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1

Bevezetés

Ezen disszertáció az els®fajú Stokes feladatot vizsgálja, amely a folyadékok
mozgását leíró Navier-Stokes egyenletrendszerb®l [25] származtatható:

−∆~u + grad p = f~ és div ~u = 0.

(1)

Ezen egyenletrendszer megoldásai a folyadék ~u sebességét és p nyomását leíró
függvények, amelyeket megfelel®en választott függvényterekben keresünk.
A függvénytereket értelmezhetjük síkbeli vagy térbeli tartományon is. A
megoldáshoz a keresett sebességre peremfeltételeket írunk el® a vizsgált tartomány peremén. Dirichlet peremfeltétel esetén a Stokes feladatot els®fajúnak nevezzük.
Az értekezés két f® részb®l épül fel.
Az els® részben vizsgáljuk egy síkbeli tartományon kit¶zött els®fajú Stokes
feladathoz tartozó Schur komplemens operátort és a tartomány inf-sup konstansát, amelynek négyzete a Schur komplemens operátor legkisebb pozitív sajátértéke. Az inf-sup konstansnak dönt® szerepe van a Stokes feladat stabil megoldhatóságában. Értéke csak a taromány alakjától, azaz
peremének tulajdonságaitól függ. A tartomány alakja szoros kapcsolatban
van továbbá a tartomány Riemann-féle konform leképezésével. Ezen kapcsolatot felhasználva vezetjük le eredményeinket.
A második részben ismertetjük a Stokes függvények reprezentációjában
elért eredményeket. Stokes függvényeknek nevezzük a homogén (1) rendszer
(azaz f~ = 0 esetén) megoldásait a sebességre el®írt Dirichlet peremfeltétel
esetén. A Stokes függvényekre kapott eredményeket általánosítjuk a lineáris
rugalmasságtani egyenletre is.
Az értekezés els® része f®ként az [53] és [54] cikkekre; a második része
pedig az [55] cikkre épül.
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Konform leképezések használatával kapott eredmények

Ebben a részben f®ként az els®fajú Stokes feladathoz tartozó

S = div ∆−1
0 grad : L2 (Ω) → L2 (Ω)

(2)

Schur komplemens operátort vizsgáljuk, ahol ∆0 jelöli a vektor Laplace operátort homogén Dirichlet peremfeltétel esetén.
Levezetjük a felhasznált módszerrel az Ω tartományhoz rendelhet®

F = P ◦ C : AL2 (Ω) → AL2 (Ω),
1

(3)

Friedrichs operátor és az S Schur komplemens operátor között fennálló kapcsolatot. P jelöli az L2 (Ω) tér analitikus függvényeket tartalmazó AL2 (Ω)
alterére képez® ortogonális vetítést, C pedig a konjugálás operátora. Ezen
kapcsolatot adja meg a  [13]-ban már megfogalmazott  alábbi
2.1 Tétel

Legyen az

Ω síktartomány pereme megfelel®en sima.

Ekkor a tar-

tományhoz rendelhet® Schur komplemens és Friedrichs operátorok az alábbi
kapcsolatban vannak:

2S = I − C ◦ F.

(4)

A 2.1 tételbeli tartomány ∂Ω peremének megfelel® simasága
feltétele az operátorok között megfogalmazott kapcsolat teljesülésének. Másrészt ∂Ω simasága kapcsolatban van a tartományt az egységkörre képez® konform leképezés tulajdonságaival is. A 2.1 Tétel állítását bizonyítjuk megfelel®en sima peremgörbékkel rendelkez® többszörösen összefügg® tartományok
esetében is. A bizonyításhoz felhasználjuk [22] eredményeit.

2.2 Megjegyzés

A konform leképezések használata lehet®vé teszi a tanulmányozott (2) és
(3) operátorok egyfajta mátrix reprezentációját is. Ehhez felhasználjuk az

FD (p) := (F(f ) ◦ g)g 0 : AL2 (D) → AL2 (D)

(5)

operátort, ahol p = (f ◦ g)g 0 és a

g:D→Ω

(6)

függvény jelöli a D egységkörlap bijektív konform leképezését az Ω tartományra. Az FD operátor reprezentálható egy végtelen M mátrixszal,
amennyiben az AL2 (D)-beli függvényeknek azok Taylor sorának együtthatóiból képezett vektorokat feleltetünk meg.
2.3 Következmény

Ω = g(D) síktartomány F
S Schur komplemens operátora unitér ekvivalens
M végtelen mátrix által meghatározott

Az egyszeresen összefügg®

Friedrichs operátora illetve
módon megfeleltethet® az

MC

és

1
(I − CMC) ,
2

lineáris operátoroknak.



Az M mátrix a következ® végtelen sorozatokból alkotott

2.4 Megjegyzés

vektortéren hat:

)
∞
2
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2

M elemeit a g és g10 függvények Taylor soraiban szerepl® együtthatókból
képzett sorok határozzák meg. Vannak azonban olyan g függvények, amelyek esetén M elemeit meghatározó sorok divergensek. Megadunk néhány
feltételt, amelyek biztosítják ezen sorok konvergenciáját.

Az FD operátort és az M mátrix felépítését tanulmányozva megfogalmazunk néhány állítást (2) és (3) tartománytól való függésére.
2.5 Tétel

Legyen az

η

függvény az

Ω

tartomány konform leképezése az

Ω̃

tartományra, és teljesítse mindkét tartomány a 2.1 Tétel feltételeit. Ekkor
érvényesek az alábbi becslések:

kF̃ − Fk ≤ 2 sup | sin(arg η 0 (w))|,

(7)

w∈Ω

kS̃ − Sk ≤ sup | sin(arg η 0 (w))|.

(8)

w∈Ω


A 2.5 Tétel folytonossági eredménye átfogalmazható a tartományok peremén értelmezett τ ill. τ̃ érint® egységvektorok felhasználásával:
2.6 Megjegyzés

kF̃ − Fk ≤ 2 max | sin(arg τ̃ (w) − arg τ (w))|,

(9)

kS̃ − Sk ≤ max | sin(arg τ̃ (w) − arg τ (w))|,

(10)

w∈∂Ω

w∈∂Ω

ahol z az egységkörön van és w = g(z).

ρ≥1

2.7 Lemma

Legyen

egy pontosan

ρ-adfokú

2.8 Lemma

Az

véges rangúak,


M ∈ Cρ×ρ pontosan akkor, ha (6)
az M ∈ Cρ×ρ mátrix rangja ρ.


egész szám.

polinom. Ekkor

M mátrix és a megfelel® F és S operátorok pontosan akkor
ha (6) egy racionális törtfüggvény.


A 2.7 Lemmával kapcsolatos speciális tartományok az ún. (klasszikus)
kvadratúra-tartományok. A 2.8 Lemma eredménye már ismert tetsz®leges
kvadratúra-tartomány esetére [39], ahol a bizonyításhoz nem használták a
konform leképezéseket. Azonban ezek használata a bizonyításban nem csak
az egyszeresen összefügg® tartományhoz kapcsolódó operátorok magterének
dimenziójáról ad információt, hanem annak szerkezetér®l is.
2.9 Tétel

Legyen

tartomány. Ekkor
menziója

ρ + 1.

Ω egyszeresen összefügg® ρ + 1 rend¶ (ρ ≥ 0) kvadratúraa kapcsolódó F és I − 2S operátorok magterének kodi-

A magterek a tartomány Schwarz függvényének nevez®jével

el®állíthatóak.
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2.10 Lemma

M

Legyen az

Ω = g(D)

tartomány véges terület¶.

Ekkor az

mátrixnak van nem nulla eleme. Vannak végtelen terület¶ tartományok,

melyekhez tartozó

M

a nullmátrix.



Az operátorok vizsgálata után tanulmányoztuk a spektrumukat is, különös
tekintettel a β0 (Ω) inf-sup konstansra, amelynek négyzete a Schur komplemens operátor legkisebb pozitív sajátértéke. Kiindulási pontként a Friedrichs
egyenl®tlenség [21] egy alternatív formáját választottuk: létezik egy ΓΩ ≥ 1
konstans, hogy bármely u és v konjugált harmonikus, L2 (Ω) térbeli függvényekre
Z
Z
Z

v 2 dA feltéve, hogy

u2 dA ≤ ΓΩ

Ω

Ω

udA = 0.

(11)

Ω

Számos eredményt vezethetünk le ebb®l kiindulva:
2.11 Következmény

leképezés

g0

Legyen

Ω = g(D)

tartomány olyan, hogy a konform

deriváltja folytonos a zárt egységkörlapon és

zitív alsó és fels® korláttal az egységkörön. Ekkor az

Ω

|g 0 |

rendelkezik po-

tartomány inf-sup

konstansára érvényes az alábbi egyenl®tlenség:

1
1 inf z∈∂D |g 0 (z)|
√ ·
≤ β0 (Ω) ≤ √ .
0
2 supz∈∂D |g (z)|
2
Az egyenl®ségek

g(z) = z ,

2.12 Következmény

Ω

lezárásán, és

peremen. Ekkor

Ω = D,

esetén teljesülnek.



Rendelkezzenek az

peremgörbékkel, hogy az
folytonos

azaz

(12)

Ω és Ω̃ tartományok olyan sima
η : Ω → Ω̃ bijektív konform leképezés deriváltja
|η 0 | rendelkezik pozitív alsó és fels® korláttal ∂Ω

inf ∂Ω |η 0 |
β0 (Ω) ≤ β0 (Ω̃).
sup∂Ω |η 0 |


Ha η majdnem az identikus leképezés abban az értelemben, hogy η 0 − 1
maximum normája kicsi, akkor érvényes a következ®:
2.13 Tétel

w∈Ω

η : Ω → Ω̃ bijektív konform leképezés olyan, hogy bármely
|η (w) − 1| ≤ ε < 1 , akkor

Ha az

esetén

0

1−ε
1+ε
β0 (Ω) ≤ β0 (Ω̃) ≤
β0 (Ω)
1+ε
1−ε
következik a tartományok inf-sup konstansaira.
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(13)



Legyen az Ω tartomány pereme C 1,α sima valamely 0 <
α < 1 esetén. Konvergáljon az Ωn , n = 1, 2, . . . tartománysorozat Ω tartományhoz abban az értelemben, hogy a megfelel® konform leképezésekre
igaz legyen a következ®: tetsz®leges 0 < ε < 1 esetén létezik olyan N természetes szám, hogy
sup |gn0 − g 0 | < ε,
(14)

2.14 Megjegyzés

D

bármely n > N esetén. Ekkor 2.13 Tétel alapján következik

lim β0 (Ωn ) = β0 (Ω),

n→∞

azaz a tartománysorozat tagjainak inf-sup konstansaiból képezett számsorozat
határértéke a tartománysorozat határértékének inf-sup konstansa. Így kaptunk egy elégséges feltételt az inf-sup konstans tartománytól való folytonos
függésére. Ha (14) feltételnél kevesebbet teszünk fel, akkor az inf-sup konstans konvergenciája nem garantált, amit a gm (z) = z − mc z m , m > 1,
0 < |c| ≤ 1 függvények példája jól illusztrál. Ha Ωm = gm (D), akkor az Ωm
tartománysorozat konvergál az egységkörlaphoz, de

1 |c|
1
−
< = β02 (D).
m→∞
2
4
2
A fenti eredményt az operátorok mátrix reprezentációjának segítségével nyertük.

lim β02 (Ωm ) =

A sajátértékek multiplicitása is jól tanulmányozható a konform leképezések
segítségével.
2.15 Tétel

Legyen az egyégkörlap bijektív konform leképezése a következ®

alakú:

g(z) =

∞
X

anM +1 z nM +1 ,

(15)

n=0

ahol

a1 6= 0

és

M ≥2

tetsz®leges egész. Ekkor vannak a Schur komplemens

operátornak többszörös sajátértékei.



A 2.15 Tételben szerepl® tartományok M -szeres forgási
szimmetriával rendelkeznek. A dolgozatban adunk példát olyan tartományra,
amely inf-sup konstansának négyzete a Schur komplemens operátor kétszeres
sajátértéke.

2.16 Megjegyzés

A 2.11 Következmény illetve a Schur komplemens operátor mátrix-reprezentációjának segítségével becslést adunk néhány speciális
tartomány (pl. csillagszer¶, konvex ill. közelít®leg kör alakú tartományok)
inf-sup konstansának értékére. Adunk néhány példát sarokkal rendelkez®
tartományok esetére is: végtelen szögtartomány, körgy¶r¶cikk stb.

2.17 Megjegyzés
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3

Reprezentációs eredmények

Ebben a részben a Stokes függvények reprezentációs képleteit tanulmányozzuk [55] alapján. Nem alkalmazzuk a komplex függvénytant, mert 3 dimenziós tartományokkal is foglalkozunk. Azonban megmutatjuk a kapcsolatot az
el®z® részbeli eredményekkel.
El®ször bizonyítjuk [29] és [30] reprezentációs képleteinek ekvivalenciáját.
A bizonyítás egy a ~q és p konjugált párokra vonatkozó hasonló reprezentációs
képleten alapul, amelyeket az Ω térbeli tartományon [50] alapján az alábbiak
szerint értelmezünk:
rot ~q(~x) = −∇p(~x),

div ~q(~x) = 0 ahol ~x ∈ Ω.

(16)

Ω ⊂ R3 tartomány csillagszer¶ az origóra nézve.
Ekkor az Ω-n értelmezett (~
q , p) függvények pontosan akkor alkotnak konjugált párt, ha léteznek olyan Ω-n harmonikus ϕ és φ függvények, hogy

3.1 Lemma

Legyen az

~q(~x) = ∇ϕ(~x) + ~x × ∇φ(~x),
p(~x) = φ(~x) + ~x · ∇φ(~x),
~x ∈ Ω.
(~q, p) pár,

(17)
(18)

ahol

Ezeket a harmonikus függvényeket egyértelm¶en meghatározza

a

amennyiben

Z

ϕ(0) = φ(0) = p(0) = 0:

1

1 1− 1
e τ p(τ~x)dτ,
(19)
2
0 τ
 Z 1

Z 1
ϕ(~x) =
~x · ~q(τ~x)dτ =
~x · (~q(τ~x) − τ~x × ∇φ(τ~x)) dτ . (20)
φ(~x) =

0

0


3.2 Tétel

Legyen az

Ω ⊂ R3

tartomány csillagszer¶ az origóra nézve. Ekkor

[29] és [30] reprezentációs képletei ekvivalensek.



A 3.2 Tételben szerepl® reprezentációs képleteket kapcsolatba hozzuk még egy harmadik eredménnyel is, melyet Papkovich-Neuber
reprezentációnak neveznek [38].

3.3 Megjegyzés

Tanulmányozzuk azt a kérdést is, hogy a 3.2 Tétel eredményét hogyan
általánosíthatjuk a csillagszer¶ tartományok esetér®l tetsz®leges tartományok
esetére.
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3.4 Tétel

Legyen

Ω ⊆ R3

akkor alkot Stokes-párt az

tetsz®leges tartomány.

Ω

Ekkor

(~v , p) pontosan
w
~ és ψ har-

tartományon, ha léteznek olyan

monikus függvények, hogy

1
1
~ − rot (~x × w
~ + ψ~x) + w,
~
~v = − ∇ (~x · w)
2
2
p = −2 div w.
~

(21)
(22)

Ezek a harmonikus függvények a következ®képpen adhatók meg:

2
1
~v − (p~x − ~x × rot ~v ) ,
3
6
1
ψ = − ~x · rot ~v .
6

(23)

w
~ =

(24)

Ezt követ®en a fentiekhez hasonló reprezentációs eredményeket fogalmazunk meg a lineáris rugalmasságtani egyenletre. (Ezeket tekinthetjük a
[29] és [30]-beli eredmények általánosításának.)

Ω ⊂ R3 tartomány csillagszer¶ az origóra
ν ∈ R, ν 6= 34 , 1. A ~v ∈ C2 (Ω) és p ∈ C1 (Ω) függvények

3.5 Tétel

legyen

Legyen az

nézve, és
pontosan

akkor elégítik ki a

∆~v = ∇p,
összefüggéseket, ha létezik olyan

div ~
v

~h ∈ C2 (Ω)

= νp

(25)

harmonikus függvény, amelyre


 3
1
~
~
~v (~x) = − ~x div h(~x) + ~x × rot h(~x) +
− 2ν ~h(~x),
2
2
p(~x) = −2 div ~h(~x), ahol ~x ∈ Ω.

(26)
(27)

Ez a harmonikus függvény egyértelm¶en meghatározott, mégpedig





1
1
~x × rot ~v (~x) + ~x × ∇φ(~x) ,
~v (~x) −
p(~x)~x −
4
1−ν
(28)
Ω tartományon harmonikus φ függvény értelmezése:
Z 1
1
φ(~x) = −
t4(1−ν)~x · rot ~v (t~x)dt.
(29)
4(1 − ν) 0

2
~h(~x) =
3 − 4ν
ahol az


A 3.5 Tételhez hasonló reprezentációs eredményeket vezetünk le kétdimenziós tartományok esetére is.
7

Ω ⊆ R2 egy tetsz®leges tartomány és legyen ν ∈ R, ν 6=
~v ∈ C2 (Ω) és p ∈ C1 (Ω) függvények pontosan akkor elégítik ki (25)
összefüggéseket, ha létezik olyan ~
h ∈ C2 (Ω) harmonikus függvény, amelyre

3.6 Tétel

Legyen

1
, 1. A
2


1
~x div ~h (~x) + ~x⊥ rot ~h (~x) + (1 − 2ν)~h (~x) ,
2
p (~x) = −2 div ~h (~x) , ahol ~x ∈ Ω;

~v (~x) = −

(30)
(31)

ez a harmonikus függvény egyértelm¶en meghatározott, mégpedig

~h (~x) =

1
1 − 2ν




1
1
⊥
~v (~x) −
p (~x) ~x −
~x rot ~v (~x)
,
4
1−ν

ahol

~x ∈ Ω.
(32)


A (30) és (31) képletek átírhatóak olyan komplex alakba,
amelyek ekvivalensek a 2. részben használtakkal.

3.7 Megjegyzés

Befejezésül összefüggéseket fogalmazunk meg a kétdimenziós illetve háromdimenziós reprezentációs eredmények között.

Köszönetnyilvánítás
Köszönöm témavezet®mnek, Dr. Stoyan Gisbert Professzor Úrnak, a témafelvetést, valamint a munkám során adott folyamatos támogatást és bátorítást.
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