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1 Úvod

V tejto práci sa zaoberáme tokom kvapalín v pórovitom prostredí. Pod
pórovitým prostredím si pre za£iatok predstavme nie£o ako ²pongiu, prí-
padne piesok £i ²trk, kvapalinu pre jednoduchos´ povaºujme za vodu. Pô-
sobením napríklad gravita£nej sily a sacej schopnosti nenasýteného prostredia
má voda tendenciu cez takéto prostredie preteka´, pri£om nás zaujíma, ako
tento proces bude prebieha´. Dôvody, ktoré nás vedú k skúmaniu tejto prob-
lematiky sú hlavne ekologické. Kedy sa voda, ktorá práve napr²ala dostane aº
k podzemnej vode? Ko©ko kontaminantu, ktorý je v nej rozpustený sa dostane
k zdrojom pitnej vody a ako ve©mi ju zne£istí? Toto v²etko a e²te omnoho
viac problémov sa vyskytuje vo viacerých oblastiach vedy aj kaºdodenného
ºivota.

Vytváraním modelov, ktoré dostato£ne popisujú tieto zloºité procesy sa
uº nieko©ko desa´ro£í zaoberá £as´ vedeckej komunity. Prvým fyzikom, ktorý
v roku 1856 empiricky sformuloval zákon, ktorým sa riadi tok vody v plne
saturovanom zvislom st¨pci piesku bol Henry Darcy.

Pri modelovaní toku v £iasto£ne nasýtenom prostredí bolo potrebné nájs´
vz´ah medzi sacou silou a mierou nasýtenia vzorky. V tejto práci pouºívame
vz´ahy, ktoré empiricky objavil Van Genuchten [2]. Objavujú sa v nich dva
parametre, ktoré súvisia s konkrétnym prostredím a bez ktorých na²e modely
nevieme pouºi´. Jedným z hlavných cie©ov tejto práce je ur£ovanie týchto
parametrov.

Ako prví vz´ahy medzi sacími vlastnos´ami a mierou saturácie pomocou
centrifúgy odmerali Hassler s Brunnerom v práci [4]. V práci [6] nájdeme
pekný preh©ad techník, ktoré sa dovtedy pouºívali na meranie uº spomí-
naných parametrov. V [7] boli pouºité elektródy in²talované vo vnútri vzorky,
ktoré vysielali elektrické signály, na základe ktorých sa potom autori snaºili
rekon²truova´ pôvodné parametre.

Táto práca nadväzuje na tieto my²lienky a prichádza s novými metódami
numerického modelovania a moºnos´ou pouºíva´ k ur£ovaniu parametrov iba
neinvazívne merania. Navrhujeme upravi´ centrifúgu tak, aby dokázala sig-
nalizova´, kedy rotujúca vzorka dosiahne ur£itú predpísanú ve©kos´ rota£ného
momentu. Po£as rotácie teda budeme mera´ iba £as, kedy táto situácia nas-
tane. Takisto budeme potrebova´ mera´ objem nate£enej vody do vzorky,
resp. vyte£enej vody zo vzorky. Pomocou na²ich numerických algoritmov sme
schopní len na základe týchto informácií ºiadané parametre ur£i´.
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2 Základné pojmy a modely

Za£neme tým, ºe si ujasníme nieko©ko základných pojmov (pár z nich uº bolo
letmo spomenutých v úvode).

Pórovité prostredie sa vyzna£uje tým, ºe obsahuje tuhé £asti aj medze-
ry, pri£om predpokladáme, ºe sú rozmiestnené v istom zmysle rovnomerne.
V tejto práci sa na veci pozeráme makroskopickým poh©adom, to znamená
neberieme do úvahy konkrétne tvary a ve©kosti medzierok, ani konkrétnu
²truktúru pevných £astí, ale len "priemerné vlastnosti" materiálu ako celku.

Veli£ina, ktorá nám ur£uje, ko©ko vody sa nachádza v jednotkovom ob-
jeme pórovitého materiálu sa nazýva saturácia a ozna£uje θ. Saturácia je
ur£ite men²ia ako porozita φ, ktorá vyjadruje objem medzierok v jednotkovom
objeme materiálu. V praxi v²ak £asto ostáva aj po naplnení materiálu kva-
palinou v medzierkach zbytkový vzduch, teda maximálna moºná saturácia
je ozna£ená θs a je men²ia ako porozita. Taktieº existuje minimálna satu-
rácia, ktorá sa zvykne nazýva´ reziduálna saturácia a ozna£ova´ θr. Môºe
by´ rovná nule, ale vä£²inou je vä£²ia, pretoºe po vysu²ení vzorky v nej
zvykne osta´ zbytkové mnoºstvo kvapaliny. V ¤al²om texte budeme pouºíva´
aj pojem efektívna saturácia, ktorá je ozna£ená u a je de�novaná vz´ahom
u = (θ − θr)/(θs − θr).

Konkrétna vzorka pórovitého materiálu teda môºe by´ bu¤ saturovaná
(vtedy je u = 1), alebo £iasto£ne saturovaná (u ∈ (0, 1)), alebo suchá (u = 0).
V saturovanej oblasti môºeme tok kvapaliny modelova´ prostredníctvom Dar-
cyho zákona. V £iasto£ne saturovanej oblasti sa tok riadi Richardsovou rovni-
cou, ktorá je nelineárna a obsahuje singularitu. V nami skúmaných situáciách
bude vzorka obsahova´ rôzne oblasti, ktoré budú rôzne saturované aº suché.
Situáciu skomplikuje prítomnos´ rozhraní medzi týmito oblas´ami a ich po-
hyb v £ase.

Tretia veli£ina, ktorá popisuje vlastnosti plne alebo £iasto£ne saturovanej
vzorky sa nazýva piezometrický tlak, ktorý meriame vý²kou h vodného st¨pca.
Môºeme si tento tlak predstavi´ ako chu´ danej látky nasáva´ kvapalinu
z vonku. V ¤al²om texte tento pojem pouºívame e²te v ²ir²om kontexte;
pri saturovanej vzorke kladnou hodnotou h ozna£ujeme tlak kvapaliny, pri
£iasto£ne saturovanej vzorke záporná hodnota h vyjadruje saciu silu ne-
nasýteného prostredia. Ako bolo spomínané v úvode, vz´ah medzi h a u
bol prvýkrát empiricky zistený v [2] a môºeme ho vyjadri´ nasledovne:

u =

(
1

1 + (γh)n

)m

, (1)

kde m = 1 − 1/n; m,n > 0, a γ < 0 sú parametre, ktoré charakterizujú
vlastnosti materiálu a tieº boli spomínané v úvode.
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Obr. 1: Obrázok vzorky po£as centrifugácie.

2.1 Model toku kvapalín po£as centrifugácie

Najviac pozornosti v tejto práci venujeme modelu toku kvapaliny do pórovitej
vzorky po£as centrifugácie. Centrifúgu pouºívame na to, aby sme mohli po-
mocou vysokej odstredivej sily urýchli´ inak dlho trvajúce experimenty.

Predstavme si, ºe na centrifúgu pripevníme vo vzdialenosti r0 od stredu
jednorozmernú vzorku d¨ºky L. Situácie je ilustrovaná na obrázku 1. Vzdi-
alenos´ od stredu centrifúgy budeme ozna£ova´ r. Na za£iatku a na konci
vzorky sú umiestnené nádrºky s vodou, pri£om prvá je na za£iatku experi-
mentu naplnená vodou (vývoj mnoºstva vody v nej budeme ozna£ova´ l(t))
a druhá je prázdna a slúºi na zbieranie vody. Experiment za£neme so suchou
vzorkou. Hne¤ po rozto£ení centrifúgy je voda v´ahovaná sacou silou suchej
vzorky a tla£ená odstredivou silou smerom od stredu centrifúgy. Vo vzorke
vzniknú tri oblasti oddelené dvomi rozhraniami.

Prvá oblas´ bude plne saturovaná, kde bude plati´ h > 0 pri£om od
£iasto£ne saturovanej oblasti bude oddelená rozhraním, ktoré nazveme sa-
turovaný front. Pohyb tohto frontu bude popisova´ funkcia s1(t). Na tejto
oblasti bude pohyb kvapaliny opisova´ Darcyho rovnica

Ks∂r

(
∂rh− ω2

g
r

)
= 0, pre r ∈ (r0, r0 + s1(t)), (2)

kde Ks je hydraulická konduktivita (kon²tanta charakterizujúca vlastnosti
vzorky aj kvapaliny), ω je uhlová rýchlos´ a g je gravita£ná kon²tanta.

Druhá oblas´ bude £iasto£ne saturovaná, teda bude plati´ h < 0. Od plne
saturovanej oblasti je oddelená saturovaným frontom a od suchej oblasti bude
oddelená rozhraním, ktoré nazveme suchý front. Pohyb tohto frontu bude
popisova´ funkcia s2(t), ktorú ²peci�kujeme neskôr. Tok kvapaliny v tejto
oblasti vieme modelova´ pomocou Richardsovej rovnice

∂tθ = ∂r

(
Ksk(u)

(
∂rh− ω2

g
r

))
pre r ∈ (r0 + s1(t), r0 + s2(t)). (3)
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�len Ksk(u) popisuje hydraulickú konduktivitu v £iasto£ne saturovanej
oblasti (resp. permeabilitu), ktorá nie je kon²tantná, ako tomu bolo pri
plne saturovanej oblasti. Nelineárny £len k(u) bol empiricky zistený Van
Genuchtenom a vieme ho vyjadri´ ako

k(u) = u
1
2

(
1−

(
1− u

1
m

)m)2
, (4)

kde m,n, γ sú tie isté parametre ako v (1).

2.2 Transport a disperzia kontaminantu

V praxi nás £asto zaujíma nielen tok kvapaliny, ale aj pohyb kontaminantu,
ktorý je v danej kvapaline rozpustený. Drobné £iasto£ky kontaminantu sa
presúvajú v smere toku kvapaliny a tieº v smere niº²ej koncentrácie kon-
taminantu. Ke¤ ozna£íme w koncentráciu kontaminantu v kvapaline, dané
princípy nám modeluje rovnica

∂t(θw) = −divJ = −div(θvw − θD∇w),

kde J je tok kontaminantu (mnoºstvo kontaminantu, ktoré prejde cez jed-
notkovú plochu za jednotkový £as). Tento tok je v skuto£nosti sú£tom dvoch
rôznych £iasto£ných tokov, a to advektívneho a disperzného toku. Advek-
tívny tok, ktorý popisuje uº spomínaný pohyb £iasto£iek v smere toku kva-
paliny, je daný sú£inom rýchlosti kvapaliny v a mnoºstvom kontaminantu
v jednotkovom objeme θw. Disperzný tok sa odohráva v smere záporného
gradientu koncentrácie, pri£om D je koe�cient proporcionality.

3 Ciele dizerta£nej práce

• Vyvinú´ a popísa´ matematický model, pomocou ktorého vieme mode-
lova´ tok kvapaliny pri natekaní do suchého prostredia a pri vytekaní
z plne nasýteného pórovitého prostredia po£as centrifugácie.

• Nájs´ numerickú metódu, ktorá dokáºe vývoj toku kvapaliny pre tento
model efektívne a presne spo£íta´.

• Pouºi´ túto numerickú metódu na rie²enie inverznej úlohy s cie©om
ur£i´ parametre charakterizujúce vlastnosti pórovitých materiálov.

• Preskúma´ rôzne vstupné dáta, ktoré sa dajú získa´ neinvazívnymi
meraniami (zmena ´aºiska, rota£ného momentu, mnoºstva vody v ná-
drºkách, pohyb suchého frontu). Zisti´ pri akom mnoºstve ktorých dát
je rekon²trukcia parametrov £o najpresnej²ia.
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• Podoprie´ pouºitie danej numerickej schémy teoretickými výsledkami.

• V prípade toku kvapalín spolu s transportom kontaminantu aproxi-
mova´ presné rie²enie postupnos´ou pribliºných rie²ení, ktoré získame
diskretizáciou priestorovej premennej a zmenou pôvodného systému na
systém ODR. Pomocou apriórnych odhadov dokáza´ existenciu slabého
rie²enia.

• Dokáza´ konvergenciu k slabému rie²eniu pre dané pribliºné rie²enia.

4 Numerické výsledky

V tejto £asti si najprv predstavíme konkrétny model a jeho numerickú apro-
ximáciu. Potom si ukáºeme nieko©ko numerických experimentov.

4.1 Matematický model

Z Richardsovej rovnice sa pomocou transformácie na pevnú oblas´ (0, 1),
ktorú vieme zapísa´ x = (r − r0 − s1(t))/(s2(t)− s1(t)) stane rovnica

ut =
Ks

(θs − θr)S2
21

(
D(u)ux − Sk(u)

ω2

g
(r0 + s1 + xS)

)
x

+

+
1

S
(ṡ1(1− x) + ṡ2x)ux, (5)

pri£om S ozna£uje s2(t)− s1(t). Po£iato£né a okrajové podmienky sú

u(0, t) = 1, u(1, t) = 0, u(x, 0) = ũ0(x).

Integrovaním Darcyho rovnice vieme získa´ vyjadrenie pre h v plne sa-
turovanej oblasti. Pouºitím faktu, ºe tok je v celej plne saturovanej oblasti
kon²tantný a ºe sa rovná zápornej zmene mnoºstva kvapaliny v prednej ná-
dobe dostaneme rovnicu

l̇(t) = −Ks
ω2

2gs1(t)

(
2r0s1(t) + s1(t)

2 + l(t)(2r0 − l(t))
)
. (6)

V prácach [3] a [5] môºeme £erpa´ informácie, ktoré vieme pouºi´ pri
zis´ovaní správania pohybu suchého frontu. Získame rovnicu

ṡ2(t) =
−Ksm

2

p(θs − θr)γ(n− 1)(s2(t)− s1(t))
∂xu(1, t)

p, kde p =
1

2
+

1

m
· (7)
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Pohyb saturovaného frontu ur£íme pomocou zákona zachovania, inými
slovami, ºe mnoºstvo kvapaliny v systéme M(t) je stále kon²tantné a vieme
ho vyjadri´ ako

M(t) = l(t)︸︷︷︸
komora

+(θs − θr)s1(t)︸ ︷︷ ︸
sat. obl.

+(θs − θr)

∫ r0+s2(t)

r0+s1(t)

u(r, t)dr︸ ︷︷ ︸
nesat. obl.

= C. (8)

4.2 Diskretizácia

Na získanie numerického modelu potrebujeme najprv diskretizova´ premen-
nú x

0 = x0 < x1 < x2 < . . . < xN−1 < xN = 1,

pri£om ve©kos´ intervalu (xi−1, xi) ozna£íme αi. Hodnotu pribliºného rie²enia
v bode xi na intervale (0, T ) ozna£uje funkcia

ui(t) := u(xi, t).

Priestorové derivácie nahradíme pomocou diferencií

∂xu(x, t)|x=xi+1/2
≈ ui+1(t)− ui(t)

αi+1

:= ∂xu
+
i ,

∂xu(x, t)|x=xi−1/2
≈ ui(t)− ui−1(t)

αi

:= ∂xu
−
i .

Budeme potrebova´ aj hodnoty v polovi£ných bodoch D(u(xi−1/2)) = Di−1/2

a k(u(xi−1/2)) = ki−1/2 pre i = 1, . . . , N. Rovnicu (5) potom aproximujeme
pomocou systému N − 1 oby£ajných diferenciálnych rovníc

u̇i =
2Ks

(αi + αi+1)(θs − θr)S2

[
Di+1/2∂xu

+
i −Di−1/2∂xu

−
i −

−S
ω2

g

(
ki+1/2(r0 + s1 + xi+1/2S)− ki−1/2(r0 + s1 + xi−1/2S)

)]
+

+
1

S
(ṡ1(1− xi) + ṡ2xi)∂xLi(x)

∣∣∣
x=xi

, (9)

kde Li(x) ozna£uje deriváciu Lagrangeovho polynómu prechádzajúceho hod-
notami (xi−1, ui−1), (xi, ui) a (xi+1, ui+1).

Rovnicu (6) vieme schematicky zapísa´

l̇(t) = −q(t) := f1(l(t), s1(t)),
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£o vlastne vyjadruje, ºe pravá strana je nejakou funkciou premenných l(t)
a s1(t).

Rovnicu (7) aproximujeme

ṡ2(t) ≈ −Ksm
2

p(θs − θr)γ(n− 1)(s2(t)− s1(t))

(
∂xLN−1(x)

∣∣
x=1

)p
:= f3(s1, s2, uN−2, uN−1) ,

pri£om £len ∂xu(1, t)
p odhadneme pomocou derivácie Lagrangeovho polynómu,

ktorý prechádza bodmi (xN−2, uN−2), (xN−1, uN−1) a (xN , 0).
V rovnici vyjadrujúcej zachovanie mnoºstva kvapaliny (8) nahradíme in-

tegrál sumou a dostaneme

l(t)+ s1(t)(θs− θr)+ (s2(t)− s1(t))(θs− θr)

(
α1

2
+

N−1∑
1

ui(t)
αi+1 + αi

2

)
= C.

Tieto rovnice spolo£ne nám dávajú systém N +1 oby£ajných diferenciál-
nych rovníc a jednej algebraickej podmienky. Rie²ime ho v softvéri Matlab
pomocou solvera ode15s.

4.3 Ukáºka experimentov

Prvá £as´ numerických experimentov v práci je venovaná toku kvapaliny
z úplne nasýtenej vzorky, druhá £as´ je venovaná toku kvapaliny do suchej
vzorky (vy²²ie spomínaný model). V prvej £asti je situácia jednoduch²ia,
za£íname s úplne saturovanou vzorkou a pomocou rotácie vodu vytlá£ame
zo vzorky pre£. V na²om konkrétnom modeli dvakrát po£as experimentu
zvý²ime rýchlos´ rotácie.

Pre ilustráciu sú na obrázku 2 nakreslené hodnoty piezometrického tlaku
v rôznych £asových úsekoch rovnomerne rozmiestnených v intervale (0, 15 000)
pri prvej situácii a v intervale (0, 9 000) v druhej situácii. Kaºdá krivka zná-
zor¬uje graf ve©kosti piezomtrického tlaku v danom £ase, £ím vä£²í piezomet-
rický tlak, tým vy²²ia efektívna saturácia. V prvom prípade sme na x−ovú
os naniesli transformované hodnoty, v druhom prípade sme urobili inverznú
transformáciu, lebo tu dochádza k pohybu frontov. D¨ºka vzorky v experi-
mentoch bola 10cm.

Hlavným cie©om na²ich experimentov je rie²i´ inverznú úlohu. V oboch
situáciách sa jednoducho dajú mera´ mnoºstvo nate£enej vody do vzorky
a vyte£enej vody zo vzorky, a tieº £as, kedy daná vzorka dosiahne predpísanú
ve©kos´ rota£ného momentu.
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Obr. 2: Kaºdá krivka znázor¬uje piezometrický tlak v inom £ase medzi 0 aº
15 000s resp. 0 aº 9 000s.

Ako sme postupovali? Najprv sme si ur£ili východziu hodnotu parametrov,
teda ur£ili γ = −0.0189 a n = 2.81 (tieto údaje zodpovedajú pieskovitej zem-
ine). Ur£ili sme si dáta, ktoré by sme chceli mera´, ako napríklad mnoºstvo
vyte£enej vody kaºdých 100 sekúnd. Pomocou numerického programu sme
vypo£ítali tieto dáta a uloºili ich. Potom sme akoby "zabudli"parametre γ
a n, zvolili si nejaký po£iato£ný bod (ktorý ozna£ujeme γ0 a n0) a zistili, aké
hodnoty dát by nám vy²li pri týchto parametroch. Výsledky sme porovnali
a pod©a toho sa posunuli niektorým smerom od γ0 a n0. Metóda, ktorú sme
na toto iterovanie pouºili, sa volá Levenberg-Marquardtova (LM) metóda.

V tabu©ke 1 môºme vidie´, ako dopadol spomínaný itera£ný proces pri
experimentoch s vytekaním z plne saturovanej oblasti. Vidíme tam po£ia-
to£né hodnoty parametrov, po£et iterácií, £as potrebný na beh programu
a výsledky. V tomto experimente boli ako dáta pouºité £asy, kedy sa nado-
budnú predpísané rota£né momenty a objem vyte£enej vody.

100γ0 n0 Po£. iter. �as 100γf nf

-0.7 1.7 8 38.59 -1.8899982855 2.8100000016
-1 3.8 12 69.39 -1.8899990924 2.8100000921
-3 4 17 104.95 -1.8900022565 2.8100009647
-3 2.1 9 44.59 -1.8899998682 2.8100001176

Tabu©ka 1: Výsledky LM itera£ného procesu pre dané po£iato£né hodnoty.

Obrázok 3 a tabu©ka 2 sú dva rôzne spôsoby, ako znázorni´ konvergenciu
itera£ného procesu k správnemu rie²eniu. Obe sa vz´ahujú ku komplikovane-
j²ej situácii, t.j. k vtekaniu vody do suchej vzorky. V tomto prípade za£íname
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Obr. 3: Vz´ah medzi piezometrickým tlakom a efektívnou saturáciou a medzi
piezometrickým tlakom a permeabilitou.

s hodnotou 100γ0 = −2.5 a n0 = 3.5. Na obrázku sú znázornené krivky, ktoré
sú de�nované pomocou Van Genuchtenových vz´ahov (1) a (4).

Zelená krivka zodpovedá po£iato£nej hodnote parametrov γ0 a n0. �er-
venou krivkou je znázornené presné rie²enie. Modrou £iarkovanou sme zná-
zornili rie²enie dosiahnuté itera£ným procesom, kde sme ako dáta pouºili iba
£asy, kedy nastali predpísané rota£né momenty a mnoºstvo vte£enej vody.
Ukazuje sa, ºe presnej²ie rie²enie vieme získa´, ak pouºijeme aj informácie
o pohybe suchého frontu s2.

V tabu©ke 2 máme okrem porovnania rie²enia získaného LM metódou
s pomocou a bez pomoci s2 aj ukázané, £o sa stane s rie²ením v prípade
pridaného ²umu.

bez s2 s s2
po£iato£né hodnoty −100γ0 = −2.5 n=3.5 −100γ0 = −2.5 n=3.5
presné hodnoty -1.89 2.81 -1.89 2.81

bez ²umu -1.9766 2.7639 -1.8757 2.7764
pridaný ²um (0.5s) -1.9805 2.7632 -1.8763 2.7766
pridaný ²um (1s) -1.9774 2.7638 -1.8763 2.7768

Tabu©ka 2: Porovnanie rie²ení získaných s pomocou a bez pomoci s2 a bez
alebo s pridaným ²umom.
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5 Teoretické výsledky

V teoretickej £asti sme upravili model pouºívaný v numerickej £asti a pridali
rovnicu opisujúcu transport kontaminantu. V modeli je prítomné iba jedno
rozhranie medzi £iasto£ne saturovaným a suchým prostredím s(t), pri£om
okrajové podmienky sú Dirichletove. Túto úlohu rie²ime na intervale (0, 1)
v £ase (0, T ).

Rovnice, ktoré popisujú tento model vieme zapísa´

∂tu =
1

s(t)2
∂x
[
∂xz(u)− s(t)k(u)

]
+

ṡ(t)

s(t)
x∂xu, (10)

0 = θ∂tw − ṡ(t)

s(t)
θx∂xw +

1

s(t)
(θv)∂xw − 1

s2(t)
∂x(θD∂xw), (11)

s po£iato£nými a okrajovými podmienkami

u(0, t) = 1− ε, u(1, t) = 0, u(x, 0) = u0(x),
w(0, t) = 1, z(1, t) = 0, w(x, 0) = w0(x).

Daný problém diskretizujeme v priestorovej premennej, pri£om ve©kos´
kroku bude kon²tantne h a ozna£íme xi := ih, ui(t) := u(xi, t). Symbolom δ
ozna£íme priestorové diferencie. Dostaneme systém ODR:

u̇i(t) =
1

hs(t)2
(
δzi+1 − δzi

)
− 1

hs(t)

(
k(ui)− k(ui−1)

)
+
ṡ(t)

s(t)
δui+1(ih),

θiẇi(t) =
ṡ(t)

s(t)
θi+1xi+1δwi+1 −

1

s(t)
θiviδwi +

1

s(t)2
δ(θi+1Di+1δwi+1) (12)

pre i = 1, . . . N − 1. Pôvodné po£iato£né a okrajové podmienky interpretu-
jeme ako

u0(t) = 1− ε, uN(t) = 0, ui(0) = ũ0(xi),
w0(t) = 1, wN(t) = 0, wi(0) = w̃0(xi),

pre i = 1, . . . , N − 1.

5.1 Apriórne odhady

V práci sme v nieko©kých lemách dokázali platnos´ nasledovných apriórnych
odhadov:

• Pre hodnoty ui(t) a wi(t) získané rie²ením diskretizovaného systému
(12) platia nasledujúce odhady:

ui(t) ≤ 1− ε ui(t) ≥ 0,
wi(t) ≤ 1 wi(t) ≥ 0.

12



• Pre priestorové diferencie platí:

h
N∑
i=1

∫ T

0

(δui(t))
2dt ≤ C, h

N∑
i=1

∫ T

0

(θi(t)δwi(t))
2dt ≤ C,

• Pre £asové derivácie platí:

h

∫ T

0

N−1∑
i=1

(u̇i(t))
2dt ≤ C.

h

∫ T−y

0

N−1∑
i=1

(
(θi(t+ y))2wi(t+ y)− (θi(t))

2 wi(t)
)2

dt ≤ Cy,

pre kaºdé 0 < y < T. Vo v²etkých odhadoch je C kon²tanta nezávislá
na priestorovom delení.

5.2 Konvergencia k slabému rie²eniu

De�nujme pribliºné rie²enia uN a wN nasledovne:

uN(x, t) := ui−1(t)
xi − x

h
+ ui(t)

x− xi−1

h
,

wN(x, t) := wi−1(t)
xi − x

h
+ wi(t)

x− xi−1

h
,

pre x ∈ (xi−1, xi].
Pouºitím vy²²ie spomenutých apriórnych odhadov sme postupne dokázali

nasledovné tvrdenia:

• Existuje podpostupnos´ {un(t)}∞n=1, ktorá konverguje v L2(I, L2)
k funkcii u.

• Funkcia u je slabým rie²ením (10).

• Postupnos´ {un(t)}∞n=1 konverguje k u v L2(I,H1
0 ).

• Existuje podpostupnos´ {wn(t)}∞n=1, ktorá konverguje v L2(I, L2)
k funkcii w.

• Funkcia w je slabým rie²ením (11).
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9 Summary

In this thesis we discuss porous media �ow and contaminant transport un-
der centrifugation. We model the saturated �ow by Darcy's equation and
the unsaturated �ow by nonlinear and degenerate Richard's equation. There
are two interfaces present during the process, which are modeled using ordi-
nary di�erential equations. We use the method of lines to obtain numerical
algorithm, which is both accurate and fast. We use it to solve the inverse
problem and compute the soil parameters. Our method requires only non-
invasive measurements of time, when prescribed rotational momentum was
achieved and volume of input and expelled water.

We provide theoretical background of such numerical computations. We
make a few additional assumptions and de�ne approximate solutions to given
problem of porous media �ow and contaminant transport. We derive a priori
estimates and prove the convergence to weak solution.
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