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1. Bevezető

A fizikai mezők számítógépes analízisének egyik legelterjedtebb eszköze a végeselem módszer
(finite element method, FEM), amelynél az analízis során a vizsgált tértartományt kisméretű,
egyszerű alakú részekre, elemekre osztják: ezen elemek összessége a végeselemháló. A
tartomány felosztását, vagyis a hálógenerálást a számítógép végzi automatikusan vagy
interaktív módon.

A háló megfelelő kialakítása a végeselem módszer szempontjából kulcskérdés, mert ezen
múlik a közelítés pontossága és a számítás hatékonysága. Általában igaz, hogy a sűrűbb hálón
pontosabb megoldást kapunk, de ennek hosszabb számítási idő az ára. Az optimális háló nem
feltétlenül egyenletes: a feladattól függően egyes térrészekben sűrűbb hálót érdemes felvenni,
míg más helyeken jóval ritkább felosztás is elegendő. Bár a gyakorlati problémák egy részénél
a számítást végző szakember – némi előismerettel és tapasztalattal – előre meg tudja becsülni
a szükséges elemméretet, elvileg csak a mező pontos ismeretében lehetne az elemek optimális
méretét és eloszlását meghatározni. A problémát éppen az okozza, hogy ezt a kiszámítandó
mezőt nem ismerjük előre.

Az adaptív hálógenerálás célja a mezőhöz illeszkedő, optimális háló létrehozása, amelyen
várhatóan a kiszámított mező is „optimális pontosságú” bizonyos értelemben. A leggyakrabban
alkalmazott eljárásban a kívánt elemsűrűséget – amely a hely függvénye – egy viszonylag ritka
kiindulási háló fokozatos finomításával érjük el. A finomítást a már meglévő hálón kiszámított
mező-közelítés lokális hibájának becslése alapján végezzük. Számítás és hálófinomítás tehát
felváltva követi egymást egy többnyire teljesen automatizált ciklusban.

Kutatómunkám során olyan végeselemes programrendszert fejlesztettem ki, amely a
korábbiakhoz képest számos új elemet és technikai megoldást tartalmaz. Az újítások,
amelyek mind szorosan kapcsolódnak a hálógenerálás, azon belül is a szimplexhálók adaptív
generálásának problémájához, három téma köré csoportosíthatók: általános n-dimenziós
hálók finomítása, adaptív-anizotrop hálók generálása és alkalmazása, valamint a végeselemes
számítások elemszintű (element-by-element) implementálása. A programrendszerrel új típusú
hálóadaptációt és megoldási módot sikerült megvalósítani, amelyeket konkrét mezőszámítási
feladatokon teszteltem.

2. Hálógenerálás n-dimenzióban

Bár manapság a gyakorlatban felmerülő mezőszámítási problémák túlnyomó többsége csak
két-, vagy legfeljebb háromdimenziós hálót igényel, elvileg elképzelhető a háromdimenziós
térben és időben leírható fizikai jelenség négydimenziós hálón történő modellezése is. Ha pedig
a hálót általánosan az n-dimenziós (esetleg absztrakt) terek felosztására, diszkretizálására,
illetve a rajta való interpolációra használjuk, a háromnál magasabb dimenziós alkalmazások
száma már ma is jelentős. Példaként a többváltozós, többkomponensű, szórt mérési adatok
(scattered data) interpolációját említhetem, de ugyancsak n-dimenziós hálót használnak egyes
mérések paraméterei által kifeszített térben a mérési pontok optimális megválasztására, továbbá
bizonyos differenciál-egyenletek együtthatóinak és peremfeltételeinek terében a fizikailag
lehetséges kombinációk megkeresésére.
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A dimenziót csupán paraméterként tartalmazó hálógeneráló algoritmus megvalósítása két
okból is nehéz. Egyrészt geometriai szempontból minden újabb dimenzió figyelembe vétele
az algoritmus további általánosítását, és egyúttal a felhasználható eszközök korlátozását
igényelheti. Például a két dimenzióban megszokott összefüggések és módszerek gyakran
nem használhatók három dimenzióra, és megfordítva, néhány háromdimenziós geometriai
fogalomnak és összefüggésnek egyáltalán nincs kétdimenziós megfelelője. Másrészt az
eredetileg egzakt geometriai összefüggéseket a számítógép véges pontosságú, numerikus
környezetében kell implementálni, ami hibák forrása lehet; a tapasztalat szerint mind
a hibatípusok száma, mind azok előfordulási gyakorisága jelentősen nő a dimenziószám
növekedésével.

Munkám során a pontbeillesztés módszerét (más néven a Bowyer-Watson algoritmust)
vettem alapul, és fejlesztettem tovább. Az említett módszer egy ritka kiindulási hálóból
fokozatos finomítással olyan n-dimenziós szimplexhálót hoz létre, amely eleget tesz a
Delaunay-kritériumnak. A módszer egyik komoly hátránya, hogy nincs tekintettel a
felosztandó tartományok véges, zárt voltára, illetve az eltérő anyagi minőségű résztartományok
elkülönülésére, márpedig ezeket a tulajdonságokat a hálónak is tükröznie kell. Így megeshet,
hogy a pontbeillesztés megbontja a háló peremének ill. elválasztó határainak integritását. Bár
az említett hiányosság kiküszöbölésére számos megoldás született, az ajánlott algoritmusok
ezen a ponton általában dimenziófüggővé válnak.

A szakirodalom nem foglalkozik az n-dimenziós háló peremének és határainak (röviden:
a határhálóknak) közvetlen pontbeillesztéses finomításával; a szerzők azokat általában előre
adottnak, és megfelelően sűrűnek feltételezik. Ez azonban semmiképp nem jogos adaptív
hálógenerálás esetén: nem várható el ugyanis, hogy a határháló a mezőeloszlás legalább
hozzávetőleges ismeretének hiányában megfelelően sűrű legyen. A háló peremén ill. határán
végzett finomítás sokkal összetettebb feladat, mint a háló belsejének finomítása. Három
dimenzióban már nem csak a felületek mentén, de a találkozásuknál lévő térgörbék mentén
is szükség lehet a háló utólagos finomítására, magasabb dimenzióban pedig újabb és újabb
altér ill. alháló típusok finomítására kell felkészülni.

Az általam kifejlesztett, módosított pontbeillesztő algoritmus alapelve, hogy az n-dimenziós
hálóban a határok finomítása tekinthető általános problémának, míg a háló belsejének
finomítása az előbbinek csupán speciális esete. Az algoritmust ezért eleve egy n-dimenziós háló
(topológiai értelemben) k-dimenziós határhálójának finomítására fogalmaztam meg (k ≤n),
ahol az egyenlőség a háló belsejének finomítására vonatkozik. Működése szempontjából olyan
felületi háló generálónak (surface mesh generator) tekinthető, amely k<n esetén a csatlakozó
magasabb dimenziós hálókat is módosítja. A hálófinomítás mellett az n-dimenziós kiindulási
háló létrehozásával, illetve a háló simításával is foglalkoztam.

Az új hálógeneráló algoritmust sikerrel teszteltem, illetve alkalmaztam egészen négy
dimenzióig. A módszer robusztus, a kerekítési hibákra érzéketlen, és figyelembe veszi a háló
peremét ill. határait. Az algoritmus „dimenzió-független” megfogalmazása természetesen nem
jelenti az eredmény kvalitatív dimenzió-függetlenséget. A háló minősége például – amelyet az
elemek sugár-arány (radii ratio) eloszlásával jellemzek – egyértelmű romlást mutat a dimenzió
növekedésével: a torz elemek aránya a hálóban folyamatosan nő.
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3. Adaptív anizotrop végeselemhálók

Adaptív hálógenerálásnál elsősorban az elemsűrűség, illetve az elemméret megfelelő
megválasztását algoritmizáljuk. A hálónak van azonban egy másik „szabadsági foka” is: az
elemek alakja.

A síkbeli és térbeli fizikai mezők egyes helyein a térjellemző mennyiség leginkább csak egy
adott irányban változik, miközben a másik (két) irány szerint megközelítőleg állandó marad.
Ennek alapján kézenfekvő, ha a tartomány diszkretizálásánál a mező változásának az adott
helyen vett domináns irányában sűrűbb felosztást veszünk, mint a többi irányban, mert ezáltal
ugyanazt a közelítési pontosságot kevesebb elemmel is el tudjuk érni.

Ezzel viszont a mező gradiensének irányában összelapított (illetve arra merőlegesen
megnyújtott) végeselemeket kapunk. A szakemberek gyakran elvetik az ilyen torz elemek
alkalmazásának lehetőségét szimplexhálóban, mert tapasztalatok, sőt matematikai bizonyítások
vannak arra vonatkozóan, hogy ezek hátrányosan befolyásolhatják a módszer konvergenciáját
és a hálón felírt egyenletrendszer megoldhatóságát. Azt is megfigyelték azonban, hogy ha az
elemek nyúlása a fenti értelemben jól illeszkedik a mezőhöz, akkor ezek a problémák nem,
vagy csak kisebb mértékben jelentkeznek.

A mező helyi jellegének megfelelően nyújtott végeselemeket tartalmazó hálót a
szakirodalomban anizotropnak nevezik. Bár az áramlástani számításoknál hasznos, sőt szinte
nélkülözhetetlen eszköznek bizonyult, a fizika egyéb területein egyelőre még nem terjedt el.

Az anizotrop háló adaptív generálására egy, a szakirodalomban is megtalálható módszert
implementáltam, amely a háló speciális transzformációján alapul, és amely az interpolációs
hiba megközelítőleg egyenletes eloszlását biztosítja az elemeken. Az ismert módszert két
új technikai megoldással egészítettem ki. Az egyik az anizotropia korlátozása, amely a
nagyon torz elemek kiszűrését jelenti a konvergencia megőrzése érdekében. A másik arra
ad lehetőséget, hogy az adaptív háló legkisebb és legnagyobb élhosszát előírjuk. A háló
finomítására a pontbeillesztés módszere helyett az itt jóval praktikusabb élfelezést használtam.

Egyik célom az volt, hogy az anizotrop hálót klasszikus elektromágneses problémák
megoldására használjam, amitől gazdaságosabb számítást, azaz változatlan pontosság mellett
kisebb elemszámot és rövidebb futásidőt vártam, mint hagyományos háló esetén.

Ennek ellenőrzésére kétdimenziós elektrosztatikai feladatokon végeztem kísérletsorozatot.
A mező végeselemes közelítésére a súlyozott maradék elv alapján írtam fel lineáris algebrai
egyenletrendszert, amelyet prekondícionált konjugált gradiens módszerrel oldottam meg.
A kísérletekben regisztráltam az adaptív megoldás teljes idejét és a háló elemszámát
a végeselemek maximálisan megengedett torzulásának függvényében. A legkisebb és
legnagyobb élhosszat minden esetben úgy írtam elő, hogy az eredményül kapott hálók
interpolációs tulajdonsága (vagyis az eredmény pontossága) megközelítően azonos legyen.

Míg az elemszám természetszerűleg csökkent az anizotropia megengedett mértékének
növelésével, a futásidő függvények határozott minimumot mutattak az összes vizsgált feladat
esetében, amit a nagyon torz elemek konvergencia rontó hatása magyaráz. A kísérletek alapján
arra a következtetésre jutottam, hogy az elektrosztatikai problémák megoldása korlátozottan
anizotrop végeselemhálóval hatékonyabb, mint a közel szabályos elemeket tartalmazó hálóval.
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A másik célom a tér- és időbeli végeselemek alkalmazása volt tranziens mezőszámítási
feladatok megoldására olymódon, hogy a vizsgált n-dimenziós tér és az időtartomány
által együttesen meghatározott, (n+1)-dimenziós modelltartományon generálok adaptív
végeselemhálót (ehhez jól kapcsolódnak az n-dimenziós hálógenerálással végzett kutatásaim).
Ugyanis a tranziens problémák megoldására általánosan használt időlépéses módszerek
koncepcionálisan és technikailag nehezen illeszthetők be az adaptív hálógenerálás kereteibe,
mert a hálót szigorúan véve minden egyes idősíkon újra és újra adaptálni kellene az aktuális
mezőhöz.

A tér- és időtartomány egységes egészként, egyazon számítási apparátussal való kezelése
éppen ezért korrektebb hálóadaptációt, és végső soron pontosabb számítási eredményt ígér.
További előny, hogy a kezdeti feltételt peremfeltételként, az időben változó gerjesztést pedig
a kibővített modelltartomány egyes pontjaiban ill. peremén állandó értékkel lehet előírni. Az
anizotrop hálók használata azért merült fel, mert a mező térben és időben jelentősen eltérő
viselkedését várhatóan olyan végeselemekkel lehet a legjobban modellezni, amelyek a tér-,
illetve időirányokban tetszőlegesen torzíthatók.

A tér-időbeli végeselem módszer tesztelésére a diffúziós egyenletet oldottam meg
egydimenziós hőáramlási, valamint kétdimenziós örvényáramú problémára. A differenciál-
egyenletektől a súlyozott maradék elv alkalmazásán keresztül az algebrai egyenletrendszerig
vivő levezetést – szokatlansága miatt – az értekezésben részletesen tárgyalom.

Az eredményül kapott két- és háromdimenziós adaptív anizotrop hálókon látható, hogy
a nyújtott elemek használatának jogossága a probléma természetéből, és nem csupán az
időtengely eltérő skálázásából fakad. Az időlépés ezeken a hálókon nem értelmezhető. Az
anizotrop háló tehát fontos és hatékony eszköze a tér-időbeli végeselemes számításnak.

A kiszámított mezőt összehasonlítottam a mérésekkel, valamint a kollégáim által végzett
időlépéses, illetve frekvencia-tartománybeli számításokkal. Eszerint, bár az új módszer is
elfogadható eredményt ad, egyelőre mind pontosságát, mind hatékonyságát tekintve kissé
elmarad a hagyományos módszerektől. A továbbfejlesztés lehetőségei adottak.

4. Elemszinten elvégzett számítások

A végeselem módszer alkalmazása során a műveletek többsége külön-külön is elvégezhető
az egyes elemekre, de a kiadódó lineáris algebrai egyenletrendszer megoldását többnyire
rendszerszinten végzik el. Az utóbbi számítások elemszintű (element-by-element, EBE)
implementációjára is van azonban lehetőség, amelynek előnyei különösen nemlineáris
mezőszámítási probléma, illetve adaptív hálógenerálás esetén mutatkoznak meg. Az előbbinél
az anyagjellemzők, míg az utóbbinál maga a hálóstruktúra változik az iterációs megoldás
során, emiatt az egyenletrendszer globális együttható-mátrixát minden lépésben újra kellene
generálni. Erre az EBE megoldásnál nincs szükség. Adaptív hálógenerálásnál további előnyt
jelent, hogy az EBE módszerek nem igénylik a háló csomópontjainak és elemeinek számozását,
ami egyszerűvé teszi a háló tárolására használt adatstruktúra dinamikus módosítását, vagyis a
hálófinomítást. Végül, de nem utolsó sorban az elemszintű számítás a végeselem módszer
„karakteréhez” is jobban illik.
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Számos ismert iterációs egyenletrendszer-megoldó (pl. Jacobi-iteráció, konjugált gradiens
alapú módszerek, stb.), valamint néhány prekondícionáló algoritmus implementálható
a végeselemek szintjén. Ennek kulcsa az elemre vonatkozó mennyiségeket globális,
rendszerszintű mennyiséggé egyesítő ún. „asszemblálás” művelete, pontosabban annak
megkerülése. Erre alapozva mindenek előtt olyan új matematikai formalizmust vezettem be,
amelynek segítségével a lineáris algebrai pszeudokódban leírt megoldó algoritmusok könnyen
átírhatók EBE pszeudokódba.

Ennél is lényegesebbnek tartom azonban, hogy a számítás elemszintű leírása gyökeresen
új koncepciójú megoldási módszereket tesz lehetővé, amelyek a rendszermátrix szintjén nem
is igen értelmezhetők. Az elemszintű megoldás során ugyanis a háló révén információnk
van az egyenletrendszer ismeretleneinek „helyhez kötődéséről” valamint egymással való
kapcsolatáról, míg ezzel szemben az asszemblált globális mátrixból a háló geometriájára
egyáltalán nem, a topológiára pedig csak áttételesen következtethetünk. Ennek bemutatására
dolgoztam ki az ún. háló-redukciós technikát.

Az iteratív egyenletrendszer-megoldás során előfordulhat, hogy egyes ismeretlenek
megváltozása egy bizonyos lépésszám után már elhanyagolhatóan kicsiny, míg más
ismeretlenekben ez a változás még jelentős. Ha az előbbi változókat a továbbiakban
ismertnek tekintjük, úgy a megoldást egy kisebb méretű, redukált egyenletrendszeren lehet
folytatni. Mivel a végeselem módszerben az ismeretlenek a háló alkotóelemeihez, például
csomópontjaihoz kötődnek, az eljárás felfogható a háló fokozatos szűkítésének.

A háló-redukciós technika egyes részletei a hagyományos, lineáris algebrai írásmódban
nehezen fogalmazhatók meg, viszont elemszintű számítás keretében egyszerűen és természetes
módon lehet azokat megvalósítani. A módszer több változatát készítettem el, és teszteltem
különböző mezőszámítási feladatok megoldásával. Az adaptív hálógenerálással ötvözött háló-
redukciós megoldási technika hatékonyságáról elmondható, hogy nem csak az itt alapul vett
Jacobi-iterációt múlja felül jelentős mértékben, de a kifinomultabb iterációs módszerekkel is
felveszi a versenyt.

Az általam készített végeselemes programrendszer teljes egészében az elemszintű
műveleteken alapul. Említésre érdemes a háló tárolására használt, számozásmentes
dinamikus adatstruktúra, amelynek számítógépi reprezentációja a magasszintű programnyelvek
„konténer” filozófiáját követi. A szoftverhez a felhasználó két szinten férhet hozzá: az
objektum-könyvtár C++ programozói környezetben használható, és tág lehetőséget ad a
konfigurálásra, míg az általam kifejlesztett speciális, EBE alapú végeselemes problémaleíró
nyelv a hozzáférés magasabb szintjét, de egyben kötöttebb módját kínálja.
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5. Tézisek

1. tézis: A Bowyer-Watson féle pontbeillesztő módszerre alapozva olyan n-dimenziós
végeselemháló-finomító algoritmust fejlesztettem ki, amely közvetlenül alkalmas a háló
peremének, illetve belső, elválasztó határainak finomítására is. Az új algoritmus dimenzió-
független megfogalmazása eleve egy k topológiai dimenziójú határ-, illetve peremháló
finomítására vonatkozik (k≤n), amelynek csupán speciális esete a háló belsejében végzett
finomítás (k=n). Az 1, 2, 3, és 4 dimenzióra elvégzett tesztek tanúsága szerint az algoritmus
megbízhatóan működik.

2. tézis: Optimálisan nyújtott végeselemeket tartalmazó (anizotrop) háló létrehozására adaptív
eljárást dolgoztam ki. Az eljárásban előírható a háló elemeinek megengedett legkisebb és
legnagyobb élhossza, valamint a megengedett legnagyobb megnyúlása. Az eredményül kapott
háló elemein az interpolációs hiba megközelítőleg egyenletesen oszlik el. A háló finomítása
élfelezéssel történik.

• Elsőként használtam adaptív-anizotrop hálót elektrosztatikus feladatok megoldására. Az
elvégzett tesztek bizonyítják, hogy a mező által meghatározott irányban enyhén megnyújtott
végeselemek számos esetben hatékonyabb megoldást tesznek lehetővé, mint a közel
szabályosak.

• Ugyancsak elsőként alkalmaztam az adaptív-anizotrop végeselemhálót tranziens
mezőszámítási problémák megoldására olymódon, hogy azokat a tér- és időtartományban
együtt, (n+1)-dimenziós feladatként kezeltem. A diffúziós egyenlet megoldásával
két-, illetve háromdimenziós modelltérben megmutattam, hogy ilyen esetben mind
a változó sűrűségű tér-időbeli háló (ami az idősíkok megbontását jelenti), mind a
nyújtott végeselemek használata jogos, és a háló korrekt adaptációjához elkerülehetetlen.
Ugyanakkor ez a megoldási mód egyelőre mind a pontosság, mind a futásidő tekintetében
kissé elmarad a hagyományos időlépéses technikától.

3. tézis: Új megoldásokat dolgoztam ki a végeselemes mezőszámítás element-by-
element (EBE) implementációjával kapcsolatban, amely az adaptív hálógenerálás hatékony
segédeszköze.

• Az általam készített végeselemes programrendszer teljes egészében az EBE műveletekre
épül. A szoftverben a háló tárolására használt adatszerkezet és a C++ objektum-könyvtár
néhány részlete újnak számít. Kidolgoztam továbbá egy speciális, EBE alapú végeselem-
probléma-leíró nyelvet, amely a szoftver bemenetét képezi.

• Egyszerű, jól használható formalizmust vezettem be a lineáris algebrai pszeudo-kód
formájában megadott, iteratív egyenletrendszer-megoldó algoritmusok element-by-element
átírására.

• A számítási műveletek elemszintű megfogalmazása újfajta megoldási módszereket tesz
lehetővé. Ennek bemutatására dolgoztam ki és alkalmaztam az adaptív hálógenerálással
kombinált, „ háló-redukciós” megoldási technikát. Tapasztalatom szerint a módszer
gyorsasága sokszorosan meghaladja az alapjául szolgáló Jacobi-iterációét, és megközelíti a
konjugált gradiens módszer sebességét.
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6. A kutatás eredményeinek hasznosítása

A végeselemes programrendszert sikerrel alkalmaztam több, hagyományos mezőszámítási
problémára: a Furukawa Electric Technológiai Intézet (FETI) Kft. részére elektrosztatikai
feladatokat oldottam meg, a GE Lighting Tungsram Rt. számára pedig – Vágvölgyi Attila
kollégámmal – a nagynyomású kisülőlámpákban létrejövő akusztikus hullámokat modelleztük.

A Japán-beli Fukuyama Egyetemen Hajime Tsuboi professzor által vezetett kutatócsoport-
nak rendelkezésére bocsátottam a programrendszer hálógeneráló modulját, amelyet munkájuk-
ban felhasználtak.

Az anizotrop hálóban, illetve a tér-időbeli számításban rejlő lehetőségeket még távolról sem
aknáztam ki. Az előbbi valószínűleg jól használható az elektromágneses mezők számításának
több, általam nem vizsgált területén. Hatékony eszköze lehet továbbá az anyagbeli repedések
környékén létrejövő mező modellezésének. A tér-időbeli háló pedig forradalmasíthatja az ún.
„ mozgó test” (moving body) problémák számítását.

A BME Elméleti Villamosságtan Tanszékén, Dr. Pávó József kollégám vezetésével most
induló kutatási téma a következőképpen körvonalazható. Az örvényáramú roncsolásmentes
anyagvizsgálat egyik szokásos módja az, hogy az anyagdarabon végzett mérés eredményét
összevetik korábbi, ismert anyaghibák (pl. repedések) jelenlétében végzett mérésekkel vagy
számításokkal, amiből a vizsgált anyagdarab esetleges hibájának paraméterei (pl. a repedés
hossza, mélysége, stb.) megbecsülhetők. Az előzetes mérésekből vagy számításokból – az
anyaghibák paramétereinek szisztematikus megválasztásával – mérési adatbázis készíthető.
A jó adatbázisban a „ szomszédos” mérési pontok távolsága (bárhogyan is definiáljuk azt)
nagyjából azonos kell legyen, és semmi esetre sem kisebb, mint a mérőrendszer saját felbontása
(zaja). Szem előtt kell tartani továbbá, hogy a mérési eredmény szempontjából az egyes
paraméterek megváltozása nem azonos súllyal esik a latba.

A feladat másképpen úgy fogalmazható meg, hogy az optimális mérési adatbázis
kialakításához keressük az anyaghiba paraméterei által kifeszített, n-dimenziós absztrakt tér
egy optimális felosztását. Ez a felosztás például egy adaptív módon generált, anizotrop
szimplexhálóval valósítható meg. Néhány ilyen hálót már el is készítettünk az általam
kifejlesztett hálógeneráló módszer segítségével, és az eredmények ígéretesek.
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