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Bevezetés
A fizika különböző területein sokféle hullám fordul elő, például a vízhullám vagy a
hanghullám a mechanikában, az elektromágneses hullámok az elektrodinamikában, a hullámfüggvény a kvantummechanikában. Kevésbé ismert, hogy a biológiában is előfordulnak hullámok, és ezen hullámok megfelelői kémiai rendszerekben is megtalálhatóak. Biológiai hullámok felelősek a szívizom összehúzódásáért, de megtalálhatóak az idegrendszerben is, ahol az ingerületek továbbítását segítik elő. A kémiai és biológiai hullámok
utáni kutatás főleg az utóbbi időben indult meg.
Kémiai hullámoknak a reagáló elegyekben tovaterjedő reakciófrontokat nevezzük.
Kémiai hullám esetén a reakciófront koncentrációprofilja lényegében változatlanul, azaz
csillapítás nélkül mozog. (Tehát nem tekintjük kémiai hullámnak amikor például egy savbázis reakcióban a neutrális zóna valamelyik irányban elmozdul, mert ekkor általában a
savas és lúgos tartományokat elválasztó koncentrációprofil is megváltozik.) A gázfázisban
fellépő kémiai hullámok elsősorban az égési és robbanási jelenségek terjedésével kapcsolatosak, és rendkívül fontosak az ipar bizonyos ágazatai számára. Az utóbbi évtizedekben
azonban a folyadék fázisban (oldatokban) terjedő kémiai hullámokkal is egyre többet foglalkoznak [1], [2], [3]. Ezek terjedésében a reakcióban résztvevő anyagok transzportja játszik fontos szerepet, ami diffúzió vagy konvekció útján valósulhat meg. Megfelelő reakció
és a reakciókomponensek különböző diffúziós együtthatói esetén bonyolult hullámjelenségek és stacionárius térbeli mintázatok (ún. Turing szerkezetek) is létrejöhetnek. E jelenségek tanulmányozásának igazi fontosságát bizonyos biológiai jelenségekhez való hasonlóságuk adja. A kémiai hullámok mechanizmusa hasonlít az idegrendszerben és a szívben
megfigyelhető hullámokhoz, míg a stacionárius mintázatok vizsgálata segíthet a sejtdifferenciálódás megértésében.
A kémiai hullámok leírására általában a reakció-diffúzió egyenletek használatosak.
Ezek a parciális differenciálegyenletek vizsgálatára kidolgozott matematikai apparátus
segítségével tanulmányozhatóak, azonban a hullámjelenségek fellépéséhez szükséges
nemlineáris reakciótagok miatt többnyire csak kvalitatív és numerikus vizsgálatok végezhetőek. Emellett egy adott elrendezésben terjedő hullámfront alakjának vizsgálatára létezik egy ennél sokkal egyszerűbb módszer: a geometriai hullámelmélet. Ez egy adott kezdeti front fejlődését írja le a Fermat-elv alapján.
A kémiai hullámok kutatása a Kémiai Fizika Tanszéken a kilencvenes évek elején indult meg. A témakörben az első publikációk az évtized közepén jelentek meg, egyrészt a
legegyszerűbb eset, a kör alakú membránba vágott lyuk körül forgó front megfigyeléséhez szükséges kísérleti technika kifejlesztéséről [4], másrészt a geometriai hullámelmélet
alkalmazásáról a hullámfrontok terjedésének leírására [5]. A homogén közeg vizsgálata
után a következő lépés a heterogén (szakaszosan homogén) közegek vizsgálata volt, kör
alakú közeghatárt alkalmazva. Kezdetben a kör alakú akadály és a közeghatár középpontja egybeesett [6], később az akadályt elmozdítva az úgynevezett aszimmetrikus esetek is
terítékre kerültek [7], [8].
PhD munkám kezdetekor három fő célt tűztem ki magam elé:
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1. Az első célkitűzés az addigi kutatások folytatása volt, vagyis a geometriai hullámelmélet alkalmazásával leírni a hullámok evolúciójának kvalitatív és kvantitatív
sajátságait új, eddig még nem vizsgált elrendezésekben. A kutatások folytatásának másik iránya a szabad vég viselkedésének vizsgálata, amikor is a front mögötti tartomány kölcsönhatásba kerül a front egy másik szakaszával, és ez érdekes új jelenségeket eredményez.
2. A különböző tudományterületeken többféle matematikai modell, megközelítés fordul elő a hullámjelenségek leírására. A második célom ezen különböző tudományterületeken előforduló hullámok közös sajátságainak, általános jellemzőinek keresése, illetve a hullámok leírására használatos különböző matematikai módszerek
összevetése, az ezek között fellelhető kapcsolatok keresése volt.
3. Még a diplomamunkám során kidolgoztam egy számítógépes programot, amely a
geometriai hullámelmélet alapján modellezte a frontok evolúcióját. A harmadik
célkitűzésem ennek a programnak a továbbfejlesztése volt, különös tekintettel a
közeg modellezésének az alkalmazott rácstól minél függetlenebbé tételére és a
gerjeszthetőség modellezésére. Emellett a kezdetben DOS operációs rendszer
alatt futó program más (GNU/Linux, Windows) operációs rendszerek alatt is felhasználhatóvá kívántam tenni.
Az értekezést a könnyebb érthetőség és jobb olvashatóság érdekében nem a szokásos
módon osztottam fel, vagyis nem az irodalmi előzmények és a saját eredmények alkotják
a két fő részt. Ehelyett először a témakörök szerint osztottam fejezetekre, és a témakörökön belül találhatóak az ahhoz tartozó irodalmi részek és a kapcsolódó saját eredmények
is. Az értekezés során először a hullám fogalmát járom körül, és próbálom megkeresni azt
az alapvető hullámfogalmat, ami a fizikában előforduló különféle hullámtípusok és a kémiai hullámok közös sajátságait leírja. A további fejezetekben ezt a „csupasz” hullámfogalmat öltöztetem fel egyrészt a geometriai hullámelmélet, másrészt a geometriai optika
és a még tágabb elektromágneses hullámok „ruháiba”, és ezeket külön-külön, illetve helyenként egymással összehasonlítva vizsgálom.

1. Hullámok általános leírása
A világban sokféle hullám fordul elő. Csak a fizika különböző területeit vizsgálva
megtalálható a vízhullám vagy a hanghullám a mechanikában, az elektromágneses hullámok az elektrodinamikában, a gravitációs hullámok a relativitáselméletben, vagy akár a
hullámfüggvény a kvantummechanikában. Túllépve a fizikán, a biológiában is előfordulnak hullámok, és ezen hullámok megfelelői kémiai rendszerekben is megtalálhatóak. Biológiai hullámok felelősek a szívizom összehúzódásáért, de megtalálhatóak az idegrendszerben is, ahol az ingerületek továbbítását segítik elő – jelentőségük tehát egyáltalán
nem lebecsülendő! Aligha túlzás azt állítani, hogy hullámok nélkül a tisztelt Olvasó most
aligha olvashatná ezt a dolgozatot, és gondolkodhatna a hullámok jelentőségéről és mibenlétéről.
Az iménti felsorolás után joggal merül fel a kérdés, hogy vajon mi lehet a közös a különböző és egymástól gyakran igen távoli tudományterületeken található hullámokban?
Vagy mik lehetnek a hullámok terjedésének közös sajátságai? Ebben a fejezetben ezekre
a kérdésekre próbálok választ adni. Előbb áttekintem az irodalomban a hullámokra adott
különböző definíciókat, majd megfogalmazom a jelen munka további részében használatos definíciót. Ezután megvizsgálom a hullámok terjedésének sajátságait, illetve a terjedés leírására szolgáló különféle módszereket, végül szót ejtek néhány érdekes határesetről is.

1.1. Hullámok különböző definíciói
1.1.1. Az irodalomban található definíciók
Az irodalomban a hullám fogalmára többféle definíció is található, először ezek közül
mutatok be néhány jellemző példát. Kezdjük talán a magyar nyelv értelmező szótárával a
hullám címszóval [9]: „Vmely közeg hullámmozgást végző részecskéinek az adott pillanatban egymáshoz viszonyított állapota, ill. ennek az állapotnak időszakosan ismétlődő változása. … Elektromágneses hullámok: az elektromos és mágneses erőtér periodikus változásai, amelyek elektromos töltések rezgésének a hatására keletkeznek, és a térben tovább terjednek.” Ugyanitt a hullámmozgás címszó alatt találhatjuk a következő meghatározást: „Az energia átvitelének az a módja, hogy valamely egyensúlyában megbontott közeg rezgéseit a környezet átveszi és továbbadja, haladó mozgást azonban nem végez.”
Ezután nézzünk néhány példát tudományos értelmező szótárakból, kezdetnek a Penguin angol nyelvű szótárából [10]: "A time-varying quantity that is also a function of position. It is a disturbance, either continuous (e.g. sinusoidal) or transient, travelling
through a medium …" (Magyarul: „Egy időfüggő mennyiség, ami a helytől is függ. Egy
folytonos (pl.: szinuszos) vagy tranziens, ami egy közegen keresztül halad …”)
Másodszor a Longman szótárból: [11]: "1. A disturbance which passes on energy
through a material medium by means of the elastic and inertial characteristics of the medium. … 2. A disturbance which passes on energy through empty space by variations in
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the electric and magnetic properties of space. …" (Magyarul: „1. Egy zavar, ami energiát
továbbít egy anyagi közegen keresztül a közeg rugalmas és és tehetetlen tulajdonságait
használva. … 2. Egy zavar, ami energiát továbbít az üres téren keresztül a tér elektromos
és mágneses tulajdonságain keresztül. …)
Majd a McGraw-Hill tudományos enciklopédiából [12]: "The general term applied to
the description of a disturbance which propagates from one point in a medium to other
points without giving the medium as a whole any permanent displacement" (Magyarul:
„Olyan zavar leírására használt szokásos kifejezés, amely egy közegben egyik pontból a
másikba terjed anélkül, hogy a közeg egészében maradandó változást okozna.”)
Ezután nézzünk néhány tankönyvet, elsőnek Budó Ágoston Kísérleti fizikáját [13]:
„ … (haladó) hullámról beszélünk akkor, ha egy közegben valamilyen zavar tovaterjed.”
Végül Giancoli fizikakönyvéből [14]: "Waves: travel in a material medium, such as water waves, or waves on a string. Waves ... have as their source a vibration. ... the medium
through which a wave travels itself vibrates." (Magyarul: „Hullám: egy anyagi közegben
terjed, mint a vízhullámok vagy a húron terjedő hullámok. A hullámok … forrása egy rezgés. … a közeg, amelyben a hullám terjed, maga is rezeg.”)
A következő lépésben nézzünk meg néhány internetes szótárat, kezdjük a közismert
Wikipediával [15]: "A wave is a disturbance that propagates through space, often transferring energy. While a mechanical wave exists in a medium (which on deformation is
capable of producing elastic restoring forces), waves of electromagnetic radiation (and
probably gravitational radiation) can travel through vacuum, that is, without a medium.
Waves travel and transfer energy from one point to another, with little or no permanent
displacement of the particles of the medium (there is little or no associated mass transport); instead there are oscillations around fixed positions." (Magyarul: “A hullám egy térben terjedő zavar, gyakran szállít energiát. Míg a mechanikai hullámok valamilyen közegben léteznek (ami deformáció hatására képes rugalmas visszatérítő erő kifejtésére), az
elektromágneses hullámok (és valószínűleg a gravitációs hullámok) vákuumban, azaz közeg nélkül is tudnak terjedni. A hullámok terjednek és energiát szállítanak egyik pontból
a másikba, miközben a közeget alkotó részecskék maradandó elmozdulása kicsi vagy semekkora (a csatolt tömegtranszport kicsi vagy semekkora); ehelyett rögzített helyzetek
körüli oszcillációk vannak.”)
Ezután a Webster on-line szótárával [16]: "... a progressive disturbance propagated
without displacement of the medium itself." (Magyarul: „ … egy haladó zavar, amely a közeg elmozdulása nélkül terjed.”)
Végül tekintsük a dictionary.com on-line értelmező szótárat [17]: "A disturbance traveling through a medium by which energy is transferred from one particle of the medium
to another without causing any permanent displacement of the medium itself." (Magyarul: „Egy közegben terjedő zavar, ami energiát szállít a közeg egyik részecskéjétől egy
másiknak anélkül, hogy a közeg maradandó elmozdulását okozná.”)
Utolsó lépésként szemezzünk a 'What is a wave' kifejezésre kapott találatok között.
Elsőként álljon itt egy sommás megfogalmazás [18]: "Waves are the solution of the wave
equation" (Magyarul: „A hullámok a hullámegyenlet megoldásai.”)
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A következő részlet az Amerikai Akusztika Társaság honlapjára [19] egy általuk kiadott könyvből [20] felrakott bevezető fejezetből származik: "The rudimentary notion of a
wave is an oscillatory disturbance that moves away from some source and transports no
discernible amount of matter over large distances of propagation." (Magyarul: „Egy hullám alapvető fogalma egy oszcilláló zavar, ami valamilyen forrástól távolodva mozog, és
nincs észrevehető mennyiségű anyagtranszport nagy távolságokon keresztül.”)
Ezután lássuk a cambridge-i Alkalmazott Matematika és Elméleti Fizika Tanszék hullámokkal foglalkozó csoportjának definícióját [21]: "The definition of a wave is a means of
transferring energy from one place to another without bulk motion." (Magyarul: „A hullám definíció szerint egy eszköz az energia egyik helyről a másikra szállítására tömeg
mozgatása nélkül.”)
Szintén akusztikusok tollából származik az alábbi szakkifejezés-gyűjtemény tervezetben található idézet [22]: "Disturbance propagating in a given direction such that the
quantity serving as a measure of the disturbance varies with position and time in a manner that at pairs of neighboring positions the disturbance is similar except for a time difference." (Magyarul: „Adott irányba terjedő olyan zavar, amelynél a zavar mérésére szolgáló mennyiség a hely és az idő függvényében úgy változik, hogy szomszédos helyeken a
zavar hasonló, kivéve az időkülönbséget.”)
Végül álljon itt egy definíció a Washingtoni Egyetem Oceanográfiai Iskolájának honlapjáról [23]: "It is a physical process whereby energy (or information about boundary
conditions or forcing) is transported through a medium without any significant transport
of the material in that medium." (Magyarul: „Egy fizikai folyamat, ami energiát (vagy információt a peremfeltételekről vagy a kényszerről) szállít egy közegen keresztül a közeg
anyagának jelentős szállítása nélkül.”)
Megfigyelhető, hogy a különböző definíciók ugyanabból a néhány tulajdonságból választanak ki egyet-kettőt, mint definiáló tulajdonság. Ezek az alaptulajdonságok a következők:
1. Közegben vagy anélkül térben tovaterjedő zavar vagy rezgés. Általában a közegben terjedő hullámokkal foglalkozó szerzők (pl.: akusztika, oceanográfia)
megkövetelik a közeg jelenlétét, míg más helyeken megemlítik az elektromágneses hullámokat is, mint közeg nélkül terjedő hullámokat.
2. Térbeli és időbeli változás együttes jelenléte.
3. Terjedése során energiát szállít. Néhány helyen energia helyett információ
szállítását is említik.
4. A terjedésre szolgáló közegben nem okoz maradandó változást.
5. A hullámegyenlet megoldása.
Látható, hogy a legtöbb szerző esetében a definíció megalkotásakor a klasszikus hullámegyenlettel leírható, rugalmas vagy elektromágneses hullámok képe lebegett a szemük előtt. Most vizsgáljuk meg ezeket a tulajdonságokat abból a szempontból, hogy ezek
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mennyire alkalmasak az egyéb hullámtípusok (pl. a reakció-diffúzió hullámok vagy a szolitonok) leírására.
1. Térben tovaterjedő zavar ezek esetében is található, például a kémiai hullámok
(mint a reakció-diffúzió hullámok egyik tipikus példája) esetében bizonyos
anyagok koncentrációiban figyelhető meg ez a tovaterjedő zavar.
2. Egy térben tovaterjedő zavar automatikusan magában hordozza a térbeli és
időbeli változást. A kérdés az, hogy a kettő között milyen kapcsolat fennállását
követeljük meg egy hullám esetén? Ha nincs közöttük semmilyen kapcsolat,
akkor tetszőleges térben terjedő változás (például akár egy hőmérsékletkülönbség kiegyenlítődése) is hullám lehetne. Ugyanakkor ha megköveteljük,
hogy a kétféle változás ugyanolyan legyen, tehát egy adott időpillanatban térben ránézve a hullámprofilra ugyanazt lássuk, mint egy adott helyen az idő
függvényében vizsgálva a változást, ezzel kizárnánk a csillapodó hullámokat.
Tehát bár a térbeli és időbeli viselkedés hasonlósága fontos követelmény, valamilyen csillapítást is meg kell engedni.
3. Bár a klasszikus, mechanikai és elektromágneses hullámok esetében az energiaszállítás nyilvánvaló, ugyanakkor elméletileg az energia áramlása nem feltétlen kísérője a hullámoknak. A kémiai és biológiai hullámok esetén sokkal lényegesebb egy adott kémiai jel terjedése, amelyek esetében az energiaszállítás
– bár kísérheti azokat – jelentősége az információ továbbítása mellett másodlagos. Gondoljunk például az idegrendszerben futó hullámokra: ezek szerepe az
ingerületek, azaz információ agyba juttatása, nem pedig az agy működéséhez
szükséges energia szállítása.
4. Reakció-diffúzió hullámoknak két nagy típusát szokás megkülönböztetni: az
„impulzus” és a „front” típusú hullámokat. (1. ábra) Az „impulzus” esetében a
hullám áthaladása után a rendszer visszatér a kezdeti állapotába, ez tehát nem
okoz maradandó változást a közegben. Ugyanakkor a „front” típusú hullámok
esetében egy bistabil rendszer két állapota közti átmenet terjed hullámként,
ezek tehát képesek maradandó változást okozni a rendszerben.
a)

b)

1. ábra: A reakció-diffúzió hullámok két típusa:
a) front
b) impulzus.

5. Nyilvánvaló, hogy egy reakció-diffúzió rendszerben található hullámmegoldások általában nem lesznek egyben a hullámegyenletnek is megoldásai. Ugyan-
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akkor a hullámegyenletnek is léteznek nem hullám megoldásai (pl. a lineáris
függvények).

1.1.2. A dolgozatban használatos definíció
Jelen dolgozat során hullám alatt egy olyan térbeli és időbeli folyamatot értek, ami a
következő alakú függvénnyel írható le:
ur , t = A r  f t−Sr  ,

(1)

ahol A az amplitúdó, f a fázis, S pedig az eikonál. Ez a definíció egy torzítatlan hullámterjedést ír le abban az értelemben, hogy bár változó amplitúdó esetén a hullámprofil alakja
változhat, a hullám időfüggése tetszőleges r pontban lényegében ugyanolyan, eltekintve
az amplitúdó jellemezte csillapítástól és az eikonál leírta időbeli késleltetéstől.
Az amplitúdó helyfüggése több okra vezethető vissza. Egyrészt inhomogén közeg
esetén az inhomogenitás nemcsak a terjedési sebességet, hanem a hullám amplitúdóját is
változtathatja. Erre példa az óceánokon haladó hullám, ami a víz mélységének csökkenésével nemcsak lelassul, hanem az amplitúdója is nagymértékben megnövekszik – hozzájárulva ezzel a szökőár kialakulásához. Másrészt a hullámterjedés során disszipáció is felléphet, ami az amplitúdó csökkenését okozza. Ezenkívül homogén közegben, disszipáció
nélkül is változhat a hullám amplitúdója ha a hullámfront hossza változik, és a hullámzó
mennyiségre valamilyen megmaradási tétel vonatkozik, ilyen például a gömbhullámok
amplitúdójának 1/r-es függése. Az amplitúdó helyfüggését tehát nemcsak a közeg sajátosságai határozzák meg, hanem függ a kezdeti hullámfronttól is.
Az eikonál azt adja meg, hogy mennyi időre van szükség ahhoz, hogy adott közegben
adott kezdeti frontból a hullám elérjen az r pontba. Az eikonál tehát szintén függ a kezdeti hullámfronttól is, és nem kizárólagosan a közegre jellemző mennyiség. Ugyanakkor a
csak a közeg által meghatározott terjedési sebesség és a kezdeti front ismeretében az eikonál meghatározható. Erre a legegyszerűbb példa egy homogén közegben, az r0 pontban
lévő pontforrásból induló hullám esete, ekkor az eikonál

∣r −r 0∣

S r =

v
alakú (ahol v a hullám terjedési sebessége). Megjegyzendő még, hogy az optikában általában az eikonál nem idő dimenziójú, hanem optikai úthosszként van értelmezve, ami az itt
használt eikonál vákuumbeli fénysebességgel való beszorzásával kapható meg.
Az eikonál azért különösen fontos, mivel szintfelületei adják a hullámfrontokat. A hullámfrontokon ugyanis az azonos fázisú pontok összességét értjük, ami (1) alapján éppen
az eikonál szintfelületeinek felel meg. A hullámfrontok ugyanakkor inhomogén közeg esetén nem feltétlenül esnek egybe az u függvény szintfelületeivel, mivel az amplitúdó függhet a helytől.
A hullámterjedés leírásánál használt másik alapvető fogalom a sugár. A sugarak (izotróp közegben) a frontok ortogonális trajektóriái, és a hullám ezek mentén a közeg által
meghatározott v sebességgel terjed. A hullámterjedés leírására mind a sugarak, mind a
frontok (vagyis az eikonál) segítségével történhet, az adott probléma dönti el, hogy me-
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lyik leírás kényelmesebb. Anizotróp közegben, vagyis ha a hullám terjedési sebessége a
helyen kívül a terjedés irányától is függ, a frontok általában már nem merőlegesek a sugarakra. A hullámterjedés természetesen ebben az esetben is leírható mind a frontok,
mind a sugarak segítségével, bár az egyikről a másikra való áttérés (és maguk az egyenletek is) bonyolultabbá válik.
Említést érdemel még, hogy a hullámterjedés szempontjából mind az anyagi közegek, mind a vákuum ugyanúgy jellemezhető a terjedési sebességgel illetve a közegbeli
amplitúdóval, mint két skalármezővel, valamint a közegre jellemző disszipációval. Ebből a
szempontból tehát mindkettő tekinthető a hullám terjedésére szolgáló közegnek, és az értekezés további részében mind az anyagi közegekre, mind a vákuumra közeg névvel fogok hivatkozni.

1.2. Hullámok terjedésének leírása
Egy-egy konkrét probléma esetén (pl. elektromágneses hullámok, rugalmas hullámok, vagy akár kémiai hullámok) a hullámok vizsgálata történhet a konkrét rendszer viselkedését leíró parciális differenciálegyenlet-rendszer (pl. a Maxwell-egyenletek, a rugalmassági egyenletek vagy a reakció-diffúzió egyenletek) adott kezdeti és peremfeltételeket kielégítő megoldásainak megkeresésével, és a megoldások vizsgálatával. Tipikus
esetben ezek az egyenletrendszerek igen bonyolultak, és megoldásuk általában csak numerikusan lehetséges, és gyakran az adott probléma szempontjából elégséges a parciális
differenciálegyenlet-rendszer megoldása által szolgáltatott információmennyiségnek egy
kis hányada is, amely általában valamilyen egyszerűbb, a hullámterjedést leíró egyenletből is megkapható. Emellett a hullámterjedés általános sajátságainak vizsgálatához is célszerűbb valamilyen általános egyenletből kiindulni.
Mivel a hullámok terjedését a frontok alakja egyértelműen leírja, ezért kézenfekvő
egyszerűsítés, hogy ilyenkor a hullám amplitúdóját nem vizsgáljuk. A hullámterjedés leírása történhet mind a sugarakon, mind a frontokon keresztül. Tekintve, hogy ezek izotróp esetben egymás ortogonális trajektóriái, és anizotróp esetben is egyértelműen megkaphatóak egymásból, az egyik ismeretében a másik is meghatározható.

1.2.1. A Fermat-elv, a sugáregyenlet és az eikonálegyenlet
A Fermat-elv eredeti megfogalmazásában úgy szólt, hogy két adott végpont között a
fénysugár azon g görbe mentén halad, amelyre a

=∫
g

1
ds
v r 

(2)

terjedési idő minimális. Ezt a görbét szokás Fermat-sugárnak is nevezni. Az itt felírt integrálnál feltettük, hogy a terjedési sebesség csak a helytől függ. Ehhez az szükséges,
hogy a közeg izotróp és stacionárius legyen, ellenkező esetben ugyanis a terjedési sebesség függene a terjedés irányától (anizotróp közegben), illetve az időtől (instacionárius közegben) is. A továbbiakban izotróp és stacionárius közegeket vizsgálunk.
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A modern megfogalmazások esetében a minimum helyett a stacionaritás követelménye szerepel, és terjedési idő helyett általában az optikai út (a terjedési idő fénysebességgel vett szorzata) szerepel [24]. Érdemes megjegyezni, hogy míg egyes területeken (pl. a
sugároptikában) valóban találhatóak olyan esetek, ahol az optikai út maximális, addig
más területeken (pl. a kémiai hullámoknál) Fermat eredeti megfogalmazása érvényes,
vagyis ezeknél a terjedési idő mindig minimális. Ezt a kérdéskört a 2. fejezetben fogom
részletesen tárgyalni.
A Fermat-elvhez, mint variációs elvhez tartozó Euler-Lagrange-egyenletet nevezzük
sugáregyenletnek. Mielőtt ezt felírnánk, vezessük be az n(r)=1/v(r) „törésmutatót” (ez az
optikában használt törésmutató 1/c-szerese, ahol c a vákuumbeli fénysebesség), illetve a
fénysugár útját adjuk meg valamilyen t paraméter r(t) függvényeként. Ekkor az ívhosszra
a

ds=  d r 2 = ṙ 2 dt=∣ṙ∣dt

(3)

összefüggés adódik. Ezeket beírva a (2) egyenletbe, a Fermat-elv a következő variációs
problémát eredményezi:

∫ nr  ds=∫ n r∣ṙ∣ dt=∫ Lr , ṙ  dt=0 ,
g

g

g

(4)

ahol bevezettük az

Lr , ṙ=n r ∣ṙ∣

(5)

Lagrange-függvényt.
A variációszámítás elméletéből tudjuk, hogy egy (4) alakú probléma megoldása kielégíti a

d ∂L ∂L
−
=0
dt ∂ ṙ ∂r

(6)

differenciálegyenletet, amit a probléma Euler-Lagrange-egyenletének is szokás nevezni.
A (6) egyenletbe beírva az (5) Lagrange-függvényt, és felhasználva a

∂∣ṙ∣ ṙ
=
∂ ṙ ∣ṙ∣
összefüggést, a következő eredményre jutunk:





d
1 d r ∂n r 
∣ṙ∣=0 .
n r
−
dt
∣ṙ∣ dt
∂r
Ezután az egyenletet elosztva

∣ṙ∣ -tal és felhasználva a (3) összefüggést végül





d
d r ∂n r 
n r
=
ds
ds
∂r

(7)

adódik, ami a sugáregyenlet szokásos alakja.
Ez egy másodrendű differenciálegyenlet a sugárra, vagyis a megoldásához két feltételt kell megadni. Ez lehet a sugár kiinduló és a végpontja, az eredeti variációs problémával összhangban, de lehet a klasszikus kezdetiérték-problémáknak megfelelően a sugár
kiinduló pontja és induló iránya. Az utóbbi módszer használatos, ha egy adott forrásból
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adott irányba induló sugár (például egy lézersugár) pályáját keressük, vagy ha egy pontforrásból az összes lehetséges irányba kiinduló sugarak családját vizsgáljuk.
A Fermat-elvből, mint variációs problémából megkapható az eikonálegyenlet is, ez
ugyanis éppen a probléma Hamilton-Jacobi-egyenlete. Ehhez a számoláshoz válasszunk
egy olyan speciális paraméterezést, ahol az egyik koordináta a paraméter, esetünkben legyen z=t. Ezzel a paraméterezéssel a (4) variációs probléma a következő alakot ölti:

∫ n x , y ,t   ẋ  ẏ 1 dt=0 ,
2

2

(8)

g

A Lagrange-függvény pedig

L x , y ,t , ẋ , ẏ =n x , y ,t  ẋ  ẏ 1
2

2

(9)

alakú lesz.
A szokásos eljárás szerint először vezessük be az x és y változókhoz tartozó kanonikusan konjugált „impulzusokat”:

∂L
ẋ
=n
2
∂ ẋ
 ẋ  ẏ 21 .
∂L
ẏ
py =
=n
2
∂ ẏ
  ẋ  ẏ 21
p x=

(10)

Ezután a Lagrange-függvényről térjünk át a Hamilton-függvényre a

H x , y ,t ,p x , p y =p x ẋp y ẏ−Lx , y ,t , ẋ , ẏ 

(11)

képlet alapján. A behelyettesítés és közös nevezőre hozás után a

H=−

n x , y ,t 

(12)

 ẋ2 ẏ 21

Hamilton-függvényt kapjuk. Ez azonban még a régi változók függvénye, vagyis még ki
kell fejeznünk ẋ és ẏ változókat px és py függvényeként, és ezt vissza kell írni a Hamilton-függvénybe. Szerencsére ehhez nem szükséges elvégezni az invertálást, elegendő
a deriváltak Hamilton-egyenletben előforduló kombinációját kifejezni az impulzusok segítségével. Ehhez emeljük négyzetre (10) mindkét egyenletét, majd ezeket összeadva a

p 2xp2y =n2

ẋ 2  ẏ 2
1
=n2 1− 2 2
2
2
ẋ  ẏ 1
ẋ  ẏ 1





összefüggést kapjuk, ahonnan



p2xp 2y
1
=
1−
2
2
2
ẋ  ẏ 1
n
adódik. Ezt visszaírva a (12) kifejezésbe megkapjuk a rendszer Hamilton-függvényét:
2
2
2
H x , y ,t , px ,p y =− n x , y ,t −px −p y .

(13)

Ezután vezessük be az S hatásfüggvényt, ami a Lagrange-függvény integrálja:
t

Sr , t=∫ Lr , ṙ , t  d t .
t0

(14)
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Ezzel a Fermat-elv a  S=0 tömör alakba is írható. Ugyanakkor az optikában ez az integrál a terjedési időt adja meg, vagyis megegyezik az 1.1.2 alfejezetben bevezetett eikonállal. A fénysugarak általános t paraméterezése esetén a Fermat-elv (4) egyenlettel
adott megfogalmazása alapján látható, hogy az eikonál a t paramétertől már nem függ
expliciten, hanem csak r-en keresztül, vagyis ekkor S=S(r(t)).
A Hamilton-függvényre és a hatásfüggvényre fennáll a





∂S
∂S
H r ,p=
,t =0
∂t
r

(15)

Hamilton-Jacobi-egyenlet. A (13) Hamilton-függvényt használva ez a



2



 



2

∂S x , y , t
∂S x , y ,t
∂S x , y ,t
− n x , y ,t2−
−
=0
∂t
∂x
∂y
összefüggést eredményezi. Ezt átrendezve, majd négyzetre emelve és a t=z összefüggést
felhasználva kapjuk az eikonálegyenlet szokásos alakját:



2



2
∂ Sr 
=  nr   .
∂r

(16)

Az eikonálegyenlet, mint parciális differenciálegyenlet megoldásához szükséges a
kezdeti- és peremfeltételek ismerete is. A kezdeti feltétel tipikusan egy valamilyen τ0 időpontban ismert kezdeti hullámfront, míg a peremfeltételeket általában a közeg határai, illetve az abban elhelyezkedő akadályok szolgáltatják.
A hatásfüggvény (eikonál) (14) definíciója és a (16) eikonálegyenlet alapján az is belátható, hogy a sugarak merőlegesek az eikonál szintfelületeire, azaz a frontokra. Ehhez
képezzük az eikonál teljes differenciálját, és kihasználva, hogy az optikában sem S, sem L
nem függ expliciten a t paramétertől, kapjuk:

dSr  ∂ Sr 
=
⋅ṙ =Lr , ṙ=n r∣ṙ∣ .
dt
∂r
Ezután az egyenletet elosztva

∣ ṙ ∣ -tal kapjuk az eikonálegyenlet
∂Sr  ṙ
⋅ =n r 
∂r ∣ṙ∣

(17)

alakját. Megmutatható [25], hogy az eikonálegyenlet ezen alakja érvényes anizotróp közegekben is, természetesen annyi változtatással, hogy akkor a törésmutató nemcsak a hely-

 

től függ, hanem a hely deriváltjától is: n r ,

ṙ
∣ṙ∣

, ugyanis ekkor

ṙ
∣ṙ∣

mint a fénysugár

érintő irányú egységvektora megadja a hullám lokális terjedési irányát.
Visszatérve az izotróp közegek esetére, a (17) bal oldalán szereplő skaláris szorzatot
a vektorok nagyságával felírva kapjuk:

cos=n r
∣∂ Sr
∂r ∣

,

ahol α a fénysugár és az eikonál gradiense által bezárt szög. Ezt összevetve az eikonálegyenlet (16) alakjával azonnal adódik, hogy α=0, a gradiensről pedig tudjuk, hogy merő-
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leges a szintfelületekre. Vagyis beláttuk, hogy a fénysugarak valóban merőlegesek a frontokra (vagyis az eikonál szintfelületeire).
A variációszámítás eszközeivel általában is megmutatható [26], hogy ha adott a hatásfüggvény kezdeti értéke egy felületen, akkor az ebből a felületből egy adott pontba
futó extremális sugár a kezdeti felületre merőlegesen indul.
Fontos még megjegyezni, hogy az (1) definíció már magában hordozza, hogy a hullám terjedését az eikonálegyenlet írja le. A hullámfrontokat ugyanis definíció szerint az
azonos fázisú pontok összessége alkotja. Terjedés során a hullámfelületek mozognak,
vagyis az eikonál szintfelületei folyamatosan egymásba transzformálódnak. Tekintsünk
most egy adott hullámfrontot, ami τ1 időpontban az eikonál S1 értékéhez tartozik. Ez a
hullámfront τ2 időpontban az eikonálnak azon S2 értéke tartozik, amely biztosítja, hogy a
fázis ugyanaz maradjon, vagyis amelyre

1 −S1 =2 −S2 .
Ezt átrendezve:

 = 2− 1=S2−S1 = S .
Infinitezimálisan kis elmozdulást vizsgálva, és kihasználva, hogy az eikonál a hely
függvénye, kapjuk:

d =dS=
Kihasználva, hogy
kíthatjuk:

∂S
∂S
⋅d r= ⋅ṙ d  .
∂r
∂r

∣ṙ∣=v a hullám lokális terjedési sebessége, a jobb oldalt tovább alad =

∂S ṙ
⋅ vd  ,
∂r ∣ṙ∣

ahonnan n=1/v jelöléssel már következik az eikonálegyenlet (17) alakja.

1.2.2. A Huygens-elv
A Huygens-elv kimondja, hogy egy hullámfelület minden pontja elemi hullámok kiindulópontja, és egy későbbi időpontban a hullámfelület ezen elemi hullámok burkolója. Ezzel egyben szerkesztési módszert is ad egy adott kezdeti hullámfrontból keletkező későbbi frontok megtalálásához.
A Huygens-elv egyenértékű a Fermat-elvvel, illetve bizonyos értelemben támaszkodik
is rá. Ugyanis a Huygens-elv alkalmazásához szükséges, hogy valahonnan ismerjük az
elemi hullámok alakját, ezt pedig kézenfekvően a Fermat-elv segítségével határozhatjuk
meg. Ezzel már biztosítottuk, hogy a kezdeti hullámfront egy pontja és ezen pont későbbi
hullámfrontbeli képe között egy extremális mentén terjedjen a hullám, viszont ez önmagában még kevés ahhoz, hogy biztosítsa a képpont és a kezdeti front vonatkozásában is a
minimalitást. Ugyanis egy hullámfront adott pontjából végtelen sok extremális húzható a
tér különböző irányaiba, ám ezek közül csak egyetlen egy tartozik a későbbi fronthoz,
mégpedig az, amelyik a kezdeti frontra merőleges.
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P2

Q2

α

M

α
P1

ΔvΔt

Q1

Δx

2. ábra: A front fejlődése a Huygens-elv alapján inhomogén közegben. Ahogy Δt csökken, az α szög is
nullához tart.

Ennek belátásához tekintsünk egy hullámfront kis szakaszát, és vizsgáljuk, hogy rövid idő múlva milyen frontba megy át. Ha elég kis szakaszt vizsgálunk, az jó közelítéssel
tekinthető egyenesnek, és feltehető, hogy a közegbeli terjedési sebesség lineárisan változik a front mentén. Elég rövid időt vizsgálva élhetünk azzal a közelítéssel, hogy a front
egyes pontjaiból kiinduló elemi hullámok kör (gömb) alakúak, a sugarukat pedig a terjedési sebesség kiindulási pontjukban felvett értéke adja meg. Ekkor ebből a szakaszból
ezen körök burkolójaként Δt idő múlva egy másik egyenes szakasz lesz, amely a kiindulási
fronttal α szöget zár be (2. ábra). A kiindulási front adott pontjához tartozó sugár pedig
az ebből induló elemi körhullám és a burkoló érintési pontja közötti szakasz lesz, amely
az eredeti frontra merőleges iránnyal szintén α szöget zár be, tehát azt kell belátnunk,
hogy ez a szög tart a nullához, ahogy közelítünk a kezdeti fronthoz.
Legyen a kezdeti front P1 pontjában a terjedési sebesség v, a tőle Δx távolságra levő
Q1 pontjában pedig v+Δv. Az ezekből induló elemi körhullámok sugara ekkor rendre vΔt,
illetve (v+Δv)Δt, a későbbi frontban ezen pontok képe pedig legyen P2 és Q2. A P2 ponton
keresztül húzzunk a kezdeti fronttal párhuzamos egyenest, ennek a Q1Q2 sugárral vett
metszéspontja legyen M. Ekkor a P2MQ2 háromszög P2M oldala Δx hosszú, MQ2 oldala
ΔvΔt hosszú, P2-nél levő szöge pedig α. Innen adódik, hogy

sin =

v
t ,
x

 0 , ha  t 0 és a terjedési sebesség a hely folytonos függvénye, azaz
 v / x véges. Ez pedig azt jelenti, hogy a kezdeti frontból induló sugarak arra merő-

vagyis

legesek. Mivel a Huygens-elv bármely hullámfelületre érvényes, ezért ebből a gondolatmenetből következik, hogy folytonosan változó terjedési sebesség esetén bármely frontra
merőlegesek a sugarak.
A terjedési sebességnek (vagy ezzel egyenértékűen a törésmutatónak) nyilván csak
közeghatárnál lehet ugrása. Ebben az esetben a sugarak terjedését a Snellius-Descartestörvény írja le, ami mind a Fermat-elv, mind a Huygens-elv segítségével levezethető. Mivel ezek a levezetések a legtöbb elemi optika tankönyvben (pl.: [27]) megtalálhatóak,
ezek ismertetésétől itt eltekintek.
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a)

b)

3. ábra: Töréspont fejlődése a Huygens-elv alapján. Az a) esetben konvex, a b) esetben pedig konkáv
a hullámfront mögötti rész.

Hátravan még az az eset, amikor a hullámfrontnak van törése, az ilyen pontokat nevezzük töréspontnak. A töréspontoknak két fő típusa van a front mögötti rész konvexitásának függvényében. Amennyiben a front mögötti rész konvex, a töréspontból induló elemi hullám egy véges hosszú szakasza egybeesik a burkolóval, és a későbbi frontokban ez
a szakasz köti össze a töréspontban találkozó két frontszakaszból keletkező szakaszokat,
azokhoz simán csatlakozva (3. ábra). Így ez a fajta töréspont megszűnik, és a front kisimul. Ha a front mögötti rész konkáv, a töréspontban találkozó két frontszakaszhoz különkülön tartozó burkolók metszik egymást a front előtt, és a közös burkoló a két szakasz
burkolóinak a metszéspontig tartó részeiből áll. Az ilyen típusú töréspont tehát fennmarad, és a két frontszakasz mindenkori szögfelezőjének irányába mozog. Ez a fajta viselkedés megfelel a kémiai hullámok esetére a Fermat-elv alapján levezetett töréspont dinamikának [7]. Ezzel minden esetre beláttuk, hogy a Huygens-elv egyenértékű a Fermat-elvvel.

1.3. Határesetek: geometriai optika és geometriai hullámelmélet
1.3.1. A Huygens-Fresnel-elv
A Huygens-elv Fresnel által továbbfejlesztett változata – az eddigi módszerekkel
szemben – számol a hullámok amplitúdójával is. Ez a Huygens-Fresnel-elv, amely azt
mondja ki, hogy egy hullámfelület minden pontja elemi hullámok kiindulópontja, és a hullámtér egy pontjában megfigyelhető hatást ezen (egymással koherens) elemi hullámoknak
az interferenciája szabja meg.
Fontos megjegyezni, hogy ezen elemi hullámok nem azonosak egy valódi pontforrásból induló hullámmal, és gyakran valódi fizikai jelentés nélküli, virtuális hullámok. Ezt
szemlélteti, hogy míg például homogén közegben egy pontforrásból induló hullám egy
gömbhullám, amelynek amplitúdója irányfüggetlen, addig a Huygens-Fresnel-elvben
használatos elemi hullámok amplitúdója – mint látni fogjuk – függ a terjedés irányával bezárt szögtől. Ugyanakkor ilyen virtuális elemi hullámok interferenciájával a hullámterjedés olyan folyamatok esetén is leírható, amelyeknél a valós fizikai hullámok esetén nem
lép fel interferencia (ilyenek pl. a kémiai hullámok).
Tegyük fel, hogy egy harmonikus hullám amplitúdójának értékét egy adott F hullámfront, mint felület minden ρ pontjában egy ismert A(r) függvény írja le, ekkor a Huygens-
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Fresnel-elv értelmében a hullámtér tetszőleges r pontjában a hullámot a következő integrál adja meg:

ur ,t =e−i  t ∫ A 
F

ik∣r −∣

e
K  dF   ,
∣r −∣

(18)

ahol k=2π/λ a hullámszám, λ a hullámhossz, κ pedig az r-ρ vektor és a hullámfrontra merőleges irány által bezárt szög (4. ábra). Az elemi hullámok amplitúdójának irányfüggését
a K(κ) faktor írja le. Fresnel eredeti feltételezései szerint K maximális κ=0 esetén,majd
gyorsan csökkenve /2 esetén K=0, vagyis a terjedési irányhoz képest hátrafelé
nincsenek elemi hullámok. Feltételezzük továbbá, hogy a kezdeti F hullámfrontnak csak
azon ρ' pontjaiból induló elemi hullámok adnak járulékot a tér egy r pontjában, amelyekre az ρ' és r pontokat összekötő extremális létezik, vagyis a két pont között nincsen akadály.

ρ

n
κ
r-ρ
r

F
4. ábra: A Huygens-Fresnel-integrál felírásánál használt jelölések.

Nemcsak harmonikus hullámokat vizsgálva tegyük fel, hogy egy u(r,t) hullámfüggvény értékét egy adott F hullámfront minden ρ pontjában egy ismert u0(r,t) függvény írja
le. Általánosan értelmezve az elemi hullámokat azt mondhatjuk, hogy azok valamilyen, az
u0(r,t) kezdeti hullámfront retardált (azaz a t–Sρ(r) helyen vett) értékére ható

e
g

ope-

rátorral írhatóak fel:

ue r , t=g e S r , t ,u0  ,t−S r  ,

(19)

ahol κ ismét az r-ρ vektor és a hullámfrontra merőleges irány által bezárt szög, Sρ(r) pedig a ρ pontból induló elemi hullámhoz tartozó eikonál (inhomogén közeg esetén ez szerepel ∣r −∣ helyett). Az operátor használatának köszönhetően az elemi hullám függhet
például a hullám értékének ismert hullámfelületen vett különböző deriváltjaitól is, ez a
helyzet például a Kirchhoff-integrál (35) esetén. Ezen elemi hullámok esetében a Huygens-Fresnel-elv értelmében a hullámtér tetszőleges r pontjában a hullámot a következő
integrál adja meg:

ur ,t =∫ g e S r ,t ,r , u0  ,t−S r dF =I  r ,t ,[u0 ] ,
F

(20)
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ahol az integrálás során ρ végigfut a kezdeti hullámhoz tartozó F felületen, és [u0] az u0
függvény retardált értékét jelenti.
Természetesen ha hullámmozgást szeretnénk leírni, a

g e operátor nem lehet akár-

milyen, hanem bizonyos feltételeket ki kell elégítenie. A legkézenfekvőbb talán az önkonzisztencia, vagyis a (20) integrálnak az F felületen felvett értéke meg kell egyezzen az ott
előírt u0 értékével:

I  ' ,t ,[u0 ] =u0  ' ,t  , minden  '∈F .

(21)

További két feltételt kaphatunk a mértékinvariancia követelményéből. Ez azt jelenti,
hogyha a hullámmozgást végző u mennyiség skáláját megváltoztatjuk, akkor az új egységekben is ugyanazt a jelenséget kell látnunk, vagyis az integrálnak invariánsnak kell lennie erre a skálatranszformációra. Először vizsgáljuk a skála egyszerű nyújtását, vagyis azt
az esetet, amikor az új skála v=au. Ekkor a skálainvariancia megköveteli, hogy teljesüljön
az

I  r ,t ,[ au0 ]=aur ,t =aI  r ,t ,[u0 ] 
összefüggés, amiből következik, hogy a

(22)

g e operátor legyen lineáris.

Másik fontos skálatranszformáció a skála nullpontjának eltolása, azaz amikor az átskálázott mennyiség v=u+b alakú. Ekkor az invariancia követelménye az

I  r ,t ,[u0b]=u r ,tb=I  r ,t ,[u0 ]b
alakba írható, ahonnan speciálisan u≡0, helyettesítéssel kapjuk a

 e  S r  ,t ,r , b dF 
b=∫ g
F

(23)

összefüggést, ahol felhasználtuk, hogy ekkor (21) miatt fennáll az u0≡0 összefüggés is.

1.3.2. Geometriai hullámelmélet: a nagy hullámhosszak határesete
A további vizsgálatokhoz tekintsünk egy periodikus hullámot. Mivel minden periodikus hullám Fourier-sorba fejthető, ezért további egyszerűsítésként vizsgáljunk csupán
egyetlen Fourier-komponenst, azaz egy monokromatikus harmonikus hullámot:

ur ,t = Ar ei t−S r  ,

(24)

ahol azt is feltettük, hogy az amplitúdó helyfüggése szempontjából a közeg homogénnek
tekinthető, vagyis az amplitúdó csak a hullámterjedés miatt változik, ugyanakkor a terjedési sebesség szempontjából megengedjük az inhomogenitást.
Egy periodikus hullám fontos jellemzője a λ hullámhossz, ami az ω körfrekvenciával a
következő kapcsolatban áll:

=2

vr 
.
 r 

(25)

Valós fizikai folyamatoknál, mint például az elektromágneses hullámok esetében, általában a hullám (kör)frekvenciája az alapvető mennyiség, abban az értelemben, hogy a közeg (vagyis a terjedési sebesség) megváltozása esetén a frekvencia marad állandó, és a
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hullámhossz változik. Tegyük fel, hogy a terjedési sebesség a közegben sehol nem 0 és
mindenhol véges, ekkor (25) értelmében
tén

∞

esetén

0 , illetve

0

ese-

∞ .

Az optika könyvekből jól ismert közelítés a geometriai optika. Ezt általában úgy szokás bevezetni, hogy a hullámegyenletből vagy a Maxwell-egyenletekből kiindulva megmutatják, hogy azok kis hullámhosszú harmonikus hullámok esetén az eikonálegyenletet
vagy az azzal egyenértékű sugáregyenletet adják. Azonban ezek megléte önmagában még
nem garantálja a geometriai optika összes tulajdonságát, ugyanis mint azt látni fogjuk,
ezen egyenletek a geometriai hullámelmélet esetén is fennállnak. Sőt, tulajdonképpen tetszőleges hullámhossz esetén értelmezhetjük az eikonált vagy a sugarakat, és azok viselkedését az eikonálegyenlet, illetve a sugáregyenlet írja le.
Ugyanakkor alapvető különbségek figyelhetők meg az amplitúdó egy adott hullámfronton belüli változásában, különösen a hullám akadályok mögötti viselkedésében. Ez az
a terület, amit a diffrakció szabályoz. Kvalitatíve azt mondhatjuk, hogy a diffrakcióval akkor kell számolni, ha a hullámhossz és az akadály mérete összemérhető, és minél kisebb
az akadály a hullámhosszhoz képest, annál jelentősebb az elhajlás. Ebből kiindulva mondhatjuk, hogy ha a hullámhossz tart a nullához, akkor az minden véges méretű akadálynál
sokkal kisebb, vagyis nincs elhajlás, csak éles árnyékok. Másrészt ha a hullámhossz tart a
végtelenhez, akkor az minden akadályon teljes elhajlást mutat, vagyis nincsen árnyék, a
hullám mindenhova eljut. Véges hullámhosszak esetén pedig van egy diffrakciós tartomány, amin belül a hullám amplitúdója tipikusan oszcillálva változik, és ez a tartomány
köti össze a gyakorlatilag nulla amplitúdójú árnyékos és a gyakorlatilag csillapítatlan
amplitúdóval továbbterjedő tartományokat. Az itt elmondottakat szemlélteti az alapesetnek tekinthető, élen történő diffrakció esetén a 5. ábra.

5. ábra: Végtelen félsíkon (élen) való diffrakció a hullámoptika és határesetei esetén.

A határesetek kvantitatív elemzéséhez tekintsünk egy F hullámfront minden ρ pontjában megadott u0 monokromatikus harmonikus hullámot. Tegyük fel továbbá, hogy ezen
a felületen a hullám amplitúdója állandó, valamint az egyszerűség kedvéért az eikonál értéke az F felületen legyen 0, ekkor ez a kezdeti hullámfront a következő alakba írható:

u0  ,t= Ae

i t

.

(26)
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Tegyük fel továbbá, hogy a (19) elemi hullámfrontot meghatározó

g e

operátor

csak függvénnyel való szorzást és differenciálást, illetve ilyen tagok összegét tartalmazza.
Tekintsünk kvázistacionárius esetet, vagyis az amplitúdó a hely függvényében változzon
elég lassan ahhoz, hogy a hely szerinti deriváltjait tartalmazó tagok a többi tag mellett elhanyagolhatóak legyenek, vagyis

∇ n A≪ A minden n>0 egészre. Másrészt az eikonál

deriváltjai legyenek folytonosak, ugyanis ekkor ω=0 miatt az exponenciális tag deriváltjai
eltűnnek, mivel S deriváltjai nem divergálnak. Ezen feltevések mellett operátor helyett tekinthetünk egy ge függvényt.
Izotróp közeg esetén igaz lesz az is, hogy

S r =Sr  , ugyanis ekkor a terjedési

idő két pont között ugyanannyi függetlenül attól, hogy melyik a kezdő és melyik a végpont.
Mindezen feltevések mellett a (20) Huygens-Fresnel-integrál a következőképpen írható fel:
it

ur ,t = Ae

∫ g e Sr  ,t , r , exp−i Sr   dF 
F

.

(27)

Az integrálba beírva ω=0 értéket, az exponenciális kifejezések 1-et adnak, és a skála nullpontjának eltolására való invarianciából kapott (23) feltétel erre a ge függvényre is alkalmazható, ennek felhasználásával kapjuk, hogy:

u0 r ,t= A .

(28)

Ez azt jelenti, hogy a hullám a közeg minden pontjába eljut, és az amplitúdója mindenhol ugyanakkora marad, vagyis jogos volt elhanyagolni az amplitúdó gradienseit. Mivel végtelen hullámhosszú harmonikus hullámot vizsgáltunk, ez ebben a határesetben
mintegy konstans függvénnyé válik. Ez utóbbi tulajdonságtól eltekintve az előző két tulajdonság jól illik a kémiai hullámok bizonyos típusaira: azok tényleg eljutnak az akadályok
mögé is, és például egy kör alakú kémiai hullám amplitúdója állandó marad a kör növekedése vagy csökkenése közben is. Így a kémiai hullámok terjedésének leírására jól használható a geometriai hullámelmélet.

1.3.3. Geometriai optika: a kis hullámhosszak határesete
A kis hullámhosszak határesetében
el, vagyis ezúttal a

g e

∞

miatt az eikonál deriváltjai nem tűnnek

operátorból nem esnek ki a differenciálást tartalmazó tagok.

Ugyanakkor a (24) alakú harmonikus hullámok esetén a csak függvénnyel való szorzást
és differenciálást tartalmazó operátor hatása felírható egy, az amplitúdó és az eikonál
hely szerinti deriváltjaitól is függő függvénnyel való szorzással:

g e S r , t , A r exp−i S r =
he S r  ,t , , ∇ n A ,∇ n S A r exp−i S r .

(29)

Ezt felhasználva a Huygens-Fresnel-elv az
i t

ur ,t =e

∫ he  ,r ,t  A  exp−i Sr   dF 
F

(30)
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Alakot ölti, ahol he esetében a rövidebb jelölés miatt nem részleteztük, hogy mely változókon keresztül függ r-től és ρ-tól. Most ezt az integrált kell vizsgálnunk, az ∞
táresetben. Az F felületet paraméterezve valamilyen x és y változókkal ez egy

∬ g x , y ei  f x , y  dx dy

ha(31)

típusú kettős integrálra vezet.
Az ilyen integrálok elméletéből tudjuk [28], hogy ez nagy ω értékek esetén csak a 3
típusba sorolható kritikus pontok esetén ad járulékot, amelyek rendre ω -1, -3/2 és -2 hatványával jellemezhetők. Mivel a (21) önkonzisztencia miatt a frontnál az integrálnak véges értéket kell felvennie ∞ esetén is, ezért a ge függvénynek olyannak kell lennie, hogy az ω-1 taggal véges értéket adjon, és ekkor a másik két tag nullához tart. Ha
ugyanis valamelyik másik taggal adna véges járulékot, akkor az ω-1 tag divergálna, ami ismét ellentmond a véges amplitúdó követelményének. Az ω-1 tag az ún. egyes típusú kritikus pontokra jellemző, amelyekre:

∂ f  x0, y 0  ∂ f  x0, y 0 
=
=0 .
∂x
∂y

(32)

Vezessük be a következő jelöléseket f második deriváltjaira:

=
=
=
és a

K= −2

∂2 f  x0, y 0
∂2 x
∂2 f x 0, y 0
∂2 y
∂2 f  x0, y 0
∂ x ,∂ y

,
,
,

mennyiséget, amely egy ilyen típusú kritikus pontban (vagyis egy lo-

kális szélsőértékben) az f függvény Gauss-görbületével egyenlő. Ezekkel a jelölésekkel a
(31) integrál ω nagy értékeire érvényes aszimptotikus közelítése:

exp  ikf  x0, y 0  
2 i 
,
g  x0, y 0 
k
∣K∣

(33)

ahol

1 , ha  2 , és0 ,
=−1 , ha  2 , és0 ,
−i , ha 2 .
Ezt alkalmazva a (30) Huygens-Fresnel-integrálra azt kapjuk, hogy az csak azon r
pontokban lesz nullától különböző, amelyek esetén az Sr(ρ) függvénynek valamilyen ρ0 értéknél lokális szélsőértéke van. Ez azt jelenti, hogy húzható az F kezdeti hullámfrontból
az adott r ponthoz extremális, vagyis a pont egy, a kezdeti fronthoz tartozó Fermat-sugár
mentén található. Ezekben a pontokban a hullámot a következő képlet adja meg:

exp  it−Sr 0  
2 i
.
he  0, r ,t  A 0 

∞ ∣K∣

ur ,t =lim

(34)
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Korábban láttuk, hogy egy felületből induló extremálisok arra merőlegesen indulnak.
Így ha a hullámfront egy akadályba ütközik, akkor az annak szélén a frontból induló extremálisok alkotják a megvilágított zóna határát, és azokon belül teljes árnyék található,
ahogy azt a kvalitatív kép alapján is vártuk.
A hullám amplitúdójának vizsgálatához ez az általános formula nem elegendő, ahhoz
valamilyen konkrét jelenséghez fel kell írni a he függvényt, és azt az egyenletbe beírva az
amplitúdó változása is vizsgálható. További számolások helyett álljon itt az elektromágneses hullámok (fény) esetében a geometriai optika szokásos bevezetésével [26] régóta ismeretes eredmény: a fény esetén az intenzitás (az amplitúdó négyzete) változása a hullámfront felületének változásától függ:

I 1 dF 1 =I2 dF 2 ,
ahol dF1 és dF2 egy sugárnyaláb két végén a hullámfront felülete, I1 és I2 pedig ugyanott
az intenzitás.

1.3.4. A két határeset összehasonlítása
A geometriai optika és a geometriai hullámelmélet vizsgálatakor már láttuk, hogy az
alapvető különbségek egyrészt a hullámfront szélein (az akadályok mellett), másrészt az
amplitúdó változásában jelennek meg.
Az amplitúdó szempontjából a geometriai hullámelmélet egyszerűbb, ugyanis ebben
az amplitúdó állandó, nem függ a front alakjától. Ez azzal a szokatlan következménnyel
jár, hogy például a gömbhullámok amplitúdója is állandó. Ezzel szemben a geometriai optika esetében az amplitúdó az adott hullámmozgást leíró egyenlet által meghatározott
módon függ a hullámfront tulajdonságaitól. Fény esetén például visszakapjuk a gömbhullámokra a jól ismert 1/R–es amplitúdóváltozást (ahol R a gömb sugara).
A geometriai optika esetén az akadályok mögött a megvilágított tartománytól élesen
elválasztható árnyék található, a kettő közti éles határvonal annak köszönhető, hogy ebben az esetben nincs diffrakció. Ezzel szemben a geometriai hullámelmélet esetén tökéletes diffrakció van, és emiatt egyáltalán nincs árnyék (5. ábra). Ez összefüggésben van azzal, hogy az amplitúdónak ebben az elméletben nincs jelentősége, így a hullámfront bármely pontja képes véges frontszakaszt generálni tetszőlegesen rövid idő alatt. A valóságban természetesen ez csak egy bizonyos küszöbérték feletti méretű frontszakaszokra
igaz. Ennek a leírásához már az ún. kinetikus elméletet kell alkalmazni, ami figyelembe
veszi a terjedési sebesség függését a front görbületétől is.
Érdemes megnézni, hogy a kétféle hullámterjedésnek vajon milyen dinamikai rendszer feleltethető meg. A geometriai optika esetén sugárdinamikáról lehet beszélni, vagyis
ekkor a sugarak alkotnak dinamikai rendszert. Ebben a dinamikában a Fermat-sugarak az
elsődleges objektumok, amelyeket adott kezdeti hely és kezdeti irány mellett egyértelműen meghatároz a közeg. Ahhoz, hogy a sugarak dinamikai rendszert alkossanak, ki kell
zárnunk a pontforrások, illetve fókuszpontok kis környezetét, ugyanis ezen pontokban
több különböző sugár találkozna, így ott csorbulna az egyértelműség. Ugyanakkor a geometriai optika klasszikus hullámegyenleten alapuló bevezetésekor is kiderül, hogy az érvényét veszti ezen pontokban, ugyanis div(gradS) értéke az ilyen pontok közelében nagy,
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és emiatt bizonyos elhanyagolások nem tehetőek meg [29]. A frontok pedig a sugarak ortogonális trajektóriájaként határozhatóak meg.
Ezzel szemben a geometriai hullámelmélet leírására a frontdinamika használható.
Egy kezdeti frontból a terjedési sebesség ismeretében a front fejlődése egyértelműen
meghatározható, a frontok egy dinamikai rendszert alkotnak [5]. Ezúttal pedig a sugarak
határozhatóak meg a frontok ortogonális trajektóriáiként.
A két dinamika csak a frontok végpontjainál, tehát ismét csak az akadályok mellett
különbözik, a frontok közepén ugyanazt az eredményt adják. A sugárdinamika esetén a
front végpontja egy határsugár része, így ez a végpont generálja a későbbi frontok végpontjait, és a határsugár alkotja a megvilágított és az árnyékos tartományok határát. A
frontdinamikában viszont ez a végpont sugarakat bocsát ki minden lehetséges irányba,
így hozva létre a tökéletes diffrakciót. Ebben az esetben ezen, egy pontból kiinduló sugarak miatt nem alkotnak dinamikai rendszert a sugarak.
Ezt a különbséget jól lehet szemléltetni az elemi sugárcsaládok segítségével. Az elemi sugárcsaládok fogalma eredetileg a heterogén közegben elhelyezett akadály körül forgó kémiai hullámok leírására szolgált [8], de egyszerűen általánosítható. Általános értelemben egy elemi sugárcsalád alatt azon sugarakat értjük, amelyeknek mind a kezdőpontja, mind az egyenlete leírható egy-egy egyparaméteres függvénnyel. Vagyis visszatérve az
élen való diffrakció esetére (5. ábra), a geometriai hullámelmélet esetén két ilyen elemi
sugárcsaládot tudunk elkülöníteni: az első a kezdeti egyenes frontból induló sugarak családja, ami például az akadály szélétől a front mentén mért távolsággal paraméterezhető;
a másik a front végpontjából induló sugarak családja, ami például a frontra bocsátott merőlegessel bezárt szöggel paraméterezhető. Az előbbi sugárcsaládhoz tartozó sugarak generálják a front egyenes szakaszát, az utóbbihoz tartozók pedig a negyed körív szakaszát.
A geometriai optika esetét vizsgálva megállapíthatjuk, hogy ott ez a második elemi
sugárcsalád nem fordul elő. Ez nemcsak az élen való diffrakció esetén van így, hanem általában is elmondható, hogy a geometriai optika esetén a pontforrásokat leszámítva csak
a kezdeti frontra merőleges sugarak elemi sugárcsaládjai fordulnak elő. Ezzel szemben a
geometriai hullámelméletnél tipikusan megjelennek a front végpontjából induló elemi sugárcsaládok is, ezek írják le a teljes diffrakciót, és ezek teljes hiánya miatt található éles
árnyék a geometriai optika esetében.
A dinamikával van összefüggésben az is, hogy melyik esetben melyik egyenletet lehet
jobban alkalmazni, melyik illeszkedik természetesebben a problémához.. A geometriai optikánál ez a sugáregyenlet, ugyanis ennél minden kiindulási ponthoz tartozik pontosan
egy kezdeti irány, ami kényelmesen kezelhető a sugáregyenlettel, és természetes módon
adja ahhoz a kezdeti feltételeket. Az eikonálegyenlet is alkalmazható, azonban ezzel az a
nehézség, hogy akadályok jelenlétében peremfeltételként meg kell adni az akadály mellett a megvilágított és árnyékos tartományokat elválasztó sugarat. Ez homogén közeg
esetén persze egyszerű feladat, de általános esetben megköveteli a sugáregyenlet megoldását a határsugárra.
Ugyanakkor a geometriai hullámelmélet esetén az eikonálegyenlet a természetesebb
leírásmód, ennél ugyanis a peremfeltételek a közeg és az akadályok határaiból adódnak.
A sugáregyenlet viszont ekkor nehezebben kezelhető, ugyanis a végpontoknál egy pont-
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ból több irányba is indul sugár, és az irányok tartománya a kezdeti feltételekből nem határozható meg, hanem csak az akadályok és az akadályhoz érkező frontok ismeretében.
Végül ejtsünk néhány szót az alkalmazási területekről is. A geometriai optika legjellemzőbb alkalmazása olyan optikai rendszerek tervezése, amelyekben a diffrakció szerepe elhanyagolható. Ilyenek például a távcsövek, mikroszkópok, vagy a kamerák optikája.
A geometriai hullámelmélet elsősorban az aktív közegekben terjedő hullámok (például a
kémiai hullámok, vagy a biológiai hullámok a szívben, az idegrendszerben) leírására használatos.
geometriai optika
hullámhossz

geometriai hullámelmélet
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1. táblázat: A geometriai optika és a geometriai hullámelmélet összehasonlítása.

1.3.5. Példa: a Kirchhoff-integrál
A (20) típusú általános Huygens-Fresnel-elvre példaként tekintsük a Kirchhoff-integrált. Az integrál homogén közegben, a hullámegyenletet kielégítő hullámokra érvényes.
További feltétel, hogy egy zárt F felületen (ami nem feltétlenül egy hullámfront) és az
azon belüli tartományban az u hullámnak, illetve a felületre merőleges iránymenti deriváltjának folytonosnak kell lennie. Ekkor az F felületen ismert u értékekből és iránymenti
deriváltakból a felületen belüli tetszőleges r pontban a hullámot a következő integrállal
számolhatjuk ki:
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ahol c a hullám terjedési sebessége,

s=∣r−∣

(35)

az F felület ρ-val jelölt (futó)pontjának

az r ponttól mért távolsága, ∂/∂n a felületre merőleges, befelé mutató irány mentén
vett deriváltat jelenti, és [u] a hullámfüggvény retardált értékét jelenti, azaz például
[u]=u(r,t-s/c).
Vizsgáljuk meg, hogy vajon erre az integrálra teljesülnek-e az 1.3.1 alfejezetben leírt
feltételek! Mivel az u hullámfüggvényről feltettük, hogy folytonos az F felületen és azon
belül, ezért az önkonzisztencia feltétele nyilván teljesül, vagyis az integrál adta érték az F
felületen megegyezik az ott előírt peremfeltételből adódó értékkel. Az is látható, hogy a
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kifejezés lineáris u-ban, mivel az u hullámfüggvénynek, illetve deriváltjainak lineáris kombinációjából áll.
A (23) egyenlettel megadott feltétel vizsgálatához tekintsünk az ur ,t ≡b függvényt. Mivel ennek deriváltjai nullák, ezt beírva (35) Kirchhoff-integrálba az a következőképpen egyszerűsödik:

ur ,t =
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Az integrál kiértékeléséhez válasszunk egy új koordinátarendszert, amelynek origója
a vizsgált r pont. Ebben igaz lesz, hogy s=∣r∣ , és ezt felhasználva az integrál átírható:
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ahol a második átalakításnál felhasználtuk, hogy míg a Kirchhoff-integrálnál n a felület
befelé mutató normálisa, addig a differenciálgeometriában szokásos jelölésekkel dF kifelé
mutat.
A divergencia-tétel segítségével a felületi integrál átalakítható térfogati integrállá:
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Az integrandus pedig az origón kívül nulla, mivel
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az origón kívül. Emiatt a teljes V térfogatra vett integrál helyettesíthető egy, az origó körüli

 sugarú gömbre vett integrállal:
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Ezt ismét visszaírva felületi integrállá, majd az integrandusban elvégezve a gradiensképzést kapjuk:
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Mivel egy origó központú gömbfelületre integrálunk, ezen igaz, hogy
letve ezen a gömbön
tet kapjuk végül:

r⋅d F =∣r∣ dF , il-

∣r∣= . Felhasználva ezeket és a gömb felszínére vonatkozó képleur ,t =
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vagyis a Kirchhoff-integrál kielégíti az általános Huygens-Fresnel-integrálra megfogalmazott valamennyi feltételt.
Végül álljon itt illusztrációként néhány ábra az élen való diffrakcióról különböző hullámhosszak esetén. Az ábrák készítéséhez a Fresnel-Kirchhoff-féle diffrakciós integrál
Fresnel-féle közelítését használtam [26], ami főleg kis hullámhossz esetén ad pontos
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eredményt. Az ábrákon az intenzitás látható síkhullám esetén a félsík akadály mögötti
hullámfrontok mentén mért ívhossz függvényében, szemben a szokásos, akadállyal párhuzamos sík ernyő menti eloszlással. Látható, hogy nagy hullámhossz mellett a teljes kimenő intenzitás csupán negyede a bejövő intenzitásnak, ami nyilvánvalóan képtelenség – ez
is mutatja a közelítés pontatlanságát nagy hullámhosszra. Ugyanakkor az még ebből a közelítésből is látszik, hogy ekkor az intenzitás ugyanakkora mind az árnyékos, mind a direkt megvilágított részeken.
a)

b)

F0

t=-π/2
t=0

t=5
F

c)

d)

6. ábra: Harmonikus síkhullám diffrakciója élen a Fresnel-féle közelítés alapján. Az a) ábra mutatja az
elrendezést, a b)-d) ábrák pedig különböző hullámhosszak esetén az F és az F0 frontokon mért
intenzitások arányát, az F fronton vett ívhossz (t) függvényében. Ennél az elrendezésnél t=0 van az
él mögött, és t=-π/2 a front vége a félsík mellett. A b) ábrán a hullámhossz λ=10-6 m, a c) ábrán λ=1
m, a d) ábrán pedig λ=106 m. A példaként vett hullámfront egyenes része az akadály vonalától 1 m
távolságra található, körív részének sugara szintén 1 m.

1.4. Kémiai hullámok
Eddig javarészt a hullámok alapvető, közös vonásaival foglalkoztunk, most azonban
vizsgáljuk meg közelebbről a kémiai hullámok legfontosabb tulajdonságait – tekintve,
hogy a további fejezetekben sokszor elő fognak fordulni.

1.4.1. Reakció-diffúzió hullám
A hullámoknak alapvetően két fajtája van:
●

Fázishullám: A rendszerben nincs transzportfolyamat. A rendszer elemei egymástól elszigeteltek. A rendszer elemeinek fáziskülönbségbeli oszcillációja látszólagos hullámot eredményez.
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Triggerhullám: A rendszer elemei között transzportfolyamat van. Adott ponton
történő gerjesztés hatására a szomszédos elemek a transzportfolyamat által fáziskéséssel gerjesztődnek.

Előfordulhat a kétféle hullám kombinációja is, ezt fázisdiffúziós hullámnak nevezzük.
A kémiai hullámok koncentráció hullámok, azaz reagáló elegyekben tovaterjedő reakciófrontok. A hullámfront az azonos koncentrációjú helyek összessége. A hullámfrontban
lezajló autokatalitikus reakcióhoz diffúzió is kapcsolódik, azaz a kémiai hullám reakciódiffúzió hullám.
A kémiai hullámok aktív közegben haladnak. Az aktív közeg, a gerjeszthetőség és a
kémiai hullámok könnyen megérthetőek a préritűz hasonlaton keresztül. A préritűz a kiszáradt prérin haladó tűzfront. A tűzfrontban zajlik a reakció: a kiszáradt fű elég, miközben égéstermékek és nagy mennyiségű hő keletkezik. Ez a reakció autokatalitikus, ugyanis a keletkező hő elősegíti az égést. A keletkezett hő diffundál, ennek következtében a
front előtt található kiszáradt füvet is begyújtja. Az így tovaterjedő tűz további hőt termel.
Természetesen a hő minden irányba diffundál, de a front mögött a hamut már nem tudja
begyújtani. Látható, hogy a reakció és a diffúzió szimultán történik, ezért nevezzük az
ilyen típusú hullámterjedést reakció-diffúzió hullámnak.
Egy másik fontos fogalom a gerjeszthetőség. A kiszáradt füvet nem tudjuk akármilyen kis hőmennyiséggel begyújtani, ugyanis ha a hőmérséklet nem éri el a gyúláspontot,
akkor a fű nem gyullad be, hanem visszahűl a kezdeti hőmérsékletére. A reakció beindulásához át kell lépni ezt a küszöbértéket, és ekkor a rendszer egy teljesen más úton tér
vissza a kiindulási állapotába (a fű elég, majd újra kinő).
Ha ilyen elemi gerjeszthető rendszerekből (például fűszálakból) többet egymás mellé
helyezünk, és közöttük csatolást létesítünk (például a diffundáló hő), aktív közeget kapunk.

1.4.2. Kémiai hullámok tulajdonságai
A kémiai hullámok legfontosabb tulajdonságai a következők:
●

Azonos amplitúdó: Egy adott aktív közegben a hullám mindenhol azonos amplitúdóval terjed (amíg a közeg homogén). Még az sem számít, hogy mekkora amplitúdójú hullám indult el, ha az a gerjesztési küszöböt meghaladta. Ennek oka, hogy
az aktív közeg minden egyes pontja gerjeszthető rendszerként viselkedik, és a
gerjesztés után mindig azonos úton tér vissza a kiindulási állapotához, azaz a hullám amplitúdóját a közeg határozza meg.

●

Kioltás: Két hullám találkozásakor a hullámok kioltják egymást, mert a leégett területen egy darabig nincs éghető fű, így a tűz nem terjedhet. Emiatt nincsen interferencia és visszaverődés sem. Ezen alapul a valódi préritűz ellen használatos
ellentűz.

●

Diszperziós reláció: Kémiai hullámok sebessége függ az adott hullám előtt haladó
hullám távolságától [30]. Általában minél sűrűbben haladnak egymás után a hullámok, annál kisebb a terjedési sebességük. Ennek oka, hogy ha a hullámok túl
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sűrűn követik egymást, akkor a közegnek nincs elég ideje a teljes regenerálódáshoz.
a)

b)

7. ábra:Kémiai hullámok szabad végeinek viselkedése a) erősen gerjeszthető és b) gyengén
gerjeszthető közegben.
●

Szabad vég hatás: Ha a hullámnak szabad vége alakul ki, akkor az a gerjeszthetőség függvényében kétféleképpen viselkedhet (7.ábra):


Erősen gerjeszthető közegben spirált alakít ki.



Gyengén gerjeszthető közegben fokozatosan elhal (a hullám szélessége csökken).

1.4.3. Kémiai hullámok megfigyelése
Bár ez a munka elméleti jellegű, mégis fontosnak tartom legalább röviden és vázlatosan ismertetni a kémiai hullámok megfigyelésének mikéntjét is.

8. ábra: Kémiai hullámok megfigyeléséhez használt alap-összeállítás.

A kémiai hullámok vizsgálatához legtöbbször olyan aktív közeg használatos, amelyben a hullám terjedése a Belouszov-Zsabotyinszkij (a továbbiakban: BZ) reakción [31] alapul. A kísérletek során használt alap-összeállítás a következő (8. ábra):
●

Az aktív közeget tartalmazó reaktor.

●

Az ezt megvilágító, állandó fényerejű körlámpa.

●

A hullámok figyelésére szolgáló kamera.
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A kamera képei kiértékelés céljából számítógépen illetve videón kerülnek rögzítésre.

A legegyszerűbb reaktortípus a Petri csésze reaktor (9. ábra). Ez gyorsan összeállítható, és jól megoldható benne a kémiai hullámok kialakítása. Ez a reaktor négy részből
áll:
●

Fedett Petri-csésze: Megakadályozza az oldatok párolgását, így a tápoldat koncentrációja hosszú időn át stabilan tartható.

●

Üvegszűrő papír: A nagyobb mennyiségű BZ tápoldat tárolására szolgál. Mivel a
reakcióban csak kevés kiindulási komponens használódik fel, ezért elsősorban
pufferként szolgál, vagyis minimalizálja a kisebb párolgási veszteségek okozta
koncentráció növekedést.

●

Gél: A géllemezben is ugyanolyan koncentrációjú BZ oldat található, mint a kísérleti oldatban. A gélen keresztül akadálytalanul diffundálhatnak át a kiindulási
anyagok és a végtermékek a membránba és viszont. A gélre azért van szükség,
mert az üvegszűrőpapír felülete nem teljesen egyenletes, így ha a membránt közvetlenül a szűrőpapírra helyeznénk, akkor a kontaktus változása miatt inhomogenitások jelennének meg a membránban található kiindulási anyagok és végtermékek koncentrációjában.

●

Katalizátoros membrán: A reakció főként ezen a membránra rögzített katalizátoron megy végbe. A reakció során csak olyan kevés kiindulási anyag és végtermék
fogy illetve keletkezik, amelyek utánpótlása illetve eltávozása diffúzió útján
könnyen végbemegy, anélkül, hogy azok koncentrációjában számottevő gradiens
keletkezne. A membránon lyukak vágásával akadályok is előállíthatóak, és tanulmányozható ezek hatása a hullám alakjára.

9. ábra: Petri csésze reaktor. A fólia alkalmazása lehetővé teszi inhomogén közegek vizsgálatát is.

A hosszabb és pontosabb mérésekhez úgynevezett CFUR (Continuously Fed Unstirred Reactor = Folyamatosan táplált nem kevert reaktor) reaktort használnak, ennek a
részleteire most nem térnék ki. A kémiai hullámok megfigyeléséről további információt
[32] tartalmaz.
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A tanszéken lefolytatott kísérletekben használt membránok leggyakrabban kör alakúak, és tipikusan 2-5 cm átmérőjűek voltak. Az ezekben megfigyelhető kémiai hullámok
terjedési sebessége néhány mm/perc.
Az itt leírt alapösszeállítás homogén közegek tanulmányozására alkalmas. Inhomogén közeg előállítása a membrán alatt (vagy akár fölötte is) több, egymástól elszigetelt
gél alkalmazásával lehetséges. Ekkor a membránban a gélekben használt tápoldatnak
megfelelő koncentrációk alakulnak ki, így lehet heterogén közegeket létrehozni [33].

1.4.4. A kémiai hullámok és a geometriai hullámelmélet
A kémiai hullámok leírása általában a reakció-diffúzió egyenleteken alapul [34]. Ebben a leírási módban a hullámfrontokat koncentráció mezőből származtatjuk, amelynek
időbeli és térbeli fejlődését nemlineáris, parciális differenciálegyenletek határozzák meg
[35].
Ennél sokkal egyszerűbb a geometriai elmélet, amelyet 1946-ban Norbert Wiener és
Arturo Rosenblueth alkalmazott először sikeresen gerjeszthető közegekben terjedő hullámokra [36]. A geometriai hullámelmélet a Fermat-elven, vagy ezzel egyenértékűen a Huygens-elven alapul, és feltételez egy előre adott hullámsebességet. Wiener és Rosenblueth
ezt az elméletet alkalmazták 2 és 3 dimenziós homogén közegre, és így modellezték a
szívben terjedő hullámokat. Elméletükben a szívben, mint aktív közegben egy adott pontnak háromféle állapota lehetséges (10. ábra):
●

aktív állapot, ekkor halad át a hullám az adott ponton;

●

átmeneti állapot a hullám áthaladása után, ekkor a közeg regenerálódik, rajta
hullám nem képes áthaladni, de adott feltámadási idő után ez az állapot átmegy
gerjeszthető állapotba;

●

gerjeszthető állapot, amikor a közeg gerjeszthető, rajta hullám haladhat át.

gerjeszthető
aktív
átmeneti

gerjeszthető
10. ábra: Az aktív közeg három állapota Wiener és Rosenblueth elméletében. A hullámfront az aktív
pontok halmazaként értelmezhető.

A hullámfront az aktív pontok halmaza, amely a gerjeszthető pontok irányába halad
állandó sebességgel. A közeg adott pontja gerjeszthető állapotból a hullámfront áthaladásakor aktív állapotba kerül, majd ebből azonnal átmeneti állapotba megy át, amiből adott
feltámadási idő után gerjeszthető állapot lesz. A geometriai hullámelméletben az amplitúdónak nincs szerepe, ezért azzal a továbbiakban mi sem fogunk törődni.
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Ezen feltételezések mellett a Fermat-elv felhasználásával adott hullámterjedési sebesség esetén adott kezdeti hullámfront fejlődése egyértelműen meghatározható. Helyfüggő sebességteret alkalmazva nemcsak homogén, hanem inhomogén közegek is vizsgálhatóak.
A kémiai hullámok tulajdonságai és a Wiener-Rosenblueth modell több fontos ponton
megegyezik a végtelen hullámhossz határeseteként kapott geometriai hullámelmélettel.
Egyik ilyen pont az amplitúdó állandósága, a másik az erősen gerjeszthető közegben tapasztalható spirálszerű szabad vég, ami annak a megnyilvánulása, hogy a hullám a rendelkezésére álló tér minden lehetséges pontjába eljut.
Azonban van egy fontos tulajdonság, ami a hullámelmélet határeseteként levezetett
elméletből hiányzik, mégpedig a front és a közeg kölcsönhatása. Ennek a kölcsönhatásnak a megnyilvánulása mind az átmeneti állapot, mind a diszperziós reláció. Egy front elhaladása után ugyanis a közegen bizonyos ideig nem képes újabb hullám áthaladni, és
egy darabig ezután is csak az eredetinél alacsonyabb sebességgel bír terjedni. Természetesen ha a sebességtérbe beletesszük az előző front áthaladási idejétől való függést is,
vagy abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy az nem befolyásolja a frontok fejlődését, akkor ez a végtelen hullámhossz határesete is igen jó közelítéssel írja le a kémiai hullámok terjedését.
Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy a geometriai hullámelmélet alapvetően csak a
haladó kémiai hullámok alakját és fejlődését írja le, a kémiai hullámoknál megfigyelhető
egyéb egzotikus jelenségek (például a hullámok felhasadása [37] vagy a kémiai turbulencia [38]) modellezésére nem alkalmazható. Emellett a hullámok terjedése során nem számol a front és a közeg kölcsönhatásával sem, emiatt például a görbületi hatás ([39], [40],
[41]) sem lép fel.

2. Geometriai hullámelmélet és a Fermat-elv
2.1. Fermat-elv: mikor extrémum és mikor minimum
2.1.1. A Fermat-elv különböző megfogalmazásai
Már az ókori görög filozófusoknál is felmerült – mintegy a Fermat-elv előfutáraként –
a természeti jelenségek mögött található cél, a természet törekvése a célszerűségre és
hatékonyságra. Már az első században úgy gondolta alexandriai Hérón, hogy a tükörről
visszaverődő fény a szembe a legrövidebb utat követve jut el, a szem, mint cél megnyilvánulásaként.
Snellius 1621-ben fogalmazta meg a fénytörés szinusz-törvényét, amit először Descartes publikált 1637-ben. Ezt a törvényt Pierre de Fermat 1657-ben sikeresen levezette a
később róla elnevezett minimális terjedési idő elvéből, amit a következőképpen fogalmazott meg: egy A pontból egy másik B pontba a fénysugár az A és B pontok közötti leggyorsabb úton jut el.
A visszaverődés esetén a Fermat-elv ugyanazt az eredményt adta, mint Hérón minimálelve. A fénytörés törvényének levezetéséhez Fermat – helyesen – feltételezte, hogy a
törésmutató a fény adott közegbeli terjedési sebességének reciprokával arányos. A kortársak – élükön Descartes-tal – ezzel szemben úgy hitték, hogy a törésmutató a terjedési
sebességgel arányos. A kérdés kísérleti úton való eldöntése néhány száz évvel később
Fermat elképzelését igazolta.
Ezek után nem meglepő, hogy a Fermat-elvet heves kritika fogadta Descartes és követői részéről. Clerselier, a kartéziánus irányzat képviselője és optikai szaktekintély például így írt 1662-ben: [42] "The principle you take as a basis for your proof, to wit, that
nature always acts by the shortest and simplest path, is only a moral principle, not a
physical one – it is not and can not be the cause of any effect in nature." (Magyarul: „A bizonyításai alapjául szolgáló elv, vagyis, hogy a természet mindig a legrövidebb és legegyszerűbb úton cselekszik, csupán egy szellemi elv, nem pedig fizikai – nem lehet semmilyen természeti jelenség oka.”)
Az ideológiai felhangok ellenére a Fermat-elv, illetve más variációs elvek szép karriert futottak be, nemcsak az optikában, de a fizika más területein is, köszönhetően többek
között Maupertuis, Lagrange, Euler, Hamilton és Feynman munkásságának.
Manapság Fermat eredeti megfogalmazásával – vagyis a terjedési idő minimális voltával – leginkább csak az elemi, általános jellegű könyvekben találkozhatunk.
A modern megfogalmazások két ponton térnek el az eredetitől. A kevésbé lényeges
pont a terjedési idő helyett az optikai út használata, ami a terjedési időnek a vákuumbeli
fénysebességgel vett szorzata. Ez a közegbeli és a vákuumbeli terjedési sebességek hányadosával, az úgynevezett abszolút törésmutatóval (n=v/c) a következő integrállal adható meg:
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A sokkal lényegesebb másik eltérés pedig az, hogy a minimum helyett a stacionaritás
követelménye szerepel. Illusztratív példaként álljon itt egy idézet Kline és Kay könyvéből
[24]: "Fermat's principle, as stated by him and others following him, says that the optical
path, the path which light actual1y takes, between P 1 and P2 is that curve of all those joining P1 and P2 which makes the value of the integral least. This formulation is physically
incorrect, as can be shown by examples, and the correct statement is that the first variation of this integral, in the sense of the calculus of variations, must be zero." (Magyarul:
„A Fermat-elv, ahogy azt ő maga és követői kimondták, azt állítja, hogy az optikai út,
vagyis a fény által ténylegesen befutott út P1 és P2 között az a görbe a P1 és P2 pontokat
összekötő összes görbe közül, amelyikre az integrál értéke a legkisebb. Ez a megfogalmazás fizikailag helytelen, ahogy az példákkal is megmutatható, és a helyes állítás az, hogy
az integrál variációszámításbeli értelemben vett első variációjának kell nullának lennie.”)
Feynman [43] is hangsúlyozza ez utóbbi különbség jelentőségét, amikor a Fermat-elvet illetően a stacionaritás követelményét pontosabbnak tekinti az idő minimumánál.
Ezenkívül szemléletes magyarázatot is ad a fénysugár útjának kiválasztódására. Ezt arra
alapozza, hogy a hullám nem lokális, hanem a hullámhosszával megegyező méretű tartományra terjed ki, és ezen a tartományon belül képes „összehasonlítani” a szomszédos
utakhoz tartozó terjedési időket, és kiválasztani azok közül a minimálisat. Ezen magyarázat alapján kézenfekvő, hogy a geometriai hullámelmélet esetén a végtelen hullámhosszal
rendelkező hullám képes megtalálni nemcsak egy kis környezeten belül, hanem globálisan is az optimális utat.
Kémiai hullámok esetén a hullámfrontok az azonos koncentrációjú felületek, amik kísérletekben közvetlenül is megfigyelhetők. A kémiai hullámok terjedése, azaz a hullámfrontok fejlődése kvalitatíve és kvantitatíve is leírható a minimális idő elvével, ami egyben
a geometriai hullámelmélet alapja is. Ezért alkalmazható sikeresen a geometriai hullámelmélet a kémiai hullámok leírására. Ekkor tehát a Fermat-elv eredeti megfogalmazása
helyes, a modern megfogalmazások nem alkalmazhatóak. Ez nyilvánvaló a préritűz modell alapján: ha a tűz egy adott úton már elérte a pontot, akkor a többi útnak nincs jelentősége, mivel azokon keresztül a tűznek egy már kiégett tartományon kellene keresztülhaladnia. A kémiai hullámok ezen tulajdonsága kísérletekkel is igazolt: homogén közegben kémiai hullám megtalálja a legrövidebb kivezető utat egy labirintusból [44].

2.1.2. Minimum vagy stacionaritás?
Legyen v a terjedési sebesség egy inhomogén, izotóp közegben, és ez legyen az r
helyvektor szakaszonként folytonos függvénye: v(r). Legyen továbbá P1 és P2 két adott
pont. Ekkor a P1 és P2 pontokat összekötő g görbéhez tartozó terjedési idő a következőképpen adható meg:

=∫
g

1
ds .
v r 

(38)
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Ez az integrál a P1 és P2 pontokat összekötő minden rektifikálható g görbére értelmezhető [5]. Jelölje G(P1,P2) ezen P1 és P2 végpontú, rektifikálható görbék halmazát.
1. definíció: A
ha

∈ GP 1, P2 

görbe a P1 és P2 pontokat összekötő Fermat-sugár,

 P 1, P 2 ; =minimum {  P1, P 2 ;g ,g∈ G P , P 2} teljesül.

Egy pontpárhoz tipikusan csak egyetlen Fermat-sugár tartozik. Vannak azonban
olyan speciális esetek, amikor egy adott pontpárhoz több út is létezik, amelyekre a terjedési idő megegyezik és minimális, azaz több Fermat-sugár tartozik hozzájuk. Ezekkel a
speciális esetekkel foglalkozik a szingularitáselmélet [45].
2. definíció: Egy rektifikálható γ(s) görbe (s az ívhossz) lokális Fermat-sugár, ha létezik egy pozitív ε>0, amelyre minden (γ(s1),γ(s2)) ív Fermat-sugár, amennyiben

0s2 −s1  .
Máshogy fogalmazva ez azt jelenti, hogy egy lokális Fermat-sugár bármely elég kis
része Fermat-sugár.
Nyilvánvaló, hogy minden Fermat-sugár egyben lokális Fermat-sugár is, de a fordított állítás nem igaz. A legegyszerűbb esetektől eltekintve adott végpontokhoz több lokális Fermat-sugár is tartozik, ennek egyik markáns megjelenése a heterogén közegben elhelyezett akadály körül forgó frontok esetén fellelhető sokféle elemi sugárcsalád [8]. Az
adott pontpárhoz tartozó Fermat-sugár a lokális Fermat-sugarak ismeretében már egyszerűen megtalálható az azokhoz tartozó terjedési idők összehasonlításával.
3. definíció: A rektifikálható γ görbe extremális, ha az ahhoz tartozó, (38) integrállal
megadott terjedési idő első variációja nulla, azaz δτ=0. Ez a szóhasználat összhangban
van a variációszámításban bevett terminológiával.
Egy extremális egyben Fermat-sugár is, amennyiben a hozzá tartozó terjedési időnek
a második variációja pozitív definit, azaz δ2τ>0.
Az imént bevezetett fogalmaknak a valós függvények analízisében is vannak analógiái: a Fermat-sugarak a függvények minimumainak, míg az extremálisok a stacionárius
pontjaiknak felelnek meg. A stacionárius pontokban a függvény deriváltja nulla, és egy
belső pontban ez feltétele a minimumnak. Ugyanakkor egy intervallum végpontjaiban ez
nem így van, ezekben a pontokban a függvénynek lehet úgy minimuma, hogy ott a deriváltja nem nulla, ez a feltételes szélsőérték. Ehhez hasonlóan egy gyűrűszerű heterogén
közegben terjedő hullám esetében a belső akadály határa vagy a lassabb belső és a gyorsabb külső közegeket elválasztó határ is lehet Fermat-sugár ([5], [7], [8]) de ezek biztosan
nem extremálisok. Tehát a Fermat-sugarak megtalálásához mind az extremálisokat, mind
az ilyen határvonalakat meg kell vizsgálni.
Fontos megjegyezni, hogy a geometriai hullámelmélet (kémiai hullámok) mindig a
Fermat-sugarak mentén terjednek, ugyanakkor például a fény az extremálisok mentén
terjed. Erre Feynman fentebb is idézett gondolatmenete [43] igen szemléletes magyarázatot ad: a fény (legalábbis a geometriai optikai közelítésben) kis hullámhossza miatt (néhány száz nanométer) csak egy ilyen kis tartományon belül „találja meg” a minimális terjedési időt (vagyis lokális Fermat-sugár), és bizonyos esetekben ezen kicsiben minimális
szakaszok összege globálisan maximális lesz (vagyis a fényről csak azt mondhatjuk, hogy
extremálisok mentén terjed). Ráadásul a geometriai optikában egy sugárnak van kezdeti
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irány is, és hiába van egy másik irányban egy globálisan minimális út, ha a sugár a globális maximum irányába indult el, végig azon a pályán marad.
A kémiai hullámok (geometriai hullámelmélet) esetén egyrészt Feynman gondolatmenete alapján kézenfekvő, hogy egy végtelen hullámhosszal rendelkező hullám az egész közeget képes letapogatni, és megtalálni a globálisan minimális utat. Másrészt viszont a
hullám minden lehetséges irányba terjed, így a globális minimum irányába is, és ha egyszer ezen az úton elért egy pontot, akkor az ott már „kiégett” közegben a front másik, nagyobb terjedési időt adó úthoz tartozó része nem tud terjedni. Ez még akkor is így lesz,
ha a minimális terjedési időhöz tartozó út nem extremális; noha egy ilyen úton a fénysugár nem képes terjedni, a kémiai hullám képes.
A Fermat-sugarak és az extremálisok kapcsolatának illusztrálására álljon itt néhány
példa.

2.1.2.1. Kör alakú akadály körül forgó hullám
A homogén közegben elhelyezkedő kör alakú akadály körül forgó kémiai hullámok
problémáját már mind kísérletileg [46], mind a geometriai hullámelmélet eszközeivel [5],
mind a Hamilton-Jacobi-Bellman-elmélet segítségével [47] tanulmányozták. Ebben az
esetben az akadály határa egyértelműen Fermat-sugár és egyben lokális Fermat-sugár is,
azonban nem extremális.

2.1.2.2. Heterogén közegben forgó hullám
Tekintsünk egy kétféle terjedési sebességű részből álló heterogén közeget, ahol a két
tartományt elválasztó határ egy kör, és legyen egy kör alakú akadály teljes egészében a
belső közegben, a közeghatárral nem feltétlenül koncentrikusan elhelyezve, továbbá a
külső tartománybeli terjedési sebesség legyen nagyobb a belső tartománybelinél.
Ebben a rendszerben a lokális Fermat-sugarak a közeghatárt átlépve megtörnek a
Snellius-Descartes-törvény alapján. Fontos eset, amikor a megtört sugár érintőleges, vagy
amikor ennek ellentéteként egy közeghatáron haladó sugár a teljes visszaverődés határszögével leválik a lassabb közegbe. A törési törvény mellett a lokális Fermat-sugaraknak
ki kell még elégíteniük az úgynevezett kapcsolódási szabályokat (junction rules) is [7],
[8]. Érdemes megjegyezni, hogy ezek a közeghatáron a nagyobb sebességgel haladó sugarak lokális Fermat-sugarak, viszont nem extremálisok, ugyanis a terjedési idő ugrásszerűen változik, ha a perturbált pálya teljes egészében a lassabb közegen belül van; illetve
elsőrendűen változik, ha a pályát a gyorsabb közegben maradva perturbáljuk.
Elmondhatjuk tehát, hogy egy ilyen közegben a (kör alakú) akadály határa és a közeghatár lokális Fermat-sugarak, azonban nem Fermat-sugarak, és néhány speciális esettől eltekintve a kettő közül csak az egyik lesz Fermat-sugár. Az ugyanakkor biztosan elmondható, hogy egyikük sem extremális.
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2.2. Körlencse
2.2.1. A geometriai optikai megoldás
Tekintsünk egy olyan heterogén közeget, ahol a két közeg határa egy kör (illetve térben egy gömb). A hullám terjedési sebessége legyen v1 a körön kívül, és v2 a körön belül,
ekkor a törésmutató n=v1/v2. Jelölje O a kör középpontját, a kör sugara pedig legyen egységnyi. Legyen még adva a körön kívül egy A pont, és egy B pont a körön belül az AO
egyenesen, de a kör középpontjától nézve az A ponttal ellentétes oldalon (11. ábra),továbbá jelölje az AO és az OB szakaszok hosszát rendre a és b. Nyilván ekkor a>1, és b<1. Keressük az A és B pontokat összekötő Fermat-sugarakat. Ezeknek a külső és a belső közegben is egyenes szakaszokból kell állnia, vagyis a szélsőérték-probléma a terjedési időnek
a közeghatáron található P pont függvényében való vizsgálatára egyszerűsödik, ahol a két
egyenes szakasz a P pontban találkozik. Ezt a pontot jellemezhetjük az AOP szöggel is,
amit jelöljön φ. Ekkor a terjedési idő a φ szög függvényében az APB útra:

=

L1 L2

,
v1 v2

(39)

ahol

L1 = 1a2−2acos , L2 = 1b22 bcos 

(40)

az AP és PB szakaszok hosszai a koszinusz-tétel segítségével kifejezve.

11. ábra: Jelölések a körlencsénél. A vastag vonal egy, a geometriai hullámelméletben megvalósuló
sugarat mutat, ami a P1 pontban érintőlegesen a közeghatárra csatlakozik, majd onnan a P2 pontban
válik le a B pont felé.

Nyilvánvaló, hogy ha a törésmutató egy (azaz a közeg homogén), akkor a legrövidebb
út az egyenes, vagyis a φ=0 szöghöz tartozik. Az is könnyen belátható kvalitatíve, hogy ha
n<1, azaz a belső közegben nagyobb a hullám terjedési sebessége, akkor is ez az út lesz a
minimális. Ugyanis az út minimumát döntően a lassabb közegbeli út csökkentése adja, és
az A pontból a közeghatárhoz húzott legrövidebb út szintén a φ=0 szöghöz tartozik.
Ha azonban a törésmutató n>1, akkor már nem ilyen egyértelmű a helyzet. Ekkor
ugyanis létezhet egy olyan út is, hogy a sugár a közeghatár egy P pontjában a SnelliusDescartes-törvény szerint megtörik, és ez az út szintén extremális lesz. A Fermat-sugár
eldöntéséhez pedig össze kell hasonlítani a két úthoz tartozó terjedési időt.
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A kvantitatív vizsgálathoz tekintsük a (39) terjedési idő első deriváltját, ennek ugyanis az extremálisoknál nullává kell válnia. Elemi számolással kapjuk:





d
1
a
b
1
t= sin
−n
=  sin −n sin   ,
d
v1
L1
L2 v1

(41)

ahol α a beesési szög, és β a törési szög. Látható, hogy a (41) egyenletnek két megoldása
van: egyrészt az egyenes AB sugár, amihez φ0=0 szög tartozik, másrészt a törési törvényt
kielégítő Snell-sugár, amihez tartozó szöget jelölje φS. A (41) egyenletbe beírva az L1 és L2
szakaszok hosszára vonatkozó (40) összefüggést, majd ebből meghatározva a Snell-szög
koszinuszát kapjuk:

cos S=

n2 b2 1a 2 −a2 1b2 
.
2 ab an2 b

(42)

A továbbiakban általában a szögek koszinuszával fogok számolni, mivel a legtöbb feltételből ez hozható ki egyszerűen. Mivel a szögek csak a [0,π] intervallumon értelmezettek
(elég csak a kör egyik felét vizsgálni, a másik felén haladó sugár ennek a tükörképe lesz),
és ezen az intervallumon a koszinusz-függvény monoton, ezért a szögek menetének tulajdonságai ugyanolyan jól vizsgálhatóak maradnak. Tekintsük továbbá az elrendezés geometriáját, vagyis az a és b paramétereket rögzítettnek, és vizsgáljuk a rendszer változását
az n törésmutató függvényében (vagyis legyen a törésmutató a kontrollparaméter).
Nyilvánvaló, hogy az eddigi megfontolásaink csak addig a φ1 határszögig érvényesek,
ahol az A pontból induló sugár még éppen érinti a kör alakú közeghatárt. Ennél nagyobb
szögek esetén a formuláink fizikailag értelmetlenné válnak, ugyanis egy olyan esetet fejeznek ki, hogy az AP sugár egy része a közeghatárt átszelve egy belső tartománybeli kis
„alagúton” a külső tartománybeli terjedési sebességgel halad, majd a közeghatárt elérve
onnan már a belső tartománybeli sebességgel jut el a B pontba. Ennek a határszögnek a
koszinusza az AP1O háromszögből kifejezve:

cos 1=1 /a .

(43)

A Snell-sugár is csak ebben a tartományban létezhet vagyis teljesülnie kell egyrészt a
cosφS>cosφ1=1/a, másrészt a cosφS<1 egyenlőtlenségeknek. Az első feltételből következik, hogy a Snell-sugár csak akkor létezhet, ha a törésmutatóra teljesül a következő feltétel:

nn1 =
A második feltételből kapjuk:



2

2

2

1 2aba a b
b
a2−1

nn2 =

ab1
.
aa−1

.

(44)

(45)

Az is belátható, hogy n2>n1, vagyis a Snell-sugár egy véges törésmutató-tartományban létezik.
Látható tehát, hogy a törésmutató növelésével n1-nél megjelenik a Snell-sugár, ami
ekkor éppen a φ1 szögnél található, majd n növelésével φS fokozatosan csökken, míg n2-
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nél eléri a nullát, és ekkor nyilván a Snell-sugár és az AB egyenes egybeesik, és a hozzájuk tartozó terjedési idők is azonosak.
Miután megtaláltuk a potenciális szélsőértékeket, vizsgáljuk meg a terjedési idő második deriváltját is:

a2 sin 2 
acos

2
3/ 2
1a −2 acos
1a2−2 acos

d2
t =
d 2

−n

b2 sin 2 

1b2 2b cos3/ 2

−n

b cos

.

1b 2 b cos
2

A φ0=0 szöghöz tartozó sugár akkor változik minimumról maximumra, amikor t”=0. Ebből
a feltételből éppen az jön ki, hogy akkor változik a φ0=0 szöghöz tartozó sugár jellege,
amikor n=n2, azaz amikor a Snell-sugár eléri ezt a nullsugarat. Megvizsgálva például az
n=0 határesetet, azt látjuk, hogy ott t” pozitív, tehát a nullsugárnak minimuma van, és mivel a függvénynek csak két szélsőértéke van, ezért a Snell-sugár nem lehet minimális, hanem ott csak maximum, vagy inflexiós pont lehetséges. A terjedési idő függvényének kiterjesztésével – amint azt a későbbiekben látni fogjuk – a kiterjesztett függvény menetéből az is kiderül, hogy itt maximuma van a terjedési időnek.
Összefoglalva a geometriai optikai megoldást, azt mondhatjuk, hogy kis törésmutató
mellett (n<n1) csak a nullsugár létezik, és itt a terjedési időnek lokális és globális minimuma van. Ezután n1-nél megjelenik a Snell-sugár, ami kezdetben a φ1 szögnél található, és a
terjedési időnek itt lokális és globális maximuma van. Ezután Snell-sugár közeledik a nullsugárhoz, és a két sugárhoz tartozó terjedési idők is közelítenek egymáshoz, majd n2-ben
elérik egymást, és ekkor a nullsugár „átveszi” a maximum jelleget. Végül n>n2 esetén ismét csak a nullsugár létezik, de ekkor ott a terjedési idő lokális és globális maximum.

2.2.2. A geometriai hullámelméleti kiterjesztés
A geometriai hullámelméletben (azaz például kémiai hullámok esetén)egy sugár a közeghatárt elérve képes „csatlakozni” a közeghatárra, és ezután a közeghatáron végigfut
egy vezetőpont a gyorsabb közegbeli terjedési sebességgel, ami a lassabb közegbe a teljes visszaverődés határszögével (amelyre igaz, hogy sinαcr=1/n) leváló sugarakat generál
[7]. Ezen sugarak segítségével a terjedési idő függvénye kiterjeszthető a teljes [0,π] intervallumra. Egy ilyen kiterjesztett sugár három részből áll: az AP1 szakaszból, a P1P2 ívből
és a P2B szakaszból (11. ábra), a φ szög pedig ekkor a P2 ponthoz tartozó szög. A terjedési
ekkor a következőképpen adható meg:

 =

L1 L2
 ,
v 1 v2

≤ 1

a 2−1−1 L2

 =
 ,
*

v1

v2

.

 1

Belátható, hogy φ1-nél ez a két függvény simán csatlakozik, azaz

d  1 /d =d  * 1 /d  .

(46)

 1 =* 1  , és
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A kiterjesztett függvény a [0,φ1] szakaszon ugyanaz, mint amit az előző alfejezetben
vizsgáltunk, ezért az ott elhangzottak továbbra is érvényesek maradnak. Vizsgáljuk most
meg a kiterjesztett rész szélsőértékeit! Az ehhez szükséges első derivált a következőképpen néz ki:



b sin 
d *
1
t =
1−n
d
v1
1b22 bcos 



.

(47)

Ha ez nulla, akkor a szinusz-tétel segítségével látható, hogy teljesülnie kell a

b
1
sin = =sin cr
L2
n
összefüggésnek, ahol αcr a kritikus visszaverődés határszöge, tehát a közeghatárról tényleg a teljes visszaverődés határszögével válik le a sugár.
A (47) egyenletet nullával egyenlővé téve, azt a trigonometrikus Pitagorasz-tétel segítségével átírhatjuk egy, csak a szög koszinuszát tartalmazó másodfokú kifejezéssé, aminek két megoldása:

−1  1−n −n b n b

bn2
bn2
.
2
2 2
4 2
−1  1−n −n b n b
cos -= 2 −
bn
bn2
2

cos +=

2

2

4

2

(48)

Nyilván ezek a megoldások sem feltétlen létezhetnek tetszőleges n értékek mellett.
Először is, a négyzetgyök alatt szereplő kifejezésnek pozitívnak kell lennie, amiből az adódik, hogy vagy n>1/b, vagy n<1. Ez utóbbi feltétel esetén azonban a szög koszinuszára
egy -1-nél kisebb számot kapnánk, tehát a releváns feltétel:

n≥n0 =
Belátható, hogy ekkor

1
.
b

(49)

−1cos- −b , ahol az első egyenlőtlenség cosφ- számlá-

lójának és nevezőjének vizsgálatából, a második egyenlőtlenség pedig cosφ- n0 mellett felvett értékéből adódik. Tehát ez a φ--szal jelölt sugár létezik minden n>n0 esetén. Megvizsgálva az

n∞

határesetet az is látszik, hogy ekkor

cos - −1 , azaz -  .

Másik feltétel abból adódik, hogy cosφ+ értéke már lehet pozitív is, és ekkor ki kell
kötni, hogy annak kisebbnek kell lennie 1/a-nál, mivel ezek a kiterjesztett megoldások
csak φ>φ1 esetén értelmezhetőek. Ebből a feltételből az adódik, hogy:

nn1 ,
ahol n1 megegyezik a (44) feltételben a Snell-sugár létezésének alsó határával. Szinte ránézésre látható az is, hogy n1>n0, tehát ez az intervallum sem üres soha. Ráadásul ebben
a pontban az érintőlegesen beeső sugár a törési törvény alapján is éppen a teljes visszaverődés határszögével haladna tovább, vagyis azt mondhatjuk, hogy ebben a pontban ez a
φ+ ág átalakul Snell-sugárrá.
Összefoglalva a lehetséges extremális megoldások létezésének vizsgálatát azt mondhatjuk, hogy a φ=0 szöghöz tartozó nullsugár a törésmutató minden értéke mellett létezik. Ezután a törésmutatót növelve n=n0 értéknél megjelenik két, közeghatárról a teljes
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visszaverődés határszögével leváló sugár. Ezek közül az egyikhez tartozó szög a továbbiakban megmarad, és fokozatosan tart a kör hátulja (φ=π) felé. A másik ág a kritikus szöghöz tart, és azt n=n1 esetén éri el, majd ekkor átalakul a törési törvényt kielégítő sugárrá,
és úgy halad tovább φ=0 felé, amit n=n2 esetén ér el, és ott megszűnik létezni. A megoldások menetét a törésmutató függvényében a 12. ábra mutatja.

12. ábra: Körlencse esetén az extremális megoldásokhoz tartozó szögek koszinuszának alakulása a
törésmutató függvényében. Az ábrázolt esetben a geometriai paraméterek értéke a=5 és b=0,8.
Ekkor a nevezetes pontokhoz tartozó törésmutató értékek n0=1,25, n1≈1,786, n2=2,8125 és
ncr≈1,613. A kékkel jelölt φ+ és φ- megoldások csak a geometriai hullámelmélet esetén lépnek fel,
míg a másik két megoldás mind a geometriai optika, mind a geometriai hullámelmélet esetén
megtalálható.

A különböző sugarak terjedési idejének vizsgálatához nagy segítséget nyújt a terjedési idő második deriváltja:



2

2

2
b sin 
b cos
d *
1
t = −n
−n
2
2
3/2
v1
d
1b 2 b cos
 1b22 b cos

Ezt nullával egyenlővé téve két megoldást kapunk: egyrészt



.

(50)

cos=−b , másrészt

cos=−1/b . A második megoldás azonban b<1 miatt nem értelmezhető, így azt
mondhatjuk, hogy ez a kiterjesztett terjedési idő függvény cos=−b esetén vált görbületet. Vegyük észre, hogy n=n0 mellett az ekkor megjelenő új megoldások is éppen itt
jelennek meg, azaz

cos + n0 =cos - n0 =−b , vagyis ekkor itt a terjedési idő függ-
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vényének érintője is nulla. A kis és nagy n értékek határeseteit megnézve látszik az is,
hogy n<n0 esetén itt az érintő pozitív, n>n0 esetén pedig negatív.

13. ábra: Körlencse esetén az extremális megoldásokhoz tartozó terjedési idők alakulása a
törésmutató függvényében. Az ábrázolt esetben a geometriai paraméterek értéke a=5 és b=0,8. A
vastag vonal jelöli a lokális minimumokat, a vékony vonal pedig a lokális maximumokat.

Ezek alapján már vázolható a terjedési idők alakulása is a törésmutató függvényében
(13. ábra). Kis törésmutatók esetén a terjedési időnek φ=0 értéknél lokális és globális minimuma van, és a függvény szigorúan monoton nő (14. a) ábra). Ezután n=n0 értéket elérve a cos=−b szögnél található inflexiós pont meredeksége nullává válik(14. b)
ábra), és aztán rögtön szétválik egy, a nulla felé haladó lokális maximumra és egy, φ=π
felé haladó lokális minimumra (14. c) ábra). Keletkezésükkör (mivel ekkor a függvény
még monoton nő), az ezekhez tartozó terjedési idő nagyobb, mint a nullsugárhoz tartozó.
Az ehhez a minimumhoz tartozó terjedési idő a törésmutató növelésével lassabban nő,
mint a nullsugárhoz tartozó terjedési idő, ezért egy ncr>n0 értéknél a kettő metszi egymást, és attól kezdve a φ- szöghöz tartozó sugár lesz globálisan minimális (14. d) ábra). A
lokális maximum pedig fokozatosan közeledik a nullához, n=n1 esetén átlép a geometriai
optikai ágba (14. e) ábra), és n=n2 esetén eléri a nullát. Ekkor a nullsugár jelleg megváltozik, ezután már nem lokális minimum, hanem lokális (és globális) maximum lesz (14. f)
ábra). Ugyanakkor mivel t(φ-)<t(φ+), és kezdetben a nullsugár terjedési ideje mindkettőnél kisebb, ezért az hamarabb metszi a φ- ágat, mint a φ+ ágat, vagyis ncr<n2. Ez azt is je-
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lenti, hogy mindig létezik egy globálisan és lokálisan is minimális sugár, vagyis most a
Fermat-sugár mindig egyben extremális is.
a)

b)

c)

d)

e)

f)

14. ábra: Az APB sugárhoz tartozó terjedési idő körlencse esetén, a P ponthoz tartozó φ szög
függvényében a törésmutató különböző értékei mellett. A geometriai optikában is ismert szakaszt
piros, a geometriai hullámelméleti kiterjesztést kék szín jelöli. Az ábrázolt esetben a geometriai
paraméterek értéke a=5 és b=0,8.

2.3. Aplanatikus felületek
A képalkotás az optika fontos területe. Közismert, hogy a gömbi tükrök és a gömbi
lencsék képalkotása nem mentes a hibáktól, többek között a szférikus aberrációtól sem.
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Ennek kiküszöbölésére született az aplanatikus felület fogalma. Egy adott A tárgyponthoz
és B képponthoz tartozó aplanatikus tükröző felület, vagy aplanatikus törőfelülettel rendelkező lencse tökéletes képalkotást valósít meg a két pont között. Ez egyben azt is jelenti, hogy a terjedési idő ugyanaz minden olyan, AP és PB szakaszokból álló útra, ahol a P
pont az aplanatikus felületen található, függetlenül attól, hogy a P pont az aplanatikus felületen belül hol helyezkedik el.
Az aplanatikus felületek fontos szerepet játszanak a Fermat-sugarak és az extremálisok kapcsolatában is, amint arra a Penguin szótárának [10] Fermat-elv című szócikke is
rámutat: "The path of a ray in passing between two points during reflection or refraction
is the path of least time (principle of least time). It is now more usually expressed as the
principle of stationary time: that the path of the ray is the path of least or greatest time.
If a reflecting or refracting surface has smaller curvature than the aplanatic surface tangential to it at the point of incidence, the path is a minimum; if its curvature is greater
than the aplanatic surface, its path is a maximum." (Magyarul: „Két pont között tükrözés
vagy törés során a sugár a minimális idővel rendelkező utat választja (minimális idő elve).
Manapság általában a stacionárius idő elvét használják: a sugár útja a minimális vagy a
maximális terjedési idővel rendelkezik. Ha egy tükröző vagy törő felület görbülete a beesési pontban kisebb, mint az abban a pontban érintőleges aplanatikus felületé, akkor az
út minimális; ha görbülete nagyobb, mint az aplanatikus felületé, akkor az út maximális.”)

2.3.1. Tükröző aplanatikus felület
Tekintsünk a síkban egy a visszaverő felületet, amely az A tárgypontot a B képpontba
képezi le (15. ábra). Legyen P az a tükör egy tetszőleges pontja, és keressük azt a görbét,
amelyre az APB töröttvonalhoz tartozó terjedési idő állandó, azaz:

t= L APLPB  /v=

(51)

Az ezen követelmény meghatározta görbe egy ellipszis, amelynek A és B a fókuszpontjai,
térben pedig az aplanatikus felület egy forgásellipszoid, amelynek szintén A és B a fókuszpontjai.

15. ábra: Aplanatikus tükröző felület (valódi tárgy és valódi kép esete).

Ezután hasonlítsuk össze az aplanatikus tükrözést a nem aplanatikussal. Legyen a
nem aplanatikus g görbét a P pontjában érintő aplanatikus görbe a (16. ábra). Ekkor az A
pontból induló sugarakat a P pontban mindkét görbe a B pontba tükrözi. Legyen az aplanatikus görbe görbülete nagyobb, mint a g görbéé. Jelöljük a két görbén való visszaverő-
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désekhez tartozó időket τa-val, illetve τb-vel. Ezután tekintsük az AQgB töröttvonalat, ahol
Qg a g görbén, a P ponttól nem túl messze levő tetszőleges pont. Az ehhez tartozó terjedési idő:

g  AQ g B= AQ gQ g B/v .

Jelölje az AQg szakasz és az a görbe metszéspontját Qa. Mivel a aplanatikus, ezért
igaz, hogy

a  APB= g  AQa B . Felhasználva még a háromszögegyenlőtlenséget a

QaQgB háromszögre kapjuk:

g  AQ g B= AQ aQ a Qg Qg B/v AQaQ a B/ v=a  APB ,
vagyis ha a tükröző felület görbülete kisebb az aplanatikusnál, akkor a tükrözési törvényt
kielégítő sugár egyben minimális is. Hasonló gondolatmenettel belátható, hogy ha a tükröző felület görbülete nagyobb az aplanatikusnál, akkor pedig ez a sugár maximális lesz.

P

Qg
g

Qa

a
A

B

16. ábra: Aplanatikus és nem aplanatikus tükrözés összehasonlítása.

Eddig a valódi tárgy és valódi kép esetével foglalkoztunk. Létezik azonban virtuális
tárgy, illetve kép is, ekkor a sugarak nem a tárgypontból indulnak és a képpontba érkeznek, hanem egy, a virtuális tárgypont felé haladó, vagy a virtuális képpontból kifelé haladó gömbhullámot alkotnak.
Most vizsgáljuk meg a virtuális tárgy és a valódi képpont esetét (17. ábra). Ekkor az
f frontból induló , és az A pontba tartó sugarak a tükröződés után a B pontban találkoznak. A tükröző felület aplanatikusságának matematikai feltétele:

t Af = L fP LBP /v= LBP  LAf −LAP /v= ,
ahol LAf az f front és az A pont távolsága, τ pedig állandó. Átrendezés után kapjuk a virtuális-valódi aplanatikus görbe egyenletét:

LBP −L AP /v=−L Af /v=*

(52)

A (51) és (52) feltételek összevonhatóak egy közös feltételbe:

LBP ±L AP =L ,

(53)

ahol a pozitív előjel vonatkozik a valódi-valódi vagy virtuális-virtuális esetekre, míg a negatív előjel a valódi-virtuális vagy virtuális-valódi esetekre, és L egy pozitív vagy negatív
állandó. A (53) egyenletet átrendezve és négyzetre emelve kapjuk:
2

2

L AP =  L− LBP 

(54)
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17. ábra: Aplanatikus tükröző felület (virtuális tárgy és valódi kép esete).

Vezessünk be polárkoordinátákat, és legyen a koordinátarendszer origója a B képpontban. Ekkor az AP és BP szakaszok hossza kifejezhető a P pont r, φ polárkoordinátáinak és az AB pontok közötti d távolságnak a segítségével:

LBP =r , LAP =  r d −2rd cos
2

2

(55)

Ezeket behelyettesítve a (80) egyenletbe átrendezés után kapjuk:

cos =E−

2

E −1
,
2R

(56)

ahol bevezettük az E=L/d dimenziótlan paramétert és az R=r/d dimenziótlan polárkoordinátát.
Az E paraméter értékétől függően többféle eset lehetséges, vegyük ezeket sorra:
a) E>1. Ekkor a (56) egyenlet által meghatározott görbe egy ellipszis, amelynek excentricitása e=1/E. Az ellipszis fókuszpontjai pedig az A és B pontok. Az elliptikus
tükör tökéletes képalkotást valósít meg: ha a valódi tárgy az egyik fókuszpontban
van, akkor a valódi kép a másik fókuszpontban jelenik meg. Ha az ellipszis külső
felülete tükröző, akkor a virtuális tárgy (az egyik fókuszban) és virtuális kép (a
másik fókuszban) esetével találkozunk.
b) 0<E<1. Ekkor az aplanatikus görbe egy olyan hiperbola, amely az A pontban levő
fókusza felé hajlik, és a másik fókusza a B pontban van. Ha a hiperbola A pont
felé eső belső felülete visszaverő, akkor az A pontban levő valódi tárgy virtuális
képe a B pontba kerül, és fordítva a B pontbeli virtuális tárgy valódi képpontja az
A pont. Ha a hiperbola másik oldala tükröző, akkor a képalkotás a következőképpen megy végbe: valódi tárgy a B és virtuális kép az A pontban, vagy virtuális
tárgy az A pontban és valódi kép a B pontban.
c) -1<E<0. Ez az eset teljesen analóg a b) pontban leírttal, csupán most a hiperbola
másik, B pont felé hajló ága lesz az aplanatikus tükröző felület.
d) E=0. Az aplanatikus görbe az AB szakasz felező merőlegese.-Ekkor egy síktükörről van szó, ha a tárgy az A pontban van, akkor a tükörképe a B pontba kerül. Ebben az esetben valódi tárgy képe virtuális, és fordítva virtuális tárgy képe valódi.
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e) Ha E=1 vagy E=-1, nincs fizikai szempontból érdekes tükröző felület. Matematikailag ez annak a határesetnek felel meg, amikor az ellipszis az AB szakasszá
„szűkül”.
f) Ha E<-1, egyáltalán nem létezik aplanatikus görbe.

2.3.2. Törő aplanatikus felület
Tekintsünk egy heterogén közeget, amelyben a közeghatár egy aplanatikus görbe,
amely az A és a B pontokat képezi egymásba. Mivel a közeghatár két oldalán a közeg homogén, ezért az A és B pontok közötti sugarak két, a közeghatár egy P pontjában találkozó egyenes szakaszból álló töröttvonalak. A hullámok terjedési sebessége legyen vA az A
pontot tartalmazó térrészben, és vB a B pontot tartalmazóban. Jelölje továbbá d az A és B
pontok távolságát (18. ábra), és legyen vA>vB.

18. ábra: Aplanatikus törő felület.

A görbe akkor lesz aplanatikus, ha a terjedési idő ugyanaz minden P pont esetén,
azaz

L AP /v ALBP /v B = , ahol τ egy állandó. Az aplanatikus tükrözéshez hasonlóan is-

mét válassuk a koordinátarendszerünk origóját a B képpontba, és használjunk polárkoordinátákat. Így az AP és BP szakaszok hossza ismét kifejezhető a P pont r, φ polárkoordinátáival a (55) összefüggések segítségével. Bevezetve az R=r/d és az LA=AP/d dimenziótlan távolságokat, az n=vA/vB törésmutatót, valamint az E= τvA/d dimenziótlan paramétert,
az aplanatikus törő felület egyenlete a következő alakba írható:

nRL A=E .
Ez az egyenlet csak a valós-valós esetre igaz. Azonban a tükrözésnél ismertetett
módhoz hasonlóan ez az egyenlet is kiterjeszthető a virtuális pontokra is, ha az azokhoz
tartozó távolságok előjelét kicseréljük. Ennek figyelembevételével az összes esetet magában foglaló feltétel a következőképpen írható:

nr ±LA =E .

(57)

Ezt átrendezve, majd négyzetre emelve, és végül kifejezve cosφ-t kapjuk az aplanatikus felület egyenletét polárkoordinátás alakban:

cos=G R=nE−



1 E 2 −1
2
 n −1  R
2
R



.

(58)

Vizsgáljuk meg a G függvény általános viselkedését. Most csak az R>0 eset érdekes,
illetve ezen belül is csak az, amikor G értéke a [-1,1] intervallumon belül van. Jelölje R+ és
R- a G(R+)=1, illetve a G(R-)=-1 egyenletek gyökét. Másodfokú egyenletről lévén szó,
ezeknek két-két gyöke is van:
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E1
E−1
, R, 2=
N1
N−1
E−1
E1
R−, 1=
, R−, 2=
N1
N−1
R, 1=

(59)

Az E paraméter értékétől függően a G függvény háromféleképpen viselkedhet:
1. E2<1. Ekkor G monoton csökkenő függvény, és a fizikailag releváns tartománya
az [R+,1, R-,2] intervallum.
2. E2=1. Ekkor G egy lineárisan csökkenő függvény, és G(0)=nE.
3. E2>1. Ekkor a G függvénynek van egy maximuma:

G R≤G max=nE −  E 2 −1n2 −1 , minden

R≥0 esetén.

(60)

Könnyen belátható, hogy Gmax>1, ha E>1, és Gmax<-1, ha E<-1.
Az aplanatikus görbe mentén érvényes a Snellius-Descartes törési törvény, illetve egészen
pontosan a

∣sin /sin ∣=n összefüggés érvényessége bizonyítható a beesési és a töré-

si szögekre az aplanatikus görbe mentén.
Ehhez először is írjuk fel az aplanatikus görbe érintő irányú egységvektorát a polárkoordinátarendszer egységvektoraival kifejezve:

e t=

e R dR/d R e

 dR/d   R
2

2

,

és a felületre merőleges egységvektor:

e n=

R e R −e dR/d 

dR / d  R
2

2

.

A normális vektort azonban máshogy is származtathatjuk, az ugyanis merőleges a
(57) egyenlet átírásával kapható nR±∣R−i∣=H  R=E skalármező szintfelületeire,
így felírható a H függvény gradiensén keresztül is. Ennél a felírásnál

 /d , és
R= BP


. Tehát
i= BA/d
e n=

N
,
N

és N=grad(H) pedig a következőképpen fejezhető ki:

R−i
.
∣R−i∣

N =grad H =grad nR±∣R−i∣=n e R±

Hosszadalmas, de egyértelmű számolások után a következő eredményeket kapjuk:

dR/d 
R−i
nR−E
=n
,
2
∣R−i∣ ∣nR−E∣  R dR/ d 2

sin =et⋅

sin =et⋅e R =
és ezek hányadosaként:

dR/ d 

 R dR/ d 
2

2

,
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sin 
=±n .
sin 

(61)

Itt a pozitív előjel vonatkozik a valódi-virtuális és a virtuális-valódi esetekre, mivel ilyenkor nR>E, és a negatív előjel pedig a valódi-valódi és a virtuális-virtuális esetekre (amikor
nR<E).
A képalkotás leírásához fontos még ismerni a kritikus határszöget, amikor a beesési
szög α=π/2, ugyanis az aplanatikus görbének csak a kritikus szögön belüli része alkalmas
képalkotásra, a görbe maradék része csupán egy matematikai megoldás, minden különösebb fizikai értelem nélkül. Ez a kritikus feltétel egyszerűen megadható, ugyanis ekkor az
N és az R-i vektorok merőlegesek egymásra, vagyis N⋅ R−i=0 , ahonnan egyszerű
számolással adódik a kritikus szög koszinusza:

coscr =E/n .

(62)

Az E paraméter értékének függvényében a G függvény tulajdonságai változnak, és
így az aplanatikus felületek létezése szempontjából is több eset létezik:

E≤−1 . Mivel ekkor Gmax<-1, ezért nincs aplanatikus görbe.
b) −1E≤1 . Ekkor G monoton csökkenő függvény, és egy aplanatikus görbe található az R, 1≤R≤R−, 2 intervallumon. Mivel ekkor nR>E, ezért ez egy vaa)

lódi-virtuális törést jelent. Az E=0 speciális esetben az aplanatikus görbe egy kör.
c) 1<E<n. Ebben az esetben a G függvénynek van egy egynél nagyobb maximuma,
a függvény alakját a 19. a) ábra mutatja. Az ábrából is látható, hogy ekkor két különálló, zárt aplanatikus görbe is létezik. A 19. b) ábrán mutatott valódi-valódi
görbe esetén

R−, 1≤R≤R, 2 . Az A valódi tárgypontból induló sugarak a törés

után a B valódi képpontba fókuszálódnak. Ez azonban csak az (62) egyenlet meghatározta kritikus szöggel határolt tartományra igaz, a görbe kritikus ponton túli
része nem vesz részt a képalkotásban. Ez az aplanatikus lencse nemcsak valódivalódi, hanem virtuális-virtuális képalkotásra is képes. Ennek belátásához elegendő a sugarak meghosszabbításait tekinteni.
A másik aplanatikus görbe, amelyre

R, 1≤R≤R−, 2 , valósítja meg a valódi-vir-

tuális képalkotást, és ez látható a 19. c) ábrán. A B pontban levő valódi tárgyból
induló sugarak megtörnek, és a törés után úgy haladnak, mintha az A pontban
levő virtuális képből indultak volna. Mindez azonban most is csak egy tartományra igaz, és ismét a fent is említett kritikus szög határolja ezt a tartományt. Ezúttal
azonban a kritikus szög előtti szakasz lesz az, amelyik nem vesz részt a képalkotásban. Természetesen itt is igaz, hogy ha egy virtuális tárgyat helyezünk az A
pontba, akkor a B pontban egy valódi képet kapunk, ehhez csak a sugarak útját
kell megfordítani.
d) E=n. Ez a c) pont határesete, amikor a valódi-valódi és a valódi-virtuális görbéknek van egyetlen közös pontjuk az A pontban.
e) E>n. Ebben az esetben két zárt aplanatikus görbe található, azonban ilyenkor
mindkettő magába zárja mind az A, mind a B pontokat. Ekkor valódi-valódi képal-
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kotásról nem lehet szó, már csak azért sem, mivel ilyenkor a kritikus szög sem létezik, ez a lencse csupán a maradék háromféle képalkotást tudja megvalósítani.
a)

b)

c)

19. ábra: Aplanatikus törőfelület a c) esetben, a paraméterek értéke n=1,5, E=1,3, d=1. a) G(R)
grafikonja. b) Az aplanatikus görbe valódi-valódi képalkotása. c) Valódi-virtuális aplanatikus görbe.

2.3.2.1. Aplanatikus és nem aplanatikus törés
Végül hasonlítsuk össze az aplanatikus és a nem aplanatikus törést. Legyen egy g közeghatár, ami a P pontban érinti az a aplanatikus görbét (20. ábra). Tegyük fel továbbá,
hogy az AP és a PB sugarak kielégítik a Snellius-Descartes törési törvényt, és a g görbe
görbülete a P pontban legyen nagyobb, mint az aplanatikus a görbéé. Jelölje a terjedési
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időt τa és τg, aszerint, hogy a közeghatár az a vagy a g görbe. Vizsgáljunk egy AQgB töröttvonalat, ahol Qg a g görbén található. Az ehhez tartozó terjedési idő:

g  A Qg B= AQg /v A Qg B/v B .
Hosszabbítsuk meg az AQg sugarat az aplanatikus görbén található QA pontig. Mivel
az aplanatikus görbe mentén a terjedési idő állandó, illetve a P pontban a két görbe érinti
egymást, ezért írható:

a  A Qa B= a  APB=g  APB .

(63)

Felhasználva, hogy vA>vB, továbbá a háromszögegyenlőtlenséget az AQaQg háromszögre
kapjuk:

a  A Qa Qg=

AQa Qa Qg A Qa Qa Qg AQ g



=g  AQg  ,
vA
vB
vA
vA

és ebből következően

g  A Qg B a  A Qa B=g  APB ,

(64)

vagyis ha az aplanatikus görbe görbületénél nagyobb a közeghatár görbülete, akkor abban a pontban a Snellius-Descartes törési törvényt kielégítő sugár lokális maximum. Hasonló gondolatmenettel látható az is, hogy ha viszont a közeghatár görbülete kisebb az
azt az adott pontban érintő aplanatikus görbe görbületénél, akkor a sugár minimális lesz.

20. ábra: Aplanatikus és nem aplanatikus törés összehasonlítása.

2.4. Kémiai lencse
Mint azt az előző fejezetben már láttuk láttuk, bizonyos paramétertartományban (a c)
esetben) létezik egy olyan aplanatikus görbe, ami az A valódi tárgypontot törés után a B
valódi képpontba képezi le. Azt is láttuk, hogy a görbe Pcr kritikus pont utáni szakasza
nem vesz részt a képalkotásban. A geometriai hullámelmélet keretein belül (vagyis például kémiai hullámokkal – innen a kémiai lencse elnevezés) azonban ez a görbe folytatható
a kritikus ponton túl is egy c görbével oly módon, hogy ez a folytatás is részt vegyen a
képalkotásban. Ezen a módon egy kémiai lencse alkotható, amely a B pontot teljesen körbeveszi, és az A pontból induló körhullámokat úgy töri meg, hogy azok végül a B pont felé
haladó körhullámot alkotnak.
Ehhez a geometriai hullámelmélet azon tulajdonságát használjuk ki, hogy egy sugár
a közeghatárt elérve képes „csatlakozni” a közeghatárra, és ekkor a közeghatáron végigfut egy vezetőpont, ami a lassabb közegbe a teljes visszaverődés határszögével leváló sugarakat generál [7]. Ily módon egy ilyen APcrQB sugár az APcr és a QP egyenes szakaszok-
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ból, valamint az ezeket összekötő PcrQ görbéből áll (21. ábra). Az aplanatikusság feltétele
miatt az ezen úthoz tartozó terjedési időnek meg kell egyeznie az aplanatikus görbe már
ismert pontjaihoz tartozó terjedési idővel, vagyis például az APcrB sugárhoz tartozóval:

 A P cr QB= A P cr B .
Mivel az AP szakasz mindkét út része, ezért elegendő a fennmaradó részeket vizsgálni,
vagyis az aplanatikusság feltételét a

 P cr QB= P cr B

(65)

összefüggés adja.

21. ábra: Kémiai lencse. Az ábrához használt paraméterek megegyeznek a 19. ábrán használtakkal,
vagyis n=1,5 és E=1,3. Az aplanatikus görbe képalkotásban résztvevő részét pirossal, abban részt
nem vevő részét feketével, az exponenciális spirált pedig kékkel jelöltem. A vastag vonalak pedig az
A pontból induló, és a B pontban eltűnő hullámfront terjedésének állomásait mutatja.

Az előző fejezethez hasonlóan ismét a B képpontba választva a koordinátarendszer
origóját, és a Q pont r, φ polárkoordinátáit, valamint az R=r/d dimenziótlan polárkoordinátát használva az (65) feltétel a következő egyenletet adja:


R 1
 ∫
vB v A 
cr



2

Rcr
dR
2
.
 R d =
d
vB



(66)

Ebből a c görbe differenciálegyenlete:



2



dR
dR
2
R n
=0 .
d
d

(67)

Az egyenlet megoldása, vagyis a kémiai lencsét lezáró c görbe egyenlete pedig:



R=Rcr exp −

− cr

 n2−1



(68)

Vagyis az aplanatikus felületet a kritikus ponton túl egy ekvianguláris (más neveken
logaritmikus vagy exponenciális) spirállal folytatva a képpontot teljesen körbevevő kémiai
lencsét kapunk, amint az a 21. ábrán is látható. Ha egy A pontba helyezett pontforrásból
kör alakú kémiai hullámok indulnak a gyorsabb közegben, akkor azok a kémiai lencsén
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megtörve a B pont felé haladó, szintén kör alakú kémiai hullámokat eredményeznek, amelyek végül a B pontban tűnnek el.
Roszol László és Volford András kollégáimnak a membrán és a kétféle közegnek megfelelő kétféle BZ oldatot biztosító gélek között fóliából kivágott maszkot alkalmazva sikerült kísérletileg is megvalósítania a kémiai lencsét [33],amely a kísérleti hibákon belül az
itt leírt elmélettel egyező viselkedést mutatott (22. ábra).

22. ábra: Kémiai lencse kísérleti megvalósítása. Az A pontból indított kémiai hullámoknak az elmélet
szerint a B pontban kéne képet alkotniuk, azonban a kísérletben a hibák miatt a képpont a B' pontban
található. A töredezett fekete „szív” alakú görbe az aplanatikus görbe.

3. Frontok kölcsönhatása
Az eddig vizsgált esetekben mindig csak egy front volt jelen, és ekkor a terjedési sebesség kizárólag a helytől függött. Most azonban olyan esetekkel foglalkozunk, amikor
több front van jelen, vagy egy front kerül bizonyos részein önmagához közel (képzeljünk
el például egy spirális frontot). Ha két front (vagy frontszakasz) elég közel kerül egymáshoz, akkor nem hanyagolhatjuk el, hogy az első front áthaladása után a közegnek bizonyos időre van szüksége a regenerálódáshoz. Ez azt jelenti, hogy egy bizonyos T1 ideig
egyáltalán nem tud újra hullám haladni, majd ezután is csak az eredetinél alacsonyabb
sebességgel, és ez a sebesség fokozatosan növekedve csak egy T2 idő eltelte után éri el az
eredeti terjedési sebességet.
Ezen esetekben a geometriai hullámelmélet alkalmazhatósága érdekében a terjedési
sebességnek nemcsak a helytől, hanem az előző front áthaladási idejétől is függenie kell.
Ez számítógépes szimulációk esetén viszonylag egyszerűen megvalósítható, azonban az
analitikus vizsgálatokat igen nehézzé teszi a legegyszerűbb esetek kivételével.
A frontok ilyetén kölcsönhatását általában két fő elrendezésben szokás vizsgálni. Az
első eset különálló frontok vizsgálatára alkalmas, amikor egy gyűrűszerű (általában körgyűrű) közegben a sűrűn egymás után haladó frontok terjedési sebességét vizsgáljuk. Matematikailag belátható, hogy ekkor kellően hosszú idő után a frontok egyenletesen oszlanak el [48], amennyiben a terjedési sebesség az előző front áthaladási idejének monoton
növekvő függvénye.
A másik eset a szabad végek viselkedése. Ekkor csupán egyetlen front van a közegben, aminek van egy szabad vége, és az erősen gerjeszthető közegben spirált alakít ki (7.
ábra), ahol a hullám önmagához kerül közel. Ebben az esetben a hullám csúcsa bonyolult
pályát ír le. Ezt először Winfree vette észre [49], és ő adta a jelenségnek a meandering
(bolyongás) nevet. Később a jelenséget többen is vizsgálták, és kiderült, hogy a csúcspont
pályája a közeg paramétereinek függvényében igen változatos pályákat tud befutni, a virágszerű görbétől egészen a dugóhúzóra hasonlítóig [50].

3.1. A vaslemez modell
A frontok kölcsönhatására ez a legegyszerűbb modell, amelyet már Wiener és Rosenblueth is leírt [36]. Ezen modell szerint T2=0 és T1=T, azaz egy hullám áthaladása után
adott T ideig a közeg átmeneti állapotba kerül, és ekkor nem haladhat át rajta hullám, ám
ennek eltelte után rögtön az eredeti terjedési sebességgel haladhat a következő hullám.
Vagyis az egész úgy néz ki, mintha a front húzna maga mögött egy adott vastagságú vaslemezt, ami alatt másik front nem tud terjedni – innen a modell neve. A T időt szokás feltámadási időnek is nevezni.
A továbbiakban először megvizsgáljuk ezt a modellt egy kisméretű, kör alakú akadály
körül keringő front esetén, majd a nulla sugarú akadály határesetének is tekinthető szabad végre.
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3.1.1. A vaslemez modell kör alakú akadály körül
Tekintsünk egy homogén közeget, amelyben a hullám terjedési sebessége az egyszerűség kedvéért v=1, a feltámadási idő pedig T. Legyen a közegben egy R sugarú, kör alakú akadály. A kezdeti front pedig az egyszerűség kedvéért legyen egy sugárirányú egyenes, amely az akadály szélénél kezdődik (23. a) ábra). Tegyük fel, hogy a kezdeti front
mögött az egyik oldalon van egy elhanyagolható méretű átmeneti állapotú tartomány, ami
biztosítja, hogy a front ne induljon el mindkét irányba, hanem jelen esetben csak az óramutató járásával megegyező irányban indulhasson el. Az akadály kisméretűnek tekinthető, ha az akadály megkerüléséhez szükséges τ időre teljesül:

=2  RT

(69)

τ=2πR<T, vagyis a kezdeti front az akadályt megkerülve még a saját vaslemezének a hátuljával, azaz még átmeneti állapotban levő közeggel találkozik.
Mint az már korábbról ismert, egy akadály körül forgó front esetén az akadály határán egy úgynevezett vezetőpont halad, amelyből az akadályról érintőlegesen leváló sugarak generálják a frontot, aminek alakja az akadály evolvensével egyezik meg [5]. Ilyen vezetőpont azonban csak akkor tud keletkezni, ha egy sugár érintőlegese csatlakozik az
akadály határára, azaz ha a front merőleges az akadályra. Mivel most a kezdeti front merőleges az akadályra, ezért annak szélérő egyből el tud indulni ez a vezetőpont, és a front
minden további nélkül meg tudja kerülni az akadályt.
a)

b)

c)

23. ábra: Kisméretű, kör alakú akadály körül forgó hullámfront. Az ábra a 4. fejezetben leírt
programmal készült. A kék kör jelzi az akadályt, amelynek sugara R=10 pixel. A sárga szín jelöli a
gerjeszthető közeget, a fekete szín az átmeneti állapotban levőt, a feltámadási idő T=100 lépés, a
közeg mérete 256x256 pixel. A frontot a piros vonal jelöli, terjedési sebessége v=1pixel/lépés.
a) A kezdeti, egyenes front.
b) A front az akadálytelőször megkerülve a még átmeneti állapotú tartomány határán elindul kifelé
(az ábra 75 lépés után készült).
c) Miután eltelt T idő, az átmeneti állapotú tartomány határa, azaz a front háta is megindul, és ekkor
ez a kifelé elindult front visszagyújt, és visszaindul az akadály felé (az ábra 105 lépés után készült).

Miután a front megkerülte az akadályt, a (69) feltétel miatt ott még átmeneti állapotban van a közeg, azaz tulajdonképpen a kezdeti front helyén levő átmeneti akadállyal találkozik, ami mentén elindul kifelé. Amikor eltelik T idő, a front háta is elindul körbe, és
ekkor – mivel minden lehetséges irányba terjed – a front átgyújt, és elindul vissza az akadály felé. Azonban ahogy elindult kifelé az egyenes mentén, úgy a vaslemez széle is egye-
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nes lett, és most ezen egyenes mentén indul el visszafelé, miközben az újabb vaslemez
széle is egyenes lesz. Miután a befelé haladó front elérte az akadályt, és valahol arra merőleges lett, újból elindul a vezetőpont az akadály körül, hogy azt megkerülve a befelé haladó front hátának szélével találja szembe magát, ami mentén ismét elindul kifelé, majd
miután átgyújt, ismét elindul befelé, és így tovább.
Ez a folyamat legegyszerűbben az átgyújtási pont helyével jellemezhető. Mint azt az
előző gondolatmenetben láttuk, az átgyújtás mindig a kezdeti front egyenesén történik,
ezért az például a kör O középpontjától mért távolsággal megadható. Másik lehetőség,
hogy az A átgyújtási pontból a körhöz húzott érintőjének F érintési pontjába húzott szakasz és az OA szakasz (vagyis a kezdeti front egyenese) által bezárt φA szöggel adjuk meg
(24. ábra). A rendszer dinamikájának vizsgálata tehát az átgyújtási pontnak a kezdeti
front egyenesén való mozgásával vizsgálható, ami matematikailag egy egy dimenziós leképezéssel írható le.

F

ϕA
O

R

Q

A

24, ábra: Az átgyújtási pont és a megadására használt φA szög.

Az eddig elmondottak azonban csak akkor érvényesek, ha a front nem válik le az akadályról az első lépésben. Ugyanis elképzelhető olyan eset, hogy amikor a front az első átgyújtási pontból visszaindul az akadály felé, akkor az AO egyenes és az akadály határának
Q metszéspontjában hamarabb kerül a közeg gerjeszthető állapotba, mint ahogy oda a
front visszaérne, és ekkor az nyilván az akadály elérése előtt átgyújt, és kialakul egy szabad vég az akadály mellett (25. ábra).

25. ábra: A front akadályról leválásának fázisai. Az akadály sugara R=10 pixel, a feltámadási idő
T=150 lépés. Az ábrák balról jobbra haladva a 205., a 230. és a 265. lépést mutatják.
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A front a kört megkerülve éri el a Q pontot, vagyis ez a pont a t=τ+T időpontban lesz
gerjeszthető állapotú. Az A átgyújtási pontból visszajövő front pedig a t'=T+t(AQ) időpontban ér el ide, mivel az átgyújtás éppen T idővel a kezdeti front elindulása után következik be. A front tehát leválik, ha t<t', azaz ha τ<t(AQ). Az AQ szakasz hosszát a φA szöggel kifejezve a leválás feltétele:

2

1
−1
cos  A

(70)

A φA szög pedig abból fejezhető ki, hogy a t=0 időpontban a Q pontból az akadály határán
elinduló vezetőpontból a φA szöghöz tartozó F pontban leváló sugár az A pontot éppen a T
időpillanatban éri el, azaz

 t  FQ=T , vagyis:
t  QF

R2 tan  A− A =T

(71)

Mivel ez egy transzcendens egyenlet, ezért sajnos nem lehet egy csak a T és R paramétereket tartalmazó feltételt adni a leválásra.
A továbbiakban azon eseteket vizsgáljuk, amikor a (70) feltétel nem teljesül, vagyis a
front nem válik le az akadályról. Az átgyújtási pont dinamikáját először vizsgáljuk geometriai megfontolások segítségével, majd a hozzá rendelt leképezés tanulmányozásával.

3.1.1.1. Geometriai megfontolások
Az első kérdés, hogy létezik-e egy olyan E egyensúlyi átgyújtási pont, hogy ha ott történik az átgyújtás, akkor a rá következő átgyújtás is ugyanott történik. A válasz igen,
amennyiben az ezen pontból az akadályhoz húzott érintő szakaszok, valamint az akadály
érintők közötti részének együttes hossza éppen T (mivel feltettük, hogy v=1, ezért a
hosszúságok és a befutásukhoz szükséges idők értéke megegyezik). Ezt az utat a φE szög
segítségével kifejezve az E egyensúlyi átgyújtási pontra a következő (sajnos ismét transzcendens) összefüggés adódik:

2 R tan  E− E =T

(72)

Felmerül a kérdés, hogy vajon az E egyensúlyi átgyújtási pont az A kezdeti átgyújtási
ponthoz képest hol helyezkedik el. Ennek eldöntéséhez először vizsgáljuk meg az

f =tan −

függvényt a számunkra érdekes [0,π/2] intervallumon. A függvény
értéke φ=0 esetén 0, és mivel a tangens függvény deriváltja nagyobb egynél, ezért a
függvény a kérdéses intervallumon pozitív. A függvényt deriváltja pedig

f ' =tan2 0 , vagyis a függvény szigorúan monoton nő a [0,π/2] intervallumon
(26. ábra).
Az egyensúlyi és az első átgyújtási pontok (72) és (71) definiáló egyenleteit átrendezve kapjuk:

2tan E− E =tan A− A=

T
−2  .
R

Az f függvény pozitivitását kihasználva ebből következik, hogy f(φE)<f(φA), ahonnan az f
függvény szigorúan monoton növekedése miatt adódik, hogy:

 E A .

(73)
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26. ábra: A tanφ-φ függvény a [0,π/2] intervallumon.

A következőkben többször fel fogjuk használni a következő lemmát: legyen g egy
egyszerű (önmagát nem metsző) zárt görbe a síkon, és legyen C egy zárt konvex ponthalmaz a g határolta zárt tartományon belül. Ekkor a C halmaz kerülete nem lehet hosszabb,
mint a g görbe hossza [51].
Ebből az is következik, hogy egy nyílt konvex görbe végpontjai közötti olyan másik
görbe, ami mindenhol azon kívül van, hosszabb annál.
Az egyértelmű, hogy amennyiben τ<T, akkor az A első átgyújtási pont rajta lesz a
kezdeti front egyenesén. Az előbb kvalitatíve már láttuk, hogy a többi átgyújtási pont is
rajta lesz ezen az egyenesen, most lássuk ezt be matematikailag is.

Q

O

P

G
B
27. ábra: Az 1. tételnél használt jelölések.

A
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1. tétel: Ha a P átgyújtási pont az A első átgyújtási pontnál nincs messzebb az akadály O középpontjától, akkor a következő átgyújtási pont is rajta lesz az AQ egyenesen,
ahol Q az AO szakasz és az akadály határának metszéspontja.
Bizonyítás: Jelölje G és B rendre a P és az A pontból az akadályhoz húzott érintők
érintési pontját. Először lássuk be, hogy a P pontból a Q pont felé elinduló sugár azt hamarabb eléri, mint a PGQ görbén az akadály határára csatlakozó és ott végigfutó sugár.
Ehhez írjuk fel a háromszög-egyenlőtlenséget a POG háromszögre: PO<OG+PG, majd
mindkét oldalból vonjuk ki az akadály R sugarát: PQ<PG<PG+GQ, vagyis a P pontból induló sugár a PQ egyenes mentén éri el a Q pontot. Ezek szerint a Q pont a P pontban való
átgyújtás után T+t(PQ) idővel kerül ismét gerjeszthető állapotba, az akadályt megkerülő
sugár pedig t(PGQ) idő múlva érkezik ide, vagyis érkezése után még t*=T+t(PQ)-t(PGQ)
ideig van átmeneti állapotban a Q pont. Ha t* mindig pozitív, akkor itt mindig várnia kell,
vagyis elindul kifelé a PQ szakasz mentén. Ennek belátásához írjuk fel az ABQ és a PGQ
görbék hosszát , majd azokból az IQ körívet levonva a lemma alkalmazásával kapjuk,
hogy t(ABI)>t(PGI), majd az IQ körívet ismét hozzáadva a két oldalhoz, és felhasználva,
hogy az A pont definíciója alapján t(ABQ)=T kapjuk: t(PGQ)<T. Ezt felhasználva t* felbontható T-t(PGQ) és t(PQ), vagyis két pozitív tag összegére, tehát maga is pozitív, és így
a következő átgyújtási pont is rajta lesz az AQ egyenesen.
Ha azonban a következő átgyújtási pont az A ponton kívülre kerül, az iménti tétel
már nem alkalmazható. Ezt a lehetőséget zárja ki a következő tétel.

I

O

Q

E

S

A
P

G

F

28. ábra: A 2. és 3. tétel jelölései.

2. tétel: Ha a P átgyújtási pont az (EA] intervallumba esik, akkor a rá következő S
átgyújtási pontra ES<EP, vagyis az átgyújtási pont közeledik az egyensúlyi átgyújtási
ponthoz.
Bizonyítás: Mivel a P pont nincs messzebb az akadálytól, mint az A pont, ezért az 1.
tétel miatt az S pont is rajta van az AQ egyenesen. Tegyük fel, hogy a következő átgyújtási pont ugyanott lesz, mint ahonnan indult a front, azaz S=P. Ekkor a PS görbéhez tartozó
terjedési idő a lemma miatt nagyobb, mint az E pontból induló és az akadályt megkerülő
sugárhoz tartozó terjedési idő, vagyis t(PIP)>t(EIE). Azonban az egyensúlyi átgyújtási
pontra igaz, hogy az ahhoz tartozó körbefordulási idő éppen a feltámadási idő, azaz
t(EIE)=T, vagyis t(PIP)>T. Emiatt a visszajövő front már a P pont előtt eléri a saját hátulját, és ott átgyújt, vagyis ES<EP.
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Ezen tétel szerint tehát az (EA] intervallumba eső átgyújtási pont közeledik az E
ponthoz. További kérdés, hogy vajon átkerülhet-e az E pont túloldalára, azaz az EQ szakaszra, vagy pedig monoton tart az E ponthoz. Ezt dönti el az utolsó tétel.
3. tétel: Ha a P átgyújtási pont az [EA] intervallumba esik, akkor a következő S gyújtópontra OS>OE, azaz nem kerülhet az E pontnál beljebbre.
Bizonyítás: Ahhoz, hogy a P pontból elindulva az akadályt megkerülő front csak az
E pont után tudjon átgyújtani az kell, hogy amikor a front t(PIE) idő múlva eléri az E pontot, akkor ott még átmeneti állapotban legyen a közeg, vagyis a front hátának odaérkezéséhez szükséges t(PE)+T idő nagyobb legyen, vagyis: t(PE)+T>t(PIE) teljesüljön. Ennek
mindkét oldalából kivonva t(EFI)=T/2 időt kapjuk:

 t GI
 t  PGt GI

, ahol baloldalt a GI ív és egy, a P és G
t PEt  EF t FG
közötti görbe vonal, jobboldalt pedig a GI ív és a PG egyenes hossza található, és mivel
két pont között a legrövidebb út az egyenes, ezért az egyenlőtlenség teljesül.
A három tételben kifejtett geometriai megfontolásokat összegezve elmondhatjuk,
hogy az első átgyújtási pont az egyensúlyihoz képest az akadálytól távolabb található, ám
az újabb átgyújtási pontok monoton tartanak az E egyensúlyi átgyújtási ponthoz, és azon
belülre soha nem kerülnek.

3.1.1.2. Az átgyújtási ponthoz rendelt leképezés vizsgálata
Mint már láttuk, az átgyújtási pont jellemezhető a belőle az akadályhoz húzott érintő
érintési pontjához rendelt φ szöggel is. A leképezést is erre a szögre fogjuk felírni, és ennek során csak a szög abszolút értékét vizsgáljuk, ugyanis nyilván ugyanaz a szög tartozik
egy adott átgyújtási ponthoz az AO egyenes mindkét oldalán, és a két oldal előjelbeli megkülönböztetése csak felesleges bonyodalmakat okozna.

O

φn+1
φn

An+1
An

29. ábra: Az átgyújtási pontokhoz rendelt leképezés felírásánál használt jelölések.

Tegyük fel, hogy ismert az An átgyújtási pont, és keressük a rá következő, An+1 átgyújtási ponthoz tartozó φn+1 szöget a φn szög ismeretében (29. ábra). Jelölje az An és az An+1
pontok távolságát t. Az átgyújtási pontokhoz rendelt szögekkel ez a következőképpen fejezhető ki:

t=

R
R
−
cos n cos n1

(74)
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Az An+1 átgyújtási pont ott lesz, ahol az An pontból induló, az akadályt megkerülő front és
találkozik a saját hátuljával, azaz ahol teljesül, hogy:

Tt =R tan nR − n R−n1 R tan n1 .
Ezt nullára rendezve kapjuk a leképezés implicit egyenletét:



2 R−T R tan n −n −

 



1
1
R tan n1− n1
=
cos  n
cos n1

(75)

= f  n1 , n =0
Ez ismét egy transzcendens egyenlet, emiatt nem lehet explicit módon kifejezni a leképezést, azaz nem lehet explicite felírni egy

n1 =F n 

függvényt. Szerencsére a

leképezés legfontosabb tulajdonságait így is meg lehet állapítani.
Először is keressük a leképezés fixpontját, azaz a

f * ,  * =0 egyenlet megoldá-

sát. Mint az a (75) egyenletből látható, ez éppen egyensúlyi átgyújtási pont φE szögére
geometriai megfontolások alapján kapott (72) összefüggést adja.
A leképezések elméletéből ismert, hogy ha a leképezést definiáló függvény deriváltja
a fixpontban pozitív, akkor a fixpont stabilis, és ha a derivált egynél kisebb, akkor a rendszer monoton tart a fixpontba, míg ha egynél nagyobb, akkor oszcillálva. Bár az F függvényt explicite nem ismerjük, a deriváltját mégis meg tudjuk határozni implicit differenciálással:
*

*

F ' =

*

−∂ f  , 
n

∂

n1

1−sin *
=
f * ,  * 1sin *

30. ábra: Az (1-sinφ)/(1+sinφ) függvény a [0,π/2] intervallumon.

(76)
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A függvény menetét megvizsgálva megállapíthatjuk, hogy az a számunkra érdekes
(0,π/2) intervallumon végig 0 és 1 között van, tehát a fixpont stabilis és a rendszer monoton tart oda, összhangban a geometriai megfontolások eredményével.
Összefoglalva az eddigi eredményeinket azt mondhatjuk, hogy amennyiben az első
átgyújtás után a front nem válik le az akadályról, akkor az átgyújtási pontok monoton közelítenek az E egyensúlyi átgyújtási ponthoz, amit az jellemez, hogy az ahhoz tartozó körbefordulási idő éppen megegyezik a T feltámadási idővel.

3.1.2. A vaslemez modell szabad vég esetén
A szabad vég viselkedése származtatható a nulla sugarú akadály határeseteként. Ha
az akadály sugara nulla, akkor (71) alapján az első átgyújtási pontra φA=π/2, és ezt beírva
a (70) feltételbe az teljesül, tehát a front leválik a nulla sugarú „akadályról”.
Ekkor a front csúcspontja (amit az egyszerűség kedvéért mindig a front szabad végpontjával megegyezőnek tekintünk) a kezdeti front (ami ismét legyen egy egyenes) mentén mozog T ideig, azaz amíg a kezdeti front háta elindul, ezzel lehetőséget teremtve az
átgyújtásra. Az első átgyújtási pont tehát a kezdeti front mentén, annak szabad végétől
vT távolságra található. Ekkor, tehát T idő elteltével indul el a kezdeti front mögötti front
háta is. Így most azt az esetet kell megvizsgálnunk, amikor adott egy front a teljes átmeneti állapotú tartománnyal együtt haladva egy adott irányba, és hirtelen keletkezik egy
szabad vége, ahonnan a front csúcspontja elindul visszafelé az átmeneti állapotú tartomány széle mentén (31. ábra).

y

v

x

v

31. ábra: A vaslemez modell szabad vég esetén. A front csúcspontja és az előző front mögötti
átmeneti állapotú tartomány egymással szembe mozognak.

Ekkor egyszerűen belátható, hogy a front csúcspontja és a háta újabb T/2 idő elteltével találkozik. Ehhez vegyünk fel egy olyan, a közeghez rögzített koordinátarendszert,
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amelyben a front csúcsa az x tengely irányába mozog v sebességgel. Ekkor az előző frontszakasz és azzal együtt a front hátulja -v sebességgel mozog, és kezdetben a front csúcsától vT távolságra van. A Galilei-transzformáció segítségével áttérve a front hátuljához rögzített koordinátarendszerre, abban a front csúcsa 2v sebességgel mozog a front álló vége
felé, vagyis azt T/2 idő múlva éri el, és ekkor ott ismét át tud gyújtani. Ezután fordított
irányba zajlik le ez a szembehaladás, és újabb T/2 idő elteltével a negyedik átgyújtási
pont ugyanott lesz, mint ahol a második volt, majd az ötödik ugyanott, ahol a harmadik,
és így tovább (32. ábra).

32. ábra: Szabad vég mozgása. A feltámadási idő T=40 lépés, a front terjedési sebessége v=1
pixel/lépés. Az ábrákon balról jobbra haladva látható, hogy a front csúcspontja először elindul a
kezdeti front egyenese mentén(az ábra a 30. lépést mutatja), majd T idő után átgyújt és visszafordul
(43. lépés), hogy azután rendre T/2 időnként kövessék egymást az átgyújtások (63. lépés).

Tehát a szabad vég először végigmegy a kezdeti front egyenese mentén, majd a kezdeti front szabad végétől vT és vT/2 távolságra levő helyeken újra és újra átgyújt. Vagyis a
front csúcspontja egy rövid kezdeti szakasztól eltekintve ezen az ezen két pont közötti
szakasz mentén halad oda-vissza.

3.2. A ferde oldalú vaslemez modell
A vaslemez modell esetén láttuk, hogy az átgyújtás mindig a kezdeti front egyenesén
történik, vagyis a rendszer „emlékszik” a kezdeti feltételre. Ez ellentétben áll a második
főtétellel összefüggő csökkenő memória elvével [52], ráadásul a kísérletek is azt mutatják, hogy a front fejlődését nem befolyásolja ennyire markánsan a kezdeti állapota.
A modell továbbfejlesztésének egyik lehetséges módja, hogy megőrizzük az átmeneti
és a gerjeszthető állapotok ugrásszerű változását, ám a front mögötti, átmeneti állapotú
tartomány határa nem a frontra merőleges egyenes, hanem egy, az átmeneti állapotú tartomány felé eltérő görbe, a legegyszerűbb esetben egy ferde egyenes (33. ábra). Más
megfogalmazásban ez azt jelenti, hogy a front szélein kisebb a feltámadási idő, és a front
belseje felé haladva ez folytonosan növekedve éri el a maximális értékét. Ezt a modellt azzal lehet indokolni, hogy egy reakció-diffúzió rendszerben a gerjeszthető állapotba való
visszatéréshez szükséges reagensek a környezetből diffundálnak a frissen átmeneti állapotba került helyekre. Mivel a front szélein nemcsak a front mögött, hanem mellette is reagensekben dúsabb tartomány található, így a front szélein a két irányból is diffundáló re-
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agensek hamarabb érik el a gerjeszthetőséghez szükséges küszöböt, mint a front közepén, ahol csak a front mögül tudna bediffundálni a reagensek.

α

33. ábra: A ferde oldalú vaslemez modell. A feltámadási idő a front széle felé haladva csökken.

A továbbiakban a ferde egyenessel határolt esetet vizsgáljuk. Az első átgyújtási pont
megjelenés előtti kezdeti szakaszt most nem vizsgáljuk részletesen, ez az egyenes oldalú
vaslemezzel analóg módon történik, ha a lemez ferdesége elég kicsi, azaz a ferde tartomány d szélessége d<vT.

y

x
β

α

v
c

34. ábra: A vezetőpont mozgása a ferde oldalú vaslemez modell esetén. Az átmeneti állapotú pontok
határa egy, a frontra merőlegeshez képest α szöggel hajló ferde egyenes. A vaslemez és a csúcspont
együttes mozgásának hatására a csúcspont egy, a merőlegessel β=2α hajlásszöget bezáró egyenes
mentén mozog.

A vizsgálatot kezdjük onnan, ahol megjelenik az első átgyújtási pont. Ekkor a front és
a mögötte levő, ferde oldalú átmeneti állapotú tartomány v sebességgel mozog előre, míg
a front csúcspontja szintén v sebességgel elindul visszafelé a vaslemez ferde oldala mentén. Azonban a lemez is folyamatosan mozog előre, emiatt a vezetőpont pályája nem egy-
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szerűen a vaslemez oldalának megfelelő pálya lesz, hanem figyelembe kell venni a vaslemez elmozdulását is.
A szabad vég pályájának meghatározásához helyezzük a frontot egy, a közeghez rögzített koordinátarendszerbe, amelynek éppen az origójában történik az átgyújtás. A front
ekkor legyen éppen az y tengelyen, és az átmeneti állapotú tartomány határa ekkor legyen egy tanα meredekségű, origóból induló egyenes (34. ábra). Az x és y tengelyek irányába mutató i, j egységvektorokkal felírva a vaslemez c=-vi sebességgel mozog, a
visszafelé haladó szabad vég sebességének nagysága szintén v.
Ezután térjünk át egy, a vaslemezhez rögzített koordinátarendszerre. Ebben a rendszerben a vezetőpont a vaslemez határa mentén, vagyis az x tengellyel α szöget bezáró
egyenesen mozog, valamilyen u=u(i cosα+j sinα) sebességgel. Ezután visszatérve a közeghez rögzített koordinátarendszerbe, abban a csúcspont sebességét a Galilei-transzformáció alapján a következőképpen írhatjuk fel: v=u+c=(u cosα-v)i+u sinα j. Ennek nagysága éppen v, azaz fennáll a

v=∣v∣=  u cos v −2 uv cos u sin 
2

2

2

2

2

összefüggés. Ez elemi átalakításokkal a

0=uu−2v cos
feltételhez vezet. Ennek egyik megoldása u=0, vagyis a vaslemezzel együtt mozgó csúcspont, a számunkra érdekesebb másik megoldás adja a visszafelé mozgó csúcspont u sebességét:

u=2 v cos  .
Ezt felhasználva a szabad végpont sebességére

v =v cos 2  isin 2  j=v cos  isin  j 

(77)

adódik, vagyis a szabad végpont egy, az x tengellyel β=2α szöget bezáró egyenes mentén
mozog.
Nyilvánvaló, hogy ezen a ferde egyenesen a vT vastag vaslemez végéig eljutáshoz a
feltámadási időnél több időre van szüksége, emiatt már hamarabb megtörténik a következő átgyújtás. Ezen átgyújtás helyének megtalálásához először is írjuk fel a feltámadás idejét a hely függvényében. Nyilvánvaló, hogy jelen koordinátarendszerünkben a vaslemezen
belül a feltámadás ideje csak az x koordinátától függ. A vaslemezhez rögzített koordinátarendszerben ez a függvény tf(xv)=T-xv/v alakú. Ez a Galilei-transzformációval átírható a közeghez rögzített koordinátarendszerbe xv=x-vt felhasználásával: tf(x)=T-x(t)/v-t. Ugyanakkor a β hajlásszögű egyenes mentén t ideig haladó csúcspontra x(t)=vt cosβ. Az átgyújtás
abban a t2 időpontban következik be, amikor tf(x(t2))=0, azaz amikor T-t2cosβ-t2=0. Ennek
megoldása:

t 2=

T
1cos 

(78)

Tehát a második átgyújtás után egy vt2 hosszúságú új egyenes szakasz, illetve az ettől
α szöggel hajló ferde oldalú vaslemez mentén mozog a szabad vég. Kérdéses, hogy ez vajon elegendően hosszú-e ahhoz, hogy ezen egyenes mentén mozogva elérje a harmadik át-
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gyújtási pontot, vagy valami komplikáltabb eset áll előttünk. Ehhez tekintsük a második
átgyújtási pont eléréséhez szükséges út x tengelyre vett vetületét:

l=v

T cos 
.
1cos 

és erre igaz, hogy l<vt2. Az újabb átgyújtási pontok elérésének a frontra merőleges egyenesre vett vetülete is l, és így l<vt2 miatt ezeket is eléri a szabad vég a rendelkezésére
álló úton.

β

35. ábra: a csúcspont pályája a ferde oldalú vaslemez modell esetén egy β csúcsszögű, vt2
oldalhosszúságú csillagszerű görbe.

A csúcspont pályája tehát egymással β szöget bezáró, vt2 hosszúságú szakaszokból
álló csillagszerű alakzat (35. ábra). Ha még ráadásul β/2π=α/π irracionális, akkor ez a pálya nem tartalmaz ismétlődő szakaszt sem. Így ha nem ismerjük a kezdeti front elindításának időpontját, akkor elég hosszú idő után (amikor a kezdeti frontból induló sugarak
mind elérték a közeg külső határát) a rendszer viselkedéséből nem lehet kiolvasni a kezdeti front helyzetét, vagyis a rendszer „elfelejti” azt, a csökkenő memória elvének megfelelően. Emellett a csúcspont pályája hasonlít a kísérletekben megfigyelt, virágszerű görbét befutó pályához is, annak „kiegyenesített” változataként is felfogható.
Ez a ferde oldalú viselkedés összhangban van az egyenes oldalú vaslemez esetén tapasztaltakkal is, ugyanis β=0 esetén visszaadja az ott leírtakat: a csúcspont egy vT/2
hosszúságú szakaszon mozog oda-vissza.

3.3. A feltámadási függvény
A vaslemez modell másik lehetséges továbbfejlesztése az úgynevezett feltámadási
függvény alkalmazása. Ennél a modellnél nem az átmeneti állapotú tartomány határát
próbáljuk variálni, hanem elhagyjuk az ugrásszerű átmenetet. Ehelyett alkalmazzuk a feltámadási függvényt, ami azt jelenti, hogy a következő hullám terjedési sebessége vf(τ),
ahol τ az előző front áthaladása óta eltelt idő. A kémiai hullámoknál megfigyelteknek
megfelelően f(0)=0, és fmax=1, továbbá f monoton nő.
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Ennek az esetnek a vizsgálatához a 4. fejezetben leírt számítógépes szimulációt használtam. A szimuláció a geometriai hullámelméleten alapul, azaz a frontot arra merőlegesen minden lehetséges irányba elmozdítja, a közeg és a feltámadási függvény által meghatározott sebességgel. A hullám csúcspontját ezúttal is a szabad végponttal azonosnak
vettem, és ennek pályáját egyrészt a programmal is kirajzoltattam, másrészt ki is írattam
egy adatfile-ba későbbi feldolgozásra.
A vizsgálatokhoz négyféle feltámadási függvényt használtam. A függvények változója
τ=t/T, ahol T a feltámadási idő, ami ebben az esetben azt az időt jelenti, ami alatt a közeg
teljes mértékben regenerálódik, azaz ahol f=1. Ily módon a függvények a feltámadási idővel skálázhatóak. A függvények mind folytonosak, de általában csak nullad rendben.

36. ábra: A számítógépes vizsgálatokhoz használt négyféle függvény.

Az első feltámadási függvény egy darabig 0, majd ezután lineárisan növekszik, amíg
eléri az egyet:

f 1  =0 , 0≤0,5
=2 −1 , 0,5≤≤1 .
=1 , 1

(79)

A második rögtön a front áthaladása után elkezd lineárisan növekedni, és így éri el az
egyet:
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f 2  = , 0≤≤1
.
=1 , 1

(80)

A harmadik parabolikusan nő, vagyis kezdetben lassan, majd egyre gyorsulva tart
egyhez:

f 3  = 2 , 0≤≤1
=1 , 1

(81)

A negyedik egy tükrözött parabola mentén növekszik, vagyis ez először gyorsan,
majd egyre lassulva tart egyhez:

f 4  = 1−−12 , 0≤≤1
= 1 , 1

(82)

A négy feltámadási függvény gráfját a 36. ábra mutatja.
A feltámadási függvényekkel végzett szimulációk előtt ellenőrzésként megvizsgáltam
a vaslemez esetét is, amikor a feltámadási függvény az egységugrás függvény. A kezdeti
frontot ekkor szándékosan nem egyenesen, hanem ferdén vettem fel, hogy lássuk, a vaslemez pixeles határa mekkora hibát okoz, és hogy módosítja az elméletileg egy egyenes
szakaszon oda-vissza mozgó csúcspont pályáját. Itt és a későbbiekben is 256x256 pixeles
négyzet alakú közeget szimuláltam, a feltámadási idő 50 lépés körül volt. Mivel a meandering csak egy néhány tíz pixelnyi területre terjedt ki, ezért a jobb láthatóság kedvéért a
csúcspontok pályáját egy külön grafikonon is bemutatom. Az eredményeket a 37. ábra
tartalmazza.

37. ábra: A vaslemez modellel (egységugrás feltámadási függvénnyel) végzett szimuláció. Baloldalt
látható a közeg 200 lépés után, a türkiz pontok jelölik a csúcspont pályáját. Jobboldalt a 200 lépés
során összegyűjtött csúcspontok láthatók egy nagyobb felbontású grafikonon. A közeg mérete
256x256 pixel, a feltámadási idő T=40 lépés, v=1 pixel/lépés.

Látható, hogy a kezdeti szakasz után a csúcspontok körülbelül egy szakasz mentén
mozognak, akörül egy mintegy 3-4 pixel vastag tartományon belül. Tehát akkor mondhatjuk, hogy a feltámadási függvény alkalmazása módosította a csúcspont pályáját, ha a feltámadási függvényekkel végzett szimulációk során az egy ennél nagyobb tartományon belül, és nem csak egyszerűen oda-vissza mozog.
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A szimulációkat elkezdve gyorsan kiderült, hogy az f1 függvény kivételével a többi
nem adott értékelhető eredményt, és az f1 függvénnyel is csak valamivel több mint 150 lépésig működött rendesen a szimuláció, utána megszakadt a front. Ugyanis a többi feltámadási függvényt alkalmazva általában a szabad vég helyén egy egyre növekvő, a teret
pókhálószerűen átfonó front keletkezett, egy ilyet mutat a 38. ábra az f3 függvény esetén,
100 lépés után. Ez egy ismert hibája a szimulációnak, ezt a viselkedést mutatja akkor is,
amikor a front mögött nincs átmeneti állapotú tartomány. Ez, és a 0 terjedési sebességű
tartomány léte azt sugallja, hogy a szimuláció számára a túl gyorsan regenerálódó közeg
ugyanolyan, mintha nem lenne átmeneti állapotú pont a front mögött.

38. ábra: Az f3 feltámadási függvényt használva a közeg 100 lépés után. Jól megfigyelhető a kép
közepén a pókhálószerű front, ami a valóságban nyilván elképzelhetetlen. A fekete-sárga átmenet
jelzi a terjedési sebességet: a fekete pontokban az nulla, míg a sárgákban v=1 pixel/lépés.

Ennek kiküszöbölésére ad lehetőséget, ha bevezetünk egy minimális terjedési sebességet, vagyis ha ez alatt van a terjedési sebesség, akkor ott a front nem tud terjedni. A kísérletekben is meg lehet figyelni ilyesmit, tehát ez nem tűnik túl erőltetett feltételnek.
Azonban míg egy viszonylag kicsi minimális sebesség vmin=0,1 pixel/lépés (a front terjedési sebessége v=1 pixel/lépés) már teljesen stabilizálta a frontot az f1 függvény alkalmazása mellett, addig az f2 és f3 függvények viselkedését nem sikerült még elfogadható mértékű (vmin<0,5 lépés/pixel, a normális terjedési sebesség fele) minimális sebesség alkalmazásával működésre bírni. Az f4 függvény egy viszonylag nagy, vmin=0,4 pixel/lépés minimális sebesség alkalmazásával adott stabil frontot.
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39. ábra: A közeg 315 lépés után az f1 feltámadási függvényt alkalmazva. A paraméterek: vmin=0,1
lépés/pixel, v=1 lépés/pixel, T=40 lépés. Jobboldalt látható a csúcspont pályája kinagyítva.

A 39. ábra mutatja az f1 függvény alkalmazásával kapott eredményeket. A csúcspont
pályáját megfigyelve látható, hogy az határozottan különbözik a vaslemeznél látottaktól,
tehát a feltámadási függvénynek van hatása. Azonban nem figyelhető meg jellemző mintázat, a csúcspont leginkább össze-vissza halad egy körülbelül 10 pixelnyi tartományon
belül. Bizonyos esetekben a kísérletekben is megfigyelhető a csúcspontok teljesen összevissza mozgása. Az is megfigyelhető, hogy az utolsó körülbelül 20 pont egy egyenes mentén kifelé halad ebből a tartományból. Ez egy programhiba, ugyanis körülbelül 300 lépés
után a front legelső pontja (vagyis a csúcspont) elé is került egy frontszakasz, emiatt a korábbi csúcspontból egy pont lett a front közepén, és mint ilyen, sodródik kifelé.
A 40. ábrán az f4 függvény alkalmazásával kapott eredmények láthatóak. A front stabilizálásához vmin=0,4 lépés/pixel minimális sebesség kellett. A meandering nagyobb tartományra történő kiterjesztése, és így jobb láthatósága érdekében ezúttal T=60 lépés feltámadási időt alkalmaztam. A keletkezett front stabilitása ekkor kiváló volt, bár az alkalmazott minimális sebesség kissé nagynak tűnik a kísérletekhez képest. A csúcspont pályája ezúttal is markánsan különbözik a vaslemez modellnél megfigyelttől. Az előző esethez képest a fő különbség a viszonylag nagy, 10-15 pixel hosszúságot is elérő, nagyjából
egyenes szakaszok megjelenése. Ezeket azonban vélhetően szintén a szimuláció hibája
okozza, ugyanis a feltámadás időpontjának pixeles tárolása miatt előfordulhat olyan hely-
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zet, hogy a front vége egy egy pixellel arrébb kerülő pont miatt 10-20 lépésen keresztül
nem képes átgyújtani, és ezen a viselkedésen a viszonylag nagy minimális sebesség alkalmazása csak ront. Ugyanakkor a pálya többi részéről itt is elmondható, hogy két ilyen
hosszabb szakasz között egy nagyjából 10 pixelnyi területen belül halad össze-vissza.

40. ábra: A közeg 400 lépés után az f4 feltámadási függvényt alkalmazva. A paraméterek: vmin=0,4
lépés/pixel, v=1 lépés/pixel, T=60 lépés. Jobboldalt látható a csúcspont pályája kinagyítva.

Összefoglalva az eddigieket azt mondhatjuk, hogy a számítógépes szimulációk alkalmazása csak félsiker. Az megállapítható, hogy a feltámadási függvény hatására a csúcspont pályája többé nem egy szakaszon mozog, és így a kezdeti frontot a rendszer „elfelejti”. Ugyanakkor azt is meg kell jegyeznünk, hogy a szimuláció csak néhány feltámadási
függvény esetén ad értékelhető eredményt, és akkor is csak az egyéb paraméterek pontos
beállítása esetén. A probléma gyökere vélhetően abban rejlik, hogy a programot eredetileg kör alakú akadály körül forgó egyetlen front terjedésének vizsgálatára írtam, amikor
is a frontok kölcsönhatása nem érdekes. Valószínűleg egy másik algoritmus jobb eredményt adna a frontok kölcsönhatása esetén. A jövőbeli tervekre a 4. fejezet végén még
visszatérek.

4. A geometriai hullámelméleten alapuló szimuláció
A kémiai hullámokra általában mint a reakció-diffúzió egyenletek, azaz egy parciális
differenciálegyenlet-rendszer megoldásaira tekintenek. Ennek megfelelően a kémiai hullámok számítógépes szimulációját általában két fő módszerrel közelítik meg:
●

a reakció-diffúzió egyenletek numerikus integrálásával [53],

●

sejtautomata modellek használatával [54].

Ezen módszerek közös hátránya a térbeli rács alkalmazása. A front egy speciális állapotú, vagy adott koncentrációjú rácspontok halmaza, és nehéz kiküszöbölni a rács torzító
hatását. A numerikus integrálás esetén további probléma a megoldás időigényessége. Az
itt ismertetendő módszer a geometriai hullámelméleten alapul, és nem kívánja komplex
differenciálegyenlet-rendszerek numerikus integrálását, vagyis ezen a módon egy gyors
módszer alkotható.
A programot C nyelven írom, a grafikus felülethez a GTK csomagot [55] használom, a
fordításhoz pedig a GNU gcc nevű fordítóját [56]. Ezek alkalmazása lehetővé teszi, hogy
ugyanazt a forráskódot változtatás nélkül le lehessen fordítani mind GNU/Linux, mind
Windows operációs rendszerek alatt. Még így elöljáróban megemlíteném, hogy a program
írása során a préritűz-hasonlat lebegett a szemem előtt, és sok változó nevét ebből merítettem.

4.1. Az aktív közeg és a hullámfront modellezése
A program két dimenziós aktív közegben terjedő hullámok (például kémiai hullámok)
modellezésére alkalmas. A hullámok terjedéséhez szükséges aktív közeget 4 függvény segítségével tudjuk megadni: a terjedési sebesség, a feltámadási idő és a gerjeszthetőség a
hely függvényében, valamint a feltámadási függvény τ=t/T(r) függvényében, ahol t az előző front elhaladása óta eltelt idő, T(r) pedig az általános esetben helyfüggő feltámadási
idő. Az első három függvény az x, y, r, φ koordináták és a lépésszám függvényeként adható meg. Emellett lehetőség van egy d változótól való függésre is, ahol d egy mátrixnak az
adott pontba eső eleme. Ez a mátrix a préri diszkretizált változata, és ezáltal lehetséges
egy rács diszkrét elemein keresztül megadni ezen függvényeket. Bár ez látszólag visszalépésnek tűnik, valójában nagy segítség lehet függvényekkel csak nehezen megadható, ám
könnyen lerajzolható esetek vizsgálatakor. A feltámadási függvény is függhet ugyanezen
változóktól, és ez még a már említett τ változótól is. A programban a hosszúság egysége
egy pixel oldalának hossza (röviden ezt is pixelnek fogom nevezni), az időé pedig a lépésszám (diszkretizált idő).
Az akadályok megadása a helyfüggő sebességen keresztül történhet, a sebességfüggvényt az akadály helyén nullának (vagy az állítható minimális terjedési sebességnél kisebbnek) választva.
Az élesztéshez (vagyis a pontok feltámadásához) szükség van a közeg adott pontja kiégésének időpontjára. Ezért a programban van egészekből (int) álló t0 nevű mátrix is,
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amely ugyanúgy indexelődik, mint a fent említett függvényekhez tartozó mátrixok, és ebben találhatóak a közeg pontjainak kiégési idejei.
Ebben a modellben a hullámfront nem a közeg egy speciális állapotban levő pontjainak halmaza, hanem a közegtől külön tárolt pontok halmaza. A hullámpontokat (a továbbiakban hullámpont alatt a front egy pontját, pixel alatt pedig a közeg egy pontját értem)
az úgynevezett lokális front determinátorok (LFD) írják le. Egy LFD pedig egy struktúra,
amelynek legfontosabb elemei a hullámpont koordinátái a jelenlegi és az előző lépésben,
az előző és a következő LFD-k címét tároló mutatók, valamint egy állapotjelző változó,
ami jelzi, ha az LFD a front egy folytonos szakaszának végén helyezkedik el (más szóval
töréspont). A front az LFD-kből álló rendezett, láncolt lista (41. ábra). A program az LFDk aktuális állapotbeli koordinátáinak távolságát egy állítható minimális és maximális érték között tartja. Fontos megjegyezni, hogy a hullámpontok koordinátái valós számok, így
a térbeli rács és annak torzító hatása a front számításakor nem játszik szerepet (ameddig
a frontok nem futnak egymás „hátára”, azaz az előző front után még nem teljesen feltámadt pixelekre). A hullámpontok kerekítése csupán rajzoláskor szükséges.

41. ábra: Az LFD struktúra és a hullámfront, mint az LFD-k rendezett, láncolt listája. Az ábra egy
akadály kettévágta frontot mutat.

A Fermat-elvet a program úgy alkalmazza, hogy a hullámfront egy adott pontját a
frontra merőleges irányban lépteti előre a sebességtér által meghatározott nagyságú vektorral. Mivel egy adott egyenesre két merőleges vektor állítható, ezért szükséges ezek közül kiválasztani a nekünk megfelelő irányt. Ezt az határozza meg, hogy az adott hullámpontból a terjedés irányába nézve a lista eleje jobbra essen.

4.2. A szimuláció indítása
A szimuláció indítása során először a szimbolikusan eltárolt függvények kiértékeléséhez
használt matematikai alrendszer inicializálása történik, majd ezután a közeget leíró 4
függvény beolvasása, illetve – ha vannak – a rácson megadott adatok eltárolása is ekkor

74

4. A geometriai hullámelméleten alapuló szimuláció

történik. Emellett sor kerül még a t0 mátrix -1 értékkel való feltöltésére is, ugyanis ez az
érték jelzi, hogy az adott pixelen még nem haladt át hullám.
Ezután kerül sor a kezdeti hullámfront létrehozására. A kezdeti front egy egyparaméteres görbeként adható meg Descartes vagy polárkoordinátákkal. Lehetőség van több paraméteres görbe összességeként előálló kezdeti front megadására is. A hullámfront létrehozása során létrejön az LFD-k listája. A kezdeti fronthoz rendelt paramétertartomány
határinak felcserélésével a front bejárási iránya, és ezzel együtt a terjedési iránya is megfordul.

4.3. A szimuláció egy lépése
4.3.1. A szimuláció egy lépésének áttekintése
A szimuláció egy lépése során a következő műveletek végrehajtása történik:
a)

b)

c)

d)

e)

f)

42. ábra: A szimuláció egy lépésének áttekintése. Az a) ábra mutatja a kiinduló állapotot, a b) a
hullámfront terjedését, a c) a rendezést, a d) négyszögégetést, az e) a halott hullámpontok
elmozdítását és a szabad végen erősen gerjeszthető közegben történő körégetést, végül az f) a
rajzolást. A zöld szín jelzi a gerjeszthető állapotú pixeleket, a szürke az átmeneti állapotban levőket, a
kék pixelek pedig egy akadályt jeleznek. A kis fekete pontokkal szimbolizált hullámpontok a sárga
négyzettel jelölt pixelekbe rajzolódnak ki.

1. A hullámfront terjedése: a láncolt listán végigmenve minden LFD a frontra merőlegesen elmozdul (42. b) ábra).
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2. Az új front rendezése: a túl sűrűn levő hullámpontok közül néhánynak a törlése, a
túl ritkán levő hullámpontok közé újabbak generálása (42. c) ábra).
3. Négyszögégetés: a t0 mátrix két szomszédos LFD jelenlegi és előző koordinátái
által meghatározott négyszögbe eső elemeibe bekerül az aktuális lépésszám (42.
d) ábra).
4. A halott hullámpontok eltávolítása: A minimális terjedési sebességnél kisebb sebességű tartományba ütköző hullámpontok eltávolítása (42. e) ábra).
5. Szabad végek kezelése: a szabad vég hatás modellezése a hullámfront töréspontjainál és végeinél. A közeg gerjeszthetőségének függvényében erősen gerjeszthető közegben (ha a gerjeszthetőség pozitív) közel kör alakban új hullámpontok generálódnak, illetve gyengén gerjeszthető közegben (ha a gerjeszthetőség negatív)
a meglévő hullámpontok közül néhány törlődik a front szélein (42. e) ábra).
6. A lépésszám növelése.
7. A közeg és a hullámfront rajzolása (42. f) ábra).

4.3.2. Egy hullámpont léptetése
A léptetés során az adott hullámpont a hullámfrontra merőleges irányban eltolódik.
Az eltolódás vektorának hosszát a v(x,y) függvény határozza meg, és ennek kiértékelése
során ezt a feltámadási függvénnyel is beszorozza a program.
A frontra merőleges irány meghatározása numerikus deriválással történik. Ennek során a program az adott hullámpontból és az előtte, illetve utána álló hullámpontból álló
ponthármasra Lagrange-interpoláció segítségével másodfokú polinomot illeszt. Ha a hullámpontnál a frontnak szakadása, vagy a terjedési sebességnek ugrása van, akkor a pontra és az előtte (vagy mögötte) lévő két pontra illeszt. Ha a hullámfront vagy a terjedési
sebesség két töréspontja közé eső szakasz csak két pontból áll, akkor lineáris interpoláció
történik, míg egy pont esetén az elmozdulás vízszintes irányú. A Lagrange interpolációs
polinom egyenlete:
n

pn s=∑ f  si 
i=0

n

∏

j =0, i≠ j

s−s j
.
si−s j

Az interpolálás paraméteresen történik külön az x és külön az y koordinátákra. A paraméter az ívhossz közelítéseként a szomszédos pontok távolságainak összegéből adódik, és az
egyszerűbb kiértékelés kedvéért a vizsgált pontban nulla, mivel ekkor ott a polinomok értékeit a nulladrendű tag adja.
Ezután a program a polinom együtthatóiból már ki tudja számolni a hullámfront,
mint függvény deriváltjának közelítő értékét a hullámpont helyén, ebből pedig a normális
irányvektor koordinátáit is meg tudja határozni. Ehhez még azt is felhasználja, hogy a haladási irányba nézve jobb kéz felé esik a hullámfront eleje.
Végül a program az irányvektort beszorozza az elmozdulás hosszának a v terjedési
sebesség függvényéből számolt értékkel, majd ezt hozzáadja a hullámpont aktuális helyvektorához (és ez az összeg lesz az új helyvektor, ami az LFD 'a' pontjában tárolódik), de
csak miután azt az LFD előző helyvektort eltároló tagjába (az 'e' pontjába) másolta (43.

4. A geometriai hullámelméleten alapuló szimuláció

76

ábra). (Természetesen a következő hullámpontnál a már továbbléptetett előző pontnak az
előző koordinátáival számol az interpolálásnál.)

43. ábra: Az 'e' és az 'a' hullámpontok változása a léptetés során. Az éppen „lépő” LFD 'e' pontjába
kerül a korábbi 'a' pontja, és az 'a' pontjába kerülnek az új koordinátái.

Az elmozdulás hosszának meghatározásához a program első közelítésben veszi a v
függvénynek az adott hullámpontban vett értékét (az út=sebesség*idő kifejezésben az
idő=1 lépésszám), majd ezt összehasonlítja az ezzel a hosszal számolt eltolt pont helyén
vett v értékkel. Ha ez a két érték nem egyezik meg, vagy be van állítva, hogy mindig végezzen finomléptetést (például a hely függvényében oszcilláló sebesség esetén), akkor az
elmozdulás hosszának meghatározása finomabb léptetéssel történik.
A finomabb léptetés során a következő integrált kell közelíteni:
t

xk t =xk t 0 ik∫ v  xk  d  ,
t0

ahol a k index jelöli a hullámpont x helyvektorának és az i irányvektorának a komponenseit (azaz a szokásos, két dimenziós közegek esetén k=1 és k=2 lehet), és a szimulációban t=t0+1. A v sebesség egy skalármezőt alkot, mivel ebben a modellben a hullám terjedési sebessége független terjedés irányától.
Ezt az integrált a program a következő összeggel közelíti:
n

xk t =xk t 0 ik ∑ v  xk [t 0 j−1 t ]   t ,
j =1

ahol Δt=1/n, és n a felosztás finomságát jellemző, állítható paraméter.
Utolsó lépésként a program még ellenőrzi, hogy a pont haladási útvonalán végig gerjeszthető állapotúak-e a közeg pixelei, azaz az ottani terjedési sebesség nagyobb-e a minimálisnál. Ha nem, akkor ott a hullámpont megáll, és a státusza halott ponttá változik.
Megjegyezném, hogy az irányvektor kiszámítását csak a logikai kapcsolat miatt tárgyaltam itt. Ez egyéb okok miatt (lásd a 4.3.4. alfejezetben) valójában már az előző lépés
végén, a négyszögek égetése előtt megtörténik, és az irányvektorok komponensei az LFD
struktúrában tárolódnak, és a tényleges léptetés során a program innen veszi elő azokat.
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4.3.3. A hullámfront rendezése
A hullámpontok rendezésének az a célja, hogy a hullámpontok sűrűsége táguló vagy
szűkülő front esetén is nagyjából állandó értéken maradjon. Ennek érdekében a program
végigmegy az összes hullámponton (az LFD listán), és mindegyiknél elvégzi a következő
vizsgálatokat és módosításokat:
1. Amíg egy hullámfronton belül az adott és a következő hullámpontok távolsága nagyobb egy meghatározott értéknél (az érték állítható), addig a program a léptetésnél leírt módon ideális esetben harmadfokú, kevésbé ideális esetben csak másod- vagy elsőfokú Lagrange polinomot illeszt a pontok környezetére, és ennek
alapján új LFD-t generál. Az interpolálás ezúttal is a léptetésnél leírt parametrikus függvényekkel, az x és y koordinátákra külön történik. Az új hullámpont a két
ponthoz rendelt paraméterértékek számtani közepéhez tartozó koordinátákat
kapja. A biztonság kedvéért a program még ellenőrzi, hogy az új pont tényleg közelebb került-e, és ha nem, akkor a koordinátáit lecseréli a két pont koordinátáinak számtani közepeire (lineáris interpoláció).
2. Amíg a hullámfront mentén haladva az adott és a következő hullámpontok távolsága kisebb egy előírt minimumnál (ez is állítható), és az adott és a következő
utáni hullámpontok távolsága kisebb a sűrítésnél előírt maximális távolságnál,
addig a program törli a frontból a következő hullámpontot.
3. Ha egy töréspont az előírt minimális távolságnál közelebb van a listában utána
következő (azaz a szakadás túloldalán levő) hullámponthoz, akkor megszűnik töréspontnak lenni (vagyis a két frontszakasz összeforrt).

4.3.4. Négyszögégetés
A négyszögégetés feladata, hogy azon a területen, ahol a hullámfront áthaladt, átmeneti állapotúvá változtassa a gerjeszthető állapotú pixeleket, vagyis a t0 mátrix ezen területnek megfelelő elemeibe kerüljön bele az aktuális lépésszám. Ezt úgy éri el, hogy végigmegy az összes hullámponton, és a t0 mátrixnak az aktuális valamint a következő LFD-k
'e' és 'a' pontjai által alkotott négyszögekbe eső összes elemébe beleírja az aktuális lépésszámot.
A négyszögek „rajzolása” úgy történik, hogy azokat két háromszögre bontja, majd a
háromszögeket az úgynevezett élegyenlet módszer segítségével járja be. Mivel ez az algoritmus eredetileg nagy háromszögek rajzolásához készült, itt pedig néhány pixeles háromszögekről van szó, ezért néha előfordulhat, hogy kerekítési hibák miatt egy-egy hullámfront előtti pixel is átmeneti állapotúvá változik. Ha ez a pixel valamelyik hullámpont
következő lépésbeli haladási irányába esik, akkor fölösleges töréspontok megjelenését
eredményezheti.
Ezek elkerülése érdekében a program még a négyszögek kiégetése előtt kiszámolja
az új frontból a pontok haladási irányát, és ezt az LFD struktúra 'irany' vektorában eltárolja. Ezután az összes hullámponton végigfutva veszi a közegnek az új haladási irányba
eső, a hullámponttal szomszédos pixelét, és annak állapotát is eltárolja az LFD-ben. Csak
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ekkor következik a négyszögek égetése a fent leírt módon, majd végigfutva a hullámpontokon a haladási irányba eső első pixelekbe visszaíródnak a korábban eltárolt értékek.

4.3.5. A halott hullámpontok eltávolítása
Ha a hullámfront egy szakasza valamilyen akadálynak ütközik, akkor ott megáll és
halott ponttá válik. Mivel ezek a pontok csak feleslegesen foglalnák a helyet a számítógép
memóriájában, ezért célszerű őket eltávolítani. Az eltávolításra azért nem kerülhet sor
már az LFD léptetése során, az akadályba ütközés észlelése után, mert akkor az ezen
utolsó, fél lépéshez tartozó tartományon belül nem kerülne sor a közeg átmeneti állapotba kerülésére, ez pedig a frontok kölcsönhatása esetén hibás viselkedéshez vezethetne.
Emiatt ezen hullámpontok eltávolítására csak a négyszögégetés után, egy külön lépésben
kerül sor. Ebben a lépésben biztosítja a program azt is, hogy a listából törölt halott LFDket közvetlenül megelőző élő LFD törésponttá váljon, a későbbiekben ebből fogja tudni a
program, hogy ott a frontnak szakadása van.

4.3.6. Szabad végek kezelése
Ebben a lépésben a program modellezi a szabad vég hatást a hullámfrontban található potenciális szabad végek, vagyis az front eleje és vége (vagyis az első és az utolsó
LFD), valamint a front szakadásainak két végpontja (vagyis a töréspontok és az utánuk
következő LFD-k) esetén. Ehhez figyelembe veszi a közeg gerjeszthetőségét is. A gerjeszthetőséget egy g(r) függvény írja le, aminek az értéke -1 és 1 között változhat.
A g függvény pozitív értéke felel meg az erősen gerjeszthető közegnek. Ennek modellezéseként a front szabad végein minden lépésben egy-egy α=πg szöggel jellemezhető
körív alakú frontszakasszal bővül a front (44. a) és b) ábra), homogén és akadálymentes
közegben. A kör sugarát az adott pontbeli terjedési sebesség adja meg. Természetesen az
akadály jelenléte csökkentheti ennek az új szakasznak a hosszát, illetve inhomogén közegben az alakja is torzulhat.
A g függvény negatív értéke a gyengén gerjeszthető közegnek felel meg. Ekkor a
front egy α=gπ/2 szöggel szemközti befogónak megfelelő (azaz v tan(α) hosszúságú) szakasza törlődik (44. c) ábra). Látható, hogy g=-1 annak felel meg, amikor a közegben nem
tud hullám terjedni, ugyanis ekkor az első lépésben törlődik az egész front.
Első lépésként a program kiszámolja a végponthoz tartozó gerjeszthetőségből az α
szöget, illetve a kis kör r sugarát a végpont előző és aktuális lépésbeli helyének távolságával (vagyis az utolsó lépésre jellemző átlagsebességgel) egyenlőnek veszi.
Erősen gerjeszthető közegben az új hullámpontok generálásához a program ezen
adatokból kiszámolja azt a Δφ szöget, amelyet egymással bezárva az új hullámpontok távolsága az előírt minimális és maximális távolságok közé esik, valamint teljesül az nΔφ=α
összefüggés, ahol n darab új LFD generálódik. Ezután amíg az α szöget el nem éri, iΔφ
szögekkel elforgatja az eredeti végponthoz tartozó terjedési irányt, és ezekbe az irányokba egy-egy új LFD-t indít az eredeti végpont előző lépésbeli helyéből. Amennyiben valamelyik új LFD akadályba ütközik, az azonnal törlődik, és a nála nagyobb szögű hullámpontokat a program már el sem indítja.
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b)

c)

α

α

α

44. ábra: Szabad vég fejlődése különböző gerjeszthetőségű közegekben. Az a) ábrán a
gerjeszthetőség g=1, a b) ábrán 1>g>0, a c) ábrán 0>g>-1.

Amennyiben a közeg gerjeszthetősége csak kicsit nagyobb nullánál, előfordulhat,
hogy α annyira kicsi, hogy az irányába generálandó új hullámpont az eredeti végponthoz
az előírt minimális távolságnál közelebb lenne. Ekkor ez a hullámpont nem jön létre,
azonban a névleges sugarából és α-ból számolt ív hossza a végpont LFD-ben megőrződik,
és ezen fel nem használt hosszúságok összegződnek. Ha ez a kumulatív hossz eléri a pontok előírt minimális távolságát, akkor egyetlen új LFD generálódik úgy, hogy annak iránya
a végpont irányával α szöget zár be, a hozzá tartozó körív sugarát pedig abból a feltételből határozza meg a program, hogy az új hullámpont a régi végponttól éppen az előírt minimális távolságnyira legyen.
Gyengén gerjeszthető közegben (ha g<0) a program kiszámolja a megszűnő frontszakasz hosszát az s=r tanα képlettel. Ezután veszi a végpont és az előtte levő hullámpont d
távolságát, és ha ez kisebb, mint s, akkor törli a végpontot, és s új értéke s-d lesz. Ezután
az új végponttal és s-sel folytatódik az algoritmus, amíg s<d nem teljesül. Ekkor a maradék s érték elraktározódik az aktuális LFD-ben, és a következő lépésben ez hozzáadódik a
gerjeszthetőségből kapott s értékhez.
Ha a végpont negatív gerjeszthetőségű tartományból pozitív gerjeszthetőségűbe
megy át, akkor ez a számláló nullázódik, a fordított esetben viszont nem. Ennek oka, hogy
a tapasztalatok szerint így a legstabilabb a front a végpontok környezetében.
Ez az eljárás nemcsak a szabad végek vizsgálatánál játszik szerepet, hanem erősen
gerjeszthető közegben ez teszi lehetővé, hogy a front a tőle elfelé görbülő akadály határán is végig tudjon futni, vagyis az akadályokat körbe tudja „folyni”. Ez a viselkedés megegyezik a geometriai hullámelméletben leírttal, illetve a kémiai hullámokkal végzett kísérletekben tapasztalttal.

4.3.7. Rajzolás
A rajzolás során először a közeg pixeleit rajzolja ki a program. A közeg egy adott pixelének színe a terjedési sebesség (ezúttal a feltámadási függvény nélküli, normál terjedési sebességről van szó), a gerjeszthetőség és a feltámadási idő függvényeknek a pixel
középpontjában felvett értékétől függ. A pixel színének a piros, zöld és kék komponense
állítható módon ezek bármelyikétől függhet, a függést tetszőleges meredekségű és eltolású egyenes adhatja meg. Az átlátszóságot pedig a feltámadási függvénynek az adott pixel-
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hez tartozó τ esetén felvett értéke határozza meg. Ezt a függést egy rögzített egyenes
adja meg, ami szerint a feltámadási függvény 0 értéke esetén a közeg átlátszó, vagyis ekkor a háttér (alapértelmezésben fekete) színe látható. A feltámadási függvény 1 értéke
esetén pedig a közeg teljesen átlátszatlan.
A közeg kirajzolása után kerül sor a szimuláció során használt koordinátarendszer x
és y tengelyeinek kirajzolására, amiknek a színe szintén állítható. A koordinátarendszer
origója is állítható, az egy tetszőleges pont lehet a közegen belül, vagy akár azon kívül is.
Ezután kerül sor a szintén állítható színű görbék kirajzolására. Ekkor az előre megadott görbék kerülnek a képernyőre. Ezeket a görbéket is a kezdeti fronthoz hasonlóan
paraméteresen lehet megadni, Descartes vagy polárkoordinátákban. Ezek a görbék azonban függhetnek a lépésszámtól is, lehetővé téve például az adott elrendezéshez tartozó
frontokra ismert elméleti megoldás kirajzolását, és a szimulációval való könnyű összevetését.
A görbék után kerül sor a pontok kirajzolására, amelyeknek a színe szintén állítható.
Itt is meg lehet adni pontokat, ezek azonban semmilyen paramétertől nem függhetnek.
Szükség esetén ebbe a pontlistába kerül bele minden lépésben a front kezdőpontja, ezt
használtuk a 3.3 alfejezetben a szabad vég pályájának láthatóvá tételéhez.
Az utolsó lépésben a front kirajzolása történik. Ekkor a program végigmegy a frontot
alkotó LFD lista elemein, és minden LFD aktuális pontját kirajzolja a pont kerekített koordinátáinak megfelelő pixelbe a front szintén állítható színével. A tengelyek, a görbék, a
pontok és a front kirajzolása a program kezelőfelületén található gombok segítségével
menet közben is egymástól függetlenül, tetszőlegesen ki- és bekapcsolható.

4.4. Problémák és tervek
A szimuláció működését áttekintve elmondható, hogy amennyiben a közeget meghatározó terjedési sebesség, gerjeszthetőség és feltámadási idő a hely analitikusan megadható függvénye, akkor a front számolásából a rács torzító hatása kiküszöbölhető. Azonban
mivel a front áthaladásának idejét csak egy rács pontjaiban tudjuk eltárolni, a front mögötti átmeneti állapotú tartomány alakjában már megjelenik a rács hatása. Ráadásul ekkor nemcsak térbeli, hanem időbeli diszkretizáció is fellép, ugyanis az áthaladásnak nem
a pontos ideje, hanem csak a lépésszám kerül megőrzésre. A helyzetet tovább súlyosbítja,
hogy a tipikus LFD sűrűség esetén ezen áthaladási idők kiírásához néhány pixel kiterjedésű háromszögek „satírozásával” történik, és így ugyanahhoz a pixelhez tartozó áthaladási
idő akár több egymás utáni lépésben is felülíródhat. Vagyis azt mondhatjuk, hogy az átmeneti állapotú tartományban az előző front áthaladási ideje csak viszonylag nagy hibával tárolódik. A 3.3 alfejezetben láttuk, hogy az itt vázolt problémák a frontok kölcsönhatása esetén könnyen katasztrofális eredményhez vezethetnek.
A probléma kiküszöböléséhez az előző front áthaladási idejét is a hely folytonos függvényeként kéne tárolni. Ez elvileg megoldható lenne, ha kellően sok korábbi hullámfrontot eltárolnánk. Ekkor egy adott pontban az előző front áthaladási idejét a ponthoz legközelebbi két frontból és a hozzájuk tartozó lépésszámokból interpolációval lehetne megha-
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tározni. Ez azonban a program memóriaigényének növelése mellett a bonyolult interpoláció és frontkeresés miatt a futásidőt is növelné.
Ezzel a módszerrel, illetve az ábrázolással kapcsolatban is további probléma, hogy a
front csak diszkrét pontokban ismert. Az ábrázolás szempontjából ez egészen addig nem
okoz gondot, amíg a szomszédos hullámpontok szomszédos pixelekre esnek. Ha azonban
ki szeretnénk nagyítani a front egy részét, akkor ott azt csak valamilyen interpoláció segítségével tudjuk megrajzolni, ami további hibát visz be a hullámfront helyzetébe. Ráadásul a front alakja ekkor függhet az alkalmazott interpolációtól is. Ezek a hibák a front kis
görbületű részein különösen jelentősek, vagyis a front hibája függ annak görbületétől is.
Az előző front áthaladási idejének problémájára egy egészen más alapokon nyugvó
algoritmus, az Osher és Sethian által kidolgozott szintfelület módszer (level set method),
illetve az ennek továbbfejlesztéseként kapott gyors galopp módszer (fast marching method) jelenthet gyógyírt [57]. Ezek a módszerek a hullámfrontot nem úgynevezett jelölőpontok (ez az LFD általánosítása) segítségével tárolják, hanem közvetlenül az eikonál függvényéből, annak szintfelületeiként állítják elő. Ekkor az előző front áthaladási ideje triviálisan megkapható, az egyszerűen az eikonál értéke az adott pontban. Ugyanakkor ennél a
módszernél is csak egy rács pontjaiban ismert az eikonál (közelítő) értéke, a többi pontban interpolációval kapható meg. Ez azonban még így is pontosabbnak tűnik, mint az
előbb leírt, térben és időben is diszkretizált tárolási mód.
A jövőben tervezem ennek a módszernek a megvalósítását, és a programban a jelenlegi algoritmus választható alternatívájaként felkínálni. Ez a módszer különösen az egymással kölcsönható frontok, tehát például a szabad végek tanulmányozása esetén tűnik
ígéretesnek, mivel segítségével az előző front áthaladási ideje is kvázi folytonosan tárolható. Kisebb problémát jelent, hogy a front környezetében levő rácspontokon szükség van
mind az előző fronthoz tartozó (a feltámadáshoz), mind a jelenlegi fronthoz tartozó (a
front rajzolásához) eikonál értékekre. Ez elvileg minden rácspontban két értéket eltárolva
megoldható, azonban ennek az algoritmusnak a részletes kidolgozása még hátravan.

5. A napsugárzás spektruma és az emberi szem
érzékenysége
Aki tanulta fizikából a fekete test sugárzását, annak bizonyára ismerősnek tűnnek a
következő mondatok: “A napfelszín hőmérsékletének megfelelő (kb. 6000 K) fekete sugárzás spektrális eloszlásának a maximuma kb. 550 nm. Ugyanitt van a maximuma a szem
érzékenységi görbéjének is.” Ez a két állítás együtt azt sugallja, hogy nem véletlenről van
ám szó, a szem érzékenysége nyilván igazodott a Nap sugárzásához, arra optimalizálódott.
Egyik legjellemzőbb példaként idézzünk egy magyar fordításban is megjelent tankönyvet [58]: „A Nap fekete test görbéje (15-2a ábra) azt mutatja, hogy a kisugárzott
energia 40 %-a a látható tartományra jut, a fennmaradó energia legnagyobb része pedig
a közeli infravörösbe (15-3. ábra). Az emissziós csúcs figyelemreméltóan közel van az emberi szem érzékenységi maximumához (15-2b ábra). A két görbe csúcsai elhelyezkedésének hasonlósága több véletlen egybeesésnél. Az ember fejlődése során azok az egyedek
kerültek kedvezőbb helyzetbe a természetes kiválasztódás folyamán, akiknek a szeme abban a színképtartományban volt a legérzékenyebb, amelyikben a legtöbb fény is volt. Így
a fejlődés folyamán általában az állati populációk válaszgörbéjének a csúcsa a Nap fekete
test görbéje csúcsának irányába tolódott el.” Az idézett 15-2a ábra aláírása: „a) A Nap felületéről kisugárzott fény spektrális eloszlása; b) a szem válaszának spektrális eloszlása.
A két függvény maximuma 550 nm környékén van.” Megjegyezzük, hogy mindkét ábrán a
hullámhossz van feltüntetve a vízszintes tengelyen.
Másik példaként idézzünk egy, a közelmúltban megjelent, ugyancsak alapos optika
tankönyvet [59]: „A nappali látás V(λ) függvényének maximuma 555 nm-en van; ez megegyezik a Nap (központi égitestünk) spektrális sugárzási teljesítményének maximumhelyével! Ugyanakkor az esti látás V'(λ) függvényének maximuma 507 nm-nél található, és
ez az éjszakai hold- és csillagfények kékesebb teljesítményeloszlásának felel meg. (21.7.
ábra)”
Az interneten lévő friss anyagok között is találhatunk igen markáns megfogalmazásokat [60], a Wien-törvényt ismertető résznél szerepel: "sun has maximum at green (our
eyes work best for this color)". Magyarul: a Nap sugárzásának maximuma a zöld színnél
van (a szemünk erre a színre a legérzékenyebb).
Az egyik legérdekesebb idézet e témával kapcsolatban a clevelandi Case Western Reserve University honlapján [61] található: "For the sun, this works out to 5014 Å, which is
in the green part of the visual spectrum. Therefore, the sun's true color is green.
However, if you look at it (which you should never do, for it can cause severe eye damage
and in some cases blindness), the sun appears yellow. No one has yet successfully explained why the sun appears to be yellow instead of green. However, an interesting fact is
that our eyes are best able to see green light at approximately that wavelength." Magyar
fordításban: „A Nap sugárzására a maximum 501.4 nm-nél van, ami a látható spektrum
zöld részébe esik. Ha azonban ránézünk (amit persze sohase tegyünk, mert a szem károsodhat, vagy akár meg is vakulhatunk), a Nap inkább sárgának látszik. Eddig senkinek

82

5. A napsugárzás spektruma és az emberi szem érzékenysége

83

sem sikerült megmagyaráznia, hogy miért tűnik a Nap sárgának, ahelyett, hogy zöld lenne. Azonban érdekes tény, hogy szemünk kb. ilyen hullámhosszú zöld fényt lát a legjobban.”
Más tankönyvek ennél sokkal árnyaltabban fogalmaznak. Megtartják ugyan a Nap
szemre gyakorolt hatásának legalábbis hallgatólagos feltételezését, de nem a két spektrum maximumhelyének azonosságát hangsúlyozzák, hanem gyakran megelégednek lazább megfogalmazással, például, hogy a spektrum maximuma a látható tartomány közepére esik. Egy ilyen árnyaltabb megfogalmazásra példa a következő: „...a szem ezen érzékenységi görbéje összefüggésbe hozható érzékelő szerveink hosszan tartó alkalmazkodásával a bolygónkon uralkodó körülményekhez, ahol is a legfényesebb fényforrás mindig is
a Nap volt.” [62]
A tankönyvek, oktatási anyagok, szakirodalmak döntő többsége abban viszont közös,
hogy a spektrumokat hullámhossz szerinti felbontásban ábrázolják. Az, hogy az evolúció
során a Nap sugárzásának befolyása volt az emberi szem érzékenységének alakulására
kézenfekvő, racionális gondolat. Az viszont, hogy mindezt a hullámhossz szerinti spektrum maximumának helyéből olvassák ki, már erősen kifogásolható.
A továbbiakban kimutatjuk, hogy a hagyományos megfogalmazás, nevezetesen a
spektrum maximumának és a szem érzékenységére jellemző láthatósági görbe (más néven érzékenységi spektrum) maximumának egybeesése — mivel az a hullámhosszhoz tartozó spektrum jellemzője — erősen vitatható, bizonytalan megalapozottságú érv. Kísérletet teszünk a napsugárzás spektruma és az emberi szem érzékenységi görbéje között egy
egyértelműbb kapcsolat megállapítására.

5.1. Spektrális eloszlás: mi a független változó?
A spektrumokkal kapcsolatos irodalomban, még a modern irodalomban is, a hullámhossz szerinti felbontás előfordulási gyakorisága magasan megelőzi a frekvencia szerinti
felbontásét. Ez nyilván csak tradicionális okok miatt van így, hiszen a frekvencia fizikailag
sokkal alapvetőbb jellemzője az elektromágneses hullámoknak, mint a hullámhossz: a
frekvencia megmarad, a hullámhossz pedig változik a közeghatáron való áthaladásnál
vagy inhomogén közegben történő terjedésnél.
Legyen Eν(ν) egy elektromágneses sugárzás spektrális sűrűségfüggvénye, ahol ν a
frekvencia. Ez azt jelenti, hogy a sugárzás intenzitása, az egységnyi felületre vonatkoztatott sugárzási teljesítmény ezzel a következőképpen adható meg:
∞

E=∫ E  d 

(83)

0

Bontsuk most föl ezt a sugárzást a frekvencia valamilyen függvénye szerint, azaz legyen adva egy kölcsönösen egyértelmű z=z(ν) függvény, és adjuk meg a sugárzás Ez
spektrumát a z független változó szerint:
∞

∞
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Tehát amiatt, hogy a ν skálája nem egyezik meg a z skálájával, a két spektrális sűrűségfüggvény eltér: bejön egy dν/dz nem állandó szorzófaktor. Ezért az Ez, illetve Eν spektrális eloszlások alakja eltér egymástól, emiatt a spektrum maximuma sem invariáns erre
a transzformációra, a z szerinti eloszlás maximuma eltér a ν szerinti eloszlás maximumától, más a maximum értéke és máshol van a maximum helye is! Nézzük például a frekvencia és a hullámhossz közti transzformációt, azaz legyen z=λ=c/ν! A sugárzás intenzitása a
hullámhossz szerinti spektrális eloszlásból:
∞

E=∫ E d  ,

(86)

0

ahol a spektrális eloszlás sűrűségfüggvénye:

E =E

c
2

(87)

Tekintsük az 45. ábrát! Ebből az ábrából leolvasható, hogy növekvő frekvencia-tartományokban az „egységnyi” hullámhossz-tartomány a spektrum egyre nagyobb részét fedi
le. A (87) formulából következik, hogy az Eλ a magasabb frekvenciáknál nagyobb faktorral
tér el Eν-től, tehát a hullámhossz szerinti maximumnak nagyobb frekvencia felel meg,
mint a frekvencia szerinti maximumnak. Ha a maximum a látható tartományban van, akkor a hullámhossz szerinti maximum az ibolya felé tolódik el a frekvencia szerinti maximumhoz képest.

45. ábra: A frekvencia és a hullámhossz skálája elektromágneses sugárzásnál vákuumban.

5.2. A fekete test sugárzásának spektruma
A fekete test sugárzásának spektrális intenzitása, azaz az egységnyi felületre, egységnyi időre, egységnyi frekvenciatartományra és 2π térszögre jutó kisugárzott spektrális
energia, a spektrális emisszió (a sugárzás spektrális intenzitása) a következő formulával
adható meg:
3

E =

2h

2
h/ kT
c e
−1

(88)

Ez Planck sugárzási törvénye [63], [64]. (Megjegyezzük, hogy a különböző tankönyvekben a fenti alak helyett olyanok is előfordulnak, amelyekben a 2π állandó helyett más
szerepel. Az eltérés egyik oka lehet, hogy a vonatkoztatási térszög nem 2π, hanem 1, π,
vagy 4π. Másik ok lehet, hogy néha a
nem érinti a sugárzási görbe alakját).

ℏ=h/2 

jelölést használják h helyett. Mindez

Ha a szélsőérték helyére vagyunk kíváncsiak, akkor elegendő vizsgálnunk az
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függvényt, ahol K állandó. E függvénynek x1-nél maximuma van, ahol x1 az

x13 e−x =3

(90)

1

nem algebrai (transzcendens) egyenlet gyöke, kb. 2,82. A Nap hőmérsékletét 5800 K-nek
véve ez ν=341 THz frekvenciának felel meg.
Áttérve az y=1/x változóra, a spektrális eloszlásfüggvény:

E y  y =

K
1
5
1/ y
y e −1

(91)

Ennek viszont y2-nél van maximuma, ahol y2 az

1
5e−1/ y =5
y2
2

(92)

egyenlet gyöke. A megfelelő x2=1/y2 értéke: x2=4,96, az ennek megfelelő frekvencia
ν=601 THz.
A két maximumhely tehát jelentősen eltér egymástól, a frekvencia szerinti maximum
a közeli infravörös, a hullámhossz szerinti maximum pedig a kék tartományba esik, annak
is a nagyobb hullámhosszú részére, amit [65] világoskéknek (light blue) nevez, tehát a világos előtag nem a telítettségre, hanem a frekvenciára utal.
A gyakorlatban gyakran célszerű logaritmikus skálát használni. Bevezetve a w=lnx új
skálát, az Ew spektrális eloszlása:

Ew=xE x =K
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x
x
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(93)

E függvény maximuma xw-nél van, ahol xw az
−x w

xw 4 e

=4

(94)

egyenlet gyöke, xw=3,92, az ennek megfelelő frekvencia ν=474 THz, ez a látható fény vörös tartományába esik.
A spektrum maximumának helyére alapozott érvelés tehát nem egyértelmű: nagyon
függ a használt skálától. Nézzünk meg ezért most egy más típusú gondolatmenetet!
Először is felhívjuk a figyelmet arra, hogy az emberi szemnél a spektrum látható tartománya mind a világosban, mind a sötétben való látás esetén körülbelül egy oktáv, azaz
a két végpont frekvenciájának aránya közel 2. Hasonló a helyzet a legtöbb állatnál, még
akkor is, ha előfordul látás az ultraibolya, illetve az infravörös tartományban is. Az embernél az eltérő spektrális típusú fotoreceptorok száma három, az állatoknál ez a szám ettől
különböző lehet (emlősöknél 2, lepkéknél 5, a sáskaráknál 10-12) [66].
A látás során több különböző folyamat, mechanizmus, illetve többféle sejt játszik szerepet (a fény abszorbeálása, elektromos jellé, ingerületté alakítása, továbbítása, feldolgozása: ezeket végzik a fotoreceptorok, csapok, pálcikák, idegsejtek). Nem tisztázott, és
persze ennek tisztázására mi sem vállalkozunk, hogy mi a pontos magyarázata e komplex
folyamatban annak a tapasztalati ténynek, hogy az embernél és az állatok többségénél a
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látható tartomány körülbelül egy oktáv szélességű. Itt csak egy elképzelést, analóg példákat hozunk a fizikából ennek a ténynek egyik lehetséges magyarázatára.
A lineáris oszcillátor gerjesztett rezgéseinél a rezonancia a sajátfrekvencia közelében
fordul elő. Nemlineáris oszcillátorok gerjesztésénél viszont előfordulhat szuper-, sőt szubharmonikus rezonancia is, a sajátfrekvencia n-szereseinél, illetve n-edrészénél is, ahol n
egész szám [67]. Különböző hangforrások által keltett hanghullámoknál, például húrok és
sípok esetén, már lineáris esetben is megjelennek felhangok. Infravörös abszorpciós
spektrumokban egy csúcs mellett gyakran megfigyelhető egy gyengébb csúcs („felharmonikus sáv”) is.
Mindezek alapján elképzelhető, hogy a látásban szerepet játszó tényezőknél is előfordulhat: ha egy adott frekvenciára érzékeny egy bizonyos érzékelő, akkor ugyanaz a kétszeres frekvenciájú fényt is érzékeli. Ha a láthatósági tartomány oktávnál nagyobb lenne,
akkor előfordulhatna, hogy a szem nem tudná megkülönböztetni a kétszeres frekvenciájú
jelet, tehát egyfajta színtévesztés fordulhatna elő.
Szubjektív színérzetünk szerint valóban: a vöröstől távolodva a spektrumban, a színt
a kékig távolodni érezzük, de az ibolyában mintha megint közelebb kerülnénk a vöröshöz:
az ibolyát a kék és vörös színekből lehet kikeverni. A színmérésben használt papucsdiagram is tükrözi a spektrum két szélének viszonylagos közelségét [59].
Ezért kézenfekvő tekintenünk a következő optimalizációs problémát: hol helyezzünk
el egy oktáv szélességű ablakot a spektrumban (ez felelne meg a látható tartománynak)
úgy, hogy ez az ablak a kisugárzott energia legnagyobb részét fedje le? Keressük tehát az
23a

∫

E d =maximum ,

(95)

 3a

vagyis az azzal egyenértékű
2 3a

∫
 3a

x3
dx=maximum
e x −1

(96)

szélsőértékprobléma megoldását. A szélsőérték szükséges feltétele:

2 2 x3a 3
e 2x −1
3a

=

x 3 a3
e x −1
3a

,

melyből egyszerűsítéssel adódik:

e x =15 ,
3a

(97)

azaz: x3a=ln15=2,71.
A megfelelő optimális tartomány határai tehát: x3a, x3b=2x3a. A tartomány
„közepének” tekinthetjük a logaritmikus skálához igazodó geometriai közepet, azaz
x3m=x3a,ekkor teljesül, hogy x3b/x3m=x3m/x3a. Ez a választás van összhangban azzal a megfigyeléssel, hogy egyes érzékszerveink skálája jó közelítéssel logaritmikus. A logaritmikus
skála jelentőségét húzza alá a Weber–Fechner-féle pszichofizikai törvény: az ember érzetei (látás, hallás, tapintás) az ingerek logaritmusával arányosak. (Itt azonban ez csak analógia, mert itt nem az intenzitásról, hanem a frekvenciáról van szó.)
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A frekvencia és a hullámhossz szerinti maximumokhoz is hozzárendelhetünk egy
megfelelő, oktáv szélességű „látható” tartományt oly módon, hogy a maximum helye az
oktáv szélességű tartomány geometriai közepén legyen. Az így számolt látható tartományok egymással és a tényleges láthatósági adatokkal való összehasonlítását az 2. táblázat
tartalmazza.
A

B

C

D

E

νa [THz]

241

425

336

327

384

λa [nm]

1241

706

894

915

780

νm [THz]

341

601

474

463

540

λm [nm]

878

499

632

647

555

színe

infravörös

(világos)kék

vörös

vörös

sárgászöld

νb [THz]

483

850

671

655

789

λb [nm]

621

353

447

457

380

2. táblázat: A különböző spektrális maximumok és láthatósági tartományok összevetése a
tapasztalati értékekkel (1 THz=1012 Hz).
A): A frekvencia szerinti spektrális eloszlás maximumából számolt adatok.
B) A hullámhossz szerinti spektrum maximumából számolt adatok.
C) A logaritmikus skálából számolt adatok.
D) Az energiahasznosítás optimumából számolt adatok.
E) A fotometriában nemzetközileg elfogadott láthatósági görbéből [68] vett adatok.
Az indexek jelentése a ν frekvenciáknál és a λ hullámhosszaknál: a: a tartomány vörös felé eső
határa, b: a tartomány ibolya felé eső határa, m: a tartomány határainak geometriai közepe, tehát az
alsó határ  2 -szöröse, kivéve az E oszlopot, ahol ez a láthatósági görbe maximumhelye.

A 3. táblázat azt mutatja, hogy a sugárzás intenzitása hogyan oszlik el a spektrumnak
a láthatósági ablakon belüli és az azon kívüli részei között, 5800 K hőmérsékletű fekete
test sugárzásra.
A

B

C

D

E

a)

18,0

50,2

34,3

32,9

43,1

m)

41,5

42,4

47,5

47,5

46,7

b)

40,5

7,4

18,2

19,6

10,2

3. táblázat: A), B), C), D), E) jelentése ugyanaz, mint a 2. táblázatban.
a) Az ablakon kívüli, kisfrekvenciás sugárzás.
m) Az ablakon belüli sugárzás.
b) Az ablakon kívüli, nagyfrekvenciás sugárzás.
Mindhárom adat az összintenzitás százalékában értendő.

5.3. A mért napsugárzás és az emberi szem érzékenységének
kapcsolata a spektrumok alapján
Az irodalomban hozzáférhető napspektrumok nagy része csak a látható tartományra
terjed ki, továbbá megkülönböztetik a direkt napsugárzásból, valamint a szórt, vagyis az
égboltról jövő sugárzásból eredő spektrumokat. A számításokhoz az adatokat a Renewable Resource Data Center honlapjáról vettük [69], és a “global tilt” oszlopot használtuk,
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ami az USA-ban tipikus besugárzásnak felel meg. A napsugárzás folytonos spektrumát a
46. ábra mutatja.

46. ábra: A Nap sugárzásának folytonos spektruma, az USA-ban tipikus besugárzás esetén.

Az előző alfejezetben leírt optimumszámításokat numerikusan elvégeztük ezzel a
spektrummal is. A 4. táblázat összehasonlítja a háromféle optimumszámítás adatait.
A

B

C

D

E

νa [THz]

212

428

317

335

384

λa [nm]

1416

700

946

896

780

νm [THz]

299

606

448

473

540

λm [nm]

1001

495

669

634

555

színe

infravörös

(világos)kék

vörös

vörös

sárgászöld

νb [THz]

424

857

634

669

789

λb [nm]

708

350

473

448

380

4. táblázat: A mért spektrummal végzett optimumszámítások adatai.

Az 5. táblázat pedig a sugárzás intenzitásának eloszlását mutatja.
A

B

C

D

E

a)

10,9

52,4

29,1

31,9

43,4

m)

40,5

46,2

56,5

57,6

53,4

b)

48,6

1,4

14,4

10,5

3,2

5. táblázat: Intenzitáseloszlások a mért spektrummal számolva.
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5.4. Elemzés
A biofizikai irodalomban sok cikk foglalkozik azzal a kérdéssel, hogy az élőlények a
napsugárzás elektromágneses spektrumának melyik részét hasznosítják, és miért éppen
azt (lásd pl. [70], [71]). Egyik ismert jelenség, amely a láthatósági ablakkal kapcsolatos, a
polarizációlátás UV paradoxona: egyes rovarok a polarizált égboltfény UV tartományát
látják [72].
Nyilvánvalóan összefüggés van a földi élőlények fényérzékelése, így az emberi szem
érzékenységi spektruma, és a napsugárzás között. Az az érvelés viszont nem meggyőző,
ami ezt az összefüggést a hullámhossz szerinti spektrális maximumhelyek közelségére
alapozza. A hullámhossz szerinti spektrum használatát csak tradicionális okok magyarázzák. Az általunk javasolt követelmény, nevezetesen, hogy az oktáv szélességű láthatósági
tartományt a hasznosított energia maximuma jelölje ki, független a skálától, hullámhossz,
frekvencia vagy bármely más skálán is ugyanazt az eredményt kapjuk.
Arra, hogy a hullámhossz szerinti spektrum és a frekvencia szerinti spektrum maximuma jelentősen eltér egymástól, már régebben rámutattak, pl. Overduin [73]. Mint láttuk, a frekvencia szerinti maximum az infravörös tartomány felé tér el a láthatósági görbe
maximumától. Overduin felvet egy másik lehetséges megközelítést, melyben a szemnek,
mint fotondetektornak az optimalizálását javasolja (a látásban hasznosított fotonok száma
legyen maximális). Ha azt követelnénk meg, hogy a napsugárzásból hasznosított fotonok
száma legyen maximális, akkor az Eν(ν) függvényt, illetve ennek egy ablakban való integrálját kellene maximalizálni, az azonban még inkább a rossz irányba – még kisebb frekvenciák felé – tolódna el.
Overduin is láthatósági ablak bevezetésével, az ezen ablakra vett integrál maximalizálásával véli felfedezni a helyes leírását, magyarázatát a napsugárzás és a szem érzékenysége közti kapcsolatnak. Ám okoskodása lényegében ugyanazt a hibát tartalmazza,
ami a kifogás volt: ő is kitünteti a hullámhosszat a frekvenciához képest. A másik eltérés
az itt közölt optimalizációs elképzeléstől az, hogy ő az ablak abszolút szélességét veszi
adottnak, mi pedig nem az intervallumot, hanem a végpontok arányát vesszük adottnak.
Az 2. és a 4. táblázat összevetésével láthatjuk, hogy a különböző optimalizálási követelményekből levonható következtetések közel azonosak mind az 5800 K-es fekete test sugárzásra, mind a számításainkhoz felhasznált mért napsugárzásra. Tehát a napsugárzás
esetünkben is közelíthető 5800 K-es fekete test sugárzással, ami persze régóta közismert.
Arra, hogy a hullámhossz szerinti maximumokra alapozott érvelés jól illeszkedik a
tényleges láthatósági görbéhez, sőt, jobban, mint akár a frekvenciára, akár az energiaoptimumra alapozott érvelés, két magyarázat képzelhető el:
1. Az evolúció során a látásra nem a fekete sugárzás, még csak nem is – vagy pontosabban nemcsak – a napspektrum gyakorolhatott döntő befolyást, hanem más
tényezők, pl. a konkrét környezetben lévő – a létért való küzdelemben fontos –
másodlagos fényforrások által visszavert és szórt napfény, amelynek spektrális eloszlását legfeljebb becsülni lehetne. Ezt támasztja alá, hogy a tényleges spektrummal végzett számolások során az oktávos optimalizáció abszolútértékben már
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alig ad rosszabb eredményt a maximum helyére, mint a hullámhossz szerinti
spektrum maximuma.
2. A másik elképzelhető, de általunk valószínűtlenebbnek tartott magyarázat szerint
létezik valami olyan feltáratlan tényező a látás mechanizmusában, ami a hullámhossz szerinti eloszlást kitüntetetté teszi például a frekvencia szerinti eloszláshoz
képest is.

Összefoglalás
Értekezésem első részében azt a kérdést járom körül, hogy mi a hullám, vagyis mi az
az általános definíció, amelyik a hagyományosan is vizsgált hullámok mellett például a reakció-diffúzió hullámokat is magában foglalja. Ennek érdekében először adok egy irodalmi áttekintést a hullámok különböző definícióiról, majd végül felírom egy, a célnak megfelelően általános definíciót.
Ezután egységes keretben tárgyalva áttekintem a hullámok terjedésének leírására
használatos különféle egyenleteket és elveket, majd az amplitúdót is figyelembe vevő Huygens-Fresnel-elvet általánosítom, és ezen alakot megvizsgálom a végtelen és a nulla hullámhosszak határesetében. Belátom, hogy ekkor rendre a geometriai hullámelméletet, illetve a már jól ismert geometriai optikát kapjuk, és ezt a két határesetet össze is hasonlítom. Végül szót ejtek a kémiai hullámok fontosabb tulajdonságairól, amikből látható, hogy
azok terjedése a geometriai hullámelmélet segítségével jól leírható.
A második fejezetben a Fermat-elvet járom körül abból a szempontból, hogy a terjedési időnek az extremális vagy minimális voltát kell-e megkövetelnünk. Megmutatom,
hogy míg a geometriai optikában az extrémum, addig a geometriai hullámelméletben a
minimum feltételezése ad helyes leírást [74]. Ezután néhány példa [8] (köztük a körlencse
és a kémiai lencse [33]) részletes vizsgálatával szemléltetem a két elmélet közötti különbségeket.
A harmadik fejezet azzal az esettel foglalkozik, amikor a hullámfront terjedése során
önmagával kölcsönhat, vagyis amikor a front mögötti, csökkent vagy nulla terjedési sebességgel jellemezhető rész például spirális front esetén kölcsönhat a fronttal. Elsőnek az
úgynevezett vaslemez modellt vizsgálom, kisméretű kör alakú akadály és szabad vég esetén. Mivel ekkor a rendszer „emlékszik” a kezdeti állapotára, ezért a csökkenő memória
elvével való összhang miatt továbbfejlesztem a modellt. Az egyik lehetséges irány a ferde
oldalú vaslemez, amit analitikusan is megvizsgálok. A másik irány a feltámadási függvény
alkalmazása, ebben az esetben csak szimulációs vizsgálatokat végeztem. Vizsgálataim
eredményeként megállapítható, hogy mindkét továbbfejlesztés hatására a rendszer elfelejti a kezdeti állapotát.
A negyedik fejezetben az előbb említett szimulációs vizsgálatokhoz is használt, a geometriai hullámelméleten alapuló program működésének alapjait tekintem át [75], majd kitérek az algoritmus gyengéire és erősségeire is.
Az ötödik, egyben utolsó fejezetben azt a közkeletű vélekedést járom körbe, hogy az
emberi szem érzékenységi görbéjének maximuma azért ott van, ahol, mert a Napnak
megfelelő fekete test hullámhosszban vett spektruma is ott maximális. Megvizsgálom a
spektrum más változókban felírt alakjainak maximumhelyeit, illetve egy skálafüggetlen
optimalizációs eljárást is, amely a felszínen felvett spektrum esetén hasonlóan jó egyezést
ad, mint a hullámhosszbeli maximum [76].
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