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1. Motiváció

A technológia fejlődése rámutatott, hogy egyes jelenségek leírása és modellezése túlmu-
tat a mérnöki gyakorlatban szokásos és jól ismert hővezetési és szilárdtest-mechanikai
modelleken, nevezetesen a Fourier-törvényen és a Hooke-törvényen. Már a 20. század
közepén elkezdődött olyan modellek fejlesztése, amelyek betekintést és számítási lehető-
séget nyújtanak ezen jelenségekhez, azonban a részletek kidolgozása még ma is tart.

A disszertáció két témára fókuszál, a Fourier-törvénytől eltérő hővezetésre és a szi-
lárd testek reológiájára (lineáris szilárdtest-mechanika a Hooke-törvényen túl). Mindkét
jelenségkör régóta ismert, számos kísérletben és mérésben igazoltak, azonban mérnöki
alkalmazásaik csak bizonyos konkrét problémákra korlátozódnak. Sőt, a jelenségek ma-
gyarázatára, modellezésére több különböző elmélet is született, de egységesen elfogadott
és általános magyarázat nincs rájuk.

A nem-Fourier-hővezetést illetően a 20. század során számos kísérlet igazolta,
hogy léteznek olyan hővezetési jelenségek, amelyek megmagyarázhatatlanok a Fourier-
törvénnyel. Először ilyen jelenségeket extrém körülmények között figyeltek meg, pl. szu-
perfolyékony héliumban 2 K körül a hőmérséklet disszipatív, de hullámszerű terjedést
mutat, amit második hang jelenségnek nevezünk, továbbá hasonló, de ennél összetettebb
hővezetési viselkedést, az ún. ballisztikus típusú hőterjedést mutatták ki nátrium-fluorid
egykristályokban.

Úgy tűnik, hogy a Fourier-törvénytől eltérő hővezetési elméletek magyarázatot adnak
ilyen egzotikus hővezetési viselkedésekre, azonban mérnöki alkalmazásuk ezeddig még
nem gyökerezett meg, ugyanis az előzőekben említett extrém körülmények és tökéletes
anyagok (mint pl. az egykristályok) jellemzően nem léteznek a természetben.

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Energetikai Gépek és Rend-
szerek Tanszékén végzett célzott kísérletek azonban kimutatták, hogy a Fourier-féle hőve-
zetéstől való eltérés figyelhető meg heterogén mintákban, például kőzetekben, 3D nyom-
tatott polimerekben és fémekben, fém- és szénhabokban, valamint réteges szerkezetekben
(ld. 1. ábra), továbbá a mérésekből a nem-Fourier-féle viselkedést jellemző együtthatók
is meghatározhatók, így lehetőség nyílik ezen anyagokkal történő mérnöki számítások
elvégzésére is.

Egy lehetséges következő lépés ezen tudás mérnöki alkalmazásokba való átültetése.
Mára már magától értetődő, hogy a termikus tulajdonságok nemcsak az anyagtól, hanem
annak belső szerkezetétől is függnek. A modern technológiák lehetővé teszik jól meg-
tervezett belső szerkezetű objektumok gyártását (pl. 3D nyomtatás) konkrét feladatokra.
Eszerint ha a belső szerkezet és a termikus tulajdonságok közötti összefüggések ismer-
tek – beleértve a nem-Fourier-effektusokat is –, akkor a termikus tervezés egy magasabb
szintjét érhetjük el. Az tehát nyilvánvaló, hogy a nem-Fourier-hővezetéssel kapcsolatban
számos kihívás áll a mérnökség előtt. Ugyanakkor sem a fizikai magyarázatok, sem a
modellezési technikák vagy a számítási módszerek nincsenek teljesen kidolgozva, így
további elméleti vizsgálatokra is szükség van, amelyek még folyamatban vannak.
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1. ábra. Hőimpulzus-kísérletben mért szénhab minta hátoldali hőmérséklete és különböző para-
méterillesztések eredményei. A Fourier-illesztés (felső ábra) erősen eltér a méréstől, míg a Guyer–
Krumhansl-egyenlet (egy Fourier-törvényen túlmutató hővezetési modell) jóslata (alsó ábra) jól
követi a mért jelet. A Fourier-illesztés eltérése lényegesen nagyobb, mint a mérési hiba. [A mé-
rést és a kiértékelést Fehér Anna és Kovács Róbert végezte, mindketten a Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszékének munkatársai.]

A reológia jól ismert nem-newtoni folyadékoknál, mellyel a nemtriviális belső súrló-
dási hatásokat jellemezzük. Ezzel párhuzamosan hasonló viselkedés figyelhető meg kü-
lönböző szilárd anyagoknál, pl. polimereknél, biokompatibilis anyagoknál, kőzeteknél és
nagy hőmérsékleten üzemeltetett acélok hosszú távú mérései során (pl. erőművi főgőz-
csővezetékeket és turbinalapátokat is szükséges kúszásra ellenőrizni).

Ezeken felül a szilárdtest-reológiai modellezés és szimuláció új potenciális alkalma-
zási területet nyerhet a gravitációs hullámdetektorok tervezésében. Jelenleg a gravitációs
hullámokat elmozdulásjelekből érzékelik, ezért kulcsfontosságú az összes zaj (pl. a köz-
lekedés, az ipar és a szeizmikus hullámterjedés okozta rezgések) megkülönböztetése és
elkülönítése. Mivel számos kőzet reológiai viselkedést mutat (ld. 2. ábra), a hullámterje-
dést a kőzettömbben, amelybe egy földalatti gravitációshullám-detektort (pl. az Európai
Unió által javasolt Einstein-teleszkópot) létesítenek, reológiai modellekkel kell számolni.
Példaképpen a rugalmas anyagokkal ellentétben – amelyek ún. nemdiszperzív közegek –
a hullámterjedés a reológiai tulajdonságokat mutató anyagokban diszperzív. A gravitációs
hullámok földalatti gravitációs hullámdetektorokkal történő észlelése és elemzése erősen
függ a környező kőzettömb mozgásának ismeretétől. Mivel a detektor rendkívül érzé-
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2. ábra. Reológiai tulajdonság méréséhez szabványosított kőzetminta és a mérési eredmények vizu-
alizálása. A diagramok egy kúszási teszt eredményeit mutatják. A felső diagram az állandósult axi-
ális feszültséget (piros), valamint a longitudinális (zöld) és a keresztirányú (kék) alakváltozásokat
mutatja. Az alsó az alakváltozásokat a deviatorikus (zöld)–gömbi (kék) szétválasztásban reprezen-
tálja. Az alakváltozás jelek kis oszcillációit a hőtágulás okozza, amely a laboratórium hőmérsékle-
tének a mért periodikus jelével van összefüggésben (nincs megjelenítve). [Köszönet az ábrákért a
Kőmérő Kft.-nek és Kovács Lászlónak.]

keny, így mind a rugalmas, reológiai és hőtágulási folyamatok figyelembe vétele szüksé-
ges, amelyek a gravitációs hullámok által okozott feszültségekhez hasonló feszültségeket
okozhatnak. Mindezekhez összetett hullámterjedési jelenségek megbízható számításaira
van szükség.

A dinamikai jelenségek hatékony numerikus szimulációja még kezdeti fázisban jár. A
numerikusan számított megoldások erősen függhetnek az alkalmazott módszer beállítá-
saitól (ld. 3. ábra), továbbá gyakran fordulhatnak elő numerikus eredetű instabilitások (a
megoldás exponenciális felrobbanása), disszipációs hibák (a megoldás mesterséges csil-
lapodása) és diszperziós hibák (a megoldás mesterséges oszcillációja) még egyszerű (re-
verzibilis, tehát nemdisszipatív) problémák esetén is. Amikor ilyen numerikus jelenségek
jelennek meg, akkor a valós fizikai és a mesterséges numerikus viselkedés megkülönböz-
tetése nehéz, esetlegesen lehetetlen. Szerencsére a szituáció nem annyira kétségbeejtő.
A kereskedelmi forgalomban kapható végeselemes szoftverek mellett speciális problé-
mák kezelésére is fejlesztettek néhányat (pl. SPECFEM3D Cartesian), továbbá maguk a

3



numerikus módszerek is folyamatosan fejlesztés alatt állnak. A numerikus megoldások-
kal kapcsolatban még egy fontos szempontot kell kiemelni. A numerikus megoldásokat
ugyanis validálni szükséges, valamint a numerikus eredetű jelenségeket vizsgálni és ellen-
őrizni kell (pl. az alkalmazott térbeli cellák számától való függés, stb.). Mivel kísérletek
és mérések csak egy szűk problémakörre végezhetők – vagy gyakran numerikus szimu-
lációk eredményei alapján tervezünk kísérletet, mérést –, más lehetőségeket kell keresni.
Egy lehetőség, hogy numerikus megoldásokat állítunk elő olyan problémákra, amelyek-
re (egzakt) analitikus megoldás is ismert. Habár a számítástechnika összetett feladatok
megoldását is lehetővé tette, az analitikus megoldások jelentősége örök.

3. ábra. A két térdimenziós hullámegyenlet megoldásának térbeli eloszlása a 2. dimenziótlan idő-
pillanatban, a kereskedelemben kapható COMSOL végeselemes szoftver különböző időintegrálási
algoritmusaival [6]. Mind nagy skálájú, mind finom struktúrájú irregularitások észrevehetők, sőt,
igazán lehetőség sincsen a validálásra, hogy mely megoldás is a helyes.

Ezek mind azt támasztják alá, hogy módszertani és számítási – analitikus és nume-
rikus – fejlesztések egyaránt szükségesek, amelyeket valós műszaki problémákon kell
tesztelni és demonstrálni, megfelelő kezdeti és peremfeltételekkel, amelyek biztosítják a
összehasonlíthatóságot kísérleti adatokkal.

Az előzőek szinte teljesen függetlennek tűnnek egymástól. Az irreverzibilis termodi-
namika azonban egy közös általános keretet biztosít mindezen említett jelenségek vizsgá-
latához, sőt, az irreverzibilis termodinamika egy ígéretes, mérnöki szempontból is fontos
új területe a numerika. Az elmúlt évtizedben megbízható, termodinamikailag motivált nu-
merikus módszerek jelentek meg, amelyek célja a fizikai elvek és tapasztalatok reprodu-
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kálása, mint például az összimpulzus és az összenergia numerikus megőrzése, valmint az
entrópia monoton növekedése, numerikusan is. Ezek sikeres megvalósításához univerzá-
lis termodinamikai képre van szükség. A 20. század során az irreverzibilis termodinamika
számos különböző elmélete született meg, melyek megjelenése azonban nem pusztán a
disszipatív és irreverzibilis folyamatok fizikájának megértéséhez, hanem a termodinami-
ka egységes tudományának feloszlásához is vezetett. Napjainkban az egységesítésre való
törekvés is megfigyelhető az irreverzibilis termodinamikában.

2. Előzmények és alkalmazott módszerek

A disszertáció a fent említett motivációk nyomán a szilárd testek nem-Fourier-hővezetését
és reológiáját vizsgálja az irreverzibilis termodinamika két keretrendszerében, nevezete-
sen az Belső Változós Módszertan (BVM) és a GENERIC keretrendszer segítségével.

A BVM azt feltételezi, hogy a – független extenzív egyensúlyi termodinamikai ál-
lapotváltozók által kifeszített – állapotteret kiterjesztjük egy vagy több – ún. belső –
változóval. Szokásosan ezen extra szabadsági fokoknak nem adunk fizikai tartalmat,
pusztán egy ezen változókat is tartalmazó konkáv entrópiakifejezést feltételezünk. Az
entrópiaprodukció-sűrűségi rátát ezzel az újonnan definiált kiterjesztett entrópiával szá-
mítva és annak pozitív szemidefinitségét onsageri egyenletekkel biztosítva a belső válto-
zókra időfejlődési egyenleteket, valamint általánosított konstitúciós összefüggéseket ka-
punk. A BVM egy további lehetősége, amikor általánosítjuk a szokásos hőáramsűrűség –
entrópiaáram-sűrűség összefüggést, mely további, nemszokványos tagok megjelenéséhez
vezet az entrópiaprodukció-sűrűségi ráta kifejezésében, mely tovább növeli az általáno-
sítási lehetőségeket. A BVM inkább egy hatékony lehetőséget kínál a szokásos, klasszi-
kusokon túlmutató modellek levezetésére, mintsem a részletes fizikai mechanizmus feltá-
rására szolgáló eszköz. A módszertan sikereit mutatják a nem-Fourier-hővezetés, a nem-
newtoni folyadékok, valamint a szilárd közegek reológiájának és képlékenységének mo-
dellezésében elért eredmények.

A BVM-mel ellentétben a GENERIC (a General Equation for the Non-Equilibrium
Reversible–Irreversible Coupling elnevezés rövidítése) keretrendszer erősen klasszikus
mechanikai ismeretekre épít. A formalizmus alapötlete, hogy a dinamikai egyenletek re-
verzibilis és irreverzibilis járulékait szeparáljuk. Egyrészről a reverzibilis és nemdisszi-
patív tagok mechanikai eredetűek, így ez egy hamiltoni rendszernek tekinthető, amelyet
egy Poisson-zárójel (egy antiszimmetrikus bilineáris operátor, amely kielégíti a Leibniz-
szabályt és a Jacobi-azonosságot), illetve egy Hamilton-függvény állít elő, utóbbi a teljes
energia szerepét tölti be. Másrészről az irreverzibilitásokat és a disszipációt a termodi-
namika írja le, ezen tagok tehát az entrópiához és az entrópiaprodukcióhoz kötődnek.
Ezen irreverzibilis járulékok leírására két lehetőség van, az egyik Gyarmati-ihlette kon-
vex disszipációs potenciálok alkalmazása, míg a másik az ún. kvázilineáris megfogalma-
zás disszipatív zárójeleken keresztül. Az így levezetett egyenlet biztosítja a teljes energia
megmaradását és a teljes entrópia nemnegatív növekedését, így a termodinamika első és
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második főtétele eleve be van építve a GENERIC keretrendszerbe. A módszertant ere-
detileg komplex és reológiai folyadékok modellezésére fejlesztették ki, de eredményesen
alkalmazható relativisztikus folyadékokra, szilárd anyagok disszipatív folyamataira, sta-
tisztikai vizsgálatokra; továbbá lehetővé teszi a folyamatok többszintű leírásának vizsgá-
latát (mikroszkópos → makroszkopikus átmenetek modellezése).

A modellek származtatása a mérnök munkájában pusztán a kezdet, vizsgálatokat is
kell végezni, valamint következtetéseket is kell levonni. A mérések és kísérletek mel-
lett az analitikus és numerikus megoldások, valamint a paramétervizsgálatok lehetőséget
nyújtanak a modell viselkedésével kapcsolatos különféle információk feltárására. A dol-
gozat ez utóbbi módszerekre támaszkodik.

3. Eredmények és tézisek

Amint már fentebb említettük, a dolgozat szilárd közegek nem-Fourier-típusú hővezeté-
sét és reológiáját vizsgálja az irreverzibilis termodinamika belső változós módszertana,
valamint a GENERIC keretrendszer segítségével.

3.1. Hővezetés a Fourier-törvényen túl

A hővezetés tekintetében a hőtágulás hővezetésre gyakorolt hatását, valamint az
entrópiaáram-szorzók egyfajta tartalmi interpretációját vizsgáltam.

3.1.1. A hőtágulás hővezetésre gyakorolt hatása

Általában véve nincsen közvetlen fizikai értelmezése az olyan jelenségeknek, amelyek fe-
nomenológiai szinten nem-Fourier-típusú hővezetéshez vezetnek. Egy olyan esetet vizs-
gálunk, ahol a háttérjelenség ismert, nevezetesen a hőtágulás hővezetésre gyakorolt ha-
tását elemezzük. Ezt a legalapvetőbb kérdést ezeddig még nem vizsgálták. Izotrop anya-
gokban hőtágulás nélkül a rugalmasság – egy tenzoriális jellegű viselkedés – nem kap-
csolódik a Fourier-féle hővezetéshez – egy vektoriális jellegű viselkedéshez. Nemnulla
hőtágulás esetén azonban a mechanikai és a termikus folyamatok összekapcsolódnak. A
termomechanikai problémáknál általában a hővezetés és a hőmérsékletmező mechanikai
viselkedésre gyakorolt hatását figyelembe vesszük, de az ellenkező irányt, azaz a hőtá-
gulás és a mechanikai mezők termikus viselkedésre gyakorolt hatását elhanyagoljuk. A
mérlegegyenletek, a kinematikai egyenlet, a Fourier-hővezetés és a hőtágulás Duhamel–
Neumann-törvénye alapján a hőmérsékletre egy nem-Fourier-típusú egyenlet vezethető le.
Ezt az egyenletet hőimpulzus-kísérletekben vizsgált anyagokra elemezve a nem Fourier-
féle viselkedés lehetséges fizikai magyarázata adható. Mindazonáltal az elvégzett vizsgá-
latok azt igazolják, hogy a mért nem-Fourier-viselkedés oka szobahőmérsékleten nem a
hőtágulás.
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1. tézis:

A termorugalmasság alapegyenleteinek alapján a hőtágulás hővezetésre gyakorolt
hatása az

1

c2
‖
∂2
t (%cε∂tT − λ∆T ) = ∆(%ceff∂tT − λ∆T ),

hőmérsékletre adódó nem-Fourier-típusú egyenletben összegezhető, ahol ∂t és ∆ a
parciális időderiválás, illetve a Laplace-operátor, c‖ a rugalmas hullámok longitudi-
nális terjedési sebessége, % a sűrűség, λ a hővezetési tényező, cε az állandó alakvál-
tozású fajhő, ceff pedig egy effektíven mérhető fajhő, mely tartalmazza a hőtágulás
és a rugalmas hullámterjedés hatásait is.

A hőtágulás szobahőmérsékleten (293 K) az aε = λ
%cε

hőmérsékletvezetési té-
nyezőt az aeff = λ

%ceff
effektív hőmérsékletvezetési tényezőre módosítja, mely acél

esetén 1%-os, réz esetén 2%-os, alumínium esetén 3%-os eltérést okoz, gránit és PA6
esetén pedig ez a hatás gyakorlatilag elhanyagolható. Egy l-lel jelölt méretskála és
az l2

aeff
„effektív” Fourier-időskála esetén a fenti egyenlet bal oldala egy hővezetési

egyenlet 1
l2

-szerese, míg jobb oldala szintén (majdnem ugyanazon) hővezetési egyen-
letnek 1(

l2

aeff

)2
c2‖

-szerese. Másképpen fogalmazva, a fenti egyenlet jobb oldala a bal

oldalhoz képest az a2
eff

l2c2‖
dimenziótlan tényezővel módosul. A hőimpulzus-kísérletben

alkalmazott l = 3 mm nagyságú minták esetén a fent megnevezett anyagokra ez
a faktor a 10−15 − 10−11 nagyságrendbe esik. Ezek alapján az elemzett minták
esetén szobahőmérsékleten a Fourier-féle hővezetéstől mért eltérést nem a hőtágulás
okozza.

Kapcsolódó publikáció: [1].

3.1.2. Az entrópiaáram-szorzók interpretálása a GENERIC segítéségével

Az előző vizsgálat rámutatott, hogy a Fourier-féle viselkedéstől eltérő hővezetést szoba-
hőmérsékletű hőimpulzus-kísérletekben nem a hőtágulás okozza. Az irreverzibilis termo-
dinamika különböző ágai saját módszerekkel rendelkeznek az egyenletek származtatásá-
ra, és ezáltal a Fourier-hővezetésen túlmutató jelenségek modellezésére. E módszertanok
egymáshoz való viszonyai, valamint sokszor a fizikai értelmezésük hiányosak. Hasonlóan
a belső változókhoz az entrópiaáram-szorzók (más néven Nyíri-szorzók) fizikai hátte-
re és értelmezése sokszor nem szükséges az egyenletek származtatásához, ezáltal nem
meghatározott. A belső változós módszertant és a GENERIC keretrendszert egyidejű-
leg alkalmazva megadható az entrópiaáram-szorzók egy lehetséges tartalmi értelmezése.
Ez a felismerés utat nyithat a hővezetési elméletek mikroszkopikus és makroszkopikus
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leírásának egységesítése felé, továbbá új numerikus szimulációs technikákat javasolhat
(hiperbolikus vs. parabolikus egyenlet megoldása).

2. tézis:

A nem-Fourier-féle hővezetés elméletében a Nyíri-szorzók magasabbrendű termodi-
namikai állapotváltozók általánosításaként interpretálhatók. Amennyiben a legna-
gyobb tenzori rendű állapotváltozó tenzori rendje kisebb, mint a legnagyobb tenzori
rendű entrópiaáram-szorzó tenzori rendje, akkor a Nyíri-szorzó relaxált állapotvál-
tozónak tekinthető. Ez azt jelenti, hogy gyors relaxáció után egy olyan állapotjelző-
nek az időfüggését, melynek tenzori rendje megegyezik a legnagyobb tenzori rendű
áramszorzóéval, a nála kisebb tenzori rendű állapotváltozók kényszerezik, így ezen
állapotváltozó explicit időfüggése megszűnik. Ebben az esetben a konstitúciós össze-
függések nemlokális parabolikus kiterjesztését nyerjük.

Kapcsolódó publikáció: [2].

3.2. Szilárd közegek reológiája

A dolgozat megadja a hőtágulással általánosított Kluitenberg-Verhás-féle szilárdtest-
reológiai modellcsalád GENERIC keretrendszerbe történő implementálását, az így nyert
eredményt összehasonlítja a belső változós módszertannal történő levezetés eredményé-
vel. A levezetett GENERIC egyenlet alapján egy eltolt mezős végesdifferencia-alapú nu-
merikus megoldási módszert vizsgálunk: elemezzük a séma stabilitását, megadjuk a pa-
raméterekkel szemben támasztott követelményeket a numerikus eredetű diszperziós és
disszipációs hibák kiküszöbölésére, valamint megmutatjuk, hogy a séma numerikusan is
biztosítja az összenergia megmaradását. Végül analitikus megoldásokat adunk szilárd kö-
zegek három térdimenziós reológiai problémáihoz az erőegyensúlyi közelítésben. Ezek az
eredmények használhatók numerikus módszerek validálására, továbbá rávilágítanak arra,
hogy a reológia összetettebb mechanikai viselkedést is eredményez, mint pusztán csilla-
pított és késleltetett rugalmasságot, ezeken felül a megoldások segítenek a műanyagokban
(pl. vastag falú csövek) és a földalatti alagutaknál megfigyelt jelenségek értelmezésében.

3.2.1. Szilárd közegek Kluitenberg–Verhás-reológiája a GENERIC keretrendszer-
ben

Az irreverzibilis termodinamika belső változós módszertana egy szimmetrikus tenzo-
ri belső változó alkalmazásával egy általános és megkülönböztetett szilárdtest-reológiai
modellcsaládot – a Kluitenberg–Verhás-modellcsaládot (mely speciális esetként lefedi
a Hooke-féle rugalmasságot, a Kelvin–Voigt- és a Poynting–Thomson–Zener-, valamint
a Maxwell- és Jeffreys-modelleket) – eredményezi. Ezen modell nem pusztán elméle-
ti szempontból bizonyult jelentősnek, hanem kísérleti és mérnöki alkalmazásokban is
jelentős szerephez jut. Ezzel párhuzamosan a GENERIC formalizmus segítségével ha-
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tékony és nagypontosságú numerikus módszerek fejleszthetők, így javasolt és hasznos
annak vizsgálata, hogy egy belső változós módszertanból levezetett modell hogyan illesz-
kedik a GENERIC kereteibe. Elemeztem, hogy a Kluitenberg–Verhás-modellcsaládhoz
vezető belső változós megfogalmazás hogyan reprezentálható a GENERIC-ben, és mi a
két keretrendszer egymáshoz való kapcsolata. Ezen felül a GENERIC levezetés egyszerű
módot biztosít a Kluitenberg–Verhás-modellcsalád hőtágulással történő általánosítására
is. Vizsgáltam a numerikus előnyök növelésének egy lehetőségét, nevezetesen azt, hogy
az irreverzibilis eredetű, de entrópiaőrző tagok hogyan és milyen feltételek mellett repre-
zentálható a szimplektikus struktúra részeként.

3. tézis:

Izotrop szilárd közegek egyetlen tenzori belső változón alapuló reológiai leírásása
fajlagos entrópia-alapú állapotváltozók gyűjteményében implementálható a GENE-
RIC keretrendszerbe. Változótranszformáció után a hőmérséklet-alapú állapotvál-
tozók gyűjteményében a Kluitenberg–Verhás-féle reológiai modellcsaláddal való ek-
vivalencia igazolható. A levezetések és a GENERIC követelmények teljesülésének
bizonyítása a másodrendű tenzorok izotrópiafelbontásában történik, azaz a másod-
rendű tenzorok deviatorikus és gömbi részeit független állapotváltozóként kezelve,
mely egyszerűsíti a konstitúciós egyenleteket, így segíti a numerikus megvalósítást. A
levezetett leírásmód lehetővé teszi a hőtágulás Kluitenberg–Verhás-modellcsaládba
történő beépítését.

A lineáris onsageri egyenletek együtthatóit állandónak feltételezve az irreverzi-
bilis eredetű, de entrópiaőrző tagok a szimplektikus struktúrában reprezentálhatók,
melyre vonatkozóan a Jacobi-azonosság bizonyított.

Kapcsolódó publikációk: [3, 4].

3.2.2. Egy szimplektikus numerikus séma termodinamikai kiterjesztése

Az iménti GENERIC levezetés egy közvetlen numerikus megvalósítása alkalmazható reo-
lógiai viselkedést mutató szilárd közegben történő hullámterjedés vizsgálatára, konkrétan
a Poynting–Thomson–Zener-modellt (a Kluitenberg–Verhás-modellcsalád egy speciális
esetét) vizsgálva. Mind időben, mind térben féllel eltolt véges differenciás diszkretizá-
lás esetén megfelelő implicititségi mértékkel (azaz α = 1/2) a séma a szimplektikus
Euler-módszer másodrendű általánosításának bizonyult. Elvégeztem a séma Neumann-
féle vizsgálatát. Az úgynevezett transzfer mátrix sajátértékeinek vizsgálatával a séma sta-
bilitását, a numerikus eredetű diszperziós (ld. 4. ábra) és disszipációs (ld. 5. ábra) hibákat
elemeztem. Ezek a mesterséges numerikus hibák az összenergia megőrzésének numeri-
kus megsértéséhez vezethetnek. Ezt a viselkedést is vizsgáltam, a séma egy természetes
három térdimenziós köbös Descartes-hálón történő általánosítása, amely a vektoriális és
tenzoriális komponensek megfelelő fél térlépéssel történő eltolásán alapul, numerikusan
is összenergia-őrzőnek bizonyult (ld. 6. ábra).
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4. ábra. A transzfermátrix ξ sajátértékeinek szemléltetése, α = 1/2 implicitségi mérték esetén.
Ha a sajátértékek argumentuma lineáris a térlépés függvényében, akkor a numerikus eredetű disz-
perziós hibák megszűnnek. Felső sor: a Courant-szám értéke 1; alsó sor: a Courant-szám értéke
1/2.
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5. ábra. A sajátértékek abszolút értékének eltérése 1-től a dimenziótlan időlépés függvényében.
Növekvő eltérés a numerikus eredetű disszipációs hiba növekedéséhez vezet.

6. ábra. Összenergia és különböző energiatípusok három térdimenziós Poynting–Thomson–Zener-
közegben történő hullámterjedés esetén.
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4. tézis:

Egy térdimenziós Poynting–Thomson–Zener-közegben történő hullámterjedés vizs-
gálható a

v
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= v
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+
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%∆x

(
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j
n+1 − σjn

)
,
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n = εjn +
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(
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− v
j+1/2
n−1/2

)
,
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[
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n

]
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n − ε

j
n
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}
,

differenciaegyenlettel, ahol v, σ és ε a sebesség-, feszültség- és alakváltozásmezők,
% a tömegsűrűség, E a Young-modulusz, Ê és τ reológiai együtthatók, ∆t és ∆x
jelöli az idő- és térlépést, valamint α a séma implicitségének mértéke.

A séma stabilitását az

(1 − α) +
τ

∆t
> 0,

(
1

2
− α

)
+

τ

∆t
>

[(
1

2
− α

)
+

Ê
E

∆t

]
C2S2,

Ê

E
> τ,

(
1

2
− α

)
+

τ
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> 0

egyenlőtlenségek biztosítják, ahol C :=
√
E
%

∆t
∆x

a Courant-szám, S := sin k∆x
2

,
és k a hullámszám.

A numerikus eredetű diszperziós hibák megszüntethetők, ha α = 1
2

és az Edyn :=

Ê
τ

ún. dinamikus Young-modulusszal számolt Ĉ =
√
Edyn

%
∆t
∆x

reológiai Courant-
szám értéke 1, ekkor ugyanis a transzfermátrix sajátértékeinek argumentuma line-
áris k∆x-ben.

A numerikus eredetű disszipációs hibák α = 1
2

és Ĉ = 1 választásakor nagy idő-
lépés esetén is számszerűsíthetően kicsik: a hibát a transzfermátrix sajátértékei ab-
szolút értékének 1-től való eltérése okozza, mely ∆t̃ ≤ 0.05 dimenziótlan időlépés
esetén kisebb 1.5%-nál.

Az egy térdimenziós séma három térdimenziós köbös Descartes-térrácsra való ter-
mészetes általánosítása α = 1

2
esetén numerikusan összenergia-őrzőnek bizonyult.

Kapcsolódó publikációk: [5, 6].
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3.2.3. Reológiai folyamatok analitikus megoldása az erőegyensúlyi közelítésben

A numerikus megoldásokat validálni kell, amihez ismert analitikus megoldások használ-
hatók. A reológia esetében csak nagyon kevés analitikus megoldás ismert, még erőegyen-
súlyi közelítés esetén is (ekkor a gyorsulást figyelmen kívül hagyjuk, így a hullámterjedési
jelenségeket elhanyagoljuk). Ilyen problémákra egy, a Volterra-elv ihlette egzakt analiti-
kus módszert (a négy rugalmas térbeli mintázatgyűjtemény módszerét) dolgozott ki Fülöp
Tamás. Ezzel a módszerrel a rugalmas feszültség- és alakváltozási megoldásokat lineári-
san független térbeli mintázatokra bontjuk, ezeknek a térbeli mintázatoknak az állandó
együtthatóit ismeretlen időfüggő függvényekkel helyettesítjük, majd ezeket meghatároz-
va a reológiai probléma megoldását kapjuk. Ezzel a módszerrel hat, gyakorlatilag fontos
feladatra adtam analitikus megoldást. A megoldásokat elemezve két példátlan, a rugal-
masságtanban és egy térdimenzióban észrevehetetlen jelenséget azonosítottam: a csilla-
pító és késleltető hatások mellett a reológia ingadozó irányfüggésű közegmozgást, illetve
az aszimptotikus végállapot értékével ellentétes előjelű tranziens mozgásmintázatokat is
indukálhat. A módszer és az eredmények az alagútépítésben kvalitatív és kvantitatív vizs-
gálatokra egyaránt alkalmazhatók (ld. 7. ábra).
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7. ábra. Első sor: Homogén, önsúlyával terhelt, oldalirányú deformációkat megengedő primer fe-
szültségmezőjű közegben létesített furat sematikus ábrája és az elmozdulási mező időbeli alakulása.
A számított eredmény az alagutak talpduzzadási jelenségét is szemlélteti. Második és harmadik sor:
Az együtthatófüggvények időbeli alakulása a peremfeltétel lassú (bal oszlop), közepes sebességű
(középső oszlop) és gyors (jobb oszlop) változása esetén.
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5. tézis:

A négy rugalmas térbeli mintázatgyűjtemény módszerével meghatározható a
feszültség-, alakváltozási és elmozdulásmező idő- és térfüggése az

• izotrop feszültségmezőben létesített hengeres furat és gömb alakú üreg körül,

• anizotrop feszültségmezőben létesített hengeres furat körül,

• önsúlyával terhelt közegben, tetszőleges −1
2

≤ k ≤ 1 oldalnyomási tényező
mellett létesített hengeres furat körül, közelebbről:

– hidrosztatikus kezdeti feszültségi állapotra, azaz k = 1,

– amikor a kezdeti feszültségi állapotban gátoltak az oldalirányú elmozdu-
lások, azaz k = ν

1−ν (itt ν a Poisson-tényezőt jelöli),

– amikor a kezdeti feszültségi állapotban a közeg szabadon mozdulhat el
oldalirányban, azaz k = 0,

• nyomás alá helyezett vastagfalú cső és gömbtartály falában.

A megoldások megmutatják, hogy a reológia több, mint csillapított és késleltetett ru-
galmas viselkedés, ingadozó irányfüggésű mozgásformák és az aszimptotikus időbeli
tendenciával ellentétes előjelű tranziensek is kialakulhatnak. Az eredmények szem-
léltetnek az alagútépítésben jól ismert jelenségeket: a konvergenciát, a talpduzzadást
és a keresztmetszetek elfordulását.

Kapcsolódó publikációk: [7, 8, 9, 10].
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