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1. Bevezetés 

1.1 A disszertáció témája 

Az elmúlt években az informatikai eszközök és a numerikus módszerek rohamos fejlődésének köszönhetően a tartószerkezetek 

tervezésének a menete jelentős mértékben átalakult, viszont a tervezési szabványok ezt a gyors fejlődést nehezen tudják követni. 

Acélszerkezetek esetén a tönkremenetelek jelentős hányada valamilyen stabilitásvesztési problémához köthető, ezért a jelenlegi 

gyakorlatban kiemelt szerepet kap a stabilitási ellenállás megfelelő pontosságú becslése. A rendelkezésre álló módszerek legtöbb 

esetben elemszintűek, kézi számításokhoz lettek kitalálva és számítógépes implementálásuk nehézkes. A téma kutatói 

folyamatosan azon dolgoznak, hogy olyan kézi számításra is alkalmas méretezési módszereket alkossanak, amelyek megfelelően 

közelítik a geometriailag és anyagilag nemlineáris és tökéletlen modellek analízisével (GMNIA) kapott eredményeket. A 

számítástechnika rohamos fejlődése valószínűleg oda fog vezetni, hogy 10-20 év múlva a szerkezeteink méretezése során 

kizárólag olyan fejlett végeselemes szimulációkat fogunk alkalmazni, amelyek a mértékadó teherbírást nagy pontossággal 

képesek megadni. Azonban ennek elterjedéséig helye van az olyan módszereknek, amelyek az egyszerűbb rugalmas, 

geometriailag nemlineáris (GNIA) modelleket alkalmazva hatékonyan képesek megbecsülni a szerkezeti elemek stabilitási 

ellenállását, és programozási szempontból jól illeszthetőek a meglévő szoftverrendszerekbe. 

1.2 A kutatás célkitűzése 

A disszertációm célja az általánosított egyenértékű imperfekció módszer (Overall Imperfection Method, továbbiakban OIM) 

validálása, illetve annak igazolása, hogy a módszer kulcsfontosságú lépései helyesek.  

A módszert Chladný és Štujberova a nyomott elemek kihajlási ellenállásának meghatározására dolgozta ki (Chladný & 

Štujberova, 2013), majd Agüero és Papp nagyjából egy időben általánosították a hajlított elemek kifordulására (Agüero et al., 

2015), (Papp, 2016). Papp továbblépett, és a fent említett cikkben a módszert általánosította a nyomott-hajlított szerkezeti elemek 

hajlítás-kifordulás interakciójára, illetve szabálytalan kialakításokra is.  A módszert Hajdú és Papp nyomott és hajlított 

prizmatikus elemekre validálta numerikus kísérletek alapján. Megállapították, hogy az OIM egyenértékű az EC3-1-1 által 

ajánlott más módszerekkel, és megfelel az Eurocode szabványrendszer biztonsági szintjének (Hajdú & Papp, 2018). A 

disszertációmban az OIM helyességét az alábbi irreguláris esetekben igazolom:  

- 1., 2. és 3. keresztmetszeti osztályba tartozó, hegesztett és hengerelt, kétszeresen szimmetrikus I keresztmetszetű, 

változó gerincmagasságú, nyomott-hajlított (N-My interakció) szerkezeti elemek;  

- 1. és 2. keresztmetszeti osztályba tartozó, hengerelt, állandó keresztmetszetű, kétszeresen szimmetrikus I 

keresztmetszetű, összetett terhelésű (N-My-Mz interakció) szerkezeti elemek; 

- 1. és 2. keresztmetszeti osztályba tartozó, egyszeresen szimmetrikus, állandó I keresztmetszetű, nyomott-hajlított  

(N-My interakció) szerkezeti elemek.  

1.3 A kutatás tudományos módszertana 

Kezdetben az egyes határállapotokhoz tartozó állapotjellemzőket valós próbatesteken, laboratóriumi kísérletek alapján, 

valószínűségi alapokon határozták meg. Napjainkban a kísérletek elvégzése virtuálisan történik a GMNIA módszertana 

segítségével. A fizikai kísérleteket főként a numerikus modell ellenőrzésére használjuk. Az értekezésemben az alábbi lépésekkel 

leírható tudományos módszertant alkalmazom: 

- teherbírási adatbázis létrehozása a nemzetközi szinten elfogadott GMNIA módszertan alkalmazásával; 

- 14 szabadságfokú (14DOF) rúd végeselemes analízis és a keresztmetszeti szilárdsági ellenőrzésen alapuló eljárás 

megvalósítása saját program fejlesztésével, az OIM módszertana alapján; 

- az OIM viszonyított pontosságának vizsgálata a teherbírási adatbázison az EN1990:2002 Eurocode 0 szabvány D 

mellékletében található félvalószínűségi eljárás alapján. 
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2. A kutatásban alkalmazott módszerek és eljárások 

Az OIM validálását az alábbi numerikus eljárások alkalmazásával hajtottam végre: 

- numerikus szimuláció (geometriailag és anyagilag nemlineáris analízis imperfekcióval, GMNIA); 

- rúd végeselemes analízis (geometriailag nemlineáris analízis imperfekcióval, GNIA); 

- megbízhatósági analízis. 

2.1 Numerikus szimuláció (GMNIA) 

A méretezési formulák kalibrálására, illetve validálására kezdetben valós kísérleteket alkalmaztak. A numerikus analízis 

fejlődése lehetővé tette, hogy a költséges laborkísérleteket numerikus szimulációval (virtuális kísérlettel) váltsuk fel. A 

numerikus kísérletet a GMNIA alkalmazása teszi lehetővé. A GMNIA alkalmazására két út áll rendelkezésre: 

(1) kétrétegű, valószínűségi elven alapuló eljárás, ahol a belső réteget a determinisztikus GMNI modell analízise képezi 

(Strating & Vos, 1973); 

(2) egyrétegű eljárás, ahol az analízis a karakterisztikus GMNI modellen kerül végrehajtásra (Rebelo et al., 2009), 

(Silva et al., 2016).  

Munkám során a GMNI analízist az Abaqus CAE szoftverrel végeztem. A szoftver a vizsgált elemek teherbírásának 

meghatározásához az ún. RIKS módszert használja, ami a módosított Newton-Raphson iteráción alapszik. A szerkezeti elemeket 

4 csomópontú és 6 szabadságfokú héj végeselemmel (S4, illetve S4R) modelleztem. Az alkalmazott héj végeselem alkalmas a 

képlékeny viselkedés és a nagy alakváltozások figyelembevételére. Egy keresztmetszetben összesen 49 csomópontot 

alkalmaztam. A vizsgálatokhoz rugalmas-képlékeny-felkeményedő, karakterisztikus anyagmodellt alkalmaztam, ahol az S235-

ös minőségű szerkezeti acél folyáshatára fy = 235 N/mm2, szakítószilárdsága fu = 360 N/mm2. A szerkezeti elemek végein ható 

koncentrált nyomatékokat és nyomóerőket a keresztmetszet csomópontjaiban működtetett koncentrált erőkkel modelleztem. A 

kezdeti geometriai imperfekciót az első globális sajátalakkal és e0=L/1000 amplitúdóval definiáltam, ahol L a tartó hossza. A 4. 

keresztmetszeti osztály vizsgálatát kizártam, ezért lokális imperfekciót nem alkalmaztam. Az anyagi imperfekció 

megválasztásakor különbséget tettem a hegesztett és a melegen hengerelt keresztmetszetek között, hiszen az eltérő gyártási 

folyamatokból adódóan a szerkezeti elemekben ébredő feszültségek eloszlása alapvetően különbözik. Mivel a szerkezeti 

elemeket héj végeselemekkel modelleztem, ezért hengerelt keresztmetszet esetén a lekerekítési sugarak miatt jelentkező többlet-

keresztmetszetet a modell módosításával vettem figyelembe. A disszertáció elkészítéséhez összesen 2704 GMNI analízist 

hajtottam végre. 

 

2.2 Rúd végeselemes program (GNIA) 

Az OIM megköveteli a gátolt csavarás hatásának figyelembevételét. Ezt a követelményt a 14 szabadságfokú rúd végeselem 

teljesíti. A 14DOF alapú kereskedelmi szoftverek esetében nem tartottam megoldhatónak, hogy automatikus vezérléssel 

nagyszámú (adott esetben több ezer) parametrikus kísérletet végezzek, ezért saját fejlesztésű végeselemes munkaprogramot 

hoztam létre MATLAB környezetben. A programomban a Kindmann-féle végeselemet alkalmaztam (Kindmann & Kraus, 2011), 

amit továbbfejlesztettem úgy, hogy kétszeresen szimmetrikus, változó keresztmetszetű szerkezeti elemek vizsgálatára is 

alkalmas legyen. A módosítást Kitipornchai és Trahair, illetve Ronagh és társainak eredményei alapján végeztem, akik szerint 

az övek ferdesége miatt a nyírási középpont körüli elfordulás mértéke megváltozik, és ezért többlet csavarónyomaték keletkezik 

(Kitipornchai & Trahair, 1975), (Ronagh et al., 2000). Ezt a hatást pedig figyelembe lehet venni úgy, hogy a rúd végeselem 𝐾  

merevségi mátrixához hozzáadunk egy 𝐾  kiegészítő merevségi mátrixot. A változó keresztmetszetű végeselemeket az elemek 

közepének magasságával megegyező prizmatikus elemekkel modelleztem. Ezzel a megoldással elkerülhető a merevségi mátrix 

előállításánál a numerikus integrálás alkalmazása, ennek köszönhetően a számítási idő jelentősen csökken. 
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2.3 Az eredmények kiértékelésének módszertana 

Az EN 1990:2002 Eurocode 0 szabvány  D mellékletében található egy félvalószínűségi eljárás, amely a tervezési módszerek 

megbízhatóságának megállapítására alkalmas.  A módszer használatához kísérleti eredményekre van szükség. A kísérleti 

eredményeket előállíthajuk fizikai kísérlettel, vagy numerikus szimulációval. A 2.1 szakasz alapján elvégzett GMNIA futtatás 

kísérleti eredménye (Nu, Mu) a vizsgált szerkezeti elem karakterisztikus ellenállását adja meg. Vezessük be a teherbírás fajlagos 

értékeit (e=experimental): 

𝑛 = ,        (2.1) 

𝑚 = ,        (2.2) 

ahol NRd a vizsgált keresztmetszet normálerővel szembeni ellenállása, MRd pedig a keresztmetszet hajlítónyomatékkal szembeni 

ellenállása. A fajlagos értékekből képezhető kísérleti mérőszám:  

𝑟 = (𝑛 ) + (𝑚 ) .       (2.3) 

A kísérleti eredményt felhasználva stabilitásvizsgálati módszerünk eredményét az alábbi mérőszámmal jellemezhetjük 

(t=theoretical): 

𝑟 = (𝛼 ∙ 𝑛 ) + (𝛼 ∙ 𝑚 ) ,      (2.4) 

ahol αb 100%-os kihasználtsághoz tartozó tehernövelő tényező, amelynek értékét iterációval határozhatjuk meg, továbbá az  

1. ábrán 𝑛 = 𝛼 ∙ 𝑛  és 𝑚 = 𝛼 ∙ 𝑚 . A tervezési módszer biztonsági szintjének jellemzése az re/rt hányadosokat tartalmazó 

adatbázis statisztikai paraméterei alapján (átlagérték, szórásérték, legkisebb és legnagyobb értékek) történik. Ha az re/rt hányados 

nagyobb, mint egy, akkor a módszer biztonságosnak tekinthető. A legkisebb és legnagyobb értékekből következtethetünk a 

módszer korlátoltságára (Silva et al., 2016).  

 
1. ábra: Az elméleti és a kísérleti eredmények ábrázolása 

 

Kruppa szerint a tűzhatással szembeni ellenállás meghatározására alkalmas tervezési módszerek biztonságosságának 

megállapítása során az re/rt hányadosnak a következő feltételeket kell teljesítenie (Kruppa, 1999): 

- 0,85-nél nem lehet kisebb, 

- a teljes adatbázis átlaga egynél nagyobb, 

- a teljes adatbázisnak maximum 20%-a lehet egynél kisebb. 

Silva és társai a harmadik feltételen lazítva a 20%-os korlátot a 0,97-nél kisebb re/rt hányadosra értelmezték (Silva et al., 2016). 
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3. Tézisek 

3.1 Az 1. tézis  

Saját fejlesztésű, 14 szabadságfokú rúd végeselemen alapuló munkaprogramot hoztam létre MATLAB környezetben. A program 

alkalmas a változó gerincmagasságú és kétszeresen szimmetrikus, I keresztmetszetű szerkezeti elemek geometriailag nemlineáris 

analízisére és az azon alapuló szabványos globális stabilitásvizsgálatok elvégzésére. A munkaprogramban a Kindmann-féle 

végeselemet alkalmaztam (Kindmann & Kraus, 2011), amit továbbfejlesztettem úgy, hogy kétszeresen szimmetrikus, változó 

gerincmagasságú szerkezeti elemek vizsgálatára is alkalmas legyen. A munkaprogram eredményeit összehasonlítottam más, 

hasonló végeselemet használó szoftverek eredményeivel, illetve a szakirodalomban közölt benchmark példák eredményeivel. 

Megállapítottam, hogy az általam fejlesztett munkaprogram alkalmas a vékonyfalú I és H keresztmetszetű szerkezeti elemek 

geometriailag nemlineáris analízisének végrehajtására, és különböző stabilitásvizsgálati módszerek adaptálására. 

 

3.2 A 2. tézis 

GMNIA számításaimra alapozva az alábbi szerkezeti elemek és terhelési formák esetén megvizsgáltam az általánosított 

egyenértékű elem (általánosított transzformáció) elvének helyességét: 

- állandó keresztmetszetű szerkezeti elemek N-My interakciója (ψ=0)   

- lineárisan változó gerincmagasságú szerkezeti elemek 

- N-My interakció (ψ=1),  

- N-My interakció (ψ=0),  

- N-My interakció befogott-csuklós megtámasztás esetén (ψ=-1).    

Megállapítottam, hogy az elv alkalmazása megfelelő pontosságot biztosít az általánosított OIM számára.  

Hasonló módon megvizsgáltam a tiszta kihajlásnál és a tiszta kifordulásánál alkalamzott szabványos kalibrációknak az 

egyenértékű elem elvének pontosságára gyakorolt hatását. Néhány jellemző szerkezeti elem esetén keresztül megmutattam, hogy 

amennyiben a kalibráció pontos, akkor az elv is megfelelő pontosságra vezet.  

Kapcsolódó publikáció: Hajdú 2019 

 

3.3 A 3. tézis 

Az OIM eredeti formuláját megtartva megvizsgáltam a módszer pontosságát különböző I-keresztmetszetű szerkezeti elemek 

esetén. Eredményeimet az alábbi két altézisben fogalmaztam meg: 

3.1 Változó gerincmagasságú szerkezeti elemek esetén összesen 672 eltérő esetet vizsgáltam, ahol összehasonlítottam a 

szabványos kalibrációkat felhasználva az OIM által kapott teherbírási eredményeket a megfelelő GMNIA alapú eredményekkel. 

Összehasonlító elemzés alapján a következőt állapítottam meg: a szabványos kalibráció alkalmazásával az OIM módosítás 

nélkül használható a lineárisan változó gerincmagasságú szerkezeti elemek stabilitási ellenállásának meghatározására; 

3.2 Meghatároztam az általánosított egyenértékű imperfekciós módszer (OIM) pontosságát az 1. és 2. keresztmetszeti osztályba 

sorolható hengerelt I és H keresztmetszetű, állandó Mz nyomatéknak kitett szerkezeti elemek esetében.   

Összesen 234 eltérő esetet vizsgáltam, ahol az Mz nyomaték mellett állandó intenzitású N nyomóerő működik (N-Mz interakció), 

továbbá 240 esetet, ahol az Mz nyomaték mellett állandó intenzitású N nyomóerő és My nyomaték működik (N-My-Mz interakció). 

Összehasonlítottam az OIM által kapott teherbírási eredményeket a saját GMNIA alapú eredményekkel. Az összehasonlító 

elemzés alapján a fenti esetekre bizonyítottam, hogy a Szalai által javasolt stabilitási szempontból aktív-passzív erők elvének 

alkalmazása esetén az OIM teherbírási eredményei pontosabbak a jelenleg érvényes EN1993-1-1 interakciós formulánál. 
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3.4 A 4. tézis 

Kiterjesztettem az általánosított OIM eljárást egyszeresen szimmetrikus, I keresztmetszetű nyomott, hajlított és nyomott-hajlított 

szerkezeti elemekre. Ehhez meghatároztam tiszta nyomáshoz és a tiszta hajlításhoz tartozó egyenértékű elem kezdeti 

imperfekciójának amplitúdóját.  

A kiterjesztett módszert alkalmaztam a két végén csuklósan megtámasztott, állandó intenzitással terhelt, HEB300 típusú 

keresztmetszetből képzett 1. és 2. keresztmetszeti osztályú hegesztett szerkezeti elemek globális stabilitásvizsgálatára. Elvégeztem 

a teherbírási eredményeknek a GMNIA alapú eredményekkel való összehasonlítását az alábbi esetekre: 

- 48 térbeli elcsavarodó kihajlási eset, 

- 48 kifordulási eset, 

- 96 kihajlás-kifordulás interakciós eset. 
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4. Összefoglalás 

Az informatikai eszközök fejlődésének köszönhetően az acélszerkezeti elemek tervezése az elmúlt években jelentős fejlődésen 

ment át. Mára a tervezési formulák zöme olyan kalibrált paramétereket tartalmaz, amiket nagyszámú numerikus kísérletek 

eredményeihez illesztve határoztak meg. Az utóbbi évek kutatásai igazolták, hogy ezeknek a paramétereknek az alkalmazása 

ritkán konzisztens, ezért felmerült az igény a megfelelő mechanikai háttérrel rendelkező módszerek fejlesztésére. Ez a 

szemléletváltás a szerkezeti elemek rúdszerű, globális stabilitásvesztési ellenállásának meghatározása esetén is jellemző. Szalai 

és Papp bemutatta az Ayrton-Perry formula felírásának módját kifordulás és kihajlás-kifordulás interakciójának eseteire (Szalai 

& Papp, 2010), amely munka hatására több európai kutató is közölt olyan mechanikailag konzisztens módszert, amellyel a 

nyomott-hajlított elemek stabilitási ellenállását lehet meghatározni. A módszerek zöme sajnos a kézi számítás irányába mutat, 

számítógépes implementálásuk nehézkes. A szerkezettervezői gyakorlatban viszont igény van olyan módszerek alkalmazására, 

melyek mechanikai háttere könnyen megérthető, az eljárás automatizálható, és az eredmények kellően pontosan közelítik a 

szerkezeti elemek ellenállását. Ezeket a kívánalmakat a Chladný által kifejlesztett (Chladný, 1974), majd Papp által általánosított 

OIM kielégíti (Papp, 2018).  

 

Az általánosított OIM megköveteli a 14DOF végeselem használatát, illetve a geometriailag nemlineáris analízis alkalmazását. 

Több olyan szoftver is létezik (pl. ConSteel), amely alkalmas lett volna a kutatásomhoz, azonban ezek a szoftverek csak egyedi 

megoldásokat tudnak kezelni. Kutatásomhoz a nagyszámú vizsgálati esetek miatt elengedhetetlen volt egy kötegelt futtatásra 

alkalmas szoftver alkalmazása, ezért a kutatási munka első lépésében saját munkaprogramot fejlesztettem, amely alkalmas az 

OIM eljárás kötegelt futtatására. A munkaprogramot a Kindmann-féle 14 szabadságfokú végeselem alkalmazásával hoztam létre 

MATLAB környezetben, majd a végeselemet módosítottam úgy, hogy változó gerincmagasságú, kétszeresen szimmetrikus, I 

keresztmetszetű szerkezeti elemek stabilitási jelenségeinek vizsgálatára is alkalmas legyen. A módosítást Ronagh és társai, 

valamint Kitipornchai és Trahair munkája alapján hajtottam végre (Ronagh, et al., 2000), (Kitipornchai & Trahair, 1975). A 

munkaprogram pontosságát hasonló elméletet használó szoftverek eredményeivel hasonlítottam össze és megállapítottam, hogy 

a programom a kutatás elvégzésére alkalmas. A vonatkozó tudományos értékű eredményemet az 1. tézisben mondtam ki. 

 

Miután rendelkezésemre állt a megfelelő pontosságú és mennyiségű GMNIA számítás eredményeiből álló adatbázis, elvégeztem 

az OIM kulcsfontosságú lépéseinek ellenőrzését. Megvizsgáltam az egyenértékű elem (általánosított transzformáció) elvének a 

helyességét. A vizsgálat során GMNIA futtatással határoztam meg a szerkezeti elem és a szerkezeti elemhez tartozó egyenértékű 

elem teherbírását. Ez a két adatbázis képezte a vizsgálat alapját. Megállapítottam, hogy a transzformáció jelentős mértékben nem 

befolyásolja a módszer pontosságát. Kiugró eseteket csak a kényszertengely körüli kihajlás vizsgálata során tapasztaltam, de az 

eltérés itt sem volt túlzottan jelentős.  

Az állandó keresztmetszetű, nyomott-hajlított szerkezeti elemek esetén megvizsgáltam a szabványos kalibrációk pontosságát. 

Bemutattam, hogy a tiszta esetekhez tartozó pontatlanságok milyen mértékben befolyásolják a kihajlás-kifordulás 

interakciójához tartozó eredményeket, majd nagyszámú vizsgálat alapján megállapítottam, hogy a módszer pontossága, bár nem 

jelentős mértékben, de javul, ha a GMNIA eredményekhez illesztett kalibrációk felhasználásával hajtjuk végre az OIM eljárást. 

A vonatkozó tudományos eredményemet a 2. tézisben mondtam ki. 

 

Megvizsgáltam, hogy a szabványos kalibrációkat felhasználva az OIM változó gerincmagasságú szerkezeti elemek esetén 

mennyire pontos. A vizsgálat alapját a nagyszámú, saját GMNIA eredmények alkotta adatbázis biztosította. Megállapítottam, 

hogy a módszer az eredeti formulájában kellően pontos. A vonatkozó tudományos eredményemet a 3.1 altézisben mondtam ki. 
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Bemutattam, hogy az OIM-et hogyan kell módosítani N-Mz és N-My-Mz interakció esetén. Az általánosított OIM eredményeit 

összehasonlítottam az általam meghatározott GMNIA eredményekkel. Az OIM mellett megvizsgáltam az EC3-1-1 interakciós 

eljárással kapott eredmények eltérését a GMNIA eredményekhez képest. Megállapítottam, hogy az általánosított OIM kellően 

pontos, hasonló pontossággal rendelkezik, mint az EC3-1-1 interakciós módszer. A vonatkozó tudományos eredményemet a  

3.2 altézisben mondtam ki. 

  

Végezetül meghatároztam, hogy egyszeresen szimmetrikus, állandó keresztmetszetű, nyomott, hajlított és nyomott-hajlított 

szerkezeti elemek esetén az OIM eljárását hogyan kell módosítani ahhoz, hogy a módszer kellő pontossággal rendelkezzen. 

Ezután az OIM eredményeit összehasonlítottam az általam meghatározott GMNIA eredményekkel. A vonatkozó tudományos 

eredményemet az 4. tézisben mondtam ki. 

 

A disszertációban bemutatott kutatásom végső eredményeként az egyenértékű tökéletlenségen alapuló módszer (OIM) korábbi 

munkahipotéziseinek igazolását végeztem el, majd a módszert kiterjesztettem eddig nem vizsgált, de a szerkezet-építőmérnöki 

gyakorlat számára fontos esetekre. A módszer előnye a klasszikus csökkentő tényezős stabilitásvizsgálattal szemben az, hogy a 

stabilitási ellenállás keresztmetszeti vizsgálattal igazolható, amelynek köszönhetően a méretező szoftverekbe történő 

implementálás könnyebb, mint a csökkentő tényezős módszeré. Megállapítottam, hogy az OIM eredményei az EC3-1-1 

biztonsági szintjének megfelelnek, az eljárás az ismert tervezési módszerekkel egyenértékű, bizonyos esetekben pontosabb.  

 

A disszertációmban bemutatott eljárás a szerkezettervező szoftverekbe könnyen beépíthető. Az általánosított OIM bekerült a 

ConSteel 14 legújabb verziójába, egyelőre csak kétszeresen szimmetrikus I és H keresztmetszetek esetére. 

 

Az eljárás további általánosítása az aszimmetrikus keresztmetszeteket, illetve a kényszertengely körüli kihajlás esetét érintheti. 

A disszertációmban megmutattam, hogy a kényszertengely körüli kihajlás esetében az általánosított transzformáció pontatlan, és 

az eddig elvégzett munka alapján érdemes kutatást folytatni. További kiterjesztési lehetőséget látok a keretszerkezetek stabilitási 

általánosítása, valamint a tűzteherrel szembeni ellenállás esetén. Ezek olyan témák, amelyeknek a tudományos háttere 

kidolgozatlan, viszont a gyakorló mérnökök számára fontosak. 
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