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 Előadás Gyakorlat 
1. hét Járművek áramlástani alapjainak áttekintése (légellenállás, hőtani      

jelenségek, stb.). Az áramlástani elemzések három ága, ezen belül         
is a numerikus áramlástan jelentősége a járművek fejlesztésében.        
Példák az alkalmazásokra. 

2D síklap körüli határréteg CFD szimulációja: a       
feladat ismertetése. 
 

2. hét Az áramlástan alapjainak áttekintése: kontinuum elmélet,      
folyadéktulajdonságok, nyomás és feszültség, az univerzális      
faltörvény, mozgó folyadékok elemzése, az áramlások típusai, a 3         
sarkalatos megmaradási törvény (tömegmegmaradás,    
lendületmegmaradás, energiamegmaradás). 

2D síklap körüli határréteg CFD szimulációja: a       
szimuláció lépések áttekintése. 
 

3. hét A Navier-Stokes egyenletek és matematikai tulajdonságai. A       
kezdeti és peremfeltételek szerepe. 

2D síklap körüli határréteg CFD szimulációja:      
konzultáció az önálló megoldások eredményeihez. 

4. hét Az alapegyenletek diszkretizációja: Finite Difference, Finite     
Volume, Finite Element és Spectral Mehod-ok áttekintése.      
A szimulációk futtatásának elemei, azaz hálógenerálás,    
verifikáció, validáció, konvergencia. 

2D síklap körüli határréteg CFD szimulációja:      
konzultáció az önálló megoldások eredményeihez 

5. hét Lineárisan rugalmas test rugalmasságtani peremérték feladatának      
kitűzése. A feladat gyenge alakjának felírása. 

2D-s síkalakváltozás feladat megoldása ANSYS-szal. 

6. hét 2D-s síkalakváltozás feladat végeselemes diszkretizációja,     
elemszintű merevségi mátrix és tehervektor meghatározása. 

2D-s síkalakváltozás feladat megoldása    
ABAQUS-szal. 

7. hét Szerkezet merevségi mátrixának és tehervektorának előállítása,      
peremfeltételek figyelembe vétele, az egyenletrendszer megoldása,      
eredmények kiértékelése. 

2D-s síkalakváltozás feladat megoldásának    
előkészítése Matlab-bal (Octave-val). 

8. hét Hasonlóságok és különbségek a 2D-s általánosított síkfeszültség és        
forgásszimmetrikus feladatokkal valamint a 3D-s testek      
feladatával. Torzult elemek esete. Speciális peremfeltételek:      
kinematikai terhelés, rugalmas ágyazás. 

2D-s síkalakváltozás feladat megoldása Matlab-bal     
(Octave-val). 

9. hét Az elektrodinamika legfontosabb kísérleteinek és    
alaptörvényeinek bemutatása, különös tekintettel a    
járműhajtásban megjelenő villamos gépekben megjelenő   
elektrodinamikai problémákra. A Maxwell-egyenletek. Az  
elektrodinamika felosztása. Anyagi jellemzők leírása. 

A végeselem-módszer főbb lépéseinek bemutatása     
2D-s elektrosztatika és sztatikus mágneses példán      
keresztül.  

10. hét A stacionárius mágneses tér alapegyenletei. A probléma      
megfogalmazása, egyenletei és peremfeltételei. Egy 

egyszerű példa megoldása a végeselem-módszer segítségével. 

Szoftver segítségével 2D lineáris és nemlineáris és       
anizotrop időben állandó feladat megoldása,     
eredmények megjelenítése.  

11. hét Az örvényáramú tér alapegyenletei. A probléma     
megfogalmazása, egyenletei, perem- és kezdeti feltételei.     
Egy egyszerű példa megoldása a végeselem-módszer   
segítségével. 

Szoftver segítségével 2D örvényáramú feladat     
megoldása, eredmények exportálása.  

12. hét A villamos gépekben előforduló elektrodinamikai problémák      
megoldása. 

Házi feladat leadási határidő 
Geometria importálása, egy villamos motor mágneses      
terének és a légrésmező kirajzoltatása. 

13. hét Összefoglalás  Házi feladat leadási póthatáridő 
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