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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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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] 

 

 

A téziseket érintő magyar és idegen nyelvű publikációk 
FOLYÓIRATCIKK 

[F1] Erdősné Sélley, Cs., Körtélyesi, G.: „Formoptimierung 
dreidimensionaler Bauteile mit der Randelementmethode”, Periodica 
Polytechnica, 39/2 (1995), pp. 115-130  
[F2] Körtélyesi, G., Erdősné Sélley, Cs.: „Az alakoptimálás 
modellezésének folyamata integrált CAD/FEM környezetben”, GÉP 53/1, (2002), 
pp. 6-11 
[F3] Körtélyesi, G.: „Szerkezetoptimálás integrált CAD/FEM környezetben”, 
GÉP, 53/6-7, (2002), pp. 53-56. 
[F4] Körtélyesi, G., Erdősné Sélley, Cs.: „Application of Transformation 
Method for Solving Shape Optimization Problems in Integrated CAE Systems”, 
Mezőgazdasági Technika, special issue on the papers for the workshop of „New 
trends in Engineering Design”, Balatonfüred, June 27-28, 2003, pp. 88-90 
[F5] Körtélyesi, G., Erdősné Sélley, Cs.: „A Transformation Technique for 
Efficient Shape Optimization in CAD/CAE Environment”, Periodica Polytechnica, 
közlésre elfogadott publikáció, 2007 
[F6] Körtélyesi, G., Erdősné Sélley, Cs.: „Transzformációs módszer 
alkalmazása alakoptimálási feladat megoldására integrált CAD/CAE 
környezetben”, Gép, 58/10-11 (2007), pp. 153-156 
 

ÍRÁSOS FORMÁBAN IS MEGJELENT ELŐADÁSOK 
[EA1] Erdősné Sélley, Cs., Körtélyesi, G.: „Hatékony numerikus integrálási 
eljárások alkalmazása feszültségszámítási problémákban peremelem módszer 
esetén”, MICROCAD’96, Miskolc, 29th of february 1996, pp. 30-36  
[EA2] Erdősné Sélley, Cs., Körtélyesi, G.: „Sensitivity Analysis for Shape 
Optimization of 3D Elastic Structures Using BEM”, Tools and Methods for 
Concurrent Engineering International Symposium, Budapest, May 30, 1996, pp. 
488-491 
[EA3] Körtélyesi, G., Erdősné Sélley, Cs.: „Sensitivity Analysis Calculating 
Hypersingular Integrals by 3D Shape Optimization”, 2th World Congress on 



 6

Structural and Multidisciplinary Optimization, Zakopane, May 26-30, 1997, pp. 
229-234 
[EA4] Erdősné Sélley, Cs., Körtélyesi, G.: „Shape Sensitivity Analysis for 
Three Dimensional Elastic Body Using Boundary Element Method”, 2th World 
Congress on Structural and Multidisciplinary Optimization, Zakopane, May 26-30, 
1997, pp. 247-252 
[EA5] Körtélyesi, G., Erdősné Sélley, Cs.: „Shape Optimization and 
Modeling in an Integrated CAD/FEM Environment”, Proceedings of 3rd 
Conference on Mechanical Engineering, Budapest, 2002, pp. 649-653. 
[EA6] Körtélyesi, G., Erdősné Sélley, Cs. , Szemenyei, F.: „Shape 
Optimization of a Truck Aluminum Wheel in Integrated CAD/FEM Environment”, 
5th World Congress on Structural and Multidisciplinary Optimization, Lido di 
Jesolo, 2003, Conference Proceedings CD 

ELŐADÁSOK 
[EA7]  Körtélyesi, G., Mathiak, G., Erdősné Sélley, Cs.: „3D-
Formoptimierung mit der Randelementmethode”, Poster for DFG Workshop " 
Schwerpunkt Randelementmethode", 1991 Günzburg 
[EA8] Körtélyesi, G., Schnack, E.: „Sensitivitätsanalyse mit Materielle 
Ableitungen”, Poster für „Minischwerpunkt: Singularitäten mit 
Randelementmethoden”, 1992, Erlangen 
[EA9] Körtélyesi, G.: „Sensitivitätsanalyse bei 3D Formoptimierung mit der 
BEM”. Seminarvortrag, Seminar für Mechanik und Schadenskunde, Institut für 
Technische Mechanik und Institut für Zuverlässigkeit und Schadenskunde, 
Universität Karlsruhe, 1993 
[EA10] Körtélyesi, G.: „Spannugsberechnung und Spannungssensitivitäts-
analyse für die 3D Formoptimierung mit der BEM”. Seminarvortrag, Seminar für 
Mechanik und Schadenskunde, Institut für Technische Mechanik und Institut für 
Zuverlässigkeit und Schadenskunde, Universität Karlsruhe, Januar 1994 
[EA11] Körtélyesi, G.: „Anwendung der materiellen Ableitung in der 
Sensitivitätsanalyse”, Seminarvortrag im Rahmen des Seminars für Mechanik und 
Schadenskunde, Universität Karlsruhe, Januar 25, 1996 
[EA12] Körtélyesi, G., Erdősné Sélley, Cs.: „Szabadfelületű alakoptimálás 
alkalmazásai helyi feszültségcsúcsok leépítésére”, MICROCAD’96, 1996, Miskolc 
[EA13] Erdősné Sélley, Cs., Körtélyesi, G.: „Gépelemek szabadfelületű 
alakoptimálása a CAOSS programmal”, Tools and Methods for Concurrent 
Engineering International Symposium, May 30, 1996, Budapest 
[EA14] Körtélyesi, G., Erdősné Sélley, Cs.: „Aspects of Parametric 
Geometrical Modeling for Shape Optimization”, Euro Conference on Numerical 
Methods and Computational Mechanics, 15-19th July, 2002, Miskolc 

 

 
 

 


