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1. Bevezetés

Egy folyadéktér nagy frekvenciájú és amplitúdójú ultrahanggal történő besugárzása esetén
abban kis buborékok képződhetnek. A folyadéktérbeli oszcilláló nyomásmező miatt az abszolút
nyomás akár negatívvá is válhat a hanghullám depresszió fázisában [1]. Ennek következtében
az akusztikus hullám által okozott húzófeszültség erősebb lesz, mint a kontinuumnak tekintett
folyadék szakítószilárdsága. Ez olyan gáz-/gőzbuborékok képződéséhez vezet, amelyek a nyo-
mástér folyamatos változása miatt a térben mozognak valamint saját központjuk körül radiálisan
lengenek. A hanghullám depressziós szakaszán a párolgás és a tágulás miatt növekednek. Ez-
után egy másodperc töredék részén belül a negatív nyomás túlnyomássá válik, és a buborékok
összehúzódnak, vagy akár összeroppannak. A buborék összeroppanása annyira erős lehet, hogy
a nyomás és a hőmérséklet a buborékok kis környezetében akár 1000 bar és 5000 K értéket is
elérhet [2]. Az összeroppanás gömbszimmetrikus nyomáshullám kialakulásához vezet, amely
lökéshullámmá alakulhat át. Egy másik jelenség, ami az összeroppanással hozható kapcsolatba,
a szonolumineszcencia, vagy fénykibocsátás [3].

Ezt a jelenséget akusztikus kavitációnak hívjuk, a jelenség fizikai hatásai számos kutatót
motiváltak arra, hogy azt elméleti szinten kutassák, vagy különböző területeken alkalmazzák.

1.1. Akusztikus kavitáció alkalmazási lehetőségei

Az akusztikus kavitáció és a buborék összeroppanásával járó hatások számos ipari területen
fontosságú szerepet játszanak. A modern kémia egyik sikertörténete a kémiai hozam növelésére
ultrahang alkalmazása, ezt nevezzük szonokémiának. A tudományterület egyik legfontosabb
célja például a hidroxil (′OH), hidrogén (H′), valamint hidroxil- (HO′

2) gyökök és hidrogén-
peroxid (H2O2) létrehozása. Az első két gyök képződése általában az összeroppanást követő
magas hőmérséklet hatására, a buborék belsejében történik [4]. Például szennyvíz tisztításánál
az erősen reakcióképes szabad gyökök képződése elengedhetetlen az oxidációs folyamatokhoz
[5]. Az ultrahang alkalmazása ígéretes módszer a membránok és szilárd felületek pórusainak
és felületének tisztítására is.

Az ultrahanggal továbbfejlesztett technológiák alapvető tulajdonsága, hogy általában költ-
séghatékonyabbak, mint más kereskedelmi módszerek. Ezért ez a kutatási terület folyamatosan
növekszik, és a szonokémiai reaktorok optimalizálásával új alkalmazási lehetőségeket keresnek.

1.2. A disszertáció céljai

Az akusztikusan gerjesztett buborékok témájában számos könyv, cikk és numerikus tanul-
mány készült az elmúlt évtizedekben. A számítási eredmények feltárták a rendszer igen össze-
tett voltát, például egyetlen kontroll paraméter függvényében a váltakozó periodikus és kaoti-
kus ablakok struktúráját, vagy a gerjesztő frekvencia függvényében a rezonancia-tulajdonságot.
Mindezek harmonikus gerjesztés esetén a buborékoszcillátor nemlinearitásának köszönhetőek.
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1. BEVEZETÉS

A nemlineáris rendszerek másik lényeges tulajdonsága, hogy egy adott paraméterkombi-
nációnál több stabil periodikus és/vagy kaotikus megoldás létezhet együtt. Az alkalmazások
szempontjából a rendszer multistabilitását általában szabályozni kell, mivel a különböző sta-
bil megoldások jelentősen eltérő rendszerteljesítményt jelenthetnek (pl. egy buborék kémiai
kibocsátása), vagy veszélyeztethetik a reprodukálhatóságot és megbízhatóságot. A különféle
stabil megoldások vonzási tartománya általában fraktálszerű halmazt alkot az értelmezési tar-
tományon; ennélfogva a kezdeti feltételek megfelelő kiválasztása nem mindig lehetséges. Még
akkor is, ha a kezdeti feltételt megfelelően választják meg, egy kis zavarás a rendszert másik
működési pályára térítheti. Ezért a multistabilitás kontrollálása a nemlineáris dinamikában igen
kutatott téma. Az elmúlt években számos kontroll technikát hoztak létre.

Kutatócsoportunk, a témavezetőm vezetésével, és a Göttingeni Egyetemmel (Drittes Physi-
kalisches Institut, Georg-August-Universität Göttingen, Werner Lauterborn, Ulrich Parlitz és
Dr. Robert Mettin kutatócsoportja) együttműködve sikeresen dolgozott ki egy kontroll mód-
szert, amellyel egy gerjesztett rendszer bármilyen stabil megoldásra rávezethető egy második,
ideiglenes gerjesztési frekvencia alkalmazásával [6]. Ez a módszer jól alkalmazható harmoniku-
san gerjesztett nemlineáris oszcillátorok esetében—mint amilyen egy akusztikusan gerjesztett
egyetlen buborék—egy második harmonikus gerjesztési komponens ideiglenes hozzáadásával.
Így a rendszer átmenetileg kétfrekvenciás gerjesztéssel rendelkezik. Ennek a módszernek az
egyik hátránya, hogy a megfelelő működtetéshez a rendszer részletes bifurkációs struktúráját
kell ismerni. E disszertáció elsődleges célja tehát az egyfrekvenciás gerjesztés esetén egyet-
len gázbuborék bifurkációs struktúrájának leírása, valamint a gerjesztési nyomásamplitúdó-
frekvencia paraméter síkjában a multistabil tartományok feltárása különböző méretű buborékok
esetében.

A két frekvenciával gerjesztett egyetlen buborékok fent említett elméleti megértésének támo-
gatása céljából két frekvenciájú méréseket végeztem egy német akadémiai ösztöndíj program
keretein belül (DAAD—Deutscher Akademischer Austauschdienst) a németországi göttingeni
Georg-August Egyetemen. A gyors kamerával készített videofelvételekből a gerjesztett bu-
borékfelhőben az egyes buborékok sugárirányú rezgését digitális képfeldolgozási technikával
dolgoztam fel. A dolgozatban a két frekvencián gerjesztett buborék sugár-idő görbe numerikus
szimulációkkal való összehasonlítását végeztem el, és a számítások alapján a modellillesztésre
(az ismeretlen paraméterek meghatározására) egy módszert mutatok be. A felvételekből ki-
nyerhető információ mennyisége és érvényessége a modell bonyolultságától is függ. Itt a fő
technikai nehézség az ismeretlen paraméterek nagy száma és meghatározása, a szimulált és a
mért buboréksugár görbék összehasonlítása.

A numerikus számításokat C++/CUDA C-ben megírt programkóddal végeztem el a grafikus
processzorok (GPU) nagy számítási kapacitásának kihasználása, valamint az ismeretlen rend-
szerparaméterek meghatározásának felgyorsítása érdekében.
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2. A buborékoszcillátor bifurkációs
struktúrája

Ebben a fejezetben a Keller–Mikis buborékoszcillátor [7] bifurkációs struktúráját térképezem
fel. A harmonikus gerjesztés paramétereinek terében átfogó paraméter vizsgálatot végeztem el,
amelynek eredményeképp a bifurkációs struktúrát részletesen feltártam a pA nyomás amplitú-
dó, mint kontrollparaméter függvényében különböző relatív frekvenciák esetén. Látni fogjuk,
hogy a buborék linearizált sajátfrekvenciája alatti gerjesztés esetén a buborék-oszcillátor első-
sorban monostabil, míg felette az oszcillátor multistabilitása a gerjesztő frekvencia növekedésé-
vel egyre erősebbé válik. Az eredmények azt mutatják, hogy a buborék oszcillátor bifurkációs
struktúrája jól rendezett ebben a két paraméter terében.

2.1. A matematikai modell

A numerikus számításokhoz az egyetlen gázbuborék nagy amplitúdójú, összeroppanó oszcil-
lációt helyesen modellező Keller–Miksis egyenletet használtam:(
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Ez egy nemlineáris másodrendű közönséges differenciálegyenlet, amely egy gömbszimmetri-
kus buborék R(t) sugarának t időbeli megváltozását írja le. Az egyenlet figyelembe veszi a
folyadéktérben a hullámterjedést az Ṙ/cL Mach-szám elsőrendű közelítésével. A pont az idő
szerinti deriválást jelöli. ρL és cL a folyadék sűrűsége és a folyadékbeli hangsebesség.

A buboréktól távol a nyomás

p∞ = P∞ + pA sin(ωt) (2.2)

alakban írható, ahol P∞ = 1 bar a környezeti nyomás, pA és ω a periodikus gerjesztés nyomá-
samplitúdója, valamint körfrekvenciája. A mechanikai egyensúly a buborék falánál pedig:

pG + pV = pL +
2σ

R
+ 4µL

Ṙ

R
, (2.3)

ahol a buborék belsejében a nyomás a gáznyomás pG és a nem kondenzálódó gőznyomás pV
összege. pL a folyadéktér nyomása a buborék falánál. σ a felületi feszültség, µL a folyadék
dinamikai viszkozitása. A buborékban a gáz állapotváltozását politropikusnak feltételezve a
gőznyomás meghatározható:

pG =

(
2σ

RE

− pV + P∞

)(
RE

R

)3n

, (2.4)
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2. A BUBORÉKOSZCILLÁTOR BIFURKÁCIÓS STRUKTÚRÁJA

itt RE = 0,1 mm a buborék egyensúlyi sugara és n = 1,4 a politropikus kitevő.
A numerikus számításokhoz (2.1)-(2.4) egyenleteket szükségszerű elsőrendű egyenletrend-

szerré, valamint dimenziótlan formába átírni. Ehhez a dimenziótlan idő τ = tω/(2π), a dimen-
ziótlan buboréksugár y1 = R/RE , és a dimenziótlan buborék falsebesség y2 = 2πṘ/(REω).
A gerjesztési frekvencia több nagyságrenden belül változhat, így azt is érdemes dimenziótlan
formában használni, ehhez a buborék dimenziótlan sajátfrekvenciája ω0 használható az alábbi
módon:

ωf =
ω

ω0

, (2.5)

[8] alapján ω0 az alábbi egyenlettel számolható:

ω0 =

√
3n(P∞ − pV )

ρLR2
E

+
2(3n− 1)σ

ρLR3
E

− 8µ2
L

ρ2LR
4
E

. (2.6)

A számításokat P∞ = 1 bar környezeti nyomású és T∞ = 25 oC környezeti hőmérsékle-
tű tiszta víz paramétereire végeztem el, melyeket a Haar–Gallagher–Kell állapotegyenlet [9]
segítségével számoltam ki.

2.2. A bifurkációs struktúra

Egy adott paraméterkombinációnál létező stabil megoldások feltérképezéséhez az egyenlet-
rendszert kezdetiérték problémaként kezelve oldottam meg, annyi iteráción végezve el, amennyi
szükséges volt ahhoz, hogy a megoldás "rákonvergáljon" egy stabil pályára. A konvergencia
után a stabil pálya különböző tulajdonságait, mint például a Poincaré-metszetének P (y1) és
P (y2) koordinátáit és az m periódusát mentettem el. A bifurkációs struktúra feltérképezésé-
hez először bifurkációs diagramokat készítettem különböző ωf relatív frekvenciák mellett, és a
nyomásamplitúdó, mint kontroll paraméter függvényében a Poincaré-metszet P (y1) első koor-
dinátáját ábrázoltam. A lényeges együtt létező stabil megoldások felderítése érdekében minden
paraméter kombinációnál 5 különböző kezdetiérték feladatot oldottam meg véletlenszerűen vá-
lasztott kezdetiérték estén. A pA nyomásamplitúdó a 2.1 ábra mindkét bifurkációs diagramján
a 0 bar és 5 bar között változik 0,01 bar lépésközzel.
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2.1. ábra. A Poincaré-metszet első koordinátája P (y1) a gerjesztés amplitúdó függvényében: A) ωf =
0.5 és B) ωf = 2.

Az A) panel a lineáris rezonancia frekvencia alatti bifurkációs struktúrát mutatja (ωf = 0,5).
Itt a kezdeti 1 periódusú orbit, amely a gerjesztetlen rendszer egyensúlyi y1,E = 1 buboréksuga-
rából indul ki, egy periódus-kettőző (PD) bifurkáción megy keresztül, majd pA = 1 bar körül
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2.2. A BIFURKÁCIÓS STRUKTÚRA

elveszti stabilitását. Itt egy vékony paramétertartományon kaotikus megoldás is létezik, amelyet
a sűrűn elhelyezkedő Poincaré pontok jelölnek. A felső 1 periódusú megoldás, amely nyereg-
csomó (SN ) bifurkáción keresztül jelenik meg, egy Feingenbaum-fél PD bifurkációsorozaton
keresztül kaotikus tartománnyá alakul.

A B) panel a ωf = 2 relatív frekvencia esetében mutatja a bifurkációs struktúrát. Itt a kezdeti
1 periódusú megoldás kis nyomásamplitúdó mellett PD bifurkáción megy keresztül. Ez a je-
lenség, a kétszeres sajátfrekvencián gerjesztett nemlineáris rendszereknél jól ismert [10, 11]. A
kialakuló 2 periódusú megoldás körülbelül pA = 3 bar nyomás amplitúdóig létezik. Eközben
egy együttlétező 3 periódusú attraktor jelenik meg SN bifurkáción keresztül, majd egy PD
kaszkádban fejeződik be. A bifurkációs struktúrában pA = 3,5 bar felett periodikus és kaotikus
ablakok váltakozva jelennek meg.

A multistabilitás szempontjából a buborék lineáris rezonanciafrekvenciája alatt a rendszer el-
sősorban monostabil. Annak ellenére, hogy ωf = 0, 5 esetén a 2 és a 3 periódusú megoldások
együtt léteznek az 1 periódusú megoldással, ezek tartománya olyan kicsi, hogy a multistabilitás
jelentősége elenyésző. ωf növekedésével azonban a paramétertartomány nagy részére multista-
bilitás jellemző, így az oszcillátor bifurkációs struktúrája rendkívül összetett.
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2.2. ábra. Az (1,m) rendű szubharmonikus rezonanciagörbék kétdimenziós struktúrája, ahol a bifurká-
ciós görbét alkotó pontok periódusa m = 1 . . . 9. A folytonos és szaggatott görbék rendre a
nyeregcsomó SN illetve perióduskettőző PD bifurkációs görbék.

A (2.1) egyenlettel leírt buborékoszcillátor bifurkációs struktúrájának jellemzésére az n torziós-
és az m periódus számokat használtam. Egy periodikus pálya torziószáma a pálya körüli közeli
trajektóriák átlagos tekeredési száma egy periódus alatt; bifurkációs pontok környezetében ez a
szám egész szám. Nemlineáris rendszer rezonancia görbéit egyértelműen meghatározzák annak
periódusa és torziószáma [12].

A szubharmonikus rezonancia-család globális feltérképezéséhez az ωf = 5 relatív frekven-
ciánál talált SN pontokat, és a Feigenbaum kaszkádjukban az első PD pontot követtem végig
a pA nyomásamplitúdó és ωf relatív frekvencia síkjában. A szubharmonikus rezonanciákat fel-
építő bifurkációs görbék azok, melyeknek rendje (1,m). A kétparaméteres lekövetéshez az
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2. A BUBORÉKOSZCILLÁTOR BIFURKÁCIÓS STRUKTÚRÁJA

egyenletet peremérték-feladatként fogalmaztam meg. A számítási eredményeket a 2.2 ábra mu-
tatja. A folytonos és szaggatott görbék rendre a nyeregcsomó SN illetve perióduskettőző PD
bifurkációs görbék. Ezen a kétdimenziós ábrán jól látható, hogy a rezonanciagörbék U-alakban
sorakoznak fel egymás után növekvő periódus számmal. Ez a rendezett struktúra az egydimen-
ziós ábrákon nem tükröződik vissza.

1. Tézis

Tekintsük a dimenziótlan Keller–Miksis buborék oszcillátort pA sin(ωt) harmonikus gerjesz-
tés esetén. A folyadék közeg legyen víz, melynek paramétereit a Haar–Gallagher–Kell ál-
lapotegyenlet alapján határozzuk meg T∞ = 25oC hőmérséklet és P∞ = 1bar környezeti
nyomás esetén. A harmonikus gerjesztésben a gerjesztési frekvenciát az ω0 buborék lineari-
zált sajátfrekvenciájával dimenziótlanítjuk: ωf = ω/ω0 és az egyensúlyi buboréksugár legyen
RE = 0,1 mm.
Ekkor a buborékoszcillátor bifurkációs szuperstruktúrájának vázát U alakú szubharmonikus re-
zonanciagörbék sokasága alkotja a gerjesztési frekvencia és amplitúdó paramétersíkon, amennyi-
ben a gerjesztési frekvencia nagyobb mint a buborék lineáris sajátfrekvenciájának a kétszerese.
Minden rezonancia görbe jellemezhető a rendjével 1/n, ahol n a rezonancia görbéket alkotó
megoldások periódusideje, 1 pedig a torzió számuk. A struktúrát a periódusidők egyszerű addi-
tív törvényszerűsége írja le, amely egy egyoldalú Farey-fával leírható. A bifurkációs struktúra
ωf = 2 felett erősen multistabil.

2.3. ábra. A szubharmonikus rezonanciák struktúrája egy egyoldalú Farey-fával leírható.

A tézishez kapcsolódó publikációk: [T1], [T5]
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3. A buborék egyensúlyi méretének hatása
a bifurkációs struktúrára

Általában a buborékok buborékfelhőben léteznek, amelyben azok mérete nem azonos. Víz-
ben tipikusan 1 µm és 0,1 mm között van az egyensúlyi méretük. Így tehát az alkalmazások
szempontjából fontos a buborékok méretét is figyelembe venni.

Korábban Behnia és munkatársai a Keller–Miksis egyenletet alkalmazva megállapították,
hogy a különböző nyomás amplitúdó-válasz görbék bifurkációs struktúrái rendkívül hasonlóak,
amennyiben RE ω értéke állandó, de részletes fizikai magyarázatot és az érvényességi tarto-
mányt nem adtak meg [13]. IttRE a buborék egyensúlyi mérete, a ω pedig a periodikus gerjesz-
tés körfrekvenciája. Ebben a fejezetben ezt a problémát vizsgáltam tovább. Részletes analitikus
és numerikus vizsgálattal megmutattam, hogy Behnia és munkatársai által megállapított feltétel
érvényességét a felületi feszültség és a folyadék dinamikai viszkozitása befolyásolja. Víz ese-
tében a viszkozitás befolyása elhanyagolható, míg a felületi feszültség hatása 5µm-nál kisebb
buborékok esetében válik fontossá.

3.1. A bifurkációs struktúrák hasonlósága

A buborék-oszcillátor bifurkációs struktúrájának gyors áttekintéséhez kétdimenziós ábrákat
(kontúr plotokat) készítettem az egyensúlyi buboréksugár és a nyomásamplitúdó változtatásá-
val, mint kontrollparaméterekkel. Az alkalmazott egyensúlyi sugarak (RE) száma 991 lineári-
san felosztva 1µm és 0, 1 mm között. A pA nyomásamplitúdó 1 bar és 5 bar között változott,
0, 01 bar lépésközzel. Itt minden egyes pA−RE paraméterpárnál 10 kezdetiérték problémát ol-
dottam meg véletlenszerűen kiválasztott kezdeti feltételekkel. A bifurkációs struktúra hatékony
szemléltetéséhez pA −RE síkban stabil megoldások szín-kódolt periódusát ábrázoltam.

A 3.1 ábrán két diagram látható ωf =0,5 (bal oldal) és ωf = 2 (jobb oldal) relatív frekvencián.
Itt most a Poincaré-metszet egyik koordinátája helyett a bekonvergált megoldások periódusa van
ábrázolva színkódolással, így téve könnyen láthatóvá a bifurkációs pontokat a síkon. A 8, illetve
annál magasabb periódusú megoldások—beleértve a kaotikus oszcillációt is—feketével vannak
színezve, tehát mindkét ábrán 4,5 illetve 3,3 bar nyomásamplitúdó felett a fekete színezés azt
jelzi, hogy itt létezik 8 vagy annál nagyobb periódusú megoldás.

Az ábrákon jól látható, hogy a buborék linearizált sajátfrekvenciája alatt és felett is a bifur-
kációs struktúra,— az egyensúlyi buboréksugár méretének függvényében— nem változik meg
lényegesen. Kicsiny buboréksugarak esetében a struktúra minőségbeli változás nélkül tolódik
el a nagyobb nyomásamplitúdó irányában. A vizsgált paramétertartományon, a legkisebb bu-
boréksugár környezetében a kaotikus tartomány eltűnik. A 3.1 ábra két diagramján a piros füg-
gőleges vonalak a talált buboréksugár-küszöböt jelölik RE = 5µm-nél. A bifurkációs struktúra
ennél nagyobb buboréksugár esetén szinte változatlannak mondható.

A továbbiakban Behnia feltételét vizsgáltam meg a dimenziótlan egyenletrendszer elemzé-
sével. Az eredmények azt mutatják, hogy csak két kifejezés van, amelyek továbbra is függnek
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3. A BUBORÉK EGYENSÚLYI MÉRETÉNEK HATÁSA A BIFURKÁCIÓS
STRUKTÚRÁRA

3.1. ábra. A buborék-oszcillátor bifurkációs struktúrája ωf = 0.5 (bal oldal) és ωf = 2 (jobb oldal)
relatív frekvenciák esetében. A színskála a felderített stabil megoldások periódusát jelzi 7-ig
a pA − RE síkon. A 8, illetve annál magasabb periódusú megoldások—beleértve a kaotikus
oszcillációt is—feketével vannak színezve.

RE-től, amennyiben C = RE ω
2π

, ezek:

2σ

RE

, és
4µL
ρLRE

. (3.1)

Ebből következik, hogy ha a dinamikai viszkozitást és a felületi feszültséget tartalmazó tagok
elhanyagolhatók, és C = RE ω/2π konstans, akkor a bifurkációs struktúra nem változik meg.
Ez pontos magyarázatot ad arra, hogy a bifurkációs struktúrák miért hasonlóak nagy paraméter-
tartományon Behnia és társai tanulmányában. Még meg kell vizsgálni, hogy σ és µL miképpen
befolyásolják a bifurkációs struktúrát RE függvényében.

3.2. A buborék linearizált sajátfrekvenciája

Határozzuk meg a kapcsolatot Behnia feltétele

RE ω = konstans (3.2)

és az én számításaim között, vagyis

ωf =
ω

ω0

= konstans. (3.3)

ω0 a buborék linearizált sajátfrekvenciája amelyet (2.6) egyenlet ír le, ezt megszorozva RE-vel
kapjuk

ω0RE =

√
3n(P∞ − pv)

ρL
+

2(3n− 1)σ

ρLRE

− 8µ2
L

ρ2LR
2
E

, (3.4)

amelyet tovább egyszerűsíthetünk

ω0RE =

√
3n(P∞ − pv)

ρL
≈

√
3nP∞

ρL
(3.5)
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3.2. A BUBORÉK LINEARIZÁLT SAJÁTFREKVENCIÁJA

amennyiben a σ felületi feszültség és a µL dinamikai viszkozitás hatását elhanyagoljuk. Érde-
mes észrevenni, hogy a feltételezés egyenértékű Behnia (3.2) feltételével. Vegyük észre azt is,
hogy (3.4)-ben éppen azok a tagok szerepelnek amelyek (3.1)-ben is. Most már látható, hogy
amennyiben RE ω konstans, akkor a relatív frekvencia is állandó:

ωf =
ω

ω0

=
RE ω

RE ω0

. (3.6)

Ebből következik, hogy a (3.2) a (3.3) feltételek megegyeznek, amennyiben σ, µL → 0.
E két feltételnek az érvényességi tartományát a (2.6) linearizált sajátfrekvencia vizsgálatával

adtam meg. A (3.1)-ben definiált két tag hatását ω0-ra a 3.2 ábra szemléltei az egyensúlyi
buboréksugár függvényében logaritmikus skálán. A folytonos fekete görbe a teljes egyenletet,
a kék görbe azt amikor µL-t tartalmazó tag van elhanyagolva, és a piros görbe pedig azt jelenti
amikor a σ-t tartalmazó tag is el van hanyagolva.
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E
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3.2. ábra. A linearizált sajátfrekvencia ω0 az egyensúlyi buboréksugár függvényében, logaritmikus ská-
lán. A fekete görbe jelöli azt, amikor a µL csillapítást és a σ felületi feszültséget tartalmazó
tagok is figyelembe vannak véve. A kék görbe a csillapítatlan sajátfrekvencia, míg a piros
görbe esetében a felületi feszültséget tartalmazó tag is el van hanyagolva.
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3. A BUBORÉK EGYENSÚLYI MÉRETÉNEK HATÁSA A BIFURKÁCIÓS
STRUKTÚRÁRA

1%-os eltérést megengedve a piros illetve a kék görbék valamint a fekete görbe között egy
buboréksugár-küszöbérték adható meg. RE =0,05µm felett a kék és fekete görbék között
nincs szignifikáns eltérés, így ezen a tartományon a csillapítás elhanyagolható, ezt mutatja a
3.2B ábra. Amikor mind a µL, mind σ el van hanyagolva (piros görbe, 3.2C ábra), akkor az 1%
eltérés már RE = 5µm-nál jelenik meg. Mivel a dinamikai viszkozitást tartalmazó tag ezen a
tartományon már elhanyagolható, így ez a különbség a felületi feszültségnek tudható be. Ezek
az eredmények egybeesnek a bifurkációs struktúrákon tett megállapításokkal (3.1 ábra).

2. Tézis

Tekintsük a dimenziótlan Keller–Miksis buborék oszcillátort pAsin(ωt) harmonikus gerjesztés
esetén. A folyadék közeg víz, melynek paramétereit a Haar–Gallagher–Kell állapotegyenlet
alapján határozzuk meg T∞ = 25oC hőmérséklet és P∞ = 1bar környezeti nyomás esetén. A
harmonikus gerjesztésben a gerjesztési frekvenciát az ω0 buborék linearizált sajátfrekvenciájá-
val dimenziótlanítjuk: ωf = ω/ω0 .
Ekkor, amennyiben RE ω/2π konstans, a buborékoszcillátor bifurkációs struktúrája az alábbi
két tagtól függ:

2σ

RE

és
4µL
ρLRE

,

ahol σ a felületi feszültség, µL és ρL a folyadék dinamikai viszkozitása és sűrűsége.
A buborék linearizált sajátfrekvenciája alapján µL RE = 0,05µm felett hanyagolható el, míg σ
RE = 5µm felett. Kisebb buborékok esetén a bifurkációs struktúra nagyobb nyomásamplitú-
dók felé tolódik el kvalitatív változás nélkül.
A tézishez kapcsolódó publikációk: [T2], [T6], [T7]
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4. A folyadék dinamikai viszkozitásának
hatása a bifurkációs diagramra

Korábban láttuk, hogy a folyadék dinamikai viszkozitása µL és a felületi feszültsége σ fontos
szerepet játszik a küszöbértéknél kisebb buborékok lengésében: a bifurkációs struktúra na-
gyobb nyomás amplitúdók felé tolódik el. Ebben a fejezetben megvizsgálom a 3 periódusú
szubharmonikus rezonanciagörbe belső felépítését a gerjesztés 2-dimenziós paraméterterében,
és megvizsgálom a folyadék dinamikai viszkozitásának hatását erre a struktúrára.

Itt meg kell említeni, hogy korábban Klapcsik és munkatársai sikeresen felderítették a teljes
3-periódusú szubharmonikus rezonanciagörbe belső struktúráját a Keller–Miksis buborékosz-
cillátor esetében, amelyben fellelték, hogy a struktúra cikk-cakk mintázatú a gerjesztési ampli-
túdó és frekvencia paramétersíkon [14]. Felfedezték továbbá, hogy ennek a struktúrának a vázát
egy különleges kétparaméteres alakzat alkotja, mégpedig az ún. shrimp-alakú tartományok. Az
ő rendszerük különlegessége, a nagy csillapítású folyadék, amely a folyadék dinamikai viszko-
zitásából származik (glicerin). Érdekességként az én modellemben, kis csillapítású víz paramé-
terei esetén teljesen hiányzik ez a fajta struktúra. Megállapítható tehát, hogy a Keller–Miksis
egyenlet esetében az izoperiodikus shrimp alakú tartományok kialakulásában a dinamikai visz-
kozitásnak fontos szerepe van.

4.1. A viszkozitás hatása a 3-periódusú megoldás belső struktúrájára

Annak érdekében, hogy feltárjam a 3-periódusú megoldás belső struktúrájának átalakulási
módjait a rezonancia családot több dinamikai viszkozitás esetén is kiszámoltam, ezekből kettőt
mutat a 4.1 ábra. A felső és az alsó ábra a kicsi illetve a nagy viszkozitás eseteit mutatja. A µL
dinamikai viszkozitás növekedésével a bifurkációs struktúrában két fő változás ismerhető fel.
Először is az összes görbe a nagyobb nyomás amplitúdó felé tolódik el. Másodszor, az a) és b)
blokkminták fokozatosan megközelítenek és ütköznek egy másik bifurkációs görbe párral, majd
egy összetett interakció alakul ki két SN − PD pár között. A viszkozitás növekedésével ez a
jelenség először a nagy nyomásamplitúdónál figyelhető meg, majd fokozatosan terjed az alacso-
nyabb amplitúdójú régiók felé, kialakítva ezzel a [14]-ben is megfigyelt cikk-cakk-mintázatot
(amely az alsó ábrán is látható).

A 4.2 ábrán csak az a) blokkmintázat számításainak eredményi kerülnek bemutatásra. Az
a) blokk nagyított példáit ábrázolom a cikk-cakk mintában az interakció előtt és után az abban
résztvevő SN − PD bifurkációs görbe párokkal. A felső sor első ábrája a µL = 0,100 Pa s
értéknél mutatja a nem érintkező SN −PD párokat, azaz ennél a viszkozitás értéknél a görbék
között nincs interakció. Ezzel szemben az alsó sor első ábrája ugyanazokat a bifurkációs gör-
béket ábrázolja, mint az A) panel, de megemelkedett µL = 0,252 Pa s dinamikai viszkozitás
értéknél. Itt megfigyelhető a bifurkációs görbék közötti kölcsönhatás: a két (folytonos) SN bi-
furkációs görbe kicserélte egymás PD görbéit a belső SN görbe cusp bifurkációs pontja körül,
és e kölcsönhatás eredményeként kialakult egy shrimp alapú egyperiódusú tartomány.
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4. A FOLYADÉK DINAMIKAI VISZKOZITÁSÁNAK HATÁSA A BIFURKÁCIÓS
DIAGRAMRA

4.1. ábra. Felső ábra: Az SN(1, 3) rendű szubharmonikus rezonanciagörbe (folytonos lila görbe, lásd
a 2.2 ábrát is) beső struktúrája, µL = 0,00506Pa s. A nyilak az első néhány görbe rendjét és
típusát mutatják. Alsó ábra: Ugyan az a rezonancia család, mint a felső ábrán, de nagyság-
rendekkel nagyobb dinamikai viszkozitás esetén ( µL = 0,252 Pa s). A bifurkációs struktúra
cikk-cakk mintázata tisztán kivehető.

Annak érdekében, hogy megmutassam, hogy a 4.2B ábrán valóban egy izoperiodikus shr-
imp alakú terület alakult ki, a jobb oldali paneleken ezen tartományok kezdetiérték megoldóval
készített fázisképét mutatom be. A színkódolás a bekonvergált megoldások periódusát jelöli
7-ig. A kaotikus tartományok annak érdekében nincsenek ábrázolva, hogy az általuk esetleg
rejtett periodikus tartományok ábrázolhatóak legyenek. A 3 és 6 periódusú megoldások rózsa-
szín illetve szürke színnel vannak ábrázolva. A fehér szín azt jelenti, hogy ott csak kaotikus
megoldást találtam. Az A) és a B) panelek SN és PD bifurkációs görbéit a C) és a D) panelek
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4.1. A VISZKOZITÁS HATÁSA A 3-PERIÓDUSÚ MEGOLDÁS BELSŐ
STRUKTÚRÁJÁRA
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4.2. ábra. Az a) típusú blokkokat alkotó rezonancia görbék shrimp alakú területet formálnak ahogyan
a dinamikai viszkozitás µL =0,100 Pa s-ról (felső sor) µL = 0,252 Pa s-ra (alsó sor) növek-
szik. Az A) és B) panelek a 4.1 ábrán bekeretezett területek nagyításai. A C) és D) panelek
ezen tartományok kezdetiérték megoldóval készített fázisképe. A színkódolás a bekonvergált
megoldások periódusát jelöli 7-ig. A kaotikus tartományok nincsenek ábrázolva.

is ábrázolják. A fázisdiagramok megmutatják, hogy a bifurkációs görbék kölcsönhatása után
egy 3- periódusú izoperiodikus tartomány jön létre, melyet a külső SN és a két keresztező PD
görbe határol.

3. Tézis

Tekintsük a dimenziótlan Keller–Miksis buborék oszcillátort pAsin(ωt) harmonikus gerjesztés
esetén. A folyadék közeg víz, melynek paramétereit a Haar–Gallagher–Kell állapotegyenlet
alapján határozzuk meg T∞ = 25 oC hőmérséklet és P∞ = 1 bar környezeti nyomás esetén. A
harmonikus gerjesztésben a gerjesztési frekvenciát az ω0 buborék linearizált sajátfrekvenciájá-
val dimenziótlanítjuk: ωf = ω/ω0 és az egyensúlyi buboréksugár legyen RE = 0,1 mm.
Az (1,3) rendű 3 periódusú megoldás belső struktúrája a gerjesztés kétparaméteres síkján ja-
varészt nyeregcsomó SN és perióduskettőző PD bifurkációs görbe párokból épül fel. Ezen a
síkon, az ún. shrimp alakú izoperidikus tartományok kialakulása erősen függ a rendszer csil-
lapításától. A Keller–Miksis egyenlet esetében, tiszta víz paraméterei mellett (kis csillapítás)
a struktúrában nem lelhetők fel ilyen tartományok. A rendszer csillapítását (dinamikai viszko-
zitását) növelve azonban két mechanizmus figyelhető meg, amelyek shrimp alakú tartományok
kialakulásához vezetnek. Az első esetben két azonos rendű SN görbe találkozik és cserélnek
ágat, míg a másik esetben két azonos rendű PD görbe találkozik és olvad egybe.
A tézishez kapcsolódó publikáció: [T3]

13



5. Két frekvenciával gerjesztett buborékok
mérése

Az elmúlt években a figyelem a két vagy több frekvenciával gerjesztett rendszerek felé for-
dult, azok számos pozitív hatása révén [15]. Ugyanakkor egy második gerjesztő frekvencia
hatása a buborék vagy buborékfelhő esetében még mindig nem pontosan ismert a buborék di-
namikáját illetően. Ez megakadályozza a szakirodalomban a részben ellentmondásos kísérleti
eredmények koherens értelmezését [16], valamint a két frekvenciával gerjesztett szonokémiai
reaktorok további optimalizálását.

Amint az előző fejezetekben említettem, csoportunk jelentős lépést tett a két frekvenciával
gerjesztett egyetlen buborék dinamikájának elméleti megértése felé grafikai processzor (GPU)
alkalmazásával a szimulációk elvégzéséhez. Ez lehetővé teszi jóval nagyobb paraméterterület
vizsgálatát, mint a korábban használt CPU-k. E fejezet fő célja mérések elvégzése a numerikus
számítások támogatása céljából, valamint egy módszer javaslata az egyedi oszcilláló buborék
mögöttes modellparamétereinek azonosítására.

5.1. Egyedi buborék dinamikája kétfrekvenciás gerjesztés esetén

A Göttingenben végzett méréseim során az ultrahanggal gerjesztett buborékokat nagy sebes-
ségű kamerával figyeltem meg amelynek expozíciós ideje 1 µs volt és másodpercenként 162750
képkockát készített. A felvételekből egyedi buborékok időbeli oszcillációját ImageJ képfeldol-
gozó szoftverrel határoztam meg. A dolgozatban egyetlen ilyen buborék oszcillációját mutatom
be, amelynek buboréksugár-idő görbéje a 5.1 ábrán látható.
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5.1. ábra. Mért buboréksugár-idő görbe (folytonos fekete görbe). A folytonos kék görbe a gerjesztési
periódusokban található maximumokat köti össze.

Minden gerjesztési periódusban hat vagy hét mérési pont készült. Tipikus nemlineáris bubo-
rék oszcilláció esetében a minimális sugár igen rövid ideig figyelhető meg a gyors buborékfal
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5.2. BUBORÉKMODELL ÉS NUMERIKUS MÓDSZER

sebesség miatt, míg a maximumok időskálája jóval nagyobb a lassú buborékfal sebesség miatt.
A felvételek időbeli felbontása miatt az oszcilláció minimumai alig (vagy egyáltalán nem) azo-
nosíthatók. Ezzel szemben az oszcilláció periódusonkénti maximumai jól megfigyelhetőek. Így
tehát a numerikus szimulációkkal való összehasonlításhoz csak a mért buboréksugár-idő görbék
periódusonkénti maximumait vettem figyelembe.

5.2. Buborékmodell és numerikus módszer

A számításokhoz a (2.1) egyenlettel megadott Keller–Miksis buborékoszcillátort használtam.
A kétfrekvenciás gerjesztés figyelembevételéhez a p∞ távoltéri nyomás most:

p∞ = P∞ + pA1 sin(ω1t) + pA2 sin(ω2t+ θ). (5.1)

Itt pAi és ωi (i = 1, 2) a két harmonikus gerjesztés nyomásamplitúdói, illetve körfrekvenciái és
θ a gerjesztések közötti fáziseltérés.

A gerjesztési frekvenciák értékei a mérések alapján adottak: ω1 = 2π · 25000 rad/s és
ω2 = 2π · 50000rad/s. Az optimális paraméterkészlet felderítéséhez—ahol a szimulációból
kapott buboréksugár-idő görbe a legjobban illeszkedik az 5.1 ábrán látható mérési adatokra—
különböző paraméterértékek mellett végeztem számításokat. Az ismeretlen paraméterek tere
magában foglalja a gerjesztési pA1 és pA2 nyomásamplitúdókat, a θ fáziseltolást valamint az RE

egyensúlyi buboréksugarat. Vagyis 4D paramétervizsgálat szükséges.
A szimulált jel gerjesztési periódusokban való mintavételezése után keresztkorreláció segít-

ségével hasonlítható össze a mért jellel. A keresztkorrelációra azért van szükség, hogy a legjobb
időbeli eltolás mellett végezzük el a vizsgálatot.

5.3. Eredmények

Az optimális paraméterkombináció felderítéséhez három hibafüggvényt, valamint azok sú-
lyozott átlagából kapott hibafüggvényt definiáltam (az m és s index a mért és számításra utal):

∆max = |MAX{Rm} −MAX{Rs}|, (5.2)
∆min = |MIN{Rm} −MIN{Rs}|, (5.3)
∆avg = |AV G{Rm} − AV G{Rs}|, (5.4)

∆w = αmax∆max + αmin∆min + αavg∆avg. (5.5)

∆max, ∆min és ∆avg a mért és számított időjelek periódusonkénti legnagyobb, legkisebb illetve
átlagos maximumainak az eltérését próbálja minimalizálni. ∆w ezeknek a hibafüggvényeknek
a súlyozott átlaga, ahol a súlyokra αmin = αmax és αavg = 1 − αmin − αmax. Az első három
hibafüggvény esetében meghatározásra kerültek a 4D paramétervizsgálatból az optimális para-
méterkombinációk. Itt az eredmények részletes ismertetését mellőzve megállapítottam, hogy
egyik hibafüggvény globális minimuma sem ad elfogadható illesztést. A súlyozott hibafügg-
vények (a súlykombinációk széles tartományán) azt mutatják, hogy a globális minimumhelyek
a négy ismeretlen paraméter esetében nem változik meg, amennyiben αmin nem túl kicsiny, és
nem is túl nagy (5.2 ábrán látható pA1 esete). Figyelembe véve azonban a hibafüggvények 10
és 20 legkisebb értékét, az állapítható meg, hogy az így kapott optimális tartományok a triviá-
lis tartományokkal egyeznek meg, vagyis az alkalmazott számítási tartományok egésze. Így a
becslések szórása jelentős.

Természetesen az volna a legjobb paraméterkészlet, amely mellett a számított görbe a mért
jelhez illeszkedik, ahol mindegyik hibafüggvény minimális. Az dolgozatban bemutatott ered-
mények azt mutatják, hogy paraméter-kombinációk széles köre létezik, amelyeken a hibafügg-
vények alapján szinte ugyanolyan jó illeszkedését kapunk. Ez pedig a jelen vizsgálatot, mint
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5.2. ábra. A ∆w súlyozott hibafüggvény globális (fekete görbe) és 10 (piros görbék) illetve 20 (kék
görbék) legkisebb értékeinek tartomány αmin függvényében pA1 nyomásamplitúdó esetében.

optimalizációs feladatot megnehezíti, hiszen nem létezik egyértelmű minimumhely. Ilyenkor
brute-froce (nyers erő) technika használata elengedhetetlen.

Sajnos ez a vizsgálat azt bizonyítja, hogy csak a buboréksugár-idő görbe maximumainak
használata nem elegendő a Keller–Miksis egyenlet numerikus illesztéséhez. Ilyen nagy számú
ismeretlen paraméter esetében egynél több jellemző mennyiség szükséges egy erősen nemline-
áris egyenlet illesztéséhez. Például, ha mind az oszcilláció minimuma, mind maximuma rendel-
kezésre állna, akkor az jelentősen leszűkítené a megválasztott hibafüggvény minimumhelyeinek
tartományát. Vagy ha rendelkezésre állna az egyensúlyi buborék méret is a maximumok mellett,
akkor az ismeretlen paraméterek tere lenne kisebb.

A görbeillesztés feladata akkor is könnyebb lenne, ha adott időtartományon belül több mé-
rési pont állna rendelkezésre. Ugyanakkor a szabad gerjesztett buborékoszcillációt még nagy
sebességű kamerával sem könnyű megfigyelni, hiszen a buborék a térben is mozog. Így egy jól
megkonstruált numerikus módszerre van szükség, jelen esetben egy alkalmasan megválasztott
hibafüggvényre. Ez utóbbi lehet olyan, amely több mérési pontot vesz figyelembe, nem csak a
lokális maximumokat. Ehhez egy lehetséges megközelítés az időgörbét a periódus idő szerint
egymásra lapolni, és az így kapott sűrűbb ponthalmaz több pontját figyelembe venni az hiba-
függvény definiálásához. Ez a fajta megközelítés kaotikus oszcilláció esetében sosem adhat
pontos eredményt, legfeljebb statisztikai értelemben jót. Az ilyen hibafüggvény meghatározása
és vizsgálata nem része a disszertációnak.

4. Tézis

Két frekvenciával gerjesztett buborék nagysebességű kamerával mért időjelhez tartozó mögöt-
tes Keller–Miksis modell identifikációjához szükséges paraméterek a gerjesztés nyomás amp-
litúdói, a két komponens közötti fázis eltérés és a gerjesztett buborék egyensúlyi mérete. Az
akusztikus gerjesztési periódusok során mért és számított legnagyobb buboréksugár értékek
átlagos, minimális és maximális értékeinek különbségén alapuló súlyozott hibafüggvény nem
megfelelő. Bár a buborékoszcilláció során a maximális értékeket lehet a legnagyobb biztonság-
gal mérni, olyan hibafüggvény használata szükséges, amely minden mérési pontot figyelembe
vesz.
A tézishez kapcsolódó publikáció: [T4], [T8]
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