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A kutatás előzményei
Folyami sarkantyúk olyan gyakran használt folyószabályozási művek, melyek több feladatot is
elláthatnak, például a hajózási útvonalak biztosítását vagy a folyópart erózió elleni védelmét.
Fontos szerepük van a vízi élőhelyek minőségének megőrzésében is. A sarkantyúk környezetében
tipikusan kialakuló komplex, folyton változó áramlási viszonyok miatt az elkeveredési folyamatok vizsgálata bonyolult feladat. Ezek a körülmények jelentősen befolyásolják a szennyeződések
és a tápanyagok sodródását.
A tapasztalat azt mutatja, hogy az elkeveredés hagyományos, Fick-törvények szerinti numerikus
leírása – ebben a komplex környezetben – a terepi mérési adatokkal nem mutat jó egyezést. A
kutatás fő motivációja, hogy a vízrészecskék egyedi és csoportos mozgásán alapuló Lagrangei szemléletű vizsgálatokat végezve az elkeveredési folyamatokat egy új nézőpontból vizsgálva
felesszük alapvető ismereteinket, többek között a sodródás által vezérelt kaotikus jellegű viselkedésekről és fraktál mintázatokról.
Az alkalmazott módszerek az építő- és környezetmérnökök számára új szemléletet kínálnak a
felszíni folyóvízi elkeveredési folyamatok mélyebb megértéséhez.

Célkitűzések
Doktori kutatásom fő célkitűzései a következők voltak:
– Terepi mérések megvalósítása az elkeveredés kaotikus jellegének bemutatására.
– Közvetlenül egymás közelében indított felszíni úszó bóják pályájának elemzése.
– Részletes, időfüggő sebességmező rekonstruálása érdekében Particle Tracking Velocimetry
módszeren (PTV; részecskekövető sebességmérés) alapuló laboratóriumi mérések megvalósítása
– Egy káoszelmélet eszköztárán alapuló szisztematikus, Lagrange-i szemléletű megközelítés
alkalmazása a rekonstrált felszíni sebességmezőre.
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Módszertan
Az 1. ábrán láthatjuk azokat az alapvető struktúrákat, melyek a folyadékrészecskék
követésével kirajzolódnak, mint az elkeveredést irányító fő alkotóelemek. Az ábrán fekete vonalak mutatják az úgynevezett sokaságokat, melyek valójában anyagi vonalak, tehát
folyadékrészecskékből állnak és az áramlással
együtt mozognak. A két sokaság metszéspontjában az úgynevezett hiperbolikus pont található, ami vonzza, illetve taszítja a sokaságokat
alkotó részecskéket. Ezért a hiperbolikus pont
felé tartó folyadékrészecskék a vonzó (stabil)
sokaságon, a hiperbolikus ponttól távolodó részecskék a taszító (instabil) sokaságon helyezkednek el.

1. ábra. A stabil és instabil sokaságok
geometriai elhelyezkedését bemutató ábra. (forrás: http://goo.gl/uqWH0d)

Dunai terepi mérések során sarkantyúk környezetében, egymás közvetlen környezetében bocsátottunk vízre GPS-szel felszerelt úszó bójákat. Ezzel az eredendően Lagrange-i mérési módszerrel vizsgálhatóvá vált a kaotikus sodródásra utaló viselkedés. A bóják trajektóriáit részletes
elemzésnek vetettük alá. A kezdeti feltételekre való érzékenységre mérésekből származó bizonyítékot találtunk. Megvizsgálva a bójapárok közötti távolság időbeli fejlődését, meghatároztuk és
összehasonlítottuk a véges idejű, hiperbolikus viselkedésre utaló lokális Ljapunov-exponenseket.
Egy kaotikus áramlásban két egymáshoz eredetileg közel lévő részecske pályája gyakran exponenciális ütemben távolodik egymástól. Ezt az exponenciális távolodást a következő egyenlettel
írhatjuk le:
∆r(t, x) = ∆r(0)eλ(x)t ,
(1)
ahol ∆r(0) a két részecske kezdeti távolsága, λ a lokális Lyapunov exponens, t pedig az időt
jelöli.
Az elkeveredési folyamatok részletesebb vizsgálatához PTV-módszeren alapuló (Particle Tracking Velocimetry; részecskekövető sebességmérés) laboratóriumi vizsgálatokat folytattunk. Ennek segítségével részletes időfüggő felszíni sebességmezőt rekonstruáltunk, melyben numerikus
részecskék millióinak trajektóriáit tudtuk követni. Ez a nagy számú részecskepálya a kaotikus
jellemzők rendszerszerű vizsgálatához nyújtott lehetőséget. A kimosódási idő, véges méretű
Ljapunov-exponens, szökési ráta és fraktál dimenzió meghatározása során koherens struktúrák
(stabil és instabil sokaságok, kaotikus nyereghalmaz) feltárását végeztük el. Ezen jellemzők
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időfüggését is megvizsgáltuk, hogy az aperiodikus áramlásokban fellépő felszíni elkeveredési
folyamatokról részletes képet kaphassunk.
A kaotikus viselkedés egyikfontos jellemzője a kezdőfeltételekre való szabálytalan érzékenység.
Vizsgáljuk meg kezdőfeltételek egy halmazát, és mindegyikhez azt az időtartamot rendeljük, ami
alatt az onnan induló folyadékelem részecske kijut egy előre definiált megfigyelési területről. Ezt
az időtartamot tartózkodási időnek nevezzük. Azokra a részecskékre amelyeket a stabil sokaság
környezetéből indítottunk, hosszabb tartózkodásii idő jellemző. A nagy nagy tartózkodási idejű
kezdőfeltételek pedig egy fraktálszerű halmazt rajzolnak ki.
A Véges Méretű Ljapunov Exponens (VMLE) a lokális Ljapunov-exponenshez hasonlóan két
közeli részecskepálya eltávolodását jellemzi, de a VMLE bizonyos esetekben könnyebben használható paraméter. Válasszunk például egy δl határtávolságot, ami a δ0 kezdeti távolsághoz
képest elegendően nagy! Indítsunk el egy „+” jel négy végpontjában (szomszéd részecskék)
illetve középpontjában felvett (központi) kezdeti feltételekből egy-egy folyadék részecskéket,
és várjunk addig, amíg a központi folyadék részecskénk és a tőle legjobban eltávolodó szomszédja közötti távolság meghaladja a választott határtávolságot! Ekkor az ehhez szükséges τ
idő segítségével a kezdőponthoz rendelhető az az alábbi egyszerű képlettel számított λ VMLE
mennyiség:
1  δl 
.
(2)
λ(x, t, δ0 , δl ) = ln
τ
δ0

(a) A terepi méréseknél használt
GPS-es úszó bója.

(b) Laboratóriumi mérésünk sematikus helyszínrajza. A
sarkantyú körüli négyzetek jelölik azt a területet, ahonnan a folyadékrészecske pályákat indítottuk.

3

Új tudományos eredmények
A doktori kutatásaim során kapott új tudományos eredményeket öt tézisben foglaltam össze.
Folyami sarkantyúmezőben terepi mérésekkel detektált kaotikus viselkedésre
utaló jellegzetességek
1. tézis: Passzív, felszíni úszó bójákkal végrehajtott dunai mérések alapján kaotikus viselkedésre utaló jellegzetességeket találtam sarkantyúk környezetében. A
kezdeti feltételekre való érzékenység és a csapdázódás megfigyelése mellett a lokális
Ljapunov exponensek pozitív értékeivel a bójaeltávolodások időszakosan exponenciális ütemét is kimutattam. A lokális Ljapunov exponensek nagysága függ a folyó
vízjárási állapotától és a lokális exponenciális távolodás (sarkantyúhoz viszonyított)
kezdőpontjától. (Zsugyel et al., 2012b)

(a) Terepi mérések során rögzített bója- (b) A bójapárok eltávolodását ábrázoló diagram, a lokátrajektóriák.
lis Ljapunov exponensek értékeivel.

Kaotikus nyereghalmaz valószínűsíthető létezése a sarkantyúmezőben
2. tézis: A terepi mérés során gyűjtött adatok egy kaotikus nyereghalmaz különösen kisvízkor való lehetséges jelenlétére utalnak a sarkantyú alvízi területén.
(Ennek a feltételezésnek az alátámasztását szolgálták a későbbi célzott laboratóriumi mérések és numerikus adatelemzések.) (Zsugyel et al., 2012b) Bár a terepi mérések
során rendelkezésre álló úszó bóják kis száma miatt közvetlen bizonyíték nem adható a kaotikus
nyereg létezésére, közvetett utalások találhatók. Ilyen jelek a kezdőfeltételre való érzékenység
és a közeli részecskepályák exponenciális ütemű távolodása.
Laboratóriumi mérések elemzése során megfigyelhető káoszjellemzők a sarkantyú környékén
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3. tézis: Laboratóriumi mérések részletes Lagrange-i elemzésével egy sarkantyú
környezetében kimutattam a felszíni áramlás kaotikus jellegét. A hosszú tartózkodási idők eloszlásának részletes vizsgálata segítségével lokalizáltam egy kaotikus
nyereghalmazhoz tartozó időfüggő hiperbolikus pályák halmazát, továbbá feltártam
a stabil és instabil sokaságokat, melyek tört (fraktális) dimenziójú szálas szerkezetűek. (Zsugyel et al., 2014)

(a) T=0, A legnagyobb tartózkodási idejű pontok fraktálszerű
halmaza, a stabil sokaság

(b) T=18 s, A részecskék a stabil sokaságról a kaotikus nyereghalmaz környezetébe tartanak

(c) T=45 s, A részecskék újra
egy fraktál alakzaton helyezkednek el, ez az instabil sokaság

4. ábra. Sodródó folyadékrészecskék felfedik a kaotikus nyereghalmazt

A káoszelméletből eredő Lagrange-i számítási módszerek eredményeképpen kapott összes kaotikus viselkedésre utaló jelet összefüggéseiben vizsgálva bizonyítékot találtunk a sarkantyú
környékén a káosz jelenlétére. Érdemes kiemelni, hogy ezek a kaotikus halmazok, miközben
általános minőségi karakterüket megtartják, folyamatosan változnak a részleteikben. Ebből
következik, hogy az őket leíró káosz paraméterek is szabálytalanul ingadoznak.
A fraktál dimenzió becslése a VMLE és a szökési ráta segítségével

B3
C3
D3

t=0 s
κ
λ
0.16 0.45
0.13 0.43
0.24 0.34

D1
1.63
1.70
1.30

D0
1.57
1.36
1.56

κ
0.16
0.23
0.12

t=3 s
λ
D1
0.37 1.57
0.43 1.47
0.34 1.64

D0
1.55
1.64
1.62

κ
0.12
0.19
0.14

t=6 s
λ
D1
0.34 1.64
0.40 1.53
0.38 1.63

D0
1.71
1.54
1.59

1. táblázat. Jellemző cella-átlagolt szökési ráta (κ [s−1 ] ) és VMLE értékek (λ [s−1 ]), becsült (De = 2 − κ/λ) és dobozszámlálással mért (Dm ) fraktál dimenziók különböző kezdeti
területeken és időpontokban.

4. tézis: Laboratóriumi mérések segítségével kiszámítottam az időfüggő Véges Méretű Ljapunov Exponens (VMLE), szökési ráta- és (dobozszámoló módszerrel) a
fraktáldimenzió-értékeit. Az eredmények alapján megállapítható, hogy azok összhangban vannak a D = 2 − κ/λ dimenzióbecslő képlettel, ahol D a fraktál dimenzió,
κ a szökési ráta, λ az átlagos VMLE. (Zsugyel et al., 2014)
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Egy folyadékrészecse sorsa a recirkulációs zónában
5. tézis: Kimutattam, hogy a hagyományos Euleri értelemben vet recirkulációs
zóna jelenléte nem jelent komoly korlátot az abból induló Lagrange-i folyadékelem
számára. Ugyanis az ezek az áramlás időfüggő jellege miatt előbb-utóbb elérik a
nyíró zónát és elhagyják a recirkulációs zónát. (Zsugyel et al., 2012a, 2014)

(a)

(b)

5. ábra. Deformation of a square-shaped surface dye droplet of N = 106 particles (black)
started at t = 0 s (A). The shape of the droplet at t=36 s (D).

Feltételezve, hogy az áramlás jó közelítéssel divergenciamentes a recirkulációs zónában, megfigyelésünk összhangban van azzal az elméleti állítással, hogy nemperiodikusan időfüggő kétdimenziós áramlásban KAM tóruszok nem létezhetnek.

Kitekintés
Terepi méréseinket a túl kevés számú követhető felszíni úszóbója állt rendelkezésünkre. A drón
kopterek gyors technikai fejlődése lehetővé teszi, hogy a kutatás folytatásaként újra terepi méréseket végezhessünk. Manapság ezek az eszközök több, mint 20 percen keresztül tudnak a
levegőben tartózkodni, mialatt jó minőségű videófelvételeket tudnak készíteni egyszerű, újrahasznosítható és olcsó jelzőanyagok (pl. teniszlabda, grapefruit, stb.) sodródásáról. Ezen új
mérési technika segítségével a témában további hasznos és érdekes eredmények várhatók.
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