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Bevezetés, kutatási célok
Sokféle természeti jelenség és mérnöki folyamat létezik amelyek több skálát
(különböz® méret¶ elemeket) tartalmaznak. Ebben a disszertációban olyan
komplex zikai rendszerekhez köthet® mérnöki problémák megoldására teszünk kísérletet, amelyek nagy számú, nagyon különböz® nagyságrendbe es®
elemeket tartalmaznak. Az ilyen problémák kezelése számítástechnikai eszközökkel közismerten nehéz akár az elemek nagy számossága vagy a skálák
együttes kezelése miatt. Valamiféle egyszer¶sítés vagy redukció nélkül egy
olyan feladatot kapunk, amelyet nem lehet megoldani az elvárt min®ségben a
rendelkezésre álló számítási kapacitással belátható id®n belül.
A disszertációban három példát mutatunk be a fent leírt jelenségekb®l,
mindnek gyakorlati fontossága van mérnöki alkalmazásokban : perkoláció (folyadék terjedése porózus közegben), utazó ügynök probléma (a legrövidebb
út megtalálása sok ponton át), és mechanisztikus turbulencia (a turbulens
áramlásokban lév® jelen lév® örvények szétesésének fenomenologikus modellje). Úgy t¶nhet, hogy ezek nagyon különböz® problémák, mégis a felmerül®
kihívások hasonlóak, és így a kezelésükre használt módszerekben is vannak
közös elemek. Ezen a ponton röviden bemutatjuk a mérnöki problémákat,
amelyekkel a disszertáció foglalkozik.
A porózus közegben történ® folyadék terjedésének megértése kulcsfontosságú a k®olaj tározókból történ® kitermelése során. A tározót alkotó porózus
k®zet fontos tulajdonságait az olajkútból kivett k®zetmintákon végzett mérésekkel határozzák meg. Egy ilyen mérés a higanybesajtolásos porozimetria,
amelyet a k®zetminták pórusméret-eloszlásának a meghatározására használnak [1,2]. A mérés során a nem nedvesít® higanyt egyre növekv® nyomással sajtolják a mintába és mérik a besajtolt higany térfogatát az alkalmazott nyomás
függvényében (ez a telítési görbe). A gyakorlatban a telítési görbét direkt kapcsolatba hozzák a kumulatív pórusméret-eloszlással. Azonban ez az eloszlás
nem esik egybe a valóssal, mivel egyes pórusok adott nyomásokon nem hozzáférhet®k [3,4]. A célunk egy pontosabb kumulatív pórusméret-eloszlás meghatározása. Ehhez a higanyterjedést szimuláljuk egy virtuális hálózatban, amely
a valós k®zetmintát reprezentálja és keressük a valós pórusméret-eloszlását
a k®zetmintának, amelyre a szimulált és mért telítési görbék megegyeznek.
Kézenfekv®nek t¶nhet a k®zetminta háromdimenziós CAD geometriáját felépíteni képalkotó technikával (pl. computer tomográa) és numerikus áramlástani szimulációt alkalmazni. Azonban a pórustér egy k®zetmintában rendkívül
komplikált : tipikusan vannak

∼mm-es

méret¶ üregek és

∼0.001µm-es

nagy-

ságrendbe es® rések ugyanabban a mintában. Ahhoz hogy a higanyterjedés
folyamatát helyesen szimuláljuk, a pórustér nagyon nom térbeli felbontása
szükséges egy er®sen automatizált diszkretizációs módszerrel. Ehelyett mi redukáltuk a k®zetminta pórusszerkezetét egymással összeköttetésben lév® póru-
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sok hálózatává. Ezt a hálózatot egy egyszer¶, irányítottság nélküli, összefügg®
gráf reprezentálja. A gráf csomópontjai a pórusok, míg az élek egyszer¶en a
pórusok közötti kapcsolatokat adják meg. Ezzel a gráf modellel a pórusméretek kezelése egyszer¶ : a pórusméret csak egy tulajdonság, amelyet minden
csomóponthoz hozzárendelünk. Egy ilyen egyszer¶ hálózaton végig lehet futtatni egy perkoláció szimulációt, amely helyesen modellezi a higanyterjedés
dinamikáját [5, 6]. Ha veszünk egy feltételezett pórusméret-eloszlást a szimuláció input paramétereként, abból kapunk egy szimulált telítési görbét. A cél,
hogy egyezzen a mért és a szimulált telítési görbe. Ezt úgy érjük el, hogy
megváltoztatjuk az input pórusméret-eloszlást úgy, hogy a szimulált telítési
görbe jól egyezzen a mérttel.
Az utazó ügynök probléma (angol rövidítéssel TSP) egy jól ismert kombinatorikai optimalizációs probléma : adott

N

pont és keressük a legrövidebb

®ket összeköt® körutat. A TSP megoldásának gyakorlati jelent®sége van számos mérnöki alkalmazásban (és sok egyéb alkalmazásban is) : pl. nyomtatott
áramkörök kifúrása, szenzor vagy szerszám útvonalának tervezése, elhelyezési
kérdések (egy különösen érdekes alkalmazás a fúvókák elhelyezése egy gázturbinában) [7]. A TSP-ben a kihívás a feladat komplexitása :
a lehetséges megoldások száma

(N − 1)! /2

N

pont esetén

és bizonyított, hogy a TSP egy

NP-nehéz feladat [8]. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy az optimális megoldás megtalálása rendkívül számításigényes nagy méret¶ TSP-k esetén. Ráadásul nem tudhatjuk el®re, hogy mennyi id®be fog telni, amíg az optimális
megoldást megtaláljuk ! Ezért a közelít® megoldások kerülnek egyre inkább
el®térbe, ahogy a pontok száma n®. A mi módszerünk egy újfajta, hierarchikus, túra felépít® módszer a TSP egységnégyzeten történ® megoldására.
Az egységnégyzetet egyre durvább diadikus csempézésekkel (egyenl® terület¶ téglalapok) bontjuk fel [9, 10] és úgy redukáljuk a feladat komplexitását,
hogy csökkentjük a skáláját : az ugyanabban a csempében található pontokat
csoportosítjuk és lecseréljük ®ket egy darab reprezentatív pontra (a súlypontjukra). Így az eredeti TSP-t, amely sok pontból állt, redukáltuk egy jelent®sen
kevesebb pontból álló TSP-re. A teljes megoldás összerakása során meg kell
keresnünk a legrövidebb utat a pontok között minden egyes csempében, ezért
ezeknek a ponthalmazoknak az átlagos skálája is kicsi kell hogy legyen, ami a
csempézés felbontásától függ. A TSP megoldása végül az alkalmazott csempézést®l függ, ezért az optimalizáció célja (ami egy nagyon jó közelít® megoldás
megtalálása) a csempézés optimálása útján érhet® el.
A turbulens áramlások zikájának megértése az egyik f® megoldatlan probléma mérnöki területen. A turbulens áramlások régóta fennálló rejtélyét egy
teljesen fenomenologikus modellel vizsgáljuk, amelyek Lewis Fry Richardson
örvény hipotézise inspirált [11, 12]. Richardson szerint különböz® skálájú örvények vannak jelen a turbulens áramlásban. A nagyobbak instabilak és szétesnek kisebb örvényekre. Ez a szétesési folyamat folytatódik az egyre kisebb
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skálákon. Így az áramlás kinetikus energiájának nagy része a nagyobb skálákból a kisebbekbe kerül át, míg egy kis része a viszkózus súrlódás miatt
disszipálódik. Egy bizonyos örvény méretskála alatt, amelyek Kolmogorovskálának (η ) hívunk, a viszkózus súrlódás jelent®ssé válik és dominássá válik
a szétesési folyamathoz képest, így az áramlás kinetikus energiája h®vé alakulva eldisszipálódik [13, 14]. A teljes folyamatot turbulens energia kaszkádnak
hívjuk, hiszen egy alapvet®en egyirányú energiatranszfer valósul meg a nagy
skálákból a kis skálák felé. A mechanisztikus turbulencia modell egy bináris
fa szerkezet¶ tömeg-rugó-csillapítás rendszer, amely a turbulens áramlás örvényei közötti hierarchikus kapcsolatot jeleníti meg. A modellben a tömegek
játsszák az örvények szerepét, a rugók pedig a kapcsolódást biztosítják. A
tömegek egyre kisebbek az alacsonyabb szinteken, ami lehet®vé teszi tömegskálák hozzárendelését az egyes szintekhez. Csillapítók a legutolsó szinten,
azaz a legkisebb skáláknál töltik be a disszipatív elemek szerepét. Ebben a
mechanikai rendszerben vizsgáljuk az energiatranszfert , deniáljuk és kiszámítjuk a skálák közötti uxusokat (energiatranszfer ráta az egymást követ®
szintek között) és a mechanisztikus modell energiaspektrumát (az energia eloszlása a skálák között). Bár a disszertáció keretében csak a modell lineáris
verzióját vizsgáljuk impulzus kezdeti feltételekkel, a végs® eredmények mégis rendkívül érdekesek. A f® célunk a rendszerparaméterek (tömegek, rugómerevségek, csillapítási tényez®k) olyan kombinációjának keresése, amelyre
a rendszer a Kolmogorov-spektrumhoz hasonló energiaspektrumot produkál
(egy olyan energiaspektrumot, amely hasonló ahhoz, amit 3D, homogén, izotróp turbulenciára vezettek le). A számításokat sok szintb®l álló rendszerekre
(10 vagy több szint) akarjuk elvégezni, ami komoly kihívás, mivel a tömegek
száma duplázódik egy új szint hozzáadásával. Ez extrém nagy számítási kapacitást igényel a rendszert leíró mátrixok hatalmas mérete miatt. Azért hogy a
számítások kivitelezhet®k legyenek, egy újabb egyszer¶sítéshez folyamodunk :
az egész mechanisztikus turbulencia modell redukálható egy ekvivalens rezg®láncra, amelynek az energiaspektruma és az energiauxusai ugyanazok, mint
a mechanisztikus modellnek.

Eredmények és diszkusszió
A disszertáció második fejezetében bemutatjuk, hogyan redukáltuk a pórushálózatot egy egyszer¶, irányítatlan, összefügg® gráá, továbbá bemutatjuk
a porozimetria perkolációnak nevezett hozzáférés korlátozott inváziós perkoláció modellt, amelyet a higanyterjedés gráf modellben történ® szimulálására
fejlesztettünk ki. A k®zetmintáról rendelkezésre álló mérési adatok segítségével képesek voltunk meghatározni a k®zetminta valós pórusméret-eloszlását.
Megadtunk egy módszert a mért és szimulált telítési görbék közötti leképezés
(homeomorzmus) kiszámítására. Ennek a homeomorzmusnak az inverzét
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használtuk a valós pórusméret-eloszlás meghatározására. Az 1. ábra demonstrálja hogy a mért és szimulált telítési görbék milyen jól egyeznek, miután
korrigáltuk a mért telítési görbéb®l számolt kezdeti pórusméret-eloszlást.

(a)

(b)

1. ábra. A mért telítési görbék és (a) a kezdeti szimulációs eredmények, (b) a
korrigált pórusméret-eloszlással kapott szimulációs eredmények.

A k®zetminták valós pórusméret-eloszlásának meghatározására szolgáló módszer értékes kiegészít® információkat ad hozzá a mérési adatokhoz a geológusok
és geotechnikai mérnökök számára. A korábbi módszerekkel összehasonlítva,
pl. Mata et. al [15] és Mourhatch et al. [16], amelyek a mienkhez hasonló
módszerek, nincs szükség iteratív keresésre a helyes pórusméret-eloszlás megtalálásához.
A harmadik fejezetben bemutatunk egy új partícionálást és csoportosítást
alkalmazó, közelít® TSP megoldó módszert. Véletlenszer¶ diadikus csempézéseket használtunk a TSP partícionálására. Minden csempében jó min®ség¶
almegoldásokat számítottunk ki, amelyeket összef¶zése vezetett a végs® meg-

N -ekkel (N =
= 10000 pontig), és az att532 problémával (egy népszer¶ referenciaeset, amely

oldáshoz. A módszert véletlen TSP-kre teszteltük különböz®

532 nem egyenletesen elosztott pontot tartalmaz). A megoldások átlagos hibája 7.79-12.65% között alakult

N

függvényében. Az att532 probléma esetén

a mi átlagos megoldásunk lényegesen rövidebb (26.48%-kal) Yoshiyuki [17]
megoldásához képest, aki hasonló módszerrel dolgozott. Az

N = 500-as

és

1000-es eseteket teszteltük reguláris csempézésekkel is. A megoldások hibája
(lásd a 2. ábrát) nagyon hasonló ahhoz, mint amit véletlen diadikus csempézésekkel kaptunk. Azonban a véletlen diadikus csempézés módosítható a
megoldás javítása érdekében. Képesek voltunk jelent®sen javítani a kezdeti
eredményeket (pl. az átlagos hiba az

N = 200-as

esetre 3.97%-ra csökkent

10.37%-ról) egy Genetikus Algoritmussal Támogatott Hierarchikus Megoldás
nev¶ optimalizációs algoritmus segítségével, amely a csempézések módosításával keres rövidebb körutakat. Reprezentatív megoldás hibaeloszlások láthatók
a 2. ábrán.
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2. ábra. A megoldások hibájának eloszlása véletlen diadikus csempézésekkel,
Genetikus Algoritmussal Támogatott Hierarchikus Megoldással ill. anélkül, és
reguláris csempézésekkel (a)

N = 500

és (b)

N = 1000

pontból álló TSP-k

esetén. A függ®leges vonalak az átlagos megoldás hibáját jelölik.

A bemutatott módszerben nagy potenciál rejlik a lehetséges fejlesztések terén : még gyorsabban találhatunk jó min®ség¶ megoldásokot, ha azonosítjuk a
diadikus csempézés azon jellemz®it (pl. a csempék méretarányának eloszlása)
amelyek korrelálhatnak a megoldás hibájával. Továbbá a módszer kiterjeszthet® nem teljes diadikus csempézések kezelésére. Ez nagymértékben növelné a
lehetséges csempézési kombinációk számát. Ráadásul el®nyös lenne nem teljes
diadikus csempézéseket alkalmazni egyenletlenül elosztott pontok partícionálására (pl. s¶r¶ partícionálás csak olyan területeken szükséges, ahol s¶r¶n helyezkednek el pontok). A Genetikus Algoritmussal Támogatott Hierarchikus
Megoldás is tovább fejleszthet® a Szimulált H¶tés technikával.
Végezetül Richardson örvényhipotézise inspirálta a disszertáció negyedik
fejezéteben bemutatott, különböz® tömegskálákat magába foglaló mechanisztikus turbulenciamodellt. A modell diszkrét energiaspektrumát úgy deniáltuk, hogy az a teljes energia eloszlása a különböz® tömegskálákban és levezettünk egy képletet ennek az energiaspektrumnak az aszimptotikus limitben történ® kiszámítására. Hasonlóan deniáltuk a rendszer diszkrét energiauxusfüggvényét, amely a különböz® szintek közötti energiauxusokat adja meg a
disszipációs rátával skálázva. Egy egyszer¶sítési eljárás vezetett az ekvivalens
rezg®lánchoz, amelynek energiaspektruma és energia uxus függvénye megegyeznek a mechanisztikus modellével. Ez lehet®séget adott az energiaspektrum és energia uxus függvény kiszámítására sok szintes rendszerek esetén.
Találtunk olyan modell paramétereket, amikre az energiaspektrum hasonló
alakot vesz fel, mint a 3D turbulenciához tartozó Kolmogorov-spektrum. Továbbá a paraméterek hangolhatók úgy, hogy az energiaspektrum exponense
tökéletesen egyezzen a Kolmogorov-spektrum exponensével. Ráadásul ebben
az esetben az energia uxus függvény gyakorlatilag konstans a középs® tömegskála tartományon. A 3. ábrán ehhez a különleges esethez tartozó tipikus
energiaspektrumokat és uxus függvényeket mutatunk
kus modellekre. A

κ = 1/M

hullámszám az
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M

n-szintes

mechaniszti-

tömegskálához tartozik.

(a)
3. ábra.

n = 10,15,20,25

(b)
szintes mechanisztikus modellek tipikus (a) energia-

spektrumai és (b) energia uxus függvényei. A tömegek felez®dnek minden
rákövetkez® szinten fentr®l lefelé, míg a rugómerevségek szintén hatványfüggvény szerint csökkennek fentr®l lefelé, de a tömegeknél nagyobb mértékben.

A jöv®ben a modell nemlinearitásokat is magába fog foglalni (pl. nemlineáris
energiatárolók a legalsó szinten lineáris csillapítók helyett). Szeretnénk vizsgálni a rendszert a legnagyobb vagy néhány közbens® skálán alkalmazott folyamatos energia-bevezetéssel küls® er®gerjesztés útján. Úgy gondoljuk, hogy
mindez a turbulens energiakaszkád és általában a nemlineáris rendszerekben
lejátszódó energiatranszfer jobb megértéséhez vezet.

Tézisek

1. Tézis - Pórusméret-eloszlás számítása
A higanybesajtolásos porozimetria mérés során nyert

φ1 (p)

mért telítési gör-

be, és a különböz® pórusméret-intervallumokhoz tartozó pórustérfogat és pórus fokszám-eloszlások alapján, melyeket a T1. táblázat magyaráz, az alábbi
módszert javasoljuk egy k®zetminta valós pórusméret-eloszlásának a meghatározására :
1. Generáljuk a pórushálózat gráf modelljét a következ®képp :

a)
b)

5

Nagy számú (∼10 -es nagyságrendben), nem kapcsolódó csomópontot
(pórust) generálunk.
Négy mennyiséget rendelünk minden csomóponthoz :
 Egy

p nyomást veszünk véletlenszer¶en a φ1 (p) mért telítési görbéb®l.
ρ pórusméretét p-b®l számítjuk ki a Washburn-egyenlettel :

 A csomópont

ρ=−

8

2γ cos(θ)
.
p

(T1.1)

 Egy pórustérfogatot és egy pórus fokszámot veszünk véletlenszer¶en
azokból az eloszlásokból, amelyek ahhoz a pórusméret-intervallumhoz

c)

tartoznak, amelybe

ρ

esik.

A csomópontokat véletlenszer¶en összekötjük, amíg a fokszám szükségletüket ki nem elégítjük.

2. Egy porozimetria perkoláció (hozzáférés korlátozott inváziós perkoláció)
szimulációt végzünk el a létrehozott gráfon, hogy megkapjuk a

φ2 (p)

szi-

mulált telítési görbét. A szimulációs algoritmus folyamatábráját mutatja a
T1. ábra.
3. A

P

invertálható leképezést meghatározzuk az

φ2 (p) = P (φ1 (p)) ,
egyenletb®l, majd kiszámítjuk annak
4. A

φ0 (p)

P −1

(T1.2)

inverzét.

eloszlást kiszámítjuk az alábbi egyenlettel :

φ0 (p) = P −1 (φ1 (p)) .

(T1.3)

5. A valós pórusméret-eloszlást a következ® egyenlettel számítjuk :

ϕ0 (ρ) =

dφ0 (p)
dp

Kapcsolódó publikációk : [P1] és [C1].

9

p=−

2γ cos(Θ)
ρ

.

(T1.4)

Pórushálózat gráf modellje

Csomópontok egy halmazának
kijelölése kezdeti interfésznek.
Folyadék kezdeti nyomásának
beállítása (𝑝𝑙𝑞 )
Minden interfészen lévő csomópont elfoglalása, amelyre 𝑝 ≤ 𝑝𝑙𝑞

Vannak
újonnan elfoglalt
csomópontok?

Nem

Igen

Az összes csomópont
el van foglalva?

Igen

Nem
Az elfoglalt csomópontok
kivétele az interfészből

Az elfoglaltakkal szomszédos,
el nem foglalt csomópontok
hozzáadása az interfészhez

Telítettség kiszámítása
𝑝 = 𝑝𝑙𝑞 -nél

𝑝𝑙𝑞 folyadéknyomás
növelése

Perkoláció szimuláció vége
Megkaptuk 𝜙2 𝑝 -t

T1. ábra. A porozimetria perkoláció szimulációs algoritmusának folyamatábrája.
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T1. táblázat. Jelölések és deníciók táblázata.

Elnevezés

Jelölés

Nyomás
Mért telítési
görbe

p
φ(p)

Pórusméret

ρ

Pórusméreteloszlás

ϕ(ρ)

Pórustérfogat

V

Pórus fokszám
Higany felületi
feszültsége
Kontaktszög

d

Leírás

A besajtolt higany nyomása
Az elfoglalt pórustérfogat aránya
a p nyomás függvényében
A pórusmérethez tartozó, (T1.1)-es egyenlet
szerinti minimális nyomás ami a pórus
elfoglalásához szükséges
A porózus k®zetben található pórusok
méreteinek valószín¶ségi eloszlásfüggvénye
A pórus feltöltéséhez szükséges
higany térfogata
A pórushoz kapcsolódó pórusok száma
Az értéke 0.48 N/m
Az értéke 132 − 142◦ higany és
a legtöbb szilárd anyag alkotta anyagpárra

γ
θ

2. Tézis - TSP megoldás diadikus csempézésekkel
Az Utazó Ügynök Problémának (TSP) nevezzük az

N

pontot összeköt®, leg-

rövidebb út megkeresését, amely ugyanabban a pontban végz®dik, ahonnan
indul.
A síkon található,

N

pontot tartalmazó

X

ponthalmazból álló TSP-re köze-

lít® megoldást ad a diadikus csempézésekkel partícionálás módszere. A diadikus csempézés az egységnégyzetet egyenl® terület¶ téglalapokra osztja fel,
és bármely síkbeli TSP egységnégyzetbe skálázható. Az egységnégyzetben

N

egyenletesen, véletlenszer¶en elosztott pontra a módszer olyan megoldásokat

√
0.81 N + 0.34
√, amelyhez képest a várható átlagos
megoldásoknak 0.71 N + 0.63.

ad, amelyek átlagos hossza
hossza az optimális

A diadikus csempézésekkel partícionálás módszere :
1.

X -et

partícionáljuk egy

T

diadikus csempézéssel, ami a

T (X)

klaszterek

(ugyanabban a csempében található pontok halmaza) halmazához, és a

Y súlypontok (klaszterek középpontja) halmazához vezet.
-k (négyzetek) jelölik a T2.(a) ábrán.

hozzájuk tartozó
A súlypontokat

2. Egy durva TSP megoldást (T2.(b) ábra) számítunk ki a súlypontokra.
Minden él közepén

×

segédpontokat helyezünk el. Minden súlyponthoz

értelemszer¶leg két segédpont tartozik, azok amelyek a súlypontba futó
éleken találhatók.
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3. Minden súlypontot lecserélünk a ponthalmazra, amelyet reprezentál (ezek
a pontok ugyanabban a csempében vannak, mint a súlypont, ahogy azt
a T2.(c) ábra mutatja). Így két

×

segédpont és egy ponthalmaz tartozik

minden súlyponthoz. Kiszámítjuk a közel legrövidebb utat a pontokon át a
két segédpont között. Az összes ilyen út uniója egy zárt utat alkot. A T2.(c)
ábrán látható minden ilyen út alternáló folytonos és szaggatott vonalakkal.
4. Az

× segédpontokat kivesszük a körútból, így megkapjuk a TSP megoldást

az eredeti pontokra.
5. Ezen a ponton a 2-opt módszert használjuk a végs® megoldás javítására
(T2.(d) ábra).

(a)

(b)

(c)

(d)

T2. ábra. (a) A pontok partícionálása, (b) durva TSP megoldás a súlypontokra és a segédpontok elhelyezése, (c) legrövidebb utak számítása a segédpontok között, és (d) a végs® megoldás 2-opt használatával.
Túl sok pont (N

≥ 100)

esetén az algoritmus hierarchikus verzióját használ-

juk :
(i) El®ször, az

X

ponthalmazt partícionáljuk egy

T1

s¶r¶ csempézéssel, így

a klaszterek átlagos mérete kell®en kicsi lesz (kisebb mint 10 pont). Ez
a

T1 (X)

(ii) Az

klaszterhalmazhoz és az

Y1

súlyponthalmazhoz vezet.

Y1 súlyponthalmazt partícionáljuk egy másik, T2 csempézéssel, amely
T1 (azaz megkapjuk T2 (Y1 )-et Y2 -t).

ritkább mint

Y2 súlyponthalmazt tovább partícionáljuk egyre ritkább, T3 , ..., Ti ,
Ti+1 , ..., Tn csempézésekkel, amíg a súlypontok száma Yn -ben elegend®en

(iii) Az új

kicsi nem lesz (2-3 nagyságrenddel kisebb, mint az eredeti pontok száma)
a durva TSP megoldás összeállításához.
(iv) Az eredeti algoritmus 3-as és 4-es lépései alapján bármely
het® a TSP megoldás az
a TSP megoldást az

Yi -re

Y1 -re

Yi−1 -re felépít-

adott megoldásból. Az eredeti pontokra

adott megoldásból építjük fel.

Kapcsolódó publikációk : [P2] és [P3].
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3. Tézis - Az energiaspektrum deniálása és számítása
Vegyük az

n-szintes

mechanisztikus turbulenciamodellt, mely a T3. ábrán

látható és a (T3.1) mozgásegyenlet írja le (T3.2) kezdeti feltételekkel és (T3.3)
peremfeltételekkel.

𝑘1

𝑚1

𝑥
𝑘2

𝑘3

𝑚2

𝑚3

𝑘4
𝑘8
𝑐8

𝑚4

𝑘7
𝑚5

𝑚6

𝑚7

𝑘11
𝑐11

n=3

T3. ábra. A mechanisztikus turbulenciamodell

esetén.

mi ẍi = ki (xP(i) − xi ) + kL(i) (xL(i) − xi )+
+kR(i) (xR(i) − xi ) + ci (ẋP(i) − ẋi ) + cL(i) (ẋL(i) − ẋi )+
+ cR(i) (ẋR(i) − ẋi ),
xi (0) = xi,0 , ẋi (0) = vi,0 ,
xj = 0,

(T3.1)

i = 1, ..., N,

i = 1, ..., N,

j = 0, N + 1, ...,2N + 1.

(T3.2)
(T3.3)

A (T3.1), (T3.2), (T3.3) egyenletekben szerepl® jelöléseket a T3. táblázat
részletezi.
Az

n

szintes mechanisztikus turbulenciamodell

El (t)

szintenergiái a (T3.4)

képlettel számítandók.

El (t) =

X
1 X
1
mi ẋ2i + (1 + δl,1 )
ki (xi − xP(i) )2 +
2
4
i∈I(l)

1
+ (1 + δl,n )
4

i∈I(l)

X

ki+1 (xi − xP(i) )2 ,

(T3.4)

l = 1, ..., n.

i∈I(l+1)

A (T3.4) képletben szerepl® jelöléseket a T3. táblázat részletezi.
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DEFINÍCIÓ : Az

n

szintes mechanisztikus turbulenciamodell energiaspektru-

mát a (T3.5) képlet deniálja a T3. táblázat jelöléseivel.

Êl = Ēl /Ē,

l = 1, ..., n,

Ē =

n
X

Ēl .

(T3.5)

l=1

t → ∞-ben,

A (T3.5) egyenletben a felülvonás id®beli átlagot jelent

ahogy

azt a (T3.6) egyenlet megadja.

Ēl =

Az

El

β
π

szintenergiák a

Z

τ +π/β

El (t)dt,

τ → ∞,

l = 1, ..., n.

(T3.6)

τ

t → ∞

aszimptotikus limitben kifejezhet®k a (T3.7)

szerint,

El (t) ∼
= e2αt [Bl,1 + Bl,2 cos(2βt) + Bl,3 sin(2βt)],
l = 1, ..., n,
ahol

α

és

β

a valós és képzetes részei a

(T3.7)

t → ∞,

λ1,2 = α ± βi

sajátérték-párnak,

amelynek a legnagyobb a valós része a (T3.1) rendszer sajátértékei közül.
Minden más jelölést a T3. táblázat tartalmaz.
Figyelembe véve

El (t)

(T3.7) alakját az aszimptotikus limitben, az

n

szintes

mechanisztikus turbulenciamodell energiaspektruma kiszámítható a (T3.8)
képlettel.

Êl =

(α2 + β 2 )Bl,1 + α2 Bl,2 − αβBl,3
, l = 1, ..., n,
(α2 + β 2 )B1 + α2 B2 − αβB3
n
X
Bi =
Bl,i , i = 1,2,3.

(T3.8)

l=1
Az energiaspektrum közvetlen kapcsolatban áll a rendszer paramétereivel a

λ1,2

sajátérték-páron keresztül. Az energiaspektrum megadja a normalizált

energiaeloszlást, amely kialakul a mechanisztikus turbulenciamodellben a kezdeti feltételekt®l függetlenül, ahogy

t

n®.

Kapcsolódó publikációk : [C2], [C3], [C4], és [P4], [P5].
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T3. táblázat. Jelölések táblázata.

Jelölés

Leírás

c
k
m
n
t
x
v
B
E
N = 2n − 1
α
β
δi,j = 1 for i = j , 0 egyébként
λ
I(l) = {2l−1 , ...,2l − 1}
P(i) = bi/2c
L(i) = 2i
R(i) = 2i + 1
b.c
.̄
.̂

csillapítási tényez®
rugómerevség
tömeg
szintek száma
id®
elmozdulás
sebesség
konstans
energia
tömegek száma
sajátérték valós része
sajátérték képzetes része
Kronecker-delta
sajátérték
indexek az l. szinten
szül® tömeg indexe
baloldali leszármazott tömeg indexe
jobboldali leszármazott tömeg indexe
egészrész m¶velet
id®beli átlag t → ∞-ben
skálázott id®beli átlag t → ∞-ben

4. Tézis - Az energiauxus-függvény deniálása és számítása
Vegyük az

n-szintes

mechanisztikus turbulenciamodellt, mely a T4. ábrán

látható és a (T4.1) mozgásegyenlet írja le (T4.2) kezdeti feltételekkel és (T4.3)
peremfeltételekkel.

mi ẍi = ki (xP(i) − xi ) + kL(i) (xL(i) − xi )+
+kR(i) (xR(i) − xi ) + ci (ẋP(i) − ẋi ) + cL(i) (ẋL(i) − ẋi )+
+ cR(i) (ẋR(i) − ẋi ),
xi (0) = xi,0 , ẋi (0) = vi,0 ,
xj = 0,

i = 1, ..., N,

i = 1, ..., N,

j = 0, N + 1, ...,2N + 1.

(T4.1)

(T4.2)
(T4.3)

A (T4.1), (T4.2), (T4.3) egyenletekben szerepl® jelöléseket a T4. táblázat
részletezi.
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𝑘1

𝑚1

𝑥
𝑘2

𝑘3

𝑚2

𝑚3

𝑘4

𝑘7

𝑚4

𝑘8
𝑐8

𝑚5

𝑚6

𝑚7

𝑘11
𝑐11

T4. ábra. A mechanisztikus turbulenciamodell

Az

n

El (t)

szintes mechanisztikus turbulenciamodell

n=3

esetén.

szintenergiái a (T4.4)

képlettel számítandók.

El (t) =

X
1 X
1
mi ẋ2i + (1 + δl,1 )
ki (xi − xP(i) )2 +
2
4
i∈I(l)

i∈I(l)

1
+ (1 + δl,n )
4

X

(T4.4)

ki+1 (xi − xP(i) )2 ,

l = 1, ..., n.

i∈I(l+1)

A (T4.4) képletben szerepl® jelöléseket a T4. táblázat részletezi.
Az

n

szintes mechanisztikus turbulenciamodell

l

és

l+1

szintek közötti

Πl (t)

energiauxusai a (T4.5) képlet szerint számítandók.

Πl (t) = Πl−1 (t) − Ėl (t),

Π0 (t) = 0,

l = 1, ..., n,

(T4.5)

A (T4.5) képletben szerepl® jelöléseket a T4. táblázat részletezi.
DEFINÍCIÓ : Az

n

szintes mechanisztikus turbulenciamodell energiauxus-

függvényét a (T4.6) képlet deniálja a T4. táblázat szerinti jelölésekkel.

Π̂l = Π̄l /¯
,

, l = 1, .., n,

¯ =

n
X

Π̄l .

(T4.6)

l=1
A (T4.6) egyenletben a felülvonás id®beli átlagot jelent

t → ∞-ben,

ahogy

azt a (T4.7) egyenlet megadja.

β
Π̄l =
π

Z

τ +π/β

Πl (t)dt,
τ
16

τ → ∞,

l = 1, ..., n.

(T4.7)

Az

El

szintenergiák a

t → ∞

aszimptotikus limitben kifejezhet®k a (T4.8)

szerint,

El (t) ∼
= e2αt [Bl,1 + Bl,2 cos(2βt) + Bl,3 sin(2βt)],
l = 1, ..., n,
ahol

α

és

β

a valós és képzetes részei a

t → ∞,

λ1,2 = α ± βi

(T4.8)

sajátérték-párnak,

amelynek a legnagyobb a valós része a (T4.1) rendszer sajátértékei közül.
Minden más jelölést a T4. táblázat tartalmaz.
Figyelembe véve

El (t)

(T3.7) alakját az aszimptotikus limitben, az

n

szin-

tes mechanisztikus turbulenciamodell energiauxus-függvénye kiszámítható a
(T4.9) képlettel.

Pl
Π̂l =

(Bi,1 + Bi,2 )
,
B1 + B2

i=1

l = 1, ..., n,
Bj =

n
X

(T4.9)

Bl,j ,

j = 1,2,3.

l=1
Az energiauxus-függvény közvetlen kapcsolatban áll a rendszer paramétereivel a

λ1,2

sajátérték-páron keresztül. Az energiauxus-függvény megadja

a normalizált energiauxus-eloszlást, amely kialakul a mechanisztikus turbulenciamodellben a kezdeti feltételekt®l függetlenül, ahogy
Kapcsolódó publikációk : [C2], [C3], [C4], és [P4], [P5].
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t

n®.

T4. táblázat. Jelölések táblázata.

Jelölés

Leírás

csillapítási tényez®
rugómerevség
tömeg
szintek száma
id®
elmozdulás
sebesség
konstans
energia
tömegek száma
sajátérték valós része
sajátérték képzetes része
Kronecker-delta
disszipációs ráta
sajátérték
energiauxus
indexek az l. szinten
szül® tömeg indexe
baloldali leszármazott tömeg indexe
jobboldali leszármazott tömeg indexe
egészrész m¶velet
id®beli átlag t → ∞-ben
skálázott id®beli átlag t → ∞-ben

c
k
m
n
t
x
v
B
E
N = 2n − 1
α
β
δi,j = 1 for i = j , 0 egyébként

λ
Π
I(l) = {2l−1 , ...,2l − 1}
P(i) = bi/2c
L(i) = 2i
R(i) = 2i + 1
b.c
.̄

.̂
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