
Geotechnika I: A szivárgási házi feladat bemutatása

A feladat célja: Egy bukó alapozása alatti talajtérben a felvízi és alvízi oldali burkolat nélküli 
mederfenéken működő eltérő víznyomások hatására kialakuló áramlási tér jellemzőinek vizsgálata.

A feladatot a Matlab program PDEtoolbox-ának segítségével oldhatják meg. Ehhez hozzáférést 
virtuális gépen keresztül biztosítunk. A virtuális géphez csatlakozni a Geotechnika II és 
Geotechnika III tárgyaknál megadott útmutató alapján lehet, értelemszerűen a Geo5 mrogram 
helyett a Matlab nevű gépet kell elindítani.

A virtuális gép elindítását követően el kell indítani Matlab programot az asztalon található 
parancsikonnal. A Matlab elindulása után, a ‘pdetool’ parancs begépelésével el lehet indítani az 
előadson bemutatott szerkesztőfelületet, vagy a letöltött mintafájl behívásával a szerkesztőfelület 
jelenik meg, ahol a felső menüsoron lévő ‘run’ paranccsal indítható el a script file.

Elvégzendő munkarészek:

• A feladatkiírásnak megfelelő geometria bevitele
• manuálisan a szerkesztőprogram segítségével, célszerűen használva a rajzi támogató 

funkciókat (grid, snap, axis limits, stb) egy poligon megrajzolásával,
• vagy a segédletként feltöltött script fájl betöltésével és megfelelő sorainak módosításával.

• A potenciálos áramlást leíró elliptikus homogén differenciálegyenlet paramétereinek (c= kvízszintes 
kfüggőleges, f=0, a=0) a kiírt feladatnak megfelelő megadása.

• A peremfeltételeknek a feladatnak megfelelő megválasztása (nincs áramlás: Neumann g=0, q=0, 
nyomás: Dirichlet h=1, r=nyomómagasság)

• A háló sűrítése a megfelelő ikonnal.
• A program futtatása, az erededmények, ellenőrzése, grafikus dokumentálása, az alapmodell 

esetére.
• A grafikus dokumentálás paramétereit az utolsó előtti ikon alatti menüben lehet módosítani.
• A nyomtatáshoz célszerű nem tele színes, hanem szintvonalas ábrázolást használni.
• Az áramvonalak sebességvektorainak megjelenítéséhez ne a ‘-grad(u)’, hanem a ‘-c grad(u)’ 

opciót válasszák. Ennek az alapfeladat esetén nincs különösebb jelentősége, de ha valaki 
szorgalmi feladatként más áteresztőképességű talajréteget is beépít a modelljébe, akkor van! 
(lásd rétegzettséggel párhuzamos áramlás mintapéldája)

• Az ‘options’ menüeben megadhatók a rajzi határok, a rácssűrűség stb. Az ‘axis equal’ 
kiválasztásával torzítatlan ábra jeleníthető meg.

• Meg kell vizsgálni a modellszélesség változásának hatását, és meg kell állapítani, hogy mekkora 
az a modellszélesség ami már nem befolyásolja a kapott eredményeket. Le kell írni, hogy milyen 
kritérium alapján vélik úgy, hogy egy adott modellszélesség felett már nincs befolyása a 
peremhatásnak.

• Annak megítélésére, hogy melyik modell (alap, vagy módosított) a kritikus a modellszélesség 
megválasztása szempontjából a modellszélesség hatását meg kell vizsgálni az eredeti és az 
egyénileg kiírt megváltoztatott modell(ek) esetén is.

• A kellő szélességű alap- és kiírás szerint módosított modell(ek) esetére vonatkozólag meg kell 
határozni az alapozási szerkezetre ható nyomásokat.
• A nyomásábrák felvételéhez a szintvonalak számát célszerű úgy megválasztani, hogy az 

egyes szintvonalak viszonylag kerek nyomáseséshez tartozzanak. (pl: 4m nyomáskülönbség 
esetén 19 közbenső szintvonal 20 lépcsőt jelent, ami szintvonalanként 0,2m nyomásesést ad)

• A nyomásábrák felvételéhez nagyítsanak a szerkezetre és a kijelölőkeresztet mozgassák a 
szerkezet és a vizsgált nyomásvonal metszéspontjába, olvassák le a metszéspont ismeretlen 
(x vagy y) koordinátáját, a másik pontot a geometria alapján vegyék fel. 

• Az így előállított nyomásábrákat tetszés szerint kézzel, excellel vagy, bármi más alkalmas 
programmal jeleníthetik meg és dokumentálhatják.

• A nyomásábrák alapján ki kell számítani a szerkezetre ható függőleges és vízszintes erőket 
(nyomásábra alatti területek összegezve, a felületi normálisok figyelembe vételével)



• a nyomásábrákat és a eredő erőket össze kell vetni egymással, és a változások vagy 
egyezések okát néhány mondatban elemezni kell.

• A nyomásábrán tett leolvasások alapján ki kell számítani a kilépési oldalon a (a)fal menti, (b) a 
faltól 0,5 m-re és (c) a faltól 1 m-re lévő kilépési pontokra vonatkozólag a kilépési gradiens 
értékét, és ezeket 2,0 g/cm3 telített térfogatsűrűségű medertalajt feltételezve értékelni kell 
hidraulikus talajtöréssel szembeni biztonság szempontjából. mind az alap mind a módosított 
esetre.(lásd. áramképszerkesztés Geotechnika feladatgyűjtemény)

• Plusz pontért meghatározható az átszivárgó vízmennyiség, végezhető a kiírton kívüli más 
vizgálat, figyelembe vehető rétegzett talaj.
• Az átszivárgó vízmennyiség közelítőleg meghatározható úgy, hogy az egyes függőleges 

áramcsövekre vonatkozólag meghatározzuk a hidraulikus gradienst, és az eszekből, a 
függőleges szivárgási együtthatóval számított szivárgási sebességeket szorozzuk az elemek 
hosszával (az ábrán 1 m) és az egyes csövekre meghatátozott fajlagos hozamokat 
összegezzük. 

• Kelllően pontos eredmény előállításához a nyomásábra meghatározásánál alkalmazott kb 20 
lépcső helyett itt célszerű kb.100 lépcsőt (99 szintvonal) használni.

• Ugyanez a megoldás az eredmények (u) és a hálóadatok (p t e) exportálása után a [ux,uy] = 
pdegrad(p,t,u) függvénnyel az egyes elemekre meghatározott gradiensek közül a megfelelő, 
peremen lévő elemek kiválogatásával és a vonatkozó gradiensek függőleges szivárgási 
együtthatóval való megszorzásával automatizálva is előállítható.

FONTOS!!!
Ha a munkát befejezik, vagy abbahagyják KAPCSOLJÁK KI A VIRTUÁLIS GÉPET, HOGY MÁS IS 
HOZZÁFÉRJEN A LICENSZHEZ!!!

Az erőforrások szükös volta és a kései feladatkiadás miatt a beadási határidő a az eredetileg kiírt 
helyett az utolsó előadás!!!

Jó munkát!, Ha kédésük van forduljanak hozzám! És ha gondolják dolgozzanak kis csoportokban.

Üdv:
Hudacsek Péter

li: mérés

di=1m
hi=(Hfelvíz-Halvíz)/ 100*99

qi=kf*hi/li*di


