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1. A kutatás tárgya és célkitűzése 

A közlekedésben résztvevő gépjárművek káros anyag kibocsátását egyre szigorúbb 

előírások szabályozzák, ami az autógyártókat energiahatékonyabb gépkocsik tervezésére 

és gyártására ösztönzi. Közismert, hogy jelentős energia megtakarítás érhető el, ha 

csökkentjük a közlekedésben résztvevő járművek tömegét. A tömegcsökkentés egyik 

lehetséges módja, amikor nagyobb sűrűségű anyagokat kisebb sűrűségű anyagokra 

cserélünk (pl. acél karosszéria elemek helyett alumínium szerkezeti elemek). A 

technológiai fejlődés egy másik iránya a könnyű kompozit anyagok alkalmazása az 

autóiparban.  

Az értekezés témája a járműszerkezetekben tömegcsökkentési céllal alkalmazható, új, 

kiváló energiaelnyelő tulajdonsággal rendelkező különleges kompozit, az úgynevezett 

szintaktikus fémhab sztereológiai és mechanikai tulajdonságainak elemzése. A szintaktikus 

fémhabok kerámia gömbhéjakkal erősített fém (vagy polimer) mátrixú kompozitok. A nagy 

szilárdságú, de kis sűrűségű kerámia, valamint az üreges gömbhéj együttesen drasztikus 

tömegcsökkentést és fajlagos szilárdságnövekedést eredményez a tömör 

fémszerkezetekhez képest, a habszerkezetből adódik a kiváló energiaelnyelő tulajdonság. 

Az energiaelnyelésre szánt anyagoknál fontos a tönkremeneteli folyamat leírása és 

ismerete. A munka első fázisában a fémhabok sztereológiai leírásával foglalkoztam, ennek 

során a CT-felvételekből rekonstruáltam a kerámia gömbhéjak alakját és elhelyezkedését. 

A szintaktikus habok tönkremeneteli folyamatának analizálása céljából CT vizsgálattal 

kombinált, lépcsőzetesen növekvő terhelésvizsgálat bevezetését, alkalmazását mutatom be. 

Az inkrementális alakváltozási lépések után készített CT felvételekből nyert 

szerkezetrekonstrukcióhoz, valamint az óriási mennyiségű kísérleti adat kiértékeléséhez 

saját tervezésű, új, egyedi képfeldolgozó algoritmusokat dolgoztam ki, továbbá a 

tönkremeneteli folyamat analízisével igazolt új ismereteket fogalmazok meg a szintaktikus 

habok viselkedéséről. 

 

 

 

2. Az alkalmazott módszerek bemutatása 

2.1. Szintetikus habok irodalmának áttekintése  

A szintaktikus habok előállításával és tulajdonságainak vizsgálatával kapcsolatban az 

irodalomból számos publikáció ismert, ezek közül sorol fel néhányat az irodalomjegyzék 

[1-13]. A szintaktikus habok egyik legfontosabb tulajdonsága a mechanikai 

energiaelnyelés, legjellemzőbb mechanikai igénybevételük a nyomás. A legtöbb 

alkalmazás is erre épít, ezért a fejlesztések során a legtöbb esetben az energiaelnyelés 

maximálására és a sűrűség minimalizálására törekednek. A nyomó igénybevétel fontossága 

miatt a leggyakrabban alkalmazott vizsgálati módszer is a nyomóvizsgálat. A diagramok 

jellege elsősorban a teljes porozitással, a gömbhéjak- és a mátrixanyag tulajdonságaival 

van kapcsolatban. Jellegzetes nyomódiagramok láthatók az 1. ábrán, amelyeken jól 

megkülönböztethető a rugalmas szakasz, a görbe maximuma, a platós és tömörödési 

szakasz. A porozitás csökkenésével a platós szakasz rövidül, és felfelé tolódik el. Az elnyelt 

energia mértéke jelentősen nem változik, ám az energiaelnyelés jellege eltér. A kisebb 

porozitású szintaktikus habok platós szakasz feszültsége nagyobb, és egy kezdeti 

terhelhetőség maximum (nyomószilárdság) után 20-40%-os visszaesés tapasztalható. 

Az irodalomban ismertetett kvázistatikus nyomóvizsgálatok során: 

 változtatták az erősítőanyag méretét [14, 15], 

 vizsgáltak különböző infiltrálási paramétereket (nyomás, olvadék hőmérséklet) 

[15], 

 vizsgáltak különböző ötvözetű alumínium mátrixanyagokat [16], 

 kvázistatikus és dinamikus nyomóvizsgálatokat végeztek [17], 

 egy- és többtengelyű igénybevételt alkalmaztak [14]. 

 



 

1. ábra: Különböző méretű gömbhéjak nyomódiagramja [14] 

 

A hivatkozott vizsgálatokat változatos anyagú és alakú próbatesteken (henger és téglatest, 

különböző karcsúságokkal) alkalmazták, ezért az eredmények összehasonlítása és 

rendszerezése komplikált. A hagyományos nyomódiagram felvételével végzett vizsgálatok 

a szerkezet viselkedéséről azonban korlátozott információkat tudtak szolgáltatni, mivel 

csak az összenyomás előtt és a tönkremenetel végén készített mikroszkópos metszetek 

analízisét végezték el, ahogy ezt a 2. ábra mutatja. 

A tudományos és mérnöki érdeklődés egyik fontos részét képezi az anyagkárosodás 

folyamatának vizsgálata, azaz a terhelés, igénybevétel, fárasztás hatása a mechanikai 

tulajdonságokra, mivel az alkalmazásokban ez szab határt a mérnöki tervezésnek. Az 

anyagkárosodás és a kompozitok mikroszerkezetének hatása a mechanikai 

tulajdonságokra, illetve a mechanikai tulajdonságok jósolhatósága bővebb, és az egész 

tönkremeneteli folyamatra kiterjedő szerkezeti információkat igényel.  

 

 

2. ábra: Szintaktikus fémhabok tönkremeneteli lépése [14] 

 

A szerkezet optimalizálása a kívánt terhelési célokra akkor válik lehetővé, ha ismert a 

fémhab adott struktúrájának viselkedése terhelés alatt. A mechanikai tulajdonságokra 

elsődleges befolyása van az erősítőfázis térfogati hányadának, de lényeges hatása van az 

erősítőfázis térbeli irányítottságának, az erősítőfázis térbeli eloszlásának, 

részecskecsoportosulásoknak, részecskeméretnek, részecskealaknak is.  

 

2.2. Vizsgálati módszerek 

Az irodalom áttekintéséből megállapítható volt, hogy a kompozitok háromdimenziós 

szerkezetének meghatározása alapvetően két módon lehetséges: vagy az anyag párhuzamos 

rétegenkénti lecsiszolása során képek készítése a metszetekről, vagy az anyag 

roncsolásmentes, átvilágítással történő vizsgálata. A vizsgálatokhoz alumínium mátrixba 

ágyazott kerámia gömbökből álló hengeres próbatesteket használtam, melyek átmérője 12 

mm, magassága 12 mm volt. A minták a Budapesti Műszaki Egyetem Anyagtudományi és 

Technológiai Tanszékén készültek infiltrációs eljárással. A kerámia gömbök átlagos sugara 

R=0,75 mm, a gömbhéjak átlagos sugáraránya R/r=1,5 volt. 

A próbatestek CT rétegfelvételeit a Széchenyi István Egyetem Anyagtudományi 

Tanszékének laboratóriumában készítettem YXILON CT Modular típusú ipari CT 

berendezéssel, 225kV μfókuszú röntgencsővel, 20µm-es felbontással. A 3. ábra középső 

részén a próbatestről készült néhány CT rétegfelvételt mutatok be, egy rétegfelvételt külön 

is részletezek a jobboldali ábrán. Az öntött mintából kimunkált próbatest szerkezetét a 3. 

ábra bal oldali képe mutatja. A CT felvételek értékeléséből megállapítottam, hogy a 

vizsgált próbatestek térkitöltése (~1500 μm-es átmérőjű gömbhéjakkal) 64%, ami jól 



egyezik a véletlenszerű gömbpakolás térkitöltésével. A nyomóvizsgálatok a laboratórium 

Instron 5582 típusú univerzális berendezésén készültek párhuzamos lapok közötti 

zömítéssel, elektronikus erő- és útméréssel, valamint az eredmények regisztrálásával. 

 

3. ábra: Baloldal: A kerámia gömbhéjakkal erősített Al kompozit minta (fotó).  

Középen: CT rétegfelvételek sorozata (egy minta esetén 1600 rétegfelvétel 

készült). Jobboldal: Egy CT rétegfelvétel. 

 

3. Új kutatási eredmények bemutatása 

3.1. Szerkezetrekonstrukciós algoritmusok kompozit szerkezethez 

A PhD munkám első részében a szintaktikus fémhabok szerkezetének CT alapú 

rekonstrukcióját oldottam meg. A hagyományos röntgenfelvételnél több probléma is 

nehezíti a kép értékelését; a nagyobb méretű, nagyobb denzitású objektumok eltakarják a 

kisebbeket, a különböző mélységben elhelyezkedő objektumok különböző méretben 

jelennek meg a detektoron. A CT felvételi technika ezeket a hibákat kiküszöböli, és 

valóságos 3 dimenziós képet készít, mely 2D metszetekből (rétegfelvételekből) épül fel. Ez 

azt jelenti, hogy a térbeli alakzatok rekonstrukcióját tulajdonképpen a metszetekből építik 

fel az értékelő szoftverek, az elsődleges információ hordozó a rétegfelvétel. Ezek alapján a 

CT rétegfelvételeket feldolgozó szoftverek (pl. Mimics, Geometry, YXlon CT berendezés 

kezelő szoftvere) képesek a szerkezetben detektált légzárványok (pl. öntvényekben 

található lunkerek) gömbök formájában való közvetlen rekonstrukciójára. Ez a 

rekonstrukció azonban a kerámia gömbhéjaknál csak a belső gömbfelületeket modellezi, a 

külső felületek rekonstrukciója a CT feldolgozó szoftverekkel nem megoldott. A CT 

rétegfelvételek elemzésénél azt tapasztaltam, hogy az egyes kerámia gömbhéjak 

metszetének falvastagsága nem azonos, ezen kívül előfordul az is, hogy nem 

koncentrikusak a külső és belső határoló körök Továbbá a szerkezetben számos helyen 

találhatók metsződő gömbök (síkmetszetben metsződő körgyűrűk) is, és ez tovább 

komplikálja a rekonstrukciót. Ezen problémák miatt a CT kezelő és képfeldolgozó 

szoftverek segítségével nem lehetett közvetlenül megoldani a szerkezet teljes 

rekonstrukcióját. Első lépésben a képek szűrését oldottam meg, aminek eredményeként 

korrigálhatók voltak a metsződő és egymással átfedésben lévő gömbök képei. Az így 

rekonstruált kerámia gömbhéjak belső üregeinek jellemzőit (középpont koordináták és 

rádiusz) közvetlenül a mérésekből tudtam kinyerni, ezeket fel is használtam a kompozit 

teljes modelljének építéséhez. 

A kerámia gömbhéjak külső gömbfelületeinek rekonstrukciójához a CT rétegfelvételeken 

található körök (gömbhéjak metszetei) detektálására kerestem a megoldást. A körök 

detektálásához először a Hough Circle algoritmust [18] alkalmaztam. A Hough Circle 

algoritmus egy adott alakzat kontúrjának több részletéhez, több ívéhez illeszt köröket. A 

legtöbb esetben azonban a körök egyike sem lesz az adott alakzat külső kontúrjához 

legjobban illeszthető kör. A gömbhéjak külső kontúrjához jól illeszkedő körök (a 3D 

szerkezetben gömbök) meghatározására saját algoritmusokat dolgoztam ki. Két különböző 

elven működő eljárást fejlesztettem: a körszerűség elvén működő algoritmust és a rádiusz-

inkrementálás algoritmusát. 

A körszerűség szerinti vizsgálathoz körszerűségi paramétert vezettem be szegmentált 

területek körszerűségének eldöntésére. A metsződő gömbök (a CT rétegfelvételen 

metsződő körök) miatt szükség volt a szomszédos szegmentált területek unióján végzett 

körszerűség ellenőrzésével bővíteni az algoritmust. 

A rádiusz inkrementálásnál a CT kezelő szoftver segítségével detektált körökből indultam 

ki. Kis lépésekben fokozatosan növeltem a belső körök rádiuszát. A külső körök elérését a 

körvonal által metszett pixelek intenzitása alapján határoztam meg. Az excentrikus körök 

felismerése érdekében minden inkrementálási lépés után középpont eltolás lehetőségével 

egészítettem ki az algoritmust. 



Ellenőriztem a módszerek pontosságát, alkalmazhatóságát, megmutattam a különböző 

módszerek előnyeit és eltéréseit. Az így nyert metszeti adatokból egy azon gömbhöz 

tartozó, alkalmasan választott négy metszetből közelítő eljárással meghatároztam a gömb 

térbeli középpontjának és sugarának értékeit.  

 

4. ábra:  Algoritmusok futtatásának eredményei alapján rekonstruált számítógépes 

(CAD) modell   

 

3.2. Új, CT-vel kombinált, lépcsőzetesen növekvő alakváltozással végzett 

nyomóvizsgálat bevezetése és elemzése 

A PhD munkám második részében szintaktikus fémhab minták nyomóvizsgálata során 

végbemenő szerkezeti változásokat analizáltam. Az általam tervezett új módszernél a 

nyomóvizsgálatot lépcsőzetesen növekvő elmozdulással végeztem, az egyes lépések után 

megszakítottam a terhelést és CT felvételeket készítettem a próbatestről. Az 5. ábrán 

néhány jellemző CT-metszetet mutatok a tönkremenetel folyamatából.  

   

5. ábra: A tönkremeneteli folyamat ε:0% (balra), ε:5% (középen), és ε:12%-os (jobbra) 

 alakváltozásnál. 

A próbatestek szerkezetét a CT metszeti képek alapján, az előző  fejezetben ismertetett új 

algoritmusokat felhasználva rekonstruáltam. A szerkezet rekonstrukció mellett további új, 

saját algoritmusok készítésére volt szükség a zömítő ciklusok CT metszeteinek 

feldolgozásához: 

 A zömítő ciklusok után kialakult szerkezetek összehasonlíthatóságához alkalmas 

közös koordinátarendszer meghatározására, 

 A lokális hibahelyek detektálására, 

 Térfogatváltozás kalkulálása, 

 Nyírási sík meghatározása. 

A nyomóvizsgálat során végbemenő tönkremeneteli folyamatot részletesen analizáltam. A 

károsodás első jeleit 1,5 %-os alakváltozásnál detektáltam. Az első repedések nem a mátrix 

anyagban, hanem a gömbhéjakban keletkeztek. A szakaszos zömítés során meghatároztam 

a törött gömbhéjak számát, valamint a törött és ép gömbhéjak belső térfogatát. 

Megmutattam, hogy a két jellemző értékeinek törési pontjai az alakváltozás során 

egybeesnek a feszültségváltozás tartományaival. A rugalmas szakasz tartományában a két 

vizsgált jellemző nem változik. A feszültségcsúcs megjelenése után fokozott ütemben 

törnek össze a gömbhéjak, majd a tendencia a platós szakasznál módosul, a törések 

számának üteme csökken (6. ábra). A tömörödési szakasz kezdetén az ép gömbhéjak száma 

az kiindulási értéknek már csak 10%-a.  

A tönkremenetel jellemző szakasza irodalmi adatok szerint általában az a szakasz, amikor 

az alakítási kúp zónájában elindul a gömbhéjak törése. A CT-vel kombinált lépcsőzetesen 

növekvő alakváltozású nyomóvizsgálatok során azt tapasztaltam, hogy a tönkremeneteli 

folyamat közben a kis fajlagos falvastagságok miatt a nyomási kúpok nem szimmetrikusan 

alakultak ki, hanem egy, a próbatest teljes keresztmetszetére kiterjedő jól definiálható 

nyírási sík mentén indult meg a tönkremenetel. 



 

6. ábra: A szerkezet jellemzőinek alakulása a tönkremeneteli folyamat során 

 

A nyírási sík helyét, mind az alakváltozás, mind a térbeli elhelyezkedés tekintetében a 

metszeti képek feldolgozásával határoztam meg.  Az alakítási folyamat minden mintájánál 

feldogoztam a metszeti képeket, ezek transzformációjával, és a képi intenzitások 

változásával meghatároztam a nyírási sík kialakulását az alakváltozás függvényében, és 

megállapítottam, hogy a nyírási sík megjelenése egyértelműen hozzárendelhető a 

tönkremeneteli folyamat meghatározott szakaszához (6. ábra „B” szakasz). A gömbhéj 

elmozdulások alapján megállapítottam, hogy a nyírási sík kialakulása előtt, a minta 5%-os 

alakváltozásáig (6. ábra „A” szakasz) homogén anyagként viselkedik, „hordósodik” (7. 

ábra) 

   

ε: 2,0% ε: 4.0% ε: 6.0% 

7. ábra: Gömbhéj elmozdulások az alakítás függvényében 

 

3. A tudományos eredmények rövid összefoglalása 

1.tézis. Új, a rádiusz inkrementáció elvén működő algoritmust fejlesztettem ki gömbszerű, 

nem egyenletes falvastagságú héjak metszeteinek detektálására.  

a) A módszer fő lépései: 

 Az egymást metsző vagy átfedésben lévő héjakat alkalmasan választott 

szűrő algoritmussal korrigáljuk. 

 Egy rétegfelvételen a gömbhéj metszetén a belső kontúrt közelítő kört a 

sugarával és a középpontjával definiáljuk. 

 A közelítő kör rádiuszát kis lépésekben növeljük (rádiusz 

inkrementálás), miközben a nem koncentrikus külső kontúr detektálása 

érdekében az inkrementált kör középpontját az inkrementált kör kerületi 

pixeljeire értelmezett intenzitásvektor irányában eltoljuk. 

 A rádiusz inkrementálást a gömbhéjak külső kontúrjának eléréséig 

folytatjuk. 

b) Eljárást dolgoztam ki a rétegfelvételekből a kerámia gömbhéjak 3D 

rekonstrukciójára. Megmutattam, hogy az új módszer alkalmas kerámia gömbhéjakkal 

erősített fémkompozitok szerkezetének jellemzésére iker és nem egyenletes 

falvastagságú gömbhéjakat tartalmazó szerkezetek esetén is. [19-23] 



 

2.tézis. Új, a körszerűség elvén működő algoritmust fejlesztettem ki gömbszerű, nem 

egyenletes falvastagságú héjak detektálására.  

a) A módszer fő lépései: 

 Egy rétegfelvételen a gömbhéjak metszetének külső kontúrja szerint 

adódó területeket szegmentáljuk. 

 A területek közül a közelítőleg kör alakúakat alkalmasan definiált 

körszerűségi paraméterrel válogatjuk ki. 

 Metsződő gömbök detektálása érdekében egy adott terület esetén 

egyenként megvizsgáljuk a szomszédokkal alkotott területek unióját. Ha 

az unió körszerűségi paramétere jobb (közelebb áll a szabályos kör 

paraméteréhez), akkor az eredeti terület helyett az uniót vizsgáljuk 

tovább. 

b) Megmutattam, hogy ez a módszer is alkalmas kerámia gömbhéjakkal erősített 

fémkompozitok szerkezetének CT rétegfelvételeken alapuló 3D rekonstrukciójára. 

c) Kísérleti futtatásokkal megállapítottam, hogy a körszerűség elvén működő 

algoritmus kisebb pontossággal, de gyorsabban eredményre vezet, amíg a rádiusz 

inkrementálás módszere lassúbb, de pontosabb. [19-23] 

 

3.tézis. Alumínium mátrixú szintaktikus hab szakaszos zömítéssel alakított mintáinak 

CT szerkezetanalízisével, valamint a kerámiagömbök elmozdulás-vektorainak 

vizsgálatával megmutattam, hogy a tönkremeneteli folyamat számszerű, 

mikroszerkezeti jellemzőivel értelmezhetők a makroszinten észlelet nyomódiagram 

speciális pontjai és szakaszai.  

A törött kerámiagömbök számát, valamint a gömbhéj üregek térfogatváltozását mutató 

görbéket a nyomódiagrammal közös koordinátarendszerben ábrázolva 

megállapítottam, hogy a nyomódiagram töréspontjainak és különböző meredekségű 

szakaszainak alakulása egyértelműen a gömbhéj struktúra változásának 

következménye. 

 A tönkremenetel első fázisa az ép gömbhéjak számának és a gömbhéj üregek 

térfogatának meredek csökkenésével magyarázható, amely jelenség a 

nyomódiagramon a maximális feszültségnél kezdődik és a meredeken 

csökkenő szakasz végén fejeződik be. 

 A tönkremenetel második szakaszában a nyírósík sávvá vastagodik, 

végbemegy a nyírósík mentén való elcsúszás, melynek során az ép 

gömbhéjak számát meghatározó görbe meredeksége megváltozik, a 

tönkremenetel lefolyásának intenzitása csökken. Ez a jelenség a 

nyomódiagram platós szakaszához kapcsolható. 

 Az ezt követő tömörödési szakaszban – összhangban a metszeti képek 

elemzésének eredményeivel – a gömbhéjak tönkremenetele a törési sáv 

mellett kiterjed a vizsgált minta teljes térfogatára, az ép gömbhéjak száma 

további alakítás során meredeken csökken a törés bekövetkezéséig. A 

gömbhéjak törésének kiterjedése a teljes térfogatra magyarázza a 

nyomódiagramban tapasztalt kismértékű feszültség növekedést. 

Megállapítottam továbbá, hogy a törött gömbhéjak pozíciójának, valamint minden 

egyes gömbhéj pozíciójának változását jellemző elmozdulás-vektormező elemzésével 

is jellemezhető az alakítás hatására bekövetkező tönkremenetel folyamata. 

 Az alakítás feszültségrelaxációs tartományában és a platós szakasz kezdeti 

szegmensében (ε:~2,5 – 10%) jelentős számú törött gömbhéj lokalizálható. A 

károsodott erősítő szemcsék egy jól definiálható minta szegmensben 

rendeződnek, a törött gömbhéj súlypontok síkkal közelíthetők, melynek 

irányvektora a próbatest tengelyével 45 fokos szöget zár be. 

 Az összes gömbhéj alakítatlan állapotbeli pozíciójából kiindulva minden alakítási 

lépéshez egy elmozdulás vektort rendeltem hozzá. A gömbhéj súlypontok 

elmozdulás vektortrének elemzésével megállapítottam, hogy a tönkremenetel első 

szakaszában közel 2%-os alakváltozásig a próbatest homogén anyagként 

viselkedve hordósodik, majd ~5% alakváltozásig kialakul a törési sáv, mely ezen 

marker szerint is 45° fokos szöget zár be a tengellyel. 



 Az alakváltozást 5%-nál tovább növelve a tönkremeneteli folyamat homogenizálódik. 

A nyírási sík a zömítés folytatásával törési sávvá vastagodik. A terhelés irányával 45 

fokot bezáró sík két különböző elmozdulás struktúrát határol. Az egyik szegmensben 

megmarad a hordósodási jelleg kis homogén elmozdulásokkal, míg a minta másik 

területén nagyméretű diszlokációk lépnek fel, döntően azonos irányba mutató 

vektorokkal jellemezve. [24-26] 

 

4. tézis. A mikroszerkezeti változások magyarázatára új végeselem analízist dolgoztam ki 

MATLAB platformon, speciálisan a gömbhéjakkal erősített kompozitok elemzésére.  

a) A kidolgozott módszer főbb sajátosságai a következők: 

 Geometriai modell- és hálóalkotás 

 Peremfeltételek definiálása 

 Merevségi mátrix definiálása 

 Származtatott mennyiségek meghatározása 

b) A végeselem futtatásokkal megállapítottam, hogy a redukált feszültség maximális 

értékét az erősítő héjelem xy sík, 𝑧 = 0 metszetében éri el, minimum értéke pedig az 

előbbire merőleges irányban, a héj középfelületén jelentkezik. Ezzel ellentétben a 

mátrix anyagban a redukált feszültség az xy sík 𝑧 = 0 metszetében éri el a 

minimumát. Ebből megállapítható, hogy nem a gömbhéj környezetében található 

mátrix szerkezet a teherviselő szereplő a kompozit anyagában.  

c) A legnagyobb nyírófeszültségű pontokra, illetve a biztonsági tényezők 

legalacsonyabb értékeihez tartozó végeselemek súlypontjaira illesztett síkok 

normálvektorainak egybeesésével igazoltam, hogy a próbatest hossztengelyével 

közelítően 45o-os szöget bezáró intenzív károsodási sík a mechanikai feszültségek 

eredményeként alakul ki.[26] 

4. Összefoglalás és kitekintés 

Kiváló fajlagos szilárdsági és energiaelnyelő tulajdonságokkal rendelkező szintaktikus 

habok tönkremeneteli folyamatainak jellemzéséhez új kutatási eredményekkel járultam 

hozzá, amelyek az alábbi területeken hozhatnak további hasznos eredményeket, 

alkalmazásokat: 

 Az új, CT-vel kombinált inkrementális nyomóvizsgálati módszerhez hasonlóan 

hasznos folytatás lehet CT-vel kombinált módszerek alkalmazása más jellegű 

anyagvizsgálatoknál. Elsősorban inhomogén szerkezetek (különböző 

kompozitok) viselkedésének vizsgálatánál hozhatnak hasznos, új eredményeket a 

CT lehetőségét kihasználó új módszerek. 

 Kompozit szerkezetek 3D rekonstrukciója közvetlenül alkalmazható CT-vel 

kombinált, más jellegű terhelésvizsgálatok (húzó, nyíró, hajlító, csavaró 

vizsgálatok) kiértékelésénél is. Mivel az új rekonstrukciós algoritmusok a 

szerkezetnek a CAD modelljét állítják elő, lehetőség adódik kompozit 

szerkezeteken végzett mérnöki analízisek (véges elemes szimulációk) futtatására 

is. 
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