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A téma rövid leírása4:
Egymással érintkezési, vagy ütközési kölcsönhatásban lévı testek számos
izgalmas instabilitási formát és komplex dinamikai jelenséget mutatnak,
melynek modellezése a dinamika klasszikus eszköztárával csak korlátozottan
lehetséges, de gyakorlati megértésük fontos mérnöki feladat. Ilyen kérdés
például egy véletlenszerően elejtett test végállapotainak statisztikai elemzése,
illetve egy nyugalomban lévı test stabilitásvizsgálata. Több, egymással
érintkezésben lévı test esetén pedig számos olyan rendezett állapot
lehetséges, melynek stabilitása a részecskehalmaz viselkedésének drámai
megváltozásával jár. Ezek közé tartozik a szemcsés halmazok boltozódása,
folyadékkristályok rendezıdése vagy primitív élılények összehangolt csoportos
mozgása. A témán belül elsısorban az alábbi kérdések vizsgálatát javaslom:
1. Modell kidolgozása arra, hogy egy elejtett test milyen valószínőséggel
stabilizálódik egy adott egyensúlyi helyzetében. Ez automatizált összeszerelési
folyamatok tervezésének egy fontos gyakorlati kérdése.
2. Pontos, illetve közelítı feltételek kidolgozása arra, hogy egy súrlódásos
terepen támaszkodó test, kicsiny rezgésekkel szemben mikor stabil. Ez a
feladat robotok mozgásának tervezésekor, illetve dinamikus hatások esetén
ideiglenes épületszerkezetek biztonságos tervezésének fontos, de máig
megoldatlan része.
3. Közelítı modellek és lehetıség szerint kísérletek kidolgozása egymással
ütközı, mozgó testek halmazának kollektív viselkedésére. Ezek megértése
jelenleg intenzíven kutatott statisztikus mechanikai kérdés, mely segít
megérteni egyszerő élılények közös mozgásának mechanizmusait is.
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A téma bıvebb leírása
Az ütközési és súrlódási kölcsönhatásban lévı merev testek körében számos
máig nem megértett és nehezen modellezhetı jelenség figyelhetı meg. Az
ütközések legegyszerőbb modelljei gyakran ellentmondanak a fizika
alaptörvényeinek, és még a legjobb ütközési modellek sem adnak általában
megbízható eredményt (Chatterjee & Ruina,1998). Ráadásul egy csúszó,
gördülı és ütközéseket elszenvedı merev test dinamikája nem folytonos, és
még végtelenül kicsiny mozgások esetén sem vizsgálható lineáris közelítéssel.
A merev testek mozgásához kapcsolódik többek között a mechanikának egy
évszázada ismert, de pontosan csak néhány éve feloldott ellentmondása, a
Painlevé-paradoxon amely szerint egy Coulomb surlódásnak kitett merev test
mozgásegyenleteinek bizonyos esetekben nincs megoldása (Stewart,2000),
vagy éppen több megoldása van. A fenti nehézségek miatt számos nyitott
stabilitási kérdés van ezen a területen.
Nagyon egyszerőnek tőnı kérdés az, hogy egy vízszintes lapra ejtett test
milyen valószínőséggel kerül nyugalomba egy adott végállapotban. Számos
szerzı javasolt erre speciális testek esetén használható közelítéseket, de az
egyetlen viszonylag pontos módszer az esés sokszor megismételt dinamikus
szimulációjára vagy kísérletekre alapuló statisztikák készítése, amely rendkívül
munkaigényes (Goldberg et al.,2000). Ugyanakkor ez a feladat rendszeresen
elıkerül a mérnöki gyakorlatban, automatizált összeszerelı gépsorok
alkatrész-adagolásának tervezésekor és méretezésekor. Ezért szükség lenne
egyszerő geometriai mennyiségeken alapuló pontos valószínőségi becslés
kidolgozására, amely gyorsan szolgáltat eredményt és így egy iteratív CAD-es
tervezési folyamatot hatékonyan segíthet. Ugyanez a kutatási probléma olyan
módon is megközelíthetı, hogy egy test nyugalmi helyzetének egyszerő
beavatkozásokkal való befolyásolására keresünk módszert (Moll & Erdmann,
2002).
Ha egy merev test nyugalmi állapotba kerül, az statikai értelemben tipikusan
stabil, de nem feltétlenül stabil (akár kicsiny) dinamikus zavarásokkal
szemben. Vízszintestıl eltérı terepen egy látszólag stabil egyensúlyban lévı
test a legkisebb rezgés hatására is végezhet exponenciálisan növekvı, és
instabilitáshoz vezetı mozgást. Azonban annak a pontos feltétele, hogy egy
ilyen dinamikus instabilitás mikor következhet be, még síkbeli feladatok és
egyszerő geometria esetén sem ismert (Or & Rimon, 2008ab). Ennek a
feladatkörnek a kutatása azért különösen érdekes, mert egy lépegetı robot
biztonságos mozgásához minden egyes lépésnél szükség lenne a (nem ismert)
stabilitási feltétel ellenırzésére, és merev testként modellezhetı építıipari
szerkezetek biztonságos tervezése is ugyanezt a kérdést veti fel. Hasonló
stabilitási kérdések merülnek fel robotkarok és más fogószerkezetek
tervezésekor (Rimon et al., 2008).
Végül egynél több merev test stabilitási kérdések széles palettáját veti fel.
Talán a legérdekesebb ezek közül, hogy mozgó testek sőrő halmaza milyen
módon rendezıdik, mivel ezek mind aktív szemcsés anyagok mechanikai
tulajdonságaiban (Narayan et al., 2007) mind állatok csoportos mozgásának

modellezésében (Peruani et al., 2006, Várkonyi,in press) fontos szerepet
játszanak. Ezen a területen a dinamika numerikus szimulációja is csak
korlátozottan lehetséges a feladatok számításigénye miatt, ezért nagy szükség
van kísérletekre, illetve erısen leegyszerősített modellek kidolgozására és
elemzésére.
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