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Szívócső optimalizálása

A projekt célja olyan alapkutatások végzése volt a szimuláció és optimalizáció innovációt
célzó területein, amelyek a rendelkezésre álló módszerekkel és eszközökkel nem
megoldható problémákra adtak nemzetközi szintű válaszokat. Ennek érdekében
felállításra került egy kutatói csoport,
neves külföldi szakemberek és a
Széchenyi István Egyetem munkatársai tevékenykedtek közösen. A publikált eredmények
bekerültek a felsőoktatási képzés anyagába, valamint hasznosításra kerültek a későbbi
alkalmazott kutatások és ipari gyártásfejlesztések során.
A gyártásfejlesztés egyik fontos eszköze a számítógépes szimuláció, ám az ipari
alkalmazásnak gyakran gátat szab a megoldandó problémák összetettsége. A valódi
életben előforduló, komplex feladatok szimulációja olyan bonyolult számítási folyamatot
feltételez, amely időigényessége miatt nem illeszthető be a termék előállításának
ütemtervébe. Ráadásul egyre több olyan fejlesztési kihívás jelentkezik, amelyekkel a
jelenleg forgalomban lévő szimulációs szoftverek nem képesek megbirkózni.
Ebben a projektben éppen ezért olyan alapkutatásokat végeztünk, amelyek gyors
szimulációk létrehozására irányultak. Ezek alkalmazása nagymértékben lerövidíti a
számítási időt, egyben képesek a ma elérhető programokkal meg nem oldható feladatok
ellátására. Ehhez egyrészt alkalmas matematikai eljárásokat fejlesztettünk, másrészt
megteremtettük a korszerű, gyors hardveren való futtatás lehetőségét.
A szimulációs számítások minél gyorsabb elvégzését az is indokolja, hogy ezáltal egységnyi
idő alatt több lehetőség kipróbálása valósulhat meg, azaz pontosabb matematikai
optimalizáló algoritmusok alkalmazása válik lehetővé.
A projekt során létrejött a Szimuláció és Optimalizáció kutatócsoport, amely numerikus
matematikai algoritmusokat fejleszt az ezek kipróbálásához nélkülözhetetlen kutatásra
használt számítógépes implementációkkal, amelyek komplex fizikai, elsősorban
áramlásokhoz kapcsolódó folyamatokat szimulálnak, azok számított paramétereit
optimalizálják, valamint termelési rendszereket modelleznek és optimalizálnak.
A kutatás arra irányult, hogy mindezt lényegesen gyorsabban érjük el, mint az
összehasonlítás alapjául szolgáló mérnöki szoftverek.
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