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Billegő, ütköző és csúszó rendszerek stabilitása

A téma rövid leírása4:
A doktorandusz feladat olyan dinamikai problémák elemzése, melyeket
egymással érintkező merev testekkel modellezhetünk. Ilyen például billegő
tartószerkezetek földrengésvizsgálata vagy önálló mozgásra képes robotok
lépéseinek tervezése. A kutatás fő célja mérnöki szempontból előnyös
egyensúlyi helyzetek vagy mozgásformák stabilitásvizsgálata, illetve
stabilizálása. Az érintkezési kölcsönhatások (súrlódás, ütközések) összetett
dinamikus viselkedést eredményeznek, és emiatt egy nyugalomban lévő
rendszer kis zavarásokkal szembeni stabilitásának (az ún. Lyapunov stabilitás)
vizsgálatára sincsenek kidolgozott módszerek. A nagy zavarásokkal szembeni
ellenállás pl. földrengéssel szembeni tervezés ennél is nehezebb kihívást
jelent, emiatt a mérnöki gyakorlatban durva közelítő módszereket használnak.
A hallgató feladata új stabilitási feltételek és tervezési eljárások kidolgozása,
és alkalmazása mérnöki problémákra.
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Billegő, ütköző és súszó rendszerek sta ilitása
PhD kutatási té a javaslat

Várko i Péter László , BME Cso ka Pál Doktori Iskola

A kutatási progra a ol a
e ha ikai re dszereket vizsgálu k, el ek között súrlódás és ütközések léphet ek
fel. A két fő kérdés ezekkel kap solat a az, hog hog a
odellezhetőek ezek a fizikai jele ségek,illetve hog a
írható le a re dszerek éri tkezés hatására kialakuló di a ikus viselkedése. A té akiírás elsősor a az utó i típusú
kérdésekre fókuszál.
A súrlódás és az ütközések eg szerű odelljeit évszázadok óta is erik. Az ütközési szá fogal át Newton és ég
korá a Leonardo da Vinci bevezette. A száraz súrlódás leg épszerű
odellje pedig 1 -1 . századi fizikusokhoz
köthető C-A. de Coulomb és G. Amontons) [5]. Eg szerűségük elle ére ezek a odellek összetett di a ikai
viselkedést okozhatnak. A súrlódás e si a viselkedése ellett az ütközések hibrid dinamikai viselkedést okoznak,
fol to os és ugrásszerű változások ko i á iójával. A jelle ző viselkedésfor ák között egfig elhetők nem-sima
át e etek ( eg súszás, letapadás), pilla atszerű ugrások ütközések), végtele szá ú váltás vag ugrás véges idő
alatt (Zeno viselkedés) [17]), szi gularitások pl. végtele ag ra övő tá aszerők [4]), vala i t a egoldás e eg értel űsége vag látszólagos e -létezése Pai levé parado o ok [1]). Ezek a spe iális tulajdo ságok
szokatla vizsgálati ódszereket igé elhetnek, és korlátozhatják a erev test odellek alkal azhatóságát [13].
Ug a akkor változatos alkal azási lehetőségeik vannak a gépészet, űrkutatás, ro otika és szerkezetdinamika
területé .
A kutatás sorá két kérdésre keressük a választ. Keressük eg e súl i hel zetek Lyapunov sta ilitásá ak, azaz a
ki si zavarásokkal sze e i sta ilitás feltételeit, vala i t vizsgáljuk ag zavarások ellett utatott viselkedést,
és e ek alkal azását földre gésálló szerkezetek tervezésére.

Lokális sta ilitás

A L apu ov sta ilitás eg ol a tulajdo ság, a el eg re dszer állapotá ak végtele ül ki si
de azo elül
tetszőleges jellegű) megzavarására adott válaszát jelle zi. A dinamikai rendszerek eg ik fo tos jelle zője, el et
széles kör e hasz ál ak a ro otiká a [8], [15], [12]. Ug a akkor éri tkezési köl sö hatások eseté
i s
kidolgozott ódszer a Lapu ov sta ilitás vizsgálatára. Gyakorlati feladatok a a ér ökök jelle zőe ö ké es
feltételeket hasz ál ak hel ette, a i g akra vezet e várt sta ilitásvesztéshez [11]. Ez otiválta a té akiírót,
hogy a kontakt dinamika egy modell problé ájá a keresse a sta ilitás feltételeit [10] [16] [15]. A doktorandusz
egyik feladata e ek a feltétel ek a tová fejlesztése le e, ol a
ódo , hog szélese kör e alkal azhatóvá
váljék. Ehhez felhasz ál á k az MIT eg ik kutató soportja által javasolt auto atikus sta ilitási tesztet [12], amely
el élet e ár il e re dszerre alkal azható, de jele legi for ájá a csak kevés eset e ad választ a sta ilitás
kérdésére.

Nem-lokális sta ilitás és földrengésállóság

A illegő szerkezetek eglepő földre gésállósága régóta is ert [6]. A hag o á os épületszerkezetekkel
elle tét e ezek fele elkedhet ek a talajtól, ajd ütközhet ek azzal, a el jele tős e
iségű e ergiát elhet
el [3] [7] [14]. A földre gések ag zavarást jele te ek a szerkezet szá ára, íg a földre gésállóság követel é e
szigorú
a L apu ov sta ilitásé ál. A szerkezetek viselkedését g akra jelle zik ú . ro ki g spe tra
diagra okkal, a el a föld ozgás eg es para éterei ek függvé é e
utatja a szerkezet válaszát [9]. A
közel últ a is erték fel a valódi 3D-s szerkezetek és a klasszikus, sík eli odellek viselkedése közötti lé eges
külö séget [2]. A kutatás élja ol a eg szerű odellek vizsgálata, a ell el eg háro di e ziós szerkezet
rocking spectrum -a előállítható, és a ár is ert u erikus ered é ek ag arázhatóak. Eze kívül tervezzük
ol a e szokvá os tervezési eszközök vizsgálatát, ell el a földre gésállóság javítható.
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