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Aeroelastic phenomena can often be observed in the case of thin elastic structures

subjected to air�ow. Aeroelastic phenomena occur when aerodynamic, inertial, and elastic

forces interact with each other. At a critical �ow velocity, these �exible structures lose

their stability. The loss of stability of the system can cause vibrations with large amplitude

or complete failure. The most famous dynamic instability in aeroelastic systems is the

�utter phenomenon. During �utter oscillations, the structure is excited with the energy

extracted from the �ow.

In this thesis, we investigated analytical aeroelastic wing models. First, a 2-DOF

model was analyzed. We nondimensionalized the governing equations and determined

the wind velocity corresponding to the �utter phenomenon. We investigated the e�ect of

the structural nonlinearities on the criticality of the Hopf bifurcation. We constructed a

multi-DOF segment model of a helicopter rotor blade. We analyzed the stability of the

equilibria for di�erent con�gurations. Finally, the e�ect of the structural sti�ness and

damping distribution on the critical wind velocity was studied.
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I G A Z O L Á S


Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016.
(XII.19.)  Korm.  rendelet  alapján nyújtott  azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés
(AVDH)  központi  elektronikus  ügyintézési  szolgáltatás  keretében  a  NISZ  Nemzeti
Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. – mint szolgáltató –elektronikus bélyegzővel és időbélyegzővel
látta el.


A polgári  perrendtartásról  szóló  2016.  évi  CXXX.  törvény 325.  §  (1)  bekezdés g)  pontjában
foglaltaknak megfelelően az azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés szolgáltatás
keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erővel rendelkezik.


A  szolgáltatásra  vonatkozó  részletes  tájékoztató  elérhető  a  szolgáltató  honlapján:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.


A szolgáltató az Ügyfélkapu azonosítási szolgáltatást vette igénybe annak megállapítására, hogy a
csatolt eredeti elektronikus dokumentum HORVÁTH DÁVID ANDRÁS ügyféltől származik.


Azonosítás időpontja: 2021.05.20. 23.03.38


Az ügyfélhez kapcsolódó további adatok:


E-mail: david_horvath67@yahoo.com


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus aláírással való ellátásának körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.
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