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1. Bevezetés
Az alábbiakban nagyon röviden betekintést kívánunk adni a jelenleg használt numerikus akusztikai

módszerek elméletébe. Tárgyalásunk ismeret terjesztő jellegű, kerüljük a hosszadalmas matematikai leírá-
sokat a mérés keretein belül ezek ismertetése nem célunk. Akit a téma elmélete részletesebben érdekel
annak ajánljuk az irodalomban felsorolt hivatkozásokat.

2. Az alapok
A hangtér alapegyenletei:

∇p(~r, t) = −ρ0v̇(~r, t), (1a)

∇v(~r, t) = − 1
κp0

ṗ(~r, t), (1b)

ahol p(~r, t) a tér ~r pontjában a hangnyomás időfüggvénye, v(~r, t) a részecske sebesség időfüggvénye, ρ0

a levegő sűrűsége (≈ 1.2 kg/m3), p0 a nyugalmi hangnyomás (≈ 105 Pa), κ pedig a levegő fajhő állandója
(≈ 1.4). Ebből átalakítások után a hangtér alapegyenlete:

∇2p(~r, t) =
1
c2

p̈(~r, t), (2)

ahol c a hangsebesség. Időben harmonikus változásokat feltételezve (ejωt) a Helmholtz egyenletet kapjuk:

∇2p(~r) = −k2p(~r), (3)

ahol k a hullámszám.

2.1. Beltéri és kültéri probléma
Manapság számos numerikus akusztikai módszer áll tudományos szakemberek rendelkezésére. A fel-

merülő akusztikai probléma általában meghatározza a technikát amelyet alkalmazunk.
A beltéri (interior) akusztikai problémák esetén egy zárt, határfelülettel (Ω) rendelkező akusztikai tér-

ben (V ) vagyunk kíváncsiak a kialakuló hangtérre. Tipikus példa egy ilyen problémára pl. egy autó belső
terében a karosszéria rezgéseinek hatására kialakuló hangtér vizsgálata.

A kültéri (exterior) akusztikai probléma esetén a cél egy zárt vagy egy nyitott rezgő felület hatására
kialakuló akusztikai tér számítása egy adott végtelen térben . Tipikus példa erre egy rezgő motorblokk által
keltett hangtér.

2.2. A peremfeltételek
A hangtér differenciál egyenletének megoldásához a vizsgált problémának megfelelő peremfeltételeket

kell adni. Ezek a feltételek azt határozzák meg, hogy a vizsgált modell megfelelő részein milyenek az
előredefiniált akusztikai jellemzők.

2.2.1. Beltéri probléma, zárt peremfelülettel

Ha a vizsgált akusztikai V térrész, zárt Ω felültettel határolt, három típusú peremfeltétel lehet adott (1.
ábra):
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• nyomás peremfeltétel

p(~r) = p̄(~r), ~r ∈ Ωp, (4)

ahol p̄(~r) egy előírt nyomás függvény.

• normális irányú sebesség peremfeltétel

vn(~r) =
j

ρ0ω

∂p(~r)
∂n

= v̄n(~r), ~r ∈ Ωv, (5)

ahol v̄n(~r) egy előírt nyomás függvény (az irány normális irányú az Ωv felületre). E peremfeltétel
egy speciális esete a merev határoló felület, ahol v̄n ≡ 0.

• általános impedancia peremfeltétel

p(~r) = Z̄(~r)vn(~r) =
jZ̄(~r)
ρ0ω

∂p(~r)
∂n

, ~r ∈ ΩZ , (6)

ahol Z̄(~r) egy előírt impedancia függvény.
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1. ábra. Peremfeltételek beltéri problémánál zárt peremfelület esetén

2.2.2. Kültéri probléma, zárt peremfelülettel

Ha a vizsgált akusztikai V térrész nyitott, és a térben adott egy Ω zárt sugárzó felület (2. ábra), ame-
lyre az előzőekben definiált peremfeltételek adottak, akkor ezen feltételek mellett még a Somerfeld-féle
sugárzási feltételnek kell teljesülnie. Ez a feltétel biztosítja, hogy a hullámok szabadon terjednek a végte-
lenbe, tehát nincs visszaverődés:

lim
|~r|→∞

(
∂p(~r)
∂|~r|

+ jkp(~r)
)

= 0. (7)

2.2.3. Kültéri probléma, nyitott peremfelülettel

Ha a vizsgált akusztikai V térrész nyitott és a térrészben egy nyitott sugárzó felület adott (3. ábra),
akkor a probléma felfogható a 2.2.2. alfejezet speciális esetének. A sugárzó felületet tekintsük zártnak
olymódon, hogy a nyitott sugárzó felület mindkét oldalát egy képzeletbeli zárt felület külső oldalának
tekintjük.
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2. ábra. Peremfeltételek kültéri problémánál zárt peremfelület esetén
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3. ábra. Peremfeltételek külső problémánál nyitott peremfelület esetén

3. Numerikus módszerek
Az akusztikai problémák analitikus megoldása a legegyszerűbb esetektől eltekintve rendkívül bonyo-

lult. A numerikus módszerek számos bonyolultabb problémánál is megoldást jelenthetnek, azonban e
módszerek alkalmazhatóságának is határt szab az adott számítógép számítási kapacitása.

3.1. Mesh, Node, Element, alakfüggvény
Az adott akusztikai probléma numerikus módszerrel történő megoldásánál az első lépés a megfelelő

numerikus modell létrehozása. Ehhez vizsgált V térrészt számos kisebb térrészre (Ve) bontjuk. Az így
kialakult csomópontokból (node) és elemekből (element) kialakuló háló (mesh) a numerikus számításaink
alapja. A 4.1. ábrán egy két dimenziós esetre látunk példát. Minden elemen belül, az akusztikai mennyisé-
gek (field variables) pl. a hangnyomás az alakfüggvények segítségével írható fel:

p(~r) ≈ p̂(~r) =
np∑
i=1

Ne
i (~r), (8)

ahol ~r ∈ Ve. Az alakfüggvényt (Ne
i ) a Ve térrészen belül úgy definiáljuk, hogy értéke 1 az i-edik node-nál

és 0 az összes többinél. Az 1-es elemhez tartozó összes alakfüggvény a 4.2. ábrán látható. Az elemek
alakfüggvényeit alapul véve egy globális alakfüggvény definiálható amely az egész V térfogatra definiált
olymódon hogy Ve elemen belül a lokális alakfüggvénnyel megegyező máshol pedig azonosan 0. Ezek
alapján a nyomás egy ~r pontban:

p̂(~r) =
n∑

i=1

Ni(~r)p̂i = Np̂i, (9)
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4.1: A mesh: csomópontok és elemek
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4.2: Az 1. elemhez tartozó összes alakfüggvény

4. ábra. A mehs és az alakfüggvény

ahol n a node-ok száma, N egy 1 × n méretű a globális alakfüggvényeket tartalmazó és p̂i egy n × 1
méretű az ismeretlen node-beli nyomásokat tartalmazó vektor.

Ennek a térbeli diszkretizálásnak az eredményeképpen a hangtér egyenletét nem az egész térre ha-
nem már csak a származtatott modell csomópontjaira kell megoldani. Az akusztikai mennyiségek csomó-
pontok közötti eloszlásáról a megfelelő alakfüggvények segítségével mondhatunk valamit (interpoláció).
Lényegében tehát a megfelelő átalakítások után az eredeti differenciál egyenlet megoldását visszavezettük
egy lineáris egyenlet rendszer megoldására.

3.2. FEM
A végeselem-módszer (Finite Element Method – FEM) széleskörűen alkalmazott módszer akusztikai

problémák megoldásához. A vizsgált térrész elemi kis elemekre bontásával az eredeti probléma (az akusz-
tikai változók eloszlásának meghatározása) leegyszerűsödik ezen változók diszkrét pontokban való (node)
meghatározására. Matematikai átalakítások után:

(K + jω C − ω2M)pi = F, (10)

ahol K jelenti az akusztikus rugalmassági (stiffness), M az akusztikus tömeg (mass), C az akusztikus
csillapítási (damping) mátrixot F pedig a gerjesztési erő mátrix. E mátrixok a korábban megadott perem-
feltételek alapján számíthatók.

Fontos megjegyezni hogy a számításhoz szükséges felső frekvencia határ emeli a számítás korrekt-
ségéhez szükséges elemek számát és így a belőlük származtatott mátrixok méretét és a számítási kapacitás
igényt1.

3.3. BEM
A peremelem-módszer (Boundary Element Method – BEM) módszer matematikai levezetése során

felhasználjuk a vektoranalízis Green tételén továbbá a hangtér Green törvényét. A végeselem módszerhez
hasonlóan a hangtér diszkretizálásával és az alakfüggvény segítségével a Helmholtz-egyenletet egy lineáris
egyenlet rendszerré alakítjuk:

Api = jρ0ωBvni, (11)
1Alapszabályként az adott maximális frekvenciához tartozó hullámhossz hatodának ajánlott választani a jellemző elem méretet.

Egy átlagos szobát feltételezve (5m× 4m alapterületű 2, 8 m magas) 1 kHz maximális frekvencia esetén a szoba belsejében vizsgá-
landó hangjelenségek számításához egy minimálisan (λ = 340/1000 = 0, 34, 0.056 m nagyságú elemmérettel számolva) 315950
elemet tartalmazó modellre van szükség.
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ahol p és vni a megfelelő node-okhoz tartozó hangnyomás illetve normális irányú részecskesebesség vek-
torok A és B mártixok a megfelelő node-okhoz tartozó megfelelő integrál műveleltek és peremfeltételek
eredményei. A megoldás menete két lépésből áll, az első lépés során a 11 egyenletet oldjuk meg. Ennek
eredményeképpen a zárt felület összes node-jában meghatározzuk a nyomást és a normális irányú részecske
sebességet. A megoldás második részében (post processing part) a tér tetszőleges pontjaiban (field point)
határozzuk meg a nyomást illetve a részecske sebességet.
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4. Végeselem modellezés a gyakorlatban
A laboratóriumi mérés során egyszerű feladatokon keresztül ismerkedhetünk meg a szerkezeti véges-

elem modellezés gyakorlatával. Első lépésként egy alumínium lemez végeselem modelljét készítjük el,
majd kiszámítjuk a lemez sajátfrekvenciáit és a sajátfrekvenciákhoz tartozó rezgésalakokat (módusokat).
Második lépésben a modellt egy pontban gerjesztve megvizsgáljuk a lemez gerjesztett válaszát. Ezek után
a modell egyes paramétereit változtatva, a lemezre különböző kényszereket adva vizsgáljuk a lemez dina-
mikai viselkedésének változását.

4.1. A numerikus modellt leíró egyenlet
Az előző fejezetben leírtak alapján – ha már eldöntöttük, hogy a probléma megoldására végeselem

modellezést alkalmazunk –, az alábbi egyenletet kell előállítanunk a vizsgálandó objektum ismeretében:

(K + jω C − ω2M)pi = F. (12)

Az itt szereplő pi helyére ui-t helyettesítve megkapjuk a szerkezeti végeselem modellt leíró alapegyenletet:
a hangnyomást az egyes csomópontok kitérése váltja fel.

Első közelítésben a rendszert csillapítatlannak tételezzük fel, így mellőzhetjük a C csillapítási (dam-
ping) mátrixot.

Az így nyert egyenlet tulajdonképpen két jól ismert alapvető fizikai törvényt ötvöz, Newton törvényét:

ω2Mui = F, (13)

hiszen a kitérés kétszeres deriváltja (szorzás ω2-tel) a gyorsulás; továbbá a Hooke-törvényt:

Kui = F, (14)

azaz a rugókitéréshez szükséges erőt a rugókitérés és a rugómerevség határozza meg. Az egyenlet tehát
egy rugókból és tömegpontokból álló rendszer dinamikai viselkedését írja le. Ezek alapján a végeselem
modell készítése nem más, mint a vizsgálandó objektum alapján egy tömegpontokból és a tömegpontok
közötti rugalmas kapcsolatot meghatározó rúgókból álló modell előállítása.

Fontos megjegyezni, hogy a csomópontok kitérése nem írható le egyetlen számmal. Egy csomópont
ugyanis a koordinátarendszer mindhárom irányába kitérhet, sőt, mindhárom koordináta tengely körül el
is foroghat. Ez összesen 6 féle mozgást jelent. Azt, hogy egy csomópont hányféle mozgást végezhet, a
csomópont szabadsági fokának (degree of freedom, DOF) nevezzük. Ez azt jelenti, hogy a fenti u vek-
torban egyetlen csomópontot akár 6 szám is jellemezhet: kitérés x, y, z irányba, elfordulás x, y, z tengely
körül. Az M és K mátrixok méretét a rendszer összes szabadsági fokainak száma határozza meg. Egy 1000
csomópontos (lapelemekből álló model) modell szabadsági fokainak száma akár 6000 is lehet, amiből kö-
vetkezik, hogy az M és K mátrixok 6000x6000 méretű mátrixok. Jól látható, hogy a végeselem modellezés
során előálló mátrixok mérete igen nagy lehet: a végeselem modellezés számításigényes feladat.

A modellt leíró M és K mátrixokat a felhasznált számítógépes program készíti el automatikusan, így
felépítésükről mélyebb ismeretre (a gyakorlat célját szem előtt tartva) nincs szükségünk.

A végeselem modellezés során természetesen nem csak erővel gerjeszthetünk és nem csak a csomó-
pontok kitérését határozhatjuk meg: gerjeszthetünk pl. sebességgel is, válaszként pedig számíthatunk
sebességet és gyorsulást is.

4.2. Sajátfrekvencia, sajátrezgés, módus
Ha a rendszert nem éri gerjesztés, akkor a rendszert jellemző egyenletünk az alábbi alakra egyszerűsö-

dik:

(K− ω2M)ui = 0. (15)
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A zárójelet felbontva, az egyenletet átrendezve, majd balról M−1-vel szorozva juthatunk el az alábbi alak-
hoz:

M−1Kui = ω2ui (16)

Ez az egyenlet jól ismert alakú: a mátrixot egy vektorral szorozva a vektor konstansszorosát kapjuk. Az
olyan vektorokat amelyekre ez teljesül sajátvektoroknak, a hozzájuk tartozó konstansokat pedig sajátér-
tékeknek nevezzük. A mi esetünkben (mechanikai rendszer) a sajátértékek frekvenciát jelentenek, ezek a
sajátfrekvenciák, a hozzájuk tartozó sajátvektorok pedig a rendszer adott sajátfrekvenciáján érvényes rez-
gésalakját, módusalakját adják meg. A fenti egyenlet értelmében ezek a módusalakok a hozzájuk tartozó
sajátfrekvencián gerjesztés nélkül is ki tudnak alakulni, a kialakuló rezgések fenntartásához nincs szükség
energiára. Azaz, a sajátfrekvenciákon történő gerjesztésre ideális esetben a rendszer végtelen nagy am-
plitúdóval válaszolna (rezonancia). A valóságban azonban ideális rendszer nincs, csillapítás mindig fellép:
így a rendszer „egyszerűen csak” nagyon nagy intenzitású rezgéssel válaszol, ha a sajátfrekvenciáján (vagy
annak környékén) gerjesztés éri. A rendszert bármilyen frekvencián rezgésbe tudjuk hozni: ilyenkor a
rendszer kényszerrezgéseket végez. A kényszerrezgés és a sajátfrekvenciákon fellépő „sajátrezgés” között
a kialakuló rezgésamplitúdókban van különbség, kényszerrezgés esetében jóval nagyobb gerjesztésre van
szükség ahhoz, hogy a sajátfrekvencián tapasztalható rezgésamplitúdókat kapjuk válaszul.

A mérnöki tervezés során a sajátfrekvenciák szerepe igen nagy. Gondoljunk például egy táncterem
padlójára. A padlót üzemszerű használat során 6Hz alatti gerjesztések érik. Ha a padlónak van 6Hz alá
eső sajátfrekvenciája, akkor a használat során az ehhez tartozó sajátrezgés (módus) gerjesztődni fog. A
sajátfrekvenciákon már nagyon kis gerjesztés hatására is nagyon nagy amplitúdójú rezgéssel válaszol a
rendszer, a táncterem padlója tehát nagy amplitúdójú rezgést fog végezni. Mivel azonban a padló nem
egy ideális mechanikai rendszer, és nem terhelhető végtelenül, előbb-utóbb szerkezeti károsodás alakul ki,
végül akár le is szakadhat. Ezért a táncterem padlóját úgy kell méretezni, hogy első (legkisebb) sajátfrek-
venciája 6Hz fölé essen. Természetesen más mérnöki területről is számtalan hasonló példa mutatható.

4.3. Elemek és csomópontok: a végeselem modell
A végeselem modell csomópontokból (Node) és az ezek kapcsolatát meghatározó elemekből (Element)

áll. A gyakorlat azonban pont fordítva működik: a vizsgált objektumot térrészekre osztjuk fel, egy térrészt
egy elemnek feleltetünk meg és az elem sarokpontjai lesznek a csomópontok.

A felhasznált elemeket leginkább kiterjedésük és alakjuk alapján csoportosítjuk. Léteznek egy-, két-,
és háromdimenziós elemek.

Az egydimenziós elem két csomópontból áll. Két alapvető típus a hengerszimmetrikus rúdelem (rod),
és a tetszőleges keresztmetszetű gerenda (beam). Egydimenziós elemeket akkor használhatunk, ha az elem
méretei alapján egydimenziósnak tekinthető, azaz a keresztmetszete a hosszánál jóval kisebb. Rúdelemek-
kel modellezhetünk például egy gitárhúrt, gerenda elemmel pedig egy vonatsínt. Ha azonban a vizsgált
frekvenciatartomány miatt a szükséges elemhossz kisebb, mint a vizsgált egydimenziós jellegű objektum
keresztmetszete, már nem kezelhetjük a problémát egydimenziósnak.

A kétdimenziós elem egy síkot feszít ki. Geometriája alapján lehet háromszög (tria) vagy négyszög
(quad) elem. Dinamikai tulajdonságai alapján is lehet többféle, pl. olyan, amiben nem engedünk meg
nyíróirányú elmozdulást. A legáltalánosabb elem a lapelem (plate), ebben az összes lehetséges mozgás-
fajta engedélyezett. Itt is elmondható, hogy csak akkor használhatunk kétdimenziós elemeket, ha az elem
méretei alapján kétdimenziósnak tekinthető, azaz a vastagsága jóval kisebb, mint az élhosszúsága. Lapele-
mekből építhetjük fel például egy panelház vagy gitártest modelljét.

A háromdimenziós elem egy térfogatot határoz meg. Geometriája alapján lehet négyszög vagy három-
szög alapú hasáb, vagy tetraéder. Háromdimenziós elemet akkor használunk, ha egy- vagy kétdimenziós
elemmel már nem tudjuk jól modellezni az objektumot. A fenti példával élve, ha a vonatsín koronájának
(a sín felső, kiszélesedő része, ahol a vonatkerekek gördülnek) a síntengelyhez képesti elfordulását, vagy
a vonatkerék terhelésére kialakuló összenyomódását kívánjuk vizsgálni már nem alkalmazhatunk gerenda
elemeket, a vonatsínt keresztemetszetében is több elemre kell felbontanunk.
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Néhány könnyen megjegyezhető gyakorlati szabály használható az elemtípus kiválasztására, például:

• lapelem esetében a lapelem élhosszúsága legalább ötszöröse legyen a lapelem vastagságánál,

• térfogatelem esetén legalább három rétegre bontsuk fel az objektumot, ellenkező esetben a modell a
valóságos esethez képest túlzottan „felkeményedik”.

4.4. A végeselem modell elkészítése előtti teendők
Mielőtt nekilátnánk a modell elkészítésének, a vizsgálandó objektumot végeselem modellezési szem-

pontból is meg kell vizsgálnunk.

4.4.1. Milyen frekvenciatartományban kívánjuk az objektumot vizsgálni?

Ahogy azt korábban (egy lábjegyzetben) már leírtuk, a hullámhossz hatodánál kisebb élhosszú ele-
meket kell használnunk ahhoz, hogy pontos (és értelmes) eredményt kapjunk. Mivel a hétköznapi (szilárd)
szerkezetekben a (hajlító-) hullámok terjedési sebessége a hangterjedési sebességnél egy nagyságrenddel
nagyobb, a hullámhosszak is egy nagyságrenddel lesznek nagyobbak a levegőben érvényes hullámhossz-
aknál. Így ugyanazon a frekvencián szerkezeti végeselem modellezés során jóval durvább felosztás alkal-
mazható, mint az akusztikai végeselem vagy későbbiekben a peremelem modellezésnél.

4.4.2. Milyen elemtípust használjunk?

Az előző fejezetben leírtak alapján 3 alapvető elemtípus közül választhatunk. Döntésünket az objek-
tum geometriai jellemzői és a vizsgálati frekvenciatartomány alapján hozhatjuk. A vizsgált frekvenciatar-
tományból eredő élhosszúság miatt előfordulhat, hogy az egyébként kétdimenziós elemekből felépíthe-
tő modellt háromdimenziós elemekből kell felépítenünk (és viszont). Bonyolultabb modellek esetében
szokásos megoldás a frekvencia sávonkénti külön modell készítése: kisebb frekvenciára durvább modell,
nagyobb frekvenciára finomabb.

4.4.3. Mi az, ami a modellezés szempontjából elhanyagolható, mi az, ami nem?

Egyszerűbb esetekben ez a kérdés pusztán „érzés alapján”, fizikai megfontolásokkal eldönthető, elő-
fordul azonban, hogy a válasz csak néhány végeselem analízis eredményéből szűrhető le. Szélsőséges
példaként egy betonlapokból álló ház (panelház) vizsgálatánál a 10 – 100Hz frekvenciatartományban, valós-
zínűleg nem szükséges a betonba vert néhány szög modellezése.

4.4.4. Milyen peremfeltételeink vannak?

Ahhoz, hogy a tömegmátrix és a mereveségi mátrix előállhasson, a szükséges anyagtulajdonságokat
meg kell határoznunk. Ezen kívül a modell peremfeltételei közé tartoznak még a különböző kényszerek és
gerjesztések is.

A végeselem modell csomópontjaira eső tömeget a geometria és az anyag sűrűsége alapján lehet meg-
határozni. Ezért a tömegmátrix előállításához legfontosabb tulajdonság a sűrűség, jele ρ. A csomópontok
közötti rugalmas kapcsolatot az elemtípus és az anyag rugalmas tulajdonságai határozzák meg. A me-
revségi mátrix előállításához ezért szükségünk van a rugalmassági, azaz a Young-modulusra is, jele E. Ez
egymagában azonban kevés az anyag teljes jellemzésére, a nyíró irányu modulust (angolul Shear modu-
lus) is meg kell adnunk. A két rugalmassági modulus közötti viszont a Poisson-szám adja meg, jele ν. A
Poisson-szám 0 és 1 között vehet fel értéket (a betoné kb. 0,16, az alumíniumé kb. 0,33). A három adat
(Young, Shear, Poisson) közül bármelyik kettő meghatározza a harmadikat.

Kényszernek nevezzük a vizsgált objektum megfogásait, és minden olyan behatást, aminek következ-
tében a rendszer szabadsági fokainak száma csökken. Például ha egy lemezt az egyik csomópontjánál
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egy csúccsal alátámasztunk, akkor a csomópont kitérésében korlátozzuk (mindhárom irányban), viszont
elfordulásában nem: a szabadsági fokok száma 3-mal csökken.

Gerjesztést az egyes csomópontokra, élekre, felületekre stb. adhatunk meg. A gerjesztés lehet harmo-
nikus vagy tranziens, konstans vagy például teljesítménysűrűség-spektrumával adott.

4.4.5. Milyen mértékegységeket használjunk?

A modellezés során koherens egységrendszerben kell dolgoznunk. Célszerű az SI mértékegységrends-
zert követnünk, azaz a hosszúságot m-ben, a tömeget kg-ban, a Young-modulust Pa-ban megadnunk
(sűrűség kg/m3, stb.).

4.5. A végeselem modell elkészítése
A végeselem modell készítése alapvetően két lépésből áll. Először a vizsgált objektum geometriáját

kell elkészíteni, majd a geometria alapján magát a végeselem hálót. Természetesen a geometria készítése
kihagyható, de nem ajánlott – nagyban megkönnyíti a munkát.

A modellezéshez és a számításokhoz is az MSC.visualNastran for Windows (röviden Nastran) pro-
gramot használjuk. Ez a program eredetileg két különálló program egyesítéséből keletkezett: a FEMAP
nevű elő- és utófeldolgozóhoz adaptálták a Nastran megoldóját. Az elő- és utófeldolgozó segítségével
készíthető el a modell és jeleníthetők meg a számítások eredményei, míg a megoldó az a mag, ami a
számításokat végzi.

Indítsuk el a programot!

4.5.1. A geometria elkészítése

Célunk a lemez alakjával azonos geometriai felület létrehozása. A végeselem hálót az itt elkészített
felületre húzzuk majd rá. A vizsgált alumínium lemez geometriája igen egyszerű, a sík lapot négy sarok-
pontja feszíti ki. A lemez méretei az 5. ábráról olvashatók le.
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5. ábra. A vizsgálandó alumíniumlemez méretei

Először létrehozzuk a lemez négy sarokpontját, majd ezeket egyenes vonalakkal összekötjük, végül a
vonalak által határolt térrészből egy felületet csinálunk.

A program bejelentkező képernyőjén középen egy sárga négyszög látható. Ez az ún. munkasík, a
modell méreteiről lehet némi információt nyerni segítségével. A négyszög közepén található kis kör a
globális koordinátarendszer origója.
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A felső menüsor Geometry menüje alatt találhatók azok a parancsok, amelyekkel a geometria elkészí-
thető.

A legfelső menüpont a Point. . . , erre kattintva kis ablak nyílik a képernyő alján. Általában minden
egyes menüpont után egy ilyen kis ablak nyílik. Az ablakban a létrehozandó (geometriai) pont koordinátáit
kell megadnunk. Vigyázzunk a koherens egységrendszerre: a koordinátákat méterben adjuk meg! Érde-
mes az x-y síkban dolgoznunk, így a z koordináta mindig 0 maradhat. Miután beadtuk az első pont koor-
dinátáit nyomjuk meg az OK gombot. A képernyőn egy kereszt jelenik meg, ez jelzi a (geometriai) pontot.
Ugyanígy adjuk meg a többi pontot is. A negyedik sarokpont megadása és az OK gomb megnyomása
után a Cancel gombot kell megnyomni. Ezzel jelezzük, hogy nem kívánunk több csomópontot létrehozni.
Noha a gomb jelentése „mégse”, az eddig megadott pontok nem törlődnek. Célszerű az első sarokpontot
az origóba, az alumínium lap leghosszabb oldalát pedig az x-tengelyre helyezni.

A Geometry > Curve - Line > Project Points. . . utasítással adott koordinátájú pontok közé húzhatunk
egyenest. Mivel mi már létrehoztuk a 4 sarokpontot, ezek koordinátáját nem kell újra beadnunk: kattintsunk
a felülről második menüsor jobb szélén található kis, álló kereszt jelű gombra. Ezzel aktiváljuk a „Snap to
Point” opciót, azaz a kurzor mindig a legközelebbi (geometriai) pontra ugrik majd.

Minden egyenest a két végpontja határoz meg: kattintsuk először az első végpontra, utána nyomjuk
meg az OK gombot, majd kattintsunk a második végpontra és nyomjuk meg újra az OK gombot. Az
egyenes a képernyőn láthatóvá válik. Hozzuk létre az összes egyenest!

A pontok megadásánál láthattuk, hogy az egyes koordináták helyén XPT(szám), YPT(szám) ill. ZPT(szám)
feliratok jelentek meg. Ezeket kézzel is begépelhetnénk, így hivatkozhatunk az egyes pontok koordinátáira.

A geometria elkészítésének utolsó lépésenként a felületet határoló görbékből kell ún. „határfelület”-et
(Boundary Surface) csinálnunk. A határfelület olyan felület, amit több mint 4 görbeszakasz határol. A
kis alumínium lemez esetében igazából felesleges ilyen bonyolultan megcsinálnunk a geometriát, viszont
a gyakorlatban legtöbbször olyan felületeket kell megadnunk, amelyeket nem 4 görbeszakasz határol, így
célszerűbb ezt a módszert elsajátítanunk.

A Geometry > Boundary Surface > From Curves. . . paranccsal hívjuk elő a szükséges kis ablakot.
Meg kell adnunk, hogy mely görbeszakaszokból álljon össze a határfelület. Fontos megjegyezni, hogy a
görbeszakaszokat illik megfelelő sorrendben (egymás mellettieket szépen sorban) beadni, továbbá, hogy a
görbeszakaszoknak zárt görbét kell alkotniuk: ellenkező esetben a határfelületet nem készíti el a program.
Az egyes görbék egérrel is kijelölhetők, ill. sorszámukat beadva és a More billentyűre kattintva a kis ablak
szöveges listájába egyenként betölthetők. Jelen esetben használható a Select All gomb is, amivel egyszerre
az összes görbe kijelölhető. Ha minden görbét kijelöltünk nyomjuk meg az OK gombot, majd a Cancel-t
jelezvén, hogy nem akarunk több Boundary Surface-t csinálni.

Ezzel a geometria el is készült. A képernyőre bal gombbal kattintva az ábrát tetszőlegesen forgathatjuk
térben. A Ctrl+A billentyűkombinációval a modell automatikusan a képernyő közepére hozható.

4.5.2. A végeselem háló elkészítése

A végeselem háló elkészíthető az elmélettel egybevágó úton, a Model menüpont néhány opciója se-
gítségével. Itt létrehozhatunk csomópontokat Model > Node. . . , ezekben vagyunk kíváncsiak a hullám-
egyenlet megoldására. A csomópontok közötti kapcsolatot megadhatjuk a csomópontokra kifeszített ele-
mekkel (Model > Element. . . ), illetve a modellhez rendelhetünk anyagokat (Model > Material. . . ), illetve
létrehozhatunk végeselem tulajdonságokat is (Model > Property. . . ). Utóbbi egy kicsit furán hangozhat,
visszatérünk rá később.

A végeselem háló elkészítésének azonban van egy (sok esetben) egyszerűbb, gyorsabb módja is: az
automatikus hálógenerálás. Ha eldöntöttük, hogy mekkora elemméretet (élhosszat) szeretnénk, tetszőleges
geometriai elem „behálózható” a programmal. Ehhez először meg kell adnunk a kívánt elemméretet, ezt
a Mesh > Mesh Control > Default Size. . . menüpont alatt tehetjük meg (méterben!). Ezek után a Mesh >
Geometry menüpontban kiválaszthatjuk, hogy milyen geometriai egységet szeretnénk behálózni, stb. Mi
most nem ezt az utat választjuk.
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Három ill. négy sarokponttal meghatározott felületeket behálózhatunk a Mesh > Between. . . pa-
ranccsal.

A középső sáv bal oldalán megadhatjuk, hogy a hálózás során csak csomópontokat, vagy csomóponto-
kat és elemeket is létrehozzon a program, továbbá, hogy a hálózandó felületet három vagy négy sarokpont
feszíti-e ki. Válasszuk a Both (csomópontot és elemet is), és a 4 opciókat.

A középső sáv jobb oldalán megadhatjuk, hogy milyen elemekkel hálózza be a program a felületet.
Látható a különböző elemtípusnak megfelelő opció (Line – vonalelem; Tri, Quad – lapelem; Tetra, Brick,
Wedge – térbeli elemek;), amiből csak kettő lehetőség aktív: Tri ill. Quad. Válasszuk a Quad-ot, mert
négyszög alakú elemekkel szeretnénk a felületünket behálózni.

A középső sáv közepén az irányonkénti csomópontok számát kell megadni. Az 1-es számú irányt az
elsőből a második sarokpontba, a 2-es számú irányt a másodikból a harmadik sarokpontba mutató vek-
tor határozza meg (a sarokpontok sorrendjéről kicsit lejjebb). Alapesetben a csomópontokat egymástól
egyenlő távolságra veszi fel a program (ekvidisztánsan), de lehetőség van geometriai növekmény mega-
dására is, erre szolgál a Bias mező. Nekünk erre most nincs szükségünk.

Az ablak alsó sávjában a hálózandó sík felület négy (ill. három, ha ezt választottuk a középső sáv bal
oldalán) sarokpontját meghatározó csomópontot lehet megadni. Nekünk egyelőre nincsenek csomópont-
jaink (Node), csak geometriánk. A kis megjegyzés értelmében azonban ha a mezőket üresen hagyjuk, a
sarokpontokat koordinátáikkal adhatjuk majd meg. Mint már korábban láttuk, koordináták megadásánál
könnyen hivatkozhatunk a geometriai pontokra, így ezeket a mezőket nyugodt szívvel hagyhatjuk üresen.

A felső sáv közepén kellene megadnunk, hogy milyen „tulajdonságú” elemek alkossák a végeselem
hálót. Tulajdonságnak (Property)-nek nevezi a Nastran azt az egységet, ami elemtípusokat és anyagtulaj-
donságokat rendel össze. Még nem definiáltunk semmilyen tulajdonságot, ezért kattintsunk a jobb szélső
New Prop. . . gombra. Új ablak nyílik.

A Define Property ablak felső sávja a számunkra érdekes. Először is adjunk nevet („Title” mező) az új
tulajdonságnak, legyen mondjuk „anyag”.

A felső sáv jobb oldalán található Elem / Property Type. . . gomb megnyomása után kiválaszthatjuk,
milyen típusú elemet szeretnénk használni. A kiválasztott elem függvényében változik a kis ablak alsó
része: minden elemtípushoz más egyéb információkat kell megadnunk.

Az elemtípus kiválasztó ablakban az elemek 4 csoportra vannak osztva: egy- (Line Elements), két-
(Plane Elements) és háromdimenziós (Volume Elements) elemekre, valamint egy egyéb (Other Elements)
csoportra. Láthatjuk a már emlegetett Rod és Beam, valamint Plate elemeket és számos egyebet is. Nekünk
Plate elemre van szükségünk, válasszük ki ezt, majd nyomjuk meg az OK gombot.

Visszatérve a tulajdonság megadásához láthatjuk, hogy a kiválasztott Plate elemhez igen sok egyéb
információ is megadható. Nekünk csak a Thickness-re van szükségünk: itt állíthatjuk be, hogy a létrehozott
kétdimenziós elemekhez milyen fizikai vastagság tartozik (méterben megadva!). A vizsgált alumínium
lemez vastagsága 3mm (0, 003m).

Nyomjuk meg az OK gombot. A program figyelmeztetést ad: a tulajdonsághoz nem rendeltünk anya-
got, és rögtön fel is ajánlja az anyag definíció lehetőségét. Kattintsunk az Yes gombra, megnyílik a De-
fine Isotropic Material ablak. Itt kattintsunk a Load gombra, a megjelenő listából pedig válasszuk ki az
Al Plate_SI anyagot. Ez egy általános alumínium anyag, SI mértékegységrendszerben megadott tulajd-
onságokkal. Nagyon fontos, hogy ne az MKS mértékegységrendszerben megadott anyagot válasszuk. Az
OK gomb után az előző ablakba visszatérve láthatjuk, hogy az egyes mezők mind értelmes adatokkal lettek
feltöltve. Megjelent a Young modulus, a Shear modulus, a Poisson-szám, a Mass Density és számos egyéb,
számunkra egyelőre érdektelen adat. Ha valami olyan anyagot szeretnénk vizsgálni, ami nem található a
program alap adatbázisában, ezen információk megadásával létrehozhatjuk, majd utána el is menthetjük az
adatbázisba. Az OK gomb megnyomásával visszatérünk a tulajdonság definíciós ablakba, ahol most már
minden szükséges adatot megadtunk, nyomjuk meg az OK gombot.

Visszatértünk a Mesh Between . . . ablakba. Adjuk meg az egyes irányokban kívánt csomópontok
számát (12 és 8), majd nyomjuk meg az OK gombot.

Mivel nem adtuk meg a négy sarokpontot, most meg kell adnunk ezeket koordinátáikkal. Használjuk
megint a Snap to Point opciót és adjuk meg a négy geometriai pontot. A megadás sorrendje pozitív for-
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gási irányban történjen, a bal alsó csomóponttól kiindulva. Így a párhuzamos oldalok mentén tényleg 12
csomópontot, a trapéz szárai mentén pedig 8 csomópontot hoz létre a program (vagy amennyit beállítottunk
korábban). Ha végeztünk, nyomjuk meg az OK gombot. Az elkészült végeselem háló a képernyőn látható.

Ugyanígy kell eljárnunk bonyolultabb, összetettebb geometriák hálózásánál is. Sajnos az automati-
kus hálózás nem ad minden esetben kielégítő eredményt. Sokszor kézi beavatkozásra, elemkészítésre is
szükség van.

Az elkészült modellt mentsük el a File > Save As. . . paranccsal.

4.6. Sajátfrekvencia analízis
A sajátfrekvencia analízis során az elkészült modellt mindenféle gerjesztés nélkül vizsgáljuk. Az analí-

zis eredményeként a modell sajátfrekvenciáit és az ezekhez tartozó sajátrezgés alakokat (módusalakokat)
határozhatjuk meg.

A program felső menüsorának bal oldalán válasszuk a File > Analyze parancsot. Az analízis típusának
(Analysis Type) állítsuk be a Normal Modes/Eigenvalues-t (eigenvalue = sajátérték, a németből átvett ei-
gen – saját szóból ered), szedjük ki a pipát a Loads és Constraints feliratok mellől, hiszen semmilyen
kényszerünk és gerjesztésünk sincs.

Az ablak jobb oldalán megadhatjuk, hogy hány sajátfrekvenciát szeretnék a programmal meghatároz-
tatni (Number of Modes), milyen frekvenciatartományban keressük az összes sajátfrekvenciát, vagy milyen
frekvencia fölött (From (Hz)) keressük az első n darab sajátfrekvenciát. Kérjük az első 20 sajátfrekvenciát,
a frekvenciatartománynak pedig ne adjunk meg semmit. Indítsuk az analízist az OK gomb megnyomásával.

Az analízis rövid idő alatt lefut, hiszen a modellünk nagyon kicsi. A modellben található csomópontok
és elemek számát a képernyő bal alsó sarkában olvashatjuk.

Az eredményeket az F5 billentyű megnyomása után jeleníthetjük meg. A felnyíló ablak jobb oldalán
kétféle megjelenítési módot választhatunk. Az egyik, a Deformed Style, a sajátfrekvenciákhoz tartozó rez-
gésalakokat a modell deformációjával jeleníti meg, míg a másik, a Contour Style, az egyes csomópontokat
a hozzájuk tartozó maximális kitérés amplitúdójával színezi (a csomópontok között interpolálással színez).
Kattintsuk be a Deform és a Contour opciókat, majd kattintsunk a Deformed and Contour Data gombra a
kis ablak jobb alsó sarkában. A felnyíló ablakban választhatjuk ki, hogy melyik sajátfrekvenciát (Output
Set, a sajátfrekvenciák frekvencia szerint növekvő sorrendbe vannak rendezve) és a hozzá tartozó milyen
választ (Output Vectors) jelenítsen meg a program. A válasz lehet kitérés, gyorsulás, rotáció, stb. a három
fő irányban, ill. ezek eredője is; a Deformation és Contour legördülő menükből választhatjuk ki, melyiket
szeretnénk megjeleníteni. Válasszuk az Total Translation opciót mindkettőnél, majd nyomjuk meg az OK
gombot. Ha az előző ablakba visszatérés után a Deformed Style oszlopban az Animate opciót választjuk, a
sajátrezgéseket mozgóképként, animálva tekinthetjük meg.

4.7. Gerjesztett válasz számítása
Az alábbiakban az almumínium lemezt egy pontban gerjeszteni fogjuk, és kiszámoljuk, mekkora kitéré-

sek és gyorsulások alakulnak ki a lemezen. A gerjesztés minden frekvencián 1N nagyságú, harmonikus
gerjesztés lesz.

A program a gerjesztéseket csoportokban (halmazokban, Load set) tárolja, így egy modellhez többféle
gerjesztést is tárolhatunk egyszerre. Hozzunk létre egy gerjesztési csoportot! Válasszuk a Model > Load
> Set. . . parancsot és gépeljük be a halmaz nevét: gerjesztes, majd nyomjuk meg az OK gombot. Fontos,
hogy a csoport nevében ne használjunk se ékezetes betűket, se szóközt, se semmilyen extra karaktert, mert
ez (sajnos) futási hibát eredményezhet.

Adjuk meg a csoportba tartozó gerjesztéseket, jelen esetben egyetlen, egy csomópontra ható erőger-
jesztést! Válasszuk a Model > Load > Nodal. . . opciót, felnyílik egy ismerős kis ablak, ahol az egér
segítségével vagy begépelve a csomópontok sorszámát megadható, hogy mely csomópontokat akarjuk ger-
jeszteni. Válasszunk ki egy tetszőleges csomópontot a lemezen, kattintsunk rá és ha megjelent a sorszáma
a szöveges mezőben, nyomjuk meg az OK gombot. Felnyílik a gerjesztés paramétereit megadó ablak. A
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bal oldali listából válasszuk ki a gerjesztés típusát: Force, hiszen erőgerjesztést szeretnénk létrehozni. A
jobb oldali Direction mezőben beállíthatjuk, hogy milyen módon szeretnénk megadni a gerjesztés irányát.
Az alapbeállítás (Component) megfelelő. A jobb oldali alsó mezőben megadhatjuk a gerjesztés irányon-
kénti nagyságát, továbbá fázisát és időbeli függését. Mi a lemezet a z irányban kívánjuk gerjeszteni (ez a
lemez síkjára merőleges irány, amennyiben a lemezt a x-y síkban fekszik) 1N nagyságú erővel, ezért a Z
komponens mellé írjuk be 1, majd nyomjuk meg az OK gombot. A képernyőn a kiválasztott csomópontból
kiinduló zöld nyíl jelenik meg: ez mutatja a gerjesztés irányát. Kérdés: van-e értelme negatív nagyságú
gerjesztést megadni? Ha igen, miért, milyen esetben, ha nem, miért nem, mit jelentene az?.

A következő lépésben meg kell adnunk, milyen frekvenciákon vagyunk kíváncsiak a szerkezet válas-
zára. Ez a megközelítési mód a „direkt” mód, mi mondjuk meg, hogy milyen frekvenciákat szeretnénk. A
másik lehetőség a „modális” megközelítés lenne, amikor csak a módusfrekvenciákon számítjuk a választ.

Válasszuk a Model > Function. . . opciót. Itt különböző függvényeket hozhatunk létre. Nekünk csak
egy frekvenciatengelyre van szükségünk, ami egy igen speciális függvény, hiszen minden frekvencián 0 az
értéke. Először is adjunk nevet (Title) a függvénynek az ablak felső sorában középen: frekitengely, majd a
felső sor jobb szélén válasszuk ki az x-tengely típusát (Type): vs. Frequency.

Végezzük a számítást a 10Hz − 200Hz tartományban, 10Hz-es lépésközzel. Ehhez válasszuk a kis
ablak jobb oldalán a Linear Ramp opciót, a növekménynek (Delta X) írjuk be a 10-et, az X mezőbe írjunk
szintén 10-et, a To X mezőbe pedig 200-at és nyomjuk meg a More gombot! Láthatjuk, hogy a bal oldali
mezőbe bekerült az új függvény, a frekvencia 10Hz − 200Hz-ig, 10Hz-enként, ahogy kértük. Nyomjuk
meg az OK gombot.

A Nastran az elvégzendő analízis típusát is eltárolja a modellben, ezért ezt is be kell állítanunk. Vá-
lasszuk a Model > Load > Dynamic Analysis menüpontot! A felső sorban kattintsunk be Direct Frequency
opciót, az alsó sorban bal oldalon (Frequency Response) adjuk meg az előbb létrehozott frekitengely-t, majd
a középső sáv bal mezőjének tetején (Overall Structural Damping Coeff (G))állítsunk be 2 százalékos
csillapítást (0, 02). Miután most már valóságos gerjesztésre adott választ szeretnénk számíttatni, azt az
idealisztikus felvetést is el kell dobnunk, hogy a rendszerben nincs csillapítás. A két százalékos csillapítás
körülbelül megfelel a valóságnak. Nyomjuk meg az OK gombot.

Mindent megadtunk, indulhat a számítás.
A program felső menüsorának bal oldalán válasszuk a File > Analyze parancsot. Az analízis típusának

(Analysis Type) állítsuk be a Frequency/Harmonic Response-t, szedjük ki a pipát a Constraints felirat
mellől, hiszen továbbra sincs semmilyen kényszerünk, a Loads felirat mellett pedig válasszuk ki a meg-
felelő gerjesztési csoportot: gerjesztes. A jobb oldalon található opciók most nem érdekesek számunkra,
egyedül arról győződjünk meg, hogy a Run Analysis opció aktív-e (ha nem aktív, aktíváljuk). Indítsuk az
analízist a OK gomb megnyomásával. Az analízis újfent rövid idő alatt lefut.

Az eredményeket az F5 billentyű megnyomása után jeleníthetjük meg. A már ismerős Deformed Style
és Contour Style megjelenítési módoknál kattintsuk be a Deform és a Contour opciókat, majd kattintsunk a
Deformed and Contour Data gombra a kis ablak jobb alsó sarkában. A felnyíló ablakban a sajátfrekvenciák
helyett most a beadott frekvenciatengely értékei közül választhatjuk ki az egyes számítási eseteket (Case).
A megjelenítendő válaszok közül – sajnos – eltűnt a különböző mennyiségek eredője; a három fő irányt
külön-külön jeleníthetjük csak meg. Jelenítsük meg a válaszokat a 80Hz− 120Hz tartományban!

A képernyő jobb oldalán található színskáláról leolvashatók a lemez tényleges kitérései, gyorsulásai.
Ezek az értékek valósak, 1N gerjesztés hatására alakulnak ki, mértékegységük a koherens rendszer szerinti.

Az eredményeket persze nem csak színes térbeli ábrákon, hanem grafikonon is ábrázolhatjuk. Az F5
billentyű megnyomása után a bal oldali oszlopból (XY Style)válasszuk ki az XY vs Set Value opciót, majd
kattintsunk az XY Data. . . gombra. A megjelenő ablakban az Output Set legördülő menüből válasszuk
ki bármelyik elemet, majd az Output Vector menüjéből azt a kimeneti változót, amit szeretnénk kirajzol-
tatni. Az Output Location mezőben adjuk meg annak a csomópontnak a sorszámát, amelyikben a válaszra
kíváncsiak vagyunk, majd nyomjuk meg az OK gombot.

A grafikon opcióból az F5 billentyű megnyomása után a Draw Model opcióval térhetünk vissza a
modellábrázolásra.
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