoldási folyamatát elemeztem, feltártam kritikus 
pontjait, javaslatot tettem pontosabb, hatékonyabb algoritmusok, számítási módok 
alkalmazására, valamint meghatároztam a számítások érvényességi körét alkotó 
optimálási tartományt. A matematikailag lehető legkorrektebb számítást a peremelem 
módszerre épülő eljárással végeztem, míg az általános alkalmazhatóságot és a 
modellezés hatékonyságát véve tekintetbe, a végeselem módszerre épülő integrált 
parametrikus optimáló alkalmazásával a modellezés kérdéseit vizsgáltam. 
 
A peremelem módszer alkalmazásához csak felületi háló generálása szükséges; 
ekkor jó lehetőség kínálkozik a diszkretizált geometria módosítására, amelynél 
elkerülhetjük az újrahálózásra fordított jelentős számítási időt. A peremelem 
módszert és egy általánosan használható matematikai programozási eljárást együtt 
alkalmazva a direkt érzékenységszámítással, matematikailag jól kézben tartható 
pontosságú megoldást kínál a feszültségfeltétellel rendelkező alakoptimálási 
problémákra. A szokásosan alkalmazott algoritmusok pontosságának javítására 
továbbfejlesztéseket javasoltam:  

• Az alkalmazott numerikus módszerből következik, hogy a feszültségek és 
feszültség-érzékenységek számításakor numerikus problémák lépnek fel a 
különböző rendben szinguláris magú felületi integrálok kiértékelésekor. Ezek 
megoldására numerikus integráló rendszert dolgoztam ki, amely megfelelő 
pontossággal kezeli a majdnem szinguláristól a hiperszinguláris integrálokig 
terjedő különféle feladatokat. Ennek részeként javasoltam, hogy a 
legközelebbi pont megtalálására szolgáló keresési eljárással egészítsük ki a 
majdnem szinguláris integrálok kiszámítására szolgáló rutint, megnövelve 
ezzel annak pontosságát és numerikus stabilitását. A feszültség és feszültség-
érzékenységszámításban a hiperszinguláris integrálmagok sorfejtésre alapuló 
regularizálását alkalmaztam az integráló rendszerben. 

• A modellezési fázisban jelentős problémát jelent a tervezési változók 
definiálása, valamint egy finomított optimálási modell esetén a feladat 
újradefiniálása, ezért technikát dolgoztam ki felületi elemcsoportokhoz az 
alakváltozási sebességmező megadására. A rutinkönyvtárban elhelyezett 
alapfüggvényekkel hatékonyabban lehet definiálni és finomítani a tervezési 
modellt, mint a csomópontonkénti leírással. 

 
A végeselem módszer alkalmazására épülő optimálási eljárásnál az iterációnkénti 
jelentős geometriaváltozás biztosítása miatt nem lehet elkerülni a teljes újrahálózást, 
amely előnyösebben hajtható végre folytonos geometria megléte esetén. Egy 
korszerű 3D-s parametrikus CAD rendszer jó előkészítést biztosít az optimálási 
feladatokhoz, ezt egy általánosan használható, robosztus, nagyszámú tervezési 
változóra is jól működő matematikai programozási módszerrel kombinálva hatékony 
eszközt kapunk valós, összetettebb geometriájú feladatok gyors 
szerkezetoptimálására. Megállapítottam, hogy bár létezik ilyen feltételeknek eleget 
tevő rendszer, mégsem használják azt rendszeresen a mérnöki gyakorlatban. Ennek 
legfőbb okát abban látom, hogy bár a CAD rendszer gyors és egyszerűen kezelhető 
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eszközt nyújt a tervezőnek a geometria paraméterezésére, mégis a tervezési 
változók kiválasztása és változási tartományuk megválasztása nem magától értetődő 
feladat, ami jelentős hatással van a kapott optimálási eredményre. Vizsgálataimban 
feltártam azokat az okokat, amelyek miatt az optimálás folyamata megszakadhat. 
Megállapítottam, hogy a geometria és a szerkezeti modell újraépíthetőségére a 
geometriai reprezentációtól függetlenül elégséges feltételt ad a vizsgált test felületi 
topológiájának megmaradása. Ennek a feltételnek és a tervezési változók numerikus 
stabilitásának biztosítására a lehetséges megoldások terének ndv dimenziós 
egységkockára történő leképezését javasoltam. A módszer – a regenerálási 
tartomány legalább részleges feltárása mellett – lehetővé teszi, hogy nagy geometriai 
változásokat engedjünk meg az egyes iterációs lépések között, a geometria 
összeomlása nélkül. A javasolt transzformációs technika alkalmazható mindenfajta 
optimálási eljárás, szerkezetanalízis módszer mellett, nem kötődik az alkalmazott 
szoftver-rendszerhez, mivel ez az optimálási modellalkotás része. A kidolgozott 
módszert két feladaton keresztül mutattam be. 



Új tudományos eredmények 

 83 

7 Új tudományos eredmények 
 
A dolgozat célja a jellegzetes gépészeti alakoptimálási alapfeladatok megoldási 
folyamatának elemzése, kritikus pontjainak feltárása, javaslattétel pontosabb, 
hatékonyabb algoritmusok, számítási módok alkalmazására, valamint az ezen 
számítások érvényességi körét alkotó optimálási tartomány meghatározása. Miután a 
szerkezetanalízisben két általános célú megoldási lehetőség létezik (BEM, FEM), 
célszerűnek tartottam két szerkezetoptimálási eljárást elemezni, amelyek a fenti 
módszereket használják. 

 

1. A peremelem módszer alakoptimálási folyamatának részeként 
meghatároztam direkt anyagi idő szerinti deriválással az elmozdulás-, 
feszültség- és térfogat-érzékenységeket térbeli feladat megoldására. 
Megállapítottam és igazoltam, hogy a hiperszinguláris integrálmagok Laurent 
sorfejtésén és aszimptotikus viselkedésének vizsgálatán alapuló 
regularizálási technika pontos és hatékony eszköz a feszültség-
érzékenységszámítás céljára. [EA2, EA3, EA10, EA11] 

2. Megállapítottam, hogy az integrálási elemen a forrásponthoz legközelebbi 
pont kiválasztásának módja nem elhanyagolható hatással van a majdnem 
szinguláris integrálok számítási pontosságára. Javasoltam és kidolgoztam 
egy eljárást, amely megnöveli a majdnem szinguláris integrálok 
kiszámítására szolgáló technika pontosságát és numerikus stabilitását. 
Ellenőrző számítással igazoltam, hogy az eljárás pontosabb eredményre 
vezet a szokásos eljárásnál, így alkalmazásával növelhető az 
érzékenységanalízis pontossága is. [EA7, EA8, EA9, EA10] 

3. A feszültségek és feszültség-érzékenységek pontosabb számításakor 
fellépő különböző rendben szinguláris magú felületi integrálok kezelésére 
egységes numerikus integráló rendszert dolgoztam ki, amely megfelelő 
pontossággal kezeli a majdnem szinguláristól a hiperszinguláris integrálokig 
terjedő különféle feladatokat. Ezekkel a számítási eljárásokkal optimáló 
programrendszert készítettem, ami alkalmazható összetettebb geometriájú 
alkatrészek szabadfelületű alakoptimálására. [F1, EA1, EA4, EA11] 

4. Feltártam CAD és végeselem módszer integrált környezetében térbeli 
alakoptimálási feladatok megoldása során az optimálási modellalkotás azon 
problémáit, amelyek következtében az optimálás folyamata megszakadhat: 
ezek a geometria és a szerkezetanalízis modell újraépíthetőségének hibái. A 
CAD környezetben egyszerűen ellenőrizhető elégséges feltételt 
fogalmaztam meg a geometria és a szerkezeti modell újraépíthetőségére: a 
geometriai reprezentációtól függetlenül elkerülhető az optimálási eljárás idő 
előtti félbeszakadása, ha az optimálási modellben megadott keresési 
tartomány biztosítja a szerkezet felületi topológiájának megmaradását. [F2, 
EA5, EA12, EA13, EA14] 

5. A szerkezetek felületi topológiájának megmaradását és a tervezési változók 
numerikus stabilitását biztosító transzformációs technikát mutattam be, a 
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geometriailag lehetséges megoldások minél nagyobb részterének 
leképezésével. A javasolt technika lehetővé teszi, hogy nagy geometriai 
változásokat engedjünk meg az egyes iterációs lépések között a geometria 
és a szerkezetanalízis modell összeomlása nélkül. A technika alkalmazható 
mindenfajta geometria központú optimálási feladat esetén, függetlenül az 
alkalmazott optimálási eljárástól, szerkezetanalízis módszertől, nem kötődik 
az alkalmazott szoftver megvalósításhoz.  

a) A regenerálási tartomány és az optimálási tartomány közötti 
transzformáció kidolgozásának lépéseit egy illusztratív 
feladaton mutattam be és igazoltam használatának előnyeit. 
[F3, F5, EA14] 

b) A transzformáció alkalmazása meggyorsítja és lehetővé teszi a 
több terhelési esetet tartalmazó összeállítás-optimálási 
feladatok megoldását, amelyet egy új műszaki eredményt hozó 
ipari hasznosítású feladaton igazoltam. [F4, F6, EA6] 
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8 Summary 
Nowadays the shape optimization becomes inseparable process of designing 
machine parts. This is caused mainly by competition and the needs of cost reduction. 
The shape optimization step also fits well with the modern virtual prototyping and 
virtual simulation techniques. The present work deals with the analysis of the solution 
technique of the basic shape optimization problem. The weak points of the solutions 
were highlighted and more accurate computational techniques were suggested. 
Special attention was paid to determine the valid range of the calculation: the 
definition of the optimization domain. Based on the very accurate Boundary Element 
analysis improvements were developed by the treatment of numerically difficult 
integral kernels. The widely used Finite Element Technique was the analysis tool for 
the studying the problems of the optimization modeling applying parametric 
integrated CAE systems. 
 
Using the BEM for structural analysis, only surface mesh should be generated, which 
gives us a good opportunity for modifying the discretized geometry, avoiding the 
significant extra CPU time for remeshing. Combining this structural analysis tool with 
general usable mathematical programming optimization procedure and a direct 
sensitivity technique, the resulting computational method is powerful for solving 
shape optimization problems with displacement and stress constraints. The following 
accuracy improvements were developed in this work: 
 

• Based on the used numerical technique, by the stress and stress sensitivity 
analysis on the boundary numerical problems occur due to evaluation of 
singular integral kernels in different order. Numerical integration system was 
developed for handling from the fast singular to hyper singular integral kernels. 
For handling fast singular integrals, a new method was proposed based on the 
element nearest point calculation and the enlarged accuracy and the 
numerical stability of the technique was shown. In the calculation of stress and 
stress sensitivity a common regularization technique was used and built in into 
the numerical integration system. 

• By the optimization model building, proper choose of design variables and a 
refinement of the optimization model were problematic steps. A technique was 
developed for a patch of elements, prescribing the transformation velocity 
field. A function library was developed, for making the optimization model 
refinement easier than applying the nodal based description. 

 
By shape optimization based on CAD geometry and using FEM for structural analysis 
based technique, large change in the geometry can occur in each step, so full 
remeshing is needed. This can be done advantageously by continuous CAD 
geometry. Considering that the modern 3D parametric feature based CAD systems 
belongs small preparation time for an optimization model, it is worth to combine it 
with a robust mathematical programming optimizer. It results an efficient tool for 
solving optimization problems with complicated geometry, which are widely appears 
in the engineering praxis. I have pointed out that although there are some such 
engineering tools; but they are still not widely used in the engineering praxis. The 
main reason for it, choosing of design variables and its variational domain is not a 
very straightforward task and has got a significant effect on the optimization result. In  
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my examination I have explored the reasons of rupture of the optimization loop. I 
have established, if the surface topology of the examined body remains the same 
during the optimization, this can guarantee that the geometrical and structural model 
can be regenerate in each iteration step. To fulfill this condition and having better 
numerical stability, a transformation method was proposed to map the regeneration 
domain into the ndv dimensional unit cube (ndv is the number of the design 
variables). The proposed method – if we can explore at least partial the regeneration 
domain – lets significant geometrical changes between the iteration steps without 
collapsing the geometry. The developed technique can be used by any geometrical 
design variable, any type of structural analysis, and independent from the CAD 
software realization. The transformation technique is a part of optimality model 
building. The proposed method was demonstrated in two examples. 
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9 Theses 
The main topic of the present work is to analyze the solving procedure of typical 
shape optimization problems arising in the machine design. Critical steps of the 
solution were revealed and more efficient algorithms were proposed to overcome the 
weak points of the solution techniques. The definition of the optimization domain 
plays a key role by the validity of the optimization model; this question was also 
deeply examined. As for the structural analysis two basic numerical method is used 
world-wide (FEM and BEM), two optimization strategy were analyzed. The new 
scientific results will be summarized as follows:  
 

1. As a part of the Boundary Element based shape optimization, direct 
sensitivity formulations were developed for the displacement-, stress- 
and volume-sensitivity applying material derivative formulations. I have 
established and proved that a regularization technique for evaluating 
hypersingular integral kernels based on Laurent series expansion and 
studying the asymptotic behavior of the terms, leads to an efficient 
technique for calculating the stress sensitivities. [EA2, EA3, EA10, 
EA11] 

2. Calculating fast singular integrals, I have noticed that the evaluation of 
the nearest point to the source point on the actual integration element, 
has a significant effect on the results. New technique was proposed for 
it based on the more accurate search for the nearest point. It was 
shown that using this technique the calculation errors will be 
significantly smaller, enlarging the numerical stability of the sensitivity 
analysis. [EA7, EA8, EA9, EA10] 

3. Numerical integration system was developed for calculating the 
different type of singular integrals during stress- and stress sensitivity 
analysis. This system can solve the arising singularity problems from 
the fast- up to the hyper-singular kernel functions, with the required 
accuracy. I have built an optimization environment  applying this system 
which is suitable for freeform shape optimization [F1, EA1, EA4, EA11] 

4. I have explored the main reason for the breakdown of the optimization 
solving shape optimization problems in an integrated CAD-FEM 
system. These are the unrecoverability of the geometry and the 
structural model. I have proposed a condition for it: if the surface 
topology of the optimized body is not changing during the optimization, 
this type of errors can be avoided. The proposed condition can be 
easily checked in the CAD environment. This condition is independent 
from the geometrical representation. [F2, EA5, EA12, EA13, EA14] 

5. To ensure the fulfillment of the above formulated condition, and to 
enlarge the numerical stability of the optimization process, a new 
transformation technique for establish proper design variables was 
introduced, mapping the geometrical possible solutions to the general 
unit cube. The proposed method allows us to permit large geometrical 
changes between the iteration steps without breaking the optimization 
procedure. The technique can be applied for all geometrical type design 
variable, for all type of structural analysis, and it is not connected with 
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any special CAD system, because the proposed method is a part of the 
optimization model building. 

a. On an illustrative problem were demonstrated the steps of 
building a possible transformation between the optimization 
domain and the regeneration domain and the advantage of the 
method was established. [F3, F5, EA14] 

b. The transformation fastens the solving process of shape 
optimization of an assembly component with more load cases. It 
was shown on solving an industrial problem, resulting in a new 
engineering achievement. [F4, F6, EA6] 

 
Remark: The references for each thesis can be found on page 84 and 85. 
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