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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. Ha a folyadékban az abszolút nyomás az
adott hőmérséklethez tartozó telített gőznyomás alá csökken, akkor a folyadékban gőzbuborékok keletkeznek. Amint a folyadékáramlás a keletkezett buborékokat a nagyobb nyomású térbe
szállítja, 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 történtet nagy intenzitású és frekvenciájú (10 kHz − 1 MHz) ultrahanggal. Az ultrahangos
besugárzás hatására a folyadéktérben periodikus nyomásváltozás jön létre, aminek következtében a folyadékban jelenlévő buborékok buborékfelhőt alkotnak és radiálisan pulzálni kezdenek.
Ezt nevezzük akusztikus kavitációnak. A radiálisan pulzáló egyedi buborékok összeroppanása
olyan erős lehet, hogy előidézhetők a klasszikus kavitációnál tapasztalt körülmények.

1.1. Az akusztikus kavitáció alkalmazási lehetőségei
Az akusztikus kavitációval létrehozott, jó közelítéssel gömbszimmetrikus buborékok az ultrahangos besugárzás hatására radiálisan pulzálni kezdenek. Kellő intenzitású ultrahangos besugárzás hatására a buborék az RE nyugalmi méretének többszörösére tágul, majd a folyadék
hirtelen összeroppan. Az összeroppanás során a buborékban lévő gáznyomás elérheti akár az
1000 bar-t, illetve a hőmérséklet akár a 8000 K-t [1]. Ez a nagy nyomás, és a magas hőmérséklet
kedvez a kémiai reakciók lejátszódásának és a szabad gyökök, például H·, O·, OH· keletkezésének [2]. A keletkező reakciótermékek a buborékból a folyadéktérbe diffundálva reakcióba
léphetnek más, a folyadéktérben oldott gázokkal. Ez jól hasznosítható a nanoszintézisben [3],
szennyező anyagok degradációjában, illetve oxidációjában [4], valamint olajok hidrolízisében
[5].
Továbbá, a buborék összeroppanása lökéshullámok keletkezését eredményezheti, amelyek a
folyadékban terjedve a környező felületek erózióját okozhatják [6, 7]. A keletkező lökéshullámok roncsoló hatása kihasználható mikrobák és baktériumok elpusztítására [8]. Ez a hatás
hasznosítható az élelmiszeriparban ultrahangos pasztörizálás céljából [9], vagy a szennyvízkezelésben a baktériumok elpusztítására [10].
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 [11]. A szabad gyökök kémia reakcióba léphetnek egymással, ami
új típusú polimerek létrejöveteléhez vezet [12]. A kavitáció nyírófeszültséget hoz létre, amely
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a lengés okozta turbulenciával együtt segíti a nem elegyedő folyadékok hatékony keveredését,
ezzel stabil emulziókat létrehozva [13], illetve ez a hatás hasznosítható a tixotróp folyadékok
viszkozitásának módosításában is [14]. Az ultrahangos technológia alkalmazásával találkozunk
az orvostechnikában is, például a rákkezelésben [15]. A buborék összeroppanás elpusztítja a
daganatos sejteket, illetve gyengíti a sejtfalat, ami segítheti a gének és gyógyszerek bejutását a
sejtbe [16].

1.2. 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 víz közeg alkalmazása mellett készültek. Nagy viszkozitású közeg esetén
nem áll rendelkezésre részletes paramétertanulmány.
A közeg nagy viszkozitása nagy csillapítást eredményez, 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. (3.2) és (3.5) egyenletek) alapján látható, hogy a
nagy viszkozitás segít a buborék alakstabilitásának megőrzésében. A hatékony alkalmazások
érdekében célszerű az alakstabilitás megtartása, mivel az alakinstabil buborékok felbomlásából
keletkező kisméretű buborékok általában kevésbé gerjeszthetők a felületi feszültség összehúzó hatása miatt, ami rontja az alkalmazások hatékonyságát. 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).
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
hajtóereje [17]. Ezzel szemben számos, például egészségügyi alkalmazásban, kerülendő a kiszámíthatatlansága miatt. 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. Az
irodalomban nagy hangsúlyt fektettek a kaotikus és multistabil megoldások megjelenését befolyásoló módszerek leírására (pl. második gerjesztési frekvencia hozzáadásával [18]).
Az ilyen kontroll technikák megfelelő alkalmazásához azonban a bifurkációs struktúra magabiztos ismerete szükséges. Ezért a gömbszimmetrikus buborék bifurkációs struktúrájának
az irodalomnál részletesebb leírását is elvégeztem. Kihasználva a kifinomult nemlineáris dinamikai módszereket, például a pszeudó-ívhossz 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 [19]. 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 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. Az összeroppanó buboréklengések feltérképezésére átfogó paramétertanulmányt
készítettem a pA − ω − T∞ paramétertéren a Keller–Miksis buborékmodell [20] alkalmazásával.

2.1. A matematikai modell
A lehetséges nagy amplitúdójú, összeroppanó buboréklengések miatt figyelembe kell venni
a folyadék összenyomhatóságát. Ezért a számítások során az irodalomban jól ismert Keller–
Miksis buborékmodellt [20] alkalmaztam
!
!
!
Ṙ
3 2
Ṙ
R d (pL − p∞ (t))
Ṙ
RR̈ + 1 −
Ṙ = 1 +
+
,
(2.1)
1−
cL
3cL 2
cL cL dt
ρL
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∞ = 1 bar 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
2σ
Ṙ
+ 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
2σ
RE
pG =
− (pV − P∞ )
,
(2.4)
RE
R
ahol RE = 0,1 mm az egyensúlyi buboréksugár. Adiabatikus állapotváltozást feltételezve politropikus kitevő értéke γ = 1,4. Mivel a számítások során a gerjesztési frekvencia széles
pG + pV = pL +
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tartományon változott, ezért célszerű volt az egyensúlyi buborékmérethez tartozó csillapítatlan
sajátkörfrekvenciával [1]
s
3γ (P∞ − pV ) 2 (3γ − 1) σ
ωE =
+
.
(2.5)
2
3
ρL RE
ρL RE
dimenziótlanítani. Ezzel a számítások során használt (dimenziótlan) relatív frekvencia:
ω
.
ωR =
ωE

(2.6)

A fentebbi egyenletrendszer numerikus megoldásához dimenziótlan változókat vezettem be,
melyek az x1 = R/RE dimenziótlan buboréksugár, az x2 = Ṙ · 2π/(RE · ω) dimenziótlan
buborék falsebesség és a τ = t/(2π/ω) dimenziótlan idő. A rövid ideig tartó kezdeti érték számítások MATLAB szoftveres környezetben készültek, míg a részletes kétparaméteres számításokat GPU-n1 (videokártya) végeztem el C++/CUDA C-ben fejlesztett kezdeti érték megoldó
alkalmazásával. A bifurkációs pontok paraméterkövetését az AUTO [21] peremérték megoldó
és paraméterkövető szoftverrel végeztem el.

2.2. Túlcsillapított buboréklengés
Először 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
5 véletlenszerűen megválasztott kezdeti feltétel előírásával. A számítások végeztével, ahogy azt
a frekvenciaválasz függvények esetében szokás, a buborékválasz maximumát a (relatív) frekvencia függvényében ábrázoltam. A számítás eredményeként elkészült frekvenciaválasz függvényeket a 2.1. 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. Látható, hogy a buborék egy nemlineáris lengőrendszerként viselkedik,
ahol a nemlinearitás következtében nagyobb gerjesztési amplitúdó mellett a fő rezonanciacsúcs
hiszterézissé alakul, illetve felharmonikusok is megjelennek.
A frekvenciaválasz függvényekből (2.1. 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 [1]
s
8µ2L
3γ (P∞ − pV ) 2 (3γ − 1) σ
+
−
.
(2.7)
ωP =
2
3
4
ρL RE
ρL RE
ρ2L RE
Alacsony hőmérsékleten a nagy viszkozitás miatt, a (2.7) 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. Megjegyzendő, hogy a kritikus hőmérséklet független a gerjesztés nyomásamplitúdójától. A vizsgált RE = 0,1 mm buborékméret esetén a kritikus hőmérséklet értéke
1

A rendelkezésre álló videokártya egy GeForce GTX TITAN BLACK típus, amely dupla pontosságú számítási
teljesítménye 1707 GFLOPS.
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2.1. 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.

T∞,kritikus = 27,44 ◦ C, melyhez a 2.1. ábrán a piros színnel jelölt nagyítási görbék tartoznak.
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.

2.3. A nyomásamplitúdó–hőmérséklet paramétertér vizsgálata
Mivel a buborékméret hosszú távon (a diffúziós növekedés következtében) igazodni fog a gerjesztési frekvenciához tartozó rezonanciamérethez [22], ezért a nyomásamplitúdó–hőmérséklet
paramétertér vizsgálatát az RE = 0,1 mm buborékmérethez tartozó rezonanciafrekvenciás (ω =
ωE (RE )) gerjesztés mellett végeztem el, vagyis a gerjesztési frekvencia értéke f = ω/2π ≈
29,3 kHz volt. A paramétertér vizsgálatára először egyparaméteres Mach-számra (Ṙ/cL ) és relatív expanziós viszonyra ((Rmax − RE )/RE ) skálázott bifurkációs diagramokat készítettem a
pA nyomásamplitúdó mentén, miközben a T∞ hőmérsékletet 20 − 70 ◦ C között változtattam
5 ◦ C-ként. A számítási eredményekből levont legfontosabb következtetés az, hogy a fontosabb
(2, és 3 periódusú) periodikus megoldásokat határoló bifurkációs pontok jó közelítéssel egy
adott erősség összeroppanás elérése után jelennek meg. Megállapítható tehát, hogy a domináns
periodikus megoldások megjelenése alapján becslés adható az elérhető maximális összeroppanás erősségre.
A domináns periodikus megoldásokat határoló bifurkációs pontok kétparaméteres (pA − T∞ )
lekövetésével az összeroppanás erősség szintek elhatárolhatók a vizsgált paramétersíkon. A
kétparaméteres bifurkációs görbék a 2.2. ábrán (fázisdiagram) láthatóak. A perióduskettőző bifurkációkhoz a folytonos, a nyereg–csomó bifurkációs pontokhoz a szaggatott görbék tartoznak.
A kék, barna és sárga területeken rendre 1, 2 és 3 periódusú megoldások léteznek, míg a fehér
területen a megoldás perióduskettőző sorozatokon keresztül kaotikussá válhat. A domináns, 2
és 3 periódusú megoldások (Rmax − RE )/RE = 1,2 2 és 2,5 expanzió viszony (ld. feketével
jelölt szintgörbék) elérése után jelennek meg. Az ábrából látható, hogy magasabb hőmérsékle5
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2.2. ábra. A domináns periodikus megoldásokat határoló 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. A függőleges
fekete folytonos vonal a T∞,kritikus = 27,44 ◦ C túlcsillapítási határt jelzi. A folytonos fekete
vonalak jelölik a relatív expanziós viszony szintgörbéket.

ten a bifurkációs görbék és a szintgörbék egybeesnek, alacsony hőmérsékleten széttartanak, így
tehát ez alsó becslést ad az elérhető összeroppanás erősségre. Ez a leírási mód lehetőséget ad az
összeroppanás erősségének becslésére a gyakorlatban, mivel az akusztikus kavitációs zaj spektrumából könnyedén lehet következtetni egy periodikus megoldás megjelenésére. A kavitációs
zaj spektrumában az 1/m rendű csúcsok megjelenése az m periódusú megoldások létrejöttére
utalnak. Ez az irodalomban is gyakran alkalmazott indirekt mérési módszer.

2.3. ábra. Az emittált nyomásjellel arányos R2 · R̈ + 2 · RṘ2 mennyiség alapján FFT-vel számolt frekvencia spektrum-bifurkációs diagram T∞ = 50 ◦ C környezeti hőmérsékleten. A színskála a
spektrum amplitúdóját mutatja.
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2.3. A NYOMÁSAMPLITÚDÓ–HŐMÉRSÉKLET PARAMÉTERTÉR VIZSGÁLATA
Ezt mutatja az emittált nyomásjellel arányos R2 · R̈ + 2 · RṘ2 mennyiséggel alapján gyors
Fourier transzformációval készült frekvencia spektrum-bifurkációs diagram a 2.3. ábrán. A
2.2. és a 2.3. ábrák összevetéséből látni, hogy magasabb hőmérsékleten ahol a szintgörbék
jó közelítéssel egybeesnek a bifurkációs görbékkel, az alkalmazásokhoz szükséges elméleti (Rmax − RE )/RE = 2 határ eléréséhez a 3 periódusú megoldás (1/3-os frekvenciacsúcs)
megjelenésére kell törekednünk. A hőmérséklet csökkenésével a kavitációs határ szintgörbéje
fokozatosan közelít az első perióduskettőző görbe felé (piros görbe a 2.2. ábrán). Ez azt jelenti, hogy alacsonyabb hőmérsékleten (hozzávetőleg T∞ = 30 ◦ C) az 1/2-es frekvenciacsúcs
megjelenésével is elérhető kellő erősségű összeroppanás érhető el.

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
3γ(P∞ − pV ) 2
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
T∞,kritikus = 70,71
− 43,27,
(T.2)
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
A buborék stabilitásvesztése az ultrahangos technológiák hatékonyságát korlátozhatja. Például az alakinstabil buborék apróbb buborékokra eshet szét, vagy nem-gömbi lengéseket végezhet
[23]. 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 dolgozatban is vizsgált glicerin, a fragmentálódással
létrejött kis buborékméret mellett túlcsillapítás is bekövetkezhet, ami a hatékony alkalmazás
korlátja. Ezért egy lényeges megválaszolandó kérdés, hogy a buborék milyen paraméterek mellett képes megőrizni az alakstabilitását, miközben az alkalmazásokhoz szükséges kellő erősségű
összeroppanásokat végez. Ennek megválaszolására alakstabilitási vizsgálattal egybekötött paramétertanulmányt végeztem a pA − ω − T∞ paramétertéren. Az alakstabilitási vizsgálatokhoz
a (2.1) Keller–Miksis egyenlet kiegészítésre szorul azért, hogy a felületi hullámok lengését is
modellezni tudjuk. A felületi hullámok leírására az irodalomban több modell is rendelkezésre
áll, melyek közül a viszkózus közegek esetén alkalmazható kettő segítségével végeztem el a
stabilitási vizsgálatokat.

3.1. Felületi hullámok
Az alakstabilitási vizsgálatok során 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, Ylk az l-edik módushoz tartozó k rendű felületi
harmonikus függvény, al a zavarás nagysága (hullámamplitúdó). Linearizált rendszerben a felületi hullám dinamikája független a felületi harmonikus függvény k rendjétől és módusonként
egy-egy lineáris integrál-differenciálegyenlet megoldása szükséges [24]
#
"
µL
Ṙ
ȧl
äl + 3 + 2(l + 2)(2l + 1)
R
ρL R 2
"
#
R̈
σ
µL Ṙ
+(l − 1) − + (l + 1)(l + 2)
+ 2(l + 2)
al
R
ρL R 3
ρL R 3
(3.2)
 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,
ρL R3 R(t) rl
ahol U (r, t) az örvényesség toroid komponense, melyet időben az alábbi parciális differenciálegyenlet ír le:
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∂U (r, t)
∂
+
∂t
∂r




R2
µL ∂ 2 U (r, t)
µL
ṘU
(r,
t)
=
− l(l + 1)
U (r, t),
2
2
r
ρL ∂r
ρL r 2

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

(3.3)

(3.4)

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 ((3.3) egyenlet), majd a kialakult örvényesség
visszahat a buborék felületi dinamikájára ((3.2) egyenlet).
Mivel az örvényesség csak a buborék közelében jelentős, ezért a (3.2) egyenletben szereplő
integrálok határréteg közelítéssel („boundary layer approximation” - BLA) vehetők figyelembe
úgy, hogy az integrálandó függvény értéket megszorozzuk a δ határréteg vastagsággal. Az
integrál közelítés után egy egyszerűbb dinamikai egyenletre jutunk [25]
#
µL
2l(l + 2)2 µL
Ṙ
+
ȧl
äl + 3 − 2(l − 1)(l + 1)(l + 2)
R
ρL R2 1 + 2δ/R ρL R2
"
R̈
σ
+(l − 1) − + (l + 1)(l + 2)
R
ρL R3
#


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

(3.5)

ahol a határréteg vastagsága
r
δ = min

µL R
,
ρL ω 2l


.

(3.6)

BLA közelítéssel nincs szükség az örvényesség parciális differenciálegyenleten keresztül történő számítására, ezáltal a szükséges számítási igény is jelentősen csökken.
Annak érdekében, hogy a fentebbi egyenletek a 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
0
hullám amplitúdó és a dimenziótlan idő szerinti deriváltja αl,2 = αl,1
. Továbbá, a félvégtelen
[R(t), ∞[ tartományon értelmezett U örvényességet a rögzített [1, 0[ tartományra transzformáltam át egy új z = R(t)/r helykoordináta bevezésével. Az örvényesség diszkretizációja
Csebisev spektrál kollokációs módszerrel történt [26], ezzel a parciális differenciálegyenletet
egy közönséges differenciálegyenlet rendszerré alakítva. A z(r) szerinti itegrálok a kvadratúra
súlyok alkalmazásával lettek meghatározva. A stabilitási vizsgálatokhoz szükséges számításokat GPU-n végeztem el.

3.2. Stabilitási diagramok
A stabilitási térképek számítása két lépésben valósult meg. Először feltérképeztem a buborék
dinamikáját csak a radiális lengések figyelembevételével, ami a Keller–Miksis egyenlet (felületi dinamika nélküli) megoldását, és periodikus, illetve kaotikus attraktorok keresését jelenti.
Ez a GPU-ra írt nagy hatékonyságú kezdeti megoldóval történt véletlenszeren előírt kezdeti
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3.1. ábra. Stabilitási térképek a hatodik felületi módusig ábrázolva különböző T∞ glicerin hőmérsékletek mellett. A bal és jobb oszlopban a határréteg modellel, illetve a teljes modellel készült
számítás eredménye láthatóak. A fehér és színes területek a stabil illetve instabil (leginstabilabb módus) lengéseket jelölik.

feltételek alkalmazásával. Majd minden egyes a Keller–Miksis egyenlettel feltárt periodikus
és kaotikus megoldásra külön-külön megvizsgáltam az alakstabilitást. Ehhez csatolni kellett a
Keller–Miksis egyenlethez az egyik felületi dinamikai modellt, folytatni az integrálást és meghatározni az adott módusra jellemző növekedési rátát, ebből pedig a stabilitást.
Így számított stabilitási térképek láthatóak a 3.1. ábrán a hatodik módusig kiszámítva. A
bal és a jobb oldali ábrasorozat a határréteg közelítéssel, illetve a teljes modellel készült. A
fehér és színes területek a stabil és instabil területeket jelölik. Az 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. A határréteg modellel készült stabilitási térképek a paramétertér
10
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500 × 1151 felbontása mellett készültek. Mivel a teljes modellel történő számítás nagyobb
számítási erőforrást igényel (PDE-t is meg kell oldani), ezért ekkor a számításokat durvább,
250 × 576 felbontás mellett végeztem el. 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, így egy módus esetén a futási idő 10 − 20 óra közé tehető.
Az ábra azt mutatja, hogy magas hőmérsékleten (3.1.E-F. ábra) a határréteg közelítéssel és
a teljes modellel 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 3.1.B és D. ábrák (teljes modell) alapján látható. Ez az instabil terület azonban a 3.1.A. ábrán (határréteg közelítés) egyáltalán nem jelenik
meg, illetve a 3.1.C. ábrán is kevésbé erőteljes, mint a 3.1.D. ábrán az látható volt. Az ábrán
nem jelölt 45 ◦ C hőmérséklet alatt a vizsgált paramétertér mindkét esetben stabilizálódott.
Az ábrákon a tehetelenségi kavitációs határt jelentő (Rmax − RE )/RE = 2 szintgörbék 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.
Ezek alapján belátható, hogy jelentősen nagyobb erősségű összeroppanás nem érhető el a hőmérséklet növelésével. Azonban magasabb hőmérsékleten, a kisebb viszkozitás következtében
a buborék elveszti az alakstabilitását. 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. 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.

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, ezért
a kutatók nagy hangsúlyt fektetnek ezeknek a problémáknak a megoldására, amelyek gyakran
komplex, olykor megjósolhatatlan kaotikus viselkedést mutatnak, mint például a turbulencia
jelensége. Még egy olyan egyszerű nemlineáris lengőrendszer, mint buborék is komplex viselkedést mutat periodikus gerjesztés hatására. A gerjesztett buborékok dinamikáját az elmúlt
évtizedekben részletesen vizsgálták az irodalomban, így a buborékok számos nemlineáris lengőrendszeri tulajdonságát numerikusan és méréssel is sikerült igazolni, mint például perióduskettőződő sorozatok, kaotikus lengések, vagy multistabilitás [27].
A jelen fejezetben a harmonikus és alharmonikus rezonanciák átfogó kétparaméteres bifurkációs struktúrájának leírását mutatom be. A harmonikus rezonanciák a jól ismert Farey–féle fa
struktúrába rendezhetők. E struktúrák felépülését jelentősen befolyásolja a disszipáció mértéke.
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. A fejezetben
tett megállapítások segítséget nyújthatnak a gerjesztett nemlineáris rendszerekre jellemző káosz/multistabilitás szabályozásában.

4.1. A disszipáció hatása a harmonikus rezonanciákra
A harmonikus rezonanciák (sajátfrekvencia alatti terület) bifurkációs struktúrájának kialakulását a hőmérséklet (disszipáció) változtatásán keresztül vizsgáltam, melyhez részletes kétparaméteres számításokat végeztem 20 − 70 ◦ C között. A 4.1. ábrán részlet látható a különböző
hőfokon készült kétparaméteres számítási eredményekből. Mivel az együttlétező megoldások
feltárására több véletlenszerűen megválasztott kezdeti feltételt írtam elő, ezért az ábrán az adott
pA − ωR értékpár mellett számított legnagyobb periódussal rendelkező megoldás periódusidejét
tüntettem fel. Az ábrák felbontása és az alkalmazott kezdeti értékek száma képaláírásban olvasható. A bifurkációs struktúra vizsgálatához a nyereg–csomó bifurkációs görbék (szaggatott
görbék) kiszámítása is szükségessé vált, ezért ezeket az AUTO programmal határoztam meg.
A nemlineáris lengőrendszerek tanulmányozása során megállapították, hogy a nemlineáris rezonanciák egy (n, m) számpárral (renddel) jellemezhetők, ahol n a torziószám és m a periódusszám. Ez a rend olvasható a bifurkációkhoz húzott nyíl mellett. Az SN/PD jelölés az angol
kifejezések alapján („Saddle–Node”) nyereg–csomó és („Period Doubling”) perióduskettőző
bifurkációra utal.
Az ábrából látható, hogy alacsony T∞ = 30 ◦ C hőmérsékleten (4.1.A. ábra) a teljes vizsgált
paramétertéren csak 1 periódusú megoldások léteznek. A hőmérsékletet T∞ = 50 ◦ C-ra emelve
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4.1. 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)). Az
ábrák felbontása és a kezdeti feltételek száma az (A)-(C) diagramok esetén: 501 × 651 × 3,
és a (D) diagram esetén: 751 × 1501 × 5.

(4.1.B. ábra) 2 periódusú ablakok jelennek meg a zöld területen a PD (3, 2) és PD (5, 2) rendű
bifurkáción keresztül, továbbá látható az is, hogy a fő rezonancia és egy harmonikus rezonancia
is megjelenik hiszterézis formájában az SN (1, 1) és az SN (2, 1) rendű görbével határolt területen. A PD (3, 2) ultraharmonikuson belül perióduskettőződések is végbemennek a PD (5, 4) és
PD (7, 4) bifurkációkon keresztül. Továbbá a PD (5, 4) bifurkáció által határolt területen belül
káosz (fehér terület) is megjelenik, amelyben SN (4, 3) bifurkáción keresztül egy 3 periódusú
ablak keletkezik. A hőmérséklet még további emelésével újabb harmonikus és ultraharmonikus
rezonanciák formálódnak az SN (n, 1) és PD (n, 2) rendű bifurkációkon keresztül, továbbá a
periodikus ablakok belső struktúrája is bonyolódik, míg a legmagasabb vizsgált hőmérsékleten
(4.1.C. ábra) egy jól felépült struktúrát nem látunk. Az SN (n, 1) és PD (n, 2) harmonikus és
ultraharmonikus rezonanciák gazdag bifurkációs struktúrája már jól ismert vízben gerjesztett
buborékok vizsgálati eredményei alapján [27, 28]. Ekkor a rezonáns megoldások egy úgynevezett Farey-fába rendezhetők 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) harmonikus rezonanciák, a
második szintjén a PD (n, 2) ultraharmonikus rezonanciák helyezkednek el. Az alsóbb szinteken lévő rezonáns megoldások (ultraharmonikus al-struktúrák) pedig a Farey-összeg alapján
képezhetők, azaz két rezonáns megoldás között, amelyek rendje (n1 , m1 ) és (n2 , m2 ) olyan
megoldás létezhet, amelynek rendje az alábbi: (n3 , m3 ) = (n1 + n2 , m1 + m2 ). Egy így fel-
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épített Farey-fa látható a 4.2. 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

5/4
8/5 7/5

6/5

11/6

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

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

A 4.1. ábrát újra megvizsgálva, egyelőre eltekintve a periodikus ablakok belső struktúrájától, megállapítható, hogy a hőmérséklet növelésével a magasabb rendű SN (n, 1) és PD (n, 2)
rezonanciák felváltva jelennek meg, azaz a Farey-fa (4.2. ábra) első két szintje jobbról balra
a nyilak mentén haladva, alternálva bontakozik ki. A Farey-fa alsóbb szintjeinek vizsgálatára
további kétparaméteres számításokat végeztem. Mivel A PD (n, 2) ultraharmonikus rezonanciákon belül megjelenő bifurkációs minták önhasonlók, ezért csak a PD (3, 2) területen belül
megjelenő bifurkációs struktúrát vizsgáltam részletesen. Az erről a területről készült periódusdiagram a 4.1.D. ábrán látható. 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 (kék terület) megjelenése várható az SN (4, 3) bifurkáción keresztül. A
számítási eredmények azonban azt mutatták, hogy a Farey-fa alsóbb szintjein lévő megoldások (ld. 4.2. ábra 10/7 és 7/5) korábban megjelennek, mint az SN (4, 3) bifurkáción keresztül
létrejövő megoldás. Megállapítható tehát, hogy a Farey-fa ezen ágán lévő megoldások a várakozástól eltérően, lentről felfelé haladva jelennek meg, amit a 4.2. 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. 4.1.D. ábra.) Ez eseteben az alstruktúrák a várakozásnak megfelelően, azaz a hőmérséklet növelésével fentről lefele (4.2. ábrán jelölt nyilak mentén) jelennek
meg. Ezek alapján megállapítható, hogy a Farey-fa egyes szintjei a disszipáció változásával
lentről felfelé, majd fentről lefelé haladva jelennek meg.

4.2. Az alharmonikus rezonanciák bifurkációs struktúrája
Az alharmonikus rezonanciák (sajátfrekencia feletti terület) még alacsony hőmérsékleten, a
nagy viszkózus csillapítás ellenére is megjelennek, viszont ehhez a nyomásamplitúdó és a frekvencia paraméterpár növelése szükséges. 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
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4.3. 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.

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. Egydimenziós bifurkációs számítások útján azonosítottam az alharmonikus rezonanciák megjelenéséhez köthető SN (1, m) rendű bifurkációs pontokat, majd a bifurkációs
pontok kétparaméteres lekövetését végeztem el az AUTO program segítségével. A számítás
eredményeként kirajzolódott az alharmonikus rezonanciák bifurkációs struktúrája. A 3 periódusú alharmonikus rezonancia esetén egy gazdag belső bifurkációs struktúra is kirajzolódott,
amit a 4.3. ábra mutat. A nyereg–csomó (SN) bifurkációs görbéket a szaggatott, míg a perióduskettőző (PD) bifurkációs görbéket a folytonos vonalak jelölik. Az egyes bifurkációs görbék
rendje a görbékre mutató nyíl mellett olvasható.
Az ábra alapján látható, hogy a teljes bifurkációs struktúra önhasonló blokkokból épül fel,
melyeket arab számok jelölnek. Megvizsgálva a bifurkációs görbék rendjét, három különböző
mintát lehet felismerni, amelyeket az 5. tézisben lévő piktogramok foglalnak össze. Az 1. és 3.
bifurkációs blokk egy „V" és egy „U" alakú nyereg–csomó bifurkációs görbéből, és a mellettük
haladó perióduskettőző görbékből áll. 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 az (a) jelű piktogramjának felelnek meg. Megjegyzendő továbbá, hogy ez a
bifurkációs minta írja le a többi m ≥ 3 periódusú alharmonikusok megjelenését.
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Az összes többi bifurkációs blokk esetében a görbék azonos mintát rajzolnak ki a paramétersíkon, azonban 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 [19, 29]. Megállapítható tehát, hogy azonos bifurkációs minták szolgálnak a
harmonikus és alharmonikus rezonanciák építőelemeiként.

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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