
artériák hemodinamikai vizsgálata
rács boltzmann módszerrel

írta

závodszky gábor

HDR

phd fokozat megszerzéséért benyúj-
tott értekezés kivonata.

Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék
http://www.hds.bme.hu/

2015. január

http://www.hds.bme.hu/
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1 B E V E Z E TŐ

A jelen dolgozatban bemutatott kutatások fő témája az emberi agyi artériás
hálózat egy kóros állapota, ami agyi aneurysma néven ismert. Az agyi ane-
urysma adott érszakasz zsákszerű kiöblösödése, ami leggyakrabban az agy
vérellátásának 80% -át szállító Willis-kör mentén jelentkezik. A 1.1. ábrán a
megbetegedés sematikus rajza látható.

1.1. ábra. Egy bifurkációs pontnál elhelyezkedő agyi aneurysma sematikus rajza.
(Forrás: http://www.wikipedia.org)

A betegség kapcsán hozandó orvosi döntés igen összetett. Egyfelől az ane-
urysma kihasadásának következményei igen súlyosak. Az ilyen esetek halá-
lozási rátája magas (Winn et al., 2002). Másfelől a kezelési módszerek szintén
hordoznak egészségügyi kockázatot (elsősorban a lehetséges komplikációk
következtében) a beteg számára (Wiebers, 2003). A beavatkozás előtt ezért a
kezelőorvos mérlegelni kényszerül a betegség lehetséges negatív következmé-
nyeinek, illetve a beavatkozás lehetséges komplikációinak kockázati arányát.

Mivel ez a betegség valószínűsíthetően szoros kapcsolatban áll a véráram-
lás folyadék-dinamikai tulajdonságaival, a témakörben végzett kutatások je-
lentős része támaszkodik numerikus áramlás-analitikai eszközökre. Ezért a
munkám első lépéseként kiválasztom az artériás áramlás leírásához a legmeg-
felelőbb numerikus eszközöket. Röviden áttekintem a vizsgálatokhoz fejlesz-
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2 bevezető

tett három különböző numerikus megoldó szoftvert. Ezeknek a felhasznált
algoritmus implementációknak a validációját egy németországi szuperszámí-
tógépes központban végeztem, ahol a precíz vizsgálatokhoz szükséges számí-
tási kapacitás rendelkezésre állt. A validációs eredmények értékelése után a
tesztelt numerikus módszereket az aneurysmák témakörében felmerülő két
további probléma vizsgálatánál alkalmazom.

Bemutatok egy, a véralvadási folyamat reprodukálására szolgáló egyszerű
numerikus modellt, amelyet egy két-dimenzióban ábrázolt arteriola szaka-
szon alkalmazok. A modell képes kiszámítani a helyes vérlemezke koncent-
ráció eloszlást az érszakaszban, és az irodalomban elérhető kísérleti eredmé-
nyekhez képest ennek felhasználásával kvalitatívan helyes képet adni a kiala-
kuló thrombus alakjáról. Ezután megvizsgálom egy valódi három–dimenziós
aneurysma geometriában fellépő validált áramlás részecske–transzport tulaj-
donságait. A vizsgálatok kaotikus jellemzők jelenlétét igazolják. A szabad–
energia formalizmus felhasználásával az előálló kaotikus struktúra lényege-
sebb paramétereit megmérem.



2 L B M I M P L E M E N TÁ C I Ó K É S
VA L I DÁ C I Ó J U K

A szükséges numerikus áramlásszimulációk elvégzéséhez a két legfőbb je-
lölt a véges térfogatos módszer (FVM) és a rács Boltzmann módszer (LBM). Noha
mind a két metódus a Navier-Stokes egyenletek bizonyos formáját oldja meg,
technikai és implementációs szempontból igen nagy az eltérés közöttük. A
munkám folyamán a véráramlások szimulálásához a rács Boltzmann mód-
szert választottam. Ennek a választásnak az okai röviden összefoglalva:

• Az LBM–et relatíve könnyen lehet csatolni más fizikai folyamatok szi-
mulációjával, akár olyanokkal is, amelyek alapvetően más méret- vagy
idő-léptékben játszódnak le.

• A numerikus rács generálása lényegesen egyszerűbb, mint az FVM ese-
tében.

• A módszer természetéből eredően párhuzamos, ami hatékonnyá teszi a
több magos számítási környezetekben.

A disszertációban érintett különböző számítási feladatok elvégzéséhez há-
rom különböző LBM megoldó implementációt hoztam létre. Ezek közül ket-
tő nyílt forrású komponensekre épít, míg a harmadik teljesen saját fejlesztés.
Azonban mindegyik alapját a 2.1. ábrán vázolt algoritmus képezi.

A validáció kulcsfontosságú minden numerikus algoritmus alkalmazása-
kor, hiszen így bizonyosodhatunk meg a számítási eredmények hitelességé-
ről. Ezért megvizsgáltam több rács Boltzmann modell pontosságát rács kon-
vergencia módszerrel, illetve összehasonlítottam a szimulációk eredményét
mind mérési eredményekkel, mind pedig egy jól ismert véges térfogatos meg-
oldó eredményeivel1. A fő LBM implementáció, amit a validációhoz alkal-
maztam, a Palabos nyílt forrású könyvtáron alapult. Miután több futtatási
eredmény alapján kiválasztottam az ütközés-operátor legpontosabbnak bizo-
nyult modellezési sémáját (MRT), ennek a modellnek az eredményeit a GPU
alapú LBM implementáció esetén is megvizsgáltam. A kísérleti eredmények
particle image velocimetry (PIV) és laser Doppler anemometry (LDA) mérésekből
származnak, amelyeket Ugron et al. (2012) végzett egy szilikon tömbből ki-
faragott valós aneurysma geometrián. Az eredmények pontosságának össze-
hasonlításán túl összevetem a GPU és CPU alapú LBM implementációk fő
futtatás-karakterisztikáit, úgymint a futás-idő és memória igényét. A 2.2. áb-
rán látható a különböző modellek számítási pontosságának kvalitatív összeha-
sonlítása. Az MRT és az ELBM közelítések jobb kvalitatív egyezést mutatnak

1 Ansys CFX v14.0 - www.ansys.com
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4 lbm implementációk és validációjuk

START

Kezdeti értékek defíniálása:
fi = f eq

i

Esetleg kezdeti-
érték futtatások
alkalmazásával.

Momentumok kiszámítása:
ρ = ∑ fi, ρ~u = ∑~ci fi

Ütközés (BGK):
f ′i = (1 − ω) fi + ω f (eq)

i

Visszapattintás (és egyéb
peremfeltétel kezelések):
f ′i = fi ahol ~ci

′ = −~ci

t = t + ∆t

Léptetés:
fi(~x + ~ci∆t, t + ∆t) = fi(~x, t)

t > tmax?

STOP

yes

no

2.1. ábra. Egy tipikus LBM megoldó algoritmus vázlata.
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a PIV mérési eredményekkel, főleg a falhoz közeli régió tekintetében, ami
kiemelt fontosságú az orvosi motivációjú témák esetében (például az érfallal
kapcsolatos elváltozások vizsgálatakor). Ugyanakkor az ELBM eredmények a
sebességtér intenzív lecsengését jósolják az aneurysma zsák közepe felé. Ezt
valószínűleg az a numerikus kényszer eredményezi, amely úgy hozza létre
a numerikus stabilitást a rendszerben, hogy az eloszlásfüggvény maximális
változását limitálja, ezzel elnyomva a numerikus hibákból származó oszcillá-
ciók növekedését is a relaxációs lépés alatt. Ez tekinthető olyan mesterséges
csillapításként is, amely kinetikus energiát vesz ki a rendszerből, ami pedig a
fellépő sebességek csökkenését okozza.

2.2. ábra. Sebesség kontúrok a különböző szimulációk eredményeiben az
aneurysma–zsák egy adott keresztmetszete mentén a systolés csúcs
időpillanatában.

Az 2.3. ábra egy időfüggő sebesség–komponens alakulását mutatja az
aneurysma zsák egy jellemző pontjában. A PIV eredményeken megjelenő
szimmetrikus hibasávok a kísérletben fellépő pozicionálási bizonytalanságo-
kat tükrözik, és a valódi hiba, ami egyéb forrásokat is tartalmazhat, ennél
valószínűleg magasabb. A CFX eredményeket jelző görbe erős alulbecsülést
mutat a magasabb sebességű régiókban (tehát időben a systolés csúcs kör-
nyékén). Ha itt a lamináris áramlási modellt Reynolds feszültség modellre
váltjuk (itt a Baseline Reynolds Stress modellt alkalmaztam), a CFX eredmé-
nyei látványosan javulnak. Összességében az LBM módszer eredményei jó
egyezést mutatnak mind a PIV, mind pedig az LDA mérési eredményekkel,
kiváltképpen az anurysma zsák belsejében, ami a vizsgálódásom fő célja volt.

A futásidő-karakterisztikák vizsgálatát a CPU és a GPU implementációkkal
az MRT módszer használata mellett végeztem. A CPU implementáció dup-
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2.3. ábra. Időfüggő összehasonlítás a kísérleti eredményekkel az aneurysma zsák egy
karakterisztikus pontján.

la pontosságú, a GPU implementáció pedig szimpla pontosságú numerikus
számábrázolást használt.

Mindkét implementáció közel lineáris skálázást mutat, ahogyan ez a 2.4.
ábrán látható. A felhasznált numerikus felbontásnál a CPU görbe közelít a te-
lítettséghez, ahol a számítási teljesítmény növekmény nem tudja hatékonyan
elfedni a kommunikációs többletet.
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2.4. ábra. Az ábra felső része a CPU implementáció skálázását mutatja MPI párhu-
zamosítással 768 számító magig. Az alsó rész pedig a GPU implementáció
skálázását mutatja négy Tesla kártyán.
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Első tézis

Megvizsgáltam négy rács-Boltzmann modellt: a regularizált, az entrópikus,
az összenyomhatatlan és a több relaxációs idejű modellt. Megmutattam, hogy
valódi aneurysma geometriában végzett kísérlet alapján ezek közül a több re-
laxációs idejű modell reprodukálja legpontosabban az áramlási teret. Ezért ez
a legalkalmasabb véráramlás szimulálására anurysma-szerű geometriákban.
[T3, T6]

Második tézis

Megmutattam, hogy a rács-Boltzmann módszer implementálása GPU hard-
verre a megfelelő peremfeltétel implementációk esetén eléri az elméletileg
elvárható legalább egy nagyságrendbeli teljesítménynövekedést a CPU imple-
mentációhoz képest. Az elért teljesítménynövekedés fenntartható több számí-
tóegységre való skálázás mellett is (azaz több nódus a CPU, és több videokár-
tya a GPU implementáció esetén). [T1, T3, T6]



3 V É R A LVA DÁ S K É T D I M E N Z I Ó S
M O D E L L E Z É S E

Egy arteriola szakasz belsejében ejtett érfal sérülés rövidtávú következményét
vizsgálom. Ebben a kutatott folyamatban a koaguláció néhány másodperc
alatt lejátszódik, és ehhez az esethez video-mikroszkópiás mérési eredmények
elérhetőek az irodalomban (Woldhuis et al., 1992). Ezeket a mérési eredmé-
nyeket használom validációs célokra. Noha az általam szimulált folyamat
nem teljesen egyezik meg azzal, ami az aneurysmák trombotizálódása esetén
játszódik le, a folyamatot befolyásoló faktorok igen hasonlóak, és a felállított
numerikus modell elég általános. Emiatt azt feltételezem, hogy a modell a
jövőben könnyen kiterjeszthető lesz a nagyobb léptékben lejátszódó aneurys-
más folyamatok háromdimenziós szimulációjára is.

A vérlemezke eloszlás az éren belül (ami távolról sem egyenletes eloszlású
sem artériák, sem vénák esetén (Zhao and Shaqfeh, 2010)) fontos tényezője
a véralvadási folyamatnak. A megfelelő vérlemezke eloszlás meghatározá-
sa céljából a vérlemezkék és a vörös vérsejtek kölcsönhatását figyelembe kell
venni. A vérlemezke ’drift’-nek nevezett jelenség elsősorban a vörösvérsejtek
forgó-ütköző mozgásával van kapcsolatban, amit az áramlásban ébredő nyí-
róerők okoznak. Ezt a marginációs hatást egy általam előírt ~FM virtuális erő-
taggal modellezem, ami a vérlemezke sűrűség-eloszláson hat. A virtuális erő
tulajdonságait a marginációs effektus tulajdonságai, illetve az irodalomban ta-
lálható részecske szimulációkból származó statisztikai tulajdonságok alapján
modellezem. Összefoglalva, ez a virtuális erő az eltérő részecske komponen-
sek véges-méret hatásaiért felelős. A valódi ’drift’ hatás a vérlemezkéket az
áramlásból mindig kifelé sodorja az érfal irányába. Ez a várt viselkedés, hi-
szen ez megnövekedett vérlemezke koncentrációhoz vezet az érfal mentén,
ahol a potenciális sérülés kialakulhat. Az ~FM erő tulajdonságai:

• Az erőtag egy adott pontban merőleges arra a síkra, ahol abban a pont-
ban a legnagyobb csúsztatófeszültség ébred, és a sík azon oldala felé
mutat, amerre a sebességgradiens negatív.

• Nagysága az előbb említett síkban ébredő csúsztatófeszültség nagysá-
gával arányos. Itt meg kell jegyeznem, hogy ez az arányossági ténye-
ző biztosan függ az ütköző részecskék (például a vörösvérsejtek és vér-
lemezkék) méretarányától, alakjától és egyéb anyagtulajdonságaitól és
a jövőben értékének pontos meghatározása egy alapos paramétertanul-
mányt igényel. Jelen munkában értékét egységnyinek választottam.
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10 véralvadás kétdimenziós modellezése

Az erőtag bevezetésére a szimulációba a Guo et al. (2002) által kidolgozott
erőformalizmust használtam.

Az első, egyszerű síklapok közötti áramlás konstans bemenő sebesség és
konstans kimenő nyomás peremfeltételeket használt, ami egy venula fizioló-
giás paramétereinek feleltethető meg. A számítás eredménye a 3.1. ábrán
látható. A második áramlásszimulációnál időfüggő bemenő sebesség perem-
feltételt alkalmaztam, amelynek lefutása megfelelt egy valós szívciklusénak.
Az eredményeket a 3.2. ábrán szintén összevetettem az irodalomban fellelhe-
tő mérési eredményekkel.

3.1. ábra. Normalizált vérlemezke koncentrációs profil egy venulában. A folytonos
vonal jelöli a szimulációs eredményeimet Woldhuis et al. (1992) kísérleti
eredményeire rajzolva. (Re=1)

A vérlemezke koncentráció igen jó egyezést mutat a kísérleti eredmények-
kel. Ezt a módszert felhasználva a vérlemezke profil számítására a véralvadás
minden numerikus cellánál három változó segítségével leírható:

Pcoag =
ρplatelet ∗ ρADP

τmax
, (3.1)

ahol Pcoag egy valószínűség olyan értelemben, hogy a ρplatelet lokális vérle-
mezke koncentráció, a ρADP lokális adenozin-difoszfát koncentráció és a τmax

feszültség tenzor lokális legnagyobb csúsztatófeszültség komponensének fel-
használásával ennek értéke határozza meg egy adott időpillanatban, hogy egy
folyadék numerikus cellája megalvadjon-e. Pcoag hátérérteke, ahol az átalaku-
lás végbemegy, empirikus paramétere a modellnek. Egy későbbi kutatásban
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3.2. ábra. Idő-átlagolt normalizált vérlemezke koncentráció profil egy arteriolában.
A folytonos piros vonal jelöli a tranziens szimulációs eredményeket ismét
Woldhuis et al. (1992) kísérleti eredményei felett ábrázolva. (Re=10)

itt is érdemes lenne feltárni a változók közötti esetleg részletesebb összefüg-
géseket. Végeredményben az alvadáshoz egy adott numerikus cellához tarto-
zó Pcoag értéknek a határérték felett kell maradnia egy twindow időablak teljes
hosszáig. Ezt az időszakaszt twindow = 20 ms hosszúságúnak választottam,
mivel ez a tipikus szükséges időhossz, amely alatt a kellő mennyiségű ADP
koncentráció aktiválja a vérlemezkék kitapadását. Mivel modellemben alva-
dás csak és kizárólag a szilárd cellák szomszédságában lehetséges, ez azt is
jelenti, hogy egy alvadási zónával szomszédos cella 20 ms-nál hamarabb nem
tud megalvadni.

3.3. ábra. A szimulált thrombus geometriája A.) három és B.) hat szívciklus eltelte
után. A sárga szaggatott körvonal mutatja a video-mikroszkópiával rögzí-
tett thrombus alakját (Nesbitt et al., 2009).

A 3.3. ábrán a számítási eredményeket két video-mikroszkópiás mérési
eredménnyel vetettem össze, amik ugyanazon véralvadási folyamat két eltérő
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időpontjából származnak (Nesbitt et al., 2009) . Ezek a kísérleti eredmények
egy élő egérben lézerrel indukált érfalsérülés alvadási folyamatából származ-
nak. A thrombus pontos alakja természetesen sokkal több komponens függ-
vénye, mint ahányat az én modellemben figyelembe vettem, mégis, néhány
kvalitatív tulajdonság, mint például a csúsztatófeszültségek hatása jól vizs-
gálható vele.

Harmadik tézis

A sebességtér viszkózus feszültségtenzorára alapozva definiáltam egy virtu-
ális erőt, aminek segítségével a vérlemezkék eloszlása a vérereken belül re-
produkálható. Ennek a virtuális erőnek a hatása a vérlemezkék kétdimenziós
skalár sűrűségtér reprezentációján egy arteriola szakaszban a valódi marginá-
ciós viselkedést eredményezi mind stacionárius, mind pedig pulzáló áramlás
esetén. Az erőtag rács-Boltzmann szimulációkban minden numerikus cellá-
ban lokálisan számítható a sűrűségeloszlás függvény nem-egyensúlyi részé-
ből, ami párhuzamosított számítás esetén hatékony megoldást jelent. [T2, T5]

Negyedik tézis

Egyszerű modellt fejlesztettem a véralvadási folyamat szimulálására, ami csu-
pán a véráramlás tulajdonságait és két további változót, nevezetesen a vérle-
mezkék és egy inhibitor, az adenozin-difoszfát lokális koncentrációját hasz-
nálja fel a több mint két tucat komponens közül, amelyekről ismeretes, hogy
szerepük van a valódi biológiai kaszkád folyamatban. Indukált érfalsérülést
szimuláltam két dimenzióban, és a modell jó minőségi egyezést produkált
egy valós véralvadás videó-mikroszkópiás felvételsorozatával. [T2, T5]



4 A N E U R Y S M Á S Á R A M L Á S K A OT I K U S
J E L L E M Z Ő I

A kaotikus jelenségeknek fontos következményei lehetnek véráramlások eseté-
ben (Schelin, Károlyi, De Moura, et al., 2009; Schelin, Károlyi, de Moura, N. A.
Booth, et al., 2010; Schelin, Károlyi, de Moura, N. Booth, et al., 2012). Például
az áramlásban szállított vérlemezkék biokémiailag aktívak, és a kaotikus jelen-
ségekről ismert, hogy erősen befolyásolhatják a kémiai reakcióegyenleteket,
tehát igen fontos lehet információt szereznünk a részecskék nyomvonalának
fraktál- és információs-dimenziójáról. A munkámnak ebben a szakaszában
egy aneurysmás áramlás kaotikus tulajdonságainak leírására fókuszálok.

Egy instabil sokaság D0 fraktáldimenziója információt közöl arról, hogy az
áramlásban úszó tömeg és kiterjedés nélküli részecskék pályája milyen min-
tázatokat rajzol ki, amíg az információs dimenzió D1 emellett leírja a részecs-
kék relatív sűrűségének valószínűség-eloszlását az instabil sokaság mentén
(Tél and Gruiz, 2006). D0 és D1 definíciójának világosabbá tételéhez rövi-
den felvázolom az egyik legegyszerűbb fraktáldimenzió mérési módszert, az
úgynevezett ’doboz számlálást’. Vegyünk egy kaotikus sokaságot, ami egy
két-dimenziós síkba van beágyazva. Ezt a halmazt a síkon lefedhetjük egy
kellően nagy ε oldalú négyzettel. Ha csökkentjük az ε oldalhossz méretét,
N(ε) a lefedéshez szükséges négyzetek száma megnő. A fraktáldimenzió ezt
a skálázási tulajdonságot jellemzi:

D0 = lim
ε→0

log N(ε)

log 1
ε

. (4.1)

Ez a módszer ugyanakkor nem veszi figyelembe a kaotikus halmaz változó
sűrűségét. Ezért az információs dimenzió hasonló elvvel kapható, csupán a le-
fedő négyzetek súlyozása segítségével attól függően, hogy a kaotikus halmaz
milyen sűrűségű részhalmazát fedik éppen le:

D1 = lim
ε→0

−〈log pε〉
log 1

ε

, (4.2)

ahol pε a súlyozó faktor, ami azt jelöli, hogy a kaotikus halmaz egy pontja mi-
lyen valószínűséggel esik egy adott négyzet alá. Természetesen ez a módszer
általánosítható magasabb dimenziók esetére is magasabb dimenziós lefedő
’dobozokkal’.

A szimulációs eredményekben a részecskék pályáját vizsgálva feltűnő szá-
las szerkezet a keveredő folyadékban lejátszódó "nyújtás és félbehajtás" tí-
pusú dinamika eredménye, ami a káosz egyik fő jellemzőjeként számon tar-
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tott kezdeti feltételekre való erős érzékenységhez is vezet. Ezt a kezdőfeltéte-
lekre vonatkozó érzékenységet az átlagos Lyapunov exponens λ írja le, ami
a kezdetben közelről induló részecskepár exponenciális távolodását mutatja:
d(t) = d(0)eλt, ahol d(t) a távolság a kezdetben közeli két részecske között t
idő elteltével (Tél and Gruiz, 2006). Nyílt áramlásokban egy másik lényeges
leírószám a κ szökési ráta, ami megadja a még megfigyelt területen tartózko-
dó részecskék számának exponenciális időbeni lecsengését: n(t) = n(0)e−κt.
Ezek a mennyiségek nem függetlenek egymástól; a D0 = D− κ/λ összefüg-
gés kapcsolja őket össze a D dimenzióval, ami a mérési tér dimenzióját jelenti
(Tél and Gruiz, 2006).

Egy lehetséges technika a kaotikus jellemzők meghatározására relatíve egy-
szerűen a "szabad-energia" függvény használatán keresztül történhet (Tél and
Gruiz, 2006). Ez a függvény a tömeg nélküli részecskék megfigyelt áramlási
térbeni tartózkodási idejének a pontos meghatározásán alapul. A 4.1. ábrán
egy artériás érszakasz bevezető részének keresztmetszete látható. Minden
pont ezen a keresztmetszeten egy részecske kezdőpontját reprezentálja, és
az ábrán a színezés arányos azzal, hogy az adott pontból induló részecske
mennyi idő alatt hagyta el a megfigyelt térrészt.

Megmértem a főbb kaotikus jellemzőket a keresztmetszetben hat egyenes
szakasz mentén, amik az ábra "legeseménydúsabb" területét metszették át. Az
eredményeket a 4.1. táblázat tartalmazza.

Mérési pozíció D1 Lyapunov (λ) Szökési ráta (κ) szakasz

párhuzamos x-el
0.6233 3.3841 1.3011 a
0.6025 4.4728 1.2156 b
0.6427 3.3882 0.7889 c

párhuzamos y-al
0.6446 2.2799 0.9486 d
0.6098 2.0528 0.8935 e
0.6143 2.6301 0.9918 f

4.1. táblázat. Mennyiségek a βF(β) függvényből származtatva hat mérőszakasz men-
tén.

Az egész számítási folyamat alatt az átmetszett stabil sokaság D1 informá-
ciós dimenzió jellemzője bizonyult a legstabilabb mennyiségnek, ami gyakor-
latilag érzéketlen volt a térbeli, és kezdőfeltételekbeni perturbációkra. A hat
mérési szakasz alapján ennél az aneurysmás áramlásnál a kiátlagolt értéke
D1 = 0.623 a következő szórással: σ = 0.017. A többi mennyiség sokkal
nagyobb térbeli szórást mutatott. Ez alapján arra következtetek, hogy az in-
formációs dimenzió a legrobusztusabb paraméter a keveredés és a kaotikus
áramlás leírására ilyen kóros érszakaszokban.
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4.1. ábra. Színkódolással jelzett részecske tartózkodási idők a keresztmetszet minden
pontjában. Bár a számítás 20 szívciklus idejéig futott, az eredmények a jobb
áttekinthetőség kedvéért csak 6 szívciklus idejéig (ami 6 s-nek felel meg)
vannak ábrázolva.
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Ötödik tézis

Egy valódi aneurysma geometria validált áramlási terében vizsgáltam az áram-
lásba eresztett passzív részecskék pályáit. Azt találtam, hogy ezek a pályák
kaotikus tulajdonságokat mutatnak, amikről ismeretes, hogy képesek lényege-
sen befolyásolni a véráramban lejátszódó biológiai és biokémiai folyamatokat.
Meghatároztam a kaotikus struktúra fő jellemző mennyiségeit, úgymint az
információs dimenziót, a Lyapunov exponenst és a szökési rátát. A vizsgált
esetben az információs dimenzió bizonyult a legrobusztusabb mértéknek, ami
bizonyosan szoros kapcsolatban van az aneurysma geometriai tulajdonságai-
val. [T4, T7]
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