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Times New Roman  

qe  q -adik egységvektor 

j  képzetes egység 

ix  i -edik jobboldali sajátvektor n

i Cx  
T

iy  i  -edik balodali sajátvektor n

i Cy  

E  Egységmátrix. 

)(nE  Egységmátrix (n-edrendű). 

O0,  Zérusvektor, zérusmátrix 

f  frekvenciafelbontás ][Hz  

maxf  kiértékelés maximális frekvenciája ][Hz  

T
YX,  a jobb és a baloldali modálmátrix nn 2, CYX ,. 

T

ii vu ,  általánosított sajátérték-feladat i-edik jobboldali és baloldali sajátvektorai 
n

ii

2, Cvu . 

TVU,  általánosított sajátérték feladat jobboldali és baloldali modál mátrixa 
nn 22, CVU . 

Λ  spektrál mátrix nn

i

22  CΛ . 

M  tömeg mátrix nnRM   

C  csillapítási mátrix  (szimmetrikus) nnRC  

G  giroszkópikus mátrix (ferdén szimmetrikus) nnRG  

GCC ˆ  általános viszkózus csillapítási mátrix  (nem szimmetrikus) nnRĈ  

K  merevségi mátrix (szimmetrikus) nnRK  

R  cirkulatórikus mátrix (ferdén szimmetrikus) nnRR  

RKK ˆ  merevségi mátrix (nem szimmetrikus) nnRK  

)(tf  a rendszer mozgása által nem befolyásolt gerjesztő hatások időfüggvénye, 

oszlopvektor nt R)(f . 

)( jf  gerjesztés spektruma, oszlopvektor nj C)( f   

)(Z  rendszermátrix nnC)(Z . 

)(H  átviteli mátrix nnC)(H  

)( jH  frekvencia átviteli mátrix, FRF mátrix nnj C)( H . 

iii jZQP   az i-edik módushoz tartozó rezidum mátrix. nn

i

CP  

p  keresett paraméterek vektora 

h  a h  hibavektor normája 

fL  többpontos gerjesztés terheléselosztás mátrixa 

L  szerkezeti változást lokalizáló mátrix 

AL  szerkezeti változást lokalizáló aspiráns mátrix 

RL  szerkezeti változást lokalizáló realizált mátrix 
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t  mintavételi időköz ][s  

T  mintavételi rekord teljes időtartama ][s  

N  időtartománybeli pontok száma (mintavételezett adatok száma, adatblokk 

mérete) 

N̂  frekvenciatartománybeli pontok száma 

AN  aktív koordináták száma  

IN  inputok száma 

KN  átlagképzésnél (középérték képzésnél) figyelembe vett adatok száma 

mN  kísérleti vizsgálatokkal meghatározott módusok száma 

QN  identifikált paraméterek száma 

ON  outputok száma 

klm  effektív tömeg 








m

Ns 2

 

klR  maradó hajlékonyság  Nm /  

Görög 

 nφ...φφΦ 21  Szimmetrikus, klasszikus normál módusú rendszer tömeg mátrixra 

normált sajátvektorainak modálmátrixa. nnRΦ  

 **

2

*

121 nn ψψψψψψΨ   Szimmetrikus, nem klasszikus normál módusú 

rendszer sajátvektorainak modálmátrixa nn 2CΨ  

Θ  sajátvektorokat normáló (2n)-edrendű diagonál-mátrix nn

i

22  CΘ  

min  körfrekvencia intervallum alsó határa 

max  körfrekvencia intervallum felső határa 

 iii κγμ ,,  modális tömeg, csillapítás, merevség 

  körfrekvencia változó 

  komplex változó 

i  i -edik komplex sajátérték  

i  i -edik komplex sajátérték valós része 

i  i -edik komplex sajátérték képzetes része 

ii   i -edik sajátérték abszolút értéke 

iN ,  Csillapítatlan rendszer i -edik sajátkörfrekvenciája 

iN

i
i







  LEHR féle csillapítás  

 )(  jO  outputon ható korrelálatlan fehérzaj spektruma 

 )(  jI  inputon ható korrelálatlan fehérzaj spektruma 

 

Franklin Gothic Medium 

 N  természetes számok halmaza 

 
N  pozitív egész számok halmaza 

 Z  egész számok halmaza 

 R  valós számok halmaza 

 C  komplex számok halmaza 

 

Indexek, indexhatárok 

 

 i  módus, sajátérték, sajátvektor sorszáma 
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 k  válaszmérési lokáció sorszáma 

 l  gerjesztési lokáció sorszáma 

 r  ekvidisztáns körfrekvencia sorozat körfrekvencia sorszáma 

 aA
nmn )(),(

,  Az A  mátrix és az a  oszlopvektor mérete 

 

Műveletek, függvények 

   arányosság jele 

 ba :  értékadás, a  legyen egyenlő b -vel 

 )(t  Dirac delta függvény 

 *a  az a  mennyiség komplex konjugáltja 

 Re(¤) a ¤ mennyiség (skalár, vektor, mátrix) valós része 

 Im(¤) a ¤ mennyiség (skalár, vektor, mátrix) képzetes része 

 ¤
T
 a ¤ mennyiség (vektor, mátrix) transzponáltja 

 ¤
H
 a ¤ mennyiség (vektor, mátrix) transzponált konjugáltja 

 ¤
-1

 a nemszinguláris ¤ mátrix inverze 

 ¤
+
 a ¤ mátrix általánosított (pszeudo) inverze 

 )det(¤  a ¤ mátrix determinánsa 

 n¤,...,¤,¤ 21  a n¤,...,¤,¤ 21  elemekből álló n-edrendű diagonálmátrix 

 

Fejezet specifikus jelölések 

Nincsenek 

 

Rövidítések 

A/D Analóg digitál átalakítás 

ASCII  American Standard Code for Information Interchange 

AVI állományformátum Audio Video Interleave 

B&K Brüel and Kjær 

BME ÉAÜLT BME Közlekedésmérnöki Kar Építőgépek Anyagmozgatógépek és Üzemi Logisztika 

Tanszék 

COMAC  Coordinate Modal Assurance Criterion 

D/A Digitál analóg átalakítás 

DFT Diszkrét Fourier Transzformáció Discrete Fast Fourier Transformation 

DLV Károsodást lokalizáló vektor Damage Locating Vector 

EMA Kísérleti modális elemzés Experimental Modal Analysis 

FDD Frekvencia tartománybeli dekompozíció Frequency Domain Decomposition 

FDPI Frekvencia tartománybeli paraméter identifikáció 

FEM Véges-elemes módszer 

F.E.M.  Federation Europenne de l’a Manutention 

FFT Gyors Fourier Transzformáció Fast Fourier Transformation 

FRF Frekvencia átviteli függvény  Frequency Response Function 

GPIB  General Purpose Interface Bus 

GUI Grafikus felhasználói felület  Graphical User Interface 

IDFT Inverz Diszkrét Fourier Transzformáció Inverse Discrete Fourier Transformation 

IFFT Inverz Gyors Fourier Transzformáció Inverse Fast Fourier Transformation 

LKN Legkisebb négyzetek módszere Least Square Error 

MAC  Modal Assurance Criterion 

MEMS  micro-electro mechanical system 

MDOF Több-szabadságfokú Multiple Degrees of Freedom 

MDI Többdokumentumos interfész  Multi Document Interface 

NI National Instruments 

ODS Kényszer-rezgés alak Operating Deflection Shape 

OLE Objektum csatolás és beágyazás  Object Linking and Embedding 
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OMA  Operational Modal Analysis 

OP   

P Arányos tag (szabályozástechnika) Proportional 

PC Személyi számítógép 

PFD  

PI Arányos integráló (szabályozástechnika) Proportional Integral 

PLC Programozható Logikai Vezérlő Programmable Logical Controller 

PSD Teljesítménysűrűség spektrum Power Spectral Density 

SDM Szerkezet dinamikai modifikáció Structure Dynamical Modification 

SDOF Egy-szabadságfokú Simple Degrees of Freedom 

UFF Univerzális állomány formátum Universal File Format 

USB Universal Serial Bus 

 

 

Szinonimák 

FRF függvény = Frekvencia-átviteli függvény 

FRF mátrix = Frekvencia-átviteli mátrix = dinamikai hajlékonysági mátrix 

Sajátérték = komplex sajátérték = pólus 

Sajátfrekvencia = rezonancia frekvencia ][Hz = Sajátkörfrekvencia 
2

1
-szerese. 

Sajátlengés = sajátrezgés 

Lengéskép = módusalak 

 

-.- 

 


