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1. Bevezetés, a kutatás háttere

A mozgó járművek által ébresztett talajrezgések, valamint a belőlük származó épület-
rezgés és beltéri zaj fontos problematika zsúfolt városok tervezésénél. A sűrűn lakott
településeken a talajrezgések az épületek károsodását okozhatják, valamint beltéri zaj
formájában zavarhatják a lakosokat.

Jelen disszertáció a kisfrekvenciás, alacsonyszintű rezgések és zajok hatásával fog-
lalkozik, nem tárgyalja a szerkezeti károk problematikáját. A vizsgált frekvenciatarto-
mány 200 Hz alá esik, és a rezgések amplitúdója a lineáris tartományon belül van.

A mozgó jármű és az épület szobái közti rezgésterjedési folyamat vizsgálata három
alproblémára bontható. Az első alprobléma a mozgó jármű rezgéskeltési mechanizmu-
sának modellezése. A második alprobléma a dinamikus talaj-építmény kölcsönhatás
problémája, melyben az épület talajrezgés-gerjesztésre adott válaszát vizsgáljuk. A har-
madik alprobléma a zajsugárzási probléma, melyben a rezgő épületfalak által a belső
térbe sugárzott zaj számításával foglalkozunk.

A kutatómunka jelentős részét a CONVURT (COntrol of Noise and Vibration due to
Underground Railway Traffic) EU projekt keretein belül végeztem. A 2002 és 2006 kö-
zött futó projekt egyik célkitűzése olyan hitelesített modellező rendszerek létrehozása
volt, melyek segítségével meghatározható, hogy hol várható a legjelentősebb közleke-
dési rezgésterhelés a városi vasútvonalak mentén. A projekt további célkitűzése egy
olyan költségtakarékos pályaszerkezet-alagútrendszer kifejlesztése volt, mellyel jelen-
tősen csökken a talajba lesugárzott rezgések szintje.

A CONVURT projektben sikerült létrehozni azokat a különálló modelleket, melyek
a rezgésterjedési út egyes elemeit képesek modellezni. A forrás oldalon a Cambridge-i
Egyetemen fejlesztett Pipe in Pipe (PiP) modell és a Leuveni Katolikus Egyetemen ki-
dolgozott csatolt periodikus FE-BE modell, a vevőoldalon a BME-n fejlesztett Rayleigh-
integrál alapú zajsugárzási módszer képezte a projekt legfőbb eredményeit. A projekt
lezárulása után az integrációs munka kezdődött meg. A jelen munka egyik fontos ered-
ménye a teljes csatolt rendszer összeállítása, és az első műszaki alkalmazás.

2. Kutatási célkitűzések

A közlekedési rezgésforrások által ébresztett épületrezgések és zaj modellezéséhez
szükséges a rezgéskeltési és rezgésterjedési jelenségek pontos ismerete. A kutatás fő
célkitűzése egy olyan csatolt numerikus modell kidolgozása, mely képes figyelembe
venni a mozgó járművek által rezgéskeltési mechanizmusát, a talajban történő rezgés-
terjedést, dinamikus talaj-épület kölcsönhatást, az épületekben való rezgésterjedést, va-
lamint a zárt terekbe lesugárzott zajt.

Egy megbízható modell, mely mindezen mechanizmusokat képes figyelembe venni,
nagy segítség lehet azon mérnökök számára, akik közút vagy vasútvonalak mellé te-
lepített épületrendszerek rezgésszigetelési módszereit tervezik. A modell segítségével
még az építés megkezdése előtt becsülhető a beltéri zaj és épületrezgés, meghatározható
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a rezgésszigetelés szükséges mértéke, valamint összehasonlítható a különböző rezgés-
szigetelési módszerek hatékonysága, így költségtakarékos, optimális módszerek alkal-
mazása válik lehetővé.

3. A kutatás módszerei

A disszertációban rugalmas közegekben (talajban, épületekben és levegőben) terjedő
rezgések modellezésével foglalkozom. A rezgések modellezése lényegében parciális
differenciálegyenletek peremértékfeladatainak megoldását foglalják magukban. A két
fő alapegyenlet a Navier–Cauchy-egyenlet, mely a lineáris rugalmas szilárd közegek-
ben terjedő rezgéseket írja le, valamint az akusztikus hangtér hullámegyenlete.

A megoldási módszerek Fourier integráltranszformációkon alapulnak, a megoldást
a frekvencia- és/vagy a hullámszám-frekvenciatartományban adják meg. A disszertáci-
óban tárgyalt főbb numerikus módszerek a dinamikus merevség módszer és peremelem
módszer a talajban terjedő rezgések vizsgálatára, végeselem módszer az épületrezgések
modellezésére, valamint spektrális végeselem módszer az akusztikai hangterjedési fel-
adat megoldására.

4. Új eredmények

Kutatási eredményeim az alábbi három csoportra oszthatók:
Első tézisemben egy csatolt numerikus modellt írok fel, mely leírja a rezgésterjedési

folyamatot a mozgó járműtől az épületen belül lesugárzott zaj számításáig.
Második tézisemben a dinamikus talaj-épület kölcsönhatás számításánál használt

peremelem módszer alkalmazásával foglalkozom.
Harmadik tézisemben a rezgő épületfalak által zárt térbe sugárzott zaj számítására

kidolgozott módszert írom le.

1. Tézis. Összeállítottam egy determinisztikus csatolt integrált numerikus modellt,
mely közlekedési forrásokból származó talajrezgések épületekre kifejtett rezgés- és zaj-
terhelését képes modellezni.

1.1 Új csatolt integrált numerikus modellt írtam fel, mely Lombaert forrásmodelljét,
Clouteau és Aubry talaj-épület kölcsönhatás modelljét valamint egy saját fejlesz-
tésű zajsugárzási modellt kombinál a teljes rezgésterjedési lánc leírásának érdeké-
ben. A csatolt modell figyelembe veszi a mozgó járművek rezgéskeltési mecha-
nizmusát, a talajban való rezgésterjedést, dinamikus talaj-épület kölcsönhatást és
a zárt terekbe történő zajsugárzást.

1.2 Megvizsgáltam a dinamikus talaj-épület kölcsönhatás hatását a szobákban lesu-
gárzott zajra. Új modellt vezettem be a dinamikus talaj épület kölcsönhatás beltéri
zajra gyakorolt hatásának vizsgálatára. Megmutattam, hogy amennyiben a talaj és
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az épület merevsége lényegesen eltér egymástól, a dinamikus talaj-épület kölcsön-
hatás vizsgálata elhanyagolható a zajszámítás pontosságának megőrzése mellett.

1.3 Megmutattam, hogy a csatolt numerikus modell alkalmas zaj- és rezgéscsökkentő
módszerek hatékonyságának optimalizálására. A modellel számszerűsítem a ti-
pikus rezgéscsökkentési módszerek – alapszigetelés, úsztatott padlók és szoba a
szobában elrendezés – rezgéscsökkentési hatékonyságát.

A tézisponthoz kapcsolódó publikációk: IJ1, IJ2, NJ1, IC2, IC3, IC4, IC6, IC7, IC8,
IC9, IC10.

Bevezetés

A disszertációmban bemutatott modell tudomásom szerint az első alkalmazás a szak-
irodalomban, melyben csatolt modell írja le a rezgésterjedési utat egy mozgó járműtől
az épületen belül lesugárzott zajig.

A teljes rezgésterjedési lánc felbontható három gyengén csatolt problémára. Az első
alprobléma a mozgó forrás által ébresztett talajrezgések számítása. A második alprob-
léma a dinamikus talaj-épület kölcsönhatás számítása. A harmadik alprobléma az épü-
let szobáin belül lesugárzott zaj számítása.

A gerjesztési modell

A beeső talajrezgéseket egy hosszirányban invariáns szerkezeten egyenletes sebesség-
gel mozgó forrás modellje számítja. A pályaszerkezet hosszirányú invarianciája lehe-
tővé teszi, hogy a hosszirány y térkoordinátát Fourier transzformációval egy ky hullám-
szám változóvá transzformáljuk, és a mozgó gerjesztésre adott választ a hullámszám-
frekvenciatartományban számítsuk.

A jármű modellje koncentrált tömegekből áll, melyek a vonat tengelyeit reprezentál-
ják. Ezek rugalmasan csatlakoznak a sínszerkezethez. A hosszirányban invariáns pá-
lyaszerkezet modellje egy pár Euler-gerendából (sínpár) elosztott rugalmas alátámasz-
tásból (sínlekötés), elosztott tömegből (keresztaljak) és elosztott csillapított rugókból
(kavicságyazat) áll. A pálya vízszintesen réteges talajmodellen fekszik. A rétegenként
homogén talajt a benne terjedő nyíró hullám CS sebessége, a kompressziós hullám CP

sebessége, ρ sűrűsége és β anyagi csillapítási tényezője jellemzi.
Először a jármű-pálya kölcsönhatási modellt oldjuk meg a járművel v sebességgel

együtt mozgó koordinátarendszerben. A jármű Ĉv(ω) engedékenységi mátrixának és
a pálya Ĉt(ω) engedékenységi mátrixának felhasználásával írható fel a ĝ(ω) dinamikus
tengelyterhelés és az ismert ûw/r(ω) sínegyenetlenség közti összefüggés:

[

Ĉv(ω) + Ĉt(ω)
]

ĝ(ω) = −ûw/r(ω) (1)

Az ûw/r(ω) vektor elemei az egyes kereke által észlelt sínegyenetlenség spektrumát ad-
ják meg, a ĝ(ω) vektor elemei pedig az egyes tengelyek által a pályaszerkezetre ható
erőt adják meg.
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(a)

ûs

ûg

Σ

(b)

û0

Σ û0 = 0

(c)

ûb

ûsc

Σ ûf

1. ábra. Az ûg (a) talajrezgéseket felírhatjuk az û0 (b) kitérések és a ûsc (c) lesugárzott
rezgések szuperpozíciójaként.

A talaj merevségét (ami benne van a pálya engedékenységi mátrixában) a réteges fél-
tér Green-függvényein alapuló, hullámszám-frekvenciatartománybeli peremelem mód-
szer számítja.

A számítás második fázisában a mozgó ĝk(ω) forrás által a talajba sugárzott rezgése-
ket számítjuk:

ũsi(x, ky, z, ω) =
n
∑

k=1

ĝk(ω − kyv)h̃zi(x, ky, z, ω)eikyyk (2)

ahol h̃zi(x, ky, z, ω) a frekvencia-hullámszám tartományban felírt átviteli függvény, ami
az y = 0 helyen levő erőgerjesztés és az {x, z} helyen levő kitérés közti összefüggést
adja meg. A tér-időtartománybeli válasz ezután dupla inverz Fourier-transzformációval
kapható meg.

Dinamikus talaj-épület kölcsönhatás

A beeső talajrezgések és az épületrezgések között gyenge csatolást feltételezünk. Ez
azt jelenti, hogy az épület jelenléte nem befolyásolja a rezgéskeltési mechanizmust, és a
beérkező gerjesztések gerjesztésként szerepelnek a talaj-épület kölcsönhatás modellben.

Aubry és Clouteau subdomain-substructuring módszerét alkalmazzuk a talaj-épület
kölcsönhatási probléma leírására. A talajban kialakuló ûg kitérés felírható két kitéréstér,
û0 és ûsc összegeként, ahol û0 a merev Σ épület-talaj határfelületről visszavert beeső

5



talajrezgéseket írja le, ûsc pedig az ûb kitéréssel mozgó épület által a talajba sugárzott
kitéréstér.

Az épületet végeselem modellel írhatjuk le. Az épület mozgásegyenlete:

([

Kbb Kbf

Kfb Kff + K̂
g
ff

]

− ω2

[

Mbb Mfb

Mfb Mff

]){

ûb

ûf

}

=

{

0

f̂f

}

(3)

ahol az ûs épületrezgéseket szétbontjuk az alap ûf szabadsági fokaira és az épület fenn-
maradó részeinek ûb szabadsági fokaira. Az M és K mátrixok az épület tömeg- és me-
revségi mátrixszal, K̂g

ff pedig a talaj frekvenciafüggő dinamikus merevsége. Az f̂f erő-
gerjesztés az û0 kitéréstér által az épület alapjára ható erővel egyezik meg:

f̂f =

∫

Σ

NTt̂(û0)dΣ (4)

A számítás erőforrásigényének csökkentse érdekében alkalmazzuk a Craig-Bamp-
ton modális szuperpozíció módszerét. Az alap kitérése felírható a Φf dinamikus alap-
módusok szuperpozíciójaként, míg a felépítmény kitérése az alap rezgésének Φb

f kvázi-
statikus átvitelére, valamint a merev alapon álló felépítmény Φs dinamikus módusaira
bontható:

{

ûb

ûf

}

=

[

Φb Φb
f

0 Φf

]{

α̂b

α̂f

}

(5)

A substructuring módszer előnye, hogy az alap és a felépítmény rezgéseit szétcsatolja.
Ha módosítjuk a felépítmény szerkezetét, akkor nem kell újraszámítani a beeső rezgé-
sek által az épület alapjára kifejtett erőket..

Zajsugárzás az épület szobáiban

A modell ezen fejezetét a 3. téziscsoport tárgyalja részletesen.

Numerikus példa

A modell alkalmazását egy numerikus példán keresztül demonstrálom. A példában
egy háromszintes vasbeton vázszerkezetes irodaépület rezgéseit és az épületben kiala-
kuló zajt vizsgálom. A gerjesztés egy Thalys nagysebességű vasút elhaladása az épület
mellett.

Demonstrálom a dinamikus talaj-épület kölcsönhatás beltéri zajra gyakorolt hatását.
A kölcsönhatás elhanyagolható, ha az épület merevsége lényegesen meghaladja a ta-
laj merevségét, és az épület jelenléte nem befolyásolja a talajrezgéseket. A numerikus
példa ezen feltevések érvényességi korlátját vizsgálja. Megmutatom, hogy egy relatív
merev, cS = 250 m/s nyíró hullámsebességgel jellemezhető talaj esetében a kölcsönhatás
elhanyagolása mellett lényegesen csökkentett számítási idővel pontos becslés adható a
beltéri zaj szintjére.
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Megmutatom, hogy a beltérben lesugárzott zaj domináns frekvenciaösszetevőit a
szoba első sajátfrekvenciái határozzák meg.

Megvizsgálom a fal elnyelésének beltéri zajszintre kifejtett hatását, és megmutatom,
hogy az első akusztikai rezonanciafrekvenciák felett a festett betonfalak és a textilekkel
borított szobaburkolatok esetei között 5 dB eltérés jelentkezik.

Megmutatom hogy a szobaméretek jelentősen befolyásolják a beltéri zajszintet.
A kifejlesztett módszertan hasznát rezgés- és zajcsökkentési módszerek modellezé-

sével demonstrálom: Az épület alapszigetelését összehasonlítom az úsztatott padló-
szerkezetek és a szoba a szobában elv alapján létesített rezgés-és zajszigetelés hatásával.
Az alapszigetelés mutatkozik a leghatékonyabb zajszigetelési eljárásnak.

2. Tézis. Megmutatom, hogy az akusztikai területen bevezetett Combined Helmholtz
Integral Equation Formalism (CHIEF) módszer alkalmas a dinamikus rugalmasság-
tanban felírt peremelem módszer fiktív sajátfrekvencia-problémájának kiküszöbölé-
sére.

2.1 Megmutatom, hogy a talaj anyagi csillapítása lényegesen befolyásolja a di-
namikus rugalmasságtani feladatokra alkalmazott peremelem módszer fiktív
sajátfrekvencia-problémájának hatását. Az alacsony anyagi csillapítás esetén a
peremelem módszerrel számított talajimpedancia-görbékben hibás éles csúcsokat
okoz a sajátfrekvencia-probléma. A nagy anyagi csillapítás esetében a csúcsok
nagysága jelentősen csökken.

2.2 Disszertációban levezetem az állítást, miszerint: Ha megköveteljük, hogy a pe-
remelem módszer alapját képező dinamikus reprezentációtétel a kiásott épü-
letalap térfogatának tetszőleges belső pontjában mint forráspontban teljesül-
jön, akkor a fiktív sajátfrekvenciák problémája nem jelentkezik a számított
talajimpedancia-görbékben.

2.3 Megmutatom, hogy a CHIEF-módszer hatékonyan alkalmazható a homogén ta-
lajba ágyazott üregek impedanciájának számításakor. Egy konvergencia-vizsgálat
segítségével demonstrálom, hogy a CHIEF-módszer robusztus, és relatív kevés új
belső pont felvételével el lehet kerülni a fiktív sajátfrekvenciák problémáját.

A tézisponthoz kapcsolódó publikációk: NJ1, IC1.

Bevezetés

A fiktív sajátfrekvenciák problémája a kültéri feladatokra alkalmazott peremelem mód-
szerhez kapcsolódik. Kültéri feladat a rezgő üregek által a végtelen talajba sugárzott
rezgések számítása, vagy a merev felületekről (épületalap, metróalagút) visszaverődő
talajrezgések modellezése. Ha a frekvenciatartománybeli peremelem módszert kültéri
problémák megoldására alkalmazzuk, akkor hibás számítási eredményeket kapunk a
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problémában modellezett üreg (talajjal töltött épületalap vagy metróalagút) sajátfrek-
venciáinak környékén.

Ha a felsőbb frekvenciatartományban vizsgálunk talaj-építmény kölcsönhatás prob-
lémákat, ahol az épületalapok modális sűrűsége nagy, a fiktív sajátfrekvenciák hatása
nagyon fontossá válik. Ezért szükség van olyan kiküszöbölési módszerekre, melyekkel
a probléma hatását csökkenteni lehet.

(a)

Ωint

Ωext

Σ

uj(x)

tj(x)

ui(ξ)
next(x)

(b)

Ωint

Ωext

Σ

uj(x)

tj(x)

ui(ξ)

nint(x)

2. ábra. Definition of exterior and interior domains

A rugalmasságtan reprezentációtétele az Ωint zárt tartományon belüli vagy az Ωext

nyílt végtelen tartományon belüli ui(ξ, ω) kitérésteret a tartomány Σ határoló felületén
megjelenő uj(x, ω) kitérések és tj(x, ω) feszültségek segítségével írja fel. Kültéri prob-
lémák esetére, ahol az Ωext tartományon belüli külső hullámteret a Σ felület sugározza
vagy veri vissza, a reprezentációtétel alakja:

c(ξ)ui(ξ, ω) =

∫

Σ

text
j (u)(x, ω)uG

ij(ξ,x, ω)dΣ −

∫

Σ

text
ij

G
(ξ,x, ω)uj(x, ω)dΣ (6)

ahol x a peremfelület egy pontja, ξ a teljes tér tetszőleges pontja, uG
ij(ξ,x, ω) és tGij(ξ,x, ω)

a Green kitérés- és feszültségtenzorok, és

c(ξ) =











1 if ξ ∈ Ωext

0.5 if ξ ∈ Σ

0 if ξ ∈ Ωint

(7)

A (6) egyenletben a felületi feszültségeket a Σ felület next(x) külső egységvektorával
értelmezzük, ahogy azt a 2a ábra mutatja.

Beltéri problémák esetére, ahol a korlátos belső Ωint térben kialakuló rezgéseket ke-
ressük, a reprezentációtétel alakja

c(ξ)ui(ξ, ω) =

∫

Σ

tint
j (u)(x, ω)uG

ij(ξ,x, ω)dΣ −

∫

Σ

tint
ij

G
(ξ,x, ω)uj(x, ω)dΣ (8)
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ahol

c(ξ) =











1 if ξ ∈ Ωint

0.5 if ξ ∈ Σ

0 if ξ ∈ Ωext

(9)

és a feszültségeket a belső nint(x) egységnormális szerint értelmezzük.
A disszertációban Schenck akusztikai munkássága alapján demonstrálom, hogy a

fiktív sajátfrekvenciák problémája hogyan jelentkezik a rugalmasságtanban. Megmu-
tatom, hogy a zérus feszültség peremfeltétellel felírt kültéri problémának nem zérus
kitérésmegoldása van a komplementer peremfeltétellel felírt beltéri probléma sajátfrek-
venciáinak környékén. Ennek értelmében a tetszőleges feszültségkényszerrel definiált
kültéri probléma megoldása nem egyértelmű.

A fiktív sajátfrekvenciaprobléma kiküszöbölése

A peremelem módszer sajátfrekvencia-problémájának elkerülésére számos megoldási
módszer létezik. A legígéretesebb megoldások olyan módosított integrálegyenleteken
alapulnak, melyek a reprezentációtétel integrálegyenletének felületi normális szerinti
deriváltjait kombinálják az eredeti integrálegyenletekkel. A talajimpedancia számí-
tására használt MISS számítógépprogramban implementált Burton–Miller-módszer is
ezen az elven működik.

A módosított integrálegyenlet alakja:

1

2

(

ui(ξ, ω) + α
∂ui(ξ, ω)

∂ξn

)

=

∫

Σ

tj(u)(x, ω)

(

uG
ij(ξ,x, ω) + α

∂uG
ij(ξ,x, ω)

∂ξn

)

dΣ

−

∫

Σ

(

tGij(ξ,x, ω) + α
∂tGij(ξ,x, ω)

∂ξn

)

uj(x, ω)dΣ (10)

ahol α a csatolási paraméter. Az eredeti integrálegyenlet fiktív sajátfrekvenciái a merev
peremfelületű belső tér sajátfrekvenciái, míg a derivált egyenlet kritikus frekvenciái a
szabad peremű belső tér sajátfrekvenciái. Mivel ezek a sajátfrekvenciák soha nem esnek
egybe, a (10) lineáris kombinációnak egyetlen megoldása van minden frekvencián.

A Clouteau által javasolt implementációban a normális irányú deriváltakat véges
differenciák közelítik:

∂ui(ξ, ω)

∂ξn

≈
ui(ξ, ω) − ui(ξ

−, ω)

h
(11a)

∂uG
ij(ξ,x, ω)

∂ξn

≈
uG

ij(ξ,x, ω) − uG
ij(ξ

−,x, ω)

h
(11b)

∂tGij(ξ,x, ω)

∂ξn

≈
tGij(ξ,x, ω) − tGij(ξ

−,x, ω)

h
(11c)
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ahol a ξ− = ξ + hnext pontok a Σ− felületen helyezkednek el, ami az Ωint belső tartomá-
nyon belül, a Σ felülettől h távolságra van.

A (10) egyenlet véges differencia módszer szerinti diszkretizációja az alábbi egyen-
letrendszert eredményezi:

(

H +
α

h + α
H−

)

u =

(

G +
α

h + α
G−

)

t (12)

ahol H és G a Σ felületen felvett ξ forráspontokra vonatkoznak, míg a H− és G− mátri-
xok a Σ− felületen felvett ξ− forráspontokkal felírt Green-függvényeket tartalmazzák.

A megoldási módszerek másik családja azon alapul, hogy szimultán egyenleteket
írunk fel a Σ felület és a belső tartomány pontjaira, kihasználva ezzel a belső térre
felírható integrálegyenleteket. A disszertációban megmutatom, hogy Schenck erede-
tileg akusztikai problémákra kifejlesztett efféle módszere alkalmazható dinamikus ru-
galmasságtanban is.

A CHIEF-módszer azon alapul, hogy ha megköveteljük, hogy a kültéri probléma
megoldása kielégítse a ξ ∈ Ωint belső pontokra felírt reprezentációtételt, ahol a belső
pont nem esik egybe egy belső módus zérushelyével, akkor a megoldás egyértelműsége
biztosított.

A kombinált diszkretizált egyenletrendszer alakja
[

Hs

Hi

]

{u} =

[

Gs

Gi

]

{t} (13)

ahol a Hs és Gs mátrixok a ξ ∈ Σ pontokra felírt Green-függvényeket tartalmazzák, a Hs

és Gs mátrixok pedig a ξ ∈ Ωint új pontokkal felírt Green-függvényeket tartalmazzák.
Ez az egyenletrendszer Ns + Ni egyenletet tartalmaz Ns ismeretlenhez, és így legkisebb
négyzetes elven oldjuk meg.

Numerikus példák

Egyszerű numerikus példák segítségével demonstrálom, hogy a CHIEF-módszer való-
ban kiküszöböli a fiktív sajátfrekvenciák hatását. A numerikus példában kétdimenziós
homogén térbe helyezett üregek impedanciagörbéit számítom mindkét fentebb említett
kiküszöbölési módszerrel.

megmutatom, hogy a kritikus sajátfrekvenciák hatása sokkal jelentősebb a kis anyagi
csillapítás estén. A két módszert összehasonlítva kiderül, hogy hogy a CHIEF-módszer
kisebb számításigényű azonos pontosság mellett. A CHIEF-pontok számát érintő kon-
vergenciavizsgálat kimutatja, hogy a módszer kellően robusztus, és hatékonyan műkö-
dik relatív kis számú plusz lineáris egyenlet felvétel is.

3. Tézis. Kifejlesztettem egy spektrális végeselem módszert zárt szobákba lesugárzott
hangnyomás számítására.
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3.1 Levezetem a modális szuperpozíció módszer elvén alapuló spektrális végeselem
módszert, ami zárt terekben rezgő falak által lesugárzott hangnyomás számítá-
sásra alkalmas. A módszer téglatest alakú szobákban, de tetszőleges akusztikai
elnyelő felületek mellett alkalmazható.

3.2 megmutatom, hogy a falak elnyelése lényegesen befolyásolja a módszer hatékony-
ságát. Kis elnyelés vagy egyenletes térbeli impedanciaeloszlás esetén a módszer
rendszermátrixa diagonálissal közelíthető, ami a nagyfrekvenciás tartományban
is nagyon hatékony eljáráshoz vezet.

3.3 Megmutatom, hogy a módszer a falnyílásokat impedancia peremfeltételként ké-
pes figyelembe venni. Ebben az esetben a modális csatolás fontos szerepet játszik
a megoldásban, és az előző pontban említett gyors módszer nem alkalmazható.

A tézisponthoz kapcsolódó publikációk: IJ1, IJ2, IC6, IC7, IC8, IC9, IC10.

Bevezetés

Zárt vagy nyitott termek rezgő falai hangot sugároznak a belső térbe. A lesugárzott
hang számításakor a hangtér hullámegyenletét oldjuk meg a rezgő falak által definiált
peremfeltételek mellett. Az utóbbi évtizedekben az akusztikai peremelem és végeselem
módszerek nagy népszerűségre tettek szert a beltéri hangsugárzás numerikus számí-
tásában. Közös hátrányuk mindazonáltal, hogy a szoba térfogatát vagy felületét kis
elemekre bontják, a hangnyomást a kis elemek csomópontjain felírt hangnyomásmin-
ták közti interpolációval írják le, és a megoldást a lineáris egyenletrendszerekkel írják
le, melyek dimenziószáma a felvett elemek számával arányos. A véges vagy peremele-
mek mérete lényegesen kisebb kell legyen, mint a hullámhossz, így nagyfrekvencián a
módszerek nagy számításigényűek.

Az utóbbi években a CONVURT projekt kapcsán egy Rayleigh-integrál alapú új
módszert fejlesztettünk, mely elkerüli a mátrixinvertálás lépését, így a nagyfrekvenciás
tartományban is hatékony eszköznek bizonyul. A módszer kihasználja, hogy a szobák
téglatest alakúak, és a falak elnyelése elég nagy ahhoz, hogy a szomszédos falakról való
hangvisszaverődéseket véges sorozattal közelítsük.

Disszertációmban egy olyan módszert mutatok be, mely szintén téglatest alakú szo-
bákban használható abban az esetben, mikor a falak elnyelése kicsi érték.

A végeselem módszer a belső hangteret polinomiális alakfüggvények segítségével
írja fel. A spektrális módszerek a vizsgált probléma analitikusan számítható megoldá-
sait használják alakfüggvényként. Az itt bemutatott módszer a belső hangnyomást a
szoba akusztikai módusainak szuperpozíciójaként írja fel. A módusokat analitikusan
fel tudjuk írni, így a térbeli diszkretizálás elkerülhető. A bemutatott módszer a falak el-
nyelését impedancia peremfeltételként kezeli. Alacsony falelnyelés vagy egyenletesen
eloszló akusztikai impedancia esetében a módszer a belső hangnyomás felületi integrál
reprezentációját eredményezi.
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Téglatest alakú szobákra felírt spektrális végeselem módszer

A téglatest alakú Ω tartományra felírt hullámegyenletet oldjuk meg a frekvenciatarto-
mányban:

iω

c2
p̂(x, ω) + ρ0∇v̂a(x, ω) = 0 (14)

és
ρ0iωv̂a(x, ω) + ∇p̂(x, ω) = 0 (15)

ahol x a térbeli koordináta, ω a körfrekvencia, pa a hangnyomás és va a részecskesebes-
ség. ρ0 és c rendre a levegő sűrűsége és a hangsebesség.

A parciális differenciálegyenlet peremfeltétele:

p̂(x, ω) = za (x, ω)(v̂b(x, ω) − v̂a(x, ω))n(x) x ∈ Γa (16)

ahol za a fal akusztikai impedanciája, vb a fal sebessége n pedig a Γa peremfelület belső
normálisa.

A spektrális végeselem módszerben feltételezzük, hogy a p̂(x, ω) hangnyomás az Ωa

tartományban felírt módusok szuperpozíciójaként írható fel:

p̂(x, ω) =
∑

n

Ψn(x)Q̂n(ω) (17)

ahol Ψn(x) a belső tér akusztikai módusa ωn, sajátfrekvenciával, Q̂n(ω) pedig a módus
részesedési tényezője vagy modális koordinátája. Ezt a szuperpozíciót bevezetve a hul-
lámegyenlet gyenge formájába, a következő egyenletet kapjuk:

(

Λ + ikD − k2I
)

Q = F (18)

ahol Q tartalmazza a modális koordinátákat, Λ = diag {ω2
n/c

2} az általánosított akuszti-
kai merevségi mátrix, D az általánosított csillapítási mátrix, I az egységmátrix, és F az
általánosított gerjesztő vektor:

Fn = ikz0

∫

Γa

Ψn(x)v̂s(x, ω)n(x)dΓ (19)

A csillapítási D mátrix elemei:

Dnm(ω) =

∫

Γa

Ψn(x)Ψm(x)

z̄a(x, ω)
dΓ (20)

ahol

z̄a(x, ω) =
za(x, ω)

z0

=
za(x, ω)

ρ0c
(21)

a normalizált akusztikai impedancia.
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Téglatest alakú, 0 < x < Lx, 0 < y < Ly and 0 < z < Lz, szobára a Ψn(x) módusok
alakja

Ψn(x) = Ψn(x, y, z) = Bn cos

(

πlxn
x

Lx

)

cos

(

πlyn
y

Ly

)

cos

(

πlzn
z

Lz

)

(22)

ahol Bn a módus amplitúdója, lxn
, lyn

, lzn
pedig egész számok, melyek a három irányban

felvett félhullámok számát adják meg.

A módszer egyszerűsítése

Figyelembe véve, hogy a Λ és I mátrixok diagonálisak, a D csillapítási mátrix szerkezete
lényegesen befolyásolja a módszer hatékonyságát.

Numerikus példában bemutatom, hogy a mátrix diagonálisra csonkolható bizonyos
feltételek teljesülése esetén. Bemutatom, hogy egyenletes eloszlású falimpedancia ese-
tén a csillapítási mátrix ritka, erősen domináns diagonálissal. A diagonálison kívüli
elemek felelősek a modális csatolásért. Egyenletes impedanciaeloszlás esetén a diago-
nálisra csonkolás hatása alig érvényesül a számított modális koordinátákban, melyek
kifejezése ebben az esetben

Qn =
ikz0

∫

Γ
Ψn(x)v̂s(x, ω)n(x)dΓ

k2
n + ik

∫

Γ
Ψ2

n(x)
z̄(x,ω)

dΓ − k2
(23)

Itt a nevezőben levő integrál értéke analitikusan kifejezhető.

falnyílások modellezése impedancia peremfeltétellel

Mivel a bemutatott módszer csak téglatest alakú zárt terek kezelésére képes, nem tudja
kezelni a falnyílásokat. mindazonáltal, mivel a nyílások a kisfrekvenciás tartományban
leírhatók impedancia peremfeltétellel, a módszerrel becsülhető a beltéri hangsugárzásra
gyakorolt hatásuk.

Ebben a gyakorlatilag fontos esetben a falak impedanciaeloszlását négyszögletes
tartományokon egyenletes eloszlású impedanciafüggvények segítségével írhatjuk fel.
Disszertációmban megmutatom, hogy ebben az esetben a módusok csatolása nagyon
fontos szerepet játszik a megoldásban, még a teljesen merev falak esetében is. Ebben
az esetben nem alkalmazható a csillapítási mátrix diagonalizálása, vagyis a gyors mód-
szer alkalmazása nem végezhető el kis hibával. Megmutatom, hogy 10%-nyi nyitott
falfelület esetén is a falnyílások sokkal jobban befolyásolják a hangteret, mint a falak
elnyelése.

4.1. Az eredmények alkalmazása

Gyakorlati alkalmazási példaként a fentebb leírt módszereket a 4-es metró rezgésszige-
telési követelményrendszerének meghatározására alkalmaztuk.
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Az új metróvonal építési munkálatai 2006-ban kezdődtek meg. Jelen tézis benyújtá-
sakor folyamatban van az alagutak fúrása, és a beton alagútfalak kiépítése. A következő
hónapokban véglegesítik a pályaszerkezet mechanikai és rezgéstani terveit.

A 7300 m hosszú, mélyfúrással épített alagútszakaszon 10 állomást létesítenek. Az
alagút mélysége 5 m és 30 m között változik, a legmélyebb részek a Duna alatt futnak. A
kis mélység miatt jelentős rezgés- és zajterhelés várható a környező épületekben, ezért
a pályaszerkezet tervezésekor kiemelt figyelmet érdemel a rezgésszigetelt megoldások
kialakítása.

A Híradástechnikai Tanszék Akusztikai Laboratóriuma részt vett a rezgés-és zajkö-
vetelmények kiírásában, a tervezés folyamán a jelen disszertációban bemutatott mód-
szertant alkalmaztuk. A laboratórium feladata annak a maximálisan megengedhető
alagútrezgés-szintnek meghatározása volt, mely mellett a környező épületek zajszintje
nem haladja meg a magyar szabványok által előírt határértékeket.

Az alagútfalon előírt maximális rezgésszint meghatározását a következő lépésekben
végeztük:

• Kiterjedt méréseket végeztünk a következő célkitűzésekkel:

1. A talajszerkezet geometriai és anyagi paramétereit három helyszínen vizsgál-
tuk SASW (Spectral Analysis of Surface Waves, Felszíni rezgések spektrális
vizsgálata) módszer alkalmazásával. A mérés által szolgáltatott paraméterek
lényeges input változók a numerikus modellben

2. A 2-es és 3-as metró vonalán a metróalagút és környező épületek közti rez-
gésátvitelt mértünk. Ezek a mérések a modell hitelesítésében játszottak fon-
tos szerepet.

3. Az alagútfal tipikus rezgésszintjeit mértük ki a 2-es és a 3-as metró alagútjá-
ban elhaladó szerelvények esetében.

• Második lépésként a 2-es és 3-as metró vonalán kimért rezgésátvitel felhasználá-
sával hitelesítettük a numerikus modellt. A hitelesítés során a csatolt numerikus
modell segítségével meghatároztuk az alagútfal és a környező épületek közti rez-
gésátvitelt, majd a számított átviteli függvényeket összevetettük a mért rezgésát-
viteli jellemzőkkel.

• Az utolsó fázisban a hitelesített numerikus modell segítségével számítottuk a rez-
gésátvitelt a 4-es metró alagútja és környező épületek között. Az itt számított
átviteli függvények segítségével tudtuk meghatározni azokat a maximális alagút-
rezgéseket, melyek mellett még teljesülnek a beltéri zajra vonatkozó szabványok
előírásai.
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