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egyetemi docens

Budapest, 2019. március 27.

Köszönetnyilvánítás
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1. Bevezetés az akusztikus kavitáció
elméletébe
Az áramlástechnikai gépek és berendezések üzemeltetése során kavitáció léphet fel, amely
jól ismert jelenség az általános mérnöki gyakorlatban. Ekkor a folyadék az áramlása során
olyan alacsony nyomású térbe kerül, ahol a folyadék nyomása kisebb, mint az adott hőmérséklethez tartozó telített gőznyomás. A nyomáscsökkenés hatására a folyadékban gőzbuborékok
keletkeznek, azaz a folyadék helyileg forrni kezd. A folyadékáramlás a keletkező buborékokat
a nagyobb nyomású térbe szállítja, ekkor a buborékok a megnövekedett nyomás hatására összeroppannak. Ez az összeroppanás jelentős zaj, illetve rezgés forrása lehet, továbbá súlyosan
károsítja az áramlástechnikai gépeket és berendezéseket.
Az említett negatív hatások miatt a kavitáció a mérnöki gyakorlatban általában káros és
kerülendő jelenség. Léteznek azonban olyan speciális ipari alkalmazások (pl.: szonokémia,
szennyezők degradációja...stb.), ahol a kavitáció hatásai hasznosíthatóak. A kavitáció előidézése kétféleképpen valósítható meg. Az egyik lehetséges megoldás, hogy az áramlási térben
egy szűkületet hoznak létre (pl.: Venturi idom), így az az áramló közeg nyomása lecsökkenhet
a telített gőznyomás alá. Ekkor hidrodinamikus kavitációról beszélünk. A másik lehetőség,
hogy a folyadékot nagy intenzitású és frekvenciájú (10 kHz − 1 MHz) ultrahanggal sugározzák
be. Az ultrahangos besugárzás hatására a folyadéktérben periodikus nyomásváltozás jön létre,
vagyis a gerjesztés egyik félperiódusúban nagy negatív nyomás keletkezik, amit a következő
félperiódusban egy nagy túlnyomás követ. Az ultrahang által keltett periodikus nyomásváltozás hatására a folyadékban jelenlévő buborékok radiálisan pulzálni kezdenek. Ezt nevezzük
akusztikus kavitációnak. A dolgozat további részében az akusztikus kavitációval létrehozott
buborékok dinamikájával, és az akusztikus kavitáció alkalmazási lehetőségeivel foglalkozunk.

1.1. Az akusztikus kavitáció alkalmazási lehetőségei
Az akusztikus kavitációval létrehozott, jó közelítéssel gömbszimmetrikus buborékok az ultrahangos besugárzás hatására radiálisan pulzálni kezdenek és buborékfelhőt alkotnak [1–3]. Ilyen
akusztikus kavitációval létrehozott buborékfelhő látható az 1.1. ábrán lévő gyorskamerával készült nagyított felvételen. A felvétel teljes keresztmetszete 1,05 mm × 1,05 mm.
Az összeroppanás (térfogatcsökkenés) olyan gyors folyamat, hogy nincs idő a két fázis közötti anyag- és hőtranszportra, így a buborékban lévő gáznyomás elérheti akár az 1000 bar-t,
illetve a hőmérséklet akár a 8000 K-t [4]. Ez a nagy nyomás, és a magas hőmérséklet kedvez a
kémiai reakciók lejátszódásának és a szabad gyökök, például H·, O·, OH· keletkezésének [5–
8]. A legkisebb buborékméret közelében, kísérleti úton fénykibocsátást is megfigyeltek, amit
az irodalomban szonolumineszenciának neveznek [9–14]. Továbbá, a buborék összeroppanása
lökéshullámok keletkezését eredményezheti, amelyek a folyadékban terjedve a környező felületek erózióját okozhatják [15, 16].
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1.1. ábra. Akusztikus kavitációval létrehozott buborékfelhő gyorskamerás felvétele. A felvétel valós
keresztmetszete 1,05 mm × 1,05 mm. Köszönet a felvételért Varga Roxánának.

Ezek az említett extrém körülmények az ultrahangos technológiához köthetően számos ipari
alkalmazásban hasznosíthatóak. Az elmúlt évtizedekben jelentős fejlődésen ment keresztül a
szonokémia egy [17–19], illetve két frekvenciás ultrahang [20–25] alkalmazásával. Ekkor a
buborék szonokémiai reaktorként funkcionál, amelyben a kémiai reakciók játszódnak le. A keletkező reakciótermékek a buborékból a folyadéktérbe diffundálva reakcióba léphetnek más, a
folyadéktérben oldott gázokkal. Ez jól hasznosítható a nanoszintézisben [26], szennyező anyagok degradációjában, illetve oxidációjában [27, 28], valamint olajok hidrolízisében [29, 30].
Az ipar érdeklődést mutat az új polimerek kutatása és fejlesztése iránt is. Az ultrahang
(akusztikus kavitáció) hatására a közös oldatba merített polimerláncok széttördelődnek, szabad gyökök keletkeznek [31, 32]. A szabad gyökök kémia reakcióba léphetnek egymással, ami
új típusú polimerek létrejöveteléhez vezet [33].
A keletkező lökéshullámok roncsoló hatása kihasználható mikrobák és baktériumok elpusztítására [34]. Ez a hatás hasznosítható az élelmiszeriparban ultrahangos pasztörizálás céljából
[35], vagy a szennyvízkezelésben a baktériumok elpusztítására [36, 37]. A kavitáció nyírófeszültséget hoz létre, amely a lengés okozta turbulenciával együtt segíti a nem elegyedő folyadékok hatékony keveredését, ezzel stabil emulziókat létrehozva [38, 39], illetve ez a hatás
hasznosítható a tixotróp folyadékok viszkozitásának módosításában is [40, 41]. Az ultrahangos technológia alkalmazásával találkozunk az orvostechnikában is, például a rákkezelésben
[42, 43]. A buborék összeroppanás elpusztítja a daganatos sejteket, illetve gyengíti a sejtfalat,
ami segítheti a gének és gyógyszerek bejutását a sejtbe [44, 45].
A fent említett ultrahangos technológiák hatékonyságát nagymértékben befolyásolja a kavitációs buborékfelhő dinamikája, viszont ahhoz, hogy megértsük az akusztikus kavitáció komplex
jelenségét, és az ezzel kapcsolatos fizikai hatásokat, először a buborékfelhőt alkotó egyedi buborékok viselkedését kell megismerni.

1.2. Egy buborék életciklusa
Habár ez egy különlegesen ideális eset, az egyedi buborékok dinamikájának vizsgálatához
mégis jó segítséget nyújtanak az egyetlen gömbszimmetrikus buborék numerikus vizsgálata
során kapott eredmények (1.2. ábra). Az ultrahangos besugárzás hatására a folyadékban jó
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közelítéssel periodikus nyomásváltozás jön létre
p∞ (t) = P∞ + pA · sin (ωt),

(1.1)

ahol P∞ a környezeti nyomás, pA az ultrahanggal létrehozott nyomáshullám amplitúdója, ω =
f · 2π az ultrahang frekvenciája. A pA nyomásamplitúdó a P∞ környezeti nyomás fölé is növelhető, ami a gerjesztés egyik félperiódusában negatív nyomást eredményez. Ekkor a nyomáscsökkenés következtében a folyadékban oldott gázok, mikron méretű gázbuborékok (amik
kavitációs magokként szolgálnak) gyors növekedésnek indulnak. Ha ez a negatív nyomás tartósan fennmaradna, akkor a gázbuborékok növekedése látható méretűvé válna és egy idő után a
folyadék teljes szétszakadását eredményezné. Ezt a jelenséget hívnánk a klasszikus értelemben
vett kavitációnak. Mivel nagy frekvenciás gerjesztésről van szó, a negatív nyomás csak nagyon
rövid ideig van jelen, amit egy nagy túlnyomás követ. Ekkor a kavitációs magokból kifejlődő
buborékok összeroppannak. Mivel a nagy negatív nyomás és a túlnyomás is csak rövid ideig
van jelen, ezért a periodikusan változó kavitáció hosszú távon fenntartható [46]. Az alkalmazott
frekvencia tipikus értéke 20 kHz és 2 − 5 MHz között változik, ami azt jelenti, hogy a negatív
és a pozitív nyomás váltakozása másodpercenként több tízezerszer vagy akár több milliószor
is bekövetkezik. A periodikus nyomásváltozás hatására a kavitációs magokból kifejlődő buborékok radiális pulzálásba kezdenek. Ez lehet térfogati (radiális) lengés, illetve a buborék
felületén akár felületi hullámok is megjelenhetnek. Az utóbbi gyakran elhanyagolható, mivel a
buborékfelhőben általában kis (mikron) méretű buborékokat látunk (ld. 1.1. ábra), és ekkor a
felületi feszültség hatása, ami a buborékmérettel fordítottan arányos, igyekszik a buborékot minél inkább gömbszimmetrikusra összehúzni. Ekkor egy a buborékmérethez képest végtelennek
tekinthető folyadéktérbe helyezett gömbszimmetrikus buborékra egy egyszabadságfokú nemlineáris lengőrendszerként tekintünk, melynek pillanatnyi állapotát az időfüggő buboréksugár
R(t) és a buborék falsebesség dR/dt = V írja le, ahol d/dt az idő szerinti deriválást jelenti.
A buborék nem kondenzálódó gáz és gőz keverékét tartalmazza. A gázt gyakran ideálisnak
tekintik, melynek állapotváltozása politrópával közelíthető, míg a gőz esetében a gőznyomás
állandónak tételezhető fel, ami megegyezik a telítési gőznyomással. Érdemes azonban megemlíteni, hogy ha a T∞ környezeti hőmérséklet, és a P∞ környezeti nyomás a tenzió görbe közelébe
esik, akkor a buborékban lévő gőz parciális nyomása a gáz nyomásával összemérhetővé válik,
ekkor a buborék dinamikáját termodinamikai folyamatok (mint például: párolgás/kondenzáció
is befolyásolhatják. A dolgozatban alkalmazott nyomás- és hőmérséklet tartományon ezek a
termodinamikai hatások elhanyagolhatók.

1.2. ábra. Gömbszimmetrikus buborék leírására használt mennyiségek.

A gömbszimmetria és a fentebbi feltételezések egyszerűnek tűnhetnek, azonban a buborék dinamikája a nemlinearitás miatt ekkor is meglehetősen bonyolulttá válhat. A gerjesztés paramé3
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tereitől (amplitúdó, frekvencia), illetve a környezeti körülményektől (anyagjellemzők) függően
nemlineáris rezonanciák, hiszterézisek, perióduskettőződések, vagy akár a buborék kaotikus viselkedése figyelhető meg. Azonban a buborékdinamika legizgalmasabb aspektusai a buborék
összeroppanása, és az összeroppanás során fellépő fizikai és kémia hatások, amelyek fontos
szerepet játszanak a legtöbb akusztikus kavitációs alkalmazásban. Kellő intenzitású ultrahangos besugárzás hatására a buborék az RE nyugalmi (pA = 0) méretének többszörösére tágul,
majd a folyadék tehetetlenségének következtében hirtelen összeroppan (inerciális kavitáció).
Az összeroppanás kezdeti szakaszában a buborékban lévő gáznyomás hatása elhanyagolható,
így a térfogatcsökkenés a buborék középpontja felé mutató egyre növekvő falsebességgel megy
vége, mígnem a buborék az egyensúlyi méretének töredékére roppan össze. Csak ekkor képes
a gáz egyre növekvő nyomása a felgyorsult folyadéktömeget megállítani [46].
Tipikus buboréksugár–idő görbék láthatóak a 1.3. ábrán, ahol a piros és fekete görbék kis
(pA = 0,5 bar) és nagy (pA = 3,5 bar) nyomásamplitúdó mellett készült számítási eredményeket mutatják. Kis amplitúdó esetén a buboréklengés közel harmonikus függvénynek felel meg,
és a buborékméret az egyensúlyi méretéhez képest alig változik (R/RE ≈ 1) a lengés során.
Ezzel szemben az nyomásamplitúdó növelésével a buboréklengés maximuma növekszik, míg
a minimuma csökken. Az összeroppanás környékén (minimális buboréksugár) a nagy buborék
falsebesség iránya hirtelen megváltozik és a buboréksugár nyomban „visszapattan” („afterbounce”). Ennek köszönhető a lökéshullámok, illetve az összeroppant állapotban a magas nyomás
és hőmérséklet kialakulása, amelyek létrejötte elengedhetetlen a legtöbb ultrahangos alkalmazásban. Az összeroppanás kis méret- és időskálája miatt a buborék belsejében lezajló fizikai és
kémia folyamatok közvetlen megfigyelése nehézkes. Ezért gyakran csak indirekt megfigyelési módszer lehetséges, például a folyadékban terjedő lökéshullámok mérésével [47], a kémiai
reagensek képződéséből [48], a szonolumineszencia által kibocsájtott fény [49], vagy az akusztikus kavitációs zaj spektrumából [50]. Továbbá, jó támpontot adnak a numerikus modellezés
eredményei, melyek különböző alkalmazási korlátok mellett ugyan, de meglehetősen jól leírják
a buboréksugár–idő dinamikát [18, 51].
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1.3. ábra. Keller–Miksis (ld. 2.1) egyenlettel számított buboréksugár–idő görbék, T∞ = 30 ◦ C hőmérsékleten, f = 11,7 kHz gerjesztési frekvencia mellett. A piros és fekete görbe pA = 0,5 bar
és pA = 3,5 bar nyomásamplitúdó mellett készült. Az egyensúlyi méretnek RE = 0,1 mm
volt előírva.

Hogy tapasztalunk-e erős összeroppanást, azt elsősorban az ultrahangos besugárzás intenzitása határozza meg. Kis intenzitású ultrahanggal besugározva a folyadékban lévő általában
4
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mikron méretű buborékok (nukleuszok) pulzálni fognak az egyensúlyi méretük körül, de az erős
összeroppanás és az ezt követő kavitációs hatások elmaradnak (ld. 1.3. ábra piros görbe). Ekkor
a buborékok kavitációsan inaktívak. Azonban kellően nagy intenzitás mellett a buborékok kavitációsan aktívvá válnak, ekkor nagy amplitúdójú lengéseket végeznek és erős összeroppanást
tapasztalunk. Azt a nyomásamplitúdó határt, amely a kavitációsan aktív és inaktív buborékokat elválasztja Blake-féle kritikus határnak nevezzük [52, 53]. Ez a határ kis buborékok esetén
magasabb, mivel ekkor a felületi feszültség összehúzó hatása jobban érvényesül.
A felvétel alapján (1.1. ábra) látható, hogy az akusztikus kavitációval létrehozott buborékfelhőben különböző méretű buborékok léteznek. Ennek magyarázata, hogy egy gerjesztett buborék mérete a gáztartalmon keresztül változhat a diffúziós folyamatok következtében. A nyugalomban lévő buborékok a felületi feszültség hatására igyekeznek visszaoldódni a folyadékba,
mivel a buborék belsejében a nyomás nagyobb, mint a folyadéktérben. Így Henry-törvényének
megfelelően diffúziós folyamat indul meg. Azonban az intenzitás növelésével, a radiálisan pulzáló buborékok összegyűjtik a folyadékban oldott gázt. Ez esetben a lengés során, a buborék
növekedési fázisában, csökken a buborékban lévő gáz parciális nyomása, így a környező oldott
gáz a buborékba diffundálhat. Az összeroppanás során a gáznyomás ismét megnövekszik, emiatt a buborékban lévő gáz igyekszik visszaoldódni a folyadékba, de ez a folyamat már sokkal
kisebb felületen keresztül megy csak végbe, illetve, ahogy az 1.3. ábrán is látható, az összeroppanás időtartama (visszaoldódásra fordítható idő) sokkal rövidebb, mint a radiális növekedési
fázis (diffúzióra fordítható idő). Ha a növekedési fázisban több gáz jut be a buborékba, mint
amennyi az összeroppanás során távozni képes, egy egyenirányított diffúziós folyamat jön létre, ami a gáztartalmon keresztül növeli a buborék méretét [54–56]. Az, hogy a beoldódás vagy
a növekedés dominál, elsősorban a gerjesztés paramétereitől függ. Louisnard és Gomez [57]
megállapította, hogy a növekedéshez szükséges intenzitás jó közelítéssel a Blake-féle határnál
van, ezért a kavitációsan aktív buborékok folyamatosan növekedni fognak a diffúziós egyensúly
eléréséig.
Ha a be- és kilépő gáztömeg megegyezik, azaz a buborék diffúziósan nem hízik, illetve nem
is oldódik be a folyadékba, akkor a buborék diffúziósan egyensúlyba kerül. Az egyenirányított
diffúzió lineáris elméletéből ismert [58], hogy a diffúziós egyensúly adott frekvenciájú gerjesztés mellett a rezonanciaméretnél következik be, azaz a rezonanciaméret alatti buborékok
a gerjesztési frekvenciához tartozó rezonanciaméret eléréséig növekednek, vagy másképp fogalmazva, adott méretű buborék rezonanciafrekvencián való gerjesztése mellett kerül diffúziós
egyensúlyba. A rezonanciafrekvencia a buborékméret függvénye [4]. Ezt mutatja a 1.4. ábra, ahol a csillapítatlan sajátfrekvencia az egyensúlyi (nyugalmi) buborékméret függvényében
ábrázolva látható. Az ábrán jelölt fE = 29,25 kHz frekvencia nagyságrendileg megfelel az
akusztikus hullámmal történő gerjesztés esetén alkalmazott tipikus frekvenciának [18, 59]. Az
ehhez a gerjesztési frekvenciához tartozó rezonanciaméret RE = 0,1 mm, ami egy viszonylag
nagy buborékméret a kísérleti tanulmányokban megfigyelt tipikus buborékméretekhez képest
[60]. Például az 1.1. ábrán sem látunk ekkora méretű buborékokat.
A vízben végzett tanulmányokban általában nem találkozunk adott frekvenciájú gerjesztés
mellett a rezonanciaméretre hízott, stabil gömbi lengést folytató buborékokkal. Ennek oka,
hogy az egyenirányított diffúzió következtében növekvő buborék egy bizonyos méret felett elveszítheti a gömbi alakját. Nemgömbi lengés esetén a buborék felületén szférikus hullámok
jelennek meg, melyek ha időben növekszenek, a buborék torzult gömbi alakját, vagy a buborék
felbomlását (fragmentálódás) eredményezik. Vízben az alakinstabilitási határ sokkal kisebb
(néhány mikron), mint az adott frekvenciához tartozó rezonanciaméret, ezért a buborék már
azelőtt felbomlik, mielőtt diffúziósan stabillá válhatna. Egy buborék növekedését az egyenirányított diffúzión keresztül, majd az alakstabilitás elvesztését és apróbb buborékokra történő
felbomlását nevezzük egy kavitációs buborék életciklusának [3, 61, 62]. Természetesen a teljes
5
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1.4. ábra. A buborék csillapítatlan fE sajátfrekvenciája az RE egyensúlyi buboréksugár függvényében
T∞ = 30 ◦ C hőmérsékletű glicerinben, P∞ = 1 bar környezeti nyomáson.

életciklus (diffúziós növekedés) időskálája nagyságrendekkel nagyobb, mint a radiális lengéseké, ezért mire egy buborék az instabilitás határára hízik, addigra több tízezer radiális lengésen
is keresztülmehet, tehát a buborék a teljes életciklusa jelentős részében valóban gömb alakkal
rendelkezik. Ezért van az, hogy minden numerikus számítás alapja egy gömbi buborékmodell,
amely a vizsgálat céljaihoz igazodva, a különböző fizikai hatások leírására alkalmas csatolt közönséges/parciális differenciálegyenlettel kiegészülhet. Ezt az egyszerű modellezést az eltérő
időskálák bonyolíthatják. A buborékfelhő időskálája szekundumokban, egy buborék életciklusa
milliszekundumokban, egy akusztikus periódus mikroszekundumokban mérhető [3].
Egy valós akusztikus kavitációs alkalmazásban ezek az egyedi buborékok egy összetett rendszert („multi–bubble system”) alkotnak, ahol a buborékok folyamatosan diffúziósan növekednek és fragmentálódnak, továbbá a folyadéktérben vándorolva egymással vagy a határoló falakkal interakcióban léphetnek, ezzel változatos struktúrákat (klaszter) létrehozva. Ezekről a
struktúrákról, illetve a buborék klaszter dinamikájáról a következő fejezetben lesz szó.

1.3. A buborék klaszter dinamikája
A kavitációs buborékfelhő (klaszter) kialakulása a nukleuszképződéssel kezdődik. Szigorúan
véve a kavitáció egy folyadék–gőz fázisátalakulás egy egykomponensű folyadékban a nyomáscsökkenés következtében. Ekkor a folyadékrészecskék között a kohézió felbomlik a tenzió
hatására, ami homogén nukleációt eredményez. Azonban a nukleáció a legtöbb esetben inhomogén módon megy végbe, azaz a folyadék tartalmaz olyan nem kondenzálódó gáztartalmú
szubmikron méretű buborékokat, amelyek a felületi feszültség hatására nem oldódtak be. Az,
hogy a visszaoldódás miért nem valósul meg teljesen a nemrég felfedezett elmélet szerint az
„organic skin”-nek, azaz szerves bőrnek köszönhető [63]. A szerves bőr a buborék felületén
lévő kisméretű szerves szennyeződésekre utal, amik megakadályozzák a gáz távozását ezekből
a szubmikron méretű buborékból. Ezek a nukleuszok a folyadék gyenge pontjai, ahonnan a folyadék szétszakadása is kezdődik. Ultrahangos gerjesztés hatására ezek a nukleuszok indulnak
növekedésnek és hozzák létre az egyedi kavitációs buborékokat, illetve a buborékfelhőket.
A kavitációhoz szükséges nyomásmező létrehozása kétféleképpen valósítható meg. Az egyik
lehetőség, hogy transzducereket helyeznek egy ultrahangos kád oldalára és aljára, amely tipikusan egy felül nyitott fém folyadéktároló. Ez esetben állóhullámokat állítanak elő [64, 65]. A
6

1.3. A BUBORÉK KLASZTER DINAMIKÁJA
másik esetben az ultrahangos fejre csökkenő keresztmetszetű fémrudat erősítenek („ultrasonic
horn”), ezzel haladó hullámokat létrehozva a mintatartó edényben [66–68]. Érdemes megemlíteni, hogy haladó hullám esetén a szinusz hullám torzulhat a folyadék nemlinearitásának
következtében [69].
Az ultrahang hatására a buborékok nem csak térfogati lengéseket végeznek, hanem a térbeli
pozíciójukat is változtatják. Ennek egyik oka, hogy az akusztikus besugárzással létrehozott
p(x, t) nyomásmező nem csak időben hanem térben is változik, ezért a nyomásgradiens hatására
létrejön az úgynevezett elsődleges Bjerknes-erő
FB1 = hV (t)∇p(x, t)iT ,

(1.2)

ahol x a buborék középpontja, V (t) a buborék térfogata, p(x, t) a helyi nyomás és h iT az egy
periódus T = 1/f alatti időátlagot jelenti. A Bjerknes-erő analóg módon hat a buborékra,
mint a hidrosztatikus nyomásgradiensből származó felhajtóerő. Érdemes azonban megemlíteni, hogy a hidrosztatikus nyomásgradiens (nagyságrendileg 10 mPa/µm) az akusztikus hullám által keltett nyomásgradiens (néhány száz Pa/µm) hatása mellett elhanyagolható [3]. A
Bjerknes-erő iránya és nagysága függ az akusztikus mező részleteitől, továbbá az akusztikus
mező részletei hatással vannak a V (t) = 4R(t)3 π/3 függvényre is. Például, a kis amplitúdóval
(lineárisan) lengő buborékokat a haladó hullám mindig a hullámterjedés irányába mozdít el.
Állóhullámmal történő gerjesztés esetén a rezonanciaméretnél nagyobb buborékokat a nyomásmező hullámamplitúdó minimumának („node”) irányába mozdít el, míg a rezonancia méret
alatti buborékokat pedig az amplitúdó maximumának („antinode”) irányába taszít [70]. Nemlineáris buboréklengés mellett az erő nagysága és iránya is változhat, például állóhullám esetén
az erő a nyomáshullám amplitúdó csúcsától eltérő irányba mutathat [71, 72]. Megjegyzendő,
hogy a dolgozatban vizsgált buborékméret elegendően kicsi az alkalmazott gerjesztés hullámhosszához viszonyítva, így nem torzul a gömb körüli tér nyomásmezejének szimmetriája, azaz
az elsődleges Bjerknes-erő hatásaitól eltekinthetünk. A buborékvándorlást a buborékfelhőben
pulzáló buborékok interakciója is fokozza. Mikor két buborék közel kerül egymáshoz, akkor az
egyik által keltett nyomásgradiens hat a másikra és vissza. Az ebből származó erőt másodlagos
Bjerknes-erőnek nevezik az irodalomban [73–75], amely két gömbszimmetrikus buborékra
E
ρ D
V̇1 (t)V̇2 (t) ,
(1.3)
FB2 =
4πd2
T
ahol V1 (t) és V2 (t) az 1. és 2. buborék térfogata, d a buborékközéppontok távolsága. Ez
a másodlagos Bjerknes-erő az elsődleges Bjerknes-erőhöz hasonló mechanizmuson keresztül
tovább bonyolítja a buborékok térbeli vándorlását. Mindemellett a közel kerülő buborékok akár
össze is olvadhatnak, ezáltal egy nagyobb buborék jön létre. A nagy buborékméret mellett a
fragmentálódás ismét bekövetkezhet, ezzel kis buborékokat képezve.
A fent említett hatások együttesen alakítják a buborékfelhők dinamikáját. Ezek alapján érthető, hogy a kavitáció teljes modellezése nehézkesebb és sokkal összetettebb feladat, mint az
egyedi buborékok vizsgálata. A nehézséget nemcsak a növekvő szabadsági fokok száma, hanem a buborékok folyamatos méret, és darabszám változása (kavitációs életciklus, ütközés,
fragmentálódás) is nehezíti. Sőt mi több, a buborékeloszlásnak hatása lehet az akusztikus hullámterjedésre is [76]. Ezért a kavitáció komplex modellezése jelenleg is aktív kutatási téma.
Megfigyelések és numerikus szimulációk útján már sikerült jellegzetes struktúrákat felfedezni. Ilyen struktúrákról készült felvételek láthatók a 1.5.-1.7. ábrákon1 . Állóhullámú gerjesztés
esetén gyakori minta a szálas struktúra („filaments”), amit az 1.5. ábra mutat. Ekkor az elsődleges Bjerknes-erő a nyomáscsúcs felé hajtja a buborékokat szálas mintát létrehozva [77, 78].
1

Az ábrákon szereplő felvételek az alábbi forrásból származnak [62], amelyek a szerző engedélyével kerültek a
jelen dolgozatban bemutatásra. Az ábrák rendelkezésre bocsátásáért ezúton is köszönetet mondok R. Mettin-nek.
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1.5. ábra. „Filament” struktúráról készült felvételek 25 kHz mellett. (a): hosszú expozíciós idő (20 ms,
(b): rövid expozíciós idő (5 µs) [62].

1.6. ábra. „Jellyfish” struktúráról készült felvételek. (a): oldalnézetből, (b): felülnézetből [62].

Állóhullám esetén gyakran előforduló minta a két rétegű dendrites szerkezetű szálas struktúra
(„jellyfish”, ld. 1.6. ábra) is [64, 79]. Ekkor a két réteg szimmetrikusan helyezkedik el a nyomáshullám minimum síkjára a maximum („antinode”) és minimum („node”) által közrezárt
területen. Alacsony frekvenciás gerjesztés esetén a tölcséres szerkezetű buborékfelhő megjelenése jellemző a szonotróda alatt [66, 67]. Ilyen struktúra látható a 1.7. ábrán.

1.4. Célkitűzések
A fent említett alkalmazások motiváltak arra, hogy egy gerjesztett buborék dinamikai vizsgálatát elvégezzem nagy (a vízéhez képest szobahőmérsékleten három nagyságrenddel nagyobb)
viszkozitású glicerinben, amely számos egészségügyi, gyógyszerészeti és kozmetikai termékben megtalálható. A buborékdinamika az elmúlt évtizedekben intenzíven kutatott terület volt,
és számos kísérleti és numerikus tanulmány készült a témában. Azonban e tanulmányok néhány
kivételtől eltekintve (ld. pl.:[80–85]) víz közeg alkalmazása mellett készültek. Nagy viszkozitású közeg esetén nem áll rendelkezésre részletes paramétertanulmány, amelyet a jelen dolgozat
elkészítésével is igyekszem részben pótolni. Ezért az akusztikus kavitációs klaszter alapvető
8
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1.7. ábra. Kavitációs felhő a szonotróda alatt. Viszonyításképp a szonotróda átmérője 120 mm [62].

egységével, az egyedi gömbszimmetrikus buborék dinamikai vizsgálatával foglalkoztam nagy
viszkozitású közeg alkalmazásával.
A közeg nagy viszkozitása nagy csillapítást eredményez [9, 86], ami csökkenti az elérhető maximális falsebességet, ezáltal az összeroppanás erősségét. Mivel az alkalmazások döntő
többségében követelmény az erős összeroppanás, ami nagy disszipáció esetén nem (vagy csak
nehezen) érhető el, így a viszkozitás a hatékony alkalmazások egy korlátja lehet. Másrészt, a felületi dinamikát leíró differenciálegyenletek (ld. (3.5) és (3.8) egyenletek) alapján látható, hogy
a nagy viszkozitás segít a buborék alakstabilitásának megőrzésében [87–89], amelyet elsősorban a felületi feszültség biztosít. A hatékony alkalmazások érdekében célszerű az alakstabilitás
határt a nagyobb buborékméret irányába eltolni, így egy buborék fragmentálódása csak később következik be. Az alakinstabil buborékok felbomlásából keletkező kisméretű buborékok
általában kevésbé gerjeszthetők (Blake-féle határ nagyobb) ezért gyengébb összeroppanást is
produkálnak, ami rontja az alkalmazások hatékonyságát. Ez felveti annak a lehetőség, hogy a
disszipációnak létezhet egy optimális mértéke, amely kitolja a stabilitás határt, ugyanakkor az
összeroppanás még az alkalmazásokhoz szükséges erősséggel megy végbe.
Mivel a glicerin viszkozitása a hőmérséklet változtatásával két nagyságrendet is változhat, így
a hőmérséklet optimális megválasztásával, a két egymással ellentétes kritériumot ki lehet elégíteni. Az erős összeroppanás kialakulásához kellően nagy hőmérséklet (kis viszkózus csillapítás)
szükséges, viszont a gömbi alak stabilizálásához kellően alacsonyan is kell tartani (viszkozitás
stabilizálja az alakot). Ezért a dolgozat második és harmadik fejezetében arra koncentráltam,
hogy olyan paraméterkombinációkat térképezzek fel a pA − ω − T∞ paramétertéren, ahol ez
a két kritérium együttesen teljesül. A gerjesztés pA nyomásamplitúdója és ω (kör)frekvenciája
az ultrahangos technológiák két elsődleges paramétere. A T∞ környezeti hőmérséklet másodlagos paraméter, amelynek változtatásával a viszkózus csillapítás mértéke befolyásolható. A
P∞ környezeti nyomás hatásait nem vizsgáltam, ennek értéke a dolgozatban végig állandó,
P∞ = 1 bar.
A buborékok nemlinearitásának (ld. (2.1) egyenlet) egyik következménye, hogy kaotikus
megoldások is létezhetnek. Ez a kaotikus lengés egyes esetekben előnyös lehet, mivel a káosz fokozza a buborék közelében a turbulenciát, ami a mikoráramlások és mikrokeveredések
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hajtóereje [90–92]. Ezzel szemben számos, például egészségügyi alkalmazásban, kerülendő a
kiszámíthatatlansága miatt. Ezért az irodalomban nagy hangsúlyt fektettek a káosz megjelenését szabályozó módszerek leírására, például egy második gerjesztési frekvencia hozzáadásával
[93–95]. A nemlinearitás másik következménye a multistabilitás, azaz azonos paraméterek mellett különböző típusú stabil megoldások létezése. Ezekhez a stabil megoldásokhoz eltérő lengés
tartozhat, ami befolyásolhatja például a kémia reakciók lejátszódását. Egy tipikus példa erre
a rezonanciacsúcs hiszterézissé formálódása (ld. 2.4. ábra) az intenzitás növelésével, amikor
az egyik ághoz nagy amplitúdójú összeroppanó lengés tartozik, míg a mások ágon a buboréklengés csak kis amplitúdóval történik. Megjegyzendő, hogy Hegedűs et al. [96] a göttingeni
Georg-August Universität, Third Institute of Physics kutatócsoporttal együttműködve hatékony
módszert dolgozott ki a multistabilitás kontrollálására.
Az említett kontroll technikák (káosz, multistabilitás) megfelelő alkalmazásához azonban a
bifurkációs struktúra magabiztos ismerete szükséges. Ezért a dolgozat negyedik fejezetében
a gömbszimmetrikus buborék bifurkációs struktúrájának az irodalomnál részletesebb leírását
végeztem el. Kihasználva a kifinomult nemlineáris dinamikai módszereket, például a pszeudóívhossz paraméterkövetést, valamint a haladó programozási technikákat és a videokártyák adta
nagy számítási kapacitást, részletes bifurkációs számításokat végeztem a pA nyomásamplitúdó
és az ω gerjesztési körfrekvencia paramétersíkján. Megjegyzendő, hogy vízben gerjesztett buborék és más nemlineáris rendszerek esetén, a gerjesztési amplitúdó–frekvencia paramétersíkon
már számos általános megállapítást tettek a kutatók a nemlineáris dinamikai rendszerek bifurkációs struktúráját illetően [97–102]. Nekem azonban a disszipáció hőmérsékleten keresztül
történő változtatásával lehetőségem volt a bifurkációs struktúra felépülésének mechanizmusát
is vizsgálni.
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2. Összeroppanó buboréklengések
Az ultrahangos technológiák hatékonysága nagymértékben függ az akusztikus kavitációs felhőt alkotó egyedi buborékok dinamikájától. A legtöbb ipari alkalmazás esetén az elsődleges cél
az erős összeroppanó jelleget mutató, ugyanakkor stabil gömbi lengések elérése. Ez azonban
nagy viszkozitású közeg (mint például glicerin) alkalmazása esetén nehézkes lehet. A hatékony
alkalmazások támogatása érdekében szükséges az olyan paramétertartományok feltérképezése, ahol az ipari alkalmazás szempontjából még elfogadható erősségű összeroppanás érhető el
a nagy viszkózus csillapítás ellenére is. Megjegyzendő, hogy az, hogy mit tekintünk kellően
erős összeroppanásnak az az adott ultrahangos technológiától is függ. Egyes esetekben, például
ultrahangos tisztítás [36], ahol a lökéshullámok előidézése a cél, az összeroppanást jellemző
Ṙ falsebesség (vagy a dimenziótlan formában a Mach-szám (Ṙ/cL )) a mérvadó mennyiség. A
szonokémia reakciók lejátszódását a buborék belső hőmérséklete befolyásolja [103, 104], ekkor
az optimális belső hőmérséklet elérésére tudunk kritériumot megfogalmazni. Ugyanakkor a belső hőmérséklet meghatározása nehézkes, ezért az összeroppanás erősség jellemzésére számos
könnyebben meghatározható mennyiség született, mint például az expanzió arány Rmax /RE
[105], a kompresszió arány Rmax /Rmin [18], a relatív expanziós viszony (Rmax − RE )/RE
[106]. Természetesen, ezek a mennyiségek egymással monoton változnak, például nagyobb
Rmax maximális buboréksugár mellett magasabb az elérhető Mmax maximális Mach-szám is
[107]. A szemléletes fizikai tartalma miatt, ebben a fejezetben az összeroppanás erősség jellemzésére a Mach-számot használom, később áttérek a relatív expanziós viszony alkalmazására.
Az összeroppanó buboréklengések feltérképezésére paramétertanulmányt készítettem a pA −
ω − T∞ paramétertéren a Keller–Miksis buborékmodell [108] alkalmazásával, ami egy másodrendű nemlineáris közönséges differenciálegyenlet. Az egyenletet és az egyenlet megoldása
során alkalmazott numerikus módszereket, a létező megoldástípusokat, illetve a modell validációját ebben a fejezetben ismertetem. Itt mutatom be továbbá a vizsgált paramétertér feltérképezésekor használt nemlineáris dinamika modern eszköztárát, mint például bifurkációs diagramok
készítése, vagy a periodikus pályák pszeudó-ívhossz paraméterkövetése, egy illetve két paraméter függvényeként. Habár a jelen fejezetben a paramétertér részletes feltérképezése még nem
valósul meg, az itt közölt eredmények a rendszer két fontos tulajdonságára mégis rávilágítanak.
Egyrészt, adott hőmérséklet alatt, a nagy disszipáció (viszkózus csillapítás) következtében, a
rendszer túlcsillapítottá válik, ekkor a buborék nem képes összeroppanó lengésekre. E kritikus
hőmérséklet meghatározásával ajánlás tehető a minimálisan szükséges folyadék hőmérsékletre.
Másrészt, a rezonanciafrekvencián gerjesztett buborékok dinamikájában bekövetkező minőségi
változások (bifurkációk) adott erősségű összeroppanás környékén jelennek meg. Ez lehetőséget
ad arra, hogy a bifurkációs pontok kétparaméteres (pA − T∞ ) lekövetésével kapott fázisdiagram alapján az összeroppanás erősségre becslést adjunk. Továbbá, a fázisdiagram alapján az
adott összeroppanás erősség eléréséhez szükséges folyadék hőmérséklet és nyomásamplitúdó
is meghatározható. A bemutatott eredményekből a fejezet végén két tézist fogalmazok meg.
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2.1. A matematikai modell
A lehetséges nagy amplitúdójú, összeroppanó buboréklengések során a buborék falsebessége
extrém nagy értékeket érhet el, emiatt figyelembe kell venni a folyadék összenyomhatóságát.
Ezért a számítások során az irodalomban jól ismert Keller–Miksis buborékmodellt [108] alkalmaztam
!
!
!
Ṙ
Ṙ
3 2
R d (pL − p∞ (t))
Ṙ
1−
RR̈ + 1 −
+
,
(2.1)
Ṙ = 1 +
cL
3cL 2
cL cL dt
ρL
amely első rendig ugyan, de figyelembe veszi a folyadék összenyomhatóságát, illetve a közeg
viszkozitását is, ahol R = R(t) az időfüggő buboréksugár; ρL , cL és pL a folyadék sűrűsége, a
hangsebesség a folyadékban, és a folyadéknyomás a buborékfalon. Az ultrahangos gerjesztés
alapján, a buboréktól távoli nyomást egy harmonikus függvény
p∞ (t) = P∞ + pA sin(ωt)

(2.2)

írja le, ahol P∞ a környezeti nyomás, továbbá pA és ω = f · 2π a gerjesztés nyomásamplitúdója
és körfrekvenciája.
A buborék nem kondenzálódó, ideális gáz és glicerin gőz keverékét tartalmazza, ezért a buborék belsejében lévő nyomás a gáz pG és gőz pV komponensek parciális nyomásainak összege. A
buborékfal külső és belső oldalára ható nyomások közötti kapcsolatot a határfelületre felírható
(dinamikus) impulzusegyensúly
Ṙ
2σ
+ 4µL
(2.3)
R
R
teremti meg, ahol σ a felületi feszültség, µL a folyadék dinamikai viszkozitása. A buboréklengés során a gőznyomás állandó, de függ a közeg T∞ hőmérsékletétől. A gáz állapotváltozását
politropikusnak feltételezve, a gáznyomás egyszerűen meghatározható:
 3γ
R0
pG = pG0
,
(2.4)
R
pG + pV = pL +

ahol pG0 és R0 a referencianyomás és a referenciasugár. Feltételezve, hogy az összeroppanás
folyamata olyan gyors, hogy nincs idő a két fázis közötti hőcserére (adiabatikus) a politropikus
kitevő értéke γ = 1,4. A referenciamennyiségek ismeretében (pG0 és R0 ) a buborékban lévő
gáz tömege
mG =

4pG0 R03 π
3RT∞

(2.5)

számolható, ahol R a specifikus gázállandó.

2.1.1. Paraméterek és anyagjellemzők
Témavezetőm, Dr. Hegedűs Ferenc korábbi publikációi alapján [109, 110], a (2.1)-(2.5)
egyenletrendszerben szereplő minden ismeretlen mennyiség kifejezhető öt paraméter segítségével. Mivel egy kémiailag tiszta anyag összes anyagjellemzője a P∞ környezeti nyomástól
és a T∞ hőmérséklettől függ, ezért az anyagjellemzők helyett ezek tekinthetők a rendszer első
két lehetséges paraméterének. A dolgozatban az összes anyagjellemző csak a hőmérséklettől
függ, egyrészt azért, mert a glicerin esetében az anyagjellemzők nyomásfüggése elhanyagolható, másrészt a környezeti nyomás a számítások során végig állandó, P∞ = 1 bar volt. Az
12
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anyagjellemzőket a hőmérséklet függvényeként a 2.1 táblázatban foglaltam össze Haynes kémiai kézikönyve alapján [111]. Mivel a hőmérséklet a táblázatban foglalt diszkrét értékek között
is változott, ezért ekkor az anyagjellemzők meghatározása lineáris interpolációval történt.
A 2.1. táblázatból látható, hogy a környezeti hőmérsékletet T∞ = 20 − 70 ◦ C között változtatva a legtöbb anyagjellemző alig változik, ezért ezek hatása szinte elhanyagolható a buborékdinamikára nézve. Ezzel szemben a vizsgált hőmérséklet tartományon a glicerin dinamikai
viszkozitása 1,41 Pa s-ról 0,0506 Pa s-ra csökken, ami közel két nagyságrendnyi különbséget
jelent. Ez a hőmérsékletfüggő viszkozitás alacsony hőmérsékleten nagy viszkózus csillapítást
(disszipációt) okoz, ami csökkenti az elérhető falsebességet, ezáltal az összeroppanás erősségét.
Másrészt, a hőmérséklet változtatásával a disszipáció mértéke szabályozhatóvá válik.
T∞
o
C

µL
Pa s

ρL
kg/m3

20
25
30
35
45
50
55
60
65
70

1,410
1,011
0,612
0,448
0,213
0,142
0,1117
0,0813
0,0659
0,0506

1261,3
1258,2
1255,1
1252
1245,7
1242,3
1239
1235,8
1232,5
1229,2

cL
m/s

σ
N/m

pV
Pa

1923 0,0634 0,0116
1914 0,0631 0,0217
1905 0,0627 0,0398
1895,8 0,0624 0,0712
1878 0,0617 0,2130
1869,5 0,0613 0,3573
1861 0,0610 0,5879
1852,5 0,0607 0,9501
1844 0,0603 1,509
1835,5 0,0600 2,3576

2.1. táblázat. Az anyagjellemzők a környezeti hőmérséklet függvényeként T∞ .

A számításokhoz szükséges még egy a buborék méretét leíró paraméter is, ezért elő kell írni
a gerjesztetlen (pA = 0) buborék egyensúlyi sugarát RE . Egyensúly esetén a buborékfalra felírt
(2.1) és (2.3) egyenlet egyszerűsödik (minden idő szerinti derivált nulla), illetve kihasználva,
hogy a gáz állapotváltozását politropikusnak tételeztük fel (ld. (2.4) összefüggés), a buborékfalra ható nyomásoknak ki kell elégíteni az alábbi feltételt
3γ

R0
2σ
=
− (pV − P∞ ).
(2.6)
pG0
RE
RE
Referenciasugárnak az egyensúlyi buboréksugarat választva (R0 = RE ), a (2.6) egyenletből a
referencianyomás is számolható
2σ
− (pV − P∞ ) .
(2.7)
RE
A referenciamennyiségek ismeretében a buborékban lévő gáz tömege (ld. (2.5) egyenlet) már
meghatározható. A dolgozatban vizsgált buborék egyensúlyi sugara állandó RE = 0,1 mm
volt, amelyet Hegedűs et al. [51] mérési eredményeinek nagyságrendjéhez igazodva írtam elő.
Mint ahogy azt az 1.1. ábrán is mutatja, az akusztikus kavitációval létrehozott buborékfelhőben víz esetén nem találkozunk ekkora méreten stabil gömbi lengést végző buborékokkal.
Az irodalomból ismert, hogy az egyenirányított diffúzió miatt a buborékok folyamatosan növekednének míg el nem érik az adott gerjesztési frekvenciához tartozó rezonanciaméretet. Ez
azonban a buborék alakinstabilitása miatt nem következik be. Például f = 20 − 30 kHz gerjesztési frekvencia mellett a rezonanciaméret néhány tized milliméter (ld.1.4. ábra), azaz a buborék
pG0 =
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ekkora méret mellett kerülne diffúziós egyensúlyba. Mivel vízben az alakstabilitási határ sokkal
kisebb (nagyságrendileg néhány mikron), mint az adott frekvenciához tartozó rezonanciaméret,
ezért a buborék a diffúziós egyensúly elérése előtt szétesik, így nem találkozunk a gerjesztés
frekvenciájához tartozó rezonanciaméretre hízott buborékokkal sem. Glicerin esetén azonban a
felületi feszültség mellett a közeg nagy viszkozitása is segíthet az alakstabilitás megőrzésében,
így lehetséges az, hogy a Hegedűs et al. [51] méréseik során megfigyelt néhány milliméteres buborékok még stabil gömbi alakkal rendelkeztek. Ezért feltehető, hogy nagy viszkozitású
közegben a buborék a diffúziós növekedési fázisban nagyobb méretet ér el, mint az alacsony
viszkozitású víz esetén. Mivel erre vonatkozóan kísérleti, és/vagy számítási eredmények hiányoznak az irodalomból, ezért a 3. fejezetben alakstabilitási vizsgálatokkal numerikusan is
igazolom az ekkora méretű buborékok létezését.
Az utolsó két paraméter magához az ultrahangos gerjesztéshez köthető, ezek a gerjesztés
frekvenciája f = ω/2π, illetve a gerjesztés nyomásamplitúdója pA . Mivel számításaim során a gerjesztési frekvencia széles tartományban változott, ezért célszerű volt egy megfelelően
megválasztott referenciamennyiséggel dimenziótlanítani. A dimenziótlanítás az egyensúlyi buborékmérethez tartozó csillapítatlan sajátkörfrekvenciával
s
3γ (P∞ − pV ) 2 (3γ − 1) σ
+
(2.8)
ωE =
2
3
ρL RE
ρL RE
történt [4] alapján. Ezzel a számítások során használt (dimenziótlan) relatív frekvencia:
ωR =

ω
.
ωE

P∞
T∞
RE
ωR
f
pA

Környezeti nyomás
Környezeti hőmérséklet
Egyensúlyi buboréksugár
Relatív frekvencia
Frekvencia
Nyomásamplitúdó

(2.9)

1 bar
20 − 70 ◦ C
0,1 mm
0,01 − 2
0,29 − 58,6 kHz
0 − 5 bar

2.2. táblázat. A paraméterek és a vizsgált számítási tartományok

Az öt fő paramétert és a vizsgált számítási tartományt a 2.2. táblázat tartalmazza. A táblázatban
közölt adatok a dolgozat 2. és 3. fejezetére vonatkoznak. Mint azt látni fogjuk a 4. fejezetben
bemutatásra kerülő bifurkációs számítások során a paraméterteret a nyomásamplitúdó és a frekvencia mentén szélesíteni kellett annak érdekében, hogy kellő részletességgel feltérképezhető
legyen a bifurkációs struktúra.

2.1.2. A dimenziótlan egyenletrendszer
A fentebbi (2.1)-(2.9) egyenletrendszer numerikus megoldásához dimenziótlan változókat
vezettem be, melyek a dimenziótlan buboréksugár x1 = R/RE , a dimenziótlan idő τ =
t/(2π/ω) és a dimenziótlan buborék falsebesség x2 = x01 , ahol 0 a dimenziótlan τ idő szerinti deriválást jelöli. Ezek segítségével a Keller–Miksis (2.1) egyenlet felírható két elsőrendű
dimenziótlan differenciálegyenletből álló rendszerként
x01 = x2 ,
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N
,
D

(2.11)

pL − P ∞
x2
(pG (1 − 3γ) − p∞ (τ ) + pV )
+ A
pref x1
pref x1


pA cos(2πτ )
M 3 x22
−
− 1−
,
3 2 x1
pB
ref

(2.12)

x02 =
ahol
N=

D =1−M +4

µL
.
µref x1

(2.13)

A referenciamennyiségek:
2
pref = ρL RE

 ω 2
,
2π

(2.14)

µref = cL ρL RE ,

(2.15)

pA
ref = µref

ω
,
2π

(2.16)

A
pB
ref = pref

1
.
2π

(2.17)

A gáznyomás a buborék belsejében:

  3γ
2σ
1
pG =
− (pV − P∞ )
.
RE
x1

(2.18)

A nyomás a buborékfalnál a folyadék oldalon:
4µL ω x2
2σ 1
−
.
R E x1
2π x1
Végül a buboréktól távoli nyomás (gerjesztés):
pL = pG + p V −

p∞ (τ ) = P∞ + pA sin(2πτ ).

(2.19)

(2.20)

A (2.20) egyenletből látható, hogy az idő dimenziótlanításával a gerjesztés dimenziótlan periódusideje minden esetben egységnyi lett τ0 = 1.
Az összeroppanás erősségének jellemzésére használatos Mach-szám a dimenziótlan változók
segítségével az alábbi formában számolható:
M=

Ṙ
RE ωx2
=
.
cL
2πcL

(2.21)

2.1.3. A modell validációja
A buborékklaszter fizikája meglehetősen bonyolult, azonban egy kavitációs buborék dinamikája mégis jól leírható a gömbszimmetrikus feltételezés mellett levezethető másodrendű közönséges differenciálegyenletek segítségével is, mint például a dolgozatban is vizsgált Keller–
Miksis egyenlet. Az egyenlet validálása Hegedűs et al. [51] mérési eredményeinek felhasználásával történt, akik gömbszimmetrikus szabad lengést végző buborékok sugár–idő diagramját
mérték meg glicerin közegben. A mérési eredményeik közül egy kiragadott példa látható a
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2.1. ábrán fekete színnel jelölve P∞ = 1 bar környezeti nyomás és T∞ = 45 ◦ C hőmérséklet
mellett. Az ábrából látható, hogy a lengések után a buborék nyugalomba kerül hozzávetőleg
RE = 0,26 mm egyensúlyi buboréksugár mellett. Megjegyzendő, hogy a megfigyeléseik alapján a buborék végig stabil gömbi alakkal rendelkezett.
Az említett publikációban a modell validálása érdekében ugyanezen paraméterek mellett numerikus számítások is készültek a fentebb részletezett modell (2.1. fejezet) alapján, a gáz állapotváltozását politropikusnak (γ = 1,4) feltételezve, illetve a gőz elpárolgását és kondenzációját a lehetséges nem egyensúlyi termodinamikai folyamatok hatásával együtt elhanyagolva.
E hatások figyelmen kívül hagyása a valós fizika túlzott leegyszerűsítsenek tűnhet [112–114],
viszont a 2.1. ábrán látható, hogy a számítási és mérési eredmények ilyen feltétel mellett is jó
egyezést mutatnak. Továbbá, a párolgás/kondenzáció hatásáról elmondható, hogy ez csak akkor jelentős, amikor a gőznyomás a buborékban lévő gáz nyomásával azonos nagyságrendbe
esik [82, 115]. Mivel az általam vizsgált hőmérséklet tartományon belül a buborék gőznyomása
nagyon kicsi (ld. 2.1. táblázat), így a gőz és gáznyomás aránya kevesebb, mint 1 : 100000, ezért
a párolgás és kondenzáció biztosan elhanyagolható.
1

R, mm

0.8
0.6
0.4
0.2
0
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

t, ms

2.1. ábra. Szabad lengést végző buborék mért (fekete) és számított (kék) buboréksugár–idő görbéinek
összehasonlítása Hegedűs et al. [51] eredményei alapján.

Megjegyzendő, hogy Hegedűs et al. [51] különböző környezeti körülmények (nyomás, hőmérséklet) mellett is készítettek jó egyezést mutató modell validációkat. Habár méréseik során
a megfigyelt buborékok szabad lengéseket végeztek az egyensúlyi méretük körül, a figyelemre
méltó egyezés a mérési és számítási eredmények között, a környezeti körülmények hasonlósága a dolgozatban alkalmazottakhoz, valamint az, hogy a vizsgált buborékméret a mérések
nagyságrendjébe esik, arra enged következtetni, hogy a dolgozatban alkalmazott Keller-Miksis
modell minőségileg helyesen írja le a buborékdinamikát gerjesztett esetben is.
Érdemes megemlíteni, hogy a mérési validációnak gyakran a kísérleti körülmények megteremtése szab határt, mivel a méret- és időskálák annyira kicsik, hogy a buborék megfigyelése
a legkisebb méreten (összeroppanás) még gyorskamerás felvételen is nehézkes. Nem beszélve
arról, hogy a buborékvándorlás miatt egy buborék hamar kikerülhet a kamera látómezejéről. E
nehézségek miatt, például a buborék belső hőmérsékletének meghatározásakor pontosabbnak
tekintik egy jól felépített numerikus modell eredményeit, mint a mérési adatokat [116].
A fenti Keller–Miksis (2.1) buborékmodell nem veszi figyelembe a buborékok interakcióját
[3, 62], vagy a szilárd fal [53, 117, 118], illetve folyadékfelszín [119] jelenléte miatt bekövetkező alakinstabilitást, valamint az elsődleges és másodlagos Bjerknes-erő [65, 120] okozta
pozíciós instabilitást (buborékvándorlást).
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2.2. ábra. Példák periodikus megoldásokra a dimenziótlan buboréksugár–dimenziótlan idő diagramon
(bal) és a fázisdiagramon (jobb) ábrázolva. A fekete, zöld és piros görbék rendre 1, 2 és
3 periódusú megoldásokat ábrázolnak. A folytonos megoldást a gerjesztés (dimenziótlan)
periódusidejével mintavételezve kapjuk a Poincaré-metszeteket Π(xi ), Π(x2 ), melyeket az
ábrán színes pontok jelölnek.

2.2. A megoldások osztályozása
A Keller–Miksis egyenlet legegyszerűbben kezdeti érték problémaként („Initial Value Problem” - IVP) oldható meg, azaz megfelelően megválasztott kezdeti feltételek (x1 (0), x2 (0)) előírásával integrálunk időben előre. Mivel a rendszer gerjesztett, a legegyszerűbb megoldás a
stabil periodikus pálya, melyre a 2.2. ábra mutat példákat. Az ábra bal, illetve jobb oldalán
a periodikus megoldások a dimenziótlan buboréksugár–dimenziótlan idő diagramon, illetve a
dimenziótlan fázisdiagramon ábrázolva láthatók. A periodikus megoldások számítása során
alkalmazott paraméterértékek a megoldásgörbékre mutató nyíl mellett olvashatók. A periodikus megoldások megkülönböztethetők aszerint, hogy a megoldás periódusideje hányszorosa a
gerjesztés periódusidejének. Ha a megoldás periódusideje
τm = m · τ0 ,

(2.22)

ahol τ0 a gerjesztés periódusideje, akkor m a megoldást jellemző periódusszám. Mivel az idő
dimenziótlanításával a gerjesztés dimenziótlan periódusideje (τ0 = 1) egységnyi lett (ld.: (2.20)
egyenlet), ezért az ábra bal oldali diagramjáról könnyen leolvasható a megoldások periódusideje. A fekete, zöld és piros görbék rendre 1τ0 , 2τ0 , és 3τ0 idő után ismétlődnek, így megállapítható, hogy ezek a görbék 1, 2, és 3 periódusú megoldásokat ábrázolnak.
A periodikus megoldások trajektóriái a fázissíkon zárt görbéket alkotnak, melyeket a gerjesztés periódusidejével mintavételezve kapjuk a Poincaré-metszet pontjait. Egy m periódusú megoldást ilyen módon mintavételezve a fázissíkon m db Poincaré-pontot kapunk: xi = Πm (xi ),
ahol i = 1, 2...m és x = [x1 , x2 ], továbbá Πm a Poinceré-metszetet jelöli m akusztikus ciklus elteltével. Az így meghatározott Poincaré-metszet pontjait a 2.2. ábrán a színes pontok
jelölik. Ezzel a háromdimenziós folytonos dinamikát egy kétdimenziós iterációs leképezéssé alakítjuk. Az így meghatározott Poincaré-metszet pontokat egy szabad paraméter függvényeként (pl.: nyomásamplitúdó) ábrázolva bifurkációs diagramok készíthetők, amelyek jól
szemléltetik a dinamikában bekövetkező minőségi változásokat. Mivel jelen esetben az össze17
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2.3. ábra. Példa kaotikus megoldásra a dimenziótlan buboréksugár–dimenziótlan idő diagramon (bal)
és a fázisdiagramon (jobb) ábrázolva. A fázissíkon a Poincaré-metszet pontjai a folytonos
attraktor nélkül láthatóak.

roppanás erősség a fő kérdés, így azzal arányos mennyiségek rögzítése is szükséges. Ezért
tároltam az egyes részperiódusokban (a Poincaré-metszetek között) a maximális dimenziótlan buboréksugár (xmax
= |x1 (τi ≤ τ ≤ τi + τ0 )|max és dimenziótlan falsebesség értékeket
1,i
max
x2,i = |x2 (τi ≤ τ ≤ τi + τ0 )|max , ahol i = 0...m − 1). A bifurkációs struktúra vizsgálatához a periódusszám ábrázolására is szükség volt, ezért a számítások során a Poincaré-metszetek
száma alapján az m periódusszámot is meghatároztam és rögzítettem.
A nemlinearitás következtében nem csak tisztán periodikus megoldások, hanem kaotikus
megoldások is léteznek. Kaotikus megoldás esetén nem definiálható a megoldást jellemző
m periódusszám, mivel ez esetben a buboréklengés nem ismétlődik, és a trajektória sem záródik a fázisdiagramon. A 2.3. ábrán egy ilyen kaotikus megoldás látható, ahol az ábra bal
oldalán a dimenziótlan idő–dimenziótlan buboréksugár diagramot látjuk az első 35 gerjesztési
ciklusig ábrázolva, a jobb oldalon pedig a 10000 Poincaré-metszetből álló pontsorozat látható
a folytonos trajektória ábrázolása nélkül. Megjegyzendő, hogy a káosz egyik fontos mérőszáma a Ljapunov-exponens. Ennek pozitív értéke esetén a megoldás kaotikus, míg periodikus
megoldás esetén a Ljapunov-exponensre negatív értéket kapunk [121]. A kaotikus és periodikus pályák megkülönböztetésére a Ljapunov-exponens értékeit is rögzítettem a kezdeti érték
számítások során. Ilyen kaotikus megoldás későbbi reprezentálása érdekében, 128 db Poincarépontot Π(x1 ), Π(x2 ) rögzítettem, illetve a periodikus megoldásokhoz hasonlóan ekkor is tároltam a részperiódusok közötti xmax
és xmax
értékeket. A Ljapunov-exponens meghatározása a
1
2
függelék A.1.1. fejezetében ismertetett módon történt.
Az ebben a fejezetben bemutatott számítási eredmények (kivéve a 2.11. és 2.13. ábrát)
MATLAB szoftveres környezetben készültek a beépített kezdeti érték megoldó alkalmazásával
(ODE1131 ). A későbbi számításokhoz C++/CUDA C2 -ben fejlesztett kezdeti érték megoldót
alkalmaztam, hogy kiaknázható legyen a párhuzamos programozás és a videokártyák adta nagy
számítási kapacitás [122]. A videokártyára írt kezdeti érték megoldó képességeit a dolgozat
3.3. fejezete tárgyalja, továbbá a kezdeti érték megoldó részletei a függelék A.1. fejezetében
találhatóak.
1
2
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2.4. ábra. Frekvenciaválasz függvények, pA = 0,1 bar (bal) és pA = 0,5 bar (jobb) nyomásamplitúdóval történő gerjesztés esetén, különböző T∞ folyadék hőmérsékletek mellett. A pirossal
jelölt pontsor a T∞,kritikus = 27,44 ◦ C kritikus hőmérséklethez tartozik, ami alatt a rendszer
túlcsillapítottá válik.

2.3. Túlcsillapított buboréklengés
A pA − ω − T∞ paramétertér feltérképezésére először egydimenziós paramétertanulmányokat végeztem. Mivel a dinamikai rendszerek vizsgálatának egyik szokásos módja a rendszer
frekvenciaválasz függvényeinek ábrázolása [123], ezért először én is a gerjesztési frekvencia
hatását vizsgáltam. A vizsgált relatív frekvencia tartományt (ωR = 0,01 − 2) egyenközűen felosztottam 0,01-os lépésközzel, majd miközben minden más paraméter értéke állandó maradt,
az egyes frekvenciaértéknél kezdeti érték számításokat végeztem. A rendszer nemlinearitásából adódó együttlétező megoldások feltérképezése érdekében minden frekvenciaérték mellett
5 véletlenszerűen megválasztott kezdeti feltételt írtam elő. A kezdeti feltételek intervalluma
nagyságrendileg behatárolható (x1 ∈ [0,5, 2] és x2 ∈ [−1, 1]), de a dolgozat megírásakor a
pontos adatok sajnos már nem álltak rendelkezésre, ezért ezen intervallumokat a továbbiakban nem közlöm. A számítások végeztével, ahogy azt a frekvenciaválasz függvények esetében
szokás, a buborékválasz maximumát a (relatív) frekvencia függvényében ábrázoltam. A számítást két különböző pA nyomásamplitúdó és több T∞ környezeti hőmérséklet mellett is elvégeztem. A számítás eredményeként elkészült frekvenciaválasz függvényeket a 2.4. ábra mutatja be
pA = 0,1 bar (bal) és pA = 0,5 bar (jobb) nyomásamplitúdóval történő gerjesztés esetén. A T∞
környezeti hőmérséklet értékek az egyes görbékre mutató nyíl mellett olvashatók.
A bal oldali diagram alapján elmondható, hogy alacsony, pA = 0,1 bar nyomásamplitúdóval történő gerjesztés esetén, és alacsony T∞ környezeti hőmérséklet mellett, a buborék úgy
viselkedik, mint egy lineáris, csillapított lengőrendszer. A frekvenciaválasz függvényben egy
rezonanciacsúcs látható közel a rendszer csillapítatlan sajátfrekvenciájához ωR = 1. Magas,
T∞ = 70 ◦ C hőmérsékleten, a rendszer nemlinearitására utal a felharmonikus csúcs megjelenése közel a sajátfrekvencia felénél (ωR = 0,5). Nagyobb, pA = 0,5 bar nyomásamplitúdó
mellett a nemlineáris hatások is jobban megfigyelhetővé válnak. További felharmonikusok jelennek meg, illetve T∞ = 70 ◦ C hőmérsékleten a rezonanciacsúcs hiszterézissé alakul, ami
két különálló stabil megoldás együttlétezését (multistabilitás) jelenti ugyanazon frekvenciaérték mellett.
19

2. ÖSSZEROPPANÓ BUBORÉKLENGÉSEK
20

2.5

T =70 oC

15
2

xo
(xo)

T =70 oC

10

2

(xo)

T =70 oC
5

x2

x1

1.5

1

0
-5

0.5

T =27,44 oC

P =1 bar
R E=0,1 mm

-10

pA=0,5 bar

-15

P =1 bar
R E=0,1 mm
T =27,44 oC

=0,8

pA=0,5 bar
=0,8

R

R

0

-20
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

0

0.5

1

1.5

2

2.5

x1

2.5. ábra. A hiszterézis ágain lévő együttlétező megoldások T∞ = 70 ◦ C környezeti hőmérsékleten és
a túlcsillapított megoldás, ωR = 0,8 relatív frekvencia és pA = 0,5 bar nyomásamplitúdó
mellett.

Megjegyzendő, hogy a multistabilitás befolyásolhatja az akusztikus kavitáció hatékonyságát,
mivel az azonos paraméterkombinációk mellett együttlétező megoldásokhoz eltérő lengés (különböző erősségű összeroppanás) tartozhat. Ennek szemléltetésére pA = 0,5 bar nyomásamplitúdó és ωR = 0,8 relatív frekvencia mellett a hiszterézis alsó és felső ágán lévő megoldásokhoz tartozó dimenziótlan buboréksugár–dimenziótlan idő (x1 − τ ) diagramot és fázisdiagramot
(x1 − x2 ) ábrázoltam a 2.5. ábrán. Az ábrázolt megoldások 2.4. ábra jobb oldalán a hiszterézis
két ágán lévő kék pontokhoz tartoznak. Látható, hogy a hiszterézis felső ágán a buboréksugár
x1 az egyensúlyi méretnek (x1,E = 1) több, mint kétszeresére hízik a lengés során, addig a
= 1,4-et. Az ábra mutatja azt
hiszterézis alsó ágához tartozó maximum nem éri el az xmax
1
is, hogy az összeroppanás során a buborékfal maximális sebessége Vmax = |Ṙ|max több, mint
ötszörös a hiszterézis felső ágán (Vmax = 47,15 m/s), mint az alsón (Vmax = 8,77 m/s), azaz
ezeket a megoldásokat eltérő erősségű összeroppanás jellemzi. A multistabilitás szabályozására
vonatkozó módszerek alkalmazásához szükséges a bifurkációs struktúra ismerete [96], amelyet
a dolgozat 4. fejezetében mutatok be.
A frekvenciaválasz függvényekből (2.4. ábra) a legszembetűnőbb következtetés az, hogy a
hőmérséklet csökkenésével, ahogyan nő a viszkózus csillapítás mértéke, a rezonanciacsúcsok
fokozatosan ellaposodnak, majd egy bizonyos hőmérséklet alatt teljesen eltűnnek. Ekkor az
xmax
monoton csökkenő függvénye lesz a relatív frekvenciának ωR . Ez arra utal, hogy a rend1
szer adott hőmérséklet alatt (disszipáció felett) túlcsillapítottá válik, ami belátható, ha felírjuk a
csillapított rendszer sajátkörfrekvenciájának összefüggését [4]
s
8µ2L
3γ (P∞ − pV ) 2 (3γ − 1) σ
+
−
.
(2.23)
ωP =
2
3
4
ρL RE
ρL RE
ρ2L RE
Alacsony hőmérsékleten a nagy viszkozitás miatt, a (2.23) kifejezés harmadik tagja válik dominánssá. Ekkor a gyökjel alatti kifejezés negatív lehet, ami képzetes értékű frekvenciát eredményez. Mivel az egyenletben (csak hőmérsékletfüggő) anyagjellemzők és konstans értékek
(környezeti nyomás P∞ , politropikus kitevő γ) szerepelnek, így adott egyensúlyi buborékmérethez meghatározható az a kritikus hőmérséklet, ahol a gyökjel alatti kifejezés nullát ωP2 = 0
ad eredményül. A vizsgált RE = 0,1 mm buborékméret esetén az így kiadódó kritikus hőmér20
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séklet értéke T∞,kritikus = 27,44 ◦ C, melyhez a 2.4. ábrán a piros színnel jelölt nagyítási görbék
tartoznak. Érdemes megemlíteni, hogy a sajátkörfrekvencia összefüggésében (2.23) nem szerepel a gerjesztés amplitúdója, ezért a kritikus hőmérséklet független kell hogy legyen a nyomásamplitúdó nagyságától, amit a nagyítási függvények is igazolnak. Látható, hogy mindkét
nyomásamplitúdó mellett a rendszer T∞,kritikus = 27,44 ◦ C kritikus hőmérséklet alatt (piros görbe) válik túlcsillapítottá. A 2.5. ábrán látható a túlcsillapítási határhoz (T∞,kritikus = 27,44 ◦ C)
tartozó megoldás is, piros színnel jelölve. A túlcsillapítás következében az összeroppanó jelleg
teljesen eltűnt, és a lengéskép szinte tisztán harmonikus függvénynek felel meg. A maximális falsebessége csak Vmax = 1,68 m/s-ot éri el. Mivel az ultrahangos technológiák döntő
többségében a hatékony alkalmazásokhoz erős összeroppanást kell biztosítani, ami a fentebbiek alapján túlcsillapított rendszer esetén nem érhető el, ezért a közeg hőmérsékletét a kritikus
hőmérséklet fölé kell emelni, hogy elkerüljük a túlcsillapítást.
Mivel az akusztikus kavitációval létrehozott buborékfelhőben a buborékok mérete különböző, továbbá az egyenirányított diffúzió miatt a gerjesztett buborékok mérete az életciklusuk alatt
változik is, ezért érdemes megvizsgálni, hogy egy adott méretű buborék mekkora hőmérsékleten válik a túlcsillapítottá. Ehhez a (2.8) egyenletből a különböző egyensúlyi buborékméret
mellett is kiszámítható a túlcsillapításhoz tartozó kritikus hőmérséklet. A számítás eredményét
a 2.6. ábrán a fekete görbe mutatja, ahol a T∞,kritikus kritikus hőmérséklet az RE egyensúlyi buboréksugár függvényeként ábrázolva látható. A görbén lévő törések az interpolált anyagjellemzőkre vezethetők vissza. A számított eredmények alapján, a kritikus hőmérséklet–egyensúlyi
buboréksugár függvénykapcsolat jó közelítéssel egy hatványfüggvénnyel írható le, melynek
egyenlete
−0,1668

RE
− 43,27,
(2.24)
T∞,kritikus = 70,71
R0
R2 = 0,9993 determinációs együttható mellett, ahol R0 = 0,1 mm. Az illesztett görbét az ábrán
a zöld szín jelöli.
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2.6. ábra. A kritikus hőmérséklet T∞,kritikus az egyensúlyi buborékméret RE függvényeként ábrázolva.
A piros pont az általunk vizsgált RE = 0,1 mm egyensúlyi buborékméretet jelöli.

Az eredmények azt mutatják, hogy kisebb buborékméret mellett a túlcsillapítás elkerüléséhez
magasabb hőmérséklet szükséges, mint nagy buborékok esetén. A buborékméret növekedésével
azonban nem feledkezhetünk meg arról sem, hogy ekkor a felületi feszültség összehúzó hatása,
ami a buborékmérettel fordítottan arányos, kevésbé érvényesül, ezért a buborék felbomlása az
21
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alakinstabilitás következtében könnyebben bekövetkezhet. Másrészt, az alacsony hőmérséklet
mellett a nagy viszkozitás segíthet az alakstabilitás megőrzésében. Ezek alapján elmondható, hogy a gyakorlatban is mérhető, stabil buborékméret eloszlás ismeretében ajánlás tehető
a minimálisan alkalmazandó folyadék hőmérsékletre (disszipáció mértékére), vagy másképp
fogalmazva, adott hőmérsékleten (disszipáció mellett) csak bizonyos méret feletti buborékok
gerjeszthetők hatékonyan.
Mivel a diffúziós növekedés felső határa jó közelítéssel egybe esik buborék rezonanciaméretével, ezért hosszú távú stabil akusztikus kavitáció rezonanciafrekvenciás gerjesztés mellett
alakulhat ki. Tehát a buborékméret hosszú távon (diffúziós időskála) igazodni fog a gerjesztési
frekvenciához tartozó rezonanciamérethez [57]. Ezért a további számítások során a gerjesztési
frekvenciát és a buborékméretet együttesen határoztam meg úgy, hogy a gerjesztési frekvenciára a vizsgált buborékmérethez tartozó rezonanciafrekvenciát írtam elő (ω = ωE (RE )), vagyis
a relatív frekvencia értéke állandó ωR = 1 volt. A dolgozatban vizsgált RE = 0,1 mm buborékméret mellett a gerjesztési frekvencia értéke f = ω/2π ≈ 29,3 kHz (ld. 1.4. ábra). Érdemes
megemlíteni, hogy buborékméret–frekvencia értékpár megválasztása tetszőleges, így a buborékméret változtatásával akár más ωR − RE értékpár előírása is lehetséges.
A 2.6. ábra alapján a minimálisan alkalmazandó folyadék hőmérséklet már meghatározható,
de a szükséges pA nyomásamplitúdó értéke továbbra is egy megválaszolandó kérdés. Ezért a
továbbiakban a nyomásamplitúdó hatásával és a nyomásamplitúdó–hőmérséklet paramétertér
leírásával foglalkozunk. Megjegyzendő, hogy az ωE − RE paraméterpár együttes megválasztásával a vizsgált három paraméteres pA − ω − T∞ paramétertér két paraméteresre (pA − T∞ )
redukálódott. A nagy számítást igénylő teljes 3D tér paramétertanulmánya a GPU-ra írt nagy
hatékonyságú megoldó alkalmazásával csak a dolgozat 3. fejezetében kerül bemutatásra.

2.4. A nyomásamplitúdó–hőmérséklet paramétertér vizsgálata
A nyomásamplitúdó–hőmérsékletet paramétertér vizsgálatára először egyparaméteres tanulmányokat végeztem a pA nyomásamplitúdó mentén, miközben a T∞ hőmérsékletet 20 − 70 ◦ C
között változtattam 5 ◦ C-ként. A buborékméretet továbbra is a mérések (ld. [51]) nagyságrendjéhez igazodva írtam elő, RE = 0,1 mm, míg a gerjesztési frekvencia megegyezett a buborékmérethez tartozó csillapítatlan sajátfrekvenciával, azaz a relatív frekvenciára ωR = 1 volt
előírva. A számítások előtt a vizsgált pA = 0 − 5 bar nyomásamplitúdó tartományt egyenközűen 0,01 bar-os lépésközzel felosztottam, és kezdeti érték számításokat végeztem minden egyes
amplitúdó érték mellett. A számítások során a szokásos módon itt is rögzítettem a Poincaré, xmax
. Periodikus megolmetszet pontjait Π(x1 ), Π(x2 ) és a megoldások maximumait xmax
2
1
dások esetén a tárolt pontok száma megegyezett a periódusszámmal, míg kaotikus esetben a
rögzített pontok száma 128 db volt. Az együttlétező megoldások megtalálása érdekében most is
5 véletlenszerűen megválasztott kezdeti feltételt írtam elő minden egyes paraméterállás mellett.
Mivel az összeroppanás erősségét is meg kellett határozni, ezért a (2.21) összefüggés segítdimenziótlan maximális falsebességet Mach-számra számítottam át. A számíségével az xmax
2
tások eredményeként kapott Mach-számra skálázott nyomásamplitúdó bifurkációs diagramok
közül hat darab a 2.7. ábrán látható. Megállapítható, hogy ennek a fajta ábrázolásmódnak meg
van az az előnye, hogy információt ad magáról az összeroppanás erősségéről, emellett szemléletes képet mutat a rendszer dinamikájáról is. Látható, hogy a dinamikában bekövetkező minőségi változások (bifurkációk) és a különböző periodikus megoldások jól azonosíthatók, mivel
az adott paraméternél megjelenő pontok száma a megoldás periódusszámával azonos. Továbbá,
kaotikus megoldás esetén a rögzített 128 db pont az adott paraméterállásnál egy elszórt pontsorozatként jelenik meg.
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Az eredményekből látható, hogy alacsony, T∞ = 20 ◦ C környezeti hőmérsékleten (2.7.A. ábra) a teljes vizsgált nyomásamplitúdó tartományok csak 1 periódusú megoldások léteznek,
melyek maximális falsebessége (Mach-szám) az amplitúdó növelésével folyamatosan nő. Az
Mmax maximális Mach-szám azonban a legnagyobb pA = 5 bar nyomásamplitúdó mellett sem
éri el a 0,01-ot. Ekkor a maximális buborék falsebesség értéke Vmax ≈ 15 m/s. Magasabb,
T∞ = 35 ◦ C hőmérséklet mellett a Mach-szám további emelkedése figyelhető meg. Látható
továbbá, hogy pA = 4,45 bar nyomásamplitúdó mellett, az addig 1 periódusú megoldás egy
perióduskettőző bifurkáción keresztül 2 periódusúvá válik. A 2.7.C. ábrán ismét perióduskettőződések figyelhetők meg, míg a megoldás közelítőleg pA = 3 bar nyomásamplitúdónál kaotikussá válik. Ilyen káoszhoz vezető perióduskettőző sorozatok létezését kísérleti úton is igazolták [49, 50]. A kaotikus tartomány után, pA = 3,85 bar környékén egy 3 periódusú megoldás
jelenik meg nyereg–csomó bifurkáción keresztül. A 3 periódusú megoldások mentén látható
egy hiszterézis, illetve az amplitúdó növelésével ezek a megoldások is kaotikussá válnak egy
újabb perióduskettőző sorozaton keresztül. Megjegyzendő, hogy a kaotikus tartományon magasabb periódusú periodikus ablakok jelenhetnek meg nyereg–csomó bifurkációkon keresztül.
A hőmérsékletet tovább emelve (2.7.D-F. ábra), a fő bifurkációs struktúra hasonló marad. A
nagy nyomásamplitúdó tartományban újra egy 2 periódusú megoldás válik dominánssá, amely
szintén nyereg–csomó bifurkáción keresztül jön létre.
Az ábrasorozat alapján a legfontosabb észrevétel az, hogy T∞ = 45 ◦ C felett az ábrákon
számmal jelölt fontosabb periodikus megoldásokat határoló bifurkációs pontok jó közelítéssel egy adott Mmax maximális Mach-számnál jelennek meg. Például az első perióduskettőző
bifurkáció Mmax = 0,02-nél (Vmax ≈ 38 m/s) jön létre, míg a 3 és 2 periódusú megoldásokhoz tartozó nyereg–csomó bifurkációk Mmax = 0,06 (Vmax ≈ 114 m/s) és Mmax = 0,25
(Vmax ≈ 475 m/s) maximális Mach-szám elérése után jönnek csak létre. A Mach-szám küszöbszinteket a 2.7.C-F. ábrába berajzolt vízszintes vonalak is jelölik. Megállapítható tehát, hogy
a domináns periodikus megoldások megjelenése alapján becslés adható az elérhető maximális
Mach-számra (összeroppanás erősségre).
Értelemszerűen az, hogy mekkora pA nyomásamplitúdó szükséges adott erősségű összeroppanás (adott periodikus megoldás) eléréséhez, függ a T∞ környezeti hőmérséklettől. Jól láthatóan, kisebb hőmérsékleten nagyobb amplitúdó szükséges, míg a hőmérséklet emelésével az adott
Mach-szám elérése kisebb amplitúdó mellett is lehetséges. Például az Mmax = 0,02 Mach-szám
küszöb fölötti perióduskettőző bifurkáció T∞ = 45 ◦ C hőmérsékleten pA = 2,4 bar nyomásamplitúdónál jelenik meg, azonban a hőmérsékletet 70 ◦ C-ra emelve ehhez már pA = 1,66 bar
is elegendő. Ez felveti annak lehetőségét, hogy a bifurkációs pontok két paraméteres (pA − T∞ )
lekövetésével az összeroppanás erősség szintek (Mmax szintek) elhatárolhatók a vizsgált paramétersíkon. Az ilyen bifurkációkövetésre kifinomult numerikus technikák léteznek, mint például a pszeudó–ívhossz paraméterkövetés, amelyet a következő fejezetben mutatok be.

2.4.1. A bifurkációs pontok paraméterkövetése
A periodikus megoldások számítására és paraméterkövetésre hatékony eljárás a peremérték megoldók („boundary value problem solver” - BVP) alkalmazása. Ezért a Keller–Miksis
egyenletet peremérték problémára kell átírni:
ẋ = f (x, τ ) ,

(2.25)

x(0) = x(τm ),

(2.26)

periodikus peremfeltételekkel
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2.7. ábra. A maximális buborékfal Mach-szám Mmax a gerjesztési nyomásamplitúdó pA függvényében
különböző glicerin hőmérsékletek mellett. A periodikus megoldásokat határoló bifurkációs
pontokhoz tartozó Mach-szám szinteket a vízszintes vonalak jelzik.

ahol x = [x1 , x2 ]T a (2.10) és (2.11) egyenletek által van definiálva, és τm = m · τ0 az m periódusú megoldás periódusideje. A peremérték problémák megoldására számos numerikus eljárás
létezik, mint például véges differencia-, vagy ortogonális kollokációs módszer, amelyek mind
érzéketlenek a periodikus megoldás stabilitására. Egy peremérték megoldó eljárást pszeudóívhossz paraméterkövetéssel kombinálva a kívánt periodikus megoldás pályája egy (vagy több)
paraméter függvényeként végigkövethető [124]. Az így kapott görbéket bifurkációs görbéknek nevezzük. Mivel a peremérték megoldók érzéketlenek a megoldás stabilitására, ezért egy
bifurkációs görbe mentén, a stabil és instabil szakaszok egyaránt számíthatók, majd a bifurkációs pontok jól azonosíthatóak a stabilitásváltás helyén. A későbbiekben az így azonosított
bifurkációs pontok kétparaméteres lekövetését kívánom megvalósítani.
A dolgozatban bemutatott peremérték számítások és a paraméterkövetés az AUTO peremérték megoldó és paraméterkövető szoftverrel készültek [125]. Az AUTO a közönséges differenciálegyenletek peremérték problémáit ortogonális kollokációs módszerrel oldja meg szakaszonként polinomiális hálót használva, 2-7 kollokációs ponttal háló elemenként [126]. A numerikus
24
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2.8. ábra. A peremérték (színes görbék) és a kezdeti érték megoldóval kapott számítási eredmények (fekete pontok) összehasonlítása T∞ = 50 ◦ C-on. A folytonos és szaggatott vonalak a stabil és
instabil megoldásokat jelzik. A perióduskettőző bifurkációs pontokat kereszt, a nyereg-csomó
bifurkációs pontokat színes pont jelöli. A piros, kék és zöld görbék az 1, 2 és 3 periódusú
megoldásokat jelölik.

háló automatikusan adaptálódik a megoldáshoz úgy, hogy minimalizálja a diszkretizációs hibát
[127]. Mivel az AUTO csak autonóm rendszereket (explicit időfüggéstől mentes) képes kezelni, ezért a (2.10)-(2.20) egyenletrendszert autonómmá kellett tenni további két közönséges
differenciálegyenlet csatolásával:

x03 = x3 + 2πx4 − x3 x23 + x24 ,

x04 = x4 − 2πx3 − x3 x24 + x24 ,

(2.27)
(2.28)

ahol x3 és x4 hosszú távú megoldása cos(2πτ ) és − sin(2πτ ). Ezzel az (2.12) és (2.20) egyenlet
harmadik és második tagja az alábbiak szerint módosult:
−

pA cos(2πτ )
p A x3
=− B ,
B
pref
pref

pA sin(2πτ ) = −pA x4 .

(2.29)

Az AUTO hátránya, hogy a megoldásokat a periódusszámtól függetlenül egész objektumként
kezeli és csak a teljes periodikus megoldáshoz tartozó dimenziótlan maximum értékeket (xmax
,
1
max
x2 ) tárolja, ezért a bifurkációs diagramoknál látott szemléletes ábrázolásmód elvész. Ugyanakkor hatékonyan detektálja a bifurkációs görbe mentén a bifurkációs pontokat, melyeket képes
két paraméter függvényeként is lekövetni.
Az AUTO számítás menetét a 2.8. ábrán keresztül részletezem, ahol az xmax
maximális di1
menziótlan buboréksugár a pA nyomásamplitúdó függvényeként ábrázolva látható T∞ = 50 ◦ C
hőmérsékleten. A fekete pontsorozat a kezdeti érték megoldó eredményeit mutatja. Az AUTO
számítás eredményei a színes bifurkációs görbék, ahol a folytonos és szaggatott szakaszok a stabil és instabil megoldásokat jelzik. Látható, hogy a stabilitásváltás (folytonos–szaggatott határ)
helyén könnyen azonosíthatók a bifurkációs pontok. A perióduskettőző és a nyereg–csomó bifurkációk jelölésére a kereszt és a színes pont szolgál. A bifurkációs pontokhoz a 2.7.C-F. ábrák
alapján Mach-szám küszöbszintek is hozzárendelhetők.
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2.9. ábra. A peremérték megoldóval számított 1 (piros), 2 (kék) és 3 (zöld) periódusú megoldások széles
paramétertartományon ábrázolva.

Az AUTO számításokhoz inicializálásra van szükség, amire a kezdeti érték megoldó eredményei használhatók. Az 1 periódusú megoldás (piros görbe) inicializálása például a pA =
0,01 bar nyomásamplitúdó mellett (közel a gerjesztetlen rendszer egyensúlyi állapotához) számolt kezdeti érték számítás eredményével történt. Látható, hogy a piros göbe mentén haladva
pA = 2 bar nyomásamplitúdónál a stabil (folytonos) megoldás instabillá (szaggatott) válik, a
stabilitásváltás helyén pedig egy perióduskettőző bifurkáció azonosítható, melyet az ábrán piros
kereszt jelöl. Ebből a bifurkációs pontból indítva a számítást, a kilépő periódus kettőzött megoldás (kék) követése is lehetséges. Ezt a 2 periódusú bifurkációs görbét a pA nyomásamplitúdó
függvényében szélesebb paraméter tartományon lekövetve a 2.9.A. ábra szemlélteti. Látható,
hogy a bifurkációs görbe mentén a stabil és instabil szakaszok felváltva követik egymást, és
a stabilitásváltások helyén vagy egy perióduskettőző (kereszt), vagy egy nyereg–csomó (pont)
bifurkáció létezik. A 2.8.ábrát a 2.9.A. ábrával összehasonlítva megállapítható az is, hogy a kezdeti érték megoldóval talált 2 periódusú megoldások, amelyek Mmax ≥ 0,02 és Mmax ≥ 0,25
maximális Mach-szám felett jelennek meg ugyanahhoz a 2 periódusú megoldáscsaládhoz (bifurkációs görbe) tartoznak, melyek több stabil és instabil szakaszon keresztül kapcsolódnak
össze.
Az utolsó releváns periodikus megoldás a Mmax = 0,06 Mach-szám fölött megjelenő 3 periódusú megoldás, melyet a 2.8. ábrán a zöld szín jelöl. Ez a megoldás egy nyereg–csomó
bifurkáción keresztül jön létre egy periodikus ablakot formálva a kaotikus tartományon belül.
A bifurkációs görbe mentén a növekvő nyomásamplitúdók irányában egy perióduskettőző bifurkáció jelenik meg, ahol a 3 periódusú megoldás instabillá válik. A 2.9.B. ábrán látható, hogy
ez bifurkációs görbe a nyomásamplitúdó mentén több visszahajlást leírva egy zárt hurkot alkot,
illetve a stabilitásváltások helyén perióduskettőző és nyereg–csomó bifurkációk jelennek meg.
A pA − T∞ paramétertér vizsgálatához a 2.8. ábrán észlelt bifurkációs pontok kétparaméteres
lekövetése szükséges, ami a következő fejezetben valósul meg.

2.4.2. A fázisdiagram
A 2.7.C-F. ábrákból megállapítható, hogy a fontosabb periodikus megoldások csak adott
Mach-szám küszöbérték elérése után, bifurkációkon keresztül jelennek meg. Az ábrasorozat
alapján látható volt, hogy a megoldásokat határoló bifurkációs pontok eléréséhez szükséges
nyomásamplitúdók értékei függenek a környezeti hőmérséklettől. Értelemszerűen a hőmérséklet emelésével, ahogy a viszkózus csillapítás (disszipáció) mértéke csökken, az adott periodikus
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2.10. ábra. Az 2.8. ábrán detektált bifurkációs pontokhoz tartozó kétparaméteres bifurkációs görbék
a hőmérséklet-nyomásamplitúdó paramétersíkon. A folytonos és szaggatott vonalak a perióduskettőző és a nyereg-csomó bifurkációs pontokhoz tartozó görbéket jelölik. A világos kék, világos barna, és sárga területeken, 1, 2 és 3 periódusú megoldások léteznek. Az egyparaméteres (pA ) paraméterkövetés a függőleges fekete szaggatott vonal mentén állandó T∞ = 50 ◦ C hőmérsékleten készült. A függőleges fekete folytonos vonal a
T∞,kritikus = 27,44 ◦ C túlcsillapítási határt jelzi.

megoldás eléréséhez (összeroppanás erősséghez) szükséges nyomásamplitúdó is csökken. Az
alacsonyabb nyomásamplitúdójú gerjesztés eléréséhez kisebb intenzitású besugárzás is elegendő, ami az üzemeltetési költségek csökkenését eredményezi. Ugyanakkor a magasabb hőmérséklet eléréséhez szükséges fűtés növeli az üzemeltetési költségeket. Másrészt, a túl magas
hőmérséklet nem kívánt kémiai reakciókat vagy a molekulák degradációját eredményezheti,
továbbá magasabb hőmérsékleten, kisebb viszkozitás mellett, a buborék alakstabilitása is kérdésessé válik. Ezért az optimális üzemi paraméterek meghatározásának érdekében szükséges
lehet a Mach-szám szintek becslése, így támogatva az alkalmazásokat a hatékonyság növelésében.
A Mach-szám szintek becslése az észlelt bifurkációs pontok kétparaméteres lekövetésével
lehetséges, amely szintén az AUTO program segítségével történt. Az AUTO alkalmazásával
lehetőség van a hőmérsékletet másodlagos paraméternek választani, majd a 2.8. ábrán észlelt
bifurkációs pontokból indítva a számítást, a paraméterkövetést elvégezni. Az így számított
kétparaméteres bifurkációs görbék a 2.10. ábrán (fázisdiagram) láthatóak. A perióduskettőző
bifurkációkhoz (színes kereszt a 2.8. ábrán) a folytonos, a nyereg–csomó bifurkációs pontokhoz
(színes pont a 2.8. ábrán) a szaggatott görbék tartoznak a fázisdiagramon. A görbék szakaszos
simaságának oka, hogy a hőmérsékletfüggő anyagjellemzők táblázatosan álltak rendelkezésre, ezért a köztes hőmérsékleten az anyagjellemzők értékeit lineáris interpolációval határoztam
meg. Az ábrában jelölt függőleges vastag fekete vonal a T∞,kritikus = 27,44 ◦ C kritikus hőmérséklet jelöli, ami alatt túlcsillapodik a rendszer, míg a függőleges szaggatott vonal a 2.8. ábrán
bemutatott nyomásamplitúdó bifurkációs diagram (egydimenziós metszet) helyét mutatja.
Az ábrán kék színnel jelölt területen 1 periódusú megoldások léteznek, ez esetben az elérhető
Mach-szám kisebb kell, hogy legyen, mint Mmax = 0,02. Azonban az első piros folytonos görbét átlépve, az 1 periódusú megoldás perióduskettőződésen megy keresztül, ezzel 2 periódusú
27

2. ÖSSZEROPPANÓ BUBORÉKLENGÉSEK
megoldások jönnek létre a barnával jelölt területen belül. A 2.7. ábra alapján ez a bifurkáció akkor jön létre, mikor az összeroppanás erősségét jellemző Mmax maximális Mach-szám
meghaladja a 0,02-t. Látható, hogy ez a határgörbe hiperbolikus viselkedést mutat, azaz ahogy
csökken a T∞ hőmérséklet a T∞,kritikus = 27,44 ◦ C kritikus felé, a szükséges pA nyomásamplitúdó meredeken növekszik. Ebből a meredek növekedésből arra lehet következtetni, hogy a
túlcsillapításhoz közeledve az erős összeroppanás eléréséhez szükséges amplitúdó is meredeken növekszik. Megjegyzendő azonban, hogy a 2.7.B. ábrán a perióduskettőző bifurkáció és
a Mach-szám szint már távolabb esik egymástól, mint magas hőmérsékleten. A 2 periódusú
megoldást a másik oldalról a kék folytonos perióduskettőző görbe határolja, ami a piros görbe
közelében halad. Habár a további perióduskettőző görbék már nincsenek kiszámítva, a 2.7. ábrasorozat alapján arra lehet következtetni, hogy a fehérre színezett területen, a kék görbe felett
a perióduskettőző sorozat tovább folytatódik, míg a megoldás kaotikussá nem válik.
A 2 periódusú görbe a perióduskettőződés után több instabil és stabil szakaszon keresztül
kapcsolódik az Mmax = 0,25 környékén megjelenő nyereg–csomó bifurkációhoz (ld. 2.9. ábra). Ehhez a bifurkációs ponthoz a fázisdiagramon a kék szaggatott bifurkációs görbe tartozik.
A szaggatott görbe felett a folytonos kék perióduskettőző görbéig, a barna területen ismét 2 periódusú megoldások léteznek, melyek esetében a becsült Mach-szám legalább Mmax = 0,25.
Ezt a 2 periódusú területet is egy perióduskettőző görbe (kék folytonos) határolja, amely felett
a perióduskettőző sorozat folytatódhat míg a megoldás ismét kaotikussá nem válik. Megjegyzendő, hogy minden az 1 periódusú megoldásból származó periodikus megoldáshoz tartozó
bifurkációs görbe hasonló hiperbolikus jelleget mutat.
Ezzel szemben a 2 periódusú megoldások által közrezárt területen megjelenő 3 periódusú
(sárga) terület eltérő struktúrája figyelhető meg. Ez a megoldás egy nyereg–csomó (zöld szaggatott) bifurkáción keresztül jön létre, amelyet egy perióduskettőző (zöld folytonos) bifurkáció
követ. Ezek a görbék egymás mellett haladnak, és egy keskeny sarló alakú formát rajzolnak
a paramétertérre. Ezen a sarló alakú sávon belül egy második 3 periódusú terület jelenik meg
T∞ = 52,5 ◦ C közeghőmérséklet mellett egy úgynevezett „cusp” bifurkáción keresztül. A
„cusp” bifurkációból két nyereg–csomó bifurkációs görbe nyílik ki, amelyek az egyparaméteres metszeten (ld. 2.8. ábra) hiszterézist formálnak. A hiszterézis mindkét ága visszahajlik,
az alsó T∞ = 37,7 ◦ C-on, míg a felső T∞ = 44, 6 ◦ C-on. A másik oldalról ezt a másodlagos
3 periódusú tartományt is egy perióduskettőző görbe határolja, így egy 3 karú struktúra rajzolódik ki a paramétersíkon. A három periódusú megoldás megjelenésével az elérhető maximális
Mach-szám Mmax = 0,06.
A 2.7. ábrán észlelt bifurkációs pontok jó közelítéssel azonos Mach-szám küszöbszintek felett
jelentek meg, azonban a bifurkációk lekövetésével kapott bifurkációs görbék mégsem tekinthetők maradéktalanul Mach-szám szintgörbéknek. A Mach-szám szintgörbék meghatározásához
a teljes paramétertér letapogatása szükséges kezdeti érték megoldó alkalmazásával („shooting
method”) [128–132]. Ehhez a vizsgált paraméterteret felosztottam 0,01-os lépésközzel mindkét
paraméter (T∞ − pA ) irányába, ezzel a paramétertér 501 × 1001-es felbontását létrehozva. A
multistabilitás miatti együttlétező megoldások feltérképezésére itt 3 kezdeti feltételt írtam elő.
Ezzel a megoldandó Keller–Miksis egyenletek száma 501 × 1001 × 3 ≈ 1,5 millió. Ekkora
számítási igény mellett szükségessé válik a nagy hatékonyságú programozási technikák, mint
például videokártya (GPU) programozás, alkalmazása [122]. A számításokhoz alkalmazott
GPU-ra írt kezdeti érték megoldó képességeiről részletesen az alakstabilitási vizsgálat kapcsán
a dolgozat 3. fejezetében olvashatunk, míg a GPU megoldóhoz „optimalizált” egyenletrendszert
a függelék A.1. fejezete tartalmazza.
A részletes kétparaméteres kezdeti érték számítás eredményeként kapott Mach-szám kontúr
diagram a 2.11.A. ábrán látható. Mivel minden egyes T∞ − pA értékpár mellett a 3 véletlenszerűen előírt kezdeti feltétel miatt akár 3 különböző Mach-szám érték is adódhatott az együttlé28
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2.11. ábra. A.:Mach-szám (Mmax ) és B.: relatív expanzió viszony ((Rmax − RE )/RE ) kontúr diagramok. A színes görbék a 2.10. ábráról származó fontosabb bifurkációs görbék, míg a fekete
vonalak a szintgörbéket jelentik.

tező megoldások eltérő lengéséből adódóan, ezért az adott paraméterpár mellett a legnagyobb
számított Mach-szám értéket tüntettem fel. A kontúr diagramon szerepelnek a 2.10. ábráról a
fontosabb bifurkációs görbék, illetve a bifurkációkhoz köthető Mach-szám szintgörbék is. Az
ábra jól mutatja, hogy magasabb hőmérsékleten (kb. T∞ ≥ 45 ◦ C) a bifurkációs görbék egybeesnek a Mach-szám szintgörbékkel. A hőmérséklet csökkenésével azonban jól látszik, hogy
a görbék kissé széttartanak. Ez az eltérés megfigyelhető volt a 2.7.B. ábrán lévő egydimenziós
nyomásamplitúdó bifurkáció diagramon is. Látható azonban, hogy az adott periodikus megoldás megjelenése esetén az elérhető Mmax maximális Mach-szám értékre alsó becslés adható.
Például a piros folytonos görbe felett megjelenő 2 periódusú megoldások esetén az Mmax értéke
legalább 0,02.
A kontúr diagram alapján látható az is, hogy a Mach-szám értéke a magasabb hőmérséklet
és nyomásamplitúdó irányába növekszik, akár Mmax = Ṙmax /cL ≈ 1-et is elérheti. Yasui
et al. [82] bizonyította, hogy a buborékfal Mach-szám nem érheti el a folyadékbeli hangsebességet, ezért az olyan eredmények helyessége, ahol a buborék falsebessége hangsebesség
közeli, kérdéses lehet. Értelemszerűen a nagyon magas falsebességek csak az összeroppanás
környezetében alakulnak ki. Mivel a Keller–Miksis egyenlet csak első rendig veszi figyelembe
a folyadék összenyomhatóságát, ezért a falsebesség pontosabb számítása érdekében a folyadék
összenyomhatóságának magasabb rendű figyelembevétele lehet szükséges [133, 134]. Érdemes
azonban megjegyezni, hogy ha az összeroppanás pillanatában a falsebesség értéke pontatlan is,
a buboréksugár–idő görbét még ez az egyszerű modell is pontosan visszaadja, mint ahogy azt az
egyenlet validálásakor is tapasztaltuk (ld. 2.1.3. fejezet). Mindezek alapján belátható, hogy az
összeroppanás erősség jellemzésére alkalmasabb egy olyan mérőszám használata, ami a buboréksugár mérésén alapszik, például az (Rmax −RE )/RE relatív expanzió. Ezért a későbbiekben
az összeroppanás erősség jellemzésére én is ezt használom.
Ez az (Rmax − RE )/RE relatív expanzió látható a 2.11.B. ábrán lévő kontúr diagramon
T∞ − pA függvényeként. A színes görbék továbbra is a bifurkációs görbéket, míg a fekete
görbék szintvonalakat jelölnek. A bifurkációs és a szintgörbék összevetéséből látható, hogy
az egyes bifurkációs görbékhez a Mach-szám értékhez hasonlóan a relatív buboréktágulás is
hozzárendelhető. A első perióduskettőző, majd a 3 és a 2 periódusú nyereg–csomó bifurkációs görbe rendre ((Rmax − RE )/RE = 1,2, 2 és 2,5 felett jelenik meg. Megjegyzendő,
hogy az erős összeroppanáshoz szükséges kavitációs határra általánosan elfogadott érték az
(Rmax − RE )/RE = 2 [106], így az ábra alapján elmondható, hogy 3 periódusú megoldások
megjelenésével ez a határ már átléphető. Érdemes megemlíteni, hogy habár a kontúr diagramok
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alapján a túlcsillapítás alatt is elérhető az erős összeroppanás, azonban az ehhez szükséges nyomásamplitúdó meredeken növekszik. Mivel az ultrahangos besugárzás szükséges intenzitása a
nyomásamplitúdó négyzetével arányos, így a túlcsillapítás mindenképp kerülendő a hatékony
alkalmazások érdekében.

2.5. Az eredmények értékelése
A gerjesztett buborék dinamikai vizsgálatát a pA − ω − T∞ paramétertérben egyszerű egyparaméteres bifurkációs számításokkal kezdtem kezdeti érték, majd peremérték megoldó alkalmazásával. A frekvenciaválasz függvények (2.4. ábra) vizsgálatából megállapítható volt,
hogy a hőmérséklet csökkenésével, a növekvő viszkózus csillapítás miatt, a buborék egy bizonyos T∞,kritikus hőmérséklet alatt túlcsillapítottá válik. Ekkor a magas viszkozitás (disszipáció)
olyan nagy mértékben csökkenti az összeroppanó buborék maximális falsebességét, ezáltal magát az összeroppanás erősségét is, hogy mérsékelt nyomásamplitúdó alkalmazásával hatékony
ultrahangos alkalmazásokra ez esetben nem számíthatunk. Túlcsillapított rendszer esetén csak
nagyon magas nyomásamplitúdó mellett érhető el igazán erős összeroppanás, ekkor azonban az
üzemeltetési költség is magas, mivel az ultrahangos intenzitás (és a költség is) a nyomásamplitúdó négyzetével arányosan nő. Ezért a hatékony alkalmazás érdekében célszerű a túlcsillapítást
elkerülni a glicerin hőmérsékletének a T∞,kritikus fölé emelésével. A túlcsillapításhoz tartozó
T∞,kritikus hőmérséklet határ függ a buborék RE egyensúlyi méretétől, kis buborékméret mellett
magasabb hőmérséklet szükséges. Ezért adott méretű buborékok hatékony gerjesztéséhez ajánlás tehető a minimálisan szükséges környezeti hőmérsékletre. Érdemes azonban megjegyezni,
hogy a túlcsillapítás bármely viszkózus közeg esetén bekövetkezhet bizonyos buborékméret
alatt, vagyis adott környezeti körülmények (és anyagjellemzők) ismeretében meghatározható,
hogy mekkora méret feletti buborékok gerjeszthetők hatékonyan.
A mi speciális esetünkben a T∞,kritikus = f (RE ) függvénykapcsolat felállítását az tette lehetővé, hogy a vizsgált közeg (glicerin) viszkozitása erősen függ a környezeti hőmérséklettől, ami
hozzávetőleg két nagyságrendet változik a vizsgált hőmérséklet tartományon. Más közeg alkalmazása esetén előfordulhat, hogy a viszkózus csillapítás mértékét eltérő paraméter változtatásával befolyásolhatjuk. Például víz-glicerin keverék alkalmazása esetén a viszkózus csillapítás
mértéke a koncentrációval arányosan változtatható [9]. Ekkor analóg módon a túlcsillapítás
bizonyos glicerin koncentráció felett várható, és ugyancsak cél lehet az optimális koncentráció
tartomány meghatározása, ami kompromisszumot teremt az összeroppanás erősség és alakstabilitás között (ld. 3. fejezet).
Rezonanciafrekvenciás gerjesztés mellett a Mach-számra skálázott nyomásamplitúdó bifurkációs diagramok (2.7. ábra) a buborék egy másik fontos tulajdonságára is rávilágítottak. A
domináns periodikus megoldások csak egy bizonyos Mach-szám küszöb elérése (összeroppanás erősség) felett jelennek meg. Ennek köszönhetően e periodikus megoldásokat határoló
bifurkációs pontok kétparaméteres lekövetésével kapott fázisdiagram (ld. 2.10. ábra) segíthet
meghatározni, hogy a T∞ − pA paramétersíkon hol milyen periódusú és mekkora maximális
Mach-számmal jellemezhető buboréklengések várhatóak. Mint az a nagy felbontású kontúr
diagramok és a bifurkációs görbék összevetéséből (2.11. ábra) látható volt, a bifurkációs görbék nem tekinthetők pontos Mach-szám görbéknek, mivel alacsony hőmérsékleten széttartanak.
Ezért ez a leírási mód csak egy bizonyos hőmérséklet tartományon ad biztos becslést az elérhető összeroppanásra. Természetesen a nyers erő módszerrel (GPU számítás) meghatározott
kontúr diagram alapján is megállapítható, hogy milyen hőmérséklet mellett mekkora amplitúdó
szükséges, ez a módszer azonban nem szolgáltat egy valós alkalmazásban könnyen mérhető
mennyiségeket. Például az (Rmax − RE )/RE relatív expanzió viszony meghatározásához a
buboréksugár–idő görbe mérése lenne szükséges. Mivel egy valós alkalmazásban az egyedi
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2.12. ábra. Az emittált nyomásjellel arányos R2 ·R̈+2·RṘ2 mennyiség alapján FFT-vel számolt frekvencia spektrum-bifurkációs diagramok T∞ = 50 ◦ C, 40 ◦ C és 35 ◦ C környezeti hőmérsékleten.
A színskála a spektrum amplitúdóját mutatja.

buborékok egy komplex rendszert alkatnak, sőt a radiális buboréklengés időskálája (µs) meglehetősen kicsi, ezért a buboréksugár közvetlen mérése akusztikus kavitációs alkalmazások során
nem lehetséges, csak laboratóriumi körülmények között oldható meg.
Ezzel szemben a periodikus megoldások megjelenésére például az akusztikus kavitációs zaj
spektrumából is könnyedén lehet következtetni, ami az irodalomban is gyakran alkalmazott
indirekt mérési módszer. Például, ilyen mérési eredményt mutat Lauterborn és Cramer a tanulmányukban [50] (2. ábra), ahol egy mérési eredmény alapján készült frekvencia–spektrum
bifurkációs diagram látható. A spektrumban az 1/m rendű csúcsok megjelenése az m periódusú megoldások létrejöttére utalnak. Ez numerikusan könnyen belátható, mivel egy buborék
lengése által az emittált nyomásjel értéke arányos az R2 · R̈ + 2 · RṘ2 mennyiséggel [15].
A numerikusan számított emittált nyomásjel alapján gyors Fourier transzformációval készült
frekvencia bifurkációs diagramok láthatók a 2.12. ábrán RE = 0,1 mm, ωR = 1 mellett három
különböző hőmérsékleten. A spektrumokat a 2.10. ábrán lévő fázisdiagrammal összevetve jól
látható, hogy az 1/m csúcsok valóban a bifurkációknál jelennek meg, tovább az egyes csúcsokhoz társítható az összeroppanás erősség becsült értéke is. Magasabb hőmérsékleten (2.12.AB. ábra), ahol a szintgörbék jó közelítéssel egybe esnek a bifurkációs görbékkel, a kavitációs
határ (Rmax − RE )/RE = 2 eléréséhez az 1/3-os frekvenciacsúcs megjelenésére kell törekednünk. A hőmérséklet csökkenésével a 3 periódusú megoldások bifurkációs struktúrájában egy
visszahajlás következik be, ezután a kavitációs határ szintgörbéje fokozatosan közelít az első
perióduskettőző görbe felé (piros görbe a 2.11. ábrán). Ez azt jelenti, hogy alacsonyabb hőmérsékleten (hozzávetőleg T∞ = 30 ◦ C) az 1/2-es frekvenciacsúcs megjelenésével is elérhető
kellő erősségű összeroppanás. Hogy a T∞ = 30 − 50 ◦ C hőmérséklet tartományon is tudjuk ga31
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rantálni a kellő erősségű összeroppanást, célszerű az amplitúdót az 1/4-es csúcs megjelenéséig
növelni.
A hőmérséklet–nyomásamplitúdó paramétertér vizsgálata közel a buborékméret felső határa
mellett készült, feltételezve, hogy a buborék a diffúziós növekedés szakaszban ekkora méretre
is hízhat és az alakstabilitását megőrizve stabil összeroppanó lengéseket végez. Felmerül tehát a
kérdés, hogy ha ekkora méreten a stabil lengés mégsem érhető el, akkor a kisebb méreten stabilizálódó buborék bifurkációs struktúrája eltér-e 2.10. ábrán látotthoz képest. Varga és Hegedűs
[135] a bifurkációs struktúrák osztályozásával megállapította, hogy a struktúra a buborékméret széles tartományán azonos állandó ωR relatív frekvencia mellett. Az említett publikációban
végzett eredmények víz (kis viszkozitás) esetén készültek, ahol a struktúrában változás csak nagyon kis buborékméreten következett be, amikor a felületi feszültség hatása miatt a bifurkációk
a nagyobb amplitúdók irányába tolódtak. Esetünkben a közeg viszkozitásból adódóan kis méreten a kritikus hőmérséklet is emelkedik (ld. 2.6. ábra), ami a magasabb hőmérséklet irányába
tolja a bifurkációkat.
Ezt bizonyítja a 2.13. ábra is, ahol a GPU megoldóval készült kétparaméteres periódusdiagramok láthatóak RE = 0,05 mm és RE = 0,025 mm egyensúlyi buboréksugár mellett. A
numerikus beállítások (felbontás, kezdeti feltételek száma) azonosak, mint a 2.11. ábra esetén.
Az együttlétező megoldások következtében ez esetben az adott pA − T∞ paraméterpár mellett
észlelt legnagyobb periódusszám került feltüntetésre. Az ábrán a függőleges fekete vonalak az
adott RE buboréksugárhoz tartozó T∞,kritikus kritikus hőmérsékletet mutatják. Jól látható, hogy
az egyensúlyi méret csökkenésével a bifurkációs struktúra a magasabb hőmérséklet felé tolódik. Az ábrán az (Rmax − RE )/RE relatív expanziós viszony szintgörbéi is láthatóak. Habár
a B. alábrán ez már kevésbé látható, az A. alábra még jól mutatja, hogy az egyes bifurkációkhoz azonos relatív expanziós viszony társítható. Tehát, egy periodikus megoldás megjelenése
eltérő buborékméret mellett is az összeroppanás erősség növekedését jelenti. Ezt alátámasztja
Mettin [62] tanulmánya is, aki kapcsolatot fedezett fel a kavitációs zaj spektrumában megjelenő
alharmonikusok és a kavitációs erózió között.

2.13. ábra. A GPU megoldóval készült kétparaméteres periódusdiagramok A.: RE = 0,05 mm és B.:
RE = 0,025 mm egyensúlyi buborékméret mellett. A függőleges folytonos vonal az adott
mérethez tartozó T∞,kritikus hőmérsékletet jelöli, továbbá a fekete görbék a relatív expanzió
szintgörbéket mutatják.

Érdemes megemlíteni, hogy az összeroppanás erősség minden határon túli növelése nem
szükséges feladat, mivel a különféle alkalmazások eltérő erősségű összeroppanást igényelhetnek. Például a szonokémiában létezik egy optimális buborék belső hőmérséklet, ahol az oxidáns
képződés maximális. Ez vízben gerjesztett levegő buborék esetén 4000 − 6500 ◦ C közé tehető,
e hőmérséklet felett a szonokémiai reakciótermékek mennyisége csökken [103, 104]. Tehát,
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olyan erősségű összeroppanást kell előidézni, hogy a belső hőmérséklet ebbe a tartományba
essen.

1. Tézis
Akusztikusan gerjesztett gőz és gáz keverékét tartalmazó gömbszimmetrikus buborék nagy
viszkozitású közegben túlcsillapítottá válik adott buborékméret alatt. A túlcsillapítási határhoz tartozó egyensúlyi méret meghatározható az alábbi másodfokú egyenlet RE egyensúlyi
buboréksugárra történő megoldásával
3γ(P∞ − pV ) 2
2(3γ − 1)σ
8µ2
RE +
RE − 2L = 0.
ρL
ρL
ρL

(T.1)

Az egyenletben szereplő mennyiségek: P∞ a környezeti nyomás, pV a telített gőznyomás, σ a
felületi feszültség, µL a folyadék dinamikai viszkozitása, ρL a folyadék sűrűsége, γ a gáz állapotváltozását jellemző politropikus kitevő. Glicerin esetén, P∞ = 1 bar környezeti nyomáson,
adiabatikus állapotváltozás feltételezésével (γ = 1,4) az anyagjellemzők hőmérsékletfüggésének következtében definiálható egy T∞,kritikus közeghőmérséklet, ami alatt a buborék túlcsillapítottá válik. Ekkor a kritikus hőmérséklet az RE egyensúlyi buborékméret függvényeként az
alábbi összefüggéssel adható meg:
−0,166

RE
− 43,27,
(T.2)
T∞,kritikus = 70,71
R0
R2 = 0,9993 determinációs együttható mellett, ahol R0 = 0,1 mm. A T2 egyenletben az RE
mm-ben, T∞,kritikus ◦ C-ban értendő.
A tézishez kapcsolódó publikációk: [T1], [T5].

2. Tézis
Glicerin közegben akusztikusan gerjesztett rezonanciaméreten pulzáló gömbszimmetrikus buborékok bifurkációs struktúrájában bekövetkező minőségi változások (bifurkációk) megjelenéséből alsó becslés adható az elérhető maximális (Rmax − RE )/RE relatív expanziós viszonyra
(összeroppanás erősségre), a gerjesztési nyomás amplitúdó-glicerin hőmérséklet paramétersíkon. Itt Rmax a buborék oszcillációjának maximális sugara, RE pedig a nyugalomban lévő
buborék egyensúlyi mérete. A 3 periódusú megoldás megjelenésével, amit a buborék által kibocsátott akusztikus zaj spektrumban az f0 /3-as csúcs jelez, a buborék lengés eléri az irodalomban elfogadott aktív kavitációs határt (Rmax − RE )/RE = 2, ahol f0 a gerjesztés frekvenciája.
A tézishez kapcsolódó publikációk: [T1], [T6].
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3. Gömbi alakstabilitás
Az egyetlen gömbszimmetrikus buborék dinamikai vizsgálata során élünk azzal a feltételezéssel, hogy a buborék diffúziósan (gáztömeg állandó), pozíciósan (nincs buborékvándorlás),
és alakilag (gömbszimmetrikus) stabil. Az, hogy ezek a stabilitási feltételek teljesülnek-e, elsősorban a gerjesztési paraméterektől függ. Az olyan paramétereket, ahol mindhárom stabilitási
kritérium teljesül, az irodalom a kavitációs buborék életterének („bubble habitat”) nevezi [136].
A stabilitásvesztés az ultrahangos technológiák hatékonyságát korlátozhatja. Például az állóhullámmal történő gerjesztés esetén az elsődleges Bjerkness-erő kitaszíthatja a buborékot a
nyomáshullám amplitúdócsúcsa (antinode) mellől, ekkor a buborék kisebb gerjesztést érzékel,
tehát az összeroppanás erőssége is gyengébb [71, 72, 137, 138]. Diffúziós instabilitás esetén a buborék gáztartalma beoldódik a folyadékba, vagy nagy intenzitású besugárzás esetén a
buborék az alakinstabilitási határra hízhat az egyenirányított diffúzió következtében [54–56].
Az alakinstabil buborék apróbb buborékokra eshet szét, vagy nem-gömbi lengéseket végezhet
[139–146]. A nem-gömbi lengés általában gyengébb erősségű összeroppanást eredményez, illetve a buborék fragmentálódásával létrejövő apróbb buborékok gerjesztése nehezebb is lehet a
kis méreten erősödő összehúzó hatás miatt, amit a felületi feszültség eredményez. Nagy viszkozitású közeg alkalmazása esetén, mint a mi esetünkben is, a fragmentálódással létrejött kis
buborékméret mellett túlcsillapítás is bekövetkezhet (ld. 2.6. ábra).
Ezért egy lényeges megválaszolandó kérdés, hogy a buborék milyen paraméterek mellett képes megőrizni a stabilitását, miközben az alkalmazásokhoz szükséges kellő erősségű összeroppanásokat végez. Ennek megválaszolására alakstabilitási vizsgálattal egybekötött paramétertanulmányt végeztem a pA −ω −T∞ paramétertéren. Megjegyzendő, hogy a stabil buborék élettér
feltérképezéséhez a pozíciósan és diffúziósan stabil paraméterterek meghatározása is szükséges
lenne, viszont ez túlmutat a jelen dolgozat keretein, tehát csak az alakstabilitással foglalkozunk.
Az alakstabilitási vizsgálatokhoz a Keller–Miksis egyenlet (ld. 2.1. fejezet) kiegészítésre
szorul azért, hogy a felületi hullámok lengését is modellezni tudjuk. A felületi hullámok leírására az irodalomban több modell is rendelkezésre áll, melyek közül viszkózus közegek esetén a
Prosperetti által levezetett integrál-differenciálegyenlet [87–89] a legáltalánosabb, amely figyelembe veszi a buboréklengés során a folyadékban keletkező örvényességet is. Az örvényesség
a buborékfalnál keletkezik majd diffúzió és konvekció útján terjed a folyadékba ezzel térbelivé
téve a problémát. Az így keletkező örvényesség később visszahat a felületi hullámokra. A probléma numerikus megoldása a Keller–Miksis egyenlethez egy további másodrendű közönséges
differenciálegyenlet és az örvényesség evolúciójának leírására egy parciális differenciálegyenlet
csatolását igényli.
A nagy számítási költség miatt a pontos modellezést az irodalomban általában nem hajtják
végre, hanem az örvényesség hatását közelítik. Ez megtehető, mivel az örvényesség csak a
buborék közelében (határréteg) jelentős [89, 147], ekkor nincs szükség az örvényesség parciális differenciálegyenleten keresztül történő számítására. Ebben a fejezetben mindkét modell
alkalmazásával számításokat végeztem és vizsgáltam a különböző modellek érvényességi tarto-

35

3. GÖMBI ALAKSTABILITÁS
mányát is. Megjegyzendő, hogy az örvényesség akkor jelentős, ha a folyadék viszkozitása nagy,
ezért kis viszkozitású közeg, például víz esetén az egyszerűbb modell is elégséges [147, 148].
A fejezet egyik legfontosabb megállapítása, hogy a pA − ω paramétertéren még egy viszonylag nagy, RE = 0,1 mm egyensúlyi sugár esetén is elérhető kellő erősségű összeroppanás az
alakstabilitás megőrzése mellett a hőmérséklet optimális megválasztásával. Az optimális hőmérséklet tartományon (optimális disszipáció) a viszkozitás kellően alacsony, hogy az összeroppanás erősség megfelelő legyen, de kellően magas a gömbi alakstabilitás megőrzéséhez. Ez
lehetővé teszi a pA − ω síkon üzemelési stratégiák kidolgozását, ezzel is támogatva az ultrahangos technológiákat. Az eredmények alapján a fejezet végén egy tézist fogalmaztam meg.

3.1. Felületi hullámok
Az ultrahangos gerjesztés során egy kavitációs buborék az eredeti méretének többszörösére
is hízhat, ami a gömbszimmetria elvesztéséhez vezethet, mivel ekkor gyengébben érvényesül a
felületi feszültség összehúzó hatása. Ez esetben a radiális (térfogati) buboréklengés mellett, a
buborék felszínén is hullámok keletkezhetnek, melyek a buborék gömbi alakjának elvesztését,
illetve akár a buborék felbomlását is eredményezhetik. Az alakstabilitási vizsgálatok során is
ezt a megközelítést alkalmazzuk, azaz a buborék felületére perturbációt írunk elő, és figyeljük
a perturbáció növekedését/csökkenését. A perturbált buborék alak
r(t, Θ, φ) = R(t) + al (t)Ylk (Θ, φ),

(3.1)

ahol R(t) az időfüggő átlagos buboréksugár (a (2.1) Keller–Miksis egyenlet megoldásából ismert), Ylk az l-edik módushoz tartozó k rendű felületi harmonikus függvény, al a zavarás nagysága (hullámamplitúdó).
A vizsgálat forgásszimmetrikus alakokra korlátozódik, mivel a buborékot érő külső zavarás
(pl.: másik buborék hatása) egy kitüntetett irányból okoz kezdeti deformációt. Ekkor a gömbi
harmonikus függvény rendje k = 0, így az Ylk függvény az alábbi formára egyszerűsödik:
r
2l + 1
0
Pl (cos Θ),
(3.2)
Yl (Θ, φ) =
4π
ahol Pl (cos Θ) a Legendre-polinomot jelöli, amely az alábbi rekurzív formában adható meg
(ld.: [149]):
P0 = 1,

P1 (x) = x

(l + 1)Pl+1 (x) = (2l + 1)xPl (x) − lPl−1 (x),

(3.3)
(3.4)

ahol x ∈ [−1, 1], továbbá x = cos Θ. A második, harmadik és negyedik módus megjelenésével
kialakuló nem-gömbi alakokat mutat a 3.1. ábra. Minden módus esetén három különböző méretű felületi hullámamplitúdó okozta buborékdeformáció látható. A valós buborékalak a felületi
módusok szuperpozíciójából adódik, azonban a mérések azt mutatták, hogy gyakran csak egy
felületi módus gerjesztett, így a buborék alak jó közelítéssel a 3.1. ábrán látottakhoz hasonló.
Ezt igazolták gyorskamerás felvételekkel is, például [145] 8.(a) ábrája, ahol jól kivehető a harmadik felületi módus okozta nem-gömbi alak, vagy [143] 1.(b) ábrája, ahol a negyedik módus
megjelenésével a gömbi alak folyamatos deformációja figyelhető meg. Megjegyzendő, hogy az
alább bemutatásra kerülő modellek lineáris stabilitásvizsgálatra alkalmasak, kis felületi zavarás
(al  R) esetén. A 3.1. ábrán a módusok szemléltetésének érdekében ábrázoltam viszonylag
nagy buborékdeformációt.
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3.1. ábra. A második, harmadik és a negyedik felületi módus okozta nem gömbi buborékalakok, három
különböző méretű felületi hullám amplitúdó esetén.

Linearizált rendszerben a felületi hullám dinamikája független a felületi harmonikus függvény k rendjétől és módusonként egy-egy lineáris integrál-differenciálegyenlet megoldása szükséges [87–89]
#
"
µL
Ṙ
ȧl
äl + 3 + 2(l + 2)(2l + 1)
R
ρL R 2
"
#
R̈
σ
µL Ṙ
+ 2(l + 2)
al
+(l − 1) − + (l + 1)(l + 2)
R
ρL R 3
ρL R 3
(3.5)
 l
Z ∞ 3
Ṙ
R
R
+l(l + 1) 2
−1
U (r, t)dr
3
R R(t) r
rl
Z ∞ l
µL
R
−2l(l + 1)(l + 2)
U (r, t)dr = 0,
3
ρL R R(t) rl
ahol U (r, t) az örvényesség toroid komponense, melyet időben az alábbi parciális differenciálegyenlet ír le:


∂U (r, t)
∂ R2
µL ∂ 2 U (r, t)
µL
+
ṘU
(r,
t)
=
− l(l + 1)
U (r, t),
(3.6)
2
2
∂t
∂r r
ρL ∂r
ρL r 2
ahol a távoltéri peremfeltétel U (∞, t) = 0 és a peremfeltétel buborékfalnál r = R(t):
"
#
Z ∞
2
Ṙ
r−l U (r, t)dr =
U (R(t), t) + 2Rl−1
(l + 2)ȧl − (l − 1) al .
l+1
R
R(t)

(3.7)

A kezdeti időpillanatban (t = 0) a folyadék nyugalomban van, ezért kezdetben az örvényesség
zérus (U (r, 0) = 0). A buborék sorozatos összeroppanása során örvényesség keletkezik, ami
diffúzió és konvekció útján terjed a folyadékban ((3.6) egyenlet), majd a kialakult örvényesség
visszahat a buborék felületi dinamikájára ((3.5) egyenlet).
A pontos modellezés érdekében a (2.1) Keller–Miksis egyenletet, a fentebbi (3.5) integrál
differenciálegyenletet és az örvényesség transzport egyenletét ((3.6) egyenlet) együtt kell megoldani, amihez jelentős számítási kapacitás szükséges. Ezért az irodalomban az örvénytranszportot gyakran nem oldják meg, hanem csak annak hatását közelítik. Mivel az örvényesség csak
a buborék közelében jelentős, ezért a (3.5) egyenletben szereplő integrálok határréteg közelítéssel („boundary layer approximation” - BLA) vehetők figyelembe úgy, hogy az integrálandó
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függvény értéket megszorozzuk a δ határréteg vastagsággal. Az integrál közelítés után egy
egyszerűbb dinamikai egyenletre jutunk [89, 147]
"

#
Ṙ
µL
2l(l + 2)2 µL
äl + 3 − 2(l − 1)(l + 1)(l + 2)
ȧl
+
R
ρL R2 1 + 2δ/R ρL R2
"
R̈
σ
+(l − 1) − + (l + 1)(l + 2)
R
ρL R 3

#
l(l + 2)
µL Ṙ
(l + 1)(l + 2) −
al = 0.
+2
ρL R 3
1 + 2δ/R

(3.8)

Így nincs szükség az örvényesség parciális differenciálegyenleten keresztül történő számítására,
ezáltal a szükséges számítási igény is jelentősen csökken.
Az egyedüli megválaszolandó kérdés az, hogy hogyan definiáljuk a határréteg vastagságot.
Irodalmi ajánlás alapján a határréteg vastagságát a buborékmérethez viszonyítva kell megválasztani. Nagy buborékméret esetén R  δ a határréteg vastagság legyen akkora, mint a diffúzió útléptéke, míg kis buborék esetén R  δ a határréteg vastagság ne legyen nagyobb, mint
R/2l. Ezután a két közelítés közül a kisebbiket válasszuk, azaz a határréteg vastagság
r

µL R
,
δ = min
.
(3.9)
ρL ω 2l
Érdemes megjegyezni, hogy mindkét felületi modell a lineáris elméleten alapszik, azaz nem
veszik figyelembe a felületi hullámok, illetve a felületi hullám és a radiális lengések közötti
kapcsolatot [140, 150]. Ennek ellenére, a mérések és a számítási eredmények jó egyezést mutattak a korábbi irodalmi tanulmányokban [139, 143, 145], így megállapítható, hogy a lineáris
modellek alkalmazásával minőségileg helyesen határozhatók meg az alakstabil buboréklengés
határai. Megjegyzendő, hogy e modellek alkalmazásával a felületi zavarás folyamatos növekedését (instabil), vagy csökkenését (stabil) tudjuk meghatározni. A kezdeti növekedés után
stabilizálódó nem gömbi lengés vizsgálata a nemlineáris csatolásokat tenné szükségessé, ami
nagyban bonyolítaná a számítást, így ezen hatások figyelembevételétől a jelen disszertációban
eltekintünk.
Annak érdekében, hogy a fentebbi egyenletek a 2.1.2. fejezetben ismertetett dimenziótlanná alakított Keller–Miksis modellhez könnyedén csatolhatók legyenek, a határréteg közelítés
és a teljes modell megoldásához is dimenziótlan változók bevezetése szükséges, melyek a
αl,1 = al /RE dimenziótlan felületi hullám amplitúdó és a dimenziótlan idő szerinti derivált0
ja αl,2 = αl,1
. Továbbá, a félvégtelen [R(t), ∞[ tartományon értelmezett U örvényességet a
rögzített [1, 0[ tartományra transzformáljuk át egy új z = R(t)/r helykoordináta bevezésével.
Az örvényesség diszkretizációja Csebisev spektrál kollokációs módszerrel történt [149], ezzel
a parciális differenciálegyenletet egy közönséges differenciálegyenlet rendszerré alakítva. A
z(r) szerinti itegrálok a kvadratúra súlyok alkalmazásával lettek meghatározva. A dimenziótlan
egyenletrendszer, a koordináta transzformáció és az ehhez kapcsolódó levezetések a függelék
A.2. fejezetében olvashatók.

3.2. A alakinstabilitás típusai
A gömbi stabilitásvesztésnek három típusa különböztethető meg aszerint, hogy milyen időléptéket nézve okoz instabilitást. Az instabilitás típusai a „Rayleigh–Taylor” (RT), az „afterbounce” (AB) és a parametrikus instabilitás [141, 147]. A Rayleigh-Taylor instabilitás okoz
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3.2. ábra. A.: Tipikus 2 periódusú összeroppanó lengést mutató buboréksugár–idő görbe. B.: A BLA
közelítéssel számolt felületi hullámamplitúdó (2. módus) és a buboréksugár aránya a dimenziótlan idő függvényében ábrázolva, amely alapján az RT/AB instabilitás azonosítható. C.:
A BLA közelítéssel számolt dimenziótlan felületi hullámamplitúdó a dimenziótlan idő függvényében, amely alapján a parametrikus instabilitás határozható meg. Instabil esetben (2.
módus) növekedés, stabil esetben (3. módus) lecsengés figyelhető meg.

a legrövidebb időskálán instabilitást: a legelső összeroppanás során közel a minimum buborékméreten. Ekkor a buboréksugár hirtelen lecsökken, viszont nagy pozitív irányú buborék
falgyorsulás R̈ mellett, ami azt eredményezi, hogy a buborék felületén létrejövő kis zavarások al  R rohamosan növekednek [141]. Ez a buborék szétesését eredményezi kevesebb,
mint egy gerjesztési ciklus alatt. Mivel az alkalmazásokhoz erős (lehetőleg) gömbszimmetrikus
összeroppanás szükséges, ami RT instabilitás mellett nem érhető el, így ez egy fontos korlátja a
hatékony alkalmazásoknak.
Alacsonyabb intenzitású ultrahangos gerjesztés esetén a felületi zavarás nem erősödik annyira, hogy stabilitásvesztést okozzon az első összeroppanás alatt. Azonban, ha az összeroppanás
után a buborékdeformáció megmarad, azaz a felületi hullám amplitúdója nem csillapodik kellő
mértékben, akkor az esetleges utólengések („afterbounce”) következtében a Rayleigh–Taylor
instabilitáshoz hasonló módon a buborék még mindig széteshet akár egy cikluson belül. Az
RT/AB instabilitás jól detektálható a felületi hullámamplitúdó és a buboréksugár hányadosából al (t)/R(t). Ha az amplitúdók arányának az abszolút maximum értéke meghaladja az egyet
egy akusztikus gerjesztési periódus alatt, akkor a buborék szétesik az RT vagy az AB instabilitás következtében. Megjegyzendő, hogy a stabilitás szokásos definíciójától eltérően, RT/AB
alakinstabilitás alatt azt értjük, amikor egy buborék bizonyos méretű kezdeti zavarás hatására
elveszti a gömbi alakját és felbomlik. Habár az instabilitásnak ez a definíciója kissé pontatlan a
szakirodalomhoz igazodva én is ezt a definíciót használom [141, 147, 148]
Annak ellenére, hogy a buborék képes lehet megőrizni a gömbi alakját az összeroppanások
során, hosszú távon mégis instabillá válhat. Ekkor a felületén keletkezett zavarás időben növekszik, ami periódusról periódusra deformálja a kezdetben gömbi alakot. Ezt az irodalomban parametrikus instabilitásnak nevezik. A parametrikus instabilitás meghatározásához figyelemmel
kell kísérni a zavarás amplitúdójának növekedését vagy csökkenését több akusztikus cikluson
keresztül és a növekedési rátából lehet meghatározni a buborék stabilitását.
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3.2.1. Az instabilitások detektálása
A stabilitásvesztés detektálásához alkalmazott numerikus eljárást a 3.2. ábrán keresztül mutatom be. Először az adott paraméterek mellett a Keller–Miksis egyenlet megoldásával véletlenszerűen előírt kezdeti feltételek alkalmazásával meghatározunk egy periodikus vagy kaotikus megoldást a 2.2. fejezetben ismertetett módon. A 3.2.A. ábrán egy így számított tipikus
összeroppanó lengést mutató 2 periódusú megoldás látható pA = 2,11 bar nyomásamplitúdó
és ωR = 0,2 relatív frekvencia mellett T∞ = 60 ◦ C hőmérsékleten. A következő lépésben
a Keller–Miksis egyenlethez csatoljuk valamelyik felületi hullámmodellt és további néhány
akusztikus cikluson keresztül folytatjuk az integrálást. Ezen a ponton megjegyzendő, hogy
mivel a vizsgált felületi modellek lineárisak, a kezdeti felületi zavarás mértéke tetszőlegesen
előírható. Ez a tetszőlegesség a stabilitásvesztési kritériumokban is megjelenik, ezért az irodalomban sok megközelítés létezik arra, hogy a lineáris modellek alkalmazásával is valósághű
módon modellezhessük a felületi dinamikát. Számos kutatásban figyelembe veszik a buborékon belüli molekuláris fluktuációt. Ekkor az integrálás során a felületi hullámamplitúdó értékéhez véletlenszerűen, illetve adott szórás előírásával generált Gauss-eloszlású zajt adnak hozzá [141, 151], vagy a problémát sztochasztikus differenciálegyenletként értelmezik újra [152].
Más kutatásokban a buborék összeroppanása előtt állandó nagyságú zavarást írnak elő, melynek szokásos méretei al (0) = 10 nm [153, 154], illetve al (0) = 1 nm [143, 145, 148]. A jelen
dolgozatban állandó kezdeti zavarást alkalmaztam, amelyre a buborék τ = 0 időpillanatbeli
méretének 0,1%-át írtam elő, így a zavarás nagyságrendileg néhány 100 nm, feltéve, hogy a
dolgozatban vizsgált irodalmi buborékméretekhez képest relatíve nagy méret mellett a zavarás
mértéke is nagyobb lehet.
Ha az integrálás során az első gerjesztési ciklus alatt az al /R amplitúdóarány abszolút értéke
átlépi az egyet, az a buborék RT/AB instabilitását jelenti. Erre mutat példát a 3.2.B. ábra a második felületi módus esetére, ahol az a2 /R amplitúdó arány a τ dimenziótlan idő függvényében
ábrázolva látható. Ha ez a mennyiség egynél nagyobb, akkor a buborék felületén lévő hullám
nagyobb, mint maga a buborék, ami természetesen nem lehetséges, tehát a buborék fragmentálódása bekövetkezik. Mivel ez az elsődleges összeroppanás helyén következik be, így ezt RT
típusú stabilitásvesztésnek nevezzük. Abban az esetben, ha a buborék felbomlása az utólengések alatt következne be, akkor buborék AB stabilitásvesztést szenvedne el. Mivel azonban az
RT/AB instabilitás hasonló mechanizmuson keresztül, kevesebb, mint egy ciklus alatt a buborék
szétesését eredményezi, ezért alkalmazás szempontjából nem indokolt ezek megkülönböztetése,
ezért a jelen dolgozatban az eredmények közlésekor ezen instabilitásokat nem osztályozom.
Megjegyzendő, hogy magasabb periódusú m > 1 megoldás esetén az RT/AB instabilitás
detektálását befolyásolhatja, hogy a stabilitást a megoldás melyik időfázisában (periódusában)
vizsgáljuk. A fentebbi vizsgálatot egy periódussal eltolva, a τ = 1 időpontból indítva a számítást, az a2 /R amplitúdó arány (kék görbe) jelentősen kisebb, mint az előző esetben. Habár az
amplitúdóarány így is túllépi a stabilitási kritériumot jelentő a2 /R = 1-et, előfordulhat azonban, hogy magasabb periódusú megoldás esetén az RT/AB instabilitás detektálása nem konzisztens attól függően, hogy melyik részperiódust tekintjük. Ez a véletlenszerűség egy periódus
figyelembe vételével a stabilitási határ simaságát befolyásolhatja. Ezért periodikus megoldások
esetén a kezdeti zavarás ciklusonkénti visszaállításával minden egyes részperiódust külön-külön
megvizsgáltam RT/AB instabilitásra. Kaotikus megoldás esetén a stabilitást nyolc egymást követő periódusban vizsgáltam, amely az előzetes számítások alapján elegendőnek bizonyult az
RT/AB instabilitás azonosítására.
A parametrikus instabilitás megállapítására az integrálást további nyolc akusztikus cikluson
keresztül folytattam, és a számítás végén a vizsgált módushoz tartozó exponenciális növekedési
rátát rögzítettem
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ahol αl,1 (0) és αl,1 (τ ) a felületi hullám dimenziótlan amplitúdója 0 és τ időpillanatban. A
3.2.C. ábrán a zöld és piros görbék határréteg modellel számított parametrikusan stabil (második) és instabil (harmadik) módusokat ábrázolnak. Parametrikusan stabil módus esetén a
zavarás amplitúdója csökken, ekkor a növekedési ráta értéke negatív, míg instabil esetben ellenkezőleg, a ráta pozitív és a perturbáció növekszik. Habár a 3.2. ábrán látott eredmények
a határréteg modellel készültek, megjegyzendő, hogy a stabilitásvizsgálatot a teljes, parciális
differenciálegyenlet megoldását igénylő modell esetén is hasonlóképpen végeztem el. Mivel
minden egyes felületi módus rendelkezhet bármelyik típusú instabilitással, ezért az egyes módusok stabilitását külön-külön kell megvizsgálni.

3.3. GPU-val gyorsított kezdeti érték megoldó
A stabilitási térképek számítása két lépésben valósul meg. Először fel kell térképezni a buborék dinamikáját csak a radiális lengések figyelembevételével, ami a Keller–Miksis egyenlet (felületi dinamika nélküli) megoldását, és periodikus, illetve kaotikus attraktorok keresését jelenti,
a 2. fejezetben látott módon. Ekkor véletlenszerűen megválasztott kezdeti feltételek előírásával
integrálunk több akusztikus cikluson keresztül míg a megoldás nem konvergál. Ehhez nagyságrendileg 1-2000 akusztikus ciklus szükséges. Majd, mivel az alakstabilitásra vonatkozóan
nem lehet éles határt definiálni, ami akár fraktál szerkezetű is lehet egy adott paramétersíkon,
ezért minden egyes a Keller–Miksis egyenlettel feltárt periodikus és kaotikus megoldásra különkülön meg kell vizsgálni az alakstabilitást. Ehhez csatolni kell a Keller–Miksis egyenlethez az
egyik felületi dinamikai modellt, folytatni az integrálást és a 3.2. fejezetben ismertetett módon
megállapítani a buboréklengés alakstabilitást.
A stabilitási vizsgálatot és a kezdeti tranziens szimulációt külön (csak a Keller–Miksis egyenlettel) elvégezve nagy számítási erőforrást lehet megtakarítani, azonban egy kellő részletességű
stabilitási térkép elkészítése ennek ellenére is rengeteg számítást igényel. A vizsgált paramétersík 1000 × 1000-es felbontása (1 kezdeti feltétellel paraméterpáronként) 1 millió Keller–Miksis
egyenlet (tranziens szimuláció) megoldását igényli. A rendszer nemlinearitásának következtében együttlétező megoldásokkal is találkozunk, melyek megtalálása érdekében több kezdeti
feltétel előírása szükséges, amely tovább növeli a számítási igényt. Majd az így kapott megoldásokat le kell ellenőrizni alakstabilitásra, amit minden egyes vizsgálni kívánt módusra meg kell
tenni, ezzel tovább növelve a már addig is nagy számítási igényt. Ezért elengedhetetlenné vált
a hatékony programozási technikák, mint például a videokártyák (GPU) adta nagy számítási
kapacitás kiaknázása [122].
Témavezetőm, Dr. Hegedűs Ferenc nagy számú közönséges differenciálegyenlet videokártyán (GPU) történő megoldására alkalmas kezdeti érték megoldót fejlesztett C++ és CUDA C
programnyelveken. A megoldó alkalmazásával kiaknázhatóvá vált a GPU-k adta nagy számítási kapacitás, így a probléma méretétől függően a több hónapig tartó futási időket néhány
napra/hétre lehetett csökkenteni. A megoldóba implementált algoritmus a negyedrendű Runge–
Kutta–Cash–Karp módszer ötödrendű hibabecsléssel és adaptív időlépéssel. A videokártyákra
elérhető kezdeti érték megoldó módszerekről az alábbi publikációkban olvashatunk részletesen:
[122, 155–157]. A részletes paramétertanulmányok elkészítése érdekében a rendelkezésre álló
megoldóba implementáltam az általam vizsgált Keller–Miksis egyenletet, majd a számításokat
GPU alkalmazásával végeztem el.
A GPU-n futtatott tranziens szimulációk véletlenszerűen megválasztott kezdeti feltételek előírásával történtek, majd az integrálás addig folytatódott, míg a trajektória egy periodikus vagy
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kaotikus attraktorra nem konvergált. A konvergencia után az attraktorokat egyértelműen jellemző mennyiségeket rögzítettem, melyek a Poincaré-metszetek Π(x1 ), Π(x2 ), a dimenziótlan
buboréksugár és buborék falsebesség maximumok xmax
,xmax
és a periódusszám m. Mivel a
1
2
megoldó egyidejűleg oldja meg a polár koordinátákkal felírt linearizált egyenletet, a káosz detektálására szolgáló λ Lyapunov-exponens és a bifurkációs struktúra leírásnál használatos w
csavarási szám (ld. 4. fejezet) is hatékonyan meghatározható. A megoldandó egyenletrendszer
és a számítás részletei megtalálhatóak a függelék A.1. fejezetében.
A következő lépésben megvizsgáltam a tranziens szimulációk útján feltárt periodikus és kaotikus megoldások alakstabilitását a felületi hullámmodellek csatolásával. Ehhez a rendelkezésre
álló C++ és CUDA C programnyelveken íródott numerikus megoldót fejlesztettem tovább, hogy
a csatolt parciális differenciálegyenlet (ld. (3.6) egyenlet) megoldására is alkalmas legyen. A
numerikus megoldóba implementált dimenziótlan egyenletrendszer és a szükséges levezetések
a függelék A.2. fejezetében olvashatók. A határréteg modellel (BLA) végzett számítások egy
standard személyi számítógépen (CPU-n) futottak. Ezzel a kétparaméteres stabilitási térképek
számítási ideje a pA nyomásamplitúdó és az ωR relatív frekvencia paramétersík 500 × 1151-es
felbontása mellett egy adott módus esetére néhány óra volt. Tehát az egyszerű modell vizsgálatához még nem volt szükség videokártya alkalmazására. A teljes modell megoldása, a parciális differenciálegyenlettel együtt, olyan sok számítási erőforrást igényel, hogy elfogadható
felbontás mellett a stabilitási térképek számítása már nem kivételezhető egy asztali számítógépen (CPU-n). Ezért az ezzel a modellel készült szimulációk a Hidrodinamikai Rendszerek
Tanszéken elérhető GeForce GTX Titan Black típusú videokártyán készültek, amely a Kepler
architektúrára épülő videokártya, 15 streaming multiprocesszorral, melyeken belül 64 dupla
pontosságú aritmetikai egység található. A videokártya dupla pontosságú számítási teljesítménye 1707 GFLOPS. Az előzetes számítások alapján azt tapasztaltam, hogy az eredeti felbontás
megtartása mellett, a számítási idő a GPU alkalmazásával is elfogadhatatlan. Ezért a teljes modellel számolt kétparaméteres stabilitási térképek durvább felbontáson (250 × 576) készültek,
ezzel paraméterektől függően, egy módus esetén a futási idő 10 − 20 óra közé csökkent.

3.3.1. Hálófüggetlenségi vizsgálat
A parciális differenciálegyenletek megoldása során jól ismert, hogy az alkalmazott háló felbontása (osztáspontok száma) jelentősen befolyásolhatja az eredmény pontosságát. A megbízható eredmények és az alakstabilitás helyes detektálása érdekében a kétparaméteres stabilitásvizsgálatok előtt hálófüggetlenségi vizsgálatot kellett végezni az örvényesség parciális differenciálegyenletének (3.6) megoldása során alkalmazott hálóra nézve. Ezért bizonyos paraméterkombinációk mellett, az osztáspontok számának növelésével előzetes számításokat végeztem,
hogy becslést adhassak a minimálisan szükséges hálófelbontásra. Az alkalmazott kollokációs pontok számát folyamatosan növeltem, és az adott hálófelbontás mellett a nyolc gerjesztési
periódus alatt számított átlagolt exponenciális növekedési rátát az osztáspontok számának függvényében ábrázoltam. Így készült hálófüggetlenségi vizsgálatra látunk példát a 3.3. ábrán, ahol
az exponenciális növekedési rátát a kollokációs pontok számának függvényében ábrázoltam
T∞ = 50 ◦ C hőmérsékleten a második felületi módus esetén. Az ábra A. és B. diagramján látható eredmények ωR = 1 és ωR = 0,5 relatív frekvencia mellett készültek. A számítások során
alkalmazott pA nyomásamplitúdó értékek az ábrafeliratban olvashatók.
A számítási eredményekben konvergencia figyelhető meg, azaz a pontok számát egy határon
túl növelve a növekedési ráta értéke nem változik, ezért a minimálisan szükséges kollokációs
pontok száma könnyedén leolvasható. ωR = 1 relatív frekvencia mellett egészen pA = 4 bar
nyomásamplitúdóig 12 osztáspont elegendő a hálófüggetlen eredmények eléréséhez. Az osztáspontok számát ezen túl növelve az exponenciális ráta értéke alig változik, viszont a jobb
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3.3. ábra. A második módus esetén számított exponenciális növekedési ráta a kollokációs pontok számának függvényében különböző pA nyomásamplitúdók mellett, T∞ = 50 ◦ C hőmérsékleten,
A.: a sajátfrekvenciánál (ωR = 1), és B.: a sajátfrekvencia felénél (ωR = 0,5).

felbontású háló indokolatlanul növelné a futási időket. A nyomásamplitúdót pA = 5 bar-ra
növelve a 12 osztáspont felvétele kevésnek bizonyul. Az ábra alapján látható, hogy ez esetben
legalább 22 osztáspont szükséges a hálófüggetlen eredmények eléréséhez.
Alacsonyabb frekvenciás gerjesztés mellett az erősebb buborék-összeroppanás és nagyobb
buborék falsebesség nagy hatással van a keletkező örvényességre, amely az osztáspontok számának növelését vonja maga után. A 3.3.B ábrán látható, ωR = 0,5 relatív frekvencia mellett
készült hálófüggetlenségi vizsgálat eredményei alapján elmondható, hogy kisebb frekvencián még alacsony nyomásamplitúdó mellett is finomabb felbontás szükséges a stabilitás helyes
meghatározásához. Nem kellő számú osztáspont alkalmazásával a stabilitás meghatározása minőségileg helytelen is lehet. Kevesebb, mint 20 osztáspont alkalmazásával ωR = 0,5 relatív
frekvencia és pA = 5 bar nyomásamplitúdó mellett (zöld görbe a 3.3.B. ábrán) a növekedési ráta pozitív, ami parametrikus instabilitásra utal, azonban a finomabb hálón a ráta értéke negatívvá
válik, ami a vizsgált módus stabilizálódására utal.
Érdemes megemlíteni, hogy még alacsonyabb relatív frekvencián a hálófüggetlen eredmények érdekében még több osztáspont előírása lehet szükséges. Azonban az osztáspontok számának növelésével, a parciális differenciálegyenlet diszkretizálásával kapott közönséges differenciálegyenlet rendszer numerikusan merevvé válik (jól ismert tulajdonsága a Csebisev spektrál
kollokációs módszernek [149]), ami a futási idők rohamos növekedését eredményezi. Például az olyan kétparaméteres stabilitás térképek számítási ideje, mint amilyen a 3.8.D. ábrán is
látható T∞ = 50 ◦ C hőmérsékleten a második felületi módus esetére 12, 20 és 22 osztáspont
alkalmazásával rendre 0,8 h, 9,2 h és 15 h.
A maximálisan alkalmazott osztáspontok száma legfeljebb 22 volt, annak érdekében, hogy
a stabilitás térképek még elfogadható időn belül elkészülhessenek. Ez a megkötés nem okoz
ellentmondást az eredményekben, mivel a parametrikus (hosszútávú) instabilitás pontos meghatározásához ennél több osztáspont csak ωR ≤ 0,5 és pA ≥ 3 bar relatív frekvencia és nyomásamplitúdó mellett lehet szükséges. Azonban, ezen paramétertéren belül a buborék már egy
gerjesztési periódus alatt is szétesik az RT/AB instabilitás következtében, ahogy ezt a 3.6. ábra kapcsán a következő fejezet részletesen taglalja. Ezért az osztáspontok számának további
növelése annak érdekében, hogy a paramétertér ezen részletén is pontosan detektálhassuk a
parametrikus instabilitást indokolatlan, továbbá szükségtelenül növeli a futási időket.

3.4. A paramétertér jellemzése
A buborék hosszú távon az adott frekvenciához tartozó rezonanciaméret mellett kerül diffúziós egyensúlyba. Azonban ez a diffúziós időskála nagyobb, mint a radiális lengések időskálája,
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így lehetséges az, hogy egy – a diffúzió és/vagy a klaszteren belüli buborékok összeolvadása következtében adott méretre hízott – buborékot több akusztikus cikluson keresztül a sajátfrekvenciától különböző frekvencián is gerjesszük. Ezért a pA − ωR paramétersík részletes vizsgálatát
végeztem el a GPU megoldó alkalmazásával, miközben a hőmérsékletet továbbra is másodlagos paraméterként 20 − 70 ◦ C között 5 ◦ C-ként változtattam. A számítási eredményeket a
3.4-3.8. ábrák foglalják össze, ahol 8 különböző hőmérséklet mellett a következő mennyiségek
lettek ábrázolva a pA nyomásamplitúdó és a ωR relatív frekvencia függvényében: a káosz detektálására szolgáló λ Ljapunov-exponens; az összeroppanás jellemzésére a (Rmax − RE )/RE
relatív buboréknövekedés; az RT/AB instabilitás detektálására a határréteg modellel számított
|a2 /R|max második (leginstabilabb [141, 151]) modusú felületi hullámamplitúdó és a buboréksugár hányadosának abszolút maximuma; illetve a határréteg modellel és az összetett modellel
számított parametrikus instabilitási térképek a hatodik módusig kiszámítva. A paramétertér felbontása az első négy ábrasorozat esetében pA × ωR = 500 × 1151, míg a 3.8. ábrán látható
diagramok esetében a felbontást koordinátánként feleztem (pA × ωR = 250 × 576), azért, hogy
csökkentsem az egyébként irreálisan sokáig tartó számítási időt. Az együttlétező megoldások
feltérképezésére minden egyes paraméterkombináció mellett 3 véletlenszerűen megválasztott
kezdeti feltételt írtam elő. Mivel együttlétező megoldások esetén az eltérő lengésképből adódóan egy paraméterpár mellett eltérő értékek adódhatnak a Ljapunov-exponensre, összeroppanás
erősségre, vagy a stabilitásra, ezért a következő ábrasorokon az adott paraméterállás mellett
számolt maximum értékek szerepelnek.
A 3.4. ábrán láthatók a talált attraktorokhoz tartozó Ljapunov-exponens maximum értékei,
amelyek segítenek az egyszerű periodikus, illetve kaotikus buboréklengések megkülönböztetésében. A pozitív Ljapunov-exponens értékek (színes területek) kaotikus lengésre utalnak, míg
a negatív értékek (szürke területek) mellett periodikus oszcilláció figyelhető meg. Alacsony
hőmérsékleten, például T∞ = 25 ◦ C hőmérsékleten (ld. 3.4.A ábra), a teljes vizsgált paramétertéren periodikus lengések léteznek. A hőmérséklet emelésével a térfogati (radiális) lengések
bifurkációs struktúrája egyre bonyolultabbá válik. Egyre több és több harmonikus rezonancia
jelenik meg a ωR = 1 sajátfrekvencia alatt, amelyek periodikus sorozaton keresztül kaotikus
szigeteket hoznak létre a paramétersíkon. Ezen harmonikus rezonanciák bifurkációs struktúrájának leírását a 4. fejezet részletesen tárgyalja. Továbbá, az első alharmonikushoz tartozó perióduskettőző bifurkáció is megjelenik, melyet a 3.4. ábrán a piros folytonos görbe jelöl. A görbe
felett folytatódik a perióduskettőző sorozat, míg egy újabb kaotikus tartomány jelenik meg. Ezt
a perióduskettőző sorozatot már megfigyelhettünk a T∞ = 50 ◦ C hőmérsékleten és ωR = 1 relatív frekvencia mellett számított 2.8. ábrán lévő egyparaméteres nyomásamplitúdó bifurkációs
diagramon és a 2.12. ábrán a spektrum bifurkációs diagramon. A Ljapunov-exponens kontúr
diagramokat a 4.2. ábrán lévő periódus diagramokkal összehasonlítva, látható, hogy a kaotikus
tartományok a felépült perióduskettőző sorozatokon keresztül jelennek meg. Az ilyen kaotikus buboréklengések helyi turbulenciát hoznak létre a buborék közelében, amely hasznosítható
olyan alkalmazásokban, ahol az erős összeroppanás nem elengedhetetlen követelmény, mint
például mikroáramlás és mikrokeveredés fokozása [90, 91, 158].
A 2.11. ábra tapasztalatai alapján, az összeroppanás erősség jellemzésére ebben a fejezetben a relatív buborék expanzió (Rmax − RE )/RE szolgál. A 3.5. ábrán a relatív expanzió
(Rmax − RE )/RE maximum értékei láthatók a pA nyomásamplitúdó és az ωR relatív frekvencia függvényeként ábrázolva. A fekete vonalak a szintgörbéket ábrázolják, a hozzájuk tartozó
(Rmax − RE )/RE értékeket pedig a görbékhez mutató arab számok jelölik. A kavitációs határra általánosan elfogadott érték az (Rmax − RE )/RE = 2, ami felett a legtöbb alkalmazáshoz
kellő erősségű összeroppanás érhető el [106]. Az ábrák sávos struktúrát mutatnak, amely az
összeroppanás erősségében bekövetkező hirtelen változásra utal. Ezek a sávok a bifurkációs
görbék mentén helyezkednek el, ahol a buboréklengésben minőségi változás történik. Ennek
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3.4. ábra. Kétparaméteres Ljapunov-exponens kontúr diagramok különböző T∞ glicerin hőmérsékletek
mellett, ahol a szürke és sárga-piros területek a periodikus és a kaotikus megoldásokat jelölik. A folytonos piros görbe az első alharmonikus rezonanciához tartozó perióduskettőző
bifurkációs görbét ábrázolja.
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3.5. ábra. Kétparaméteres normált buborék expanzió ((Rmax − RE )/RE ) diagramok különböző T∞
glicerin hőmérsékletek mellett. A fekete vonalak és az arab számok a szintgörbéket és a
szintgörbékhez tartozó értékeket jelölik.
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3.6. ábra. Kétparaméteres maximum amplitúdó arány diagramok a második módus esetére
(max |a2 (t)/R(t)|) logaritmikus színskálán ábrázolva, különböző T∞ glicerin hőmérsékletek mellett, határréteg modellel számolva. A sárga-piros illetve szürke területek az RT/AB
instabil illetve stabil lengéseket jelölik. A kék folytonos görbe a teljes modellel számított
stabilitási határt mutatja, míg a piros szaggatott görbe az Mmax = 1 Mach-számhoz tartozó
szintgörbét ábrázolja.
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3.7. ábra. A határréteg modellel számított kétparaméteres parametrikus stabilitás térképek különböző
T∞ glicerin hőmérsékletek mellett. A színskálán a leginstabilabb módus látható a hatodik
módusig ábrázolva. A fehér és színes területek a stabil illetve instabil (leginstabilabb módus)
lengéseket jelölik.
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3.8. ábra. A teljes modellel számított kétparaméteres parametrikus stabilitás térképek különböző T∞
glicerin hőmérsékletek mellett. A színskálán a leginstabilabb módus látható a hatodik módusig ábrázolva. A fehér és színes területek a stabil illetve instabil (leginstabilabb módus)
lengéseket jelölik.

49

3. GÖMBI ALAKSTABILITÁS
szemléltetésére a 3.5.D. ábrán a fő rezonancia által formált hiszterézishez tartozó nyereg–csomó
(„Saddle–Node” SN) bifurkációs görbe is látható zöld színnel ábrázolva. Egy ilyen hiszterézis
alsó és felső ágán a buboréklengés minőségileg különböző lehet, amit a 2.4. ábrán látott frekvenciaválasz függvények esetében is tapasztaltunk. A hiszterézis felső ágán a buborék összeroppanó lengéseket végez nagy amplitúdóval, míg az alsó ágon a buboréklengés kis amplitúdó
mellett történik. Látható, hogy a hőmérséklet emelésével a sávok száma növekszik, mivel egyre
több bifurkáció jelenik meg ezen a tartományon. Megjegyzendő, hogy hasonló sávos struktúrát
talált Varga és Paál [107] is víz esetén.
Az eredmények azt mutatják, hogy alacsony hőmérsékleten a nagy viszkózus csillapítás ellenére is elérhető erős összeroppanás, ha a relatív frekvencia ωR < 1, tehát a gerjesztés frekvenciája kisebb, mint a rezonanciafrekvencia. Ez a megfigyelés jól egyezik a korábbi kísérleti
[159] és numerikus [100] eredményekkel. Ezt az alacsony frekvenciás területet, ahol nagy amplitúdójú buboréklengést tapasztalunk, az irodalom gyakran „Giant response region”-nek nevezi
[2]. A korábbi fejezetben láttunk, hogy adott RE egyensúlyi mérettel rendelkező buborék egy
bizonyos T∞,kritikus környezeti hőmérséklet alatt túlcsillapítottá válik. Ez a hőmérséklet határ
független a gerjesztés nyomásamplitúdójától, illetve frekvenciájától. Túlcsillapított esetben azt
tapasztaltuk, hogy nagy amplitúdóval erős összeroppanó lengéseket nehéz (hacsak nem lehetetlen) elérni. Érdekes módon, a vizsgált RE = 0,1 m buborékmérethez tartozó túlcsillapítási
határt jelentő T∞,kritikus = 27,44 ◦ C hőmérséklet alatt, a túlcsillapítás ellenére is tapasztalható
lengés nagy amplitúdóval. Azonban ennek eléréséhez ωR = 0,2 ( f = ω/2π = 6.13 kHz)
alatti gerjesztési frekvencia és legalább pA = 3 bar nyomásamplitúdó szükséges. Megjegyzendő, hogy a szükséges ultrahangos intenzitás a nyomásamplitúdó négyzetével arányosan nő,
ezért még ha el is érhető erős összeroppanás, a hatékony alkalmazása érdekében mégis célszerű ezt a környezeti hőmérsékletet a kritikus fölé emelésével megtenni, ezzel csökkentve az
(Rmax − RE )/RE = 2 tehetetlenségi kavitációs határ eléréséhez szükséges nyomásamplitúdót.

3.4.1. Stabilitás térképek
A kaotikus és összeroppanó lengések feltérképezése után a legfontosabb megválaszolandó
kérdések egyike az, hogy melyik buboréklengés képes megőrizni a gömbi alakját a folytonos
akusztikus besugárzás mellett. Mivel a második felületi módus a leginstabilabb a legalacsonyabb sajátfrekvenciájának köszönhetően [151, 154], így általában elegendő ennek a módusnak az RT/AB stabilitási határait feltérképezni. Az RT/AB instabilitás meghatározására ezért a
3.6. ábrán a határréteg közelítéssel kapott abszolút maximum amplitúdó arány max |a2 (t)/R(t)|
logaritmusát ábrázoltam a második módus esetére a pA nyomásamplitúdó és az ωR relatív frekvencia paraméterpár függvényeként. Egynél nagyobb maximális amplitúdó arány (színes terület) a buborék felbomlását jelzi az RT/AB instabilitás következtében. Érdemes ismét megemlíteni, hogy alkalmazás szempontjából az RT és az AB instabilitás egyaránt kerülendő, mivel a
buborék egy gerjesztési cikluson belüli nem-gömbi összeroppanását, illetve felbomlását okozza. Ekkor az alkalmazásokhoz szükséges stabil gömbi lengés egyáltalán nem érhető el. A két
különböző modellel kapott számítási eredmények összehasonlítása érdekében, a teljes modellel
számított RT/AB instabilitási határt (max |a2 (t)/R(t)| = 1) is szemlélteti az ábra a kék színű
görbével jelölve. Az instabilitási határt jelölő görbe a színes/szürke (instabil/stabil) tartományok mentén halad, ami a modellek jó egyezését jelenti az RT/AB instabilitás detektálásában.
Az instabilitás ezen típusai alacsony frekvencián magas nyomásamplitúdó mellett jelentkeznek, ezzel korlátozva a „Giant response” területén a gömbi lengés fenntartását. Megjegyzendő,
hogy a perióduskettőződéssel közrezárt kaotikus lengésekre (3.4. ábra piros görbe feletti terület)
nincs hatással az RT/AB instabilitás.
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A folyadék összenyomhatóságát a buborékfal Mach-szám M = Ṙ/cL jellemzi. Mivel a vizsgált Keller–Miksis egyenlet csak elsőrendű pontossággal veszi figyelembe a folyadék összenyomhatóságát, ezért az olyan megoldások helyessége, ahol a buborékfal sebesség eléri a folyadékbeli hangsebességet, azaz a Mach-szám Mmax = 1 közeli értéket ér el, kérdéses. Yasui
et al. [82] munkájában alapvető áramlástani megfontolások alapján megállapította, hogy a buborékfal Mach-szám soha nem lépheti át az egyet, vagyis a buborék falsebesség nem érheti el a
folyadékbeli hangsebességet. Ehhez az Mmax = 1 Mach-számhoz tartozó szintgörbéket a piros
szaggatott görbék jelölik a 3.6. ábrán. Az ábrasorozat alapján látható, hogy még ha érvényes is
lenne a Keller–Miksis egyenlet Mmax = 1 Mach-szám fölött, az RT/AB instabilitás meggátolná
az ekkora buborék falsebesség (összeroppanás erősség) elérését.
Érdemes azonban megemlíteni, hogy az RT/AB instabilitási határ a kezdeti feltételektől függően változhat. Ennek oka, hogy a jelen fejezetben RT/AB alakinstabilitás definíciója alatt az
olyan megoldást értem, ami buborékfelbomlást okoz (ld. 3.2. fejezet). Megjegyzendő továbbá, hogy az RT/AB instabilitás az amplitúdó arány al /R = 1 elérésekor következik be, ekkor
viszont sérül az alkalmazott felületi modellek érvényességi tartománya, miszerint al  R, így
az RT/AB instabilitást csak egyfajta becslést ad a buborékfelbomlásra. Jelen számítások során
azt feltételeztem, hogy a kezdeti zavarás mértéke egyenesen arányos az átlagos buborékmérettel, ezért a zavarás nagyságára a buborékméret τ = 0 időpillanatbeli 0,1%-át írta, elő, amely
nagyságrendileg néhány 100 nm-nek felel meg. A perturbáció mértékét a buborékmérettől függetlenül al = 1 nm nagyságrendben előírva (a jelenlegihez képest sokkal kisebb méret), ahogy
ezt számos irodalmi tanulmányban is tették (ld. pl.: [143, 145, 148]), minőségileg hasonló
stabilitási térképek várhatóak. Ekkor azonban az RT/AB instabilitás határok a nagyobb nyomásamplitúdó és alacsonyabb frekvencia irányába mozdulhatnak el.
A 3.7. ábrán és a 3.8. ábrán a határréteg közelítéssel és a teljes modellel számított parametrikus stabilitási térképek láthatóak a hatodik felületi módusig kiszámítva. A fehér és színes területek a stabil és parametrikusan (hosszú időskálán) instabil területeket jelölik. A parametrikus
instabilitás ábrázolásakor minden paraméterpár mellett a legnagyobb növekedési rátát eredményező módust ábrázoltam a pA nyomásamplitúdó – ωR relatív frekvencia paramétersíkon, tehát
a színskála az így definiált leginstabilabb módust jelöli. Mivel a teljes modell számítása nagy
számítási erőforrást igényel, ezért ekkor a számítások egy durvább felbontás mellett, 250 × 576
készültek. A parciális differenciálegyenlet megoldásához szükséges diszkretizációs pontok számát minden kétparaméteres számítás előtt hálófüggetlenségi vizsgálattal határoztam meg. Az
alkalmazott háló NG elemszáma 12 és 22 között változott a környezeti hőmérséklettől függően,
amelynek összefoglalása a 3.1. táblázatban látható.
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3.1. táblázat. A teljes modellel végzett számítások során alkalmazott NG kollokációs pontok száma a
T∞ környezeti hőmérséklet függvényeként.

Először tekintsünk a 3.7. ábrán látható, határréteg közelítéssel kapott eredményeket. Ahogy
az várható volt, alacsony hőmérsékleten T∞ = 25 − 35 ◦ C (3.7.A-B. ábra) szinte a teljes terület stabil. A hőmérsékletet T∞ = 45 ◦ C-ra emelve, a második módus instabillá válik alacsony
frekvencián és magas amplitúdó mellett. A hőmérséklet további emelésével a stabil területek
aránya folyamatosan csökken, míg T∞ = 65 − 70 ◦ C hőmérsékleten (3.7.G-H. ábra) csaknem
a teljes vizsgált paramétertér instabillá válik a gerjesztési frekvenciától függetlenül pA = 1 bar
nyomásamplitúdó felett. Az alacsony sajátfrekvenciájuknak köszönhetően a második és har51
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madik módus a leginstabilabb a vizsgált paramétertéren [141], míg a magasabb módusok alig
(vagy egyáltalán nem) gerjesztettek.
Magas hőmérsékleten a határréteg közelítéssel (3.7.G-H. ábra) és a teljes modellel (3.8.GH. ábra) számított stabilitási térképek összehasonlítása jó egyezést mutat. Ez esetben az alacsony viszkozitás miatt, a keletkező örvényesség többé-kevésbé csak a buborék közelébe korlátozódik, ezért a pontos és a közelítő modell eredményei kiváló egyezést mutatnak. Mérsékelt hőmérsékleten azonban a különbségek már szembetűnőek. A sajátfrekvencia környékén
(ωR = 1) a második módus instabillá válik, ami a 3.8.C-D. ábrák (teljes modell) alapján látható. Ez az instabil terület azonban a 3.7.C. ábrán (határréteg közelítés) egyáltalán nem jelenik
meg, illetve a 3.7.D. ábrán is kevésbé erőteljes, mint a 3.8.D. ábrán az látható volt. Ennél még
alacsonyabb hőmérsékleten ismét minőségileg jó egyezés figyelhető meg, azonban a határréteg
modell kissé alulbecsli az instabil területek méretét.
Az eredmények könnyebb összehasonlíthatósága érdekében a tehetelenségi kavitációs határt
(Rmax − RE )/RE = 2 jelentő szintgörbék a 3.5. ábráról, valamint a perióduskettőző görbék a
3.4. ábráról a parametrikus stabilitási térképeken is feltüntetésre kerültek. Az ábrasorozat alapján elmondható, hogy ezek a görbék T∞ = 45 ◦ C környezeti hőmérséklet felett nem változnak
jelentősen, azaz adott frekvencián a kavitációs határ eléréséhez szükséges nyomásamplitúdó
nem csökkenthető tovább a hőmérséklet emelésével. Ez látható, a 2.10. ábrán lévő, ωR = 1 mellett készült T∞ − pA diagramomon, ahol a perióduskettőző görbék a hőmérsékletet T∞ = 45 ◦ C
fölé emelve ellaposodnak. Megjegyzendő, hogy a PD-vel jelölt szaggatott görbék ωR = 1
melletti bifurkációs pontjai a 2.10. ábra piros perióduskettőző bifurkációs görbéje mentén helyezkednek el.
Ezek alapján belátható, hogy jelentősen nagyobb erősségű összeroppanás vagy szélesebb kaotikus terület nem érhető el a hőmérséklet további növelésével. Azonban magasabb hőmérsékleten, a kisebb viszkozitás következtében a buborék elveszti az alakstabilitását. A 3.8.CH. ábrák alapján ez a stabilitásvesztés T∞ = 45 ◦ C felett következik be, mikor a második
felületi módus instabillá válik. Az eredményekből látható az is, hogy T∞ = 45 − 50 ◦ C hőmérséklet tartományon az (Rmax − RE )/RE = 2 kavitáció határ ωR = 0,6 környezetében
már pA ≈ 1,5 bar nyomásamplitúdó mellett is átléphető úgy, hogy a buborék alakstabilitása
megőrizhető. A 3.8. ábrát a 3.4. ábrával összevetve megjegyzendő, hogy alakstabil kaotikus
lengéseket nem találunk. A hőmérséklet csökkenésével a gömbi alak stabilizálódik, de ezzel
egy időben a buborék dinamikája is egyszerűsödik szimpla periodikus lengésekre. Tehát, nem
tudunk a mikrokeveredés és mikroáramlás fokozásához előnyösebb kaotikus buboréklengést
elérni a disszipáció mértékének változtatásával.

3.5. Az eredmények értékelése
Az ultrahangos technológiák hatékony alkalmazásának egyik korlátja az akusztikusan gerjesztett buborékok alakstabilitásának elvesztése. A kevésbé gömb alakú buborékok általában
kevésbé koncentrált összeroppanást produkálnak, így az extrém fizikai hatások is gyengébben
jelentkeznek. Ebben a fejezetben az akusztikusan gerjesztett buborék stabilitási határait vizsgáltam numerikusan nagy viszkozitású glicerin közegben a gerjesztési frekvencia és nyomásamplitúdó paramétersíkján, a környezeti hőmérséklet változtatásával. A rendszerre ható disszipáció
mértéke a közeg hőmérséklet 20 − 70 ◦ C közötti változtatásával volt szabályozva. A buborék
radiális (térfogati) lengéseit a Keller–Miksis buborékmodellel írtam le, míg a felületi hullámok
dinamikájának leírásához két irodalmi modellt vizsgáltam. Az első felületi hullám modell egy
parciális differenciálegyenlet csatolását és megoldását is igényli, azért hogy a buboréklengés során a kialakuló örvényesség térbeli és időbeli változását is számolni lehessen (teljes modell). A
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második modell a parciális differenciálegyenlet megoldását egyszerűsíti határréteg közelítéssel
(határréteg modell).
Az alkalmazott felületi hullámmodellek érvényességi korlátainak a részletes vizsgálata túlmutat a jelen dolgozat keretein, azonban az eredményekből látható volt, hogy alacsony és magas
hőmérsékleten a teljes (parciális differenciálegyenlet megoldását igénylő) modellel és a határréteg közelítéssel végzett számítások jó egyezést mutattak. Mérsékleten magas (T∞ = 45−50 ◦ C)
hőmérséklet tartomány közelében jelentős különbségek adódtak, így ekkor szükséges lehet a
pontosabbnak tekintett teljes modell használata a helyes stabilitás határok megállapítására. E
modell esetén az örvényességet leíró parciális differenciálegyenlet hatékony megoldása jelenti
a legnagyobb numerikus kihívást.
A Csebisev-differenciáló mátrixon alapuló spektrál kollokációs módszer nagyon hatékony a
tekintetben, hogy az azonos pontosság eléréséhez szükséges kollokációs pontok száma (rendszer mérete) sokkal kevesebb, mint a véges differencia sémák esetén. Témavezetőm korábbi tanulmánya alapján [114], a véges differencia séma alkalmazásával általában kettő-három
nagyságrenddel több kollokációs pont szükséges, mint Csebisev spektrál módszer esetén a térbeli diszkretizációs hiba azonos értéken tartásához. Azonban, ahogy ezt már hangsúlyoztuk, a
parciális differenciálegyenlet Csebisev-polinomok segítségével közönséges differenciálegyenlet rendszerré történő felbontása a problémát numerikusan merevvé teszi [149, 160]. Ennek
köszönhetően a nagy számú kollokációs pont alkalmazása exponenciálisan növeli a számítási
időt, mivel egyre kisebb időlépés szükséges az időlépések közötti hiba adott tolerancia szinten
való tartásához. Ezt az állítást igazolja a 3.2. táblázat, ahol a 3.8.D. ábrán lévő stabilitás térkép
NG kollokációs pont alkalmazásával történő számításához szükséges Th futás idők láthatók a
második módus esetében. Az összehasonlítás érdekében, a határréteg közelítéshez szükséges
számítási idő is szerepel a táblázatban. Ne feledkezzünk meg arról, hogy a határréteg modellel
készült számítások egy négy magos Intel (i5-4590s) processzoron készültek, amely dupla pontos számítási kapacitása 192 GFLOPS1 , ami sokkal kisebb, mint a teljes modell megoldásakor
használt GeForce GTX Titan Black videokártya kapacitása (1707 GFLOPS2 ). A számítási idő
csökkenthető lehet más numerikus séma implementálásával, eltérő koordináta transzformációval vagy különböző bázisfüggvények segítségével levezett differenciáló mátrixok alkalmazásával.
Összetett modell
NG
Th , h

12 (GPU) 16 (GPU)
0,8

3,2

Határréteg modell

20 (GPU)

22 (GPU)

(CPU)

9,2

15

0,69

3.2. táblázat. A teljes modellel a második módusra végzett stabilitás vizsgálat Th futási ideje, a
3.8.D. ábrán látott probléma esetén, különböző NG kollokációs pont alkalmazásával. A
táblázat utolsó oszlopában az azonos felbontás mellett készült határréteg modell számítási
ideje látható.

A dolgozatban többször visszatérő kérdés, hogy az esetünkben is vizsgált buborék RE =
0,1 mm egyensúlyi buboréksugár mellett képes-e megőrizni az alakstabilitást. Jól ismert, hogy
a nagyobb buborékméreten az alakstabilitás megőrzése kevésbé lehetséges, mivel ekkor a felületi feszültség hatása, ami igyekszik a buborékot minél inkább összehúzni, kevésbé érvényesül.
Ezért az itt látott numerikus eredmények alakstabilizálás szempontjából a legkedvezőtlenebb
eshetőséget mutatják be, azaz ha ekkora méreten a buborék gömbi alakja stabil, akkor kisebb
1
2

https://www.intel.com/content/dam/support/us/en/documents/processors/APP-for-Intel-Core-Processors.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Nvidia_graphics_processing_units
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méret mellett is biztosan megőrzi az alakstabilitását. Az RT/AB stabilitási térképek alapján
látható, hogy ekkora méretű buborék alacsony frekvenciás gerjesztés mellett egy cikluson belül is szétesik, amikor az összeroppanás erősség hangsebesség közeli. Másrészt a hosszú távú
diffúziósan stabil (rezonanciafrekvenciás) gerjesztés mellett ez a fajta instabilitás nem okoz
buborékfelbomlást. Ezzel szemben T∞ = 45 ◦ C hőmérséklet felett a második módus parametrikusan instabillá válik, ami néhány akusztikus ciklus után a gömbi alak deformációját, majd a
buborék szétesését eredményezi a rezonanciafrekvencia mellett. Ahogy azt az előző fejezetben
a 2.10. ábra kapcsán ismertettem, az ωR −RE értékpár együtt határozza meg a hosszú távú stabil
üzemet (diffúziós egyensúly ωR = 1 mellett). A stabilitásvizsgálat eredményei alapján (ld. 3.7.
és 3.8. ábra) belátható, hogy hosszú távú üzem ekkora méreten csak alacsony hőmérsékleten
érhető el A hőmérséklet emelésével a buborék kisebb nyomásamplitúdó mellett is elveszti alakstabilitását ezzel csökkentve az összeroppanás erősségét. Megjegyzendő azonban, hogy a méret
csökkenésével a stabilitás határ a magasabb hőmérsékletek irányába tolható, azonban a kritikus
hőmérséklet növelésének árán (ld. 2.6. ábra). Ez felveti a buborékméret eloszlás vizsgálatának
szükségességét, ez azonban a jelen dolgozat keretein túlmutat.
Habár ωR = 1 környékén az alakstabilitás vesztés a második módus instabillá válásával bekövetkezik, ami a hosszú távú üzemnek korlátja lehet, azonban az eredményekből látható, hogy
T∞ = 50 ◦ C hőmérséklet alatt a paramétertér döntő többségében alakstabil. Továbbá, az eredmények kimutatták (ld. 3.7. és 3.8. ábra), hogy a kavitációs küszöb, azaz (Rmax −RE )/RE = 2
görbék a hőmérséklet T∞ = 45 ◦ C fölé emelésével már nem tolható a kisebb amplitúdók irányába. Ezért e két hőmérséklet érték között egyfajta optimum található, ahol kompromisszum
érhető el az összeroppanás erősség és az alakstabilitás között. Ez lehetőséget adhat különböző
üzemeltetési stratégiák kidolgozására a frekvencia és nyomásamplitúdó paramétersíkon. Mivel nem szükséges a teljes üzem alatt csak egy adott frekvenciát használni, ezért lehetséges az,
hogy a buborék rezonanciaméretre hízzon például T∞ = 45 ◦ C hőmérséklet, ωR = 1 relatív
frekvencia és pA = 1,5 bar nyomásamplitúdó mellett (ld. 3.7.C. ábra). Ekkor a buborék diffúziósan és alakilag is stabil, azaz hosszú távon is létezhet ilyen paraméterek mellett, viszont
a buborék kavitációsan inaktív marad, mivel az (Rmax − RE )/RE = 2 kavitációs határt még
nem éri el az összeroppanás erőssége. Azonban a gerjesztési frekvenciát a felére csökkentve
(ωR = 0,5) és a nyomásamplitúdót kissé növelve a buborék kavitációsan aktívvá válik, az alakstabilitás megőrzése mellett. Természetesen az egyenirányított diffúzió miatt a kisebb gerjesztő
frekvencia következtében a buborék diffúziós növekedésnek indul, de ez a növekedés ismét egy
lassú folyat, így akár a buborék több ezer lengést is végezhet az új paraméterek közelében. A
frekvencia növelésével a buborékméret ismét le tud csökkenni, vagyis a buborék stabilizálható
ωR = 1 közelében. Tehát, a 3.7. ábra alapján a paraméterek változtatásán keresztül egy buborék életciklusa befolyásolható. Megjegyzendő, hogy az üzemeltetési stratégiák kidolgozásához
hasonló stabilitási térképet elkészítése lenne szükséges több különböző buborékméret esetére,
ez azonban túlmutat a jelen dolgozat céljain.
Mettin et al. [18] egy buborék kísérleti vizsgálata során kapott eredményei megmutatták,
hogy a szonokémiai alkalmazások hatékonysága nemcsak az összeroppanás erősségétől függ,
hanem a keletkező reakciótermékek folyadékkal való aktív keveredésétől is. Koncentrált alakstabil buborék összeroppanása esetén a kémiai reagensek cserélődése a buboréktér és a folyadéktér között csak diffúzió útján valósul meg, ami – a térfogati lengésekhez képest – nagyon
lassú folyamat. Az említett kísérlet során a szonokémiai aktivitás jelentősen erősödött a nemgömbi buborék összeroppanások során. Habár az összeroppanás ez esetben kevésbé koncentrált volt, a keveredési folyamat nagymértékben fokozódott. Ebből következik, hogy alkalmazás
szempontjából nem feltétlenül csak az alakstabil tartományok ismerete lényeges, hanem egy
fontos kérdés lehet az is, hogy melyik módus gerjesztésével fokozható a reakciótermékek elkeveredése úgy, hogy a buborék szétesését elkerüljük a felületi hullámok stabil lengése mellett.
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Ilyen hosszú távú stabil (nem okoz buborékszétesést), de nem-gömbi lengések vizsgálatára
azonban a jelen fejezetben alkalmazott felületi dinamikát leíró lineáris modellek alkalmatlanok.
E modellek eredményeként a felületi zavarás mértéke hosszú időtávon vagy nulla felé csökken
(parametrikus stabilitás), vagy a végtelenbe nő (parametrikus instabilitás). Megjegyzendő, hogy
ha egy adott módus bizonyos paraméterek mellett lineárisan instabil, még lehetséges az, hogy a
modellalkotás során elhanyagolt nemlinearitások figyelembevételével olyan eredményeket kapjunk, ahol a felületi hullámokat stabil lengéseket végeznek a buborék felbomlása nélkül. Ezen
a ponton felmerül a kérdés, hogy vajon a második módus 45 ◦ C hőmérséklet felett sajátfrekvenciás gerjesztés esetén okoz-e buborékfelbomlást, vagy a felületi hullámok stabilizálódásával az
addig gömbi lengés nem-gömbivé változik.
Az ilyen stabilizálódó felületi lengések vizsgálata során figyelembe kell venni az olyan nemlineáris hatásokat is, mint például a különböző felületi módusok közötti kapcsolat, illetve a
felületi hullámok és a térfogati lengések közötti kétirányú csatolás [140, 142, 161]. E hatások
figyelembevétele azonban az alkalmazandó modellt még összetettébe tenné, nem beszélve a
számítási kapacitás igény még további növeléséről.

3. Tézis
Glicerin közegben, P∞ = 1 bar környezeti nyomáson akusztikus gerjesztett RE = 0,1 mm
egyensúlyi sugárral rendelkező buborék esetén létezik egy optimális hőmérséklet tartomány
(45 − 50 ◦ C), ahol az (Rmax − RE )/RE relatív expanziós viszony meghaladja az (Rmax −
RE )/RE = 2 akusztikus kavitációs határt úgy, hogy a közeg viszkozitása még stabilizálni
tudja ekkora méret mellett is a gömbi alakot. Itt Rmax a radiális pulzálás során a maximális
buboréksugár.
A tézishez kapcsolódó publikációk: [T4], [T9].
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4. Bifurkációs struktúra feltérképezése a
gerjesztési amplitúdó–frekvencia
paramétersíkon
Köztudott, hogy a nemlineáris problémák a tudomány számos területén jelen vannak [162],
ezért a kutatók nagy hangsúlyt fektetnek ezeknek a problémáknak a megoldására, amelyek
gyakran komplex, olykor megjósolhatatlan kaotikus viselkedést mutatnak, mint például a turbulencia jelensége. Mint azt az elmúlt két fejezet során láttuk, még egy olyan egyszerű nemlineáris lengőrendszer, mint a dolgozatban vizsgált buborék is komplex viselkedést mutat periodikus gerjesztés hatására. A gerjesztett buborékok dinamikáját az elmúlt évtizedekben is
részletesen vizsgálták az irodalomban [1, 2, 100, 109, 110, 163–166], így a buborékok számos
nemlineáris lengőrendszeri tulajdonságát, mint például perióduskettőződő sorozatok, kaotikus
lengések, vagy multistabilitás, a modern numerikus technikák alkalmazásával sikerült kimutatni. A legtöbb nemlineáris jellegzetességet mérések segítségével is sikerült igazolni. Lauterborn et al. [49, 50, 167] kimutatta a perióduskettőződések sorozatán keresztül kaotikussá
váló buborékok létezését vízben. A kaotikus lengéseket később a buborék összeroppanás során
kibocsájtott fényjelenség (szonolumineszencia) alapján a felvillanások közti idő mérésével is
megerősítették [168–170]. A dinamika komplexitásának ellenére, az intenzív kutatás eredményeként a gerjesztett lengőrendszerek esetén számos univerzalitást sikerült leírni, mint például
a perióduskettőző sorozatok Feigenbaum-féle kaszkádja [171], a kaotikus attraktorok hirtelen
változásait különböző kríziseken keresztül [172], vagy az önhasonló bifurkációs struktúrákat
[173, 174].
A nemlinearitás egyik következménye a multistabilitás, azaz adott paraméterkombinációk
mellett több megoldás együttlétezése. Az elmúlt két fejezet során az ilyen együttlétező megoldások feltérképezése több kezdeti feltétel előírásával történt. Ezzel lehetőség volt a lehetséges
együttlétező megoldások közül többre is rátalálni. Az ábrázolás során több együttlétező megoldás közül az került feltüntetésre, amelyiknek a Ljapunov-exponense nagyobb, a legerősebb
összeroppanást produkálja (maximális expanziós viszony), vagy amely esetében a leginkább instabil a gömbi alak. Azonban az, hogy a rendszer a több együttlétező megoldás közül melyikre
talál rá nem egyértelmű. Mivel a multistabil megoldások eltérő lengésképei más technológia
hatékonyságot eredményezhetnek ezért szükséges lehet a multistabilitást szabályzó technikák
alkalmazása. Az ilyen szabályozó technikák alkalmazásához azonban elengedhetetlen a bifurkációs struktúra ismerete, ezért a jelen fejezet célja a buborék bifurkációs struktúrájának
megismerése és annak leírása a gerjesztési nyomásamplitúdó–frekvencia paramétersíkon. A
hőmérséklet továbbra is másodlagos paraméter, amely változtatásán keresztül a buborékra ható
viszkózus csillapítás mértéke is befolyásolható.
A korai tanulmányok egy paraméter, például a gerjesztő amplitúdó vagy a frekvencia, hatásait vizsgálták bifurkációs számítások útján. Később az igazi kihívást a bifurkációs struktúra
két (vagy több) paraméteres leírása jelentette. A nemlineáris lengőrendszerek tanulmányozása
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során megállapították, hogy a gerjesztési amplitúdó–frekvencia paramétertéren a harmonikus
és az alharmonikus nemlineáris rezonanciák hiszteréziseket és periodikus ablakokat formálnak
a paramétersíkon. Ezek a nemlineáris rezonanciák egy (n, m) számpárral (renddel) jellemezhetők, ahol n a torziószám és m a periódusszám. A harmonikus rezonanciák rendje (n, 1) ahol n
pozitív egész szám. Megjegyzendő, hogy az (1, 1) rendű rezonancia a rendszer fő rezonanciája.
Alharmonikus rezonanciák esetén a torzió állandó n = 1 és a periódusszám m ≥ 2, azaz a
rend (1, m). Ezek a rezonáns megoldások egy úgynevezett Farey-fába rendezhetők, amelynek
alsóbb szintjein az ultraharmonikus rezonanciák szerepelnek. A rezonáns megoldások renddel
vagy a rendjük hányadosából számolt w = n/m csavarási számmal történő jellemzése bevett
szokás buborékok és más gerjesztett nemlineáris lengőrendszerek esetén is a bifurkációs struktúra leírására [97, 99–102, 109, 110, 168, 175–180].
A rezonanciákhoz köthető bifurkációs pontok kétparaméteres követésével megfigyelték azt
is, hogy egy ilyen rendszer bifurkációs struktúrája minőségileg azonos bifurkációs mintákból
épül fel. Ezeknek a mintáknak a részletes bemutatása megtalálható az alábbi publikációkban
[101, 102]. Habár ezek a bifurkációs minták, illetve rezonanciák megadták a struktúra keretét,
számos apró részlet rejtve maradt. Az ilyen apró részletek feltárására használhatóak a kezdeti
érték megoldó segítségével készített nagy felbontású paraméterdiagramok. A rohamosan fejlődő számítástechnika megteremtette a lehetőséget, hogy egy részletes paramétertanulmány elkészítése ne jelentsen igazi numerikus kihívást [1, 128–132]. Az ilyen részletes kétparaméteres
számítások megmutatták, hogy a paramétertér kaotikus területein a káoszt megtörve úgynevezett „Shrimp” alakú területek, illetve „Arnold” nyelvek jönnek létre, amelyek rendszerezése
számos kutatás tárgyát képezte [181–184].
Az intenzív kutatás ellenére a nemlineáris lengőrendszerek bifurkációs struktúrájának leírása még nem teljes, köszönhetően a számos paraméternek, amelyek befolyásolhatják egy ilyen
rendszer viselkedését. Ezért a jelen fejezetben a viszkózus közegben gerjesztett buborék bifurkációs struktúrájának leírásával kívánom gazdagítani a nemlineáris rendszerekhez köthető ismeretanyagot. A buborék dinamikájának leírására ebben a fejezetben is a Keller–Miksis
egyenlet (ld. 2.1. fejezet) szolgál. A fejezetben közölt számítási eredmények a videokártyára
fejlesztett CUDA C nyelven írt kezdeti érték megoldó alkalmazásával készültek. A bifurkációs
pontok paraméterkövetése most is az AUTO [125] szoftver segítségével történt. A bifurkációs
struktúrát a pA nyomásamplitúdó és az ω gerjesztési frekvencia paramétersíkján vizsgáltam a
viszkózus csillapítás (disszipáció) mértékének T∞ hőmérsékleten keresztüli változtatásával.
A jelen fejezetben közölt eredményekből látható, hogy a disszipáció változtatásával milyen
mechanizmuson keresztül bontakozik ki a kevésbé disszipatív nemlineáris rendszerek esetében tapasztalt általános bifurkációs struktúra, az úgynevezett Farey-fa. Megjegyzendő, hogy a
struktúra felépülésének mechanizmusát az irodalomban ilyen részletességgel még nem írták le.
Általában csak az enyhén disszipatív rendszereken kapott, már kialakult Farey-fát ismertetik.
Továbbá, az eredményekből megállapítható az is, hogy a (n, 1) harmonikus rezonanciák egy bizonyos disszipációs ráta felett teljesen eltűnnek. Ezzel szemben az alharmonikusok (1, m) még
nagy disszipáció mellett is jelen vannak a gerjesztési paraméterek paramétersíkján. Sőt mi több,
egy alharmonikus rezonancián belül egy gazdag belső struktúra bontakozhat ki, amely minőségileg azonos bifurkációs mintákból épül fel. Érdemes megemlíteni, hogy ezek a bifurkációs
minták alkotják a vázát a „Shrimp” alakú területeknek, ami egy új megközelítést adhat e periodikus „szigetek” rendszerezésére. A fejezetben tett megállapítások segítséget nyújthatnak a
gerjesztett nemlineáris rendszerek káosz/multistabilitás szabályozásában, ezáltal az akusztikus
kavitáció hatékonyságának szabályozásában is. Az eredményekből a fejezet végén két tézist
fogalmazok meg.

58

4.1. A BIFURKÁCIÓS STRUKTÚRA LEÍRÁSÁNAK NUMERIKUS ESZKÖZTÁRA

4.1. A bifurkációs struktúra leírásának numerikus eszköztára
A nemlineáris rendszerek vizsgálatára egy hatékony eljárás a nagy számú kezdeti érték számítás kivitelezése és nagy felbontású kétparaméteres diagramok készítése [128–132, 181, 182,
184–201], ahogy ez a 3. fejezetben végzett alakstabilitási vizsgálatok kapcsán is történt. A dinamikában bekövetkező minőségi változások jellemzésére ez esetben az adott paraméterállásnál létező megoldások periódusát szokás ábrázolni. Egy ilyen kétparaméteres periódusdiagram
látható a 4.1.A. ábrán T∞ = 55 ◦ C környezeti hőmérséklet, és RE = 0,1 mm egyensúlyi buboréksugár mellett. Az ábra felbontása pA × ωR = 501 × 651, továbbá minden paraméterpár
mellett 3 véletlenszerűen megválasztott kezdeti értéket írtam elő. A színskálán a megoldások
periódusszáma látható 6 periódusig ábrázolva. A fehérre színezett területen 6 periódus feletti,
illetve a kaotikus megoldások léteznek. Mivel az együttlétező megoldások feltérképezése több
kezdeti feltétel véletlenszerű előírásával történt, így adott paraméterállás mellett több különböző
periódusú megoldásra is rátalálhatott a megoldó. Ezért az ábrázolás során minden paraméterpár
mellett a legnagyobb periódusú megoldást tüntettem fel.
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4.1. ábra. A.: Részletes kétparaméteres paramétertérkép, ahol az adott paraméterpár mellett számolt
legnagyobb periodicitást mutató megoldás periódusa látható a pA nyomásamplitúdó és az ωR
relatív frekvencia függvényeként. A legnagyobb ábrázolt periódusszám 6, az efölöttiek és
a kaotikus megoldások az ábrán fehér színnel jelöltek. A szaggatott görbék az AUTO-val
számolt nyereg–csomó bifurkációkat ábrázolják. B.: A Π(x1 ) Poincaré-metszet ábrázolásával
készült ωR frekvencia bifurkációs diagram pA = 2,5 bar nyomásamplitúdó mellett. C.: A
w csavarási szám az ωR relatív frekvencia függvényeként pA = 2,5 bar nyomásamplitúdó
mellett.
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A diagram alapján látható, hogy a piros területeken 1 periódusú megoldások léteznek. Ez a
megoldás perióduskettőződésen megy keresztül, így jelennek meg a zöld területeken a 2 periódusú megoldások, tehát a piros-zöld határ mentén egy perióduskettőző bifurkáció helyezkedik
el. Ez a perióduskettőző sorozat tovább folytatódik, illetve láthatók az ábrán páratlan periódusú
megoldások, melyek a fehér (többnyire kaotikus) tartományon belül jelennek meg. Ez a fajta
ábrázolásmód azonban nem ad információt arról, ha több azonos periódusú megoldás létezne
egy adott paraméterállás mellett. Erre tipikus példa a harmonikus rezonanciák által formált
hiszterézis (ld. 2.4. ábra), amikor a hiszterézis alsó és felső ágán két 1 periódusú megoldás létezik együtt. A stabil megoldások ez esetben egy instabil ágon keresztül kapcsolódnak, továbbá
a stabil és instabil megoldások találkozásánál elhelyezkedik egy-egy nyereg–csomó bifurkáció.
Ezt mutatja a 4.1.B ábra, ahol a Π(x1 ) Poincaré-metszetek ábrázolásával készült frekvencia
bifurkációs diagram látható pA = 2,5 bar nyomásamplitúdó mellett, a 4.1.A. ábrán jelölt vízszintes szaggatott vonal mentén. A hiszterézis jól látható az SN (1, 1)-el jelölt nyereg–csomó
bifurkáció környezetében. A bifurkációs struktúra leírására az ilyen nyereg–csomó bifurkációk
paraméterkövetése is szükséges. Ezek a nyereg–csomó bifurkációs görbék a 4.1.A. ábrán a fekete szaggatott görbék. Tehát a bifurkációs struktúra vizsgálathoz a kezdeti érték és peremérték
számítások ötvözésére van szükség. Ezért a dolgozat további részében a 4.1. ábrához hasonló
diagramokon keresztül mutatom be a disszipáció hatását a bifurkációs struktúra komplexitására nézve. A kezdeti érték számításokhoz a videokártyára írt nagy hatékonyságú megoldót
alkalmaztam, melynek képességeiről a dolgozat 3.3. fejezetében már beszámoltam. Ezután a
hiányzó nyereg–csomó bifurkációs görbéket is meghatároztam, amelyre ez esetben is az AUTO
program szolgált. A bifurkációs görbék számítása ez esetben is a 2.4.1. fejezetben látottakhoz
hasonlóan történt.
A bifurkációs struktúra leíráshoz a kétparaméteres diagramokon meghatározott bifurkációkat
jellemezni kell, ami a bifurkációs görbék rendjének meghatározásával tehető meg. Ez a rend
olvasható a 4.1.A-B. ábrán a bifurkációkhoz húzott nyíl mellett. Az SN/PD jelölés az angol
kifejezések alapján („Saddle–Node”) nyereg–csomó és („Period Doubling”) perióduskettőző
bifurkációra utal, míg az (n, m) számpár estén az előbbi a torzió, az utóbbi a periódusszám. A
periódusszám már ismert, a torzió meghatározásának módját a következő alfejezetben ismertetem.

4.1.1. A csavarási- és a torzió szám
A csavarási-, illetve a torzió szám jellemzi a differenciálegyenletek megoldásában bekövetkező minőségi változásokat a bifurkációs pontok közelében [97–99, 101, 102, 176, 178, 181, 202].
Ezek meghatározására egy bevett szokás, hogy a linearizált egyenletet a dinamikai rendszerrel
szimultán oldják meg, és számolják a linearizált pálya körülfordulásainak számát a periodikus
pálya körül. Ezt teszi az általam alkalmazott kezdeti érték megoldó is. A számítás részletei a
függelék A.1. fejezetében olvashatók.
Ha a linearizált pálya szögelfordulása α(t) és α(0) egy adott t és 0 időpillanatban, akkor a
torziós frekvencia
α(t) − α(0)
.
(4.1)
t→∞
t
Ezzel az általános csavarási szám a torziós- és a gerjesztési körfrekvencia hányadosaként
Ω = lim

Ω
(4.2)
ω
számolható. Megjegyzendő, hogy a (4.2) definíció kaotikus és periodikus megoldásra egyaránt
alkalmazható. A (4.2) összefüggéssel adott csavarási szám a bifurkációk közelében racionális
w=
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és széles paramétertartományon állandó [174], ami lehetővé teszi, hogy az egyes bifurkációs
görbéket ezzel jellemezzük. Periodikus megoldások esetén definiálható az n torzió szám is,
ami a csavarási- és a periódusszám szorzata
n = w · m.

(4.3)

Ezzel a periodikus megoldásokat határoló bifurkációk jellemezhetővé válnak. Ezt szemlélteti a
4.1.C. ábrán lévő csavarási szám diagram is, ami a 4.1.A. ábrán szaggatott vízszintes vonallal
jelölt metszet mentén készült. A csavarási szám diagramon megfigyelhető a lépcsők megjelenése a bifurkációs pontok környezetében. Például a csavarási szám állandó w = 0,5 az ωR = 0,63
relatív frekvencia mellett megjelenő perióduskettőző bifurkáció környezetében, így ennek a bifurkációnak a rendje PD (1, 2), vagy egyszerűen 1/2. A csavarási számban megjelenő lépcsők
alapján azonosítható további két harmonikus rezonancia, az SN (1, 1) és SN (2, 1), valamint két
ultraharmonikus rezonancia is, melyek a PD (3, 2) és PD (5, 2) bifurkációkon keresztül jönnek
létre.

4.2. A disszipáció hatása a harmonikus rezonanciákra
Mint azt a 2.4. ábrán a frekvencia válasz függvények is mutatták, a hőmérséklet emelésével
a buborék dinamikája is gazdagodik. A vizsgált 20 − 70 ◦ C hőmérséklet tartományon a glicerin
viszkozitása 1,41 Pa s-ról 0,0506 Pa s-ra csökken (ld. 2.1. táblázat), ami közel két nagyságrendnyi változást jelent. Alacsony hőmérsékleten a nagy viszkozitás miatt túlcsillapítás is tapasztalható, azaz a magas disszipáció hatására a rezonanciacsúcsok teljesen eltűnnek. Ezzel szemben
magas hőmérsékleten számos rezonancia és hiszterézis is megjelenik. Hasonló megállapítást
tehetünk a kaotikus megoldások tekintetében a 3.4. ábra kapcsán, ahol szintén a hőmérséklet
emelésével jelennek meg a kaotikus lengések a dinamikában.
Elmondható tehát, hogy a hőmérséklet (disszipáció) dinamikára történő hatását már tapasztati
úton ismerjük a korábbi fejezetekből, viszont a bifurkációs struktúra precíz leírást ezidáig még
nem tettük meg. Ezért ebben a fejezetben a 4.1.A. ábrához hasonlóan készült kétparaméteres
periódusdiagramokon keresztül bemutatom a bifurkációs struktúra kialakulását a disszipáció
(viszkozitás) változtatásán keresztül. Megjegyzendő, hogy először a harmonikus SN (n, 1) és
ultraharmonikus PD (n, 2) rezonanciákra koncentrálok, amelyek a PD (1, 2) rendű bifurkációtól balra, az alacsony frekvencia tartományon helyezkednek el. A PD (1, 2) bifurkáció feletti
alharmonikus tartomány SN (1, m) vizsgálatára a 4.3 fejezetben térek rá.
A 11 különböző hőfokon készült kétparaméteres számítás eredményei közül 6 db látható a
4.2. ábrán, ahol az adott pA − ωR értékpár mellett számított megoldások periódusideje látható. Az ábrák felbontása pA × ωR = 501 × 651, továbbá minden egyes ábra 3 véletlenszerűen
megválasztott kezdeti feltétel előírásával készült. Látható, hogy alacsony T∞ = 30 ◦ C hőmérsékleten a teljes vizsgált paramétertéren csak 1 periódusú megoldások léteznek. A hőmérsékletet T∞ = 40 ◦ C-ra emelve egy 2 periódusú ablak jelenik meg (zöld) terület a PD (3, 2) rendű
bifurkáción keresztül, továbbá látható az is, hogy a fő rezonancia is megjelenik hiszterézis formájában az SN (1, 1) rendű görbével határolt területen. Tehát, a szaggatott görbével határolt
belső területen két együttlétező 1 periódusú megoldás jelenik meg. Megjegyzendő, hogy minden ilyen nyereg–csomó bifurkációs görbe szára egy „cusp” bifurkációs pontban találkozik (ld.
4.2.B. ábra). A hőmérséklet még további emelésével (T∞ = 45 ◦ C, 4.2.C. ábra) a két periódusú területen belül egy újabb perióduskettőződés megy végbe a PD (5, 4) bifurkáción keresztül.
T∞ = 50 ◦ C hőmérsékleten a PD (3, 2) ultraharmonikuson belül egy újabb perióduskettőződés
is végbemegy (PD (7, 4)). Továbbá a PD (5, 4) bifurkáció által határolt területen belül káosz is
megjelenik, amelyben SN (4, 3) bifurkáción keresztül egy 3 periódusú ablak keletkezik. Mind61
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4.2. ábra. Különböző T∞ környezeti hőmérsékletek mellett készült periódusdiagramok, melyek a periódusszámot 6 periódusig ábrázolják a pA nyomásamplitúdó és ωR relatív frekvencia függvényeként. A szaggatott görbék az AUTO-val számolt nyereg–csomó bifurkációkat ábrázolják.
A rezonanciák rendje a bifurkációkhoz húzott nyilak mellett olvasható (PD/SN (n, m)).

emellett párhuzamosan egy újabb harmonikus rezonancia által formált hiszterézis SN (2, 1) és
a PD (5, 2) ultraharmonikus által formált periodikus ablak is megjelenik. A hőmérséklet még
további emelésével ez a folyamat folytatódik, újabb harmonikus és ultraharmonikus rezonanciák formálódnak, továbbá a periodikus ablakok belső struktúrája is bonyolódik, míg az utolsó
4.2.F. ábrán egy jól felépült önhasonló struktúrát nem látunk.
Az SN (n, 1) és PD (n, 2) harmonikus és ultraharmonikus rezonanciák gazdag bifurkációs struktúrája már jól ismert az alacsony disszipációval rendelkező rendszerek, mint például
vízben gerjesztett buborékok, vizsgálati eredményei alapján [2, 100]. Ekkor a rezonáns megoldások egy úgynevezett Farey-fába rendezhetők [100, 180] a bifurkációk rendje (n, m), vagy a
csavarási szám w = n/m alapján olyan módon, hogy a Farey-fa első szintjén az SN (n, 1) har62
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monikus rezonanciák, a második szintjén a PD (n, 2) ultraharmonikus rezonanciák helyezkednek el. A további, alsóbb szinteken lévő rezonáns megoldások (ultraharmonikus al-struktúrák)
pedig a Farey-összeg alapján képezhetők. A Farey-féle rendszer szerint két rezonáns megoldás között, amelyek rendje (n1 , m1 ) és (n2 , m2 ) olyan megoldás létezhet, amelynek rendje az
alábbi módon képezhető: (n3 , m3 ) = (n1 + n2 , m1 + m2 ). Egy így felépített Farey-fa látható a
4.3. ábrán, ahol a rezonáns megoldások rendjéből számolt w = n/m csavarási számok jelennek
meg az egyes csúcsokban.
4/1

3/1

2/1

7/2
11/3
15/4

1/1

5/2
10/3
13/4

8/3
11/4

3/2
7/3

5/3
9/4

19/5 18/5 17/5 16/5

14/5 13/5 12/5 11/5

23/6

17/6

19/6

13/6

4/3

7/4
9/5
11/6

5/4
8/5 7/5

6/5
7/6

23/7
19/7
16/7 15/7 13/7 12/7
9/7 8/7
27/7 26/7
25/7 24/7 22/7 20/7
18/7 17/7
11/7 10/7

4.3. ábra. A harmonikus és ultraharmonikus rezonanciák Farey-fa struktúrája

A 4.2. ábrát újra megvizsgálva, egyelőre eltekintve a periodikus ablakok belső struktúrájától, megállapítható, hogy az SN (n, 1) és PD (3, 2) rezonanciák szabályos rendszert követve
jelennek meg a paramétersíkon. Először az SN (1, 1) rezonancia formál hiszterézist, amelyet a
PD (3, 2) periodikus terület megjelenése követ. A hőmérséklet további növelésével a magasabb
rendű SN (n, 1) és PD (n, 2) rezonanciák felváltva jelennek meg, azaz a Farey-fa (4.3. ábra)
első két szintje jobbról balra a nyilak mentén haladva, alternálva bontakozik ki. Megjegyzendő,
hogy a Farey-fa első két szintjén lévő rezonáns megoldások eredete azonos, mivel mindegyik
az egyensúlyi helyzetből (pA = 0) eredő 1 periódusú megoldásból (piros területek a 4.2. ábrán) SN/PD bifurkációkon keresztül jön létre. Ez magyarázhatja az alternáló viselkedést, mivel
egy adott bifurkációs görbe mentén az (SN-SN)-(PD-PD) párok követhetik egymást (ld. pl.
2.9. ábra, vagy 4.9. ábra). Habár T∞ = 30 ◦ C hőmérsékleten (4.2.A. ábra) sem hiszterézis, sem
periodikus ablak nem formálódott, a rendszer nemlineáris rezonanciáinak jelenlétére a w csavarási szám diagramból (4.4. ábra) következtetni lehet. A csavarási szám diagram pA = 1,5 bar
nyomásamplitúdó mellett készült a 4.2.A. ábrán jelölt vízszintes szaggatott vonal mentén. Jól
látható, hogy a csavarási szám számos paramétertartományon diszkrét érteket vesz fel és annak
ellenére, hogy a pirossal írt bifurkációk még nincsenek jelen, így már lehet következtetni ezek
várható megjelenésére. Megjegyzendő, hogy a csökkenő frekvencia irányába a csavarási szám
értéke lépcsőről lépcsőre 1/2-del növekszik. Ezek alapján elmondható, hogy a Farey-fa első két
szintjén lévő rezonáns megoldások a csavarási szám diszkrét értékeinek növekvő sorrendjében
jelennek meg, SN (1, 1)-től indulva.
Az eddigieket összefoglalva megállapítható, hogy SN (n, 1) harmonikus és a PD (n, 2) ultraharmonikus rezonanciák képezik a teljes bifurkációs struktúra fő vázát, minden más magasabb
rendű al-struktúra a kétperiódusú zöld területeken belül bontakozik ki. Érdemes megemlíteni,
hogy a PD (n, 2) ultraharmonikus rezonanciákon belül megjelenő bifurkációs minták önhasonlók, ezért a továbbiakban csak a PD (3, 2) területen belül megjelenő bifurkációs struktúrát
mutatom be részletesen, mivel a többi esetben is a struktúra analóg viselkedése várható.
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4.4. ábra. A w csavarási szám az ωR relatív frekvencia függvényében pA = 1,5 bar és T∞ = 30 ◦ C
hőmérséklet mellett. A csavarási szám értékeiből következtetni lehet a várható bifurkációk
megjelenésére, ami az ábrán piros színnel van jelölve. (ld. 4.2.A. ábra)

4.2.1. A Farey-fa alsóbb szintjeinek kibontakozása
A PD (3, 2) bifurkáción keresztül létrejön az első ultraharmonikus rezonancia. A hőmérséklet emelésével ezen a periodikus területen belül perióduskettőző folyamatok bontakoznak ki,
amelyek végül kaotikus lengésekhez vezetnek. Látható, hogy T∞ = 45 ◦ C hőmérsékleten megjelenik az első 4 periódusú megoldás a 4.2.C. ábrán sárgával jelölt területen a PD (5, 4) rendű
bifurkáción keresztül. A hőmérsékletet T∞ = 50 ◦ C-ra emelve (4.2.D. ábra), ezen a területen
belül egy teljes Feigenbaum-perióduskettőző kaszkád [171] fejlődik ki, míg a buboréklengés
kaotikussá nem válik a fehér színnel jelölt területen. A kaotikus tartományon periodikus ablakok is megjelennek, ezzel tovább bonyolítva a struktúrát. Ezzel párhuzamosan megjelenik
egy második perióduskettőző sorozat a PD (7, 4) rendű 4 periódusú ablakon belül, amely a
4.2.E. ábrán hasonló struktúrát mutat (periodikus ablakok kifejlődése a kaotikus tartományon
belül), mint a PD (5, 4) rendű megoldás esetén. Ezeknek a kaotikus területeknek a struktúrája
felnagyítva T∞ = 52 ◦ C hőmérsékleten a 4.5.C. ábrán is megfigyelhető.
Az irodalomban jól ismert, hogy kétféle perióduskettőző sorozat létezik, melyek a csavarási
számmal az alábbi módon írhatók le [109, 203]
(−1/2)n − 1
(4.4)
3m0
ahol w0 az első perióduskettőző bifurkációs görbéhez tartozó kezdeti csavarási szám, m0 = 1
a kezdeti periódusszám (jelen esetben az összes perióduskettőző sorozat az 1 periódusú megoldásból fejlődik ki), és wn a sorozat n-edik perióduskettőződéséhez tartozó csavarási szám.
Ez jól egyezik a mostani eredményekkel is, például a második perióduskettőző bifurkációkhoz
tartozó csavarási számok w2,+ = 1,25 és w2,− = 1,75, melyek a PD (5, 4) és PD (7, 4) rendű
bifurkációknak felelnek meg.
A perióduskettőző sorozat mellett a Farey-fa alsóbb szintjeinek felépülése is megfigyelhető.
Tekintettel arra, hogy a Farey-fa önhasonló, ezért a 3/2 és az 1/1 rendű megoldások között
elhelyezkedő alstruktúrák vizsgálatára koncentráltam. Megjegyzésképp, ezek az alstruktúrák a
PD (5, 4) bifurkáció által elhatárolt területen a fehérre színezett kaotikus részen (buborékban)
jelennek meg. Ezért erről a területről további részletes kétparaméteres periódusdiagramokat
készítettem T∞ = 48 ◦ C, T∞ = 50 ◦ C, T∞ = 52 ◦ C és T∞ = 55 ◦ C hőmérsékleten, azért,
hogy a struktúra felépülését vizsgálhassam. Az ábrák a szokásos technikával készültek (ld.
wn = w0 ±
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4.1. fejezet), ez esetben öt véletlenszerűen megválasztott kezdeti feltétel előírásával. Az ábrák
felbontása rendre pA × ωR = 501 × 501, 226 × 651, 501 × 876 és 751 × 1501. A legnagyobb
ábrázolt periódusszám 8.
9

(B)
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8
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7
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1.8
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4.5. ábra. A PD (5, 4) bifurkáció területéről készült részletes paraméterdiagramok különböző T∞ környezeti hőmérsékletek mellett. Az ábrák a periódusszámot 8 periódusig ábrázolják a pA nyomásamplitúdó és ωR relatív frekvencia függvényeként. A rezonanciák rendje a bifurkációkhoz
húzott nyilak mellett olvasható (PD/SN (n, m))

Feltéve, hogy a Farey-fa egyes szintjei fentről lefelé haladva jelennek meg, a 3/2 és az 1/1 rezonáns megoldások között a harmadik szinten elhelyezkedő 4/3 rendű megoldás megjelenését
várjuk az SN (4, 3) bifurkáción keresztül. Azonban T∞ = 48 ◦ C hőmérsékleten (4.5.A. ábra)
az SN (4, 3) bifurkáció még nem jelenik meg, viszont az SN (10, 7) és az SN (7, 5) rendű bifurkációkon keresztül a Farey-fa alsóbb szintjein lévő megoldások (ld. 4.3. ábra 10/7 és 7/5)
ekkor már léteznek. Az SN (4, 3) bifurkáción keresztül létrejövő megoldás csak magasabb
T∞ = 50 ◦ C hőmérsékleten jelenik meg először a 4.5.B. ábrán a kék színnel jelzett területen.
Megállapítható tehát, hogy a Farey-fa ezen ágán lévő megoldások a várakozástól eltérően, lentről felfelé haladva jelennek meg, amit a 4.3. ábrán a 10/7-től a 4/3-ig mutató nyilak jelölnek.
A Farey-fa 4/3 és 1/1 közötti ága az SN (4, 3) bifurkáció által elzárt területen belül épül tovább (ld. 4.5.C-D. ábra.) Ez eseteben az alstruktúrák a várakozásnak megfelelően jelennek
meg, azaz a hőmérséklet növelésével először az SN (5, 4) rendű megoldás jelenik meg megközelítőleg T∞ = 52 ◦ C hőmérsékleten (4.5.C. ábra), amit az SN (6, 5) és az SN (7, 6) rendű
megoldások követnek (ld. 4.5.D. ábra). Látható, hogy ezen az ágon a struktúrák fentről lefelé
haladva jelennek meg 4/3-tól a 8/7-ig jelölt nyilak mentén. Ezek alapján megállapítható, hogy
a Farey-fa egyes szintjei a disszipáció változásával lentről felfelé, majd fentről lefelé haladva
jelennek meg. Tehát a fő struktúrák mellett rögtön a legfinomabb struktúrák is megjelennek a
rendszerben, azaz a Farey-fa nem egyenletesen, szintről-szintre épül fel. Megjegyzendő, hogy
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ez a felismerés akár a turbulencia felfogásáról alkotott képünket is átalakíthatja, ahol általánosan elfogadott, hogy a viszkozitás okozta disszipáció miatt az örvények kaszkádja (szétbomlása
egyre kisebb örvényekre) egy adott szinten megáll (Kolmogorov-skála [204]). Természetesen
a részletek kidolgozása nélkül ez csak egy érdekes megfigyelés/feltételezés, de érdemes megjegyezni, hogy bizonyos áramlástani–hőtani megoldások struktúráját szintén Farey-fa típusú
hierarchiába lehet rendezni, mint például a Rayleigh–Bénard konvekció esetében [205].
Habár a fent említett periodikus megoldások jól illeszkednek a Farey-rendszerbe, a 4.5. ábrán számos olyan periodikus megoldás is látható, amelyek nem képezik a Farey-fa részét. Ilyen
megoldások például a 4.5.A. ábrán látható 6 és 7 periódusú megoldások. Ebből arra lehet következtetni, hogy a Farey-rendszer mellett, ezen megoldások rendszerezésére más szabályszerűség
is létezhet, mint például a nyeregpont stabil és instabil sokaságainak homoklinikus metszése
[206] által irányított periódus sokszorozó folyamat [173, 179]. Ezen lehetőségek részletes vizsgálata azonban túlmutat a jelen dolgozat keretein. Megjegyzendő, hogy a 2/1 és a 3/2 rezonanciák között is hasonló lentről-fel/fentről-le haladó rendszerben jelennek meg a magasabb rendű
megoldások. Például az alsóbb szinten lévő SN (8, 5) rezonancia már látható a 4.5.D. ábrán
is T∞ = 55 ◦ C hőmérséklet mellett, míg a felsőbb szinten lévő SN (5, 3) bifurkáción létrejövő 3 periódusú megoldás csak T∞ = 60 ◦ C hőmérsékleten látható először (4.2.E. ábra). A
4.2. ábrán megfigyelhető, hogy a további ultraharmonikus rezonanciák is hasonló struktúrákon
keresztül fejlődnek ki, ezért feltehető, hogy a Farey-fa ágai ezek esetében is hasonló viselkedést
mutatnak, vagyis a rendszer egyes szintjei lentről felfelé, majd ismét lefelé haladva épülnek fel.

4.3. Az alharmonikus rezonanciák struktúrája
A harmonikus és ultraharmonikus rezonanciák esetében látható volt, hogy a hőmérséklet
emelésével ezek fokozatosan jelennek meg és egyre gazdagodó struktárákat hoznak létre az eddig vizsgált paramétersíkon. Az alharmonikus rezonanciák esetében azonban a tapasztalat mást
mutat. Mint azt látni fogjuk, még alacsony hőmérsékleten, a nagy viszkózus csillapítás ellenére
is megjelennek az alharmonikus rezonanciák, viszont ennek eléréséhez a nyomásamplitúdó és
a frekvencia paraméterpár növelése szükséges, így a vizsgált paraméterteret szélesíteni kellett,
ezért a továbbiakban a paramétertér: pA = 0 − 100 bar nyomásamplitúdó, illetve ωR = 0,1 − 16
relatív frekvencia. Megjegyzendő, hogy ekkora nyomásamplitúdó értékek már akusztikus kavitációs alkalmazások szempontjából irreálisnak nevezhetőek, azonban a harmonikus rezonanciák
bifurkációs struktúrájának leírásakor is tapasztalt hasonlóságok a más nemlineáris rendszerekkel arra engednek következtetni, hogy az alharmonikus rezonanciák esetén szerzett megállapítások is hasonlóságot mutatnak. Így az eredmények könnyedén átültethetőek lesznek más
rendszerekre is, ahol kérdésessé válik a bifurkációs struktúra a gerjesztő amplitúdó-frekvencia
paramétertérsíkon. Továbbá, más nemlineáris rendszerek esetén az alharmonikus rezonanciák akár a reális paramétertéren belül is megjelenhetnek hasonló bifurkációs struktúra mellett.
Például vízben gerjesztett buborék esetében az alharmonikus rezonanciák megjelenése kisebb
nyomásamplitúdó mellett is előfordulhat. Megjegyzendő továbbá, hogy a viszkózus közeg alkalmazásával a finomabb alstruktúrák kicsillapodnak, ezért könnyebb csak a fő bifurkációs váz
tanulmányozására és leírására koncentrálni.
A kiszélesített paramétertér vizsgálata a nyers erő módszerével (kezdeti érték számítások)
készített részletes paramétertérképeken keresztül, még a GPU megoldó alkalmazásával is rendkívül időigényes lenne. Ezért a kezdeti és peremérték megoldó együttes alkalmazása tűnt célravezetőnek. Az alharmonikus rezonanciák bifurkációs struktúrájának feltérképezésére először
egyparaméteres bifurkációs diagramokat készítettem a kezdeti érték megoldó (GPU) alkalmazásával. A számítások állandó RE = 0,1 mm egyensúlyi buboréksugár és T∞ = 40 ◦ C környezeti hőmérséklet mellett készültek. A nyomásamplitúdó bifurkációs diagramok esetében a
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4.6. ábra. A.: nyomásamplitúdó és B.: relatív frekvencia bifurkációs diagram az alharmonikus rezonanciák bemutatására. A fekete pontsorozat a kezdeti érték megoldó eredményeit jelöli, míg a
színes görbék az AUTO-val számolt periodikus pályák, ahol a folytonos és szaggatott görbék
a stabil és instabil megoldásokat jelzik. A perióduskettőző (PD) és nyereg–csomó (SN) bifurkációkat a kereszt és a pont jelöli. Az alharmonikus rezonanciák rendje a bifurkációra mutató
a nyilak mellett olvasható.

pA = 0 − 100 bar tartományt 0,01-os lépésközzel felbontottam és minden egyes paraméterállás mellett kezdeti érték számításokat végeztem a szokásos módon (ld. 2.4. fejezet) a relatív
frekvencia változtatásával ωR = 2 − 16 között 2-vel lépkedve. A relatív frekvencia bifurkációs
diagramok estén a frekvenciatartomány 0,01-os felbontása mellett lépkedtem 10 bar nyomásamplitúdónként. A kezdeti értékek megválasztása véletlenszerűen történt, mindkét esetben
5 db előírásával paraméterállásonként. Ezzel a teljes paramétertéren több 1D metszetett késztettem.
A számítási eredmények közül két példát mutat a 4.6. ábra. Az A., illetve B. alábrán az
xmax
dimenziótlan maximum falsebesség ábrázolásával készült nyomásamplitúdó, illetve rela2
tív frekvencia bifurkációs diagram látható ωR = 10 relatív frekvencia, illetve pA = 100 bar
nyomásamplitúdó mellett. A kezdeti érték megoldó számítási eredményeit a fekete pontsorozat
mutatja. A kezdeti érték számítás eredményeinek felhasználásával e két paraméterállás mellett
AUTO-val készült peremérték számításokat is végeztem, hasonlóan a 2.4.1. fejezetben látottakhoz. Az AUTO számítások eredményei az ábrán a színes görbék, ahol a folytonos és szaggatott
szakaszok a stabil és instabil megoldásokat jelölik. A stabilitásváltás helyén észlelt perióduskettőző és nyereg–csomó bifurkáció jelölésére a kereszt és a pont szolgál. Az alternáló piros–kék
színkód az ábra könnyebb olvashatóságát segíti, továbbá a zölddel kiemelt 5 periódusú megoldásról később részletesen is szót ejtek.
A nyomásamplitúdó bifurkációs diagram (4.6.A. ábra) alapján látható, hogy a PD (1, 2) bifurkációt megelőzően a rendszer multistabilitásának következtében számos magasabb periódusú
megoldás jön létre nyereg–csomó bifurkációkon keresztül. Ezek a nyereg–csomó bifurkáción keresztül létrejövő SN (1, m), m ≥ 3 rendű magasabb periódusú megoldások, ahol m a
periódusszám, jelentik a rendszer alharmonikusait. Megjegyzésképp, a PD (1, 2) bifurkáción
keresztül létrejövő 2 periódusú megoldás is az alharmonikusok közé sorolható, azonban ez az
egyensúlyi helyzetből (pA = 0, x1 = állandó) kilépő egyperiódusú megoldás perióduskettőződésén keresztül jön létre, hasonlóképp, mint az ultraharmonikus PD (n, 2) rezonanciák, ahol
n ≥ 3 (ld. 4.2. ábra). Érdemes megemlíteni, hogy az alacsony viszkozitású víz esetén, Hegedűs [179] a homoklinikus metszetek felé sűrűsödő finom alstruktúrákat is talált, azonban nagy
viszkozitású közeg alkalmazásával ezek a struktúrák a disszipáció következtében hiányoznak.
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A frekvencia bifurkációs diagram (4.6.B. ábra) esetén többnyire kaotikus lengést látunk,
amelybe szűk paramétertartományokon periodikus ablakok ékelődnek be. Ezek a periodikus
ablakok SN (1, m) rendű nyereg–csomó bifurkációkon keresztül jönnek létre, ahol az m periódusszám a frekvencia irányába növekszik. Az SN (1, m) rendű megoldások bifurkációs vizsgálatára frekvencia irányban szintén AUTO alkalmazásával végeztem el a paraméterkövetést. Az
ábra zsúfoltságának elkerülése érdekében ez esetben csak az SN (1, 5) rendhez tartozó 5 periódusú bifurkációs görbét tüntettem fel az ábrán. Látható, hogy ez a görbe a frekvencia mentén
zárt hurkot alkot, amely mentén több perióduskettőző és nyereg–csomó bifurkációs pont helyezkedik el. Az egymást követő bifurkációs pontok a rendjük alapján az alábbi szabályt követik:
(SN − SN ) − (P D − P D) − (SN − SN ) − (P D − P D)
(n, m)
(2n + 1, 2m)
(n, m)
(2n − 1, 2m)

(4.5)

ahol n = 1 és m = 5. Látható, hogy egymást két azonos típusú bifurkációs pont követhet ((SN–
SN), vagy (PD–PD)), amelyek együtt egy bifurkációs párt alkotnak azonos renddel. Tehát az
5 periódusú pálya mentén két nyereg–csomó bifurkációs pár helyezkedik el, amelyek rendje
egyaránt (1, 5). A nyereg–csomó bifurkációs párok között pedig (3, 10) és (1, 10) rendű perióduskettőző bifurkációs párokon keresztül periódus kettőzött ablakok jönnek létre. pA = 100 bar
nyomásamplitúdó mellett a további bifurkációs görbék is hasonlóak, kivéve az SN (1, 3) bifurkáción keresztül létrejövő 3 periódusú bifurkációs görbe. Ez esetben pA = 100 bar mellett már
egy gazdag belső struktúra is kibontakozik, amit a 4.3.1. fejezetben részletezek.
4.6.B. ábra

4.6.A. ábra

4.7. ábra. A 4.6.A-B. ábrán észlelt 5 periódusú megoldás fázisdiagramja a nyomásamplitúdó–frekvencia
paramétersíkon. A függőleges és vízszintes szaggatott vonalak az 4.6. ábrán lévő frekvencia
és nyomásamplitúdó bifurkációs diagramot mutatják. A zöld pontok az egydimenziós metszeteken talált nyereg–csomó bifurkációkat jelölik.

A 4.6.A-B. ábrákon lévő periodikus megoldások azonos rendje arra enged következtetni,
hogy a frekvencia, illetve nyomásamplitúdó mentén követett periodikus megoldások azonos
megoldáscsaládba tartoznak, azaz a bifurkációs pontok azonos kétparaméteres bifurkációs görbék mentén helyezkednek el. Ennek bizonyítására a 4.6.B ábrán észlelt bifurkációs pontok
paraméterkövetését is elvégeztem a relatív frekvencia–nyomásamplitúdó paramétersíkon. Az
eredményül kapott kétparaméteres fázisdiagram a 4.7. ábrán látható. A függőleges és vízszintes
szaggatott görbék az 1D metszetek helyét jelölik, valamint a nyereg–csomó bifurkációs görbék
mentén jelölt zöld pontok az egyparaméteres számítások során észlelt nyereg–csomó bifurkációs pontokat jelölik. Ezek alapján látható, hogy a feltevés, miszerint azonos megoldáscsaládhoz
tartoznak az 1D metszeteken észlelt 5 periódusú megoldások, helyesnek bizonyul. Az eredmény
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4.8. ábra. A 4.6. ábrán azonosított alharmonikus rezonanciákhoz tartozó kétparaméteres bifurkációs görbék, azonos színskálával. A szaggatott és folytonos görbék a nyereg–csomó és a perióduskettőző bifurkációkat jelölik.

alapján elmondható, hogy ez a megoldás hasonló struktúrát mutat, mint a T∞ − pA paramétersík (2.10. ábra) vizsgálatakor a 3 periódusú megoldás. A külső nyereg–csomó bifurkációs görbe
egy „U” alakú struktúrát rajzol a paramétersíkra, amely mellett halad egy perióduskettőző görbe. Ezeknek a görbéknek a rendje SN (1, 5) és PD (1/10). Az általuk közrezárt területen,
akárcsak korábban a 3 periódusú megoldásnál (ld. 2.10. ábra), egy „cusp” bifurkáción keresztül
egy újabb bifurkációs görbe jön létre. Ezt az SN (1, 5) görbét is egy perióduskettőző görbe
követi, amelynek rendje PD (3, 10).
A fentebbi számítást a többi magasabb rendű periodikus megoldás esetére is elvégezve a
az alharmonikus rezonanciák bifurkációs struktúrája kirajzolódik, ami a 4.8. ábrán látható. A
színkód azonos, mint a 4.6. ábra esetében is volt. Az ábrán látható, hogy minden m periódusú megoldás bifurkációs pontjai, ahol m ≥ 3, a (4.5) összefüggéssel leírható szabályt követi a
frekvencia mentén. Továbbá, a belső és külső nyereg–csomó görbék rendje egyaránt SN (n, m),
melyeket PD (2n + 1, 2m) és PD (2n − 1, 2m) rendű perióduskettőző görbék követnek, ahol
n = 1. Ezek alapján belátható, hogy az alharmonikus rezonanciák mindegyike azonos bifurkációs mintát követ, ami a 4.12. ábrán lévő (a) jelű piktogrammal írható le. Érdemes azonban
megfigyelni, hogy a „cusp” bifurkáció a frekvencia növelésével távolodik az „U” alakú struktúrát formáló bifurkációktól a paramétersíkon.
A nyomásamplitúdó és/vagy hőmérséklet növelésével egy ilyen alharmonikus rezonancián
belül is belső struktúrák bontakozhatnak ki. Jelen esetben T∞ = 40 ◦ C hőmérsékleten a 3 periódusú területen belül már gazdag belső struktúrával lehet találkozni, amelyet a dolgozat 4.3.1. fejezetében mutatok be. Mint azt már korábban is említettem, a PD (1, 2) perióduskettőző bifurkáción keresztül létrejövő alharmonikus rezonancia különbözik a nyeregcsomó bifurkáción
keresztül létrejövőktől (m > 2). Azonban a belső bifurkációs struktúrája mégis hasonló, mint a
magasabb periódusú társainak. Ennek az alharmonikus rezonanciának a bifurkációs struktúráját
a 4.3.2. fejezetben mutatom be.
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4.9. ábra. A 3 periódusú bifurkációs görbék evolúciója a pA nyomásamplitúdó növelésével. A fő bifurkációs görbe fekete, míg az újonnan megjelenő másodlagos bifurkációs görbék piros színnel
vannak jelölve. A bifurkációkra mutató nyíl mellett a bifurkációs pont típusa (PD/SN) és
rendje (n, m) olvasható.

4.3.1. Az SN (1,3) rendű alharmonikus rezonancia belső struktúrája
Az SN (1, 3) rendű alharmonikus rezonancia belső struktúrájának felépülését a 4.9.A-F. ábrákon keresztül mutatom be, ahol a pA = 8,5, 25, 40, 55, 75 és 80 bar nyomásamplitúdó mellett
készült lévő relatív frekvencia bifurkációs görbék láthatók. Az ábrák zsúfoltságának elkerülése
érdekében a kezdeti érték megoldó eredményei nincsenek feltüntetve, csak a peremérték számítások eredményeként kapott bifurkációs görbék láthatóak a szokásos jelölések alkalmazásával.
A szaggatott és folytonos görbék továbbra is az instabil és stabil szakaszokat jelölik, míg a
kereszt és a pont a perióduskettőző és nyereg–csomó bifurkációs pontokat ábrázolja.
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Az ábrasorozat alapján látható, hogy alacsony, pA = 8,5 bar nyomásamplitúdó esetén, a 3 periódusú bifurkációs görbe egy zárt dupla hurkot formáló struktúrát mutat, amely mentén két pár
nyereg–csomó bifurkáció helyezkedik el (4.9.A. ábra). Minden nyereg–csomó bifurkáció rendje azonos SN (1, 3). A nyomásamplitúdó növelésével (4.9.B. ábra) a bifurkáció görbe mentén
két perióduskettőző ablak jelenik meg, PD (1, 6) és PD (3, 6) rendű bifurkációs pontpárokon
keresztül. Ekkor a bifurkációs pontpárok a frekvencia mentén az (SN − SN ) − (P D − P D) −
(SN − SN ) − (P D − P D) rendet követik, illetve az egymást követő bifurkációpárok rendje a
csavarási számok (w = n/m) segítségével felírva w = 1/3, 3/6, 1/3 és 1/6, vagyis ez esetben
is a (4.5) összefüggés szerinti szabály fedezhető fel, amit korábban az 5 periódusú megoldás
esetén is láttunk. Az egyezés magától értetődik, mivel a 4.9.A-B. ábra csak az alharmonikus rezonancia 4.12.(a) ábra szerinti külső vázának kialakulását mutatja be az amplitúdó növelésével.
Az amplitúdót tovább növelve egy új, másodlagos 3 periódusú bifurkációs görbe jön létre,
ami a 4.9.C. ábrán piros színnel jelölve látható. Megvizsgálva a görbe mentén megjelenő bifurkációs pontok rendjét, azonos struktúra fedezhető fel, mint az előző 3 és 5 periódusú görbék
esetén. Azonban az n torziós szám egyel növekedett, vagyis az újonnan létrejövő bifurkációs
görbe mentén a bifurkációs pontpárok rendje a csavarási számokkal felírva rendre w = 2/3,
5/6, 2/3 és 3/6. Érdekes módon, a nyomásamplitúdót pA = 55 bar-ra emelve (4.9.D. ábra), az
eddig meglévő (A-B ábrákon fekete görbe) és az új másodlagos görbe (C ábrán piros) összeolvadnak (D ábrán fekete görbe), és ezzel egyidejűleg ismét egy újabb bifurkációs görbe (piros
görbe) jön létre. Az újonnan létrejövő bifurkációs görbe struktúráját ismét az (4.5) összefüggés
írja le, továbbá a bifurkációs pontokhoz tartozó csavarási számok értéke ismét 1/3-dal, vagyis
az n torzió egyel növekedett. Ez a folyamat ismétlődik meg még egyszer a nyomásamplitúdó
további emelésével (4.9.E. ábra), ami végül egy komplex, számos PD és SN bifurkációs párt
tartalmazó bifurkációs görbe kialakulásához vezet (4.9.F. ábra). A továbbiakban a 4.9. ábrán a
fekete görbét fő bifurkációs görbének, míg a piros görbéket másodlagos bifurkációs görbéknek
fogom hívni.
(SN − SN ) − (P D − P D) − (SN − SN ) − (P D − P D)
(1, 3)
(3, 6)
(1, 3)
(1, 6)
(2, 3)
(5, 6)
(2, 3)
(3, 6)
(3, 3)
(7, 6)
(3, 3)
(5, 6)
(4, 3)
(9, 6)
(4, 3)
(7, 6)

(4.6)

Mivel a bifurkációs görbék vizuális megjelenítése és bemutatása az ábrákon keresztül nehézkes a sok PD/SN bifurkációpár, illetve a rengeteg visszahajlás miatt a görbe mentén, ezért
a következő összefüggésekben mutatom be, hogyan változik a bifurkációs pontpárok rendje
a görbék mentén az amplitúdó emelésével. A másodlagos bifurkációs görbék mentén elhelyezkedő bifurkációs pontpárok rendje a (4.6) összefüggésben olvasható. Megjegyzésképp, az
összefüggés első sora az először létrejövő fő bifurkációs görbét írja je (4.9.B. ábra). A (4.7)(4.10) egyenletekben pedig összefoglaltam, hogyan épül fel szintről szintre a fő bifurkációs
görbe a (4.6) összefüggéssel adott másodlagos bifurkációs görbék beolvasztásával. A (4.7)(4.10) egyenletekben az SN/PD egy bifurkációs párra utal, míg a sorszám azt jelzi, hogy hanyadik másodlagos görbe csatlakozik a fő görbéhez. Például a (4.7) egyenlettel jelölt görbéhez a
PD (3, 6) bifurkáció pár után csatlakozik a (4.6) egyenlet 2. sorával meghatározott másodlagos
bifurkációs görbe, így épül a fő görbe tovább és jutunk a (4.8) összefüggéssel adott struktúrához. Az egyenletek alapján megjegyzendő, hogy a másodlagos bifurkációs görbék a legnagyobb
rendű perióduskettőződés után ékelődnek be. Következésképp megállapítható, hogy habár az 5.
másodlagos görbét nem találtam meg a vizsgálat során, viszont ha ez a görbe létrejönne (például
az amplitúdó további növelésével), akkor a szisztémát követve a PD (9, 6) rendű perióduskettőző bifurkáció után csatlakozna majd a fő bifurkációs görbéhez (feltéve, ha létezik).
71

4. BIFURKÁCIÓS STRUKTÚRA FELTÉRKÉPEZÉSE A GERJESZTÉSI
AMPLITÚDÓ–FREKVENCIA PARAMÉTERSÍKON
SN (1, 3) − P D(3, 6) − 2. − SN (1, 3) − P D(1, 6)

(4.7)

SN (1, 3) − P D(3, 6)−
SN (2, 3) − P D(5, 6) − 3. − SN (2, 3) − P D(3, 6)−
SN (1, 3) − P D(1, 6)

(4.8)

SN (1, 3) − P D(3, 6) − SN (2, 3) − P D(5, 6)−
SN (3, 3) − P D(7, 6) − 4. − SN (3, 3) − P D(5, 6)−
SN (2, 3) − P D(3, 6) − SN (1, 3) − P D(1, 6)

(4.9)

SN (1, 3) − P D(3, 6) − SN (2, 3) − P D(5, 6)−
SN (3, 3) − P D(7, 6)−
SN (4, 3) − P D(9, 6) − 5. − SN (4, 3) − P D(7, 6)−
SN (3, 3) − P D(5, 6)−
SN (2, 3) − P D(3, 6) − SN (1, 3) − P D(1, 6)

(4.10)

Érdemes megemlíteni, hogy a (4.10) összefüggés alapján a bifurkációs pontok rendje a csavarási számokkal kifejezve 1/6-dal növekszik a legnagyobb rendű perióduskettőző bifurkációig (PD (9, 6), wmax = 1,5), majd csökken a legkisebb rendű perióduskettőző bifurkációig
(PD (1, 6), wmax = 0,167). Ezt követően ismét növekszik, tekintettel arra, hogy a bifurkációs pontok zárt hurkot formáló bifurkációs görbe mentén helyezkednek el. Elmondható tehát,
hogy a csavarási számok periodikusan változnak a frekvencia bifurkációs görbe mentén, ami
az (4.7)-(4.10) egyenletek mindegyikén megfigyelhető. A legkisebb csavarási szám értéke mindig wmin = n0 /2m0 , míg a k-adik szinten a legnagyobb csavarási szám az alábbi egyenlettel
fejezhető ki:
2n0 k − 1
,
(4.11)
2m0
ahol n0 = 1 és m0 = 3 a jelenlegi 3 periódusú esetre. Feltehető, hogy a harmonikus rezonanciák esetében tapasztalt hasonlóság a belső struktúrák felépülése szempontjából az alharmonikus
rezonanciák esetén is érvényes, így ez a szabály a többi m0 ≥ 4 alharmonikus rezonancia esetében is érvényes lehet. Megjegyzésképpen, ezeknek a struktúráknak a létezését víz esetében,
ahol a disszipáció mértéke sokkal kisebb, Varga Roxána már numerikusan bizonyította (még
nincs publikálva).
A belső struktúra kétparaméteres leírásához a 4.9. ábrán észlelt bifurkációk paraméterkövetését kellett elvégezni a nyomásamplitúdó–frekvencia paramétersíkon. A számítás eredménye
a 4.10. ábrán látható. Akárcsak a korábbi fázisdiagramok esetében, a nyereg–csomó (SN) bifurkációs görbéket a szaggatott, míg a perióduskettőző (PD) bifurkációs görbéket a folytonos
vonalak jelölik. Az ábra alapján látható, hogy a teljes bifurkációs struktúra önhasonló blokkokból épül fel, melyeket arab számok jelölnek. Ezek a bifurkációs blokkok felnagyítva a
4.11. ábrán is láthatóak. Megvizsgálva a bifurkációs görbék rendjét, három különböző mintát
lehet felismerni, amelyeket a 4.12. ábrán lévő piktogramok foglalnak össze. A 4.11 ábrán lévő
1. és 3. bifurkációs blokk egy „V" és egy „U" alakú nyereg–csomó bifurkációs görbéből, és a
mellettük haladó perióduskettőző görbékből áll. Érdemes megemlíteni, hogy „V" formát leíró
SN görbe egy „cusp” bifurkáción keresztül jön létre. A nagyított, 4.11. ábrán látható, hogy a két
SN (n, m) nyereg–csomó görbék rendje azonos, míg a perióduskettőző görbék PD (2n + 1, 2m)
és PD (2n − 1, 2m) rendűek. Ezek a blokkok a 4.12 ábra (a) jelű piktogramjának felelnek meg.
Megjegyzendő továbbá, hogy ez a bifurkációs minta írja le az m ≥ 3 periódusú alharmonikusok
megjelenését is (ld. 4.8. ábra), ahogy a korábbi fejezetben már láttuk.
k
wmax
=
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4.10. ábra. Az SN (1, 3) bifurkáción keresztül létrejövő 3 periódusú alharmonikus rezonancia belső
struktúrája. A folytonos és szaggatott vonalak a perióduskettőző (PD) és nyereg–csomó
(SN) bifurkációkat jelölik. A bifurkációs görbék lokálisan bifurkációs blokkokat formálnak,
amelyeket az ábrán a számok jelölnek. A számok mellett a zárójelben bifurkációs a blokk
típusa olvasható, továbbá az egyes blokkok nagyítva a 4.11. ábrán is láthatók.

Az összes többi bifurkációs blokk esetében a görbék azonos mintát rajzolnak ki a paramétersíkon, azonban összehasonlítva 4.11. ábrát a 4.12. ábrával látható, hogy a görbék rendjében
eltérés van. A (b) piktogram szerinti bifurkációs blokkok esetében a perióduskettőző görbék
rendje azonos PD (2n + 1, 2m), míg a „V" és „U" alakú nyereg–csomó görbék rendje különböző: SN (n + 1, m) és SN (n, m). Ezzel szemben a (c) piktogram szerinti bifurkációs mintában
a nyereg–csomó görbék rendje egyezik meg: SN (n, m), és a perióduskettőző görbék rendje
különbözik: PD (2n + 1, 2m) és PD (2n − 1, 2m). A harmonikus rezonanciák perióduskettőző sorozatában ugyanezeket a bifurkációs mintákat ((b) és (c)) már korábban is megfigyelték
az irodalomban (PD külső határral) más nemlineáris lengőrendszerek esetében is [101, 102].
Megállapítható tehát, hogy azonos bifurkációs minták szolgálnak a harmonikus és alharmonikus rezonanciák építőelemeiként.
Megjegyzendő, hogy a 4.12. ábrán lévő (b) és (c) bifurkációs blokkok képezik a vázát az irodalomban a „shrimp” alakú területként említett két dimenziós objektumoknak [128, 181, 182,
201]. A „shrimp” alakú területek a kaotikus megoldások tartományán megjelenő periodikus szigeteket jelentik, melyekről úgy vélik, hogy alapvető építőelemei számos nemlineáris rendszer
kétparaméteres bifurkációs struktúrájának [181, 190, 195]. Ezek különféle módon rendeződhetnek: egyes esetekben egyenes vonal mentén sűrűsödnek [129, 130, 182, 207], míg más esetekben a száraik kapcsolódnak egymáshoz és vagy spirális [131, 188, 189, 208], vagy cikcakk
formát [184] írnak le a kétdimenziós paramétersíkon. A jelen esetben a nyereg–csomó bifurkációk szárai cikcakk formát leírva kapcsolódnak egymáshoz, amit a 4.10. ábrán a bifurkációs
blokkok számozása is mutat. Érdemes megemlíteni, hogy a jobb kéz felőli bifurkációs blokkok
mindig a (b) típusú mintát követik, míg a bal oldali első kettő (a), utolsó kettő (c) típusnak felel
meg.

73

4. BIFURKÁCIÓS STRUKTÚRA FELTÉRKÉPEZÉSE A GERJESZTÉSI
AMPLITÚDÓ–FREKVENCIA PARAMÉTERSÍKON

4.11. ábra. A 4.10. ábrán azonosított bifurkációs blokkok nagyított képei.
(a)

(b)

(c)

PD (2n+1, 2m)
SN (n+1, m)
SN (n, m)

PD (2n+1, 2m)

SN (n, m)
PD (2n+1, 2m)

PD (2n+1, 2m)

PD (2n-1, 2m)

PD (2n-1, 2m)

SN (n, m)

(PD) SN (n, m)

(PD) SN (n, m)

4.12. ábra. A 4.11. ábrán azonosított bifurkációs blokkokat jellemző piktogramok.

4.3.2. A PD (1,2) rendű alharmonikus rezonancia belső struktúrája
A PD (1, 2) alharmonikus rezonancia struktúrájának feltárása a fentebbi számításhoz hasonlóan történt. Először egyparaméteres metszeteken keresztül azonosítottam a bifurkációs pontokat, majd a bifurkációk paraméterkövetését végeztem el a nyomásamplitúdó–relatív frekvencia
paramétersíkon. A feltár bifurkációs struktúrát a 4.13. ábra mutatja be. Mint azt már többször is
láttuk, a nyomásamplitúdó növelésével az egyensúlyi helyzetből kilépő 1 periódusú megoldás
perióduskettőződő sorozaton megy keresztül. Az alharmonikus rezonanciák esetében ennek a
perióduskettőződésnek az első eleme a PD (1, 2) bifurkáció, ahogy ezt a 4.6.A. ábra is mutatta. Ehhez a PD (1, 2) bifurkációhoz a 4.13.A. ábrán a fekete folytonos görbe tartozik. Magas
frekvencián (pl. ωR = 10, 4.6.A. ábra) a PD (1, 2) bifurkáción keresztül létrejövő 2 periódusú
megoldás egy szimpla stabil periodikus pálya a perióduskettőző bifurkációs sorozat következő pontjáig (PD (1, 4), barna görbe a 4.13.A. ábrán). Értelemszerűen a perióduskettőző sorozat folytatódhat, viszont a 2 periódusú megoldás struktúrájának szempontjából a PD (1, 2) és
PD (1, 4) bifurkációk közötti bifurkációs görbék a relevánsak.
A 4.13.A. ábrán látható, hogy a 2 periódusú pálya mentén egy hiszterézis jön létre ωR =
1,55 relatív frekvencia alatt egy „cusp” bifurkáción keresztül, amire a piros szaggatott görbével
jelölt nyereg–csomó bifurkációs görbe megjelenése utal. A PD (1, 2), SN (1, 2), PD (1, 4) és
a közelükben haladó PD (3, 4) görbe együtt (c) típusú bifurkációs blokkot alkot (ld. 1(c) és
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4.13. ábra. A PD (1, 2) bifurkáción keresztül létrejövő 2 periódusú alharmonikus rezonancia belső struktúrája. A folytonos és szaggatott vonalak a perióduskettőző (PD) és nyereg–csomó (SN)
bifurkációkat jelölik. A bifurkációs görbék lokálisan bifurkációs blokkokat formálnak, amelyeket az ábrán a számok jelölnek. A számok melletti zárójelben a bifurkációs blokk típusa
olvasható.

4.12.c ábra). Megjegyzendő, hogy a 3 periódusú megoldással ellentétben itt a külső bifurkációs
görbe PD típusú. Az SN (1, 2) görbe jobb oldali ágán egy újabb „cusp” bifurkáción keresztül
kinyílik az SN (2, 2) görbe. Látható, hogy az őket követő perióduskettőző görbék rendje azonos
PD (3, 4), így a 2. bifurkációs blokk a (b) típusúnak feleltethető meg. A bifurkációs blokkok
számozásának irányában haladva látható, hogy a 3. blokk ismét (c) típusú (ld. 4.13.B. ábra).
A frekvencia csökkentésével további bifurkációs blokkok jelennek meg (ld. 4.13.B-D. ábra),
amelyek itt is cikcakk formát követnek. Megjegyzendő, hogy ez esetben (a) típusú mintával
nem találkozunk, itt a (b) és a (c) típus felváltva követi egymást. Megállapítható továbbá, hogy
az azonos típusú minták esetén a bifurkációs görbék rendje a csavarási számmal kifejezve 1/2del növekszik szintről szintre. Például a (c) típusú 1., 3., 5., és 7. blokk esetén a „V” alakú
SN görbékhez tartozó csavarási szám (w = n/m) értékek rendre w = 1/2, 2/2, 3/2 és 4/2. A
csavarási számok konstans 1/3-dal történő szintről szintre növekedése a 3 periódusú megoldás
esetén is megfigyelhető, (ld. 4.11. ábra 2., 4., 5., 8. bifurkációs blokk). Tehát, a csavarási szám
növekménye általánosítva 1/m0 , ahol m0 az alharmonikus kezdeti periódusszáma.
A relatív frekvencia csökkenésével a „Giant Response” következtében (ld. 3.5. ábra) a
Keller–Miksis egyenlet merevvé válik. Ezért az alacsony frekvenciák tartományában az AUTO
nem képes a tolerancia adott szinten tartására, így nem képes a bifurkációk paraméterkövetésére
sem nagyságrendileg 0,4 − 0,5 relatív frekvencia alatt. Azonban egy szükséges megválaszolandó kérdés, hogy a bifurkációs görbék merre futnak a paramétersík alacsony frekvenciás területén. A kérdés megválaszolására a GPU-val támogatt kezdeti érték megoldó alkalmazásával
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kezdeti érték számításokat is végeztem ezen a területen. A kezdeti érték számítások eredményei a 4.14. ábrán láthatóak, ahol az adott paraméterpárnál talált legnagyobb periódusú megoldás periodicitása látható 6 periódusig ábrázolva a relatív frekvencia és a nyomásamplitúdó
függvényében. Az A. és B. ábra felbontása ωR × pA = 601 × 30001 és 601 × 10001. Az
együttlétező megoldások feltérképezésére minden paraméterpár mellett 3 véletlenszerűen megválasztott kezdeti feltételt írtam elő. A B. alábrán a finomabb struktúrák részletesebb felbontás
mellett láthatóak pA = 18 − 28 bar között.

4.14. ábra. Nagy felbontású kétparaméteres periódus diagramok a pA nyomásamplitúdó–ωR relatív
frekvencia paramétersíkon. A befejezetlen folytonos és a szaggatott görbék a perióduskettőző (PD) és nyereg–csomó (SN) bifurkációs görbék.

Jól látható a 4.14. ábrán, hogy a periodikus megoldások egy bonyolult struktúrát mutatnak,
azonban ennek a részletes vizsgálata nem képezi tárgyát a jelenlegi vizsgálatainknak. Jelen esetben a 2 periódusú (zöld) és 4 periódusú (piros) területek határaira kell koncentrálni, mivel ezek
mentén húzódnak a PD (n, 4) rendű befejezetlen bifurkációs görbék. Ezeket a PD bifurkációkat
az ábrán a fekete görbék jelölik, továbbá a bifurkációk rendje a nyilak mellett olvasható. Ismét
megemlítem, hogy a nyereg–csomó bifurkációk a periódusdiagramban nem jeleníthetők meg,
ezért az SN görbék trendjére a periódusdiagram alapján nem lehet következtetni, így azok hiányoznak az ábráról. Az ábrák alapján elmondható, hogy a befejezetlen perióduskettőző görbék
záródnak a paramétersíkon. Ez jól látható a jobb oldali ábrán a PD (9, 4) bifurkáció esetében,
ahol az AUTO görbe ténylegesen is záródik, vagy a PD (7, 4) bifurkáció esetén, ahol a megfelelő piros-zöld határt „meghosszabbítva” következtetünk a záródásra. Kivétel a PD (1, 2), illetve
PD (1, 4) bifurkációs görbe, amelyek hasonlóan, mint a magasabb periódusú szubharmonikus
rezonanciák esetében a frekvencia növelésével a végtelenbe tartanak. A zárt bifurkációs görbék
általában a harmonikus rezonanciákra jellemzők, amit a 4.2. ábrán is láttunk, továbbá más nemlineáris rendszerek esetében is tapasztalni [2, 99, 180]. A 2 periódusú alharmonikus esetében a
harmonikus (zárt görbék) és alharmonikus (nyitott görbék) rezonanciák tulajdonságai keverednek. Megállapítható tehát, hogy ez a megoldás választja el a harmonikus és az alharmonikus
rezonanciák tartományát a gerjesztési paraméterek paramétersíkján.

4.4. Az eredmények értékelése
A nemlineáris rendszerek vizsgálatakor számos jellegzetességet fedeztek fel az elmúlt évtizedekben. Az egyik nagy jelentőséggel bíró megállapítás, hogy a harmonikus és alharmonikus rezonanciák a csavarási számok alapján Farey-fa rendszert alkotnak, azaz két n1 /m1 és
n2 /m2 rendű rezonáns megoldás között egy olyan létezik, amely rendjére igaz, hogy n3 /m3 =
(n1 + n2 )/(m1 + m2 ), ahol n és m a torzió és a periódusszám. A Farey-rendszer annyira
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univerzális, hogy még a Feigenbaum-perióduskettőző kaszkád [203] és a periódus sokszorozó
mechanizmus által létrejött megoldások is Farey-fába rendezhetők [179]. A szakirodalomban
eddig köztudott volt, hogy a Farey-fa a disszipáció hatására csak véges számú szinttel rendelkezik. Ez a mechanizmus hasonló, mint a turbulens folyadék áramlások energiakaszkádja,
ahol általánosan elfogadott, hogy a viszkozitás okozta disszipáció miatt az örvények kaszkádja
(szétbomlása egyre kisebb örvényekre) egy adott szinten megáll (Kolmogorov-skála).
A disszipáció hőmérsékleten keresztül történő változtatásával megállapítható volt, hogy a
magas disszipáció hatására a nemlineáris rendszereknél tapasztalt gazdag harmonikus rezonancia oldali struktúra teljesen kicsillapodik, és ekkor a gerjesztési paraméterek paramétersíkján
csak szimpla 1 periódusú lengések léteznek. A hőmérséklet emelésével a közeg viszkozitásából
származó disszipáció mértéke csökken, ezzel folyamatosan fejlődik ki a Farey-fába rendezhető
bifurkációs struktúra. Megjegyzendő, hogy a várakozásokkal ellentétben, a dolgozatban közölt
eredmények alapján, egy bizonyos disszipáció alatt hirtelen a legfinomabb (magas periódusú
lengések) struktúrák, amelyek csak a Farey-fa alsó szintjein helyezkednek el is megjelennek a
rendszerben. A disszipáció további csökkenésével a fentebbi szintek (alacsony periódusú lengések) is felépülnek, azaz a Farey-fa szintjei alulról-felfelé, majd fentről lefelé haladva épülnek
fel (ld. 4.3. ábra). Ebből az következik, hogy hirtelen a legfinomabb struktúrák is megjelennek,
azaz a Farey-fa nem egyenletesen, szintről szintre épül fel.
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4.15. ábra. Az alharmonikus rezonanciák Farey-fa struktúrája

Érdemes megemlíteni, hogy az alharmonikus rezonanciák is a Farey-fa részét képezhetik.
Ekkor a harmonikus rezonanciák alkotta Farey-fát a 0/1 rendű rezonánssal kell kiegészíteni (ld.
4.15. ábra). Megjegyzendő, hogy ez a 0/1 rendű rezonáns megoldás a struktúrában gyakran
ténylegesen nem jelenik meg, ekkor úgy tekintenek rá, mint egy végtelenben létező 1 periódusú
megoldásra [180]. Habár a hőmérséklet csökkenésével, a növekvő disszipáció hatására a Fareyfa harmonikus rezonanciák felőli oldala fokozatosan kicsillapodik, addig az alharmonikus rezonanciák a magas disszipáció mellett is megjelennek, kellően nagy gerjesztő amplitúdó és
frekvencia mellett. Esetünkben ezek eléréséhez akár pA = 100 bar nyomásamplitúdó is szükséges volt. Természetesen ekkora amplitúdó a valós akusztikus kavitációs alkalmazásokban nem
reális. Azonban a Keller–Miksis egyenletre egy klasszikus aszimmetrikus lengőrendszerként
tekintve feltehető, hogy az alharmonikus rezonanciák bifurkációs struktúrája más nemlineáris
lengőrendszerekben is hasonló, mint a dolgozatban bemutatott. Ennek teljes bizonyítása azonban túlmutat a dolgozat keretein, viszont a felvetést részben alátámasztja, hogy a harmonikus
rezonanciák esetében már számos hasonlóságot azonosítottak az irodalomban, mint például a
minőségileg azonos bifurkációs blokkok létezését [101].
A globális bifurkációs struktúrát tekintve a harmonikus és alharmonikus rezonanciák elválasztását a PD (1, 2) bifurkációs görbe biztosítja. A harmonikus rezonanciák a PD (1, 2) gör77
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bétől balra, az alacsony frekvenciatartományon formálódnak. A klasszikus harmonikus rezonanciák nyereg–csomó bifurkációs görbéken keresztül SN (n, 1) hiszteréziseket hoznak létre.
A hiszterézisek között jelennek meg a PD (n, 2) ultraharmonikus rezonanciák. E megoldások
zárt bifurkációs görbéken keresztül periodikus szigeteket formálnak. Egy ilyen PD (n, 2) ultraharmonikus rezonancián belül számos magasabb periódusú gyűrű jelenik meg, továbbá minden
egyes megjelenő periodikus megoldás perióduskettőző kaszkádon keresztül kaotikussá válik.
Majd a káoszon belül ismét csak periodikus megoldások jelennek meg. A PD (1, 2) görbe felett jelennek meg az SN (1, m) bifurkációkon keresztül a magasabb periódusú alharmonikusok.
Megjegyzendő, hogy minden magasabb periódusú alharmonikus egy az eddig irodalomban nem
leírt bifurkációs blokkon (4.12. ábra: (a) minta) keresztül jelenik meg. Továbbá, egy alharmonikus rezonancián belül egy összetett belső struktúra épül fel a cikcakk formát követő „shrimp”
alakú területekből.
Megjegyzendő, hogy a bifurkációs struktúra ismerete fontos lehet a nemlineáris rendszerek káosz és multistabilitás szabályozására irányuló technikák alkalmazásakor. E technikák
alkalmazása szükséges lehet, mivel a káosz a legtöbb esetben kerülendő a kiszámíthatatlansága
miatt, míg a multistabil megoldások eltérő rendszerviselkedést eredményezhetnek. A buborékdinamikában például a multistabilitás több eltérő lengésképét eredményez azonos paraméterek
mellett. Az eltérő lengésképhez eltérő összeroppanás erősség tartozhat, ami befolyásolja az
akusztikus kavitációs alkalmazások hatékonyságát. A szabályozás gyakran egy második gerjesztési frekvencia hozzáadásával történik, amely segítségével a rendszer az egyik állapotból
egy másik állapotba vihető át. Például Hegedűs et al. [96] egy új „non–feedback”, azaz visszacsatolás mentes eljárást dolgozott ki a multistabilitás szabályozására egy második gerjesztési
frekvencia hozzáadásával. A technika alkalmazásához azonban elengedhetetlen a bifurkációs
struktúra részletes ismerete. Mint azt láttuk, magas disszipáció mellett a káosz és a multistabil
megoldások is eltűnnek a rendszerből, így a disszipáció változtatása egy új stratégiát jelenthet
a szabályozó technikák alkalmazásában.
Látható például az, hogy a magas disszipáció következtében a periódus sokszorozó mechanizmuson keresztül létrejövő alstruktúrák az alharmonikus rezonanciák esetében hiányoznak.
Ezen alstruktúrák létezését Goswami [173] ismerte fel, aki később részletesen tanulmányozta
e struktúrákat [209–211]. A teljes struktúrát Hegedűs [179] írta le, vízben gerjesztett buborék alharmonikus rezonanciáinak vizsgálata során. Ismét megemlítendő, hogy a harmonikus
rezonanciák esetén, még a fő struktúrák is kicsillapodtak egy bizonyos disszipáció felett (ld.
4.2. ábra). Ezek alapján elmondható, hogy a disszipáció növelésével a multistabil megoldások
száma csökkenthető. A disszipáció növelése akusztikusan gerjesztett buborékok esetén megvalósítható például a közeg viszkozitásának változtatásán keresztül, víz–glicerin keverék alkalmazásával, vagy ahogy a dolgozatban is tettem, glicerin közegben a hőmérsékleten csökkentésén
keresztül. Megjegyzendő azonban, hogy a magas disszipáció általában energiaveszteséggel jár,
ami buborékok esetén a falsebesség csökkenését jelenti, ezáltal gyengébb összeroppanás érhető
el. Tehát, az alkalmazások támogatása érdekében a multistabilitás szabályozása szempontjából
is két ellentétes kritériumot kell kielégíteni: egyszerű bifurkációs struktúra, de erős összeroppanás.
A kaotikus területek szabályozásában fontos szerepet játszanak a paramétertéren megjelenő
„shrimp” alakú periodikus szigetek. A szabályozás során a rendszert igyekeznek egy másodlagos frekvencia hozzáadásával vagy rendszerparaméterek hangolásával egy ilyen periodikus
területre vezetni [190, 195]. E „shrimp” területek azonban kétdimenziós objektumok, ezért az
azonosításuk nehézkes az olyan egyszerű egyparaméteres bifurkációs diagramok alapján, mint
például a 4.6. ábra. Így a kétparaméteres bifurkációs struktúra ismerete ismét elengedhetetlennek bizonyul. Az alharmonikus rezonanciák belső struktúrájának cikcakk mintázata alapján
elképzelhető egy olyan szabályozás, amikor a rendszer az egyik periodikus szigetről a másikba
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transzformálható a gerjesztő paraméterek precíz megválasztásával a „shrimp” területek „szárai”
mentén úgy, hogy közben a kaotikus viselkedést elkerüljük. Habár ez elméletben lehetséges,
a szabályozás megvalósítása nehézkes lehet, mivel a „shrimp” területek szárai csak keskeny
periodikus sávokat jelentenek a paramétertéren.

4.16. ábra. Kétparaméteres periódusdiagramok. Az A. alábra az adott paraméterpár mellett talált legnagyobb periódusszámot mutatja, míg a B. alábra esetén csak olyan 2 periódusú megoldások
láthatók, amelyek esetében a csavarás szám értéke w = 0,75 − 2,25 közötti. A folytonos és
szaggatott görbék a perióduskettőző (PD) és a nyereg–csomó (SN) bifurkációs görbék.

Megjegyzendő, hogy csak a kezdeti megoldó alkalmazásával ezeknek a „shrimp” alakú területeknek az azonosítása technikai nehézségekbe ütközne. Ezt mutatja be a 4.16. ábra, ahol az
A. alábrán a kezdeti megoldó alkalmazásával készült periódusdiagram látható, amely 5 véletlenszerűen előírt kezdeti feltétel alkalmazásával készült a paramétertér pA × ωR = 501 × 1001
felbontása mellett. Az adott paraméterpár mellett ezen az ábrán is a legnagyobb talált periódusszám látható. A fekete folytonos és szaggatott görbék az AUTO programmal számolt PD
és SN bifurkációkat jelölik. A 4.13. ábra alapján az egyes bifurkációs blokkok is azonosíthatók 3(c)-től 5(c)-ig. Az ábra alapján látható, hogy a peremérték megoldó alkalmazása nélkül a
„shrimp”-ek cikcakk mintájának azonosítása nem lett volna lehetséges, az adott paraméterállás
mellett együttlétező megoldások ábrázolása miatt. A „shrimp” területek megjelenítésére a kezdeti érték eredmények megfelelő szűrése szükséges. Mint azt már említettem, a csavarási szám
egy bifurkációs görbe mentén és annak környezetében állandó. A 3(c) blokk esetében a legalacsonyabb csavarási szám értéke a PD (3/4) bifurkációhoz köthető, melynek értéke w = 0,75.
A legnagyobb csavarási szám w = 2,25, amely a 8(b) blokk esetén a PD (9, 4) bifurkációhoz tartozik (ld. 4.13. ábra). Ha csak azokat a 2 periódusú megoldásokat ábrázoljuk, amelyek
csavarási szám értéke w = 0,75 − 2,25 közötti, akkor már jól kivehetők a cikcakk formába rendezett „shrimp” területek (ld. 4.16.B. ábra). Ez rámutat arra, hogy az együttlétező megoldások
a struktúra fontos szintjeit fedhetik el, ezért a peremérték és a kezdeti érték megoldók együttes
alkalmazása szükséges a precíz kétparaméteres vizsgálatokhoz.
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4. Tézis
A nemlineáris lengőrendszerek tekinthető Keller–Miksis buborékmodell esetén a nemlineáris rezonanciák (n, m) rendjük alapján Farey-fa struktúrával rendelkeznek, ahol n a torziószám, m pedig a periódus. Magas disszipáció esetén a rezonanciák kicsillapodnak a gerjesztési amplitúdó-frekvencia paramétersíkon. A disszipáció fokozatos csökkenésével a Farey-féle
struktúra két különböző mechanizmus útján épül. 1.) A Farey-fa első és második szintjén alternálva jelennek meg az (n, 1) és (2n + 1, 2) rendű harmonikus és ultraharmonikus rezonanciák.
2.) A disszipáció csökkenésével a Farey-fa legfinomabb struktúrái rögtön megjelennek, és a
Farey-fa egyes ágai lentről felfelé, majd fentről lefelé haladva épülnek fel.
A tézishez kapcsolódó publikáció: [T2].

5. Tézis
A nemlineáris lengőrendszernek tekinthető Keller–Miksis buborékmodell (1, m) rendű szubharmonikus rezonanciái a csillapítás mértékétől függetlenül is megjelennek, ahol m ≥ 3. Ezek
a rezonanciák az (a) minta szerint „U” alakú strukturált bifurkációs vázat képeznek a gerjesztési
amplitúdó-frekvencia paramétersíkon. A rezonanciák belső struktúrája a (b) és (c) minta szerinti blokkokból épül fel, melyek SN ágaikon keresztül kapcsolódnak egymáshoz. Az ábrákon PD
a perióduskettőző, SN a nyereg–csomó bifurkációs görbéket jelöli, n és m a bifurkációs görbék
rendjét jellemző torzió és periódusszám.
(a)

(b)

(c)

PD (2n+1, 2m)
SN (n+1, m)
SN (n, m)

PD (2n+1, 2m)

SN (n, m)
PD (2n+1, 2m)

PD (2n+1, 2m)

PD (2n-1, 2m)

PD (2n-1, 2m)

SN (n, m)

A tézishez kapcsolódó publikáció: [T3].
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Tézisek
1. Tézis
Akusztikusan gerjesztett gőz és gáz keverékét tartalmazó gömbszimmetrikus buborék nagy
viszkozitású közegben túlcsillapítottá válik adott buborékméret alatt. A túlcsillapítási határhoz tartozó egyensúlyi méret meghatározható az alábbi másodfokú egyenlet RE egyensúlyi
buboréksugárra történő megoldásával
2(3γ − 1)σ
8µ2
3γ(P∞ − pV ) 2
RE +
RE − 2L = 0.
ρL
ρL
ρL

(T.1)

Az egyenletben szereplő mennyiségek: P∞ a környezeti nyomás, pV a telített gőznyomás, σ a
felületi feszültség, µL a folyadék dinamikai viszkozitása, ρL a folyadék sűrűsége, γ a gáz állapotváltozását jellemző politropikus kitevő. Glicerin esetén, P∞ = 1 bar környezeti nyomáson,
adiabatikus állapotváltozás feltételezésével (γ = 1,4) az anyagjellemzők hőmérsékletfüggésének következtében definiálható egy T∞,kritikus közeghőmérséklet, ami alatt a buborék túlcsillapítottá válik. Ekkor a kritikus hőmérséklet az RE egyensúlyi buborékméret függvényeként az
alábbi összefüggéssel adható meg:

−0,166
RE
− 43,27,
(T.2)
T∞,kritikus = 70,71
R0
R2 = 0,9993 determinációs együttható mellett, ahol R0 = 0,1 mm. A T2 egyenletben az RE
mm-ben, T∞,kritikus ◦ C-ban értendő.
A tézishez kapcsolódó publikációk: [T1], [T5].

2. Tézis
Glicerin közegben akusztikusan gerjesztett rezonanciaméreten pulzáló gömbszimmetrikus buborékok bifurkációs struktúrájában bekövetkező minőségi változások (bifurkációk) megjelenéséből alsó becslés adható az elérhető maximális (Rmax − RE )/RE relatív expanziós viszonyra
(összeroppanás erősségre), a gerjesztési nyomás amplitúdó-glicerin hőmérséklet paramétersíkon. Itt Rmax a buborék oszcillációjának maximális sugara, RE pedig a nyugalomban lévő
buborék egyensúlyi mérete. A 3 periódusú megoldás megjelenésével, amit a buborék által kibocsátott akusztikus zaj spektrumban az f0 /3-as csúcs jelez, a buborék lengés eléri az irodalomban elfogadott aktív kavitációs határt (Rmax − RE )/RE = 2, ahol f0 a gerjesztés frekvenciája.
A tézishez kapcsolódó publikációk: [T1], [T6].
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3. Tézis
Glicerin közegben, P∞ = 1 bar környezeti nyomáson akusztikus gerjesztett RE = 0,1 mm
egyensúlyi sugárral rendelkező buborék esetén létezik egy optimális hőmérséklet tartomány
(45 − 50 ◦ C), ahol az (Rmax − RE )/RE relatív expanziós viszony meghaladja az (Rmax −
RE )/RE = 2 akusztikus kavitációs határt úgy, hogy a közeg viszkozitása még stabilizálni
tudja ekkora méret mellett is a gömbi alakot. Itt Rmax a radiális pulzálás során a maximális
buboréksugár.
A tézishez kapcsolódó publikációk: [T4], [T9].

4. Tézis
A nemlineáris lengőrendszerek tekinthető Keller–Miksis buborékmodell esetén a nemlineáris rezonanciák (n, m) rendjük alapján Farey-fa struktúrával rendelkeznek, ahol n a torziószám, m pedig a periódus. Magas disszipáció esetén a rezonanciák kicsillapodnak a gerjesztési amplitúdó-frekvencia paramétersíkon. A disszipáció fokozatos csökkenésével a Farey-féle
struktúra két különböző mechanizmus útján épül. 1.) A Farey-fa első és második szintjén alternálva jelennek meg az (n, 1) és (2n + 1, 2) rendű harmonikus és ultraharmonikus rezonanciák.
2.) A disszipáció csökkenésével a Farey-fa legfinomabb struktúrái rögtön megjelennek, és a
Farey-fa egyes ágai lentről felfelé, majd fentről lefelé haladva épülnek fel.
A tézishez kapcsolódó publikáció: [T2].

5. Tézis
A nemlineáris lengőrendszernek tekinthető Keller–Miksis buborékmodell (1, m) rendű szubharmonikus rezonanciái a csillapítás mértékétől függetlenül is megjelennek, ahol m ≥ 3. Ezek
a rezonanciák az (a) minta szerint „U” alakú strukturált bifurkációs vázat képeznek a gerjesztési
amplitúdó-frekvencia paramétersíkon. A rezonanciák belső struktúrája a (b) és (c) minta szerinti blokkokból épül fel, melyek SN ágaikon keresztül kapcsolódnak egymáshoz. Az ábrákon PD
a perióduskettőző, SN a nyereg–csomó bifurkációs görbéket jelöli, n és m a bifurkációs görbék
rendjét jellemző torzió és periódusszám.
(a)

(b)

(c)

PD (2n+1, 2m)
SN (n+1, m)
SN (n, m)

PD (2n+1, 2m)

SN (n, m)
PD (2n+1, 2m)

PD (2n+1, 2m)

PD (2n-1, 2m)

PD (2n-1, 2m)

SN (n, m)

A tézishez kapcsolódó publikáció: [T3].
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(PD) SN (n, m)

(PD) SN (n, m)

Összefoglaló
A doktori értekezés az akusztikus kavitációval létrehozott gömbszimmetrikus buborék dinamikai viselkedését taglalja nagy viszkozitású közegben. A kavitáció jelensége jól ismert az
általános mérnöki gyakorlatban, és többnyire kerülendő jelenséggént tartjuk számon a berendezéseket súlyosan károsító hatásai miatt. Léteznek azonban speciális technikák (ultrahangos
technológia), ahol a kavitációs buborékok összeroppanásakor keletkező extrém körülmények
hasznosíthatók, mint például szonokémia (magas nyomás és hőmérséklet), polimerek és mikrobák degradációja (lökéshullámok), folyadékok keveredésének fokozása (kaotikus lengés).
Az irodalom gazdag vízben végzett kísérleti és numerikus tanulmányokban, viszont néhány
kivételtől eltekintve nem találunk viszkózus közegben végzett vizsgálatokat. Ezért a dolgozat
célja egy átfogó paramétertanulmány készítése a nagy viszkozitású glicerinben (a vízhez képes
három nagyságrenddel nagyobb viszkozitású közeg). A vizsgálatok során alkalmazott buborékmodell az irodalomban jól ismert Keller–Miksis egyenlet, ami egy másodrendű nemlineáris
közönséges differenciálegyenlet. Az ultrahangos technológiák alapján a két elsődleges paraméter a gerjesztés nyomásamplitúdója és frekvenciája. Mivel a glicerin viszkozitása nagyban
hőmérsékletfüggő, így a hőmérséklet változtatásán keresztül a csillapítás mértéke befolyásolható. A dolgozat három fejezete a viszkózus csillapítás hatásának három különböző aspektusát
mutatja be, kihasználva a nemlineáris dinamika kifinomult numerikus eszköztárát, és a videokártyák programozását.
A 2. fejezetben vizsgáltam a viszkozitás hatását a hőmérséklet változtatásán keresztül a buborék összeroppanás erősségére nézve. A nagyítási függvények vizsgálatából megállapítható,
hogy a nagy viszkozitás következtében a rendszer túlcsillapítottá válik egy adott kritikus hőmérséklet alatt. Ekkor a nagy viszkózus csillapítás csökkenti az összeroppanás erősséget, így ez egy
korlátja lehet a hatékony ipari alkalmazásoknak. Mivel a kritikus hőmérséklet a buborékméret
függvénye, ezért a folyadékban lévő buborékok méreteloszlásának ismeretében a minimálisan
szükséges folyadék hőmérsékletre becslés adható. A fejezet másik fontos eredménye az, hogy a
bifurkációs pontokon keresztül megjelenő periodikus megoldások egy bizonyos összeroppanás
erősség felett jelennek meg. Ez lehetőséget ad arra, hogy a bifurkációk paraméterkövetésével
meghatározott bifurkációs görbék alapján az összeroppanás erősségre becslést adjunk a nyomásamplitúdó hőmérséklet paramétersíkon. Érdemes megjegyezni, hogy a periodikus megoldások
megjelenése a gyakorlatban könnyen meghatározható az akusztikus kavitációs zaj spektrumából.
A 3. fejezetben a stabil gömbi lengés határait térképeztem fel a nyomásamplitúdó-frekvencia
paramétersíkon a hőmérséklet változtatásával. Mivel a felületi feszültség mellett a közeg viszkozitásának is nagy szerepe van a gerjesztett buborékok alakstabilitásának megőrzésében, így
lehetséges az, hogy a buborékok nagyobb méret mellett is megőrizzék a stabilitásuk viszkózus
közegben. Az eredmények megmutatták, hogy létezik egy optimális hőmérséklet tartomány (a
jelen esetben körülbelül 45 − 50 ◦ C, ahol kompromisszum érhető el az összeroppanás erősség
és az alakstabilitás között.
A 4. fejezetben a harmonikus és alharmonikus rezonanciák teljes kétparaméteres bifurkációs
struktúrájának leírását tettem meg. A harmonikus rezonanciák a jól ismert Farey–féle fa struktúrába rendezhetők. E struktúrák felépülését jelentősen befolyásolja a disszipáció mértéke Az
eredményekből kiderült, hogy egy adott disszipáció felett a legfinomabb struktúrák is rögtön
megjelennek, tehát a rendszer nem szintről szintre épül fel. Habár a magas disszipáció következtében a harmonikus rezonanciák teljesen kicsillapodnak, az alharmonikus rezonanciák ekkor
is gazdag struktúrát mutatnak. Továbbá, egy alharmonikus rezonancia belső struktúrája önhasonló bifurkációs blokkokból épülnek fel, amelyek a vázát képezik az irodalomban „shrimp”
alakú területként emlegetett objektumoknak.

Abstract
The aim of the present thesis is to study the dynamics of an acoustically excited spherical
cavitation bubble in highly viscous liquid. The collapse phenomena of cavitation bubbles is
well known in common engineering applications, which usually need to be avoided due to the
serious damage caused in turbomachineries. Though many industrial applications have been
emerged (ultrasonic technology) where the extreme conditions induced by the bubble collapse
can be exploited: sonochemistry (high pressure and temperature), degradation of polymers or
microbial cells (shock waves), micromixing and microstreaming (chaotic oscillations).
Although many experimental and numerical studies have been accumulated in the literature, most of these papers are related to water. A few exceptions exist; however, the complete
numerical or experimental studies in viscous liquid are absent in the literature. Therefore, the
present thesis intend to provide an extensive parameter study in the highly viscous glycerine
(its viscosity is approximately three orders magnitude higher than of water). The employed mathematical model is the well-known Keller–Miksis equation, which is a second order, ordinary
nonlinear differential equation. According to the ultrasonic applications, the two main parameters are the pressure amplitude and frequency of the excitation. Since the viscosity of glycerine
depends highly on the ambient temperature, the damping rate can be tuned via the alteration of
the liquid temperature. The three chapters of the present thesis discuss three different aspects
of the viscous damping, by utilizing the sophisticated tools of nonlinear dynamics and GPU
programming.
In Chapter 2 the effect of the temperature dependent viscosity on the collapse-strength is
described. The investigation of the frequency response curves revealed that due to the high
viscosity, the system behaves like an overdamped linear oscillator below a critical temperature.
This very high damping rate weakens the strength of the collapse, thus it can be a limitation
of efficient application of ultrasonic technology. Since this critical temperature depends on the
bubble size, based on the knowledge of bubble size distribution in the liquid, the required minimum temperature can be estimated. An additional outcome of this investigation is that the
appearing bifurcation points of simple periodic solution can be used as an estimation of the
collapse strength. This observation enable us to determine the boundaries of the achievable
collapse strength in terms of bifurcation curves in the parameter space of the pressure amplitude and the ambient temperature. It should be emphasized that in practice, the appearance of
periodic solutions can be easily observed via the spectrum of the acoustic cavitation noise.
Chapter 3 gives the exploration of the domain of shape stable spherical oscillations in the
pressure amplitude-frequency parameter space with the alteration of the liquid temperature.
Beside the surface tension, viscosity has also a significant influence on the shape stability of the
excited bubbles, it is possible that the bubbles remain spherically stable at higher size in viscous
liquid compared to pure water. The results revealed that, one can find an optimal temperature
range (in our case approximately at 45 − 50 ◦ C), in which a good compromise can be achieved
between the collapse strength and shape stability.
In Chapter 4, the complete bi-parametric bifurcation structure of the harmonic and the subharmonic resonances are given. The harmonic resonances obey to the well-known Farey rule,
and its development is highly influenced by the dissipation. It was observed that above a given
dissipation rate, the fine substructures appear immediately; thus, the Farey-tree does not build
up as a top-to-bottom level. Although the harmonic resonances are completely wiped out as a
consequence of the high dissipation, the subharmonic resonances shows a feature rich structure even at such high dissipation rate. The inner structure of a given subharmonic resonance is
governed by self-similar bifurcation blocks, which gives the frame of the shrimp-shaped domain
thoroughly investigated in the literature.
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A. Függelék
A.1. A Keller–Miksis egyenlet numerikus megoldás GPU támogatással
A Keller–Miksis egyenlet numerikus megoldásához az eredeti egyenletet két dimenziótlan
elsőrendű közönséges differenciálegyenletté alakítottam (ld. 2.1.2. fejezet):
x01 = x2 = F1 (x1 , x2 , τ ),

(A.1)

N
= F2 (x1 , x2 , τ ),
(A.2)
D
az x1 = R/RE dimenziótlan buboréksugár és τ = t/(2π/ω) dimenziótlan idő bevezetésével. A 0 a dimenziótlan idő szerinti deriváltat jelöli. A numerikus megoldás során a szükséges
műveletek számának minimalizálása érdekében az (A.2) nevezőjében és számlálójában minden
olyan mennyiséget, amely értéke állandó marad a számítás során, kiemeltem és a kezdeti érték
számításokat megelőzően e konstans értékeket kiszámítottam. A kiemelések után a nevező
x02 =


N = (C0 + C1 x2 )

1
x1

C8

1
x2 
x2  3 2
− C4 − 1 − C7
x
x1
x1
3 2 2
− C5 sin(2πτ ) (1 + C7 x2 ) − x1 C6 cos(2πτ ), (A.3)

− C2 (1 + C7 x2 ) − C3

és a számláló
D = x1 − C 7 x1 x2 + C 4 C 7 ,

(A.4)

ahol C0 − C8 konstansok az alábbiak:

C0 =
C1 =
C2 =
C3 =
C4 =
C5 =



2
2σ
2π
1
+ P ∞ − pV
,
ρL RE
RE ω



1 − 3γ 2σ
2π
+ P ∞ − pV
,
ρ L cL
RE
RE ω
2

P∞ − p V
2π
,
ρL
RE ω


2σ
2π
,
ρL RE RE ω
4µL 2π
,
2
ρL RE
ω

2
pA
2π
,
ρL RE ω

(A.5)
(A.6)
(A.7)
(A.8)
(A.9)
(A.10)
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2
ωpA
2π
C6 = RE
,
cL ρL RE ω
RE
C7 =
2πcL ,
ω
C8 = 3γ.

(A.11)
(A.12)
(A.13)

A továbbiakban a fentebbi egyenletrendszert egészítem ki a vizsgálat céljainak megfelelően,
további csatolt közönséges differenciálegyenletekkel.

A.1.1. Linearizált egyenlet
A bifurkációs struktúra vizsgálatához szükséges a w csavarási szám, illetve a káosz azonosítására szolgáló λ Ljapunov-exponens meghatározása, ami a Keller–Miksis egyenlet és a linearizált egyenlet szimultán megoldásán keresztül történt. A linearizáláshoz szükséges deriváltak:
∂F1
= 0,
∂x1
∂F1
= 1,
∂x2
∂D
∂N
D−N
∂F2
∂x1
∂x1
= g1 ,
=
2
∂x1
D
∂N
∂D
D−N
∂F2
∂x2
∂x2
= g2 ,
=
2
∂x2
D

(A.14)
(A.15)

(A.16)

(A.17)

ahol
∂N
= −C8 (C0 + C1 x2 )
∂x1



1
x1

C8 +1
+ C3

x2
1
+ C4
− C6 cos(2πτ ),
2
x1
x1 2

∂D
= 1 − C 7 x2 ,
∂x1
∂N
= C1
∂x2



1
x1

C8
− C2 C7 − C4

1
3
− 3x2 + C7 x22 − C7 (C5 sin(2πτ )) ,
x1
2

(A.18)
(A.19)

(A.20)

∂D
= −C7 x1 .
∂x2

(A.21)

y10 = y2 ,
y20 = g1 y1 + g2 y2 .

(A.22)
(A.23)

Tehát, a linearizált egyenletrendszer:

Mivel a Ljapunov-exponens meghatározásához a linearizált és az eredeti pálya r távolságát
kell ismernünk, a csavarási szám számításához pedig az α csavarodás szögét, ezért célszerű a
linearizált egyenletet az attraktorhoz rögzített polárkoordináták (y1 = r cos α, y2 = r sin α) bevezetésével megoldani. Parlitz [102] (8) egyenlete alapján a linearizált egyenlet polárkoordináta
rendszerben az alábbi:
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r0 = r (1 + g1 ) sin α cos α + g2 sin2 α ,

(A.24)

α0 = − sin2 α + (g1 cos α + g2 sin α) cos α.

(A.25)

Az r átlagos növekedési rátája adja a Ljapunov exponenst, azaz
r(τ )
1
ln
,
τ →∞ τ
r(0)

λ = lim

(A.26)

míg a csavarodási szögből a torziós frekvencia számolható:
α(t) − α(0)
.
τ →∞
τ
A dimenziótlan gerjesztés frekvenciája 2π, így a csavarási szám
Ω = lim

w=

(A.27)

Ω
.
2π

(A.28)

A.2. Dimenziótlan felületi dinamika
Annak érdekében, hogy a 3. fejezetben ismertetett felületi hullámok dinamikáját leíró modelleket implementálhatóak legyenek a nagy hatékonyságú videokártyára írt kezdeti érték megoldóba, a (3.5) és (3.8) modelleket is dimenziótlan formára kellett hozni. Tekintettel arra, hogy
a stabilitásvesztés könnyedén detektálható legyen, a dimenziótlanítás az RE egyensúlyi buboréksugárral történt. Ekkor a dimenziótlan hullám amplitúdó αl,1 = al /RE kielégíti az alábbi
feltételt
αl,1 RE
αl,1
al
=
=
R
x1 RE
x1

(A.29)

ahol al /R a felületi hullám amplitúdó és a buboréksugár hányadosa, amely a stabilitásvesztés
egyik mutatója. Ha ennek a hányadosnak az abszolút értéke nagyobb mint egy, akkor a buborék
felületén lévő hullám amplitúdó nagysága meghaladja a buboréknak a méretét, ami a buborék
szétesését jelenti. A dimenziótlan változók bevezetésével a felületi dinamikát leíró közönséges
differenciálegyenletek is felírhatók két első rendű differenciálegyenletből álló rendszerként. Az
egyenletrrendszer a teljes (PDE) modell esetén:
0
αl,1
= αl,2 ,

(A.30)

0
= −B̃αl,2 − Ãαl,1 − C̃ − D̃,
αl,2

(A.31)

ahol
βl σ
x0
Ã = −(l − 1) 2 +
3
x1 ρL RE



2

1
2βl µL
+
3
2
x1 ρL RE
 
x2 2βl µL 2π 1
B̃ = 3 −
,
2
x1 ρL RE
ω x21
C̃ =

2π
ω

l(l + 1)(l + 2)µL U0
,
2
ρL RE
x21



2π
ω



x2
,
x31

(A.32)
(A.33)
(A.34)
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l(l + 1)
D̃ = −
RE



2π
ω



N −1
x2 X l−2
zi (1 − zi3 )Ui wi ,
x1 i=0

(A.35)

továbbá, zi az i-edik kollokációs pont, Ui = U (zi ) az örvényesség értéke az i-edik kollokációs
pontban, részletekért lásd a A.2.1. fejezetet.
A differenciálegyenlet rendszer hasonló a határréteg közelítés esetén is, természetesen a konstansok ez esetben eltérőek:
0
αn,1
= αn,2 ,

(A.36)

0
αn,2
= −B̃αn,2 − Ãαn,1 ,

(A.37)

ahol
βl σ
x02
Ã = −(l − 1) +
3
x1 ρL RE



2π
ω

2

1
2βl µL
+ 2
3
x1 RE ρL



2π
ω



x2 2l(l + 2)(l − 1) µL
−
x31
1 + 2 x12δRE ρL



2π
ω



x2
x31
(A.38)

és
x2 2βl µL
B̃ = 3 −
2
x1 ρL RE



2π
ω



2l(l + 2)2 µL
1
+
2
x21
1 + x12δRE ρL RE



2π
ω



1
.
x21

(A.39)

A fentebbi egyenletekben βl = (l − 1)(l + 1)(l + 2). Megjegyzendő, hogy a számítások során
állandó mennyiségek kiszámítása itt is a szimulációkat megelőzően történt.

A.2.1. Koordináta transzformáció és örvényesség
Az örvényesség numerikus megoldásához dimenziótlan változókat vezettem be. Ezek a dimenziótlan idő
τ =t

ω
,
2π

(A.40)

és a dimenziótlan helykoordináta
R(τ (t))
.
(A.41)
r
Az új idő- és helyváltozók segítségével az örvényesség parciális differenciálegyenlete a félvégtelen [R(t), ∞[ tartományról egy állandó [1, 0[ tartományra skálázható. Ezzel az örvényesség
egyenlete az alábbi formában írható:
z(r, τ (t)) =

   

 ω   ∂U
ω
x2 ∂U
∂U x2
3
+ z
=
z 2U + z
2π
∂τ
x1 ∂z
2π
∂z x1


3
µL z
∂U
∂ 2U
z 2 µL l(l + 1)U
+
2
+
z
−
, (A.42)
ρL (x1 RE )2
∂z
∂z 2
ρL (x1 RE )2
ahol x1 és x2 a dimenziótlan buboréksugár és dimenziótlan buborék falsebesség (ld. A.1. fejezet). A peremfeltétel a távoltérben: U (0, τ ) = 0, és a buborékfal mellett:
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Z 0
 ω   2R  
x2
E
z l−2 U (z, τ )dz, (A.43)
U (1, τ ) =
· (l + 2) αl,2 − (l − 1) αl,1
+2
2π
l+1
x1
1
ahol αl,1 és αl,2 a dimenziótlan felületi hullámamplitúdó és a dimenziótlan hullámsebesség (ld.
A.2. fejezet.)

A.2.2. Diszkretizáció és az integrálok számítása
A térbeli diszkretizáció Csebisev-Extrema hálón [149] történt a Csebisev-polinomok szimmetria tulajdonságainak kihasználásával. Így a Csebisev-Extrema háló osztáspontjai [149]:


iπ
zi = cos
, i = 0, 1, ...N − 1.
(A.44)
2N
közül csak a zi ∈ [0, 1] elemeket tartottam meg. Az örvényesség eloszlására Ui = U (zi , τ )
páratlan szimmetriát feltételezve z = 0-ban:
Ui = −U2N −i ,

i = 0, 1, ...N − 1,

(A.45)

kielégíti az U (0, τ ) = 0 távoltéri peremet. Az örvényesség z szerinti deriváltja a Csebisev-féle
differenciáló mátrix [149] felbontásával a páratlan szimmetrikus Extrema halóra

Uz,i =

N
−1
X

N
−1
X

Ui (Cz,j (zi ) − Cz,2N −j (zi )) =

j=0

Ui CA,z,j (xi ),

i = 0, 1, ...N, (A.46)

j=0

ahol Cz,j (z) a j-edik Lagrange–féle karakterisztikus bázisfüggvény („Cardinal function”) z
szerinti deriváltja, tehát DA,i,j = CA,z,j (zi ) a páratlan szimmetrikus differenciáló mátrix eleme
DA,i,j ∈ DA . Mivel páratlan függvény deriválásával páros derivált függvényt kapunk, így az
örvényesség z szerinti deriváltjára igaz, hogy
Uz,i = Uz,2N −1 ,

i = 0, 1, ...N − 1.

(A.47)

Az örvényesség második z szerinti deriváltja az elsőhöz hasonlóan számolható a Csebisev
differenciáló mátrix felbontásával:

Uzz,i =

N
−1
X

Uz,i (Cz,j (zi ) + Cz,2N −j (zi )) =

j=0

N
−1
X

Uz,i CS,z,j (xi ),

i = 0, 1, ...N, (A.48)

j=0

ahol DS,i,j = CS,z,j (zi ) a páros differenciáló mátrix eleme DS,i,j ∈ DS .
A fentebbi diszkretizációt alkalmazva az örvényesség parciális differenciálegyenlete átírható
egy közönséges differenciálegyenlet rendszerré a belső zi , i = 1, 2...N − 1 csomópontokra:

U∗τ

x2
= z3∗
x1


2π
µL
(2U + z
· U) +
z3∗ (2D∗A · U+
ω
ρL (x1 RE )2

µL l(l + 1) 2∗
x2
∗
∗
∗
z
DS · DA · U) −
z
U − z∗ D∗A · U, (A.49)
2
ρL (x1 RE )
x1
∗

∗

D∗A



ahol ∗ a vektor első elemének vagy mátrix első sorának a törlését jelenti, például:
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U = [U0 , U1 , ...UN −1 ]T ,
∗

T

U = [U1 , U2 , ...UN −1 ] .

(A.50)
(A.51)

A · és szimbólum a szokásos mátrix-vektor szorzást, és az elem-elem szorzatot jelenti.
Továbbá, a vektor hatványozása, mint például az z2 , a vektor elemeinek hatványozását jelenti.
A fali peremfeltétel kezelésére az integrál tagok számítása is szükséges, amely a kvadratúra
súlyok alkalmazásával történt:
Z

0

f (z)dz ' −
1

N
−1
X

f (zi )wi ,

(A.52)

i=0

ahol f (z) tetszőleges folytonos függvény és wi a kvadratúra súly az i-edik kollokációs pontban,
amely analitikusan meghatározható a Lagrange–féle karakterisztikus bázisfüggvények integrálásával:
Z 1
wi =
Ci (z)ρ(z)dx,
(A.53)
−1

ahol ρ(x) a súlyfüggvény. Részletekért ld.: [149]. A fentebbi integrál approximáció alkalmazásával a buborékfali U0 = U (1, τ ) peremfeltétel egy algebrai egyenlet megoldására egyszerűsödik:

U0


N
−1
 ω   2R  
X
x2
E
· (l + 2) αl,2 − (l − 1) αl,1
−2
zil−2 Ui wi − 2z0l−2 U0 w0 .
=
2π
l+1
x1
i=1
(A.54)

Érdemes ismét megemlíteni, hogy a Csebisev-polinomok szimmetria tulajdonságainak kihasználásával a peremfeltétel a végtelenben automatikusan kielégült. Továbbá, páros számú
kollokációs pont alkalmazásával a végtelenbe (z = 0) nem adódik kollokációs pont. A teljes
modell és a parciális differenciálegyenlet ismeretleneit tartalmazó vektor
X = [x1 , x2 , αl,1 , αl,2 , U1 , U2 ...UN −1 ]T .

(A.55)

Látható, hogy a megoldandó probléma egy 4 + (N − 1) ismeretlenes elsőrendű differenciálegyenlet rendszer. Megjegyzendő, hogy a határréteg közelítés esetén az Ui ismeretlenek eliminálódnak az (A.55) ismeretlen vektorból, ezzel a probléma jelentősen egyszerűsödik.
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ẍ + dẋ + x + x3 = f cos(ωt). Phys. Lett. A, 107(8):351–355, 1985.
[98] U. Parlitz és W. Lauterborn. Resonances and torsion numbers of driven dissipative nonlinear oscillators. Z. Naturforsch. A, 41(4):605–614, 1986.
[99] T. Kurz és W. Lauterborn. Bifurcation structure of the Toda oscillator. Phys. Rev. A,
37:1029–1031, 1988.
[100] U. Parlitz, V. Englisch, C. Scheffczyk, és W. Lauterborn. Bifurcation structure of bubble
oscillators. J. Acoust. Soc. Am., 88(2):1061–1077, 1990.
[101] C. Scheffczyk, U. Parlitz, T. Kurz, W. Knop, és W. Lauterborn. Comparison of bifurcation structures of driven dissipative nonlinear oscillators. Phys. Rev. A, 43(12):6495–6502,
1991.
[102] U. Parlitz. Common dynamical features of periodically driven strictly dissipative oscillators. Int. J. Bifurcat. Chaos, 3(3):703–715, 1993.
[103] K. Yasui, T. Tuziuti, és Y. Iida. Optimum bubble temperature for the sonochemical
production of oxidants. Ultrasonics, 42(1):579 – 584, 2004.
[104] K. Yasui, T. Tuziuti, T. Kozuka, A. Towata, és Y. Iida. Relationship between the bubble
temperature and main oxidant created inside an air bubble under ultrasound. J. Chem.
Phys., 127(15):154502, 2007.
[105] V. S. Moholkar, S. Rekveld, és M.M.C.G. Warmoeskerken. Modeling of the acoustic
pressure fields and the distribution of the cavitation phenomena in a dual frequency sonic
processor. Ultrasonics, 38(1):666 – 670, 2000.
[106] M. Wang és Y. Zhou. Numerical investigation of the inertial cavitation threshold by
dual-frequency excitation in the fluid and tissue. Ultrason. Sonochem., 42:327 – 338,
2018.
[107] R. Varga és G. Paál. Numerical investigation of the strength of collapse of a harmonically
excited bubble. Chaos Solitons Fract., 76:56–71, 2015.
[108] J. B. Keller és M. Miksis. Bubble oscillations of large amplitude. J. Acoust. Soc. Am.,
68(2):628–633, 1980.
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