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1. Bevezetés

A peremelem módszer (PEM) hatékony numerikus eljárás, amely parciális differen-
ciálegyenletekkel kapcsolatos peremérték-feladatok integrálegyenleteinek alkalmazásával
történő megoldására szolgál. Az eljárás integrálegyenletei a tartomány peremére vonat-
koznak, így a numerikus megoldás keresése során a tartomány peremét (síkbeli esetben
a peremgörbét) véges méretű elemekre, ún. peremelemekre bontjuk, és ezeken az ele-
meken értelmezzük a megoldásokat (pl. elmozdulásvektor és feszültségvektor) közelítő
függvényeket. Az egész peremre vonatkozó közelítést a peremelemeken vett közelítések
összessége adja. A tartomány peremére vonatkozó integrálegyenletek megoldása a feladat
peremfeltételek alapján nem ismert változóit szolgáltatja a peremen. A peremen meg-
határozott mennyiségek ismeretében további egyenletekkel a tartomány belső pontjaiban
képezhetőek a fizikai állapotokat leíró jellemzők.

A peremelem módszer alapja a három Somigliana formula alkalmazása. Ezek kö-
zül a második formula a peremen szolgáltatja a feladat peremfeltételei révén nem ismert
változókat. A második Somigliana formulát a direkt módszer integrálegyenletének is
nevezzük, mivel a vizsgált tartomány peremgörbéjén keresett ismeretleneknek közvetlen
fizikai jelentése van. A direkt jelző erre a körülményre utal. Az ismeretlenek meghatáro-
zása után az első Somigliana formula felhasználásával képezhetővé válnak a számunkra
ismeretlen fizikai mennyiségek (pl. elmozdulásvektor és feszültségvektor) a tartomány bel-
ső pontjaiban. A harmadik Somigliana formulát csupán a teljesség kedvéért közöljük,
az nem játszik szerepet az értekezés vizsgálataiban.

A rugalmasságtan térbeli feladatait véve példának primál rendszerben1 a direkt pereme-
lem módszer integrálegyenletében egy perempontban a feszültségvektor az ismeretlen, ha
ott az elmozdulásmező az előírt, és megfordítva az elmozdulásvektor az ismeretlen egy
perempontban, ha ugyanott a feszültségvektor az előírt.

Megjegyezzük, hogy az indirekt módszer rugalmasságtani feladatokban a potenciálel-
méletből ismert egyszerű és kettős réteg potenciáljának fogalmát általánosítva állít fel
integrálegyenleteket, melyekben a vonalon (síkfeladatok), illetve felületen (térbeli felada-
tok) értelmezett potenciálfüggvények (ezek most vektorok) az ismeretlenek.

Az értekezés a szilárd testek alakváltozásának linearizált elméletében vizsgál és old meg
primál és duál felépítésű síkrugalmasságtani feladatokat direkt peremelem módszerrel.

A két felépítés (rendszer) az alapváltozók, a közbenső változók, az értelmező egyenletek
és mérlegegyenletek tekintetében tér el egymástól.

Ezen túl minden rendszerben megkülönböztetünk klasszikus feladatokat és mikropoláris
feladatokat.

A klasszikus feladatokban a test kinematikájának leírására az elmozdulásmező, vala-
mint a belőle képezhető forgási tenzormező és az alakváltozási tenzormező szolgál, míg a
test belső erőrendszere az (erő) feszültségi tenzormezővel adható meg.

A mikropoláris feladatokban a test kinematikájának leírására az elmozdulásmező és a
forgásmező, valamint a belőlük képezhető két alakváltozási tenzormező szolgál, míg a test
belső erőrendszere az (erő) feszültségi tenzormezővel és az erőpár (nyomatéki) feszültségi
tenzormezővel adható meg.

1Ezt a fogalmat lentebb definiáljuk.
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Az alakváltozási tenzor (tenzorok) és a feszültségi tenzor (tenzorok) között az anyag-
egyenletek jelentik a kapcsolatot.

Primál rendszerben és klasszikus feladatnál az elmozdulásvektor az alapváltozó, az alak-
változási tenzor az ún. elsődleges közbenső változó, továbbá a szimmetrikus feszültségi
tenzor az ún. másodlagos közbenső változó.

Primál rendszerben és mikropoláris feladatnál az elmozdulásvektor és a független forgás-
vektor (együtt elmozdulásvektorok) az alapváltozók, az alakváltozási tenzor és a független
forgási alakváltozási tenzor (együtt az alakváltozási tenzorok) az ún. elsődleges közben-
ső változók, továbbá a (nemszimmetrikus erő) feszültségi tenzor és nyomatéki feszültségi
tenzor (együtt feszültségtenzorok) az ún. másodlagos közbenső változók.

A vizsgálat tárgyát jelentő síkbeli tartományon primál rendszerben a következő mező-
egyenletek állnak fenn:

– az értelmező (vagy kinematikai) egyenlet(ek) az alakváltozási tenzort(tenzorokat)
származtatja(ják) az elmozdulásvektor(ok)ból és biztosítja(ák) az ún. kompatibili-
tási egyenlet(ek) fennállását,

– a feszültségi tenzor(ok) az anyagegyenletekkel adódik (adódnak) az alakváltozási
tenzor(ok)ból,

– végül a feszültségi tenzor(ok), mint mérlegegyenlet(ek)nek, az egyensúlyi egyen-
let(ek)nek tesz(nek) eleget.

Primál rendszerben az elmozdulásmezőre, illetve a test határfelületén ébredő feszült-
ségekre vagylagosan írható elő peremfeltétel. Megjegyezzük, hogy másfajta kombinációk
is előfordulhatnak (pl. a peremgörbe érintője mentén elmozdulás, a normális irányában
feszültség az előírt). Ezek a lehetőségek azonban nem játszanak szerepet a további gon-
dolatmenetben, és így nem részletezzük a további lehetőségeket.

A síkbeli tartomány elvben lehet egyszeresen, vagy többszörösen összefüggő és lehet
(végtelenbe nyúló) külső tartomány is.

Duál rendszerben és klasszikus síkbeli feladatnál két elsőrendű feszültségfüggvény és a
forgásmező az alapváltozók, a feszültségi tenzor az ún. elsődleges közbenső változó, továbbá
a szimmetrikus alakváltozási tenzor az ún. másodlagos közbenső változó.

Duál rendszerben és mikropoláris síkbeli feladatnál az elsőrendű feszültségfüggvény ten-
zorok nem zérus koordinátái, azaz az ún. feszültségfüggvények az alapváltozók, a (nem-
szimmetrikus erő) feszültségi és a nyomatéki feszültségi tenzor (együtt a feszültségi tenzo-
rok) az ún. elsődleges közbenső változók, továbbá a nemszimmetrikus alakváltozási tenzor
és a forgási alakváltozási tenzor (együtt alakváltozási tenzorok) az ún. másodlagos köz-
benső változók.

A vizsgálat tárgyát jelentő síkbeli tartományon duál rendszerben a következő mező-
egyenletek állnak fenn:

– az értelmező (vagy kinematikai) egyenletek klasszikus feladatnál a feszültségi ten-
zort származtatják a két elsőrendű feszültségfüggvényből és biztosítják az erőegyen-
súly fennállását – a nyomatéki egyensúlyt biztosító szimmetriafeltételt külön kell
előírni; mikropoláris feladatnál az értelmező egyenletek a feszültségi tenzorokat
származtatják elsőrendű feszültségfüggvény tenzorokból (összesen három feszült-
ségfüggvényből) és biztosítják valamennyi egyensúlyi egyenlet teljesülését,

– az alakváltozási tenzor(ok) az anyagegyenletekkel adódik (adódnak) a feszültségi
tenzor(ok)ból,
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– az alakváltozási tenzor(ok), mint mérlegegyenlet(ek)nek, a kompatibilitási mező-
egyegyenlet(ek)nek tesz(nek) eleget.

A síkbeli tartomány elvben lehet ez esetben is egyszeresen, vagy többszörösen össze-
függő és lehet (végtelenbe nyúló) külső tartomány is.

Valamely peremrészen duál rendszerben az alábbiak a peremfeltételek:
– feszültségi peremfeltétel(ek) (ha vonalmenti terhelés van előírva, akkor levezethető

közvetlenül a feszültségfüggvényekre is peremfeltétel és az értekezés az utóbbiakat
használja majd),

– alakváltozási peremfeltétel(ek) (ha klasszikus feladatnál az elmozdulásmező, illetve
mikropoláris feladatnál az elmozdulásmező és a forgásmező van előírva, akkor ezekre
duál rendszerben nem írható közvetlenül elő peremfeltétel, mivel ezek a mennyiségek
nem szerepelnek a duál rendszer változói között – a megoldást az ún. alakváltozási
peremfeltételek alkalmazása kínálja: az utóbbiak a peremen vett elmozdulások és
forgások ívkoordináta szerinti deriváltjaira, illetve az alakváltozási tenzorok pere-
men tekintett koordinátáira tett előírások).

Egyszeresen összefüggő tartomány esetén, ha több különálló peremíven van elmozdu-
lásmező előírva, illetve többszörösen összefüggő tartomány esetén teljesülnie kell még az
ún. kiegészítő és makro kompatibilitási feltételeknek is.

A kompatibilitási mezőegyenlet(ek), az alakváltozási peremfeltétel(ek), továbbá a ki-
egészítő és a makro kompatibilitási feltételek együtt biztosítják duál rendszerben, hogy az
alakváltozási tenzor(ok)ból a – vizsgált síkbeli tartomány adott merevtestszerű mozgása
esetén – a tartományon és a peremen (kontúrgörbéken) is klasszikus feladatnál egyértékű
elmozdulásmező, mikropoláris feladatnál pedig egyértékű elmozdulásmező és egyértékű
forgásmező legyen előállítható.

2. Irodalmi előzmények és célkitűzések

2.1. Primál rendszerbeli vizsgálatok – klasszikus esetben. Ami a peremelem mód-
szer előzményeit illeti Hess és Smith 60-as években megjelent [1, 2] dolgozatait érdemes
említeni. Az idézett tanulmányok másodfajú Fredholm típusú integrálegyenletekre ve-
zették vissza az egyszerű forráseloszlás forgásfelületen történő meghatározását és numeri-
kus megoldást is közöltek.

Potenciálelméleti, illetve a Poisson egyenlettel kapcsolatos peremértékfeladatok ese-
tén, a három Green féle képlet – lásd pl. Jaswon és Symm [3] könyvének 37-ik oldalán
a (3.1.16,17,18) képleteket – közül a második a direkt módszer alapja. Az első olyan
tanulmány, amely tudatosan kihasználta a peremgörbén tekintett második Green féle
képletet kiemelve, hogy ez az egyenlet egy harmonikus függvény, és normálirányú deri-
váltjai között fennálló összefüggés a fentebb idézett könyv egyik szerzőjének Jaswonnak
és Ponternek a munkája [4]. Ez a tanulmány a rugalmasságtan csavarási feladatában
megjelenő ún. deplanációs függvényének meghatározására vezetett le másodfajú integrál-
egyenletet, majd numerikus úton oldotta meg azt. A [4] tanulmány már a mai formájában
tartalmazza az ún. direkt módszer teljes megalapozását a Poisson típusú differenciál-
egyenletre.

A módszer rugalmasságtani feladatokban történő alkalmazása tekintetében Rizzo tette
meg az első lépést [5]. Tanulmánya a síkrugalmasságtani peremértékfeladatok megoldásá-
ra nyújt módszert integrálegyenleteket állítva elő a tartomány peremén (kontúrgörbéjén)
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ébredő feszültségek és az ugyanitt tekintett elmozdulások között. A numerikus megol-
dás során a tartomány peremét (kontúrgörbéjét) nagy számú kis elemre – peremelemre
– osztotta fel, és egy-egy elemen belül állandó értékűnek tekintette az elmozdulásokat és
feszültségeket. Az utóbbi feltevés lehetővé tette a peremen vett integrálok zárt alakban
történő kiszámítását, ugyanakkor azonban a kielégítő pontosságú megoldás viszonylag sok
elem felhasználását követelte meg.

Rizzo következő cikke [6] a megoldások tekintetében ortotrop testek síkfeladatait vizs-
gálja a direkt peremelem módszerrel, de anizotrop esetre is közli a legfontosabb formulákat.
A numerikus megoldás technikája – konstans approximáció a peremelemeken – ugyanaz,
mint az [5] alatti tanulmányában. Előrelépést az approximáció és a szinguláris integrálok
(numerikus) kezelésében Lachat PhD értekezése [7], illetve a Watsonnal közösen írt
[8] tanulmánya jelenti, mivel ezekben kvadratikus izoparametrikus elemeket használnak
a szerzők a peremelemek geometriája és a peremelemeken ismeretlen mezők közelítésére.
Az elemhatáron folytonos approximáció mellett az ún. sarokpontokban fellépő szakadá-
sok kezelésére a részlegesen folytonos (síkbeli esetben az elem egyik végpontjában, ab ovo
fennáll a folytonosság a másikban nem) vagy nem folytonos (belső csomópontokra épülő –
síkbeli esetben az elemek egyik végpontjában sem teljesül automatikusan a folytonosság)
approximációt érdemes alkalmazni [9, 10, 11, 12].

Ortotrop, illetve anizotrop testek esetén a legfőbb nehézséget az alapmegoldások elő-
állítása okozza. Ebben a tekintetben különböző technikák állnak rendelkezésre az alap-
megoldás meghatározására. Az ún. Galjorkin-féle eljáráson alapuló technikát tévesen
Hörmander nevéhez tartozónak tekinti a nyugati szakirodalom Hörmander [13] köny-
ve alapján. Valójában Lurie 1937-ben megjelent [14] tanulmánya az első, amely ezt a
technikát alkalmazza a rugalmasságtan térbeli statikai feladataira. Ugyancsak ezt a tech-
nikát alkalmazza az alapmegoldás előállítására Kupradze Potenciálelméleti módszerek
a rugalmasságtanban című híres könyvében [15] anizotrop testek primál rendszerben te-
kintett síkbeli feladatai esetén.

Ortotrop, illetve anizotrop testek esetén Rizzo már idézett és síkbeli feladatokkal fog-
lalkozó [6] cikkén túlmenően számos más publikáció is foglalkozik peremelem módszeren
alapuló feladatmegoldással. Vable és Sikarskie ortotrop testek síkfeladatai esetén az
indirekt módszert alkalmazza a megoldás során [16]. Sáez, Ariza és Domínguez transz-
verzálisan izotrop testek estén vizsgálja meg egyes repedések környezetében a feszültségel-
oszlást [17]. Shiah speciális, a vizsgált tartomány oly módon történő leképezésén alapuló
technikát alkalmaz, hogy ennek erdményeképpen az alapegyenlet operátora mind síkbeli,
mind pedig térbeli feladatokban a Laplace operátorra transzformálódik [18, 19]. Az
utóbbi eredmények nem alkalmazhatók közvetlenül rugalmasságtani feladatokban (illetve
csak akkor, ha értelmezhető olyan az elmozdulásmezőt adó potenciálfüggvény, amely az
idézett cikkekben tekintett differenciál-operátornak tesz eleget).

Dong és szerzőtársainak néhány cikke külső tartományokkal kapcsolatos egyes ered-
ményekről izotrop [20], illetve anizotrop esetben ad számot [21] [22]. Izotrop esetben a
formalizmus lényegében a [23] tanulmány eredményein alapul. Anizotrop esetben Dong

és szerzőtársai saját korábbi eredményeikre hivatkoznak.
Ortotrop esetben érdemes még megemlíteni a [24] cikket, valamint a [25, 26] könyveket,

amelyekben további citátumok is találhatók. A peremelem módszer külső tartományokkal
kapcsolatos egyenleteinek az a hátránya ortotrop esetben, hogy nem írhatók elő konstans
feszültségek a végtelen távoli pontban.
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Ami az okokat illeti érdemes hivatkozni a [27] cikkre, amely világos feltevéssel él az
elmozdulásmező végtelenbeli viselkedésére nézve (az korlátos kell, hogy legyen). Ez a
feltevés lehetővé teszi a Betti típusú formula felállítását és ennek révén az egzisztencia
és unicitás igazolását a külső tartományra vonatkozó Dirichlet és Neumann feladatok
esetén. Ugyanakkor kizárja a közvetlenül vizsgálható feladatok köréből azokat a gyakran
előforduló eseteket, amikor konstans a feszültségi és alakváltozási állapot, és ezzel össz-
hangban lineárisan függ az elmozdulásmező a helykoordinátáktól a végtelen távoli pont
felé haladva.

Ha a direkt PEM egyenletei előállítják ezt az elmozdulásmezőt, akkor konstans a vonat-
kozó alakváltozási és feszültségmező a végtelenben. Következésképp nincs szükség arra,
hogy véges tartománnyal helyettesítsük a külső tartományt a számítás során. Ebben a
tekintetben a [23] és [28] cikkek említhetők, mivel a direkt módszer egyenleteit adják meg
izotrop testre konstans feszültségi és alakváltozási állapotot tételezve fel a végtelenben.
A [23] dolgozat primál rendszerben, a [28] dolgozat pedig duál rendszerben végzi el a
szükséges módosítást és kiegészítést.

Fentiekre tekintettel az értkezés az alábbiakban fogalmazza meg az

1. Célkitűzést: Az értekezés ortotrop rugalmas test primál rendszerbeli síkbeli klasszi-
kus feladataira igazolja (kétféleképpen is), hogy a végtelen távoli pont feszültségi
állapota beépíthető a direkt peremelem módszer formalizmusába. Az ily módon
felépített formalizmus alkalmazhatóságát számpéldákon keresztül illusztráljuk.

2.2. Vizsgálatok duál rendszerben – klasszikus eset. Bár számos tanulmány je-
lent meg a rugalmasságtan síkbeli feladatok primál rendszerbeni megoldásáról – lásd pl.
[5], [29], [30] vagy [31] – alig található olyan cikk a síkrugalmasságtan szakirodalmában,
amely a duál rendszer egyenleteit veszi alapul, azaz valós feszültségfüggvényeket tekint
alapváltozónak. Kivételt jelent Jaswon, Mati és Symm cikke [32]– érdemes ehelyütt
Jaswon és Symm könnyebben hozzáférhető könyvére is hivatkozni [3] – amelyben az
ismeretlen biharmonikus függvényt (valójában másodrendű feszültségfüggvényt) két is-
meretlennek tekintett harmonikus függvény segítségével, egyszerű réteg potenciáljaként
adták meg a szerzők; az ismeretlen kontúrmenti forrássűrűség meghatározására pedig
alkalmas peremintegrál-egyenleteket vezettek le.

Elsőrendű feszültségfüggvények alkalmazását síkbeli és térbeli feladatokra Fraeijs de

Veubeke kezdeményezte [33], [34] egy új, a teljes kiegészítő energia minimumának el-
vén alapuló végeselemes eljárás kapcsán, mivel a C0 folytonosságú elsőrendű feszültség-
függvények biztosítják a folytonos felületi terhelés meglétét, és ily módon lehetővé vált
izoparametrikus elemeket alkalmazni elsőrendű feszültségfüggvényekre.

Ha elsőrendű feszültségfüggvényeket alkalmazunk, akkor a feszültségek meghatározása
a feszültségfüggvények első deriváltjainak számítását igényli, ellentétben az Airy féle má-
sodrendű feszültségfüggvénnyel [35], ennek ismeretében ui. második deriváltak adják a
feszültségeket. Az elsőrendű feszültségfüggvény idézett tulajdonsága vonzóvá teszi ezeket
a függvényeket a peremelemes alkalmazások számára, annak ellenére, hogy a nyomaté-
ki egyensúly fenntartása egy további egyenletet igényel. Megjegyezzük, hogy az Airy

féle feszültségfüggvény alkalmazásának rendkívül bő irodalma van. A teljesség igénye
nélkül emeljük ki ehelyütt Muszkhelisvili és iskolája eredményeit [36]. Muszkhelis-

vili felismerte, hogy az Airy féle feszültségfüggvényre vonatkozó megoldás két reguláris
komplex függvény segítségével adható meg. Mivel ez a megoldás teljesíti a vonatkozó
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mezőegyenletet – a kompatibilitási egyenletet Airy féle feszültségfüggvénnyel – egy adott
peremértékfeladat megoldásához csak a peremfeltételek kielégítését kell biztosítani.

Az elsőrendű feszültségfüggvények alkalmazása kapcsán számos kérdés merül fel. Mi-
vel duál rendszerben vagyunk, tisztázni kell az egyértékűség szükséges és elégséges felté-
teleit, különös tekintettel a vegyes peremértékfeladatokra és a többszörösen összefüggő
tartomány esetére. Meg kell keresni az elsőrendű feszültségfüggvényekre vonatkozó alap-
megoldást is. Az alapmegoldás ismeretében mód nyílik a Somigliana féle identitás [37]
duál rendszerbeni analogonjának felállítására és ily módon az úgynevezett direkt2 módszer
integrálegyenletei is adódnak.

Homogén izotrop testre Szeidl [38, 28] valamint Szeidl és Szirbik [39] vizsgálta rész-
letesebben a kérdést. Az idézett művek részletes választ adnak a felvetett problémákra, ha
a vizsgálat tárgyát képző test homogén és izotrop. A kidolgozott eljárás használhatóságát
numerikus példák is szemléltetik.

Ha azonban ortortop a vizsgálat tárgyát képező test, akkor meg kell ismételni a [38, 28]
valamint a [39] tanulmányok vizsgálatait. Ez fel kell, hogy ölelje az alapegyenletrenszer
felírását, az első és másodrendű alapmegoldások előállítását, a duál Somigliana relációk
levezetését belső és külső tartományra felállítva ezzel a direkt módszer integrálegyenleteit
duál rendszerben ortotrop testre, valamint megoldási algoritmus kidolgozását, illetve a
kidolgozott algoritmuson alapuló számítóprogram kifejlesztését, illetve numerikus számí-
tások végrehajtását.

A fentiekben áttekintett problémák alapján az értekezés megfogalmazza az alábbi
2. Célkitűzést: Az értekezés ortotrop rugalmas test duál rendszerbeli síkbeli klasszi-

kus feladataira
– meghatározza a duál alapegyenlethez tartozó ún. első- és másodrendű alap-

megoldást, illetve tisztázza ezek tulajdonságait,
– meghatározza a duál Somigliana identitást és ennek alapján levezeti a duál

Somigliana formulákat mind belső-, mind pedig külső tartományra (ezek
közül a második a direkt módszer integrálegyenlete),

– tisztázza a megoldási algoritmust és programot dolgoz ki a numerikus megoldás
érdekében, majd számpéldákon keresztül illusztrálja annak alkalmazhatóságát.

2.3. Vizsgálatok duál rendszerben – mikropoláris eset. A mikropoláris rugalmas-
ságtan egyenletei, hasonlóan a klasszikus esthez, mind primál, mind pedig duál rendszer-
ben megadhatók. A fenti Tonti sémáját [40] követő osztályozás a mikropoláris rugal-
masságtan ún. első síkfeladatára a [41] értekezéseben lelhető fel.

A mikropoláris rugalmasságtan primál rendszerében tekintett első síkfeladat integrál-
egyenleteit elsőként D. Ieasan [42] cikke adta meg. Az idézett cikk eredményeit ponto-
sította, különös tekintettel a külső tartományokra vonatkozó és vegyes peremértékfelada-
tokra, illetve egzisztencia bizonyítással is kiegészítette Schiavone [43].

Peremelem módszeren alapuló numerikus megoldásról a primál rendszer keretei között
Fuang-Yuan és Keo-Zoo [44] alatti tanulmánya ad számot. A szerző ismeretei szerint
kezdeti lépésektől eltekintve [45] nem került sor hasonló vizsgálatokra az első síkfeladat
duál rendszerű megfogalmazása esetén – ebben a tekintetben a [41] értekezésre, valamint
a [46] és a [47] cikkekre utalunk, melyekben további hivatkozások is találhatók. A fentiek

2Ismét hangsúlyozzuk, hogy direkt módszerről beszélünk, ha a vonatkozó integrálegyenletekben a test
peremén vett egyes fizikai mennyiségek az ismeretlenek.
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alapján az értekezés a mikropoláris rugalmasságtan első síkfeladata esetén duál rendszer-
ben szeretné tisztázni a direkt módszer alapjait, és ennek érdekében megfogalmazza a

3. Célkitűzést: Az értekezés izotrop mikropoláris rugalmas test duál rendszerbeli
síkbeli feladataira

– meghatározza a duál alapegyenlethez tartozó ún. első- és másodrendű alap-
megoldásokat, tisztázza azok tulajdonságait, és ezek ismeretében

– kiindulva a duál Somigliana identitásból levezeti a duál Somigliana for-
mulákat mind belső, mind pedig külső tartományra (ezek közül a második a
direkt módszer integrálegyenlete),

– illetve tisztázza a feszültségek számításának módját a mind a peremgörbén,
mind pedig a belső pontokban.

3. Eredmények

Az alábbiak az értekezés gondolatmenetének sorrendjében tézisekbe foglalva ismertetik
az eredményeket.

1. Tézis: Ortotrop testek síkfeladatai esetén a klasszikus rugalmasságtan primál rend-
szerében

– módosítottam és kiegészítettem a direkt peremelem módszer egyenleteit annak
érdekében, hogy a végtelen távoli pont konstans feszültségi állapotát leíró tagok
megjelenjenek a formalizmusban (a vonatkozó tag helyességét kétféleképpen is
igazoltam).

(Program készült a numerikus megoldás előállítására, és a bemutatott tesztfelada-
tok jól illusztrálják a program alkalmazhatóságát).

2. Tézis: Ortotrop testek síkfeladatai esetén a klasszikus rugalmasságtan duál rend-
szerében

– meghatároztam az első- és másodrendű alapmegoldásokat és megvizsgáltam
azok tulajdonságait,

– megadtam a duál Somigliana identitást, és ennek felhasználásával levezettem
a három duál Somigliana formulát mind belső, mind pedig külső tartomány-
ra (külső tartomány esetén konstans lehet a végtelen távoli pont feszültségi
állapota),

– formulákat vezettem be a feszültségek belső pontban és peremen történő meg-
határozására (számítására) és végül

– kidolgoztam a számítás algoritmusát, és ezzel összefüggésben megmutattam,
hogy hogyan számíthatók az erősen szinguláris integrálok.

(Program készült a numerikus megoldás előállítására, és a bemutatott tesztfelada-
tok jól illusztrálják a program alkalmazhatóságát. A program forráslistáját külön
függelék közli).

3. Tézis: Izotrop mikropoláris rugalmas testek első síkfeladata esetén duál rendszer-
ben

– meghatároztam az első- és másodrendű alapmegoldásokat és megvizsgáltam
azok tulajdonságait,

– megadtam a duál Somigliana identitást, és ennek felhasználásával levezettem
a három duál Somigliana formulát belső és külső tartományra egyaránt, és
végül
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– levezettem a feszültségek belső és peremen történő maghatározáshoz (számí-
tásához) szükséges képleteket.

4. Az eredmények hasznosításának lehetőségei

Az eredmények hasznosítása, figyelembe véve, hogy azok egy része elvi jellegű, elsősor-
ban a peremelem módszer területén végzett kutatómunkában, kereskedelmi célú progra-
mok kifejlesztésében, az oktatásban, illetve a továbbképzésben várható.

Hasznosítási lehetőség kínálkozik többek között
– további duál rendszerre vonatkozó vizsgálatokban: alapmegoldások előállítása sík-

feladatokra és anizotrop testre, melyek birtokában kidolgozható a direkt peremelem
módszer;

– a kidolgozott peremelemes algoritmus és megoldási eljárás kiterjeszthető többszö-
rösen összefüggő tartományok esetén (ekkor be kell építeni az algoritmusba a kom-
patibilitás makro feltételeit)

és végül
– a kereskedelmi célú peremelemes programok fejlesztésében, illetve az ún. peremkon-

túr módszer duál rendszerbeni kidolgozásában ortotrop testek, illetve mikropoláris
anyagú testek esetén.
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