
Szabad rezgések

Rugóerő egyenlete:  × = �          

Tömegre ható erők összege:   × + × = 0

Fr: Rugóerő
m: Tömeg
S:   Rugómerevség
Sr: Rúdmerevség
x: elmozdulás

 Harmonikus rezgés az id� függvényében: 

 
( ) = × sin (� + ) 

 

A: amplitudó 

: saját frekvencia 

: fázis szög 

 

Saját körfrekvencia: 

 

                         �=  

Kontinuumok rezgése 

Figyelembe vesszük:
-Inercia (I)
-Keresztmetszeti terület(A)
-Sűrűség (ρ)
-Rugalmassági modulusz(E)

Hajlító kontinuum-rezgések mozgás egyenlete:
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Rezgéshullám terjedési sebessége a rúdban:

=
×
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Peremfeltételek megadásával és homogén lineáris 
egyenlet rendszerek megoldásával számítható a
hajlító kontinuum-rezgés saját körfrekvenciái:
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� Mért gyorsulások és 

elmozdulások

Elmozdulások az id�  függvényéven
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m
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Következtetések:
� FFT gyors és jól 

használható
� Vízszintes függ�leges 

és torziós gyorsulások 

elkülönítése -2
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Függ�leges [mm]

Vízszintes [mm]

használható

� Héjmodell jó egyezést 

mutat a mért értékekkel

� Statikus próbaterhelés 
-3

Id� [s]

Vízszintes [mm]

Lépések:
G lá k é l d lá k

p

alapján készített modellel 

számíthatók a 

sajátrezgések

� Gerendamodell rosszabb� Gyorsulások és elmozdulások 

mérése

� Eredmények ábrázolása

� Fast Fourier Transformation

Sajátfrek enciák leol asása

� Gerendamodell rosszabb 

egyezést mutat

� A kézi számítás gyorsan és 

egyszer�en elvégezhet� de 
� Sajátfrekvenciák leolvasása

� Mért és számított frekvenciák 

összehasonlítása

gy g

csak az els� frekvencia 

határozható meg
Vízszintes gyorsulások

S játf k iák [H ]

Mért 38.375 231.35 24.72 155 53.1 216
Axis - Gerenga 29.38 260 20.6 164

Eltérés 23.4% -11.0% 20.0% -5.5%

Axis - Héj 37 26 253 12 25 54 168 2 54 36 213 9

Vízszintes Torziós

Sajátfrekvenciák [Hz]

Homloklemez vastagsága 

20mm alátétlemez

Modell leírása

Függ�leges

Nem számítható
Vízszintes síkban 

létrejöv� Axis - Héj 37.26 253.12 25.54 168.2 54.36 213.9
Eltérés -3.0% -8.6% -3.2% -7.8% -2.3% 1.0%

Kézi számítás

Eltérés

Mért 12.5 153 9.46 132 8.926
Axis - Gerenga 11.37 180 7.71 133.67 12.56

Eltérés 10% -15% 23% -1% -29%

20mm, alátétlemez 

nélkül, önsúllyal terhelt

Homloklemez vastagsága 

20 á é

Nem számítható

létrejöv� 

sajátrezgésekhez 

tartozó 

sajátfrekvenciák

Eltérés 10% -15% 23% -1% -29%

Axis - Héj 14.53 160 9.86 143 8.33
Eltérés -13.9% -4.4% -4.1% -7.7% 7.2%

Kézi számítás 13.7

Eltérés 10%

20mm, alátétlemez 

nélkül, 50kg tömeg a 
konzolvégen

Nem volt 

mérve

Nem Számítható

 

Dinamikus rezgés vizsgálat véges elemes 
modellezése 

DINAMIKUS VIZSGÁLAT
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MÉRT EREDMÉNYEK FELDOLGOZÁSA

VÉGESELEMES MODELLEZÉS

STATIKUS VIZSGÁLAT
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Hajlítási ellenállás: 

McRdy =
Wy � fy

�M0
 

Nyírási ellenállás: 

Vc,pl ,Rd =
Av � fy

�3 � 'M0

 

Határer� 

Hajlításból:  FdM =
MEd

l
 

Nyírásból:  FdV = VcRd  

�   

Lehajlás vizsgálat 

ezd 3/3 =
Fed � l3

3 � EIy
 

ezd 2/3 =
14 � Fed � l3

81 � EIy
 

ezd 1/3 =
8 � Fed � l3

162 � EIy
 

 

A=21,24 cm

Kézi számítás: 
2 (21,27cm2

W
) 

ely=72,76 cm
W

3 
ply=83,01 cm

I

3 
y=349,22 cm4 (346,3 cm4) 
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Statikus terhelés: -Konzol lehajlás 
vizsgálata
 

Konzol harmadpontjainak függ�leges 

elmozdulása az er� függvényében: 

 

-Roncsolásmentes vizsgálat F=3,5 kN 

Elasztikus állapot 

 
 

 

-Maradó alakváltozást okozó vizsgálat F=5 kN 

Plasztikus állapot 

 

 

 

Vizsgálatok: 

- konzol függ�leges elmozdulása 

- homloklemez vízszintes elmozdulása és 

alakváltozása 

- konzolban ébred� feszültségek 

- csavarba ébred� feszültségek 

Vizsgálati módok: 

- Kézi számolás EC alapján (határer�k, 

elmozdulások) 

- AXIS modell (rúd és héjmodell) 

- Valódi modell terhelése 

 

 

Eredmények összehasonlítása:  

- kézi számolás 

- axis modell eredményei 

- mért és kiértékelt adatok 

 

 

Megnyúlások és maradandó alakváltozások: 

- Homloklemezben 

- Csavarokban 

- Varratokban 

- Gerenda 
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véges elemes héj modell 

ez elmozdulási ábra F =3,5 kN terhelés esetén

ex elmozdulási ábra F =3,5 kN terhelés esetén 

homloklemez 
elmozdulási ábrája 

homloklemez nyomó 
feszültségei 

a rögzít� keret vízszintes elmozdulási ábrája    
F =3,5 kN terhelés esetén 

������	 vizsgálat véges elemes 
modellezése 


