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4.3.2 A periodikusan időfüggő modell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

4.4 A turbulens modell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
4.4.1 A turbulens hatások modellezése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
4.4.2 A modell paramétereinek illesztése a mérésekhez . . . . . . . . . . 86
4.4.3 A turbulencia hatásának helyfüggése . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

4.5 Összefoglalás és konklúziók . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
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1. fejezet

Előszó

Egy rendszer minimálmodelljén azt a legegyszerűbb modellt értjük, ami a rendszer lényegi
viselkedését legalább minőségileg reprodukálni vagy magyarázni tudja. A rendszer egysze-
rűsége több dologban is megnyilvánulhat: egyrészt a rendszert felépítő elemek szempontjá-
ból azok kis számában és egyszerűségében (pl. tömegpontok), másrészt a modell elemeinek
viselkedését leíró szabályok vagy kölcsönhatások szempontjából, azok egyszerű leírhatósá-
gában és szintén kis számában. Egy megalkotott minimálmodell értékét tovább növeli, ha az
nemcsak kvalitatívan írja le a valóságot, hanem kvantitatívan is helyes jóslatokkal szolgál.

Mint az a dinamikai rendszerek elméletében megszokott, egymástól fizikailag teljesen
eltérő felépítéssel rendelkező rendszerek is rendelkezhetnek dinamikailag hasonló tulajdon-
ságokkal. A doktori dolgozat célja, hogy két valóságos, számos dinamikai tulajdonságában
megegyező, fizikailag azonban teljesen eltérő rendszer viselkedésének főbb jellemzőit, az
azokról alkotott minimálmodellek segítségével megértsük.

Az először vizsgált jelenséget az égi mechanika területéről választottuk és a Föld-Hold
rendszerben lévő árapályhatás inspirálta. Egyszerű eszközökkel szeretnénk például megér-
teni, hogy a Hold miért ugyanazt az arcát mutatja a Föld felé, forgása miért szinkronizálódik
a keringéséhez. Célunk általánosan egy hold deformációja, forgása, pályájának változása és a
deformáció közbeni disszipáció közti kapcsolatok feltárása egy minimálmodell segítségével.
A modell tulajdonképpen nem más, mint az égi mechanika síkbeli forgás-keringés problé-
májának egy több szempontból kibővített változata. Modellünkben egy rögzített tömegpont
(bolygó) körül kering egy hold, melyet két egyenlő tömegű tömegponttal írunk le. A holdat
felépítő két tömegpont disszipatív rugóval van összekötve, és feltételezzük, hogy a bolygó
tömege és a pálya mérete jóval kisebb a hold tömegénél és méreténél.

A másik vizsgált rendszer áramlástani jellegű. Ezt a vizsgálatot egy könnyen elvégez-
hető kísérlet motiválja. Az áramlási tér egy hengeres edényben mágneses keverővel létreho-
zott örvény, amelyben egy, a víznél kisebb sűrűségű műanyag gömb (részecske) mozgását
szeretnénk megérteni. A mozgás hosszú ideig az örvény tengelyének közelében zajlik, és
ott szabálytalan függőleges irányú oszcillációnak tűnik. Célunk annak megértése, hogy mi
ennek a „kaotikus” mozgásnak az eredete.
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A két rendszer közös tulajdonsága, hogy nemlineáris, gerjesztett rendszerek. Az első
esetben a forgó és deformálódó hold a gerjesztett rendszer és a gerjesztést a hold keringési
pályája határozza meg. A második esetben az áramlási tér a gerjesztés, amely meghatározza
a gömb mozgását. Mindkét rendszerben megfigyelhető kaotikus viselkedés, amely legtöbb-
ször tranziens tulajdonságú. A tranziens tulajdonság ellenére előfordul a permanens káosz
jegyeit magán hordozó viselkedés is. További közös tulajdonság, hogy gerjesztett rendszerek
képesek visszahatni a gerjesztésükre. Ez a visszahatás az első problémában a hold pályájá-
nak forgási állapottól függő időbeli változását, míg a második problémában a gömb jelenléte
által kiváltott megváltozását jelenti az áramlási térnek.

Mindkét rendszerről elmondható, hogy tanulmányozásuk a tudomány aktuálisan kutatott
területére vezet. A forgás-keringés probléma vizsgálata más-más aspektusból szinte rendsze-
resen előkerül a szakirodalomban, és igen sok minimálmodell megkonstruálása kapcsolható
hozzá. Az elméleti-kísérleti vizsgálatok száma a folyadéknál nehezebb részecskék esetén
kiegyensúlyozottnak mondható. A folyadéknál könnyebb részecskék esetén azonban a kí-
sérleti eredmények és publikációk száma meglehetősen korlátozott, és jóval elmarad az el-
méletiekéhez képest. Ennek oka valószínűleg az, hogy egy laboratóriumi méretű áramlási
kísérletben a felhajtóerő hatására a részecskék hamar a felszínre kerülnek. Mindez a fenti
áramlástani probléma kísérleti vizsgálatának relevanciáját erősíti, hiszen a tölcsér közepén
kialakuló leáramlás a könnyű részecskéket sokáig a felszín alatt tartja.

A dolgozat fontosabb eredményei

A megalkotott égi mechanikai modell valóban rendelkezik a tőle elvárt összes tulajdonság-
gal. A hold különböző forgási állapotokba kerülhet (permanens és tranziens kaotikus, rezo-
náns), a tömegközépponti mozgása változhat (a pálya kikörösödik), a hold deformációja és a
disszipáció jelentős szerepet játszik, stb. A modell segítségével lehetséges volt a hold forgási
állapotainak osztályozása. A modell minimális jellegének köszönhetően a különböző forgási
állapotok jellemzőinek és a köztük történő átmeneteknek az okait is fel tudtuk deríteni. Kide-
rült, hogy a forgási állapot jellemzésére nem elegendő az átlagos keringési idő és az átlagos
forgási idők hányadosát használni, mivel létezhetnek olyan dinamikai szempontból külön-
böző módon viselkedő állapotok, amelyeket a fenti jellemzés nem képes megkülönböztetni.
A rezonanciaállapotok osztályozására ezért a fenti módszer helyett egy olyan másikat java-
solunk, amely képes megkülönböztetni ezeket a dinamikailag eltérő viselkedésű állapotokat.
Leírtuk a rendszer attraktoráig való eljutásának forgatókönyvét, miközben annak egyes rész-
leteit nemcsak kvalitatívan, hanem kvantitatívan is meghatároztuk.

A hidrodinamikai modell vizsgálata során laboratóriumi méréseket végeztünk annak ér-
dekében, hogy modellt alkossunk a függőleges tengelyű örvény áramlási terének és az abban
lezajló részecskemozgás leírására. A kísérleti mérések alapján egy modellsorozatot alkot-
tunk, amelynek minden egyes rákövetkező eleme a kísérleti rendszer újabb és újabb fontos
tulajdonságával rendelkezik. Az időfüggő modelláramlás esetén megmutattuk, hogy az idő-
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től periodikusan függő hengerszimmetrikus áramlásban mind permanens-, mind tranziens
kaotikus viselkedés lehetséges. Ez a kaotikus viselkedés azonban nem nevezhető domináns-
nak, a tipikus viselkedés a rendszerben nem kaotikus. Ezután beláttuk, hogy a kísérletileg
megfigyelt kaotikusnak tűnő részecskemozgás nem az áramlási tér periodikus időfüggésének
következménye, hanem a turbulenciáé. A turbulenciát úgy jelenítjük meg a modellben, hogy
pillanatszerűen megváltoztatjuk a részecske sebességét. A részecske sebességének ilyenfajta
megváltoztatása úgy is felfogható, hogy a részecskemozgáshoz zajt adtunk hozzá. A zaj jel-
lemzőit a kísérleti adatok egy részének felhasználásával határoztuk meg, illetve hangoltuk
be. Modellünk jóságának megállapítására, a korábban nem beépített adatokat és statisztiká-
kat használtuk fel. A szimulációs és mérési eredményeink meglepően jó egyezést mutatnak.
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2. fejezet

Bevezetés

A bevezetés két fő részre bontható. Az első rész az égi mechanikai a második a hidrodinami-
kai rendszer vizsgálatához ad bevezetést. Az égi mechanikai bevezetőben elsőként néhány
tömegpontmodellt mutatunk be, rálátást adva ezáltal arra, mire is használhatók. Ezután bepil-
lantás következik a forgás-keringés problémába, majd olyan – a disszipativ káosszal kapcso-
latos – eredményeket és irodalmakat elevenítünk fel, amelyekre a dolgozat későbbi részében
támaszkodni fogunk. A hidrodinamikai bevezetőben először a tehetetlen részecskék irodal-
mába tekintünk bele. Ezután szót ejtünk arról, hogy a vizsgált hidrodinamikai rendszer tu-
lajdonságainak ismerete a gyakorlatban miért fontos. A kutatásunkhoz szorosan kapcsolódó
korábbi eredmények összefoglalása után ismertetjük a dolgozat saját eredményeket bemutató
részének felépítését.

2.1. Pontmodellek és a forgás-keringés probléma

A tömegpontmodelleknek hagyománya van az égi mechanikában. Elég, ha csak az egycent-
rum-problémára vagy a kéttest-problémára gondolunk. Minket azonban most azok a mo-
dellek érdekelnek, melyekben egyes égitesteket kettő vagy több tömegpontból álló rendszer
valósít meg. Ezen modellek felbukkanása az irodalomban nem korlátozódik bizonyos idő-
szakra. Elmondható, hogy ügyesen konstruált modellek szinte minden korszakban megje-
lentek (lásd az alább idézett publikációk dátumát). Szerepük többféle lehet, előfordul, hogy
a kiszemelt rendszer valamely paraméteréről becsléssel szollgálnak vagy, hogy rávilágíta-
nak a vizsgált rendszer viselkedésének bizonyos dinamikai tulajdonságaira, mint például a
kaotikusság.

Első példaként P. Hut [1] cikkét említjük, amely 1980-ból származik. A szerző két egy-
máshoz közel keringő csillag mozgását vizsgálta egy tömegpontmodell segítségével. Modell-
jében az egyik csillagnak másik hatására bekövetkező deformációját úgy vette figyelembe,
hogy a csillagot három tömegponttal reprezentálta. A három tömegpont egy egyenesen fek-
szik, a két szélső tömegpont – melyek tömege azonos – reprezentálja a másik csillag árapály
erőinek hatására bekövetkező deformációs „huplit” a csillag felszínén. Ezen két tömegpont
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a középső tömegponttól rögzített R távolságra helyzkednek el, ahol R a csillag eredeti de-
formálatlan sugarát jelenti. A két szélső tömegpont µ tömege időben vátozik attól függően,
hogy a másik csillag milyen távolságra van. A három tömegpont össztömege a csillag tö-
megével egyezik meg, azaz a középső tömegpont tömege a csillag tömegénél a két szélső
tömegpont tömegével csökkentett. A µ tömegek egy korábbi cikk eredményeként adódnak,
pontosabban

µ =
1

2
km

(
R

r

)2

, (2.1)

ahol R a deformálódó csillag deformálatlan sugara, r a két csillag távolsága, m a defor-
mációt okozó csillag tömege és k a deformálódó csillag szerkezetétő függő állandó. Mivel
a két csillag r távolsága időben változik, így értelem szerint a csillagot felépítő három tö-
megpont tömege is. A modell tehát egyáltalán nem statikus tömegpontrendszerrel dolgozik,
hanem épp egy válaszadásra képessel. A cikk egyik eredménye, hogy a modell vizsgálatával
lehetségessé vált a hasonló rendszerek tipikus időbeli fejlődésének klasszifikációja.

A nemrégiben megjelent [2] irodalom két olyan égitest egymás körüli mozgásával foglal-
kozik, amelyeket két-két tömegpont alkot. Az egy égitesthez tartozó tömegpontok súlytalan
merev rúddal vannak összekötve. A cikk – bár több kérdést vet fel, mint amennyit megvála-
szol – mégis jól mutatja, hogy a tömegpontmodellek kora nem áldozott le. Itt arra gondolunk,
hogy égi mechanikai rendszerek viselkedésének dinamikai rendszerek oldaláról való meg-
közelítésében ezek a modellek mindig is fontos szerepet fognak játszani. Már ez a példa
is mutatja, hogy a kutatók nem rettennek vissza attól, hogy a rendszereket nagy mértékben
leegyszerűsítsék, ha azok viselkedésének lényegét szeretnék megérteni.

Bár nem tipikusan tömegpontmodellt használ a [3] irodalom, említésre azonban mégis
érdemes, mert annyiban hasonlít az általunk vizsgált modelhez, hogy ez is disszipatív ru-
gókat használ. Itt két egymás körül keringő aszteroidarendszer élettartamára ad becslést a
szerzőpáros egy olyan modell segítségével, ahol az egyik aszteroidát három – disszipatív
rugókkal összekötött – gömb reprezentálja.

Egyes esetekben maga a pontmodell nagyon jól leírja a modellezni kívánt rendszert,
mert az maga valóban pontoknak tekinthető elemekből épül fel. Ez a helyzet a [4] irodalom-
ban vizsgált elrendezéssel. Itt két kötéllel összekötött mesterséges égitest kering egy bolygó
körül. Ezen rendszer vizsgálatának gyakorlati jelentősége is van, mivel űrrepülések során
hasonló elrendezés már számtalanszor megvalósult. A két összekötött égitest mérete a kö-
tél hosszához képest kicsi, így ebben az esetben a pontmodell valóban realisztikus. Az itt
vizsgált fizikai rendszer meglehetősen hasonlít az általunk vizsgáltra, például szintén line-
áris kölcsönhatást tételez fel a két kötéllel összekötött tömegpont között. Fontos különbség
azonban, hogy a valóságban, ha a kötéllel összekötött két tömegpont közelebb kerül egymás-
hoz, mint a kötél nyújtatlan hossza, akkor nem hat rájuk őket szétfelé taszító erő, hiszen egy
kötél ilyen erő kifejtésére nem képes. A szerzők a rendszerről alkotott modelljükben csak
konzervatív erőkkel számolnak, azaz a disszipációs hatásokat elhanyagolják.
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A pontmodellek irodalmára való rátekintés után ejtsünk szót a forgás-keringés problémá-
ról is. Ennek alapvető fogalma a forgás-keringés rezonancia (lásd például [5]). Jelöljük Tker

és Tforg módon a vizsgált égitest keringési és forgási idejét. Az égitest forgási állapotát p : q

rezonanciának nevezzük, ha a Tker/Tforg hányados racionális, azaz felírható p/q alakban,
ahol a p és q olyan természetes számok, amelyek egymással relatív prímek. Mivel az álta-
lunk vizsgált rendszerről fel fogjuk tételezni, hogy síkban mozog, így csak olyan irodalmakat
tekintünk, amelyek szintén síkbeli modellekkel foglalkoznak. A forgás-keringés probléma-
körét alapvetően két módon lehet megközelíteni. Az első megközetítés során vagy egy adott
forgási állapot létezését vagy, ha annak létezése már tisztázott, annak állandósultságát vizs-
gáljuk. (Itt nem véletlenül használtuk az állandósultság szót és nem a stabilitás kifejezést. Az
állandósult forgási állapot ugyanis kaotikus is lehet, nem csak rezonáns, ez előbbire viszont
nem szokás azt mondani, hogy stabil.) A másik megközelítés esetén a forgási állapot változ-
hat, sőt igazán arra vagyunk kíváncsiak, hogy az idő előrehaladtával milyen fejlődésen esik
át. Általában mindkét megközelítésre érvényes, hogy kizárólag olyan modelleket vizsgál,
ahol a forgó égitest pályája időben periodikus, pályaelemei nem változnak.

Egy állapot állandósultsága – esetenként stabilitása – olyan tulajdonság, amelynek rö-
vid időn belül is meg kell nyilvánulnia. Mivel az égitestek mozgása során rövid időtartamok
esetén a disszipatív hatások jó közelítéssel elhanyagolhatók a konzervatívakhoz képest, így
a probléma elsőfajta megközelítésére (stabilitásvizsgálatra) általában konzervatív, hamiltoni
modellek elegendőek. Talán a leghíresebb ide vonatkozó cikk a Szaturnusz Hyperion (Hüpe-
rión) holdjának kaotikus forgására magyarázatot adó [6] irodalom, melyet az motivált, hogy
a Voyager 2 űrszonda a Hyperionról visszavert fény intenzitását aperiodikus jelként mérte. A
cikkben a kaotikus forgást egy, a valódi rendszerről alkotott olyan konzervatív modell segít-
ségével igazolták, amelynek fázistere jóval alacsonyabb dimenziós, mint a valódi rendszeré.
A szerzők a rendszert az alábbi – már korábban felállított [7] – modellel vizsgálták. Vegyünk
egy nem gömb alakú holdat, amelynek forgástengelye merőleges a keringési síkjára. Legyen
a forgástengelyre vonatkoztatott tehetetlenségi nyomaték C, míg a másik két tehetetlenségi
nyomaték A és B, továbbá feltesszük, hogy A < B < C. A hold pályáját rögzített pályaele-
mekkel rendelkező ellipszisnek tekintjük, egységnyi fél nagytengellyel és e excentricitással.
A keringés síkjában a mozgások leírására polárkoordinátarendszer használatos, melynek kö-
zéppontja a bolygó, az alapirányt a pálya pericentruma határozza meg. A hold forgását leíró
mozgásegyenlet:

d2ϑ

dt2
+

ω2
0

2r3(t)
sin 2(ϑ− f(t)) = 0, (2.2)

ahol ϑ a hold B tehetetlenségi nyomatékkal jellemzett tengelyének szöge az alapirányhoz
képest, f(t) a valódi anomália, r(t) a hold tömegközéppontjának ismert időfüggő távolsága
a bolygótól és végül ω2

0 = 3(B − A)/C. A használt dimenziótlan idő megegyezik a kö-
zépanomáliával és így r és f az idő 2π szerint periodikus függvénye. A modellrendszer egy
periodikusan gerjesztett kétdimenziós dinamikai rendszer, paraméterei a gerjesztést r(t)-n és
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f(t)-n keresztül meghatározó e excentricitás, illetve a holdat jellemző ω2
0 tehetlenségi nyo-

matékoktól függő hányados. Numerikus szimulációval kimutatható, hogy a vizsgált holdra
érvényes paraméterekkel (ω0 = 0, 89 és e = 0, 1 ) a fenti modellben kaotikus forgás való-
sul meg. Mivel a kaotikus mozgás a valóságnál egyszerűbb modellben is megjelenik, így a
valódi mozgás során megfigyelt kaotikus mozgást sem tartjuk meglepőnek. Ez a publikáció
és az abban vizsgált modell az összes korábban felsorolt tulajdonsággal rendelkezik (a moz-
gás állandósultságát vizsgálja, rögzített ellipszispálya, hamiltoni modell, síkbeli mozgás és
forgás), egyszerűsíti a valóságot, mégis mintaként tekinthetünk rá, mert sikeres, a valós je-
lenség lényegét megérthetjük általa. Vegyük észre, hogy ha az égitestet mozgásának jellegét
különböző excentricitású pályák esetén vizsgáljuk (ω0 rögzített), akkor egy olyan problémát
kapunk, amelyben az e excentricitás kontrollparaméterként fogható föl.

Egy másik irodalom egy meglehetősen speciális rezonáns állapot létezésére és stabilitá-
sára világít rá [8]. A cikkben vizsgált – szintén a Szaturnuszhoz tartozó – Enceladus (Enke-
ládusz) nevű hold keringése során olyan kis ampliúdójú librációt végez a keringéssel szink-
ronban lévő forgási állapot – az úgynevezett 1:1 rezonanciaállapot – körül, amelynek frek-
venciája a keringési frekvencia 1/3-a. (Tudnunk kell a holdról, hogy egyelőre nem ismert,
hogy az általa kibocsájtott teljes hőmennyiségnek mi a forrása, ez az Enceladus „rejtélye”.)
Mint kiderül, ez az állapot egy hármas periódusú bifurkációnak tulajdonítható. A cikk szer-
zője az égi mechanikában szokásos módon megkonstruál egy hamiltoni modellt, amivel az
állapot vizsgálata kényelmesebben elvégezhető. A cikk utolsó része azt vizsgálja, hogy ezen
érdekes rezonanciaállapot lehet-e az oka a tapasztalt hőkibocsájtásnak. Ebben az állapotban
ugyanis intenzívebb a librációs mozgás, mint egy „sima”, libráció nélküli 1:1 rezonanciá-
ban, és ez intenzívebb hőfejlődést okoz. A vizsgálat a [9] irodalomban is folytatódik, és a
végső következtetés az, hogy önmagában ez az állapot nem okolható a felszabaduló teljes
hőmennyiségért. Mint azt majd látni fogjuk, a mi modellünkben is létrejöhet hasonló bifur-
kációs jelenség, és a disszipálódott energia mennyiségéről mondottak is igaznak bizonyulnak
majd.

A probléma eddigi megközelítésén változtatnunk kell, amennyiben a forgási állapot idő-
beli fejlődésére vagyunk kíváncsiak. Áltatlában ezen az időskálán a disszipációs hatások már
jelentősek. Ezek figyelembe vétele mind a mai napig legtöbbször a már klasszikusnak szá-
mító [10] és [11] irodalmon alapul. Az előbbi (MacDonald) egy, az égitestre ható és annak
szögsebességétől lineárisan függő forgatónyomatékkal írja le az árapály erők által létrehozott
hatást, míg az utóbbi (Darwin), a potenciál Fourier-sorfejtésének segítségével teszi ugyan-
ezt. Mindkét elmélet egy helyen való alkalmazására példa a [12] közlemény. Itt a Hold és
a Merkúr forgási állapotainak időbeli fejlődését kísérlik meg modellezni a szerzők, meg-
lehetősen naív módon. A naív jelzőt nem pejoratívan kell érteni, hanem arra utal, hogy a
modell szerint az égitestek itt is változatlan ellipszis alakú pályán keringenek, rögzített a fél
nagytengellyel és e excentricitással. A naív jelző használatának további oka, hogy tudjuk a
valóságban mindkét égitest pályája – főleg a Merkúré – a múltban igen eltérő pályaelemekkel
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rendelkezett és ez domináns jelentőségű lehetett a jelenlegi forgási állapot kialakulásában.
Ezen okból a futtatásokat több excentricitásérték esetén is végrehajtják. A disszipáció hatását
a következő alakú egyenletekkel veszik figyelembe:

ϑ̈+
3

2

B − A

C

(a
r

)3
sin 2 (ϑ− f) = −K

(
S(e)ϑ̇−N(e)

)
(2.3)

és
ϑ̈+

3

2

B − A

C

(a
r

)3
sin 2 (ϑ− f) = −K

∑
i

[Wi(e)]
2 sign

(
ϑ̇− i

2

)
. (2.4)

Mindkét egyenelet bal oldala megegyezik a korábban tárgyalt (2.2) mozgásegyenlettel (azzal
a különbséggel, hogy itt r a dimenziós távolság). Az ott használt jelölések itt is érvényesek. A
(2.3) egyenlet a MacDonald-féle (valóban kiolvasható a jobb oldalon a ϑ̇-tól lineárisan függő
forgatónyomaték), míg a (2.4) a Darwin-féle forgatónyomatékkal számol (itt a sorfejtés kö-
vetkezménye a szummázott mennyiség). Mindkettő tartalmazza a K disszipációs tényezőt,
ami a vizsgált égitest fizikai felépítésétől függő paramétert. Az egyenletekben előforduló
többi paraméter (S(e), N(e), Wi(e)) mind a pálya e excentricitásától függő konstansok.
Az N(e) a szögsebességtől függetlenül ható forgatónyomatékot, míg S(e) a forgatónyoma-
ték és a szögsebesség közti arányossági tényezőt adja meg. A (2.3)-es képlet szummájában
megjelenő minden egyes tag egy rezonanciaállapothoz tartozik. Az alkalmazott közelítésben
a rezonanciák félegész értékeket vehetnek csak fel, azokat i/2 adja meg, i egész szám. A
Wi együtthatók az adott rezonanciaállapot hatásának erősségét fejezi ki. A sign

(
ϑ̇− i

2

)
té-

nyezőkben a különböző rezonanciák „vonzó” hatása jelenik meg, hiszen a Wi együtthatók
négyzetei mindenképp pozitívak. Az utóbbi egyenlettel kapcsolatban meg kell jegyeznünk,
hogy a Darwin-féle forgatónyomaték ilyen alakban először a [13] irodalomban jelent meg,
és csak a pályasíkjukra merőlegesen forgó égitestekre vonatkozik.

Az egyeneletek integrálása 1000 különböző kezdeti értékhez tartozó trajektória kiszámo-
lásával történik, minden egyes e és K paramétertválasztás esetén. Ezek alapján megbecsül-
hető, hogy végül melyik rezonanciaállapot előfordulása a domináns az adott paraméterpár
esetén. Kvalitatívan az is eldönthető, hogy az egyenletekben szerplő e és K paraméterek
változása milyen hatással van a rezonáns állapotok dominanciájára. Itt fontos megjegyezni,
hogy a rezonáns állapotok előfordulási gyakoriságára nézve tett megállapítások nem a fá-
zistér alaposabb vizsgálata alapján történnek, hanem a numerikus integrálások végeredmé-
nyének statisztikájaként. Ennek következtében a paraméterváltozások hatásának okára nem
derül fény, azokat csak sejteni lehet.

Snapshot attraktorok

A disszipatív kaotikus rendszerek vizsgálatára általánosan használt eljárások közül külön
említjük a snapshot attraktor fogalmán alapuló módszerert [14]. Bármely rendszer adott idő-
pillanathoz tartozó snapshot attraktora egy, a vizsgált időpontnál jóval korábban indított pá-
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lyasokaság segítségével rajzolható ki. A pályákhoz tartozó kezdeti állapotok általában egy
összefüggő kompakt alakzatot, kétdimenziós esetben leggyakrabban egy téglalapot jeleníte-
nek meg a fázistérben. Kaotikus rendszerek esetén ez az alakzat időfejlődése során jellegében
hasonló képet rajzol ki, mint egy kávécsepp, amit tejbe tettünk és elkevertünk.

A módszer használata nem periodikus gerjesztésnek kitett disszipatív rendszerek ese-
tén indokolt igazán, periodikus gerjesztés esetén ugyanis az általa kirajzolt kép megegyezik
az a gerjesztés periódusidejével készült felvételsorozat, vagyis a stroboszkópikus metsze-
tek módszerével kapottal. A módszer égi mechanikai alkalmazására példa a [15] cikkünk,
amelyben egy asszimetrikus égitest forgását vizsgáltuk súrlódás jelenlétében a síkbeli há-
romtest problémában. A kezdőfeltételtől függően az égitest periodikus, kváziperiodikus és
kaotikus gerjesztésnek van kitéve. A cikk egy konkrét példán illusztrálja a fent elmondot-
takat. 1. Bemutatásra kerül, hogy periodikus esetben a snapshot attraktor a stroboszkópikus
metszetek módszere által szolgáltatott képet mutatja. 2. Megértjük a folyamatot, amely so-
rán a stroboszkópikus metszetek módszere alkalmatlanná válik a dinamika leírására, ahogy a
gerjesztés periodikussága megszűnik. 3. Érthetővé válik, hogy a snapshot attraktor kaotikus
esetben, miért tartja meg szép szálas szerkezetét úgy, hogy még a dinamikáról is szolgáltat
információkat. A 2.1. ábrát a [15] cikkünkből vettük, és jól illusztrálja, hogy kaotikus ger-
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2.1. ábra. A stroboszkópikus metszetek módszerének és a snapshot attraktorok módszerének
összehasonlítása az égitest forgásállapotára vonatkozóan kaotikus gerjesztés esetén, a szög-
kitérés, szögsebesség síkon. a) Stroboszkópikus metszetek módszerével készült kép, adott T
periódussal véve. A képet bármely periódussal készítve hasonló diffúz ábrát kapunk. A b)
ábra közepén elhelyezkedő 106 kezdőfeltétel-pontból álló téglalap fázistérbeli alakja T idő
után. c)-d) Snapshot attraktorok, vagyis a csepp alakjai 2T és 6T időpontokban. Forrás: [15].

14



jesztés esetén milyen képet szolgáltat a két módszer. Az a) ábra a stroboszkópikus metszetek
módszerével készült, és rajta semmiféle szerkezet nem fedezhető fel, az tulajdonképp egy
diffúz pontfelhő. A b)-d) ábrák a snapshot attraktor módszert szemléltetik úgy, hogy a b)
ábra közepén elhelyezkedő téglalap fázistérbeli időfejlődését mutatják be. A b) ábrán látható
fonál a csepp alakja T idő után, de ez az idő még nem elegendő ahhoz, hogy a snapshot
attraktort elérjük. Ez körülbelül 2T idő után következik be. A c), d) képeken és a késsőbbi
időpontokban is a szálas szerkezet mindvégig megmarad. Szigorúan véve, a nem periodi-
kus gerjesztésnek kitett disszipatív rendszerek esetén az attraktorállapot leírására csakis ez a
módszer alkalmas.

Tekintsünk egy periodikus gerjesztést, amit annak egy paramétere – az úgynevezett kont-
rollparaméter – határoz meg. Ha a kontrollparamétert nem periodikus módon időfüggővé
tesszük, akkor az így előállt gerjesztés már időben nem lesz periodikus, azaz szigorúan véve
ekkor a rendszer attraktorainak leírására már a snapshot attraktor módszert kell alkalmazni.
Tételezzük fel azonban, hogy a kontrollparaméter időbeli változása olyan lassú, hogy azon
tipikus időtartam alatt, míg egy állapot megközelíti az attraktort, a rendszer snapshot att-
raktora nem szenved különösebben jelentős változást. Ha ekkor összehasonlítjuk a rendszer
adott pillanathoz tartozó snapshot attraktorát, valamint az adott pillanathoz tartozó rögzített
kontrollparaméterrel előállított stroboszkópikus metszetek módszere által kirajzolt attraktort,
akkor az eltérés mértéke szintén nem lesz jelentős. Ezekben az esetekben tehát praktikusabb
a stroboszkópikus metszetek módszerét alkalmazni az attraktorok leírására.

Annak eldöntése, hogy a kontrollparaméter változási sebessége kellően lassú-e természe-
tesen nem úgy történik, hogy valóban összehasonlítunk két különböző időpontban elkészített
snapshot attraktort, hiszen épp az ehhez szükséges számolásokat szeretnénk elkerülni. A gya-
korlatban a következőképp járunk el. Először megbecsüljük egy rögzített kontrollparaméter
esetén az attraktor eléréséhez szükséges időt és elkészítjük a stroboszkopikus metszetet. Ez-
után meghatározzuk, hogy az előbb meghatározott idő eltelte után a kontrollparaméter értéke
mekkora. Ezen új kontrollparaméter esetén is elkészítjük a stroboszkópikus metszeteket és
azt a korábbival összehasonlítjuk. Ha a kettő eltérése nem jelentős, vagy nem érzékelhető,
akkor a snapshot attraktorok meghatározására a stroboszkopikus metszetek módszerét hasz-
náljuk.

2.2. A tranziens káosz egyes tulajdonságai

A nemlineáris disszipatív rendszerek nagy részének egyik fontos tulajdonsága, hogy trajek-
tóriáinak és attraktorainak természete megváltozhat a rendszer kontrolparameterének mó-
dosulása során. Előfordulhat, hogy a kontrollparaméter folytonos változásával, annak egy
rögzített értéknél egy kaotikus attraktor ugrásszerűen jelenik meg vagy tűnik el. Az attraktor
eltűnésének oka áltatlában az, hogy az attraktor egy periodikus pályával, vagy annak instabil
sokaságával érintkezik, vagy más szóval ütközik, ilyenkor krízisről beszélünk [16, 17]. Azt
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a kontrollparaméter értéket, ahol az érintkezés megtörténik, a kritikus jelzővel látjuk el. A
továbbiakban a kontrollparamétert és annak kritikus értékét rendre p-vel és pc-vel jelöljük,
valamint feltételezzük, hogy a p < pc esetben van jelen a kaotikus attraktor. A krízis bekö-
vetkezése után az attraktor valamilyen értelemben kilyukad, mintegy szivárgóvá válik. Az
attraktoron keletkező „lyuk” nagyságát a p−pc különbség határozza meg, amit alább (a [18]
és [19] irodalom alapján) fogalmazhatunk meg kvantitatívan. A kaotikus attraktor a krízis be-
következése előtt egy vonzó kaotikus invariáns halmaz, ami azáltal, hogy kilyukad, megszű-
nik attraktor lenni és helyén immáron egy nem vonzó kaotikus halmaz marad. Ha az eredeti
attraktor vonzási tartományából indított trajektóriák vielkedését vizsgáljuk a krízis bekövet-
kezése után, akkor azok jellemző sorsa az alábbi. Először megközelítik az eredeti attraktor
helyén maradt kaotikus, de már nem vonzó halmazt. Amíg a halmaz közelében tartózkodnak,
egy ideig tranziens kaotikus mozgást végeznek, majd elhagyják annak környezetét, mintegy
megszöknek a lyukon keresztül. A szökéshez szükséges t időtartam exponenciális eloszlású
[20, 21, 22], azaz sűrűségfüggvénye jó közelítéssel az alábbi alakú

P (t) =
1

τ
exp

(
− t

τ

)
, (2.5)

ahol τ az eloszlás várható értéke, azaz az átlagos élettartam. A τ átlagos élettartam p kont-
rollparamétertől való függésére a pc kritikus érték közelében igaz, hogy:

τ ∼ (p− pc)
−γ , (2.6)

ahol a γ kitevőt a kaotikus tranziens kritikus exponensének nevezzük.

A nemvonzó kaotikus halmazok nemcsak a krízisek szempontjából fontosak, hanem egy
másik jelenség, a fraktál medencehatárok jelenléte kapcsán is [21, 22]. Ha a rendszerben több
egyszerű, nem kaotikus attraktor van jelen, akkor azok vonzási tartományainak – vagy más
néven medencéinek – határai minőségileg kétfélék lehetnek: fraktál vagy nem fraktál (sima
görbe) szerkezetűek. Az egyszerűség kedvéért a továbbiakban gondolhatunk például egy
kétdimenziós leképezésre, amely két egyszerű fixpontattraktorral rendelkezik. Az attraktorok
vonzási tartományainak határát egy nem vonzó invariáns halmaz – egy úgynevezett kaotikus
nyereghalmaz – stabil sokasága alkotja [21, 22].

Vizsgáljuk meg első esetként azt, amikor ez a stabil sokaság nem fraktál szerkezetű, azaz
egy sima görbe. Ilyenkor a nyereghalmaz, amelynek stabil sokasága a vonzási tartományok
határát alkotja általában egy instabil periodikus pálya. Ekkor a rendszer dinamikája jól ki-
számítható, a kezdeti értékek ismeretében könnyedén eldönthető, hogy a rendszer melyik
attraktort fogja elérni, és az is, hogy nagyjából mennyi idő alatt. Tegyük fel magunknak a
kérdést, mely kezdeti állapotok esetén vesz legtöbb időt igénybe az attraktor (adott kis mé-
retű környezetének) elérése? A válasz egyszerű, ezeket a helyeket a határ közelében, annak
környezetében találhatjuk. Ennek oka az, hogy ahhoz, hogy ezek az állapotok elérhessék az
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attraktort, előbb el kell távolodjanak a határtól. Ez az eltávolodás oly módon lehetséges, hogy
az állapot először megközelíti a határon elhelyezkedő instabil pályát annak stabil sokasága,
azaz a határ mentén, majd az instabil pálya instabil sokasága mentén lehetségessé válik a
határtól való eltávolodás. Nagyságrendi becslés is adható erre a két időtartamra. Az időtar-
tamok a megfelelő sokaságokhoz tartozó átlagos Ljapunov-exponensek reciprokainak nagy-
ságrendjébe esnek (stabil sokaság esetén ennek természetesen az abszolút értékét kell venni,
hiszen az negatív). A teljes időtartamot az is meghatározza, hogy a nem határ közelében lévő
állapotoknak tipikusan mennyi időre van szükségük az attraktor eléréséhez. Így tehát a ha-
tár közelében lévő pontok esetén az attraktorok elérésének időtartama a fenti két – átlagos
Ljapunov exponensek által meghatározott – időtartammal meghosszabodik. Most tegyük fel
azt a kérdést, hogy ezen hosszabb időtartamhoz tartozó állapotok mennyire mondhatók tipi-
kusnak? A válasz az, hogy egyáltatlán nem, hiszen sima határ esetén, annak környezetének
térfogata a teljes vonzási tartomány térfogatához képest kicsi.

Most hasonló szellemben gondoljuk át azt az esetet, amikor a határt alkotó stabil soka-
ság fraktál szerkezetű. Ilyenkor a medencehatár fraktál tulajdonsága együttjár egy a határon
elhelyezkedő kaotikus nyereghalmaz létével [21]-[24]. Ennek a kaotikus nyereghalmaznak a
stabil sokasága az attraktor vonzási tartományát már nem jelentéktelen mértékben „átszövi”
és szintén fraktál tulajdonsággal bír. Azok a trajektóriák, amelyek kezdetben ezen stabil so-
kaság közelében tartózkodnak, megközelítik a kaotikus nyereghalmazt, és nem közvetlenül
az attraktor felé indulnak el. Ezzel természetesen az is együtt jár, hogy ők később érik el az
attraktort. Ekkor azonban arra a kérdésre adott válaszunk, hogy az attraktort hosszabb idő
alatt elérő kezdeti állapotok mennyire tipikusak, már nem annyira egyszerű, hiszen a kaoti-
kus nyereghalmaz stabil sokaságának fraktál tulajdonsága biztosítja, hogy jóval jelentősebb
legyen ezen kezdeti állapotok által betöltött „térfogat”, mint az előző esetben.

A jelenség kvantitatív leírása a krízisnél látottakhoz hasonló összefüggéseket mutat, mi-
vel valójában nagyon hasonló mechanizmusok állnak a hátterében. Amennyiben sok olyan
trajektóriát vizsgálunk, amelyek kezdetben a stabil sokaság közelében voltak, akkor azok N

száma a t idő elteltével exponenciális csökkenést mutat, azaz

N(t) ∼ exp

(
− t

τ

)
, (2.7)

ahol τ itt is jó közelítéssel az átlagos élettartam, ameddig a trajektóriák a nyereghalmaz kö-
zelében tartózkodnak. Ebből követtkezően a nyereghalmaz közelében töltött idő eloszlását
szintén a (2.5) egyenlet írja le. A tranziens káosz jelensége szükséges lesz a következő feje-
zetben bemutatott hidrodinamikai probléma értelmezésében is.
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2.3. A hidrodinamikai rendszer és vizsgálatának előzményei

Az elmúlt évtizedben megnövekedett az érdeklődés a véges méretű tehetetlen részecskék
áramló folyadékokban való mozgása iránt [25]-[29]. Mint ahogy más tudományterületeken
általában, itt is érvényes, hogy az aktív elméleti és kísérleti vizsgálatok nem haladnak pár-
huzamosan. Különösen igaz ez a folyadéknál kissebb sűrűségű részecskék esetén. Mivel
kevés olyan tanulmány született, amelyek ezek laboratóriumi tanulmányozásáról számol be,
így valódi mozgásukról keveset tudunk. Ezen részecskék mozgása alapvetően eltér azokétól,
amelyek a folyadéknál nagyobb sűrűségűek. Az ő mozgásukban különlegesség, hogy körpá-
lyán való mozgás esetén, a centrifugális erő előjele a szokásoshoz képest megváltozik, mert
a részecske sűrűsége kisebb az őt körülvevő folyadék sűrűségénél (ilyenkor az anticentrifu-
gális erő elnevezés is használatos). Ezen erő hatására a részecskék az örvények belseje felé
tartanak. A témához kapcsolódó korábbi kísérleti tanulmányok főként olyan apró gázbubo-
rékok tanulmányozására koncentráltak, amelyek mérete pár mikrométer [30, 31]. A doktori
munka során elvégzett vizsgálatok több szempontból is felfoghatók ezen munkák kiterjeszté-
seként. Egyrészt esetünkben a részecskék merevek és méretileg jóval nagyobbak, miliméter
nagyságrendűek, másrészt itt a részecskékre ható közegellenállás nem írható le a Stokes-
törvénnyel. Még egy adalék a fentiekhez, hogy az áramlásban – ami egyébként örvényes
áramlás – kis skálájú turbulencia is jelen van.

Hengeres edények, a gyakorlatban főzőpoharak, mágneses keverővel általánosan haszná-
latosak kémiai reaktorként a laboratóriumokban. Egyes esetekben azon felül, hogy tudjuk, a
reaktor jól elkeveri a benne lévő anyagot, a megvalósuló áramlás ismerete is fontos, mert ma-
gyarázatul szolgálhat bizonyos jelenségekre. Egy ilyen jelenséget ír le a [32] irodalom, ami
a kémiai reakciósebesség térbeli anomáliáiról számol be a reaktoron belül, és azokat épp az
áramlási térrel hozza összefüggésbe. Egy másik tanulmány hasonlóan jár el, de itt a vizsgálat
tárgya egy királis kémiai reakció során tett azon megfigyelés, hogy a reakcióban keletkező
különböző izomerek mennyisége kapcsolatba hozható az áramlás tulajdonságaival [33]. Az
áramlási tér és a mágneses keverő körüli jelentős elkeveredés fontos szerepet játszik még a
reaktorok miniatürizálásában [34] és az extrakciós eljárások hatásfokának vizsgálatában [35]
is. Az áramlási tér ismerete talán akkor a legfontosabb, amikor egy lejátszódó reakció során
épp az a cél, hogy a reagáló komponensek elkerüljék a keverő környezetét [36].

A mágneses keverő által létrehozott, időben kiátlagolt áramlási tér kísérleti vizsgálata az
ELTE Kármán Laboratóriumának egy korábbi munkája [37]. Itt a reaktorba természetesen
vizet tesznek és az áramlást – hasonlóan a fürdőkádban előforduló örvényekhez [38] – a
Burgers-féle örvénymodellel írják le a szerzők. Számunkra fontos megfigyelésük a követ-
kező: a pohár tengelyében a víz felszínén megjelenik egy tölcsér. A tapasztalat szerint, ha a
keverő elég gyorsan forog és a tölcsér közepébe egy a víznél kisebb sűrűségű golyót ejtünk,
akkor azt az áramlás a felhajtóerő ellenére is képes a vízfelszín alá sodorni. A golyó a víz-
felszín alatt is a tengely közelében marad, ahol elég bonyolult cikk-cakkos mozgást végez.
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Egy idő után a golyó – többnyire ütközve a keverővel – kikerül a tengely közeli régióból. Ez-
után ismét a felszínre jut, ahol szép lassan besodródik a tölcsér közepére, ahonnan eredetileg
elindult, és az egész kezdődhet előlről.

A szerzők méréseik alapján arra következtettek, hogy a tengely környezetében erős lefelé
áramlás történik. Ez a lefelé áramlás konzisztens a külső áramlási térről kapott képükkel (2.2
ábra). A külső áramási tér vizsgálatára a PIV (particle image velocimetry) módszert használ-

2.2. ábra. Az időben kiátlagolt áramlási tér szerkezete. A bal oldali ábra az áramlás tengelyén
áthaladó függőleges metszetet mutatja. A jobb oldali ábra egy PIV mérés eredményeként
kapott sebességteret mutatja egy vizszintes síkban. Forrás: [37].

ták. Ez a módszer sajnos nem alkalmas a belső régiók vizsgálatára, így az ottani áramlásról
csak kvalitatív képet alkothattak. Vizuális megfigyeléseik azt sugallták, hogy a részecske fá-
zistérében egy kaotikus attraktoron mozog, és ennek a mozgásnak a háromdimenziós térbeli
vetületét figyelhetjük meg a valóságban. Ez a jelenség szolgált inspirációként a doktori dol-
gozat hidrodinamikai részének elkészítéséhez. A dolgozat ezen részének célja, hogy modellt
alkossunk az áramlás belső szerezetéről, és hogy megértsük a részecske mozgásának főbb
jellemzőit. Ezt a célt kísérleti megfigyelések és számítógépes szimulációk egymást támogató
kombinálásával kívánjuk elérni.

Alább a [37] irodalom számunkra fontos eredményeit említjük még meg. A PIV eljárással
kimutatható volt, hogy az időben kiátlagolt áramlás ut tangenciális komponense leírható a
Burgers-formulával, azaz:

ut =
C

r

(
1− e−r2/c2

)
, (2.8)

ahol a c paraméter az örvénymag sugarát, míg a C paraméter az örvényerősséget jelöli. Ez
utóbbi az áramlás végtelen távolban mért cirkulációjával van összefüggésben, annak 2π-
ed része. Az áramlás tangenciális komponensének segítségével egyszerű becslés adható az
átlagos tölcsérmagasságra (h̄) és a tölcsér úgynevezett félszélességére (b̄). A tölcsérmagasság
természetesen a vízfelszín és a tölcsér legmélyebb pontja közti függőleges távolság, míg a
félszélesség a tölcsér sugara magasságának felénél mérve. A becslés alapján

h̄ = ln 2
C2

c2g
, és b̄ ≈ c, (2.9)
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ahol g a nehézségi gyorsulás értéke. A tölcsér b̄ félszélessége függetlennek bizonyult a ke-
verési frekvenciától, s megegyezik az örvénymag (2.8)-ban megjelenő sugarával. A mérések
alapján, az örvényerősség egyenesen arányos a keverő forgásának f frekvencájával. Ennek
alapján definiálható az A0 paraméter az alábbi egyenlőséggel:

C = A0 · 2π · f. (2.10)

Fontos lesz még számunkra a szerzők azon megfigyelése is, hogy ha az áramlást közvet-
lenül a tölcsér mellett valamilyen színes festékkel megfestjük, akkor a 2.3. ábrán megfigyel-
hető festékfüggöny alakul ki. A festékfüggöny aránylag stabil képződménynek mondható,
élettartama perces időskálán mérhető és sugara jó közelítéssel 1 cm-nek vehető.

2.3. ábra. Az áramlás megfestésekor előálló úgynevezett festékfüggöny. Ennek létrehozásá-
hoz egy fecskendő segítségével festéket jutattunk a tölcsér közepébe. Az egy ponton beju-
tatott festékanyag nem keveredik el teljesen, hanem fokozatosan kirajzolja a képen látható
hengeres alakzatot, mely csak percek után tűnik el. A piros hengerfelület mentén tehát lassú
a leáramlás. Az ELTE Kármán Laboratóriumának felvétele.

2.4. A dolgozat saját eredményeket bemutató részének fel-
építése

A dolgozatnak az égi mechanikai modell vizsgálatát bemutató része a következőképp épül
fel. A modell részletes leírása, alapvető tulajdonságainak ismertetése, a mozgásegyenletek
meghatározása a 3.1. fejezetben található. Az ezután következő 3.2. fejezetben ismertetjük
a rezonáns állapotok osztályozásának egy újabb módját. A fejezet végén a forgási állapotok
váltakozásait és azok alapvető tulajdonságait mutatjuk be. A 3.3. fejezet a modellezett rend-
szer lehetséges állapotait és az azok közti átmeneteket osztályozza, valamint feltárja ezek
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jellemzőit. Itt derül ki, hogy milyen okok állnak egy-egy állapot megszünése mögött. A 3.4.
fejezetben azt a folyamatot vizsgáljuk részletesebben, ahogyan a rendszer eléri az attraktorát.
Technikai részletek az A és B függelékekben találhatók.

A dolgozat hidrodinamikai kutatást tárgyaló részén belül a kísérleti munka bemutatása a
4.1. fejezetben történik. Az ezt követő 4.2. fejeztetben a kísérleti adatokat felhasználva, egy
időtől periodikusan függő modelláramlást konstruálunk és felírjuk az ebben mozgó részecse
mozgásegyenletét. A 4.3. fejezetet a megkonstruált modell vizsgálatának szenteljük. A mo-
delláramlás időfüggését először mesterségesen megszüntetjük, és meghatározzuk a rendszer
attraktorait különböző paraméterek esetén. Megmutatjuk, hogy időfüggő áramlás esetén ezen
egyszerű attraktorok „összefonódása” kaotikus attraktor létrejöttéhez vezethet. A modellben
azonban a kaotikus viselkedés jóval korlátozottabb és eltérő jellegű attól, mint amit a kísérle-
tekben megfigyelünk. Az eltérés oka az, hogy modellünkben a turbulencia eddig nem jelent
meg. A turbulencia modellbe való beépítése úgy történik, hogy a részecskét véletlenszerű
„rugdosásnak” tesszük ki. Ezzel a rugdosással írjuk le a részecske kisméretű örvényekkel
való kölcsönhatását. Ennek hatását és eredményeit a 4.4. fejezetben tárgyaljuk. Végül az
utolsó fejezetet a diszkussziónak szenteljük. Technikai részletek itt a C függelékben találha-
tók.

Alább megadjuk, hogy az egyes fejezetek, melyik tézispontot fedik le:
3.1.1. fejezet - 1.a. tézispont;
3.1.2. fejezet - 2.a. tézispont;
3.2.2. fejezet - 2.c. tézispont;
3.2.3. fejezet - 1.c. tézispont;
3.3. fejezet - 1.b. és 3.c. tézispontok
(az 1.b tézisponhoz ezen kívül még a 3.5. fejezet is hozzátartozik);
3.3.1. fejezet - 4.a. tézispont;
3.3.2. és 3.3.3. fejezet - 3.b. tézispont;
3.3.3. fejezet - 1.c. és 2.d. tézispontok (a fent már említett 3.b. tézisponton felül);
3.3.4. fejezet - 4.b. tézispont;
3.4. fejezet - 2.b. tézispont;
3.5. fejezet - 1.b. tézispont;
4.1. és 4.2. fejezetek - 5. tézis;
4.3. fejezet - 6. tézis;
4.4. és 4.5. fejezetek - 7. tézis;
B függelék - 4.a. tézispont.
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3. fejezet

Az égi mechanikai probléma vizsgálata

3.1. A modell és általános tulajdonságai

3.1.1. A modell leírása és a mozgásegyenletek

Ebben a fejezetben az a célunk, hogy ismertessük a legegyszerűbb égi mechanikai rend-
szert (bolygó-hold), amelyben az árapály erők tanulmányozhatók. Azt szeretnénk például
megérteni, hogy a Hold miért mutatja mindig ugyanazt az arcát a Föld felé, forgása miért
szinkronizálódik a keringéséhez. Szándékunk szerint a modellben természetes módon jele-
nik meg a hold deformációja és a deformáció közbeni disszipáció hatására a forgási állapot
és a pálya megváltozása. Fő célunk egy olyan minimálmodell alkotása, amelynek segítsé-
gével sikerült feltárni egy hold deformációja, forgása, pályájának változása és a deformáció
közbeni disszipáció közti kapcsolatokat.

A rendszer áll egy térben rögzített M tömegű tömegpontból, amely körül „kering” egy
disszipatív rugóval összekötött, két egyenlő, egyenként m/2 tömegű tömegpontból álló test,
amelyet a továbbiakban holdnak nevezünk (lásd 3.1. ábra). Gondolhatunk az egész rend-
szerre úgy, mint egy M tömegű bolygóra, mely körül kering m tömegű holdja (m ≪ M ).
Feltételezésünk szerint a hold teljes l mérete jóval kisebb pályájának tipikus méreténél (l ≪
r). Egy égi mechanikai rendszerben a tömegpontok közti kölcsönhatást a Newton-féle gravi-
tációs törvény írja le. Esetünkben ez úgy módosul, hogy a hold tömegpontjai között még egy
rugótól származó kölcsönhatás is fellép, amely biztosítja a hold egyben maradását. Ekkor
azonban ahhoz, hogy a rendszer legegyszerűbb tulajdonságát fenntartsuk, el kell hanyagol-
juk a hold tömegpontjai közti Newton-féle gravitációs kölcsönhatást. Ha a tömegpontok szá-
mára azt is megkötjük, hogy mozgásuk síkmozgás legyen, akkor eljutunk a kívánt egyszerű
modellhez.
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3.1. ábra. A modell vázlata és annak általános koordinátái: M – a bolygó tömege, m/2 – a
holdat alkotó két tömegpont tömege, r – a hold tömegközéppontjának bolygótól mért távol-
sága, β – a hold vezérsugarának irányát meghatározó szög, amelyet egy a síkban rögzített
alapirányhoz (vízszintes, szaggatott vonalak az ábrán) viszonyítva mérünk, l – a holdat al-
kotó két tömegpont távolsága, ϕ – a hold tengelyének alapiránnyal bezárt szöge, α = ϕ− β
– a vezérsugár és a hold tengelye által bezárt szög.

A problémát célszerű nem derékszögű, hanem polárkoordináta rendszerben tanulmá-
nyozni. A rendszer Lagrange-függvénye:

L =
m

2

[
ṙ2 + r2β̇2 +

l̇2

4
+

l2

4
ϕ̇2 +GM

(
1

r1
+

1

r2

)]
− 1

2
D(l − L0)

2, (3.1)

ahol L0 a rugó feszítetlen hossza, D a rugó rugóállandója, G a gravitációs állandó és

ri =
(
r2 + l2/4 + (−1)i+1rl cos (ϕ− β)

)1/2
a hold két tömegpontjának távolsága az M tömegű tömegponttól. Praktikus a későbbi jelölé-
sek egyszerűsítésére bevezetni az α = ϕ − β szöget, ami a hold tengelyének szöge a vezér-
sugárhoz (az M tömegű tömegpontot és a hold tömegközéppontját összekötő szakaszhoz)
képest. A rugóban fellépő disszipációs erőt a rugóhossz változásának sebességével egyene-
sen arányosnak feltételezve a disszipációs függvényt az alábbi alakúnak lehet felvenni

F(l̇) = Γl̇2.

A mozgásegyenleteket az Euler–Lagrange-egyenletek adják

d

dt

∂L
∂q̇k

− ∂L
∂qk

= −∂F
∂q̇k

, k = 1, . . . , 4;

ahol q1 = r, q2 = β, q3 = l és q4 = ϕ.
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A mozgásegyenleteknek a változók idő szerinti második deriváltjaira rendezett alakja az
alábbi:

r̈ = rβ̇2 − 1

2
GMr

(
1

r31
+

1

r32

)
− 1

4
GMl cosα

(
1

r31
− 1

r32

)

β̈ = −2ṙβ̇

r
− 1

4
GM

l

r
sinα

(
1

r31
− 1

r32

)

l̈ = lϕ̇2 − 4D

m
(l − L0)−

8Γ

m
l̇ −GM

l

2

(
1

r31
+

1

r32

)
−GMr cosα

(
1

r31
− 1

r32

)

ϕ̈ = −2l̇ϕ̇

l
+GM

r

l
sinα

(
1

r31
− 1

r32

)
.

A modell mozgásegyenleteinek birtokában már lehetségessé válik azok numerikus integ-
rálása. Annak illusztrálására, hogy a modellben valóban megjelenik a forgás-keringés rezo-
nancia jelensége, bemutatjuk a 3.2. ábrasorozatot. Az elkészítésükhöz szükséges technikai
részletek később kerülnek ismertetésre, itteni bemutatásuk célja csupán a modellel való első
ismerkedés. Ezen okból az alábbi ábra aláírásában szereplő adatok is később lesznek defini-
álva.

A 3.2 ábrák egy olyan modellezett esetet jelenítenek meg, amikor kezdetben a hold
e = 0, 1-es excentricitású pályán kering a bolygó körül és kezdeti forgása meglehetősen
gyors ϕ̇ = 5 1/időegység. A szögsebesség nagyságrendjének helyes megítéléséhez tudnunk
kell, hogy a hold nagyságrendileg 2π időegység alatt kerüli meg a bolygót. Így ϕ̇ értéke jó
közelítéssel azt is megmutatja, hogy ha nagyságában változás nem történne, akkor egy ke-
ringés alatt a hold hányszor fordulna körbe. A 3.2. a. ábra a hold tengelyének vezérsugárral
bezárt α szögét, míg a 3.2. b. ábra a hold ϕ̇ szögsebességét ábrázolja az idő függvényében. A
két ábra alpján öt időszakot különböztethetünk meg, amelyek határát függőleges szaggatott
vonalak jelzik az ábrákon. Amint az a b. ábrán látható az első időszakban a forgás sebessé-
gének gyors csökkenését tapasztalhatjuk. Ezen időszak alatt a hold mindvégig egy irányba
forog mint azt az a. ábra bal beillesztett ábrája is mutatja. A második időszakban, amelynek
kezdete körülbelül 300 időegység, a szögsebesség értéke a 2,5-es érték közül ingadozik. Ez
egy 5:2 rezonáns állapotnak feleltethető meg. Az ezt követő időszakban a hold kaotikusan
forog, majd ismét az 5:2 rezonáns állapot következik. Ez a rezonáns állapot véget ér körülbe-
lül 610 időegységnél és – mint az legjobban az a. ábra jobb oldali beillesztett ábráján látható
– a hold úgynevevezett librációs mozgásba kezd. Ekkor – eltekintve a librációs mozgástól –
a hold egy keringés alatt már csak egyszer fordul körbe, a vezérsugárhoz viszonyítva pedig
már nincs relatív körülfordulás. A Föld-Hold rendszer jelenlegi állapotára is pontosan ez a
mozgás jellemző, a Hold is mindig ugyanazt az oldalát mutatja a Föld felé. Ezen előzetes
eredmény meggyőz minket arról, hogy a modell segítségével lehetséges tanulmányozni a
forgás-keringés rezonancia jelenségét.
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3.2. ábra. A rendszer tipikus viselkedésének bemutatása a hold kezdeti gyors forgása esetén.
Az α szög (a) a ϕ̇ szögsebesség (b) és az energiák időfüggése (c), alul a tömegközépponti
energia, felül a forgási és rezgési energia összege, konstanssal eltolva. A folytonos vonal a
b) és a c) panelen az összenergia időfüggését írja le. Vegyük észre, hogy minden mennyiség
konstanshoz tart, hosszú idő után egy szinkronizált holdmozgás áll be. Paraméterek: ω = 10,
γ = 1, l0 = 10−4, kezdeti értékek: e = 0, 1, ϕ = 0 és ϕ̇ = 5. (Az ezek megértéséhez
szükséges technikai részletek később kerülnek ismertetésre.)

A 3.2. c. ábra a rendszer állapotát jól jellemző, pontosabban a következő fejezetben defi-
niált energiák jellemző változásait mutatja. A legfelső görbe a hold rezgéséhez és forgásához
rendelt energiák összegét, a folytonos sima vonal az összenergiát (ez a b. grafikonon is lát-
ható), míg a legalsó görbe a tömegközépponti mozgáshoz rendelt energiát jeleníti meg. Az
alsó és a felső grafikonokon leírt változások ellentétes tendenciái jól kivehetők a különbőző
időszakokban. Később látni fogjuk, hogy ezen energiákhoz rendelt szabadsági fokok közti
kölcsönhatás központi szerepet játszik a rendszer viselkedésének megértésében.

3.1.2. A mozgásegyenletek dimenziótlanításai

A probléma valódi paraméterszámának felderítéséhez és a numerikus szimulációkhoz di-
menziótlanítanunk kell az egyenleteket. Mérjük a távolságot L és az időt T egységekben. Ha
a dimenziótlan mennyiségeket vesszővel jelöljük, akkor pl.: r = r′ ·L, β̈ = β̈′/T 2 stb... Írjuk
fel a mozgásegyenleteket dimenziótlan mennyiségekkel úgy, hogy már a dimenziótlan idő
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szerinti második deriváltakat fejezzük ki. Amennyiben elhagyjuk a dimenziótlan mennyisé-
gek vesszős jelölését a mozgásegyenletek a következőképp alakulnak

r̈ = rβ̇2 − 1

2

T 2

L3
GMr

(
1

r31
+

1

r32

)
− 1
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)

β̈ = −2ṙβ̇
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r
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ϕ̈ = −2l̇ϕ̇
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(
1
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)
Látva az egyenleteket, praktikusnak tűnik L-et és T -t úgy választani, hogy GMT 2/L3 = 1

legyen. Ekkor az egyenletrendszerünk a következő alakú lesz:

r̈ = rβ̇2 − 1

2
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4
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(3.2)
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(3.3)

l̈ = lϕ̇2 − T 24D

m

(
l − L0

L

)
− T

8Γ

m
l̇ − l

2

(
1

r31
+

1

r32

)
− r cosα

(
1

r31
− 1

r32

)
(3.4)

ϕ̈ = −2l̇ϕ̇
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(3.5)

A fenti megszorítás azonban csak egy egyenlet L és T között. A dimenziótlanításhoz szük-
séges másik egyenlet megválasztása nem csak egy módon praktikus, ezért több dimenziótla-
nítási módot is alkalmazunk a szerint, hogy az adott célunkhoz mi illeszkedik leginkább.

A dimenziótlan egységek megválasztásához a (3.4) egyenlet jobb oldalának második tag-
jában szereplő L0/L tag láttán természetesnek érezhetnénk az L = L0 választást. Később a
numerikus szimulációk során nem ezt választjuk, de vizsgáljuk meg a problémát és annak pa-
raméterszámát ezzel a választással is. Tekintsük az egyenletrendszer harmadik egyenletének
második tagjában szereplő 4DT 2/m és az ugyanezen egyenenlet harmadik tagjában megje-
lenő 8ΓT/m kifejezéseket. Legyen ω′ =

√
4DT 2/m és γ′ = 4ΓT/m. Ezen paraméterek

bevezetésével az l̈ egyenlete

l̈ = lϕ̇2 − ω′2 (l − 1)− 2γ′l̇ − 1
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)
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alakú lesz. Mivel a többi egyenletben nem jelenik meg paraméter, így a probléma egyen-
letrendszerében két paraméter van (ω′ és γ′). Itt fel kell hívnunk arra a figyemet, hogy a
problémában van egy megmaradó mennyiség is. Mivel csak centrális erők vannak jelen, a
rendszer

N0 = r2β̇ +
l2

4
ϕ̇

teljes impulzusmomentuma időben állandó (N0 = konst.). Ezt a teljes impulzusmomentu-
mot a kezdeti értékek határozzák meg.

A dimenziótlanítás problémájának folytatása előtt praktikus egy kis kitérőt tennünk. Te-
gyük fel a kérdést, létezik-e, és ha igen, hogyan írhatók le azon állandósult állapotok, ami-
kor a rendszer energiája nem változik. A rendszerben a disszipációt leíró tag l̈ egyenleté-
nek l̇-ot tartalmazó tagja. Az állandósult állapotban ennek a tagnak 0-nak kell lennie, ami
azt jelenti, hogy a hold mérete időben nem változhat. Két olyan állapot létezik, amikor ez
teljesülhet, mindkét esetben a hold tömegközéppontja körpályán mozog. Ezt a két állapo-
tot a 3.3. ábra jeleníti meg. Az első állandósult állapotban a hold hossztengelye merőle-
ges a vezérsugárra (α = π/2). Nem nehéz belátni, hogy ez az állapot instabil. Legyen
a = r1 = r2 =

√
r2 + l2/4, ekkor r̈ egyenletéből következik, hogy β̇2 · a3 = 1. Ez az

összefüggés alakilag Kepler III. törvényére hasonlít (β̇ a középmozgás), de benne nem az r

vezérsugár szerepel, hanem a tömegpontok a távolsága a középponttól. l̈ egyenletéből az is
következik, hogy a rugó ilyen állapotban feszítetlen. Ennek belátásához a fenti összefüggést
is fel kell használni, valamint azt, hogy ϕ̇ = β̇. Ebben az állapotban N0 = β̇a2, ami azt je-
leni, hogy az impulzusmomentum ennek a pályának a sugarát egyértelműen meghatározza.
Felhasználva ugyanis a fenti „Kepler-törvényt”, N0 =

√
a, azaz a = N2

0 .

A másik triviális állandósult állapotban a hold hossztengelye párhuzamos a vezérsugárral
(α = 0). Erről az állapotról szintén nem nehéz belátni, hogy stabil, sőt mivel ez az állapot

a
r

l

l

ρ

+

+

0

3.3. ábra. A rendszer lehetséges állandósult állapotainak ábrázolása. A stabil (tömött pontok)
és instabil (üres karikák) állapotokhoz tartozó körpályák ρ és a sugarai nem egyeznek ugyan
meg, de a különbség a reális adatok esetén a vonal vastagsága miatt nem látható. A hold
tömegközéppontját mindkét esetben + jelöli.
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a rendszer egyetlen attraktora, vele kicsit részletesebben foglalkozunk. Válasszuk most a
hosszegységet úgy, hogy az egyenlő legyen a körpálya sugarával, azaz L = ρ, így a dimen-
ziótlan sugár éppen egységnyi lesz. Legyen továbbá l0 = L0/L és a korábbiakhoz hasonlóan
ω =

√
4DT 2/m és γ = 4ΓT/m. Ekkor a (3.4) egyenlet dimenziótlan alakja így alakul:

l̈ = lϕ̇2 − ω2 (l − l0)− 2γl̇ − 1

2
l
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)
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1
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− 1
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)
. (3.6)

Az állandósult állapotot leíró egyenletrendszert r̈ és l̈ mozgásegyenleteit, valamint az impul-
zusmomentum képletet felhasználva kapjuk, figyelembe véve, hogy ϕ̇ = β̇ itt is érvényes:
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Kiküszöbölve az első két egyeletből β̇-t l-re a következő ötödfokú egyenletet adódik:

ω2l5 − ω2l0l
4 − (8ω2 + 4)l3 + 8ω2l0l

2 + 16(ω2 − 3)l − 16ω2l0 = 0.

Bár az egyenlet ötödfokú, mivel minket az a megoldás érdekel, amelyre 0 < l ≪ 1 és l ≈ l0,
ezért ha figyelembe vesszük, hogy ilyen esetben az egyenlet első négy tagja elhanyagol-
ható az utolsó kettőhöz képest, egy közelítő megoldás ránézésre megállapítható. A közelítő
megoldás l ≈ ω2l0/(ω

2 − 3). Ezt felhasználva, Newton–Raphson-módszerrel a keresett l
könnyen meghatározható tetszőleges pontossággal. l ismeretében az egyenletrendszer első
egyenletéből β̇, majd a harmadik egyenletből N0 is megkapható.

Látjuk tehát, hogy ha ezt a dimenziótlanítási módot választanánk, akkor a probléma para-
méterei az N0 impulzusmomentumot meghatározzák. Ez a gyakorlatban a szimulációk során
megnehezíti a kezdeti értékek beállítását. A szimuláció kezdete előtt ugyanis még a kezdeti
értékek beállítása előtt ismernünk kell az N0 impulzusmomentumot, azaz meg kell oldani a
fenti ötödfokú egyenletet és az egyenletrendszert, majd a kezdeti értékeket a már kiszámolt
N0 ismeretében és tiszteletben tartásával kell beállítanunk.

Korábban megállapítottuk, hogy a probléma mozgásegyenleteiben megjelenő paraméte-
rek száma kettő (γ′ és ω′) valamint, hogy a rendszer N0 impulzusmomentuma állandó. Azt
is láttuk, hogy az impulzusmomentum egyszerű kapcsolatba hozható az instabil állandósult
állapot körpályájának a sugarával (N0 = a2). Praktikus okokból a szimulációk többségének
során úgy járunk el, hogy az instabil állandósult állapot a sugarát választjuk hosszegységnek,
azaz L = a. Ezt fogjuk I. fajta dimenziótlanításnak nevezni. Ezzel elérjük, hogy a teljes
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impulzusmonentum egységnyi lesz (N0 = 1), és nem kell megoldanunk a fenti ötödfokú
egyenletet és az egyenletrendszert. Az impulzusmomentum rögzítéséért cserébe azonban azt
az árat fizetjük, hogy a mozgásegyenletekben egy újabb paraméter – a rugó dimenziótlan
hossza – jelenik meg (l0 = L0/L). A probléma paraméterei és l̈ mozgásegyenlete tehát:
ω =

√
4DT 2/m, γ = 4ΓT/m és l0 = L1/L, valamint

l̈ = lϕ̇2 − ω2 (l − l0)− 2γl̇ − 1

2
l

(
1

r31
+

1

r32

)
− r cosα

(
1

r31
− 1

r32

)
, (3.7)

amelyek formailag teljesen megegyeznek a korábban tárgyalt dimenziótlanítási mód össze-
függéseivel. A dimenziótlanítás ilyen fajta választásával a paramétereink igen szemléletesek
lesznek. ω a rugó erősségét, γ a disszipáció erősségét, l0 pedig a rugó feszítettlen hosszának
és az instabil állandósult állapot a sugarának arányát adja meg. Megjegyezzük, hogy a sta-
bil és instabil állandósult állapothoz tartozó körpályák sugarainak értéke nagyon közel esik
egymáshoz, azaz az attraktor állapothoz tartozó körpálya sugara csak egy „hajszálnyival” – a
egyenletrendszer numerikus megoldásai szerint körülbelül 1, 33 · l20-el – kisebb 1-nél. Mielőtt
megválasztanánk a paramétereket, meg kell említenünk, hogy az instabil állandósult állapot-
ban β̇ = 1, ami a „Kepler-törvényből” jól látható. Ebből a dimenziótlan keringési idő 2π-nek
adódik. Ez azért fontos, mert azt is szeretnénk, hogy a modellben a hold rezgési dinamikája
ne sokkal, de valamivel – kb. egy nagyságrendel – gyorsabb legyen, mint a hold keringési
dinamikája. Ezt elérhetjük, ha ω-t 10 nagyságrendűnek választjuk. Tipikusan a dolgozatban
ω = 10. l0 megválasztásánál azt kívánjuk, hogy l0 ≪ r. l0 értékei a [0.01-0.0001] interval-
lunból kerülnek majd ki, tipikus választásaink l0 = 0.01, l0 = 0.005 és l0 = 0.001 lesz.
Később belátjuk, hogy ha az l0 ≪ r feltétel fennáll, akkor a hold dinamikája az l0 para-
métertől valamilyen értelemben független lesz. γ értékét a meglehetősen széles [0.01-100]
intervallumból válaszjuk majd. γ értéke azonban legtöbbször ω ≈ 10 értékének nagyság-
rendjébe fog esni.

A szimulációk során néha alkalmazunk egy másik, gyakorlati szempontból praktikus di-
menziótlanítási módot is. Ezt fogjuk II. fajta dimenziótlanításnak nevezni. Ebben az esetben
a hosszegység egyszerűen a fél nagytengely hossza a szimuláció kezdetén. Ennek a dimenzi-
ótlanítási módnak az az előnye, hogy nem kell a kezdeti értékek megválasztásánál figyelembe
venni az impulzusmomentum értékét.

Az I. fajta dimenziótlanítási módot akkor érdemes használni, ha olyan futtatások ered-
ményeit akarjuk összehasonlítani, amelyek során különböző paramétereket használtunk. Erre
példa az utolsó fejezet, ahol az attraktor elérésének végső stádiumát tárgyaljuk. Itt jól kihasz-
nálható, hogy minden paraméterválasztás esetén a végső pálya sugarai (mint az attraktort jól
közelítő sugarak) gyakorlatilag megegyeznek. Ha ilyen összehasonlítást nem hajtunk végre,
akkor a II. fajta dimenziótlanítási mód is alkalmazható.
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3.1.3. A mozgásegyenletek sorfejtései

Annak érdekében, hogy a szabadsági fokok közti kölcsönhatásokat jobban megérthessük,
sorfejtéseket alkalmazunk. Ha az eredeti egzakt modellünk (3.1) Lagrange-függvényének
dimenziótlan alakját l/r-ben negyedrendig sorbafejtjük, akkor a következő Lagrange-függ-
vényt kapjuk:

L = 1
2

[
ṙ2 + r2β̇2 + l̇2

4
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4
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]
− 1

8
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8
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r2
[1− 3 cos2(ϕ− β)] + 1

128
l4

r4
[3− 30 cos2(ϕ− β) + 35 cos4(ϕ− β)]

]
. (3.8)

Ahogy várjuk, a Lagrange-függvényben a páros Legendre-polinomok jelennek meg. A moz-
gásegyenletek – melyek a sorbafejtett Lagrange-függvényből a korábban már leírt módon
származtathatók – l/r-ben szintén negyedrendig a következők:

0. rend 1. rend 2. rend 3. rend 4. rend

r̈ = rβ̇2− 1
r2

[
1 − 3

8
l2

r2

(
1 − 3 cos2 α

)
+ 5

128
l4

r4

(
3 − 30 cos2 α + 35 cos4 α

)]

rβ̈ =−2ṙβ̇+ 1
r2

[
+ 3

8
l2

r2
sin 2α − 5

64
l4

r4
sin 2α

(
3 − 7 cos2 α

) ]

l̈ = lϕ̇2− 1
r2

[
+ l

r

(
1 − 3 cos2 α

)
− 1

8
l3

r3

(
3 − 30 cos2 α + 35 cos4 α

) ]
−ω2(l − l0)

−2γl̇

lϕ̈ =−2l̇ϕ̇− 1
r2

[
+ 3

2
l
r

sin 2α − 5
16

l3

r3
sin 2α

(
3 − 7 cos2 α

) ]

Általánosan, az n-edik rendű közelítő egyenlet legfeljebb az l/r hányados n-edik hatványát
tartalmazza az r̈, rβ̈, l̈ és lϕ̈ (gyorsulások) egyenleteiben. Az n-edik rendű közelítő egyenlet
definiálja az n-ed rendű modellt vagy n-ed rendű közelítést, míg az eredeti, nem sorbafej-
tett egyenletek az egzakt modellt. Látva a mozgásegyenleteket, feltűnő, hogy a hiányzó
tagok szabályszerűséget mutatnak. Ez annak tulajdonítható, hogy a Lagrange-függvényben
páratlan Legendre-polinomok nem szerepelnek. Annak érdekében, hogy a későbbiek során a
különböző tagokra könnyebben tudjunk hivatkozni, a mozgásegyenleteket az alábbi vektoros
formában is megadjuk:

q̈ = q̈(0) + q̈(1) + q̈(2) + . . . , (3.9)

ahol

q =



r

β

l

ϕ


, q̈(0) =



rβ̇2 − 1
r2

−2 ṙβ̇
r

lϕ̇2 − ω2(l − l0)− 2γl̇

−2 l̇ϕ̇
l


, (3.10)
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q̈(1) =



0

0

− l
r3
(1− 3 cos2 α)

−3
2

1
r3
sin 2α


, q̈(2) =



3
8
l2

r4
(1− 3 cos2 α)

3
8
l2

r5
sin 2α

0

0


, . . . (3.11)

Ebben a jelölésben a zárójelbe tett felső index jelöli a rendet, q(i)j pedig a q(i) vektor j-edik
komponensét.

A 0-dik rendű közelítés esetén (q̈ = q̈(0)) az egyenletrendszer szétesik két részre. Az
első két egyenlet (r̈, β̈) egy tiszta egycentrum-problémát ír le, míg a második kettő (l̈, ϕ̈) a
tömegközépponjuk körül forgó, disszipatív rugóval összekötött két tömegpont problémáját.
Ez a közelítés azért fontos, mert matematikailag is mutatja, hogy a teljes rendszert hogyan
lesz majd érdemes részekre, alrendszerekre bontani. Vizsgálnunk kell majd a hold tömegkö-
zéppontjának mozgását és a hold belső dinamikáját (forgás, rezgés).

Az 1. rend (q̈ = q̈(0) + q̈(1)) fontos kvalitativ eltérésekkel rendelkezik az egzakt modell-
hez képest, melyek a következők. (1) Ezen rend – és általánosan bármely páratlanadik rend
– fontos tulajdonsága, hogy nem származtatható Lagrange-függvényből. Ennek oka, hogy
a mozgásegyenletek 1. és 2. rendű tagjai egyaránt a sorbafejtett (3.8) Lagrange-függvény
l2/r2 tényezőt tartalmazó tagjából származnak. (Hasonló mondható el a mozgásegyenletek
3. és 4. rendű tagjairól és a Lagrange-függvény l4/r4 tényezőt tartalmazó tagjáról is.) Ha a
Lagrange-függvény nem tartalmazza ezt a tagot akkor a 0. rendű közelítést, ha pedig tartal-
mazza akkor a 2. rendű közelítést kapjuk. A ténynek, hogy az 1. rend nem származtatható
Lagrange-függvényből fontos következményei vannak, pl.: az impulzusmomentum nem lesz
megmaradó mennyiség. (2) Ebben a közelítésben a 0. rendhez hasonlóan a tömegközéppont
mozgására szintén az egycentrum-probléma egyenletei adódnak, ami azt is jelenti, hogy a
tömegközépponti mozgás nem változik, a hold ugyanazon a változatlan ellipszispályán ke-
ring. Ez egyben azt is jelenti, hogy a rendszer ilyenkor felfogható úgy, mint egy periodikusan
gerjesztett forgó, rezgő hold, ahol a gerjesztést a tömegközéppont mozgása határozza meg.
A gerjesztést természetesen a q̈(1) vektor harmadik és negyedik elemei írják le. (3) Valójában
a rendszer szabadsági fokainak száma ekkor csak öt és nem nyolc, mint az eredeti, egzakt
modellben. (4) Az egzakt modellben az összes energia csökkenését egyedül a γ-t tartalmazó
tag, azaz a disszipáció határozta meg, ebben a rendben azonban ez már nem igaz, mivel a
tömegközépponti mozgás gerjeszti a hold forgását és rezgését, és ezáltal időnként energiát
ad át vagy vesz el ezektől a szabadsági fokoktól. Ahogy fent már említettük, az energiaát-
adást a q̈(1) vektor harmadik és negyedik elemei határozzák meg. Eközben a tömegközép-
ponti mozgáshoz rendelhető energia (lásd következő fejezet) természetesen állandó. (5) A
legdrasztikusabb különbség azonban az, hogy az 1. rendű modell attraktora egyáltalán nem
az, mint az egzakt modellé (körpálya, 1:1 rezonancia), hiszen itt a tömegközéppont pályája
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nem változhat. Itt a rendszer attraktorát többnyire a tömegközéppont pályájának tulajdon-
ságai határozzák majd meg, ami azt jelenti, hogy a rendszer akár kaotikus attraktorokkal
is rendelkezhet majd. Mindezek ellenére – mint később látni fogjuk – ennek a közelítés-
nek mégis jelentős szerep jut a probléma megértésének szempontjából. Ez a jelentőség főleg
akkor nyilvánul meg, ha az egzakt rendszer viselkedését olyan rövid távon szeretnénk meg-
érteni, amikor a tömegközépponti mozgás még jó közelítéssel periodikusnak mondható. Ha a
későbbiekben olyan attraktrorról beszélünk, amely különbözik a 3.3. ábrán bemutatott stabil
állapottól (körpálya, 1:1 rezonancia), akkor ott természetesen mindig az 1. rendű modellre
és annak – valamely rögzített pályához tartozó – attraktorára gondolunk.

Az 1. rend és a 2. rend mellett definiálunk 1a. és 2a. rendet is. Az 1a. rend az 1. rend
a q

(1)
3 tag nélkül, ami tulajdonképpen azt fejezi ki, hogy a rezgési szabadsági fokot csak a

forgási szabadsági fokon keresztül lehet gerjeszteni, a tömegközépponti mozgás erre nem
képes. A 2a. rend a 2. rend a q

(2)
2 tag nélkül. Ez a rend azt fejezi ki, hogy a tömegközépponti

mozgára a hold forgó és rezgő szabadsági fokai csak a centrális erőkkel analóg módon hatnak
kölcsön. A rend definiálásának gondolata abból származott, hogy kíváncsiak voltunk arra,
vajon kiátlagolódnak-e a mozgás során a nem centrális hatások, és ha igen, akkor milyen
feltételekkel?

A 2. rendű közelítés (q̈ = q̈(0) + q̈(1) + q̈(2)) a legkisebb rendű közelítés, amely kvali-
tatív tulajdonságaiban megegyezik az egzakt modellel (impulzusmegmaradás, energiadisszi-
páció, szabadsági fok, attraktorok). A legfontosabb, hogy a tömegközépponti mozgás vál-
tozása megjelenik a modellben, amelyet q̈(2) első két eleme ír le kvantitatívan. Az első két
mozgásegyenlet utolsó tagjainak (q(4)1 és q(4)2 ) nagyságrendje – figyelembe véve, hogy l és l0
nagyságrendje megegyezik és l0 ≤ 0, 01 – legfeljebb az előző tagok (2. rend) tizezred része
lehet. Hasonló mondható el a harmadik és negyedik egyenlet harmadik rendjében szereplő
q
(3)
3 és q

(3)
4 tagokról is. Ezen nagyságrendi becslések alapján a 2. rendű közelítéstől joggal

várhatjuk, hogy segítségével az egzakt modell viselkedésének kvantitativ jellemzése is lehet-
ségessé válik. Erről azonban azon felül, hogy a tagok nagyságrendjét megbecsültük, kicsit
alaposabban – statisztikai módszerekkel is – meggyőződünk.

A sorfejtés rendjeinek összehasonlítása

Tekintsük a 3.4a ábrát. Ennek elkészítésekor az egzakt mozgásegyenleteket integráltuk 35
különböző kezdeti érték esetén, minden apocentrumon való áthatadás során kiszámoltuk a
szögsebességek átlagát és ezt a < ϕ̇ > átlagos szögsebességet ábrázoltuk az idő függvényé-
ben. A kezdeti excentricitás minden esetben e0 = 0, 1 volt. A görbe vége teljesen vízszintes,
ami azt jelzi, hogy a rendszer mind az 35 esetben rezonáns állapotba került. Az átlag a víz-
szintes szakaszon 1, ami azt jelzi, hogy mind a 35 esetben 1:1 rezonancia állt be. A 3.4b ábrát
az egzakt és a 2. rendű mozgásegyenletek azonos kezdeti értékkel történő integrálása során
kaptuk. A szögsebességeket összehasonlító ábra alapján elmondhatjuk, hogy a trajektóriák
akkor térnek el egymástól, amikor a rendszerben a tranziens kaotikus viselkedés megjele-
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nik (t > 300). Több kezdeti érték esetén is végrehajtva a trajektóriák összehasonlítását,
megállapítható, hogy az egzakt és a 2. rendű közelítés használata során nem tapasztalható
jelentős eltérés a hold dinamikájának jellemző viselkedésében. A fentiek elmondhatók az
összes többi magasabb rendű közelítésről is.

A 3.4a ábrának megfelelő számolásokat minden említett rend esetén elvégeztük (a pa-
raméterek és a kezdeti értékek is ugyanazok). Az ezek alapján kapott grafinonokat mutatja
a 3.5a ábra egymásra rajzolva. Az ábrát látva megállapíthatjuk, hogy a hold dinamikáját
tekintve, az 1a. rendű közelítés eltérő statisztikai tulajdonságokkal rendelkezik, mint az eg-
zakt modell. Ezt a megállapítást a magasabb kezdeti excentricitásokkal végzett vizsgálatok
– amelyek eredménye a 3.5b és 3.5c ábrán látható – csak megerősítik. A 3.5b és 3.5c áb-
rák alapján látható, hogy az ábrázolt időtartam alatt, ezen magasabb excentricitások esetén
még nem tipikus, hogy a rendszer valamely rezonáns állapotba kerül. Az ábrák alapján jól
érzékelhető, hogy a 2. rendnél magasabb rendű modellek az egzakt modellel statisztikailag
azonos viselkedésűek. Meg kell jegyezzük, hogy a 3.5a ábrán megfigyelhető, hogy a 4. rendű
(zöld görbe) és az 1. rendű (sárga görbe) valamivel magasabb értékre álltak be, mint a többi.
Ez a rendszer tranziens kaotikus viselkedése és az 1:1 rezonanciától eltérő más rezonancia-
állapotok jelenléte miatt nincs ellentmondásban a fenti állítással. Csupán arról van szó, hogy
ezen mozgásegyenletek integrálása során nem minden esetben az 1:1 rezonancia állt be. Az
előbbi esetben a nagyobb átlagos érték oka egy darab 5:2, míg a második esetben két darab
szintén 5:2 rezonancia. Rövid időre tehát a különböző magasabb rendű közelítések lényegé-
ben azonos eredményt adnak, amint azt majd a következő (3.6.) ábra kapcsán is diszkutáljuk.

A 3.6. ábrákon az excentricitások változását vizsgáljuk. Ilyen módon a tömegközéppont

(a) (b)

1.00

1.25

1.50

1.75

 0  500  1000  1500  2000  2500  3000

<Φ>

t

.

-1

 0

 1

 2

 3

 4

 5

 0  100  200  300  400  500  600

Φ

t

...

3.4. ábra. (a) A hold átlagos szögsebessége az egzakt egyenletekkel számolva. Kezdeti ér-
tékek: e0 = 0, 1 és ϕ0, ϕ̇0, ahol az átlagoláshoz a ϕ0 ∈ {0; 1; 2; 3; 4; 5; 6} és a ϕ̇0 ∈
{4, 98; 4, 99; 5; 5, 01; 5, 02} értékek által meghatározott rácspontokat használtuk. Paraméte-
rek mindkét grafikon esetén: ω = 10, γ = 1 és l0 = 10−3. (b) A ϕ̇(t) függvény a 2. rendű (pi-
ros) és az egzakt (zöld) mozgásegyenletekkel számolva. Kezdeti értékek: e0 = 0, 1, ϕ0 = 0 és
ϕ̇0 = 5. Az egzakt megoldással való egyezés t ≈ 300 időegységig igen jó. A számolásoknál
a II. fajta dimenziótlanítási módszert alkalmaztuk.
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3.5. ábra. A hold forgásának összehasonlítása az átlagos szögsebességek segítségével, az
egzakt és a különböző rendű esetekben. A paraméterek és a kezdeti értékek ugyanazok, mint
a 3.4a ábra esetén, azzal a kivétellel, hogy a kezdeti excentricitások a (b) és (c) ábránál rendre
e0 = 0, 2 és e0 = 0, 3. A számolásoknál a II. fajta dimenziótlanítási módszert alkalmaztuk.

pályájának változásairól vonhatunk le következtetéseket a különböző rendek esetén. A 3.6a
ábrán ábrázolt minden esetben a rendszer 1:1 rezonanciába kerül. Az 1. és 1a. rendek esetén,
ahogy az várható, nem változnak az excentricitások, hiszen itt nincs a hold dinamikájának
visszahatása a tömegközépponti mozgásra. Mint az a korábbi ábrákról is látható volt, a rend-
szer tipikusan 3000 időegység alatt rezonáns állapotba kerül. Ezen 3000 időegység után az
excentricitás függvények lineárisak az összes esetben. A függvények meredeksége az ex-
centricitások csökkenésének sebességét jelzik. Ezek meredeksége a 2a. rend (világoskék) ki-
vételével mind megegyeznek. Ez azt jelenti, hogy a 2. és 2a. rendeket megkülönböztető ezen
utóbbi esetben β̈ egyenletéből hiányzó 3/8l2/r5 sin 2α tag hozzájárulása a tömegközépponti
mozgás változásához jelentős. A 3.6b ábrán a 3.5a ábrához hasonlóan 35 eset átlagát áb-
rázoltuk minden rend esetén, de most az excentricitásokat átlagoltuk. Itt észrevehető, hogy
azon rendek esetén, amelyeknél 1:1 rezonanciától különböző rezonancia is előfordul, az át-
lagos függvény meredeksége a 3000 időegység után abszolút értékben nagyobb. Ennek oka,
hogy a nem 1:1 rezonanciák esetén az excentricitás csökkenésének jellemző sebessége jóval
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3.6. ábra. A tömegközéppont mozgásának összehasonlítása az excentricitások változásainak
segítségével, az egzakt és a különböző rendű esetekben. (a) Az excentricitások változása
azonos kezdeti értékek, de a különböző rendű mozgásegyenletek használata esetén. A para-
méterek és a kezdeti értékek ugyanazok, mint a 3.4b ábránál. (b) Az excentricitások átlagá-
nak időbeli változása. A paraméterek és a kezdeti értékek ugyanazok mint a 3.4a ábránál. A
számolásoknál a II. fajta dimenziótlanítási módszert alkalmaztuk.

nagyobb. Ha ezen nem 1:1 rezonanciákat az átlagolásból kivesszük, akkor a meredekségek a
2., 3. és 4. rendű esetekben megyegyeznek.

A fentiek alapján tehát a következőképp járunk el. Ha a rendszer viselkedését olyan rövid
távon szeretnénk vizsgálni, amely során a tömegközéppont pályája nem változik jelentősen,
akkor az 1. rendű közelítést alkalmazzuk. Ilyenkor főleg a hold belső dinamikájátnak rövi-
debb távú viselkedésére vagyunk kíváncsiak. Ekkor tisztában kell lennünk azzal, hogy az
ezen közelítésben megjelenő állandósult állapotok, rezonanciák, kaotikus attraktorok, egyéb
jelenségek az egzakt modellben csak akkor jelennek meg, amikor a pályaelemek jó közelítés-
sel megegyeznek a két modellben és a pálya változásának karakterisztikus ideje jóval kisebb
az adott jelenség végbemenetelének karakterisztikus idejénél. Az egzakt modellben csak egy
attraktor létezik, amikor a pálya kör alakú és a hold 1:1 rezonanciában van. Ennek ellenére,
szót ejtünk majd ettől eltérő attraktorokról, ilyenkor az 1. rendű modellben attraktorként vi-
selkedő, az egzakt modellben természetesen csak ideiglenesen jelen lévő állapotokról van
szó.

A 2. rend szerepe az, hogy segítségével értjük és magyarázzuk meg az egzakt modell nu-
merikus megoldásaikor megfigyelt jelenségeket. A többi rend használatát mellőzük az aláb-
biak miatt: az 1a. és 2a. modellek viselkedése statisztikailag eltért az egzakt modellétől. A 3.
rendű modellben az impulzusmegmaradás nem érvényesül, míg a 4. rendű modell nem mond
lényegesen többet a 2. rendűnél.
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3.1.4. A rendszer alrendszerei

A rendszer alrendszerei, azok energiái és jellemzői

Annak ellenére, hogy a forgás-keringés probléma vizsgálatára megalkotott modell a létező
legegyszerűbb, korántsem nevezhető egyszerűnek. Az előző fejezetben a 0. rendű közelítő
egyenleteknél mondottak alapján praktikus a rendszert három alrendszerre bontani és meg-
vizsgálni az ezek közti kölcsönhatásokat. A három alrendszer a teljes rendszer Etotal ener-
giájának felosztásával definiálható legegyszerűbben, illetve az ezen energiákhoz tartozó sza-
badsági fokokkal. A rendszer teljes Etotal energiáját tehát felbontjuk Ec tömegközépponti-
vagy pálya-, Ev vibrációs- vagy rezgési- és Er rotációs- vagy forgási energiákra, amelyeket
rendre a következőképp definiálunk:

Ec =
1

2

(
ṙ2 + r2β̇2

)
− 1

r
, (3.12)

Ev =
1

8

[
l̇2 + ω2(l − l0)

2
]
, (3.13)

Er =
1

8
l2ϕ̇2 − 1

2r1
− 1

2r2
+

1

r
≈ 1

8
l2ϕ̇2 +

1

8

l2

r3
(
1− 3 cos2(ϕ− β)

)
. (3.14)

Ez utóbbinak már a sorfejtett alakját is felírtuk.

Érdemes az N0 teljes impulzusmomentumot is felbontani a tömegközéppont mozgásához
tartozó N1 és a hold forgásához tartozó N2 részekre. Ezek természetesen a következők:

N1 = r2β̇, N2 =
1

4
l2ϕ̇, (3.15)

és N0 = N1 + N2. A rendszer alrendszereinek állapotát nemcsak a hozzájuk rendelt fenti
mennyiségekkel, hanem a hozzájuk tartozó általános koordinátákkal és sebességekkel is jel-
lemezhetjük: r, ṙ, β és β̇ a tömegközépponti, l és l̇ a hold rezgési, míg α (vagy ϕ) és ϕ̇ a hold
forgási alrendszeréhez tartozik.

Mivel a hold tömegközéppontja jó közelítéssel ellipszispályán mozog, ezért a tömeg-
középponti alrendszer állapota kényelmesebben jellemezhető a hold pályájának oszkuláló
pályaelemeivel. A probléma síkbeli – és a koordinátarendszer természetes módon ehhez iga-
zodva lett megválasztva – ezért nincs értelme mind a hat pályaelemet vizsgálni. A csomó-
vonal helye értelmezhetetlen, ezért a felszálló csomó hossza és a pericentrum argumentuma
szintén. Helyettük az ω̃ pericentrumhosszúsággal adjuk meg a pericentrum helyzetét. A pá-
lyahajlást szintén nincs értelme vizsgálni, hiszen értéke mindig 90◦. Így a használt pályaele-
mek a következők: az a fél nagytengely, az e excentricitás, az ω̃ pericentrumhosszúság és a τ
pericentrum átmenet időpontja. Megjegyezzük, hogy szintén a csomóvonal definiálatlansága
miatt nem értelmezhető a hold tömegközépponjának u szélességi argumentuma, helyette a
már korábban bevezetett β szöget (valódi pályamenti hosszúság) használjuk, ami a valódi
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anomália és a pericentrumhosszúság összege (itt eltérünk ennek hagyományos w jelölés-
módjától). A pályaelemeket megadó összefüggések dimenziótlan alakja a kéttest-probléma
alapján a következők: a fél nagytengely és az excentricitás

a = − 1

2Ec

, e =
√
1 + 2EcN2

1 , (3.16)

valamint a pericentrumhosszúság

ω̃ = β − v, (3.17)

ahol a v valódi anomália

v = arccos
N2

1/r − 1

e
. (3.18)

A pericentrum átmenet időpontjához előszőr a

tg
v

2
=

√
1 + e

1− e
tg
E

2
(3.19)

összefüggés alapján megkapjuk az E excentrikus anomáliát, majd az

n = a−3/2 (3.20)

Kepler-törvény alapján a középmozgást. Ekkor az

E − e sinE = n(t− τ) (3.21)

Kepler-egyenletből a pericentrum átmenet időpontja

τ = t− E − e sinE

n
(3.22)

módon adódik.

Az alrendszerek állapotának időbeli változásai

Az alrendszerek állapotának időbeli változásait – természetesen a hozzájuk tartozó szabad-
sági fokokon kívül – az előző fejezetben felsorolt mennyiségek pillanatnyi időderiváltjával,
valamint ezek valamely praktikusan megválasztott időtartamra vett átlagaival jellemezzük.
Az alrendszerek időderiváltjait kiszámítva, azokban megtalálhatók az általános koordináták
második deriváltjai. Felhasználva a 2. rendig sorbafejtett mozgásegyenleteket, az időderivál-
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tak kapcsolatba hozhatók a sorbafejtett mozgásegyenletek tagjaival. Az alrendszerek energi-
áinak időderiváltjai ezek alapján a következőképpen alakulnak:

Ėc = ṙ

(
r̈ +

1

r2

)
+ rṙβ̇2 + r2β̇β̈ = ṙq

(2)
1 + r2β̇q

(2)
2 , (3.23)

Ėv =
l̇

4

(
l̈ + ω2(l − l0)

)
=

l̇

4

(
lϕ̇2 − 2γl̇ + q

(1)
3

)
=

1

4
ll̇ϕ̇2 − 1

2
γl̇2 +

l̇

4
q
(1)
3 , (3.24)

Ėr =
1

4
ll̇ϕ̇2 +

1

4
l2ϕ̇ϕ̈+

1

4

ll̇

r3
(
1− 3 cos2(ϕ− β)

)
− 3

8

l2ṙ

r4
(
1− 3 cos2(ϕ− β)

)
+

+
3

8

l2

r3
(ϕ̇− β̇) sin [2(ϕ− β)] = −1

4
ll̇ϕ̇2 +

1

4
l2ϕ̇q

(1)
4 +

1

4

ll̇

r3
(
1− 3 cos2(ϕ− β)

)
−

−3

8

l2ṙ

r4
(
1− 3 cos2(ϕ− β)

)
+

3

8

l2

r3
(ϕ̇− β̇) sin [2(ϕ− β)] , (3.25)

Ėtotal = −1

2
γl̇2 +

l̇

4
q
(1)
3 +

1

4

ll̇

r3
(
1− 3 cos2(ϕ− β)

)
+ ṙq

(2)
1

−3

8

l2ṙ

r4
(
1− 3 cos2(ϕ− β)

)
+

1

4
l2ϕ̇q

(1)
4 + r2β̇q

(2)
2 +

3

8

l2

r3
(ϕ̇− β̇) sin [2(ϕ− β)] . (3.26)

Ez utóbbiba beírva a megfelelő q
(i)
j kifejezéseket 2. rendben természetesen Ėtotal =

−1
2
γl̇2 adódik. Hasonló módon az impulzusmomentumok időderiváltjai:

Ṅ1 = 2rṙβ̇ + r2β̈ = r2q
(2)
2 , (3.27)

Ṅ2 =
1

2
ll̇ϕ̇+

1

4
l2ϕ̈ =

1

4
l2q

(1)
4 . (3.28)

A teljes impulzusmomentum időderiváltja 2. rendben természetesen nullának adódik (Ṅ0 =

Ṅ1 + Ṅ2 = 0).

A probléma tulajdonképpen egy perturbált kéttest-probléma, és mint ilyen a hold pá-
lyaelemeinek változásai meghatározhatók a bolygómozgások Lagrange-egyenleteivel, ha a
perturbációs függvény ismeretes a pályaelemek függvényében. Mi azonban most nem ezt az
utat követjük, hanem egy egyszerűbbet. Mint lentebb látni fogjuk, ebben a problémában a pá-
lyaelemek időderiváltjai egyszerűen kiszámolhatók, és a sorfejtett mozgásegyenletben lévő
tagokkal egyértelműen kapcsolatba hozhatók a fenti összefüggések segítségével. Számunkra
főleg az Ec energiához köthető pályaelemek, azaz a fél nagytengely és az excentricitás idő-
beli változása lesz érdekes. Ezen pályaelemek időderiváltjai a következők:

ȧ =
1

2

1

E2
c

Ėc = 2a2Ėc, (3.29)
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ė =
1

e
(ĖcN

2
1 + 2EcN1Ṅ1). (3.30)

Ha ezekbe az egyenletekbe a fenti energia és impulzusmomentum deriváltakat beírjuk, máris
megkapjuk a pályaelemek időderiváltjainak a sorfejtésekben megjelenő q

(j)
i tagoktól való

függését.

A dolgozatban azokat az időpillanatokat, amikor a hold a pericentrumban tartózkodik
ti-bel jelöljük. Az i index mutatja, hogy hányadik pericentrum-átmenetről van szó. Az al-
rendszerekhez tartozó energiák és jellemző mennyiségek rövid idő alatt relatíve nem sokat
változnak, jelentős változásukhoz általában a hold dinamikájához tartozó tipikus időskálához
képest hosszabb időnek kell eltelnie, ami általában már a keringési idő többszöröse. Ha egy
f mennyiséget (pl. tömegközépponti energia vagy excentricitás) olyan hosszú időn keresztül
vizsgálunk, hogy változása már jelentős, akkor azt általában csak azon ti időpillanatokban
ábrázoljuk, amikor már jelentős eltérés figyelhető meg. Ekkor az idő jelőlésénél feltüntet-
jük az i indexet annak hangsúlyozására, hogy a mennyiségek értékeinek ábrázolása csak
a pericentrumátmenetek időpontjaiban történt meg. Ilyen esetekben a változó mennyiségek
pillanatnyi deriváltjai helyett azoknak q számú keringésre átlagolt időderiváltjait vizsgáljuk.
Ezen kiátlagolt deriváltakat a < ḟ >q módon jelöljük, azaz

< ḟ >q (ti) =
1

ti+q − ti

ti+q∫
ti

ḟ(t)dt. (3.31)

Azt, hogy a kiátlagolás hány keringésre történik a forgási állapot határozza meg. Legtöbbször
q = 1, ilyenkor a q indexet elhagyjuk.

3.2. A modell részletes vizsgálata

3.2.1. A hold dinamikájának függetlensége a holdmérettől

Vezessük be az x = l/l0 mennyiséget, ami szemléletesen a rugó relatív hosszát jelenti a
nyújtatlan rugó hosszához viszonyítva. Felhasználva, hogy l = l0 · x, l̇ = l0 · ẋ és l̈ = l0 · ẍ,
a másodrendű egyenletekben l-et és deriváltjait lecserélhetjük x-re és deriváltjaira. Ekkor az
alábbi egyenletrendszert kapjuk.

0. rend 1. rend 2. rend

r̈ =rβ̇2 − 1
r2

+l20
3
8
x2

r4
(1− 3 cos2 α)

β̈ =−2 ṙβ̇
r

+l20
3
8
x2

r5
sin 2α

ẍ =xϕ̇2 − ω2(x− 1)− 2γẋ − x
r3
(1− 3 cos2 α)

ϕ̈ =−2 ẋϕ̇
x

−3
2

1
r3
sin 2α

(3.32)
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Az egyenletrendszer harmadik és negyedik egyenletében az l0 paraméter nem szerepel, még
az első két egyenletben is csak az utolsó tagokban jelenik meg. Ezek alapján a modell 1.
rendben l0 értékétől függetlenül viselkedik. Ezt úgy is megfogalmazhatjuk, hogy a hold for-
gási dinamikája független az l0 mérettől. Az l0-függés csak a 2. rendben jelenik meg. Az
előző fejezetben megmutattuk, hogy az Ec tömegközépponti energia idő szerinti deriváltja
az l0-at tartalmazó tagoktól lineárisan függ. Mivel ezen tagok l0-tól négyzetesen függnek, így
az Ec energia időbeli változása is l20-el lesz egyenesen arányos. A tömegközépponti energia a
fél nagytengellyel és az excentricitással is kapcsolatos, ezért elmondható, hogy ezek időbeli
változása is intenzívebb lesz nagyobb holdméret esetén.

3.2.2. A hold egyensúly körüli kis rezgései

Vizsgáljuk meg a modellt 1. rendben azzal a feltételezzéssel, hogy a tömegközéppont r = 1

sugarú körpályán mozog és a hold kis rezgéseket végez az egyensúlyi állapota körül. Az
N2 impulzusmomentum legyen egységnyi, ekkor ugyanis a Kepler-törvény miatt β̇ = 1. A
vizsgálathoz az (3.32) egyenletrendszert használjuk első rending, mely független l0-tól. Az
egyenletrendszer 3. egyenlete alapján az x változó x∞ egyensúlyi értéke meghatározható, ha
figyelembe vesszük, hogy egyensúlyban ẍ = 0, ẋ = 0, α = 0, ϕ̇ = β̇ + α̇ = 1 és r = 1.
Ekkor x egyensúlyi értéke

x∞ =
ω2

ω2 − 3
. (3.33)

Jelöljük az x egyensúlyi értékétől való eltérését ∆x-el, azaz vezessük be a ∆x = x − x∞

mennyiséget. A (3.32) egyenletrendszer alapján felirhatjuk ∆x és α mozgásegyenletét:

∆̈x = (x∞ +∆x)(1 + α̇)2 − ω2(x∞ +∆x− 1)− 2γ∆̇x−

−(x∞ +∆x)(1− 3 cos2 α),

α̈ = −2
∆̇x(1 + α̇)

x∞ +∆x
− 3

2
sin 2α.

Figyelembe véve (3.33)-at valamit, hogy az egyensúly közelébe vagyunk, azaz ∆x, ∆̇x, α
és α̇ mind kis mennyiségek, sorbafejtés után csak az első rendű tagokat megtartva a

∆̈x = −(ω2 − 3)∆x+ 2x∞α̇− 2γ∆̇x (3.34)

α̈ = − 2

x∞
∆̇x− 3 α. (3.35)

egyenleteket kapjuk. Mivel az egyenletek lineárisak, a következő – időben exponenciálisan
csökkenő amplitudóval rezgő mozgást leíró – komplex próbafüggvények segítségével hatá-
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rozzuk meg a megoldásukat:

∆x(t) = α0Y eδteiΩt, α(t) = α0 e
δtei(Ωt+φ), (3.36)

ahol α0 jelöli az α(t) függvény amplitudóját, α0Y pedig az ∆x(t) függvényét, Y a két
amplitudó aránya, δ < 0 a függvények csillapodását meghatározó exponens, Ω a függvé-
nyek körfrekvenciája és végül φ a két függvény fáziseltérése. A próbafüggvényeket beírva
az egyenletekbe és szétválasztva azok valós és képzetes részét, egy négy egyenletből álló
egyenletrendszert kapunk az Y (ω, γ), δ(ω, γ), Ω(ω, γ), valamint a φ(ω, γ) függvényekre.
A számolásokat egyszerűségük és hosszadalmasságuk miatt nem részletezzük, csak megje-
gyezzük, hogy érdemes az eiφ tényezőt (a + ib) algebrai alakba írni a számolások alatt. A
kapott egyenletek megoldásait állandó ω = 10-es paraméterértékre, de változó γ értékre a
3.7 ábrasorozat mutatja. Az ábrák alapján a következőket mondhatjuk: meglepő módon a rez-
gések δ csillapodási tényezője nem monoton függvénye a rugó γ csillapodási tényezőjének.
A függvény a γ = 28, 4-es érték körül minimummal rendelkezik, azaz ezen γ érték esetén
csillapodnak leggyorsabban a rezgések. A csillapodás kisebb mértékének oka ennél kisebb
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3.7. ábra. Az ábrák rögzített ω = 10-es értékre mutatják az δ csillapodási tényező, az Ω
körfrekvencia, a φ fáziseltérés és az Y amplitudóarány γ függését. Az Ω(γ) függvény esetén
berajzolt vízszintes kék vonal a

√
3 értékét jelöli, míg a félig látható piros pont magyarázatát

lásd a szövegben. A számolásoknál az I. fajta dimenziótlanítási módszert alkalmaztuk.
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γ esetén a rugóban történő kisebb disszipáció. Az ennél nagyobb γ esetén pedig a kisebb
csillapodás oka az, hogy a rugó viselkedése egyre közelebb kerül egy merev rúdéhoz. Ez a
γ → ∞ esetre jellemző merev rúd viselkedés az Ω és az Y függvényeken is megfigyelhető.
Az Ω függvény végtelenbeli

√
3 értéke ugyanis α̈ egyenlete alapján érthető, ha benne a ∆̇x-ot

tartalmazó tagot elhagyjuk (a merev rúd hossza nem változik). Az Y függvény végtelenbeli
zérus határértéke pedig egyértelmű indikátora a merev rúd viselkedésnek.

A bevezetőben már említettük, hogy a [4] irodalom nagyon hasonló rendszert vizsgál, de
ott disszipáció nincs (γ = 0). Az irodalomban lévő eredmények alapján az Ω függvénynek
(a mi paramétereinkkel kifejezve)

√
3(1 − 2/ω2)-et kell felvennie a γ = 0 esetben. Ezt az

értéket piros pont jelzi a grafikonon. A grafikon alapján elmondható, hogy a librációs mozgás
frekvenciája minden γ érték esetén igen közel van

√
3-hoz. A vizsgálatot más ω értékre

elvégezve belátható, hogy a
√
3-as érték az ω értéktől is független. A későbbiekben ennek

az eredménynek még jelentősége lesz az 1:1 rezonancia bifurkációjánál. A φ fáziseltérés
grafikon φ(0) = −π/2 értéke az impulzusmonentum megmaradása alapján értelmezhető.
Ahogy γ értéke növekszik, a fáziseltérés csökken, azaz egyre inkább elmondható, hogy a
rugó hosszát a rugó két végén elhelyezkedő tömegpontra ható centrifugális erő határozza
meg.

3.2.3. A rezonanciafüggvény

A következőkben definiálunk két függvényt, amelyek a szimulációk eredményeinek vizsgá-
lata során hasznosak lesznek.

ρ(i) ≡ R(ti) =
1

2π

ti+1∫
ti

α̇ dt+ 1, i = 0, 1, 2, 3 . . . (3.37)

Itt az első – integrált tartalmazó – tag a hold által megtett fordulatok számát mutatja a vezér-
sugárhoz viszonyítva, két egymást követő pericentumátmenet között. A ρ függvény értelme-
zési tartománya a természetes számok halmaza. Ezen függvény argumentuma a pericentrum
átmenetek sorszámát mutatja. Az R függvény csak a pericentrumátmenetek időpontjában van
értelmezve (argumentuma mindig egy olyan időpont, amikor a hold a pericentrumban tartóz-
kodik). Mind a ρ, mind a R függvényt rezonanciafüggvénynek fogjuk nevezzni. Az azonos
elnevezés oka a függvények azonos tartalma. A rezonanciafüggvények előnye a klasszikus
keringési és körülfordulási idők hányadosának vizsgálatával szemben az, hogy használatuk-
kal eliminálódnak a pályaelem-változások (pl. pericentrum precesszió, pericentumátmenet
idejének változása) által okozott és az idő előrehaladtával egyre akkumulálódó pontatlansá-
gok. A keringési idő klasszikusan ugyanis a hold 2π radián elfordulásához tartozó időtartam
és nem a két pericentrum átmenet közt eltelt idő. Mi egy keringési perióduson innentől fogva
azt az időintervallumot értjük, ami alatt a hold a pericentrumból újra a pericentrumba érke-
zik.
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Gondolatban legyen most a rendszer p : q rezonanciaállapotban és tekintsünk el a hold
pericentumbeli állapotának azon kicsi változásaitól, amelyek a pályaelemek lassú változá-
sából származnak. Ebben az állapotban a ρ rezonanciafüggvény periodikus, periódusa q és
igaz, hogy

j+q∑
i=j

ρ(i) = p, (3.38)

illetve, hogy a q periódus alatt a hold vezérsugárhoz viszonyított körülfordulásainak száma
éppen p− q. Ilyen állapotban a ρ függvény q periódusra kiátlagolt értéke éppen p/q.

Definiáljuk most újra a p : q rezonanciaállapotokat a klasszikustól eltérően a következő-
képp. A rendszer rezonanciaállapotban van, ha a ρ rezonanciafüggvény periodikus, és igaz,
hogy az egy periódus alatti függvényértékek összege éppen egész vagy félegész számot ad.
Ha a függvény legkisebb periódusa q és a q periódus alatti függvényértékösszeg p, akkor azt
mondjuk, hogy a rendszer p : q rezonanciában van. A félegész függvényértékösszeg meg-
engedését a hold szimmetriája indokolja. A periodikus tulajdonság az R függvényre csak
közelítőleg érvényes, mivel a pályaelem-változások miatt egyáltalán nem biztos, hogy a pe-
ricentrumátmenetek közt eltelt időtartam nem változik. Ennek ellenére, mint látni fogjuk, az
R függvény használata grafikonok készítésénél praktikusabb. A rezonanciafüggvény tulaj-
donságainak jobb megértése érdekében, tekintsünk két példát.

Az első legyen a 3 : 2 rezonacia. Ekkor, két keringési periódus alatt a hold 1-et, egy ke-
ringési periódus alatt pedig átlagosan felet fordul körbe a vezérsugárhoz viszonyítva. A két
periódus alatt azonban a relatív körülforgás általában nem azonos. Tegyük fel, hogy az első
periódus alatt 1/2-nél nagyobb, a második periódus alatt pedig 1/2-nél kisebb a relatív for-
dulatok száma. Ez a rezonanciafüggvényre nézve azt jelenti, hogy értéke az első periódusra
nézve 1, 5-nél nagyobb, míg a második periódusra nézve 1, 5-nél kisebb. Ha ekkor arány-
lag hosszabb időre ábrázoljuk az R rezonanciafüggvényt úgy, hogy a pontok kellően sűrűn
helyezkedjenek el, akkor két vizszintes vonalat fogunk látni, amelyek az 1,5 alatt és felett
haladnak épp annyival, amennyivel az első és második periódusok alatt a relatív körülfordu-
lások eltértek az 1/2-es értéktől.

A második példánkban tekinsük a holdnak egy olyan forgási állapotát, amelyben a ρ re-
zonanciafüggvény periódusa pontosan kettő (q = 2). A két periódusra vett átlagos relatív
körülforgás legyen zérus, de úgy, hogy az első periódus alatt az elfordulás legyen ϵ > 0 (po-
zitív), míg a második periódus alatt −ϵ (negatív). Ekkor a rezonanciafüggvényt ábrázolva az
1− ϵ, 1 + ϵ értékeknél láthatunk vízszintes vonalat. Definíciónk szerint ez az állapot a 2 : 2

rezonancia. Klasszikusan ezt az állapotot nem szokás megkülönböztetni az 1:1 rezonanciá-
tól, azt szokás mondani, hogy a hold az 1:1 rezonancia körül „librál”. 1:1 rezonanciában a
ρ értéke konstans 1 értékű. Később látni fogjuk, hogy a megkülönböztetés lényeges, mert a
rendszer viselkedése 1:1 és 2:2 rezonancia esetén jelentős mértékben eltér. Jó, ha szoktatjuk
magunkat a gondolathoz, hogy beszélhetünk akár 3:3 vagy akár, mert erre is akad példa a
vizsgált rendszerben, 15:5 rezonanciákról is. Ez utóbbit klasszikusan 3:1 rezonanciának ne-
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veznénk, mert 5 periódus alatt a hold 15-ször, azaz egy periódus alatt álagosan 3-szor fordul
körbe. A következőkben a rezonanciafüggvénynek központi szerep jut a forgási állapotok
jellemzésében. Megmutatkoznak előnyei és hiányosságai is. Ez utóbbiak felderítése közben
válik majd lehetségessé, hogy a rezonáns állapotok teljesen egyértelműen jellemezhetők le-
gyenek.

3.2.4. A modell numerikus szimulációjának módszere

A modell numerikus vizsgálatának fő módszere a (3.2, 3.3, 3.7, 3.5) dimenziótlan egzakt,
és a (3.9) 1. rendű közelítő mozgásegyenletek numerikus integrálásán alapul. Mivel a mo-
dell nem konzervatív, ezért az égi mechanikában gyakran használt szimplektikus integrá-
lási módszerek nem alkalmazhatók. Kézenfekvőnek bizonyult a klasszikus explicit Runge–
Kutta-módszer [39] alkalmazása, amelynek negyedrendű változata már minden igényünket
kielégítette (az összimpulzusváltozás és a modellbeli disszipáción felüli teljes ergiaváltozás
nagyságrendje kellően kicsi volt).

A numerikus szimulációk során első tapasztalatunk az volt, hogy a rezgési szabadsági
fok esetlegesen meglévő kezdeti saját oszcillációi nagyon hamar eltűntek. Ettől kezdve a
rugó kvázi egyensúlyi helyzetbe kerül, és mozgását többnyire a többi szabadsági fok szabja
meg. A A függelékben megmutatjuk, hogy a rugó kvázi lequ egyensúlyi hossza nagyon jól
leírható a

lequ =
ω2l0

ω2 − ϕ̇2 + 1
r3
(1− 3 cos2 α)

(3.39)

egyenlettel, valamint azt is, hogy ez a hossz jó közelítést ad l értékére is. Megjegyezzük,
hogy ez egyben azt is jelenti, hogy a hold dinamikája effektíve úgy viselkedik, mintha fá-
zistere nem négy-, hanem csak kétdimenziós lenne. A rendszer ezen tulajdonsága miatt a
dolgozatban általában olyan kezdeti állapotokat használunk, amelyek esetében a szimuláció
elején a rugó belső dinamikájából fakadóan nem oszcillál hevesen.

A kezdeti állapotokat mindig a hold ϕ szögének és ϕ̇ szögsebességének, valamint a pálya
e excentricitásának megadásával határozzuk meg. Minden további változót (r, ṙ, β, β̇, l és
l̈) ezekből számoluk. Az I. fajta dimenziótlanítás esetén a következő módon járunk el. Az
egyszerűség kedvéért kezdetben az ω̃ = 0 választással élünk, és a holdat a pericentrumba
helyezzük (β = ω̃ = 0, ṙ = 0). Ezen dimenziótlanítási mód esetén a Poincaré-metszeteket is
a pericentrumban készítjük majd. A többi általános koordináta és sebesség kezdeti értékének
kiszámítása ezek után a következő. Először a kéttest-probléma egyenletei alapján nagyon jó
közelítéssel meg tudjuk mondani a kezdeti r értéket, azzal a feltételezéssel, hogy N1 = 1.
Ezután a fenti (3.39) egyenlet alapján kiszámoljuk lequ-et, és l-et ezzel tesszük egyenlővé. A
rezgési szabadsági fok sebességét nullára állítjuk be (l̇ = 0). Az l rugóhossz és ϕ̇ ismeretében
számolható N2, és az N0 = N1 +N2 összefüggés alapján N1 is, hiszen N0 = 1. A kiszámolt
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N1 tömegközéppont pályájához tartozó impulzusmomentum és a kéttest-probléma összefüg-
gései alapján megadható β̇ és a már helyes, kissé módosult r is. A gyarorlat azt mutatja, hogy
ezzel az eljárással sikerül elkerülni a kezdeti állapotokban a hold heves oszillációját. Ha kü-
lön nem teszünk említést a dimenziótlanításról egy szimulációs eredmény bemutatása során,
akkor ezt a dimenziótlanítási módot alkalmazzuk.

A II. fajta dimenziótlanítási mód használata esetén az eljárás jóval egyszerűbb. Ekkor
kezdetben az ω̃ = π választással élünk, és a holdat az apocentrumba helyezzük (β = 0,
ṙ = 0). Ezen dimenziótlanítási mód esetén a kezdeti fél nagytengelyt egységnyi hosszúságú-
nak (a = 1) választjuk, és mivel az excentricitást ismerjük, a pályához tartozó r, ṙ, β, β̇ válto-
zókat a kéttest-probléma képletei alapján könnyen kiszámolhatjuk. A rezgési szabadságfok-
hoz tartozó l és l̇ változókat, ugyanúgy számolhatjuk, mint az I. fajta dimenziótlanítási mód
esetén (l = lequ és l̇ = 0). Ezen dimenziótlanítási mód használatakor a Poincaré-metszeteket
az apocentrumban készítjük.

3.2.5. A rezonáns és kaotikus állapotok váltakozása

A megalkotott modell viselkedése rezonanciák tekintetében igen gazdag. Ezen gazdagság
bemutatására tekintsük a 3.8. ábrát, ami egy olyan numerikus szimuláció eredménye, amely-
nek kezdeti állapotában az excentricitás értéke az aránylag magas e = 0, 4-es érték. Az
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3.8. ábra. Az excentricitás (bal oldali ábra, felső piros görbe a hozzá tartozó függvényér-
tékeket a jobb oldali függőleges tengelyről lehet leolvasni) és a tömegközépponti energia
(bal oldali ábra, alsó zöld görbe a hozzá tartozó függvényértékeket a bal oldali függőle-
ges tengelyről lehet leolvasni), valamint az R rezonanciafüggvény (jobb oldali ábra) az idő
függvényében. A szimuláció során az egzakt mozgásegyenleteket használtuk a következő
paraméterekkel: l0 = 0, 005, ω = 10 és γ = 0, 1. A szimuláció kezdeti értékei: e = 0, 4,
ϕ = 0, ϕ̇ = 0, 5. A grafikokon az idő millió időegységben szerepel (106). A számolásoknál a
I. fajta dimenziótlanítási módszert alkalmaztuk.

ábrák az idő függvényében mutatják az excentricitás (bal fent – piros) és a tömegközép-
ponti energia értékét (bal lent – zöld), valamint a rezonanciafüggvényt (jobb oldali ábra).
Az utóbbi alapján könnyedén elkülöníthetjük a rezonáns és nem rezonáns időszakokat (füg-
gőleges szaggatott vonalak). Ha megvizsgáljuk a tömegközépponti energia változását (zöld
görbe) ezekben az időszakokban, akkor azt láthatjuk, hogy egy időszakon belül a függvény
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meredeksége jó közelítéssel állandó, és az csak az időszakok határán változik ugrásszerűen
(törések). Mivel a meredekség a korábban már bevezettet < Ėc > mennyiséggel egyezik
meg, ezért elmondhatjuk, hogy a tömegközépponti energia átlagos csökkenésének értéke az
adott rezonanciaállapotra jellemző mennyiség. Ennek magyarázata egyszerű. Egy p : q re-
zonáns időszakon belül a hold igen jó közelítéssel ugyanazt a periodikus mozgást végzi,
miközben az < Er >q + < Ev >q átlagos energiája állandónak tekinthető. A periodikus
mozgásból következően az általa q periódus alatt disszipált energia

ti+q∫
ti

−1

2
γl̇2dt. (3.40)

Mivel a hold q periódusra kiátlagolt energiája állandó, ezért az ezen időszak alatt disszi-
pált energiát a holdnak a tömegközépponti energiától kell megkapnia, különben a rezonan-
cia megszűnne. A hold által disszipált energia tehát megegyezik a tömegközépponti energia
csökkenésével.

A (3.16)-os egyenletek alapján a tömegközépponti energia csökkenésével együttjár az a

fél nagytengely és az e excentricitás csökkenése is (ne felejtsük, hogy Ec < 0 és csökken),
valamint mivel az N1 pályaimpulzus momentum jó közelítéssel állandó, így az excentricitás
görbéjének konkávitása – ami a 3.8. bal oldali ábrán jól kivehető – is érthető. Meg kell még
jegyezzük, hogy Kepler III. törvénye miatt, a fél nagytengely csökkenésével a keringési idő
csökkenése is együtt jár. A fent elmondottak alapján az Ec függvény szigorúan csak akkor
tekinthető linearisnak, ha azt a pericentrum átmenetek i szorszámainak függvényében áb-
rázoljuk. Mivel a fél nagytengely csökkenésével a keringési idő is csökken, ezért ha az Ec

függvényt a ti idő függvényében ábrázoljuk, akkor enyhén konkáv függvényt kapunk. Igaz,
nem feltűnő első pillantásra, de ez a konkávitás érzékelhető az 3.8. ábrán is, ha a bal ol-
dali grafikon Ec (zöld) görbéjét a 1, 5 · 106 < ti < 2, 5 · 106 időszakban jobban szemügyre
vesszük. Mivel azonban ezen konkávitás többnyire igen gyenge, így nem követünk el nagy
hibát, ha az Ec függvényt a ti időpontok függvényében is lineárisnak tekintjük. Az ábrából
az is kitűnik, hogy a nem rezonáns időszakokra is jellemző az Ec függvénynek egy jól meg-
határozott meredeksége. Mint láttuk, a tömegközépponti energia csökkenése az excentricitás
csökkenését is maga után vonja, ha az N1 impulzusmomentum állandó. Tipikusan rezonáns
időszakok végeztével, rövidebb időszakokra előfordulhat, hogy ez a csökkenés nem telje-
sül. Ennek az az oka, hogy ilyenkor a pálya is kaphat vissza valamennyi energiát, illetve
impulzusmomentumot a holdtól.

Ejtsünk szót röviden az eddig nem érintett két – az Ec tömegközépponti energiától füg-
getlen – pályaelemről is. A 3.9. ábra a pericentrum egy periódus alatti ∆ω̃ elfordulásának
szögét ábrázolja az idő függvényében. Az ábrán szintén jól kivehetők a rezonáns és nem re-
zonáns időszakok. A rendszer 1, 1 · 106 dimenziótlan időegység után 1:1 rezonancába kerül.
Ekkor megfigyelhető, hogy a pericentrum elfordulása konstans, pozitív és minden korábbi
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3.9. ábra. A pericentrum egy periódus alatti ∆ω̃ eltolódása (radiánban) az idő függvényében.
Paraméterek: l0 = 0, 01, ω = 10 és γ = 0, 1. A kezdeti értékek: e = 0, 4, ϕ = 0 és
ϕ̇ = 1, 0. (A 3.10. ábra jobb alsó grafikonja is ugyanezen eredmények alapján készült.) A
számolásoknál az I. fajta dimenziótlanítási módszert alkalmaztuk.

értéknél nagyobb. A korábbi rezonáns szakaszokról azonban hasonló nem mondható el, azok
aránylag rövid idő alatt is jelentősen változhatnak, sőt még előjelük sem azonos. A pericent-
rum elfordulásának 10−3 radián nagyságrendű értéke a problémában azon az időskálán, amin
a hold dinamikája zajlik, nem tűnik jelentősnek, így ezt a jelenség nem játszik fontosabb
szerepet a rendszer viselkedésének megértésében. A vizsgálat azonban indokolt volt, mert
látnunk kellett, hogy a gyakorlatban a hold Kepler-pályán való mozgása igen jó közelítéssel
teljesül. A probléma negyedik pályaeleme a pericentrum átmenet időpontja. Ennek válto-
zása a keringési idők és a pericentrumprecesszió alapján jól értelmezhető. Azon túl, hogy
a pericentrumprecesszió jelenségét bemutattuk, nem folytatjuk ezen két pályaelem változá-
sának részletesebb vizsgálatát. Ennek az az oka, hogy a két pályaelem és azok változásai a
kikörösödés jelenségével közvetlenül nem kapcsolatosak.

A fentebb látottak alapján a következő kérdések fogalmazódhatnak meg. Mi okozza a
nem rezonáns és rezonáns időszakok váltakozását? Mi határozza meg az egyes szakaszok vé-
gét és kezdetét? Determinált-e, hogy a rendszer melyik rezonanciába kerül egy nem rezonáns
szakasz végeztével? Ha igen, mi határozza ezt meg? Ha nem, akkor mégis mit mondhatunk
ilyen esetekben? Van-e minőségi különbség a szemmel láthatólag „hosszabb” és a „rövi-
debb” nem rezonáns szakaszok között? Mi a feltétele egy rezonáns vagy egy nem rezonáns
állapot megszűnésének?

A feltett kérdések megválaszolásához úgy kerülhetünk közelebb, ha először meggon-
doljuk, hogy a hold dinamikájának (forgásának és rezgésének) jellemzőit mi befolyásolja.
A hold dinamikáját természetesen annak gerjesztése, azaz a pálya jellemzői befolyásolják.
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A pálya jellemzésére legszemléletesebben annak excentricitása alkalmas. Ez motiválja azt,
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3.10. ábra. A rezonanciafüggvény az excentricitás függvényében több szimuláció esetén. A
használt paraméterek a bal oldali két ábra esetén l0 = 0, 005, ω = 10 és γ = 0, 1, míg a jobb
oldali két ábra esetén l0 = 0, 01, ω = 10 és γ = 0, 1. A szimuláció kezdeti értékei: e = 0, 4
és ϕ = 0 minden esetben, valamint ϕ̇ = 0, 5 a bal felső, ϕ̇ = 1, 0 a bal és jobb alsó, ϕ̇ = 1, 5
a jobb felső képek esetén.

hogy a rezonanciafüggvényt az excentricitás függvényében is megvizsgáljuk. Tekintsük a
3.10. ábrasorozatot, amelynek készítéséhez nemcsak a fenti 3.8-as ábra szimulációs ered-
ményeit, hanem több más kezdeti értékkel futtatottakat is felhasználtunk. Az egymás alatt
lévő ábrák azonos paraméterekkel készültek, csak a kezdeti értékek térnek el egymástól.
Ezeken az ábrákon, mivel az excentricitás az idő előrehaladtával többnyire csökken, az idő
„visszafelé” és egyáltalán nem egyenletesen telik. Az ábrák alapján sejthető, hogy a rezonáns
állapotok megszűnése mindig egy, az adott rezonanciára jellemző excentricitás értéknél kö-
vetkezik be. A bal oldali ábrákon a 4,5:1 rezonancia megszűnése e ≈ 0, 18, míg a jobb oldali
ábrákon a 4:1 rezonancia megszűnése e ≈ 0, 14 elérésekor következik be. Ezt a megállapí-
tást további numerikus szimulációk eredményei is megerősítik. A rezonanciák megszűnését
később még részletesebben vizsgálni fogjuk.

A nem rezonáns szakaszok végére – azaz a rezonáns szakaszok kezdetére – a rezonanciák
végére vonatkozó hasonló megállapítás nem tehető. Az ábrák alapján az sejthető, hogy a re-
zonanciák beállása majd valószínűségi alapon lesz jellemezhető. A nem rezonáns szakaszok
végéről feltett kérdés tehát izgalmasabbnak ígérkezik, mint a rezonáns szakaszok végéről
szóló. A következő fejezetetet annak szenteljük, hogy a szakaszok hogyan is érnek véget,
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azaz a rendszerben hogyan zajlanak le a minőségileg különbőző állapotok közti átmenetek.

3.3. A rendszer jelentős állapotváltozásai

3.3.1. A permanens kaotikus jellegű viselkedés megszűnése

A következőkben az 1. rendű mozgásegyenleteket fogjuk használni annak tanulmányozá-
sára, hogy milyen a hold dinamikája, ha a pályaelemeket „befagyasztjuk”. Tekintsük a 3.11.
ábrát. Az ábra e = 0, 36-os excentricitás esetén jeleníti meg a hold dinamikájának azon att-
raktorának az (α – ϕ̇) síkra vett vetületét, amelynek vonzási tartománya a „legkiterjedtebb”
a fázistérben.

Az égi mechanikai bevezető végén említettük, hogy milyen feltételek fennállása esetén
egyezik meg jó közelítéssel az adott pillanathoz tartozó snapshot attraktor és a stroboszko-
pikus metsztetek módszerével előállított attraktor. Követve az ott leírtakat, meggyőződünk
arról, hogy az ábrán kapott attraktor lényegében a snapshot attraktort jeleníti meg. Az 3.11.
ábra elkészítese során az tapasztalható, hogy az attraktor elérése 100 dimenziótlan időegység
alatt biztosan megtörténik. A 3.8. ábra alapján az excentricitás változásának sebessége egész
biztos, hogy kisebb mint 10−7 dimenziótlan időegység. Ebből az adódik, hogy 100 dimenzi-
ótlan időegység alatt az excentricitás (kontrollparaméter) változása ∆e = 10−5. Elkészítve
az e = 0, 36001-es excentricitáshoz tartozó hasonló ábrát azt tapasztaljuk, hogy a két ábra
nem különböztethető meg. Mindezek alapján elfogadhatjuk, hogy jelen esetben a snapshot
attraktorok meghatározása a stroboszkopikus metszetek módszerével is lehetséges.

A 3.11. ábrán mutatott attraktor tehát snapshot kaotikus attraktor. A vetületben jól ki-
rajzolódó struktúra figyelhető meg, a szálak egymást nem keresztező tulajdonsága annak
köszönhető, hogy a rendszer – a korábban már említett tulajdonsága miatt – jó közelítéssel
kétdimenziósként viselkedik. A 3.12. ábra ugyanazon paraméterekkel és kezdeti értékekkel
indított szimuláció eredményeit mutatják, de e = 0, 3575 esetén. Ezen excentricitás esetén
a kaotikus attraktor már nincs jelen, a jobb oldali ábrán láthatjuk, hogy t ≈ 50000 idő el-
teltével rezonáns állapotba kerül a rendszer. A bal oldali ábra a rezonancia beállása előtti
tranziens időszakot ábrázolja az (α – ϕ̇) síkon. Az ábrán megfigyelhető a kaotikus attraktor
maradványa. Több excentricitás érték esetén megvizsgálva a rendszert azt találjuk: ahogyan
az excentricitás a 0,36-os értékről folyamatosan csökken, egy adott ec értéknél – amelyre
0, 357 < ec < 0, 358 – a kaotikus attraktor hirtelen eltűnik. A kaotikus attraktor hirtelen el-
tűnése annak strukturális instabilitására utal. Az ec-nél kissebb excentricitás értékek esetén
a rendszer tranziensen kaotikusan viselkedik.

Kétdimenziós rendszerek esetén a kaotikus attraktor hasonlóan hirtelen eltűnése a kont-
rollparaméter változásának hatására jól ismert az irodalomban. A tranziens mozgás során
kirajzolt kép azt sejteti, hogy – a kétdimenziós kaotikus rendszerek esetén tipikusnak ne-
vezhető módon – krízis során szűnt meg a kaotikus attraktor. Azt, hogy valóban krízissel
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3.11. ábra. A kaotikus attraktor vetülete az (α – ϕ̇) síkra e = 0, 36 esetén. A szimuláció során
az 1. rendű mozgásegyenleteket használtuk a következő paraméterekkel: l0 = 0, 005, ω = 10
és γ = 10. A szimuláció kezdeti értékei: e = 0, 36, ϕ = 0 és ϕ̇ = 0. A számolásoknál az I.
fajta dimenziótlanítási módszert alkalmaztuk.

állunk szemben, közvetlenül úgy mutathatnánk ki, ha kirajzolnánk az attraktort és a vele
ütköző stabil sokaságot. Egy instabil periodikus pálya stabil sokaságának kirajzolása azon-
ban most komoly akadályba ütközik, hiszen a rendszer valójában nem kétdimenziós, hanem
négy. Ezen nehézséget úgy kerüljük el, hogy adott, nem változó excentricitásokhoz tartozó
– a továbbiakban τ -val jelölt – átlagos tranziens élettartamokat vizsgálunk. Ez természete-
sen az 1. rendű mozgásegyenletek integrálásával lehetséges. A bevezetésben felidézett [20]
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3.12. ábra. A bal oldali ábra az (α – ϕ̇) síkon mutatja a mozgást. A bal oldali ábrán jól
kivehető a kaotikus attraktor maradványa. Jobb oldali ábra: a rezonanciafüggvény az idő
függvényében. A szimuláció során az 1. rendű mozgásegyenleteket használtuk a következő
paraméterekkel: l0 = 0, 005, ω = 10 és γ = 10. A szimuláció kezdeti értékei: e = 0, 3575,
ϕ = 0 és ϕ̇ = 0. A számolásoknál az I. fajta dimenziótlanítási módszert alkalmaztuk.
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e 0,3300 0,3400 0,3500 0,3550 0,3570 0,3575

τ 1667 2543 3951 9487 42917 90375

3.1. táblázat. A különböző excentricitások során mért τ átlagos tranziens élettartamok.

irodalom szerint ezen rendszerre vonatkoztatva igaznak kell lennie, hogy

τ(e) = A(ec − e)−γ, (3.41)

ahol γ az úgynevezett kritikus exponens. Az irodalom azt is megmondja, hogy egy rögzített
e < ec excentricitás esetén a a tranziens időtartam exponenciális eloszlású. Mindezek alapján
ezen tranziens időtartam F eloszlásfüggvénye

F (t) = 1− exp

(
−t

τ

)
. (3.42)

Az itt fellépő τ paraméter a káosz átlagos élettartamának tekinthető, ha az excentricitás nem
változik. Hat különböző ec-nél kisebb excentricitás esetén, 100 különböző kezdeti értékkel
indított trajektória segítségével megvizsgáltuk a tranziens időtartamok empirikus eloszlását.
A 3.13. ábra e = 0, 33 esetén mutatja a mérési eredményeket és az azokra illesztett elmé-
leti eloszlásfüggvényt. Az eloszlás valóban exponenciális, és ez a többi vizsgált excentricitás
esetén is elmondható. Az illesztések eredményeit a 3.1. táblázat tartalmazza. A táblázatban
található erdmények alapján meghatározhatók a (3.41)-es képletben található paraméterek,
azaz az A együttható és a γ kritikus exponens, valamint pontosítható az ec kritikus excent-
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3.13. ábra. A szimuláció alapján számolt tapasztalati és a rá illesztett F (t) = 1− exp(−t/τ)
elméleti eloszlásfüggvény. Az illesztés eredménye a 3.1. táblázat első oszlopában található.
A szimuláció során használt kezdeti értékek a következők voltak: ϕ = 0, 01 · i, ahol i =
0, 1, 2 . . . 9 és ϕ̇ = 0.01 · j, ahol j = 0, 1, 2 . . . 9. A paraméterek: l0 = 0, 005, ω = 10 és
γ = 10. A számolásoknál az I. fajta dimenziótlanítási módszert alkalmaztuk.
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ricitás értéke. Ehhez illesztenünk kell a táblázat eredményeire a (3.41)-es elméleti képletet.
Az illesztést a 3.14. ábra mutatja, ami egyben meg is győz minket a (3.41)-es elméleti képlet
érvényességéről. A fentiek alapján tehát megerősödött azon feltételezésünk, hogy valóban
krízis következtében tűnik el a kaotikus attraktor a rendszerből.

A valóságban azonban az excenetricitás értéke nem rögzített, hanem időben változik.
A következőkben ismét az egzakt mozgásegyenletek szellemében tanulmányozzuk a rend-
szert. Tekintsük azt az időtartamot, ami eltelik a rezonáns állapot beállásáig, azon időponttól
számítva, amikor az excentricitás értéke épp ec alá csökken. Ezen időtartam eloszlása fogja
jellemezni az ilyen – ezek után már kaotikusnak is nevezhető – nem rezonáns szakaszok
végét. Az eloszlás meghatározásához tételezzük fel, hogy az excenticitás időbeli változása
lineáris és leírható az

e(t) = ec −m · t, (3.43)

módon, ahol m =< ė > az excentricitás változásának sebessége állandónak tekinthető, és a
t idő értelemszerűen azt az időt méri, ami az e = ec esemény óta eltelt. (Ezt a feltételezést
a numerikus tapasztalatok alátámasztják.) Ekkor teljesülnek a B függelékben leírt feltételek.
Az ottani eredények alapján a változó excentricitáshoz tartozó időtartamról a következőket
mondhatjuk. Az időtartam F eloszlásfüggvénye t ≥ 0 esetén:

F (t) = 1− Γ

[
1,

A(1 + γ)

mγ
t1+γ

]
, (3.44)

és 0 egyébként. Az időtartam M várható értéke:

M =

[
A(1 + γ)

mγ

] 1
1+γ

Γ̃

(
2 + γ

1 + γ

)
, (3.45)

ahol a Γ̃ függvény a (B.15) képlettel megadott teljes (Euler-féle) gamma-függvényt jelenti.
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3.14. ábra. A 3.1. táblázat eredményeire illesztett (3.41)-es elméleti képletet. Az illesztés
eredményei: ec = 0, 35773, A = 72, 62 és γ = 0, 8531.
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Elméletileg kapott eredményünket ellenőrizni is tudjuk. Ehhez csak az egzakt mozgás-
egyenletek integrálásának segítségével elő kell állítani az időtartam empirikus eloszlásfügg-
vényét. Ezt az empirikus eloszlásfüggvényt valamint az elméletileg kapott (3.44) eloszlás-
függvényt ábrázoltuk egyszerre a 3.15. ábrán. Az eloszlásfüggvényhez a korábban már meg-
határozott paramétereket használtuk fel (A = 72, 62 és γ = 0, 8531), valamint meg kellett
határoznunk az m excentricitás változási sebességet. Ez utóbbi értéke a szimulációk alapján
m = 4, 3·10−8-nak adódott. Hangsúlyozzuk, hogy az ábra elméleti görbéje nem az empirikus
adatokra illesztett függvény.

A (3.45)-es képlet alapján adódó elméleti várható érték Melm = 31115 dimenziótlan
időegységnek, míg a szimulációs adatok alapján számolt empirikus várható érték Memp =

30650 dimenziótlan időegységnek adódott. Az ábra, valamint annak alapján, hogy a várható
értékek eltérése kevesebb, mint 1, 5%, azt modhatjuk, hogy az időtartamra feltételezett (3.44)
eloszlásfüggvényt a tapasztalat is alátámasztja.

Vizsgáljuk meg azt a excentricitás értéket, ahol a tranziens viselkedés tipikusan véget ér
az m excentricitásváltozási sebesség szempontjából. Ez az érték nem más, mint e értéke a
t = M időpillanatban, azaz

e (M) = ec −m ·M. (3.46)

Mivel (3.45) alapján M ∼ m− γ
1+γ ezért a második tagra

m ·M ∼ m(1− γ
1+γ ) = m

1
1+γ (3.47)
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3.15. ábra. A szimuláció alapján számolt tapasztalati eloszlásfüggvény és az elméletileg
kiszámolt képlet alapján felrajzolt (3.44) eloszlásfüggvény (A = 72, 62, γ = 0, 8531 és
m = 4, 3 · 10−8). A szimuláció során az egzakt mozgásegyenleteket használtuk a következő
paraméterekkel: l0 = 0, 001, ω = 10 és γ = 10. A kezdeti értékek: e = ec, ϕ = 0, 01 · i,
ahol i = 0, 1, 2 . . . 9 és ϕ̇ = 0.01 · j, ahol j = 0, 1, 2 . . . 9. A számolásoknál az I. fajta
dimenziótlanítási módszert alkalmaztuk.
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érvényes. Itt m kitevője pozitív, ami azt jelenti, hogy az az excentricitás érték, ahol a tran-
ziens káosz tipikusan véget ér, annál messzebb van a kritikus ec értéktől, azaz annál kisebb,
minél nagyobb m értéke. Ez annak tükrében lehet furcsa, hogy a excentricitás gyorsabb vál-
tozásához – azaz nagyobb m értékhez – viszont kisebb M áltagos idő tartozik, azaz ekkor
időben átlagosan hamarabb ér véget a tranziens káosz (M ∼ m− γ

1+γ , ahol m kitevője nega-
tív).

A vizsgált rendszerben gyakran megesik, hogy a krízis bekövetkezte után, ahogy az ex-
centricitás tovább csökken, a kaotikus attraktor maradéka egy újabb krízisen esik át. Ezt úgy
is megfogalmazhatjuk, hogy az attraktor egy újabb helyen is kilyukad. Ekkor a rendszer már
egy másik rezonanciaállapotba is belekerülhet. Nem sokkal a második krízis után az új rezo-
nancia esélye még kicsi – szemléletesen fogalmazva a másodjára keletkezett lyuk még apró
–, de ahogy az idő tovább telik, az új rezonanciába esés valószínűsége vetekedhet az elsőével.
Vizsgáljuk meg, hogy az m értéktől minőségileg hogyan függ az új rezonancia esélye.

Legyen az első krízishez tartozó excentricitás e1, míg a másodikhoz tartozó e2. A rend-
szernek akkor van esélye elérni a második krízishez tartozó excentricitást anélkül, hogy az
első rezonancia bekövetkezne, ha az M átlagos időtartam alatt elért e(M) = e1 −m ·M ex-
centricitás e2 közelében van. Korábban láttuk, hogy m növekedtével e(M) csökken. Ennek
alapján azt mondhattjuk, hogy a nagyobb m érték kedvez a második rezonancia esélyének.
Mindez azt is jelenti, hogy az excentricitás gyorsabb változása a rendszer viselkedésének
„kiszámíthatatlanságát” is növeli, hiszen kellően nagy m esettén nemcsak azt nem tudjuk
megmondani, hogy mikor következik be rezonancia, hanem azt sem, hogy melyik rezonan-
cia fog bekövetkezni. Korábban már láttuk, hogy a pályaelemek változása nagyobb l0 hold-
méret esetén intenzívebb. A numerikus szimulációk tapasztalata valóban alátámasztja, hogy
nagyobb l0 esetén a rendszer viselkedése változatosabb képet mutat.

A 3.16. ábra egy meglehetősen gyorsan – nagyságrendileg 100-szor gyorsabban – vál-
tozó excentricitás esetén mutatja a szimulációk alapján kapott tapasztalati és az elméleti kép-
let alapján felrajzolt eloszlásfüggvényeket. A gyorsabb excentricitásváltozás lehetővé tette,
hogy ugyanannyi idő alatt 100-szor annyi kezdeti értékkel számoljuk ki a tapasztalati el-
oszlásfüggvényt, és ezáltal nagyban csökkentsük annak hibáját. A görbe elején – körülbelül
4000 dimenziótlan időegységig – a tapasztalati eloszlásfüggvény pontjai szinte tökéletesen
rajta ülnek az elméleti görbén. A 4000-nél nagyobb dimenziótlan időegység után azonban
a két függvény eltérése már szemmel látható. Határozzuk meg, mekkora excentricitásérték
tartozik a 4000 dimenziótlan időegységhez:

e(4000) = ec −m · t ≈ 0, 358− 5, 12 · 10−6 · 4000 = 0, 337. (3.48)

A részletesebb vizsgálatok kimutatták, hogy e2 = 0, 334-es excentricitás környékén egy
másik rezonancia is megjelenik. Az új rezonancia megjelenése azonban nem egyedüli oka
az eltérésnek. Ha ugyanis messze kerülünk az ec kritikus excentricitástól, akkor a (3.41)
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3.16. ábra. A szimuláció alapján számolt tapasztalati eloszlásfüggvény és az elméletileg
kiszámolt képlet alapján felrajzolt (3.44) eloszlásfüggvény (A = 73, 00, γ = 0, 855 és
m = 5, 12 · 10−6). A szimuláció során az egzakt mozgásegyenleteket használtuk a követ-
kező paraméterekkel: l0 = 0, 01, ω = 10 és γ = 10. A kezdeti értékek: e = ec, ϕ = 0, 001 · i,
ahol i = 0, 1, 2 . . . 99 és ϕ̇ = 0.001 · j, ahol j = 0, 1, 2 . . . 99. A számolásoknál az I. fajta
dimenziótlanítási módszert alkalmaztuk.

összefüggés már egyre kevésbé írja le jól a tranziens élettartamokat, és így az elméleti el-
oszlásfüggvény is egyre kevésbé lesz pontos. Az ábrán mutatott esetben inkább ez utóbbi ok
a domináns, hiszen, ha jól meggondoljuk, az új rezonancia megjelenése inkább az elméleti
görbe fölé emelné az empirikus eloszlásfüggvényt.

3.3.2. A rendszer rezonáns állapotai

A rendszer viselkedését rezonáns állapotban ismét úgy érdemes megközelíteni, hogy elő-
szőr az 1. rendű modellt vesszük alapul. Ekkor mint már korábban láttuk a rendszer egy
négydimenziós, periodikusan gerjesztett rendszer, aminek fázisterét az (α, ϕ̇, l, l̇) általános
koordináták feszítik ki. Rezonáns állapotban a pericentrumban készített Poincaré-metszeten
– ami ez esetben inkább stroboszkopikus metszetnek nevezhető – diszkrét pontok láthatóak,
hiszen a viselkedés periodikus. Ha a metszeten q darab pontot látunk, akkor a periodikus
mozgás periódusideje q-szor a keringési idő. Ha kissé változnak a pályaelemeket, akkor a
periódikus pálya többféleképp is reagálhat erre a változásra. Speciális esetekben megváltoz-
hat a stabilitása, bifurkálódhat, akár el is tűnhet stb... Tipikus esetekben azonban csak annyi
történik, hogy a Poincaré-metszeten megváltozik a diszkrét pontok helye, azaz a periodi-
kus pálya – és vele együtt annak vonzási tartománya is – kissé módosul. Szintén tipikusnak
mondható, hogy ezen periodikus mozogások stabilak, hiszen másképp a rezonáns állapotot
nem figyelhetnénk meg.

Mint korábban a (3.2.5) szakaszban láttuk, az ilyen jellegű mozgás során a hold ener-
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getikai egyensúlyban van, azaz a hold által disszipált energia megegyezik a hold rendszere
által kapott energiával. Ez ekvivalens azzal a megfogalmazással, hogy a disszipált energiát
rezonáns esetben tulajdonképpen a tömegközépponti energia fedezi. Ezen meggondolások
alapján felírhatunk egy egyszerű egyenletet, amely feltételt ad a rezonancia fennmaradására:

< Ėv >q + < Ėr >q = 0. (3.49)

Ez az egyenlet a nem 1. rendű modellek esetén is érvényes. A 2. rendű mozgásegyenletek
segítségével ez az egyenlet így alakul:

1

ti+q − ti

ti+q∫
ti

−1

2
γl̇2 − 3

8

l2ṙ

r4
(
1− 3 cos2 α

)
− 3

8

l2

r3
β̇ sin 2α dt = 0. (3.50)

Kissé átalakítva és egyszerűsítve:

1

ti+q − ti

3

8

ti+q∫
ti

(
ṙ

r4
[
l2
(
1− 3 cos2 α

)]
+

β̇

r3
[
l2 sin 2α

])
dt =

=
1

ti+q − ti

ti+q∫
ti

−1

2
γl̇2 dt. (3.51)

A bal oldalon szereplő integrálban két tag szerepel, mindkét tag két-két tényezőt tartalmaz,
egy törtet és egy szögletes zárójelben lévő tényezőt. A törteket csak a pálya-, míg a záró-
jelben lévő tényezőket csak a hold dinamikája határozza meg. A jobb oldalon a rendszer
teljes energiájának csökkenése szerepel a q periódus alatt. Mint korábban láttuk ez 1:1 rezo-
nanciatól eltérő esetekben időben jó közelítéssel állandó. Megjegyezzük, hogy az egyenlet
bal oldala < Ėc >q-val egyezik meg, azaz ehhez az egyenlethez úgy is eljuthattunk volna,
hogy a tömegközépponti energia változását vizsgáljuk. Vizsgáljuk most meg, hogy az integ-
rál állandóságának feltétele milyen következményekkel jár a hold dinamikájára nézve, ha a
pályaelemek megváltoznak.

Ehhez tekintsük a 3.17. és a 3.18. ábrákat. Az ábrák egy olyan szimuláció alapján ké-
szültek, ahol a rendszer végig 5 : 2 rezonanciában tartózkodik. Az ábrák készítésekor a
kezdeti excentricitás e = 0, 1 volt és a kezdeti értékeket úgy állítottuk be, hogy a rendszer
5 : 2 rezonanciába kerüljön. Az idő előrehaladtával a tömegközépponti energia a rezonan-
ciára jellemző állandó sebességgel csökkent. Ezzel együtt az excentricitás is csökkent, és
amikor az elérte az e = 0, 09-es értéket és a hold az apocentrumba ért, ábrázoltuk a (3.51)-
as képlet bal oldali integráljában szereplő tényezőket az idő függvényében két perióduson
keresztül. Az első tag két tényezőjét a 3.17. bal oldali, a második tag két tényezőjét a 3.17.
jobb oldali ábrája mutatja, különböző excentricitásokra különböző típusú vonalakkal. A 3.18.
ábrán hasonlóan jártunk el, de ott az α szög értékét ábrázoltuk az idő függvényében. Ami-

57



-0.1

-0.05

 0

 0.05

 0.1

0 5 10

-2

-1

 0

 1

r 
/ r

4

l2 (1
-3

 c
os

2  α
)

t

.

x10-6

 0.6

 1.1

 1.6

0 5 10

-1

 0

 1

β 
/ r

3

l2  s
in

 2
 α

t

.

x10-6

3.17. ábra. A (3.51)-as egyenlet bal oldalának integráljában szereplő tényezők időbeli válto-
zása. Paraméterek: ω = 10, l0 = 0, 001 és γ = 1, kezdeti értékek e = 0, 1, ϕ = 0, 0314 és
ϕ̇ = 3, 75 (apocentrum). A szimuláció során II. fajta dimenziótlanítási módot alkalmaztuk.
A különböző excentricitásokhoz tartozó vonaltípusok: e = 0, 09 – piros folytonos, e = 0, 08
– zöld szaggatott, e = 0, 07 – kék pontozott, e = 0, 065 – lila pontozott, e = 0, 063 –
narancssárga pontszaggatott.
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3.18. ábra. Az α szőg időbeli változása különböző excentricitások esetén. Az ábrához tartozó
egyéb adatok megegyeznek a 3.17-es ábránál leírtakkal.

kor az excentricitás elérte az e = 0, 08-es értéket, akkor az egészet megismételtük, de most
zöld szaggatott vonalat használtunk a függvények ábrázolásához. A kék pontozott vonal az
e = 0, 07-os, a lila pontozott vonal az e = 0, 065-es, míg a narancssárga pontozott-szaggatott
vonal az e = 0, 063-es excentricitásokhoz tartozó görbéket mutatja.

A 3.17-es ábrán jól látható a tömegközépponti mozgásokhoz tartozó tényezők amplitúdó-
jának csökkenése az excentricitással. Ez az amplitúdócsökkenés az integrál csökkenéséhez,
és így a rezonancia megszűnéséhez vezetne, ha a hold mozgását meghatározó α(t) függvény
nem változna. Ennek a függvénynek azonban erős kötöttségei vannak. Például két keringés
alatt (körülbelül 4π dimenziótlan időegység) a holdnak a vezérsugárhoz képest háromszor

58



körbe kell fordulnia (6π radián) – egy térben rögzített irányhoz képest természetesen ötször
(5=3+2). Ebből következően az α(t) függvény átlagos meredeksége egy jól meghatározott
érték, ami < α̇ >2 = 3/2. Az α̇(t) függvény amplitúdója sem változhat sokat, hiszen azt az
α = 0 és α = π/2 állapotok közti potenciális energia különbsége meghatározza. Ezek után
nem meglepő – ami mindhárom ábráról megállapítható – hogy a hold azt a választ adja az
excentricitás csökkenésére, hogy minden mozgását leíró függvény, azaz α(t), α̇(t), l(t) és
l̇(t) időben „eltolódik”. Ez az időben eltolódás biztosítja, hogy egyrészt a disszipáció átlagos
értéke nem változik lényegesen, hiszen ezt l̇(t) határozza meg, másrészt az integrál értéke is
állandó marad, szemléletesen fogalmazva, a függvények „átfedettsége” nem változik.

Most képzeletben a hold mozgását leíró α(t), α̇(t), l(t) és l̇(t) függvényeket toljuk el
mesterségesen, de az excentricitáson ne változtassunk. Ekkor az integrál értéke az eltolódás
mértékétől fog függni. Ehhez az integrélértékhez található egy olyan γ paraméter, amely
esetén (3.51) két oldala megegyezik. Így az is megérthető, hogy a disszipációnak jelentős
szerepe abban, hogy milyen a tömegközéppont mozgását meghatározó és a hold forgását és
rezgését meghatározó függvények egymáshoz való időbeli viszonya.

3.3.3. A rezonáns állapotok megszűnése

Az előző fejezet ábrái alapján tehető még két megállapítás. Az első, hogy a (3.51) egyenlet
első tagjának ṙ/r4 első tényezője a nulla körül „oszcillál”, jó közelítéssel az excentricitás-
tól lineárisan függő amplitúdóval. A l2 (1− 3 cos2 α) második tényező átlaga nem nulla, és
természetesen korlátos. Ha az excentricitás nullához tart, akkor elmondható, hogy ennek a
tagnak is nullához kell tartania, függetlenül attól, hogy a második tényező milyen tulajdon-
ságokkal rendelkezik. A második tag esetén viszont azt állapíthatjuk meg, hogy az l2 sin 2α

második tényező átlaga zérus. Ráadásul a függvény viselkedése a pozitív és negatív értékekre
szimmetrikusnak tűnik. Abban az esetben, amikor az excentricitás nullához tart, az első té-
nyező ( β̇

r3
) egy jól meghatározoztt konstans értékhez fog tartani. A két függvény szorzatának

időátlaga ekkor a második tényező szimmetriája miatt szintén zérus. Így tehát megállapít-
hatjuk, hogy ha az excentricitást nullához közelítjük, akkor egyetlen olyan rezonancia sem
maradhat életben, amelynek energiaigénye van, valamilyen excentricitásnál mindegyik meg-
szűnik.

A második megállapításunk, hogy a hold mozgását meghatározó függvények eltolódása
az egyre kisebb excentricitások esetén egyre „gyorsul”. Az utolsó két excentricitás különb-
sége már csak 0,02, de a hozzájuk tartozó lila pontozott és narancssárga pontszaggatott gör-
bék esetén legnagyobb az eltolódás. Ez a gyors mozgás a rezonancia megszűnésének elője-
leként is felfogható. A rezonanciák megszűnése tehát egy adott excentricitás elérése során
történik meg, és ezt a közeledő megszűnést a gyorsuló eltolódás jelzi.

A fentiek alapján azt hihetnénk, hogy a rezonáns szakaszok végének meghatározása a
(3.51)-as egyenlet alapján mindig megtehető. A helyzet azonban korántsem ilyen egyszerű.

59



 0

 1

 2

 3

 4

 5

 0  0.05  0.1  0.15  0.2  0.25  0.3  0.35  0.4

R

e

e1=0.341
e2=0.328
e3=0.203

-0.5

-0.48

-0.46

-0.44

-0.42

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0

Ec

t (x105)

m1=-7.03*10-7

m2=-1.87*10-7

t1=13212

t2=18636

t3=66422

3.19. ábra. Az R rezonanciafüggvény az excentricitás függvényében (bal oldali ábra) vala-
mint a tömegközépponti energia az idő függvényében (jobb oldali ábra). A szimuláció során
az egzakt mozgásegyenleteket használtuk a következő paraméterekkel: l0 = 0, 01, ω = 10
és γ = 10. A szimuláció kezdeti értékei: e = 0, 4, ϕ = 0, ϕ̇ = 1, 0. A függőlegesen behúzott
vonalak abszcissza értékeit (a bifurkációs paramétereket) az ábrán külön feltüntettük (ei és ti,
i = 1, 2, 3). A grafikokon az idő százegyer időegységben szerepel (105) A számolásoknál
az I. fajta dimenziótlanítási módszert alkalmaztuk.

Vannak olyan esetek, amikor a rezonancia úgy szűnik meg, hogy annak nem érvényes az
előzőekben tárgyalt forgatókönyv. Ekkor a rezonáns állapot egy a rendszerben jelenlévő ka-
otikus attraktorral „ütközik”. Ilyen jelenség tipikusan nagyobb excentricitások és nagyobb
átlagos szögsebességű rezonáns állapotok esetén jellemző. Ebben az esetben azonban nincs
szükség valószínűségi leírásra, hiszen itt nincs az attraktornak olyan „maradéka”, amin a
rendszer állapotát leíró pont hosszabb ideig mozgoghatna. Ennek az esetnek a kimutatása
egyszerű, hiszen csak annyi a dolgunk, hogy az adott rögzített excentricitásnál integráljuk
az 1. rendű mozgásegyenleteket a rezonanciára jellemző kezdeti értékekkel, és megnézzük,
hogy egy kaotikus attraktoron mozog-e a rendszer. Ekkor is igaz marad azonban, hogy a
rezonáns állapot megszűnése egy jól meghatározott excentricitás értékhez köthető.

A rezonáns állapotok megszűnése bifurkáció során is megtörténhet. A 3.19. ábrák egy
olyan szimuláció eredményét mutatják be, amikor a kezdeti magas excentricitás okozta ka-
otikus mozgás úgy ér véget, hogy 1:1 rezonancia áll be. Az ábrák alapján négy idősza-
kot különböztethetünk meg. Az időszakok határait a függőlegesen behúzott vonalak jelzik,
amelyekhez tartozó abszcissza értékeket (excentricitások és időpontok) az ábrákon ei és ti,
i = 1, 2, 3 módon jelöltük (az azonos indexűek összetartoznak). A bal oldali ábra az R re-
zonanciafüggvényt mutatja az excentricitás függvényében. Az első időszakban (e > e1)
a kaotikus viselkedés jellemző a rendszerben. Az e1 excentricitás nem egy meghatározott
érték, egy másik kezdeti értékű futtatás esetén más érték lenne (lásd 3.3.1. fejezet). (Termé-
szetesen az is igaz, hogy más kezdeti értékek esetén ezt az időszakot egyáltalán nem biztos,
hogy az 1:1 rezonancia követné.) Az ezt követő 1:1 rezonancia (e1 > e > e2) végének oka
egy e = e2 excentricitásnál bekövetkező bifurkáció.
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Egy naív becsléssel a bifurkáció okát is megérthetjük. Tekintsük a (3.16) egyenletet. A
benne szereplő két összefüggés segíségével, figyelembe véve, hogy N1 = 1 jó közelítéssel
érvényes, a fél nagytengely excentricitásfüggésére az

a =
1

1− e2
(3.52)

összefüggés adódik. Mivel az a3n2 = 1 III. Kepler-törvény a problémában jó közelítéssel
érvényes, ezért a középmozgásra

n = a−3/2 =
(
1− e2

)3/2
. (3.53)

Ennek segítségével az adott e2 excentricitáshoz tartozó középmozgás n(e2) = 0, 843. A
3.2.2. fejezetben meghatároztuk, hogy a rendszer paraméterinek függvényében az attraktor
állapotának környékén történő kis librációs mozgáshoz mekkora Ω körfrekvencia tartozik.
Az 3.7. ábra készítésekor kapott eredmények alapján ω = 10 és γ = 10 esetén ez a körfrek-
vencia Ω = 1, 7. A fenti középmozgás és ezen körfrekvencia hányadosára n(e1)/Ω = 0, 496

adódik, ami meglehetősen közel esik az 1/2-es értékhez. Mindezek alapján tehát, a librá-
ciós mozgáshoz tartozó 2π/Ω időtartam épp a kétszerese az egy teljes keringés megtételéhez
szükséges T = 2π/n időtartamnak. Más γ paraméter esetén megvizsgálva a rendszer vi-
selkedését az tapasztalható, hogy a bifurkációhoz tartozó excentricitás e2 értéke nagyon kis
mértékben változik (például γ = 1 esetén e2 = 0, 322, azaz csak 0,005-tel kisebb). Ennek
oka, hogy e2-t a libráció Ω körfrekvenciája határozza meg, és az csak igen kis mértékben
függ a γ értékétől, jó közelítéssel Ω =

√
3 (lásd a 3.7. ábrasorozat jobb felső Ω(γ) ábráját).

A 2:2 rezonancia az e3 excentricitásértéknél szűnik meg. A rezonancia megszűnéséhez
tartozó e3-as érték γ-tól való függése már erőteljesebb. Az előbb említett γ = 1 esetben
például e3 = 0, 095 és általánosan a disszipáció csökkenésével e3 egyre kisebb lesz. Ez is
érthető, hiszen az előző fejezet alapján a rezonáns állapot megszűnését többnyire az okozza,
hogy a rezonanciaállapot fenntartásához szükséges energiát már nem kapja meg a hold. Ki-
sebb γ kevesebb energiát igénylő rezonanciaállapotot jelent és így kisebb e3 excentricitásér-
téket.

A 3.19. jobb oldali ábrája a tömegközéppont energiáját mutatja az idő függvényében.
Erről megállapítható, hogy a bifurkáció megtörténtekor – amit a t2 időpontnál meghúzott,
második függőleges vonal jelez – az energiacsökkenés mértéke, azaz a függvény meredek-
sége nem változott. Az is elmondható, hogy a 2:2 rezonanciaállapotban a meredekség ér-
téke állandó, azaz a rezonancia energiaigénye annak teljes időtartamában nem változik. Az
ezen időszakra illesztett egyenes meredeksége m1 = −7, 03 · 10−7. A t3-as időpillanat-
tól a rendszer 1:1 rezonanciában van, innen az Ec energia jó közelítéssel excponenciálisan
változik. Az exponenciális rész elejére – közvetlenül a t3 időpont után – illesztett egyenes
meredeksége m2 = −1, 87 · 10−7. Jól látható, hogy a 2:2 rezonancia megszűnésekor az
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energiaigény jelentősen változik. A fentiek rávilágítanak arra, hogy miért is kell megkülön-
böztetnünk egymástól az 1:1 és 2:2 rezonanciaállapotokat (az energiacsökkenés minőségbeli
különbözősége, kevésbé intenzív energiacsökkenés az 1:1 rezonanciában). A bevezetőben
említett Enceladus esethez hasonlóan itt is igaz, hogy a magasabb rendű rezonanciákban a
disszipáció mértéke erősebb, mint az 1:1 rezonanciában.

Ahogy a bevezetőben már említettük, klasszikus módon a rezonanciákat a Tker keringési
idő és a Tforg átlagos forgási idő hányadosának segítségével jellemezzük. Ezen klasszikus
módon a 2:2 és az 1:1 rezonaciákat nehéz megkülönböztetni, hiszen a szóban forgó hánya-
dos mindkét esetben 1. A bevezetett R függvény segítségével a megkülönböztetés lehetséges,
ami azt jelenti, hogy az általunk adott rezonanciadefiníció valamivel többet elmond az álla-
potról, mint a klasszikus definíció. A bevezetőben felidézett [8]-as irodalomban az Enceladus
nevű hold rezonanciaállapota a mi definíciónk szerint 3:3 rezonáns állapotként írható le.

3.3.4. A rendszer tranziens kaotikus jellegű viselkedése

Tekintsük most azt a gyakoribb esetet, amikor egy rezonáns állapot nem kaotikus attraktor-
ral való ütközés hatására szűnik meg, hanem szokásosan a rezonancia „energiahiánya” miatt.
Ekkor, ha az excentricitás már olyan kicsi, hogy csak az 1:1 rezonacia létezik és stabil a rend-
szerben, akkor a rendszer sorsa megpecsételődött, beáll az 1:1 rezonancia és megkezdődik a
rendszer attraktorához való közeledés, amit a következő fejezetben tárgyalunk. A gyakoribb
eset azonban az, hogy a rendszerben még több rezonáns állapot is stabilan jelen van. Ezek
egyidejű jelenléte többnyire tranziens kaotikus viselkedést eredményez.

Mint az a tranziens káosz elméletéből ismeretes, a tranziens kaotikus viselkedést egy
nem vonzó kaotikus halmaz, az úgynevezett kaotikus nyereghalmaz jelenléte okozza. Ese-
tünkben ez a stabil rezonáns állapotok vonzási határán helyezkedik el. Azon trajektóriák,
amelyek a kaotikus nyereghalmaz stabil sokaságának közeléből indulnak, először a nyereg-
halmaz felé közelednek, hosszú ideig a közelében tartózkodhatnak, végül a halmaz instabil
sokasága mentén elérik valamelyik rezonáns állapotot. A kaotikus nyereghalmaz jelenléte
így demonstrálható, hogy kezdeti értékek egy halmazán meghatározzuk és ábrázoljuk a tran-
ziens kaotikus mozgáshoz tartozó élettartamokat. A 3.20-es ábra egy ilyen élettartam vizsgá-
latot mutat be. Azon kezdeti állapotok, amelyekhez hosszú élettartamok tartoznak, fehérrel
vagy világos szürkével vannak ábrázolva. Ezen kezdeti állapotok – a kaotikus nyereghalma-
zok stabil sokaságára is jellemző – szálas fraktál szerkezettel rendelkeznek, ami egyértelmű
jele a kaotikus nyereghalmaz jelenlétének. Fontos hangsúlyoznunk, hogy ez a fajta kaoti-
kus viselkedés alapvetően eltér a korábban már tárgyalt permanens káosz jegyeit magán
viselő, kaotikus attraktorra jellemző viselkedéstől. Ha a pályaelemeket befagyasztjuk, akkor
az utóbbi viselkedás sosem szűnik meg, még a most tárgyalt tranziens káosz akkor is véget
ér, és bizonyos karakterisztikus idő elteltével a rendszer valamely rezonáns állapotba kerül.
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3.20. ábra. Élettartam eloszlás a (ϕ − ϕ̇) sík egy kisebb darabján. Paraméterek: ω = 10,
l0 = 10−4, γ = 10. A síkot meghatározó kezdeti értékek a szokásostól eltérőek. A hold
mozgását az apocentrumból indítottuk, e = 0, 1, l = l0/(ω

2−ϕ2) és l̇ = 0 kezdeti értékekkel
(a ϕ és ϕ̇ értékek az ábráról olvashatók le). A szimuláció során a II. fajta dimenziótlanítási
módot alkalmaztuk. Az élettartamokat nem dimenziótlan időegységekben, hanem keringési
periódusokban mértük, a jelkulcs az ábra jobb oldalán található.

3.4. Az attraktor elérése, a végső stádium

Ebben a fejezteben megvizsgáljuk a rendszer viselkedését akkor, amikor már attraktorának
közelében van. Ekkor a hold pályája már majdnem kikörösödött, az excentricitás kicsi (e ≪
1) és a rendszer 1:1 rezonanciéban van. A 3.21. ábrán bemutatott szimulációk alapján azt
a következtetést vonhatjuk le, hogy a rendszer ekkor valamilyen értelemben univerzálisan
viselkedik. Ha bevezetjük ugyanis a

t′ =
γl20
ω4

t (3.54)

standardizált időt akkor ezen t′ idő függvényében vizsgálva az attraktorhoz való közeledés
ütemét az eltérő paraméterek ellenére is nagyon hasonló időbeli viselkedést találunk.

A vizsgálathoz ismét az 1. rendű közelítő egyenleteket vesszük alapul, valamint felhasz-
náljuk az elliptikus mozgás M középanomália szerinti következő sorfejtéseit [40]. Az ex-
centricitás első hatványának megfelelő pontossággal igaz, hogy

v = M + e sinM,
a

r
= 1 + e cosM, (3.55)

ahol v a valódi anomália. A pálya fél nagytengelyét egységnyinek, míg a pericentrum argu-
mentumát nullának választjuk (a = 1 és ω̃ = 0). Ekkor β = v és a III. Kepler-törvény miatt
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3.21. ábra. Az excentricitás változása a standardizált idő függvényében. A paraméterek ér-
tékeit az ábra jelkulcsa mutatja. Kezdeti értékek minden esetben: e = 0, 2 ϕ = 0, ϕ̇ = 0. A
szimulációk során a II. fajta dimenziótlanítási módot alkalmaztuk.

az n középmozgás szintén egységnyi (n = 1). Így M = n · t = t és ezért

β̇ = 1 + e cos t,
1

r
= 1 + e cos t. (3.56)

Most hasonlóan járva el, mint a 3.2.2. fejezetben, de β̇ és 1/r helyére a fenti összefüggéseket
helyettesítve, valamint csak az elsőrendben kicsi tagokat megtartva, a következő egyenlet-
rendszert nyerjük:

∆̈x+ 2γ∆̇x+ (ω2 − 3)∆x− 2x∞α̇ = 10 x∞e cos t (3.57)

α̈ + 3 α +
2

x∞
∆̇x = 2e sin t. (3.58)

A két egyenlet másodrendű inhomogén lineáris egyenletrendszert alkot, amelynek homo-
gén részét már a 3.2.2. fejezetben megoldottuk. Az inhomogén egyenletrendszer megoldása
a próbafüggvény módszerével meghatározható. A próbafüggvényeket vegyük fel az alábbi
alakban:

∆x(t) = ∆xhom(t) + A sin t+B cos t, (3.59)

α(t) = αhom(t) + C sin t+D cos t. (3.60)

A megoldás egyszerű és hosszadalmas, ezért ismét nem részletezzük, csak a megoldást adjuk
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meg: A = Ãe, B = B̃e, C = C̃e, D = D̃e, ahol

Ã =
24γω2

(ω2 − 3) (ω4 − 12ω2 + 4γ2 + 36)
, (3.61)

B̃ =
12ω2 (ω2 − 6)

(ω2 − 3) (ω4 − 12ω2 + 4γ2 + 36)
, (3.62)

C̃ =
ω4 + 4γ2 − 36

ω4 − 12ω2 + 4γ2 + 36
, (3.63)

D̃ = − 24γ

ω4 − 12ω2 + 4γ2 + 36
. (3.64)

Ezek alapján az összenergia és az excentricitás exponenciális változása magyarázható, lát-
ható ugyanis, hogy a megoldás inhomogén része egyenesen arányos az e excentricitással. Így
az összenergia idő szerinti deriváltjára

Ėtotal = −1

2
γl̇2 = −1

2
γl20∆̇x

2 ∼ −γl20e
2. (3.65)

Mivel Ėc ≈ Ėtotal ezért az excentricitás (3.30)-as képlete alapján, figyelembe véve, hogy
Ṅ1 ≈ 0

ė ≈ 1

e
ĖtotalN

2
1 ∼ −γl20e, (3.66)

ami az excentricitás exponenciális változását jelenti. Az excentricitás időfüggése tehát

e(t) = e0 exp (−λet) (3.67)

alakú, ahol az excentricitás időbeli lecsengését a λe exponens jellemzi.

Határozzuk meg λe értékét. Ehhez először kiszámoljuk az rendszer teljes energiájának
egy keringésre vett átlagos időderiváltját:

< Ėtotal >=
1

2π

2π∫
0

−1

2
γl̇2dt = − 1

4π
γl20

2π∫
0

∆̇x
2
dt = (3.68)

− 1

4π
γl20

2π∫
0

(A sin t+B cos t)2 dt = −1

4
γl20
(
A2 +B2

)
. (3.69)

Figyelembe véve az A és B együtthatók e excentricitás függését

< Ėtotal >= −1

4
γl20

(
Ã2 + B̃2

)
e2. (3.70)

Az excentricitás átlagos időderiváltja tehát

< ė > =
1

e
< Ėtotal > N2

1 = −1

4
γl20

(
Ã2 + B̃2

)
N2

1 e. (3.71)
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Ezt egybevetve azzal, hogy az excentricitás időderiváltjára igaz az ė(t) = −λee(t) egyenlő-
ség, λe-re azt kapjuk, hogy

λe =
1

4
γl20

(
Ã2 + B̃2

)
N2

1 ≈ 1

4
γl20

(
Ã2 + B̃2

)
. (3.72)

hiszen az N1 impulzusmomentum egységnyi. A numerikus szimulációk eredményeinek se-
gítségével ellenőrizhető a kapott eredmény. Elmondható, hogy minden fent szereplő mennyi-
ség esetén, ha az e ≤ 0, 1 és l0 ≤ 0, 01 feltételek fennállnak, akkor az elméletileg számolt és
a szimulációs adatok alapján mért mennyiségek – 1 %-al kisebb hibával – megegyeznek.

Az Ec energiára a (3.16) egyenlet alapján igaz, hogy

Ec =
e2 − 1

2N2
1

. (3.73)

Figyelembe véve (3.67)-et, valamint feltételezve, hogy N1 jó közelítéssel már nem változik

Ec =
e20
2N2

1

exp (−2λet)−
1

2N2
1

. (3.74)

Így az energia
Ec = A exp (−λEt) + E∞ (3.75)

alakú és az exponensre fennáll a λE = 2λe egyenlőség.

Ahhoz, hogy az idő standardizálásánál megadott összefüggést megérthessük, azt kell fi-
gyelembe vennünk, hogy az általunk vizsgált paraméterek esetén

Ã ≈ 24γ

ω4
, B̃ ≈ 12

ω2
, (3.76)

azaz Ã2 ≪ B̃2 és így

λe =
1

4
γl20N

2
1

(
Ã2 + B̃2

)
≈ 1

4
γl20N

2
1 B̃

2 = 36N2
1

γl20
ω4

. (3.77)

Ez az összefüggés bár már nagyobb hibával terhelt mint a korábbiak – hiszen több közelítést
alkalmaztunk – a standardizált idő összefüggését azonban mégis képes megmagyarázni. Ha
ugyanis ezt az eredményt beírjuk a (3.67)-es egyenletbe akkor az alábbi egyenletet kapjuk
az excentricitás időfüggésére:

e(t) = e0 exp

(
−36N2

1

γl20
ω4

t

)
. (3.78)

Itt az exponenciális függvény argumentumában megjelenik a t′ =
γl20
ω4 t standardizált idő

kifejezése. Látható tehát, hogy a standardizált idő segítségével az excentricitás időfüggése
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valóban írható a paraméterektől független alakba, mégpedig:

e(t) = e0 exp
(
−36N2

1 t
′) ≈ e0 exp (−36 t′) (3.79)

módon.

Végül megmutatjuk, hogy a hold forgásának időbeli lemaradását az egyensúlyi állapot-
hoz képest a disszipáció határozza meg. Írjuk az α(t) függvényt az alábbi alakba:

α(t) = F sin(t+ δt), (3.80)

ahol δt az az idő, amennyivel a hold forgása le van maradva az egyensúlyi állapothoz képest
(δt negatív). Trigonometrikus azonosságok segítségével igazolható, hogy F , δt valamint a C
és D együtthatók között fennállnak a következő összefüggések:

F 2 = A2 +B2, tg(δt) =
D

C
. (3.81)

Mivel a
D

C
=

D̃

C̃
= − 24γ

ω4 + 4γ2 − 36
≈ −24γ

ω4
(3.82)

mennyiség az általunk használt paraméterek esetén kicsi – és így tg(δt) is – ezért felhasz-
nálva, hogy ekkor tg(δt) ≈ δt, az időeltolódásra a

δt = −24γ

ω4
(3.83)

összefüggést nyerjük. Ennek alapján elmondhatjuk, hogy δt a disszipáció mértékével egye-
nesen arányos. Ezen törvényszerűséggel analógiába állítható az [10] irodalom által leírt je-
lenség. Itt a szerző megemlíti, hogy a földi tengerekben a Hold által keltett árhullám nem
pontosan a Földet és a Holdat összekötő egyenes mentén tetőzik. A jelenség oka a disszipá-
ció és a Föld forgása.

Mint ebben a fejezetben láttuk, az 1:1 rezonás állapot tulajdonságai merőben eltérnek a
magasabb rendű rezonanciák tulajdonságaitól. Láttuk, hogy a kikörösödés időben exponen-
ciális folyamat – eltérően a magasabb rendű rezonanciák esetén tapasztalt közelítőleg lineáris
viselkedéstől – és azt is, hogy ezen folyamat időben standardizálható a probléma paraméte-
reinek segítségével. A hold helyzetének disszipáció hatására történő időbeli „lemaradása” a
pillanatnyi egyensúlyi állapothoz képest valódi rendszerekben is megfigyelhető jelenség. De
nem csak az igaz, hogy ezen jelenségek megfelelői – bizonyos feltételek fennállása esetén –
egy valódi hold mozgásában is megfigyelhetők, hanem az is, hogy a modell által szolgáltatott
magyarázatok lényege nem változik. Ez pedig azt jelenti, hogy a modell a valóság lényeges
elemét képes megragadni, azaz valóban elfogadható minimálmodellnek.
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3.5. Kitekintés

Kitekintésként összegezzük azokat az eredményeket és megfigyeléseket, amelyek alkalma-
sak lehetnek egy valódi forgó és keringő hold mozgásának tanulmányozásában. Elsőként azt
említjük, hogy a rezonanciák klasszikus módon való osztályozása nem biztos, hogy minden
esetben gyakorlati szempontból is hasznos csoportosításhoz vezet. Mindez természetesen
koránt sem jelenti azt, hogy a klasszikus osztályozást el kell vetni, de a modell vizsgálata
felhívja figyelmünket arra, hogy esetenként a forgási állapotok osztályozását érdemes felül-
vizsgálnunk. Egy osztályozási módra javaslatot is adunk.

A modell vizsgálatával a forgási állapotok és az azok közti átmenetek osztályozása is
lehetségessé vált, nem beszélve arról, hogy mind az állapotok, mind az átmenetek egyes
tulajdonságai is felszínre kerültek. Egyelőre nem utal semmi arra, hogy feltételezzük, ezek a
dinamikai osztályok (állapotok és átmenetek) valódi rendszerekben nem jelenhetnek meg a
vizsgálatok során tapasztalt vagy azokhoz nagyon hasonló tulajdonságokkal. A vizsgálatok
alapján a forgó és keringő holdak állapota lehet: a. permanens kaotikus jellegű, b. tranziens
kaotikus jellegű, c. magasabbrendű rezonancia, d. 1:1 rezonancia.

Ezek legfontosabb tulajdonságai a következők: a. A permanens kaotikus jellegű forgás
a tömegközépponti energiával kapcsolatos pályaelemek változása nélkül tetszőleges ideig
fennmarad, megszűnésének feltétele éppen ezek változása és bizonyos meghatározott kü-
szöbértékek elérése és túllépése. Annak ellenére, hogy a hold forgása hosszútávon előreje-
lezhetetlen, a rendszer ezen állapotában a pályaelemek változásai átlagokkal jól jellemezhe-
tők.

b. A tranziens kaotikus jellegű forgás, mint nevében is benne van, időben csak korlátos
ideig fennálló kaotikus mozgást jelent. Oka a rendszer fázisterében jelenlévő kaotikus nye-
reghalmaz. A kaotikus tranziens valószínűségszámítási módszerekkel (eloszlásfüggvénny,
átlagos élettartam) jellemezhető. Fontos, hogy ez a jellemzés minőségileg más eredményt ad
időben változó és időben nem változó pályaelemek esetén (lást a B függelék).

c. A magasabbrendű rezonanciák esetén a hold mozgása jó közelítéssel periodikus, a
rendszer energiájának változása időben lineárisnak mondható. A tömegközépponti energia
időben csökken, és a hozzá köthető pályaelemek jól kiszámítható és előre jelezhető mó-
don változnak. A magasabbrendű rezonanciák fennmaradásának feltétele van, mégpedig az,
hogy a hold rendszere a tömegközépponti mozgástól megkapja a rezonancia fenntartásához
szükséges energiát.

d. Az 1:1 rezonanáns állapot minőségileg eltér a többi rezonáns állapottól. Időbeli vál-
tozás tekintetében mind a tömegközépponti mozgást, mind a hold dinamikáját a csillapodó
rezgőmozgáshoz hasonlíthatjuk, azaz exponenciálisan lecsengő periodikus mozgás jellemzi
őket.
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Az általunk megfigyelt és többé-kevésbé tanulmányozott állapotok közti átmenetek az
alábbiak:

1. Permanens kaotikus jellegű forgásból tranziens kaotikus jellegű forgásba való átme-
net. Az általunk megfigyelt esetben ennek oka egy adott excentricitásnál bekövetkező krízis
volt. Ezen átmenet észrevétele nem egyszerű, sőt, kizárólag a rendszer térbeli változásának
megfigyelésével nehezen azonosítható. Az átmenet jellemzőinek meghatározásához szüksé-
ges lehet statisztikai módszereket használni, vagy a fázistérben lezajló jelenségeket feltérké-
pezni.

2. Tranziens kaotikus jellegű forgásból rezonáns állapotba való átmenet. Ez az átmenet
a tranziens kaotikus jellegű viselkedésből fakadó egyfajta természetes jelenség. Oka, hogy
a rendszer eltávolodik a fázisterében jelenlévő kaotikus nyereghalmaztól. Mint fentebb em-
lítettük, a tranziens időtartam eloszlásfüggvénnyel jellemezhető. Ez természetesen magában
hordozza az átmenet megtörténtének, azaz a rezonancia beállásának időbeli bizonytalansá-
gát, hiszen annak csak valószínűségi leírását tudjuk megadni.

3. Rezonáns állapotból tranziens kaotikus jellegű forgási állapotba való átmenet. Ilyen
fajta átmenet tipikusan akkor fordul elő, amikor a rezonáns állapot azért szűnik meg, mert
annak fenntartásához a hold rendszere nem kap elég energiát a tömegközépponti mozgás-
tól. Az átmenet feltétele, hogy a rendszerben legyen jelen egy aránylag kiterjedt kaotikus
nyereghalmaz. A nyereghalmaz általában egyidejűleg jelenlévő több rezonáns állapot fraktál
vonzási határán helyezkedik el. A rezonáns állapotból kikerülve a rendszer a nyereghalmaz
közelébe kerül és ott tranziens kaotikus mozgást végez.

4. Rezonáns állapotból egy másik rezonáns állapotba való átmenet. A modell vizsgálata
során kétfajta ilyen átmenet is megfigyelhettünk.

A. Az első esetben, hasonlóan az előző átmenethez, a kiinduló rezonancia megszűnését
az energiapótlás hiánya okozza. Ebben az esetben azonban a rendszer nem kerül kaotikus
nyereghalmaz közelébe, így azt az állapotot, amelynek vonzási tartományába esik, minden
„bonyodalom” nélkül (pl. kezdeti állapotra való érzékenység) egy, az állapotra jellemző ka-
rakterisztikus idő alatt megközelíti. Tipikusan ilyen átmenetek azok, amelyek végső rezonáns
állapota az 1:1 rezonancia.

B. A második esetben a kiindulási állapot bifurkáció következtében veszíti el stabilitását.
(Mi a modellben egy vasvilla bifurkációt figyelhettünk meg.) A vizsgált rendszerben ezen
bifurkáció oka a középmozgás és a hold librációs mozgását jellemző körfrekvencia rezonan-
ciája. Az első hallásra meglepő tény, hogy az 1:1 rezonancia is elveszítheti stabilitását, ennek
a mechanizmusnak köszönhető.

5. Rezonáns állapotból permanens kaotikus állapotba való átmenet. Itt a rezonancia meg-
szűnését nem az okozza, hogy a hold nem kap elég energiát, hanem az, hogy a rezonáns
állapot a fázistérben „ütközik” egy kaotikus attraktorral. Ezen átmenetre szintén jellemző,
hogy megtörténte adott pályaelemeknél történik.
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Természetesen azt nem állíthatjuk, hogy a modellben meglévő minden jelenséget megta-
láltunk és bemutattunk, de azt igen, hogy a modell vizsgálatával és a fenti osztályozásokkal
kereteket lehet adni a hasonló problémák vizsgálatának. Mindezek mellett a modell – minim-
álmodell tulajdonságához képest – a forgás-keringés probléma relatíve sok jelenségét képes
bemutatni és azok lényegét megmagyarázni.
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4. fejezet

A hidrodinamikai rendszer vizsgálata

A hidrodinamikai rendszer vizsgálata során célunk, hogy modellt alkossunk a mágneses ke-
verő által létrehozott örvényes áramlás (lásd Bevezetés) belső szerkezetéről olyan részletes-
séggel, ami lehetővé teszi, hogy megértsük a benne mozgó könnyű részecske mozgásának
főbb jellemzőit. Ezt a célt kísérleti megfigyelések és számítógépes szimulációk egymást tá-
mogató kombinálásával tudjuk elérni.

4.1. Kísérleti és mérési eredmények

4.1.1. A kísérleti összeállítás

Kísérleti összeállításunk a következő. Egy aránylag nagyméretű szokványos laboratóriumi
főzőpoharat szobahőmérsékletű vízzel töltünk meg és mágneses keverőfejjel örvényes áram-
lást hozunk benne létre. A kísérleti elrendezés sematikus ábráját a jellemző méretek jelölésé-
vel a 4.1. ábra bal oldali képe mutatja. A jobb oldali képen a mérési elrendezésről láthatunk
egy fényképet. Ezen a képen megfigyelhető, hogy a főzőpoharat egy téglatest alakú kádba
helyeztük és a kádat is megtöltöttük vízzel. Ennek oka az volt, hogy elkerüljük a főzőpohár
aljának lekerekítéséből származó esetleges fénytörést. A főzőpohár sugara R = 11, 2 cm,
a benne lévő víz magassága Hw = 30 cm, míg a mágneses keverőrúd hossza és átmérője
rendre l = 4 cm és d = 1 cm. A kísérletben használt részecske sugara 2 mm, anyaga úgy-
nevezett alacsony sűrűségű polietilén, melynek sűrűsége ρ = 0, 85 g/cm2. A mérések során
alkalmazott f keverőfrekvenciák a következők voltak: 5 Hz, 7,5 Hz, 10 Hz, 12,5 Hz és 15
Hz. A főzőpohár kellően nagy méretű volt ahhoz, hogy a víz Hw magassága függeltennek
legyen tekinthető a keverő frekvenciájától (elméletileg nagyobb keverőfrekvencia esetén na-
gyobb a tölcsér mérete és ennek következtében nagyobb a víz magassága, mivel a tölcsér
több vizet szorít ki). A tölcsér és a részecske mozgásáról digitális videófelvételek készültek.
A használt kamera egy másodperc alatt 30 képkocka rögzítésére képes, azaz a videófelvéte-
lek időbeli felbontása τminta = 1/30 s. A videófelvételek képkockái egy speciálisan erre a
feladatra megírt programmal kerültek elemzésre. A program segítségével lehetségessé vált a
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kamera által rögzített tölcsér- és részecskemozgás idősorának előállítása. Az idősort előállító
program ellenőrzésképpen az elemzett képekre a részecske helyére egy sárga-, a tölcsér csú-
csának helyére pedig egy zöld négyzetet rajzol, ezen felül a tölcsér aljának magasságában,
teljes képszélességgel egy piros vonalat is húz. Egy ilyen, már elemzett képkockát mutat a
4.2. ábra bal oldali képe. Ezen jelölések segítségével az elemzések esetleges hibái kiszűr-
hetőek és korrigálhatóak voltak. A 4.2. ábra jobb oldali képe egy ilyen elemzés végered-
ményének grafikus megjelenítése, a videófelvétel első képkockájára rárajzoltuk a részecske
pályáját.

4.1.2. Az áramlás vizsgálata

Az áramlással kapcsolatos első mérés a tengely menti leáramlási sebesség megbecslését
szolgálta. A mérés ötlete a [37] irodalomból származik. A mérést célszerű volt az általunk
használt részecskével is elvégezni. Egy hosszabb – kb. 80 cm hosszú – üvegcsövet vízzel
megtöltünk, beletesszük a részecskét és a cső mindkét végét lezárjuk úgy, hogy a csőben ne
maradjon légbuborék. Ha a csövet függőlegesen felállítjuk, akkor a részecske a felhajtóerő
miatt a cső tetejére megy. A csövet hirtelen megfordítva a részecske a cső aljára kerül és
ismét elindul felfelé. A részecske felfelé haladó útjának legnagyobb részén egyenletes moz-
gást végez, így a megtett távolság és a közben eltelt idő megmérésével megbecsülhető az
átlagos sebesség. Az áramlás tengelyében a részecske és a folyadék relatív mozgása hasonló
ahhoz, mint a csőbeli hasonló relatív mozgás. Ezek alapján a folyadék lefelé áramlásának

4.1. ábra. A kísérleti elrendezés sematikus ábrája a jellemző méretek jelölésével (bal oldali
kép) és egy fénykép a kísérleti összeállításról (jobb oldali kép). A bal oldali képen szereplő
geometriai paraméterek a következők: R a főzőpohár sugara, Hw a víz magassága, h a tölcsér
magassága, b a tölcsér félszélessége, H = Hw − h a tölcsér legmélyebb pontjának és a
főzőpohár aljának függőleges távolsága, l a mágneses keverő hossza és végül d a mágneses
keverő átmérője. Az ábrán azt is láthatjuk, hogy a golyó magasságát a z koordináta adja meg.
A jobb oldali ábrán jól megfigyelhető a téglatest alakú, nagy méretű kád és az abban lévő
főzőpohár.
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4.2. ábra. A videofelvétel egy már feldolgozott és a kapott adatok alapján módosított képkoc-
kája (bal oldali kép) és egy a kísérletben megfigyelt részecskepálya ábrázolása (jobb oldali
kép). A bal oldali képen a golyó helyzetét a sárga, míg a tölcsér csúcsának helyzetét a zöld
négyzet jelöli. A tölcsér aljának magasságát a piros vonal mutatja. A jobb oldali kép a ré-
szecske mozgását 25 másodperc időtartamig mutatja, és jól felfedezhető rajta a bevezetésben
már említett cikk-cakkos mozgás.

sebességét a tengelyben U = 10 cm/s-nak lehet becsülni.

Ennek birtokában becslést lehet adni az áramlás ezen régiójára érvényes Reynolds-szám-
ra. Mivel a festékfüggöny (lásd 2.3. ábra) létéből arra következtethetünk, hogy a régió széles-
sége centiméteres nagyságrendű (L = 1 cm), így figyelembe véve, hogy a víz kinematikai
viszkozitása ν = 0, 01 cm2/s, a Reynolds-szám Re = UL/ν = 1000-nek adódik. Ezen
nagy Reynolds-szám miatt kis turbulens örvények megjelenése várható az áramlás tengelye
környékén.

A turbulencia tulajdonságainak megbecslésére, a PIV sebességmérések adatait ([37])
részletesebb vizsgálatoknak vetettük alá. Az áramlás tengelyétől körülbelül 4 cm-re – ahol
a mérések eredményei már a megbízhatóság határán vannak – kimutattuk, hogy az áramlás
tangenciális sebességkomponensének u′ fluktuációja nagyjából 15%-os. Feltételezve, hogy
ez az arány érvényes marad egészen a tengelytől nagyjából 1 cm-es távolságig is, a (2.8)-
(2.10) egyenletek alapján az f = 10 Hz-es tipikus frekvenciára meghatároztuk az ut tan-
genciális sebességet és annak u′ fluktuációját. Az eredményeink ut = 52 cm/s és u′ ≈ 8

cm/s. Mivel az áramlás karakterisztikus távolságskálája L = 1 cm, a fenti adatokkal az egy-
ségnyi idő alatt a folyadék tömegegységében disszipált energia ϵ átlaga ϵ = u′3/L ≈ 510

cm2/s3 [41]. A Kolmogorov-féle hossz- és időskálák rendre η = (ν3/ϵ)1/4 ≈ 0, 007 cm és
τη = (ν/ϵ)1/2 ≈ 0, 004 s. Érdemes még megjegyezni, hogy a sebességfluktuáción alapuló
Re′ = u′L/ν Reynolds-szám értéke Re′ = 800-nak adódik, ami azonos nagyságrendű a
korábbi Re = 1000-es becslésünkkel.
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Az áramlásról szerzett legtöbb adatra a tölcsérrel kapcsolatos mérések során tettünk szert.
Mint fentebb már említettük, ezen adatokhoz a videófelvételek feldolgozása során jutottunk.
A 4.3. ábra a h tölcsérmagasságot mutatja a t idő függvényében egy tipikus mérés ese-
tén (adatokat lásd az ábraaláírásban). Az a) és b) beágyazott képek rendre az idősor tel-
jesítményspektrumát és R(τ) autokorrelációs függvényét mutatják. A spektrum a tölcsér
mozgásának periodikusságára utal, ami egyébként az idősor szemrevételezésével is meg-
állapítható. Ennek oka az áramlás periodikus időfüggése, amit természetesen a turbulencia
megzavar. Ezen mérési eredmény az alapja annak, hogy az első megkonstruált modelláram-
lás periodikusan időfüggő lesz. A többi frekvencián elvégzett mérések alapján elmondható,
hogy az áramlás oszillációjának ω körfrekvenciája a keverő f frekvenciájának függvénye.
A mérési eredmények összefoglalása a 4.1. táblázatban található. 50 képkocka – minden

f (Hz) 5,0 7,5 10,0 12,5 15,0

ω (Hz) 0,39 0,55 0,91 1,22 1,07

h̄ (cm) 1,07 2,30 4,36 7,48 11,01

s(h)/h̄ 0,12 0,09 0,07 0,07 0,07

4.1. táblázat. A tölcsérmozgás alapvető tulajdonságai a keverő f frekvenciájának függvé-
nyében. A sorok rendre az áramlás oszcillációjának ω körfrekvenciáját, a tölcsér h̄ átlagos
magasságát és a tölcsérmagasság s(h)/h̄ relatív szórását mutatják. A mérések során a relatív
hibák tipikus értéke 5 % volt.

frekvenciánál 10 véletlenszerűen kiválasztott kép – elemzése alapján elmondható, hogy a
tölcsér b félszélessége a keverő frekvenciájától független. A mérések alapján a félszélesség
b = 0, 75 ± 0, 05 cm, ami egyben (2.9) második egyenlete alapján, az áramlás örvénymag-
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4.3. ábra. A tölcsér h magasságának időbeli változása f = 10 Hz-es keverőfrekvencia esetén.
Az a) és b) beágyazott képek rendre az idősor teljesítményspektrumát és autokorrelációs
függvényét mutatják. Az utóbbi periódusa T = (6, 9 ± 0, 3) s, a megfelelő körfrekvencia
pedig ω = (0, 91± 0, 4) Hz.
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jának c sugarát is meghatározza. Az örvénymag sugarának és a h̄ átlagos tölcsérmagasságok
ismeretében (2.9) első egyenletének felhasználásával minden frekvenciára meghatározható a
C örvényerősség. Az örvényerősségek keverőfrekvencia-függéséből a (2.10) egyenlet alap-
ján pedig meghatározható az áramlás geometriai méreteitől függő A0 paraméter, amelynek
értéke A0 = 0, 99± 0, 08 cm2-nek adódik.

4.1.3. A részecskemozgás vizsgálata

A részecskemozgásról készített videófelvételek alapján a mozgás egy vetülete volt rekonst-
ruálható. Sajnos a részecske áramlás tengelyétől radiálisan mért r távolságát ebből az egy
vetületből nem lehet rekonstruálni. Ezen okból a függőleges irányú mozgás idősorai alapján
tettük a legtöbb megállapításunkat. A részecske középpontjának edény aljától mért távolsá-
gát a továbbiakban z-vel jelöljük (a 4.1. ábra bal oldali képével összhangban). A 4.4. ábrán a
részecske függőleges mozgásának egy z(t) idősora látható, f = 10 Hz-es keverőfrekvencia
esetén. Az ábra jól mutatja a részecske jellemző viselkedését. Amikor a részecske elszakad
a felszíntől, mozgásának első szakaszában – esetünkben a t . 20 s időtartam alatt – a cikk-
cakkos mozgástól eltekintve, folyamatosan lefelé mozog. A mérések szerint egy, a keverő f

frekvenciájától függő, v̄z átlagos süllyedési sebesség jellemzi ezt a szakaszt. A folyamatosan
csökkenő magasságú szakaszt egy olyan követi, amely viszont egy átlagos z̄ magassággal
jellemezhető. A részecske ezen magasság körül véletlenszerűen mozog szintén egy statisz-
tikailag jól jellemezhető s(z) szórással. Végül előbb-utóbb a részecske ütközik a keverővel,
ami kilöki őt a tengely közeléből. Mint az a 4.4 ábra beágyazott képéről kiderül, az áram-
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4.4. ábra. Egy tipikus idősor, mely a részecske függőleges mozgását mutatja (z(t) függvény)
f = 10 Hz keverőfrekvencia esetén. A beágyazott képen az idősor teljesítményspektruma
látható. A grafikonon az idősor szakaszait jellemző két átlagos adat – a v̄z átlagos süllyedési
sebesség és a z̄ átlagos magasság – is fel van tüntetve.
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lást jellemző ω = 0, 91 Hz-es körfrekvencia környékén megjelenik egy csúcs a részecske
teljesítményspektrumában, de mellette más csúcsok is feltűnnek a spektrumban. A mérések
szerint a z̄ átlagos magasság és a s(z) szórás is függ a keverő frekvenciájától. A részecske-
mozgás keverőfrekvenciától függő statisztikus jellemzőit a 4.2. táblázat mutatja. A táblázat
adatai, minden keverőfrekvencia esetén, körülbelül 5-5 perces videófelvételeken alapulnak.
A táblázatban a legkisebb f = 5 Hz-es és a legnagyobb f = 15 Hz-es esetekről nem találunk
adatokat. Ennek oka, hogy f = 5 Hz esetén az áramlás olyan gyenge volt, hogy nem tudta a
részecskét a felszín alá vinni, míg az f = 15 Hz-es esetben az áramlás olyan erős volt, hogy
a részecske gyakorlatilag „átvágtatott” az alsó régión, azonnal ütközött a keverővel, kikerült
a vizsgált tartományból és így mozgását nem lehetett érdemben tanulmányozni.

A mozgás második szakasza – amikor a részecske az alsó tartományban „táncol” – egy
P (z) valószínűségi eloszlással jellemezhető. A 4.5. ábra a felvételek segítségével meghatá-
rozott P (z) valószínűségi eloszlásokat mutatja, mindhárom keverőfrekvencia esetén. A [42]-

f v̄z (cm/s) z̄ (cm) s(z) (cm) σz (cm/s) Szimbólum

7,5 Hz 1,1 ± 0,4 5,37 3,35 3,48 •
10,0 Hz 1,5 ± 0,3 4,78 2,86 4,60 �
12,5 Hz 2,1 ± 0,9 4,83 2,35 4,74 N

4.2. táblázat. A részecskemozgás statisztikai jellemzői a különböző keverőfrekvenciák ese-
tén: v̄z - átlagos süllyedési sebesség, z̄ - átlagos magasság, s(z) - a magasság szórása és σz -
a 4.6. ábra hisztogrammjainak szórása. Az utolsó oszlop azon szimbólumokat mutatja, ame-
lyekkel a különböző frekvenciákhoz tartozó adatokat ábrázoljuk majd a dolgozat hátralévő
részében.
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4.5. ábra. A részecske magasságának P (z) valószínűségi eloszlásai, mindhárom keverőf-
rekvencia esetén. A különböző szimbólumok a különböző keverőfrekvenciákat jelölik (lásd
a 4.2-es táblázatot) A jobb láthatóság érdekében a felső két grafikon ∆P = 0, 1-es és
∆P = 0, 2-es értékkel el lettek tolva felfelé.
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es irodalomhoz hasonlóan a videófelvételek alapján meghatározhatjuk a τminta időtartamhoz
tartozó ∆vz függőleges sebességnövekményeket. A sebességnövekményekről készített hisz-
togrammokat a 4.6. ábra mutatja a különböző keverőfrekvenciák esetén. A hisztogrammok
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4.6. ábra. A sebességnövekmények függőleges komponenseinek hisztogrammjai. Az illesz-
tett nulla várható értékű normális eloszlások σz szórásai a 4.2. táblázat negyedik oszlopában
találhatók. (A szimbólumokhoz tartozó keverőfrekvenciákat a 4.2. táblázat utolsó oszlopa
mutatja.)

alapján a sebességnövekmények eloszlása normális, nulla várható értékkel, azaz

P (∆vz) =
1√
2πσz

exp

(
−∆v2z
2σ2

z

)
. (4.1)

Az illeszett eloszlások szórásai a 4.2. táblázatban találhatók. A σz szórás a ∆vz sebességnö-
vekmények átlagos amplitudójaként is értelmezhető. A sebességnövekmények részletesebb
vizsgálata kimutatta, hogy azok magasságfüggők. A magasságfüggést a 4.7. ábra adja meg.
Az ábra pontjaira az alábbi szakaszosan lineáris függvényt illesztjük:

σz(z̄) =

A · z̄ +B, ha z̄ ≤ M−B
A

,

M, ha z̄ > M−B
A

.
(4.2)

Az illesztés eredményeit a 4.3. táblázat tartalmazza A 4.8. ábra a sebességnövekmények füg-
gőleges komponensének r(t) korrelációs függvényeit mutatja mindhárom frekvencia esetén.
Az egymást követő sebességnövekmények függőleges komponensei tisztán antikorreláltak,
azaz r(τminta) < 0. A megfigyelt antikorreláció a háttérben lévő kis turbulens örvényekre
utal [43]. A részecske mozgása során nem tartózkodik sokáig az alsó régióban, a részecske T̄
élettartama nem túl hosszú. Az élettartam egyszerű stopperrel mérhető, 100 kísérleti mérés
alapján azt mondhatjuk, hogy T̄ átlagosan 14 és 50 másodperc közé esik.
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4.7. ábra. A σz szórások magasságfüggése. Az illesztett szakaszosan lineáris függvényt a
(4.2) képlet írja le. (A szimbólumokhoz tartozó keverőfrekvenciákat a 4.2. táblázat utolsó
oszlopa mutatja.)

f A B M

7,5 Hz -0,411 5,43 2,52

10,0 Hz -0,531 7,09 3,92

12,5 Hz -0,689 8,02 4,20

4.3. táblázat. A (4.2)-as egyenletnek a 4.7. ábra adataira illesztett paraméterei.
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4.8. ábra. A sebességnövekmények függőleges komponensének r(t) korrelációs függvényei
mindhárom frekvencia esetén. (A szimbólumokhoz tartozó keverőfrekvenciákat a 4.2. táblá-
zat utolsó oszlopa mutatja.) A zéró időpillanatban mindhárom szimbólum egybeesik. A kor-
relációs függvény értékeit a τminta = 1/30 másodperc egész számú többszöröseinél lehetett
meghatározni. A sebességnövekmények függőleges komponensei gyakorlatilag korrelálatla-
nok t ≥ 2τminta esetén, míg t = τminta esetén negatív korreláció áll fenn.
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4.2. A modell

4.2.1. Az áramlás modellje

Az áramlás egyik legfontosabb tulajdonsága annak véges magassága. Annak okán, hogy az
áramlás legegyszerűbb modelljét megkonstruálhassuk – hasonlóan a jól ismert Burgers-féle
örvénymodellhez – eltekintünk a tölcsér jelenlététől. Így a 4.1. ábra jelöléseivel, h = 0 és
H = Hw feltételezésekkel látunk neki a modell megalkotásának. A rendszer hengerszim-
metriája miatt hengerkoordinátákat használunk. A z tengely az áramlás tengelyével, a z = 0

szint és a z = H szint pedig rendre az áramlás alsó és felső határával esik egybe (a koor-
dinátarendszer origója tehát az áramlás alján, annak tengelyében van). Mint az megszokott,
a radiális r koordináta a tengelytől mért távolságot jelöli, míg ϕ a szögkordinátát. A határ-
feltételeket könnyű kielégíteni, ha a modelláramlás uz függőleges sebességkomponensét az
alábbiak szerint választjuk:

uz = −uz,max · f(r) · g(z), (4.3)

ahol g(0) = 0 és g(H) = 0. Az f függvény az uz komponens függőleges sebességprofil-
ját határozza meg, míg a g függvény annak magasságfüggését. Feltételezésünk szerint az f

függvénynek maximuma van az áramlás tengelyében. Az f és g függvények maximuma 1
így a sebességkomponens abszolúlt értékének maximumát az uz,max paraméter adja.

A g függvényre a határfeltételeket is kielégítő egyszerű választás a következő:

g(z) = 1−
∣∣∣∣2zH − 1

∣∣∣∣n , (4.4)

ahol n egy pozitív valós szám (a gyakorlatban mindig egész). Az n kitevőt később választjuk
meg, míg a H paraméter értéke mindig, H = 25 cm. A fenti formula alapján a leáramlás
sebességének maximuma a tengelyben, z = H/2 magasságban található. Az f függvény
megválasztásánál a festékfüggöny r ≈ 1 cm helyzetű jelenlétét, valamint az áramlás időbeli
periodikusságát is figyelembe vettük, így annak alakja

f(r, t) = I(t)

[
1−

(
r

R0

)2
]
. (4.5)

Mivel a 2.3. ábra szerint az 1 cm sugarú henger mentén a leáramlási sebesség eltűnik, a R0

paramétert R0 = 1 cm-nek választjuk. Vegyük észre, hogy ez a parabolikus sebességprofil
tulajdonképp egy r = R0 sugarú csőben való lamináris áramlást feltételez. Az I(t) függvény
az áramlás időfüggését határozza meg. Méréseink alapján az áramlás időfüggése periodikus,
így az I(t) = 1 + ∆I sin(ω t) választással élünk, ahol ω az áramlás oszcillációjának kör-
frekvenciáját, míg ∆I annak amplitudóját határozza meg. Az áramlási terek hasonló módon
való periodikusan időfüggővé tétele, gyakori az irodalomban [44]-[46]. A ∆I paramétert

79



a ∆I ≈ s(h)/h̄ módon választjuk (lásd a 4.1. táblázatot). A ∆I = 0 esetben az áramlás
természetesen időtől független, stacionárius.

Feltételezzük, hogy az áramlás ur radiális komponense szintén felírható az uz kompo-
nenshez hasonló szorzat alakban, azaz

ur = uz,max · F (r) ·G(z). (4.6)

A folyadék összenyomhatatlan, ezért a sebességkomponensek között esetünkben fennáll az

1

r

∂(rur)

∂r
+

1

r

∂ut

∂φ
+

∂uz

∂z
= 0 (4.7)

összenyomhatatlanságot kifejező egyenlet. Ennek alapján az f , g, F és G függvények között
az alábbi két összefüggés nyerhető:

G(z) = g′(z), (4.8)

és
f(r) =

F (r)

r
+ F ′(r). (4.9)

Abból, hogy a tengely mentén ur = 0, az következik, hogy F (0) = 0. Könnyen ellenőriz-
hető, hogy így

F (r) =
1

r

r∫
0

r′f(r′) dr′ = I(t)

(
r

2
− r3

4R2
0

)
. (4.10)

A harmadik ut sebességkomponenst a (2.8) Burgers-formula szolgáltatja. A 4.9. ábra n = 2

paraméterválasztással mutatja az áramlási tér függőleges metszetének szerkezetét.

4.2.2. A részecskemozgás dinamikája

Egy a sugarú gömb alakú részecske mozgásegyenlete az u(r, t) sebességtérrel leírt áramlás-
ban, mint azt több tanulmányban kimutatták

mpr̈ = mf
Du(r, t)

Dt
+

1

2
mf

(
Du(r, t)

Dt
− r̈

)
+ (mp −mf )g + Fdrag, (4.11)

ahol D/Dt a hirdodinamikai derivált, mp a részecske tömege, mf a részecske által kiszorított
folyadék tömege [47]-[52].

A kísérletben gyakran megfigyelhető, hogy a részecske gyakorlatilag nem mozdul. Ekkor
a folyadékhoz viszonyított relatív sebessége 10 cm/s nagyságrendű. Figyelembe véve, hogy
a részecske átmérője 0,4 cm, a részecskére vonatkozó Reynolds-szám

Rep =
0, 4 cm · 10 cm/s

10−2 cm2/s
= 400. (4.12)
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4.9. ábra. Az időtől független sebességtér tengelyen áthaladó függőleges metszete. A nyilak a
sebességvektorokat mutatják. A bal szélen fent látható kis nyil 10 cm/s-os sebességnek felel
meg. A vastag folytonos vonal az uz komponens függőleges sebességprofilját szemlélteti. A
paramétrek n = 2, uz,max = 10 cm/s és f = 10 Hz.

Mivel az Rep nagyságrendje tehát több száz, ezért a Stokes-törvény nem érvényes. Az Fdrag

közegellenállási erőt így az alábbi félempirikus formulával számoljuk [55], [56]

Fdrag = −1

2
ϱfCD(Rep)a

2π(ṙ− u)|ṙ− u|, (4.13)

ahol
CD(Rep) =

24

Rep
+

6

1 +
√

Rep
+ 0.4, (4.14)

és az Rep Reynolds-szám

Rep =
2a|ṙ− u|

ν
. (4.15)

A tehetetlen részecskék mozgásegyenlete általában több tagot tartalmaz, mint az általunk
fent megadott (4.11) egyenlet. A Maxey-Riley egyenlet szerint, amely igen kis részecskére
vonatkozó Reynols-szám esetén (Rep ≪ 1) adja meg a mozgásegyenletet [51]-[53], két já-
rulék az, amit meg kell említenünk, mert ezek elhagyása egyáltalán nem triviális. Az első az
úgynevezett history force, más néven memóriatag, amelynek súlya a mozgásegyenletben a
Rep Reynolds-szám növekedtével egyre csökken [54]. Ennek kvalitatív magyarázata a követ-
kező. A memóriatag a sebességkülönbséggel egyenesen arányos, és alacsony Reynolds-szám
esetén összemérhető a Stokes-tövény által leírt közegellenállási erővel. Az utóbbi szintén
egyenesen arányos a sebességkülönbséggel. A Reynolds-szám növekedésével a közegellen-
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állási erő már egyre jobban meghaladja a Stokes-féle képlet által számított értéket, és magas
Reynolds-szám esetén az eltérés olyan jelentős is lehet, hogy a közegellenállási erő mel-
lett a Stokes-féle erő elhanyagolható. Mivel azonban a memóriatag nagyságrendje továbbra
is a Stokes-féle képlet által számított értékkel egyezik meg, így a memóriatag értéke is el-
hanyagolható lesz a közegellenállási erő mellett. Esetünkben a Reynolds-szám olyan nagy
(Rep ≈ 400), hogy ezt a tagot joggal hagyhatjuk el a mozgásegyenletből. A második járu-
lék az úgynevezett Faxen-korrekcióból származik, amit akkor kell figyelembe venni, amikor
a részecske mérete összemérhető az áramlás karakterisztikus méretével. Ez a korrekció az
egyenlet több tagjában is megjelenhet és nagyságrendje a2/6∆u [25, 51, 52, 57]. Mivel ese-
tünkben (1/6)(a/L)2U ≈ 0, 007 U , és ez jóval kisebb, mint például a közegellenállási erő,
egyszerű modellünkből ezt a korrekciót is kihagyjuk.

Az Fdrag közegellenállási erőt behelyettesítve a (4.11) egyenletbe a részecske mozgás-
egyeletére az

r̈ =
3

2
R
Du(r, t)

Dt
− 3

8

R

a
CD(Rep)(ṙ− u)|ṙ− u|+

(
1− 3

2
R

)
g, (4.16)

egyenlet adódik, ahol az

R =
2ϱf

ϱf + 2ϱp
(4.17)

paraméter az úgynevezett sűrűségarány. A szimulációkban alkalmazott paraméterek értéke:
g = 1000 cm/s2, ν = 0, 01 cm2/s, ρf = 1 g/cm3 (víz) és a részecske tulajdonságai a =

0, 2 cm és ρp = 0, 85 g/cm3 (R ≈ 0, 74).

4.3. A golyómozgás szimulációja

4.3.1. Az időfüggetlen modell

Elsőként ∆I = 0 választással a modelláramlást időfüggetlenné tesszük, és így vizsgáljuk
meg. A (4.4) egyenletben szereplő n paramétert egyelőre n = 2-nek választjuk. A rendszer-
ben két típusú attraktor található. Mindkettő konstans r és z koordinátákkal jellemezhető,
amelyeket r∗-al és z∗-al jelölünk. Az rendszerben található állandósult állapotok (fixpontok
és határciklusok) létezése és stabilitása jelentős mértékben függ a uz,max paraméter értékétől.
Ezt a paraméterfüggést a 4.10. ábra jeleníti meg. Nagyobb n paraméter esetén a felső bifurká-
ciós diagramm minőségileg nem változik, de alakja egy 1/n-es kitevőjű hatványfüggvényhez
fog hasonlítani.

A részecske sűrűsége kisebb, mint a folyadéké, így a felhajtóerő meghaladja a részecske
súlyát és a két erő eredője felfelé mutat. A folyadéknál kisebb sűrűségnek az is következ-
ménye, hogy a részecskére egy, az örvényszerű áramlás tengelyének irányába mutató, úgy-
nevezett anticentrifugális erő is hat. Mind az első eredő erő, mind az anticentrifugális erő
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4.10. ábra. A rendszerben jelenlévő attraktorok r∗ és z∗ koordinátái az uz,max paraméter
függvényében. Paraméterek: n = 2, ∆I = 0 és a többi paramétert annak alapján választottuk
meg, hogy feltételeztük a keverőfrekvencia f = 10 Hz értékét.

független az uz,max paraméter értékétől. Ha uz,max kicsi, a lefelé áramló folyadék sodrása
nem elég erős ahhoz, hogy a részecskét a víz felszíne alatt tartsa, és így nincs attraktor a
rendszerben. Ha az uz,max paramétert növeljük, és az eléri a 10, 4 cm/s-es értéket, tangens bi-
furkáció következtében egy stabil (folytonos zöld vonal az ábrán) és egy instabil (szaggatott
piros vonal az ábrán) fixpont jön létre az áramlás tengelyében, ahogy az a 4.10. ábrán látható.
A fixpontok a z = H/2 magasság közelében jönnek létre, mivel a leáramlási sebesség itt a
legnagyobb.A felső instabil fixpont minden uz,max paraméterérték esetén taszító függőleges
irányban és vonzó radiális irányban (anticentrifugális erő és befelé áramlás). Az alsó fixpont
mindig vonzó tulajdonságú függőleges irányban, ám radiális irányú stabilitása már függ az
uz,max paramétertől. Ezen pont környezetében mindig kifelé áramlás történik, így a radiális
irányú stabilitás az állandónak tekinthető anticentrifugális és a uz,max paramétertől függő
közegellenállási erő radiális komponensének viszonyától függ. Ha teljesül, hogy 10, 4 cm/s
< uz,max < 11, 2 cm/s, akkor az alsó fixpont radiális irányban is vonzó, és az alsó fixpont
a tengelyben elhelyezkedő attraktora a rendszernek. Ahogy az uz,max paraméter értékét nö-
veljük uz,max ≈ 11, 2 cm/s esetén, a közegellenállásból származó és az anticentrifugális erő
különbsége nullává válik. Az uz,max paraméter további növelésekor (uz,max > 11, 2 cm/s)
a fixpont stabilitása egy nyeregpont-bifurkáció (nyereg-csomópont) következtében megszű-
nik, instabillá válik (zöld szaggatott vonal az ábrán) és a rendszerben létrejön egy másik
attraktor. Ezen másik attraktor egy határciklus, a részecske állandó szögsebességgel, állandó
r∗ és z∗ kooordinátákkal kering a tengely körül (folytonos kék vonal az ábrán).

4.3.2. A periodikusan időfüggő modell

Ahhoz, hogy áttekintést kapjunk a rendszer viselkedéséről az áramlás periodikus időfüggése
esetén, tekintsük a 4.11. ábrát. Itt azt láthatjuk, hogy a ∆I és uz,max paraméterek áltatal
kifeszített sík különböző tartományokra bomlik. Egy tartományon belül a részecske visel-
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kedése nagyon hasonló (kivétel az V. tartományt, lásd alább). Azt, hogy a részecske melyik
tartományban hogyan viselkedik, a 4.12. ábrasorozat mutatja be. Az ábrasorozat a részecske
mozgását r − z síkon ábrázolja. Alapvetően a paramétersíkot két részre bonthatjuk. Az
egyik részben – amelyet az I. és II. tartomány alkot – a részecske folyadékban való moz-
gása csak ideiglenes, a részecske meg tud szökni és elérheti a felszínt. Ebben a részben két
minőségileg különböző viselkedés lehetséges. Az egyszerűbb esetben – I. tartomány – a ré-
szecske magassága folyamatosan növekszik, míg eléri a felszínt, a másik esetben azonban–
II. tartomány – tranziens kaotikus viselkedés ([22]) lehetséges, és a részecske mozgásának
élettartama elméletileg bármilyen hosszú is lehet. A másik részben, amelyet a III., IV. és
V. tartományok alkotnak, a részecske – természetesen megfelelő kezdeti értékek esetén –
nem tud megszökni az áramlásból és valamilyen attraktorhoz tart (lást a 4.12. ábrasorozat
c)-f) ábráit). A ∆I − uz,max sík ábrázolt részének legnagyobb tartománya a IV. Itt az r − z

síkon ábrázolva a mozgást egy egyszerű hurkot láthatunk, ami azt jelenti, hogy a mozgás
periódusideje az áramláséval megegyező. Ha ebben a tartományban ∆I értékét növeljük és
elérjük a IV. és V. tatomány határát, akkor ott egy perióduskettőző bifurkációt figyelhetünk
meg [58]. Az V. tartományban továbbhaladva a rendszer egy perióduskettőző bifurkációso-
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4.11. ábra. A ∆I és uz,max paraméterek által kifeszített sík tartományokra bontása a ré-
szecske tipikus viselkedési formái alapján a periodikusan időfüggő áramlás esetén. Az ábrán
lévő pontok azon ∆I és uz,max paraméterekhez tartoznak, amelyeket a 4.12. ábrasorozat tag-
jainak elkészítésekor alkalmaztunk. Az összetartozó pontok és ábrák azonos latin kisbetűkkel
vannak jelölve. A tartományokat római számok jelölik, amelyekben a tipikus viselkedés az
alábbi: I – azonnali kiszökés a felszínre (a), II – tranziens kaotikus viselkedés lehetséges (b),
III – oszcilláló mozgás a tengely mentén, IV – egyszerű hurokmozgás az r − z síkon (c),
V – perioduskettőző bifurkációk és permanens kaotikus viselkedés (d-f). A becsült realisz-
tikus paraméterértékek a szaggatott vonallal határolt téglalap belsejében lehetnek. A többi
paraméter: n = 2 és f = 10 Hz.
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4.12. ábra. Tipikus részecskepályák az r − z síkra vetítve, különböző paraméterek esetén.
A paraméterek ugyanazok mint a 4.11. ábra esetén, a ∆I és uz,max paramétereket az ottani
ábra különböző tartományaiban elhelyezkedő a)-f) pontok határozzák meg. Az összetartozó
pontok és ábrák azonos latin kisbetűkkel vannak jelölve. A kezdeti értékek: r0 = 0, 3 cm,
z0 = 3, 0 cm és a kezdeti sebesség 0 cm/s volt minden esetben. A c)-f) ábrák esetén az első
300 másodpercet az attraktor jobb láthatóságának érdekében nem ábrázoltuk.

rozaton megy kereszül. A 4.12. ábrasorozat e) ábrája egy négyszeres periódusidejű mozgást
mutat (két bifurkáció utáni állapot). A perióduskettőző bifurkációsorozat végkifejlete a kao-
tikus mozgás (lásd a 4.12. ábrasorozat f) ábráját). Részletesebb vizsgálatokkal kimutattunk,
hogy az V. tartományban, hasonlóan a logisztikus leképezéshez, itt is találhatók olyan pe-
riódikus ablakok, amelyek periódusa az áramlás periodusidejének nem kettőhatványszorosa.
Valójában ennek alapján állíthatjuk, hogy permanens káosz tényleg jelen van a rendszerben.
A Ljapunov-exponensek meghatározásakor 0, 07 1/s nagyságrendű értékek adódtak. Meg-
vizsgáltuk, hogy mi történik, ha az n paraméter értékét 2-nél nagyobbra választjuk. Ekkor a
kaotikus tartományok deformálódnak, elvékonyodnak és még kevésbé lesznek szignifikán-
sak.

A szabálytalan mozgás a valódi kísérletben tipikus, és sokkal szélesebb paramétertarto-
mányban érvényes, mint a szimulációkban. Ennek illusztrálására a 4.11. ábrára szaggatott
vonallal rárajzoltuk azt a téglalapot, melynek belsejében helyezkednek azok a pontok, ame-
lyekhez a realisztikus paraméterek tartoznak. Ha a szimulációkban a paramétereket ezen
téglalap belsejéből választjuk, akkor nem kapunk szabálytalan mozgást. Ez azt sejteti, hogy
az időben periodikus modellünk a valódi rendszer egy fontos tulajdonságával, a szabálytalan
mozgás széleskörű előfordulásával nem rendelkezik.
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4.4. A turbulens modell

4.4.1. A turbulens hatások modellezése

Az előző fejezet utolsó megjegyzése és annak alapján, hogy az áramlás Reynolds-száma
meglehettősen magas (≈ 103), szükségesnek tűnik modellünket kibőviteni, mégpedig úgy,
hogy abban a turbulencia hatása közvetlenül megjelenjen. A turbulens örvényekről semmi-
lyen közvetlen információval vagy mérési adattal nem rendelkezünk, azokról közvetett infor-
mációt csak a részecske mozgásának megfigyeléséből kaphatunk. Ha az áramlásban lévő kis
turbulens örvények elérik a részecskét, akkor módosítják annak sebességét. A turbulens örvé-
nyek hatását meglehetősen egyszerű módon adjuk hozzá a modellhez. A részecske turbulens
örvények által okozott sebességmódosulásait pillanatszerűnek tételezzük fel. Ezen sebesség-
modosulásokat úgy is felfoghatjuk, mintha bizonyos időközönként belerúgnánk a részecs-
kébe. Modellünkben a belerúgások közt eltelt ∆t időt exponenciális eloszlásúnak választjuk
(Poisson-folyamat). A ∆t időtartamok mint valószínűségi változók sűrűségfüggvénye tehát
az alábbi alakú

f(t) =
1

τ
exp

(
− t

τ

)
, (4.18)

ahol τ az eloszlás várható értéke és egyben a belerúgások közt eltelt átlagos idő. Az elosz-
lás várható értékére megfelelő választásnak a τ = 0, 01 s bizonyult, ez a legnagyobb érték
ugyanis, ami még a megfigyelt a sebességváltozások függőleges komponenseinek normá-
lis eloszlásával összeegyeztethető. Ilyen választással az is igaz, hogy a belerúgások közti
időtartamok hossza a Kolmogorov-idő (τη = 0, 004 s) nagyságrendjébe esik.

Meg kell még választanunk a ∆v sebességváltozás vektorok irányát és nagyságát. Az
irányokat térben egyenletes eloszlás alapján választjuk, az irány megadására a ϕ és θ szö-
geket használjuk. A ∆v vektor irányának z koordinátatengellyel bezárt szögét a θ szög
(0 < θ < π) jelöli. A ϕ szög a vektor egy vízszintes síkra vett vetületének és egy az eb-
ben a síkban lévő tetszőleges, de rögzített irány által bezárt szög (0 < ϕ < 2π). A vektor
∆v nagyságát a méréseinkkel konzisztensen, normális eloszlásúnak választjuk az alábbi sű-
rűségfüggvénnyel:

f(∆v) =
1√
2πσ

exp

(
−∆v2

2σ2

)
. (4.19)

Az átlagos sebességváltozást az eloszlás σ paramétere határozza meg. Ennek értékét később
választjuk meg.

4.4.2. A modell paramétereinek illesztése a mérésekhez

A legtöbb paraméter megválasztása az áramlás vizsgálatából következett. Az n, uz,max és σ
paramétereket azonban eddig nem fixáltuk. Ezek értékeit a kísérletben megfigyelt és a szi-
mulált golyómozgás idősorainak egybevetése alapján fogjuk meghatározni. Az n és uz,max
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paraméterek első becslését annak alapján kapjuk, hogy periodikusan időfüggő áramlást szi-
mulálunk rugdosás nélkül (σ = 0), és a kísérletben mért v̄z és z̄ mennyiségeket (lásd 4.2. táb-
lázat) a szimulációkban mért hasonló mennyiségekhez hasonlítjuk. Az eredményeket f = 10

Hz-es keverőfrekvencia esetén n = 6 és uz,max = 11, 9 cm/s mellett a 4.13. ábra illusztrálja
.
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4.13. ábra. A részecske szimulált függőleges mozgása rugdosás nélkül. Parameterek: f = 10
Hz, ∆I = 0, 07. Kezdeti értékek: z0 = 20 cm, r0 = 0, 01 cm, v = 0 cm/s. Az uz,max =
11, 9 cm/s és n = 6 választással a szimulált mozgás második szakaszának átlagát jelző
vízszintes vonal magassága és a szimulált mozgás első szakaszában mért átlagos sebességet
jelző két párhuzamos vonal meredeksége rendre megegyezik a z̄ és v̄z 4.2. táblázatban közölt
értékeivel (4, 78 cm és 1, 5 cm/s).

A következő lépés a turbulenciát is megjeleníteni a modellben, azaz bekapcsoljuk a rug-
dosást (σ > 0). A stochasztikus erőknek köszönhetően ebben az esetben nem elegendő a
részecske egyetlen trajektóriáját vizsgálni. Ezért 100 különböző kezdeti értékkel (és rugdo-
sási idősorral) futtatott szimulációt vizsgáltunk. A kezdeti értékek a ϕ = 0 sík 20 cm ≤ z ≤
20, 09 cm, 0, 001 cm ≤ r ≤ 0, 01 cm tartományában homogénen lettek elhelyezve. A 4.14.
ábra azt mutatja, hogy a modellezett turbulencia jelenlétében a szimulációkból kapott átlagos
v̄z mennyiség hogyan függ a σ paraméter értékétől.

A talált növekedési tendencia magyarázata egyszerű: ha a részecske alulról kap rúgást,
akkor a folyadékhoz mért relatív sebessége növekszik, ami nagyobb közegellenállási erőt
eredményez. Ha a rúgás lefelé történik, akkor a hatás ellentétes. A két hatás együttesen azt
eredményezi, hogy növekszik a részecske átlagos süllyedési sebessége. Amint az ábráról
megállapítható: σ > 3 esetén a sebességnövekedés σ-ban lineáris

v̄z = 0, 48σ + 0, 56. (4.20)

Vegyük észre, hogy az egyenes meredeksége egyáltalán nem jelentéktelen: egységnyi σ nö-
vekedéshez a v̄z-nek körülbelül 0,5 cm/s-os növeledése tartozik. Ez a mért v̄z értékekkel
(4.2. táblázat) azonos nagyságrendű. Mindez a modell σ paraméter értékétől való érzékeny-
ségét is jelzi. Ráadásul a grafikonon mért értékek a uz,max paramétertől, ami most 11,9 cm/s,
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4.14. ábra. A szimulált részecsemozgás v̄z átlagos süllyedési sebessége a σ átlagos rugdosási
erősség függvényében f = 10 Hz-es keverőfrekvencia esetén. A többi paraméter ugyanaz,
mint a 4.13. ábránál. Az ábra minden pontja 100 trajektória átlagát mutatja. A beillesztett
ábra a süllyedési sebesség szórásait adja meg. (Ez utóbbi a 4.2. táblázat adataival vethető
össze.)

is függnek. Levonhatjuk a következtetést, hogy a σ és uz,max paramétereket együttesen kell
behangolnunk.

A σ paraméter durván becsülhető a süllyedési sebességek szórási értékei alapján (ame-
lyek a szimulációkban uz,max-tól függetlennek bizonyultak). Hangsúlyozzuk, hogy ez a becs-
lés csupán a részecskemozgás első szakaszán alapszik (lásd 4.4 ábra). Amint a 4.14. ábra be-
ágyazott grafikonja mutatja, a süllyedési sebességek s(vz) szórása a σ értékektől lineárisan
függnek. Az illesztett egyenes képlete:

s(vz) = 0, 229 σ − 0, 167. (4.21)

A 4.2. táblázat első oszlopában található analóg kísérleti adatok (0,3, 0,4 és 0,9 cm/s) alapján
a σ paraméterre a 2 cm/s < σ < 4.6 cm/s becslést adhatjuk.

Egy másik, az előzőnél megalapozottabb becslés σ-ra a P (z) magasságeloszlások alap-
ján adható, ez ugyanis a szimulációk során is meghatározható. A 4.15. ábra f = 10 Hz-es
keverőfrekvencia esetén mutatja az eredményeket különböző σ értékek mellett. A kísérleti
és a szimulált adatokat összehasonlítva a legjobb egyezést a σ ≈ 5 cm/s-os érték esetén
találjuk. Az ábra beágyazott grafikonja a T̄ átlagos élettartamokat jeleníti meg σ függvé-
nyében, szintén 100 trajektória alapján. A részecskéket akkor tekintettük megszököttnek, ha
magasságuk 1 cm-nél kisebb volt (1 cm a keverőfej vastagsága). Látható, hogy akkor ka-
punk a kísérletben mért értékekkel (14 s < T̄ < 50 s) azonos nagyságú élettartamokat, ha
5 ≤ σ ≤ 6.

A σ paraméter becslésének harmadik módja a ∆vz sebességnövekmények vizsgálatán
alapul. Most a rendszer rövid idejű viselkedése alapján teszünk megállapításokat, ellentét-
ben az előző két esettel, amikor az időben hosszabb távú jellemzők voltak középpontban. A
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4.15. ábra. A részecske magasságának P (z) eloszlásai a kísérlet során, és különböző σ para-
méterekkel végrehajtott szimulációk során mérve. A paraméterek: f = 10 Hz, uz,max = 11.9
cm/s, n = 6. Jelkulcs: kör – σ = 3, 5, négyzet – σ = 4, 0, háromszög – σ = 5, 0 és x –
σ = 7, 0. A tömött négyzet jelöli a kísérlet során mért eloszlást a 10 Hz-es esetben. A szimu-
lációs adatok 100 trajektória átlaga alapján készültek. A beágyazott grafikon a szimulációk
során mért T átlagos élettartamokat mutatja a σ paraméter függvényében.

4.6. ábrán a mért sebességnövekmények függőleges komponenseinek hisztogrammjait lát-
hattuk. Ezek alapján tudjuk a valódi rendszer különböző keverőfrekvenciákhoz tartozó σz

értékeit megállapítani. Hasonló hisztogrammok a szimulációs adatok alapján is készíthetők.
Természetesen a sebességváltozások itt is ∆t = τminta időtartamhoz kell tartozzanak. Ezen
hisztogrammok szórását, azaz a szimulációs adatokból nyert szórásokat, σ′

z-vel fogjuk je-
lölni. A 4.16. ábra a σ paraméter függvényében mutatja a szimulációkból számolt átlagos σ′

z

értékeket. A grafikon alapján egyenes arányosság áll fenn, azaz

σ′
z = 0, 68 · σ. (4.22)
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4.16. ábra. A szimulációk alapján mért σ′
z mennyiség függése a σ paramétertől. A számo-

lás 100 trajektória alapján történt. Paraméterek: f = 10 Hz, uz,max = 11, 9 cm/s, n = 6.
A beágyazott grafilkon a nyil által jelzett ponthoz tartozó ∆vz sebességváltozások hiszto-
grammját mutatja.
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Az eloszlások normálisak minden σ érték esetén. Ezt az ábrába beágyazott σ = 6 cm/s-hoz
tartozó grafikon illusztrálja. (Mint korábban már említettük, az eloszlás nem lenne normális,
ha a belerúgások átlagos időköze (τ ) jóval nagyobb lenne.)

A (4.22) egyenletet σ = 5 cm/s esetén σ′
z = 3, 4 cm/s-ot ad. A kísérleti adat ezzel szem-

ben σz = 4, 6 cm/s (lásd a 4.2. táblázatot, f = 10 Hz). A különbség jelentős, de megérthető,
ha a 4.8. ábrán megfigyelhető, egymást követő sebességváltozások negatív korrelációját is
számításba vesszük.

A megértéshez emlékezzünk vissza arra, hogy a sebességváltozások ∆t ≥ 2τminta esetén
nem szignifikánsak (4.8. ábra). Most jelöljük a két egymást követő, τminta időközhöz tartozó,
∆vz sebességváltozást leíró valószínűségi változókat ξ1-el és ξ2-vel. Megfigyeléseink alap-
ján mindkét valószínűségi változó normális eloszlású azonos σz szórással és korreláltak. A
korrelációs együtthatójukat jelöljük r1 ≡ r(τminta) módon. A ∆t = 2 τminta időközhöz
tartozó sebességváltozás valószínűségi változótját jelöljük η-val. Természetesen η = ξ1+ ξ2,
és ha az egymást követő belerúgások korrelálatlanok lennének, akkor η szórása

√
2σz lenne.

Korreláció fennállása esetén azonban – mint azt a C függelékben megmutatjuk – η szórása√
2(1 + r1)σz, azaz a szórásban megjelenik egy α =

√
1 + r1-es redukciós tényező.

Negatív korrelációs együttható esetén (r1 < 0) az α tényező kisebb, mint egy, ami azt
jelenti, hogy a belerúgások erősségét redukálnunk kell. Az α tényező a redukció mértékét
is meghatározza. Kísérleti méréseink alapján az α tényezők a 0,65 és a 0,83 érték között
helyezkednek el (lásd 4.4. táblázat). Mi az egyszerűség kedvéért redukciós tényezőnek az
α = 0, 75-os értéket alkalmazzuk minden esetben, mivel a tényezők körülbelüli átlaga ᾱ ≈
0, 75. Azért, hogy a modell összetettségét a legkevésbé növeljük, a szimulációkban továbbra

f 7,5 Hz 10,0 Hz 12,5 Hz átlag

r1 -0,40 -0,32 -0,57 -0,43

α 0,78 0,83 0,65 0,75

4.4. táblázat. A korrelációs függvény r1 = r(τminta) értékei (lásd 4.8. ábra) és a hozzájuk
tartozó α =

√
1 + r1 redukciós tényezők.

is korrelálatlan módon rugdossuk a részecskét. Definiálunk egy új mennyiséget, nevezetesen
σ′′
z -t, amelyre

σ′′
z = 0, 68 · σ/α. (4.23)

Ebből
σ′′
z = σ′

z/α (4.24)

adódik. Ez a σ′′
z mennyiség lesz az, ami a kísérletben mért σz-vel összevethető. Ez az állítás

első látásra – főleg az α paraméterrel való osztás miatt – furcsának tűnhet, ezért azt az alábbi
gondolatmenettel alátámasztjuk.
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Hajtsunk végre egy gondolatkísérletet. Képzeljük el, hogy a valódi rendszerben – valami-
lyen „csoda” folytán – befolyásolni tudjuk a turbulenciát és annak részecskére kifejtett hatá-
sát, annak erősségét és korrelációs tulajdonságait. A rendszert megfigyeljük, de megfigyelé-
sünk időbeli felbonása véges, ezt az időbeli felbontást jelöljük τminta-vel (természetesen ez
a jelölés nem véletlenül egyezik meg a videófelvételek időbeli felbontásával, hiszen a kettő
ugyanaz). Először hangoljuk úgy a valódi fizikai rendszert, hogy a megfigyelés legkisebb
τminta időskáláján ne legyenek benne mérhető korrelációk. (Mivel egy fizikai rendszerben a
Kolmogorov-idővel megegyező nagyságrendű időskálán korrelációk mindenképp megjelen-
nek, ezért ez maga után vonja, hogy ekkor a fizikai rendszer Kolmogorov-ideje legalább egy
nagyságrenddel kisebb, mint a τminta időtartam.) Tételezzük fel, hogy a modellünk paramé-
tereit be tudjuk úgy állítani, hogy a kísérleti és a szimulált rendszer hosszabb és rövidebb
időtartamok alatt megfigyelt tulajdonságai azonosak. Hogy pontosítsuk, a hosszabb időtar-
tamon olyan időtartamot értünk, amely a részecske átlagos élettartamával azonos nagyság-
rendű, míg a rövidebb időtartam alatt pedig olyat, ami a megfigyelés τminta idejével azonos
nagyságrendű. Ekkor, mivel a szimulációkban használt σ′

z mennyiség definíciója teljesen
analóg a kísérletben használt σz mennyiséggel, a kettő jó közelítéssel meg fog egyezik.

Tegyük fel most magunknak a következő kérdést. Ha a kísérletben megváltoztatnánk a
turbulencia részecskére kifejtett hatását úgy, hogy a korrelációk már a τminta időskálán is
megfigyelhetők, akkor milyen esetben nem változnának a rendszer hosszabb időskálájú tu-
lajdonságai? (Ennek a változtatásnak az az értelme, hogy ekkor a már behangolt szimulációs
modell továbbra is jól írná le a fizikai rendszert, és lehet, hogy ezzel a változtatással közelebb
kerülnénk a fizikai valósághoz.) A válasz egyszerű: akkor nem változnak a hosszabb időská-
lájú tulajdonságok, ha van olyan, a hosszú időskála jellemző idejénél legalább két nagyság-
renddel kisebb karakterisztikus idejű időskála, nevezzük ezt köztes időskálának, amelyen a
megfigyelt átlagos viselkedés ugyanaz maradna.

Tegyük most korrelálttá a fizikai rendszert úgy, hogy annak hatásai már megfigyelhe-
tővé váljanak. A bevezetett korrelációk legyenek olyanok, hogy azok egyetlen rövid idő-
skálán megfigyelhető hatása az legyen, hogy az egymást követő ∆vz sebességnövekmények
nagyobb valószínűséggel legyenek azonos előjelűek, mint ellentétesek, de a sebességnövek-
mények statisztikája továbbra is legyen változatlan. Bár ekkor még igaz, hogy a σz és a
σ′
z azonosak, de az is világos, hogy a köztes időskálán az átlagos viselkedés már nem marad

ugyanaz (hiszen például az átlagos elmozdulások a pozitív korreláció miatt biztosan nagyob-
bak lesznek). Így a korrelált fizikai rendszer már nem úgy viselkedik, mint a korrelálatlan,
és így a modell sem fogja őt jól leírni.

Ahhoz, hogy ezen pozitív korrelált esetben a köztes időskálán visszaállítsuk az eredeti
viselkedést az kell, hogy csökkentsük a turbulencia részecskére kifejtett hatásának erőssé-
gét. Ennek közvetlen hatása a σz mennyiség csökkenése lesz. Innentől kezdve tehát már nem
lesz igaz, hogy σz és a σ′

z értéke azonos, azaz az sem lesz igaz, hogy ezek egymásnak meg-
feleltethető mennyiségek. Ekkor definiálható ezek hányadosaként az α = σ′

z/σz mennyiség,
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amit természetesen a korreláció erőssége határoz meg. Korrelálatlan esetben α = 1, hiszen
σz = σ′

z. Pozitiv korreláció esetén (fent leírt eset) σz < σ′
z, azaz α > 1. Negatív korreláció

esetén a fenti gondolatmentet erre az esetre alkalmazva nem nehéz belátni, hogy σz > σ′
z,

azaz α < 1. Mivel erősebb pozitív korreláció esetén α értéke nagyobb és erősebb negatív
korreláció esetén α értéke kisebb, ezért ha a korreláció mértékét a korrelációs együtthatóval
adjuk meg, akkor α értéke annak szigorú monoton növekvő függvénye lesz.

Adósak vagyunk még azon kérdés megválaszolásával, hogy akkor mi lesz a kísérleti σz

mennyiség megfelelője a szimulációkban. Erre a kérdésre az α = σ′
z/σz egyenlőség σz-re

rendezett alakja adja a választ. Mivel σz = σ′
z/α, ezért a σz-nek megfelelő mennyiség a

szimulációban a σ′
z/α mennyiség, és ez az, amit fentebb σ′′

z -vel jelöltünk.

Ezek alapján azt várhatnánk, hogy a szimulációk során alkalmazott helyes σ paramétert
a

σ = α · σz/0, 68 (4.25)

összefüggés szolgáltatja, ahol természetesen σz a kísérletben mért szórás. Ez igaz is, de a va-
lóság még egy fontos elemét be kell majd építenünk a modellbe. A fenti formula konzistens
a hosszabb távú jellemzők alapján meghatározott σ ≈ 5-ös értékkel. Ugyanis a kísérleti-
leg mért σz = 4, 6-es értékkel (lásd 4.2. táblázat, f = 10 Hz) elvégezve a számolást, az
eredmény σ = 0, 75 · 4, 6/0, 68 = 5, 07.

Sajnos azonban, ha a σ = 5 paraméterválasztással az 4.13. ábránál ismertetett módon
meghatározzuk – vagy ha tetszik, újrahangoljuk – az uz,max és n paramétereket, jelentős
eltéréseket tapasztalunk a szimulációs és kísérleti eredmények között. Ezért fontolóra kell
vennünk, hogy a kísérletek során felfedezet σz magasságfüggést is beépítjük a modellbe
(4.7. ábra).

4.4.3. A turbulencia hatásának helyfüggése

A 4.7. ábra szerint σz magasságfüggő és a magasságfüggést (4.2) írja le. Ez arra késztet min-
ket, hogy a σ paramétert is magasságfüggővé tegyük. A magasságfüggést (4.2)-höz hasonló
alakban tételezzük fel, azaz

σ =

A′ · z̄ +B′, ha z̄ ≤ M ′−B′

A′

M ′, ha z̄ > M ′−B′

A′ .
(4.26)

Az A′, B′ és M ′ paraméterek meghatározása a (4.24)-es egyenlet szerint, numerikusan meg-
határozott σ′′

z (z̄) és a kísérletileg meghatározott σz(z̄) függvények (4.7. ábra) összehasonlí-
tásán alapul. A szimulációk vizsgálata során legjobban illeszkedő paraméterek a 4.5. táblá-
zatban találhatók. A 4.17-4.19 ábrák beágyazott grafikonjai az egyezések mértékét mutatják.

Ezután a lépés után az n és uz,max paraméterek megválasztása következik a kísérletileg
mért és az szimulációból adódó v̄z és z̄ mennyiségek összehasonlítása alapján. A paramé-
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f A′ B′ M ′

7,5 Hz -0,35 5,5 3,0

10,0 Hz -0,25 6,1 4,4

12,5 Hz -0,40 6,7 4,7

4.5. táblázat. A szimulációk során használt, (4.26)-es egyenletben szereplő, A′, B′ és M ′

paraméterek értékei különböző keverőfrekvenciák esetén.

terek behangolását segíti, hogy növekvő uz,max érték esetén a v̄z szintén növekszik, míg z̄

csökken. Ugyanez mondható el az n paraméterről is. A végső eredmények a 4.6. táblázat-
ban találhatók. Ezzel a paraméterek illesztését teljessé tettük. Vegyük észre, hogy a (4.4)-es
egyenletben szerplő n kitevő aránylag nagy, ami azt jelenti, hogy a z = H/2 magasság körül
egy aránylag széles intervallumban a g függvény gyakorlatilag állandó, és így a leáramlási
sebesség is.

f v̄z (cm/s) z̄ (cm) uz,max (cm/s) n

7,5 Hz 1,15 5,68 11,1 9

10,0 Hz 1,73 4,72 10,8 7

12,5 Hz 2,08 5,03 11,1 7

4.6. táblázat. A szimulált részecskemozgás statisztikai tulajdonságai (v̄z és z̄ értékek) a méré-
sekhez legjobban illeszkedő uz,max és n paraméterértékekkel, különböző keverőfrekvenciák
esetén (összevetendő a 4.2. táblázattal).

Végezetül a részecske magasságának kísérletileg mért és a szimulációk segítségével meg-
határozott P (z) valószínűségi eloszlásait hasonlítjuk össze a 4.17-4.19. ábrákon. A modell
egyszerűségéhez képest az egyezés mindhárom esetben jónak mondható.

Ezen a ponton természetes módon merül fel a kérdés: A modell mely tulajdonsága adja
a legfontosabb járulékot a kísérleti adatok helyes leírásához. További szimulációk alapján
azt mondhatjuk, hogy ha ∆I kisebb, mint a fent használt értékek, akkor az eloszlások nem
változnak lényegesen. Nagyobb ∆I értékek esetén az eloszlások ellaposodnak és kiszéle-
sednek. Az áramlás oszcillációjának hatásáról azt mondhatjuk, hogy a belerúgásokhoz ké-
pest annyira gyengék, hogy nem képesek mérhető korrelációkat okozni a szimulált részecske
mozgásában.

Ha a turbulencia magasságfüggetlen lenne, akkor a részecskét ért rúgások az áramlás
alsó részén gyengébbek lennének a valóságosnál. Ez megemelné az élettartamokat, eseten-
ként még a részecske kiszökését is lehetetlenné tenné. Ez ellentétes a megfigyeléseinkkel,
azaz azt modhatjuk, hogy a magasságfüggés fontos eleme a modellnek a részecske kiszökési
tulajdonságai szempontjából. Továbbá az is igaz, hogy a magasságfüggés nélkül a szimulá-
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4.17. ábra. A részecske magasságának kísérletileg mért (tömött kör) és a szimulációk segít-
ségével meghatározott (üres kör) P (z) valószínűségi eloszlásai f = 7, 5 Hz-es keverőfrek-
vencia esetén. Parameterek: ∆I = 0, 09, n = 9 és uz,max = 11, 1 cm/s. Beágyazott ábra: Az
átlagos sebességváltozások magasságfüggése (kísérleti mérés – σz – tömött kör, szimuláció
– σ′′

z (4.23) – üres kör).
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4.18. ábra. A részecske magasságának kísérletileg mért (tömött négyzet) és a szimulációk
segítségével meghatározott (üres négyzet) P (z) valószínűségi eloszlásai f = 10 Hz-es ke-
verőfrekvencia esetén. Parameterek: ∆I = 0, 07, n = 7 és uz,max = 10, 8 cm/s. Beágyazott
ábra: Az átlagos sebességváltozások magasságfüggése (kísérleti mérés – σz – tömött négy-
zet, szimuláció – σ′′

z (4.23) – üres négyzet).

ciós eloszlások jelentősen eltérnének a kísérletiektől, és az a régió, ahol a részecske tipikusan
tartózkodna, kiterjedtebb lenne.

A belerúgások redukciója, bár nem tűnik hatalmasnak (75 %), mégis döntő szerepet ját-
szik. Nélküle a részecske túl gyorsan kiszökne, az élettartamok túl rövidek lennének. Ekkor
az eloszlások korrekt meghatározása is nehézkessé válna, a részecske gyakorlatilag átvág-
tatna a vizsgált térrészen.
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4.19. ábra. A részecske magasságának kísérletileg mért (tömött háromszög) és a szimulációk
segítségével meghatározott (üres háromszög) P (z) valószínűségi eloszlásai f = 10 Hz-
es keverőfrekvencia esetén. Parameterek: ∆I = 0, 07, n = 7 és uz,max = 11, 1 cm/s.
Beágyazott ábra: Az átlagos sebességváltozások magasságfüggése (kísérleti mérés – σz –
tömött háromszög, szimuláció – σ′′

z (4.23) – üres háromszög).

4.5. Összefoglalás és konklúziók

A dolgozat ezen részében egy tehetetlen részecske mozgását tanulmányoztuk egy háromdi-
menziós, időfüggő, örvényes áramlásban. A célból, hogy a rendszerről egy elfogadható, a
kísérletileg megfigyelt tulajdonságokkal rendelkező minimálmodellt kapjuk, modellsoroza-
tot alkottunk. A modellsorozat egymást követő elemei egyre összetettebbek és a valóságos
rendszer egyre több tulajdonságát képesek visszaadni. Minden egyes szinten új tulajdonsá-
gok jelennek meg, az alábbiak szerint: (i) a tehetetlen részecske mozgása egy időfüggetlen
örvényben, (ii) a tehetetlen részecske mozgása egy időfüggő áramlásban, (iii) a turbulencia
modellezése (egyszerű belerúgásokkal, amelyek a magasságtól függetlenek), (iv) az egymást
követő sebességnövekmények negatív korrelációja miatti redukció, (v) a turbulencia magas-
ságfüggő modellezése. Az első szint szerepe a részecskemozgás első, lefelé haladó részének
durva leírása (lásd 4.4. ábra). A második szint megnyitja a káosz megjelenésének lehetőségét,
bár a paramétertartomány, ahol a káosz a szimulációkban megjelenhet, és ahol a kísérletben
megjelenik egyáltalán nem esik egybe (4.11. ábra). Ez a megfigyelés vezet arra a következ-
tetésre, hogy a részecske megfigyelt cikk-cakkos mozgása egyedül a periodikusan időfüggő
áramlással nem magyarázható. A harmadik szint szükségességét pontosan ez adja, ekkor je-
lenik meg ugyanis széleskörűen a rendszerben ez a fajta mozgás. Végül a negyedik és ötödik
szintek rendre ahhoz szükségesek, hogy figyelembe vegyük a korrelációk jelenlétét és a ki-
szökési statisztikák kvalitatívan helyes képet mutassanak. Érdekes módon az utolsó két szint
magával hozza azt is, hogy a modell a kísérletileg mért adatokat kvantitatívan is reprodukálni
tudja.
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Érdemes megjegyezni, hogy az utolsó szintek a részecskedinamika jellegében drasztikus
változást hoznak. A közeli részecskék exponenciális eltávolodása pár másodperces skálán
jóval gyorsabb a turbulens, rugdosásos esetben, mint a tisztán csak kaotikus esetben rugdo-
sás nélkül. Ez a Ljapunov-exponensek meghatározásával egyértelműen kimutatható volt. A
4.12f. ábra készítése során (rugdosásmentes eset) a Ljapunov-exponens mért értéke 0,067
1/s-nak adódott (ennek nagyságrendje tipikusnak nevezhető más rugdosás nélküli kaotikus
esetben is). A 4.5. ábra σ = 5 paraméterhez tartozó görbéjének meghatározása céljából vég-
rehajtott szimulációk során a Ljapunov-exponens értéke 1,1 1/s volt. Ennek nagyságrendje
szintén tipikusnak nevezhető más rugdosásos esetben is. A Ljapunov-exponensek eltérése
több mint egy nagyságrend. Így levonható az a következtetés, hogy a zaj meghatározó sze-
repet játszik a dinamikában és a rendszer kaotikus tulajdonsága nem alacsonydimenziós ere-
detű. Ez a tulajdonság inkább a nagy szabadságfokú környezettel való kölcsönhatás követ-
kezménye.

Befejezésül, visszautalunk arra, amit a bevezetésben a minimálmodellekről írtunk, és
ezek alapján magyarázatot adunk arra, hogy miért a modellsorozat utolsó elemét fogadjuk
el a rendszer minimálmodelljének. Talán felmerül az olvasóban, hogy a modellsorozat har-
madik eleme – amelyben a turbulencia hatását egyszerű magasságfüggetlen belerúgásokként
vezetjük be – miért nem volt számunkra elfogadható minimálmodellként. Miért kellett még
a korreláció hatását és a belerúgások erősségének magasságfüggését is beépíteni a modellbe,
hiszen a belerúgásokkal már megjelent a részecske cikk-cakkos mozgása?

A korreláció hatásásának beépítése kapcsán a válasz az, hogy egy kísérleti rendszerben
megfigyelt korreláció nem kvantitatív jellemző, hanem kvalitatív. A korrelációk jelenléte
ugyanis mindig utal valamilyen háttérben működő mechanizmusra. (Jelen esetben gondol-
hatjuk azt, hogy ez a mechanizmus a golyó örvénnyekkel való találkozása, amelyek a golyót
oda-vissza megrángatják.) A mechanizmus léte vagy nem léte pedig kvalitatív kérdés és
nem kvantitatív. A magasságfüggés nélküli szimulációkban olyan belerúgáserősségek ese-
tén, amikor a golyó már alul ki tudott szökni, megjelentek a fenti kiszökések is. A valóság-
ban a fenti kiszökés jelensége nem figyelhető meg, és ezért ez minőségi különbség lenne a
valódi rendszer és a modell között. A turbulencia hatásának magasságfüggése tehát a modell
viselkedését minőségileg változtatja meg, és teszi hasonlóvá a kísérleti rendszer viselkedé-
séhez.

A modell legnagyobb meglepetése talán az, hogy miután minden kvantitatív jellemzőt
sikerült beépíteni a modellbe, hirtelen kvalitatív egyezéseket lehetett felfedezni a kísérletek
és a modellrendszer között (a magasságok valószínűségeloszlásai). Ez pedig egy minimál-
modelltől szép teljesítmény.
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5. fejezet

Magyar és angol nyelvű összefoglalás
(Summary)

5.1. Összefoglalás

Az értekezés első felében az égi mechanikai forgás-kerigés problémakörét a dinamikai rend-
szerek oldaláról közelítettük meg. Megalkottunk egy minimálmodellt, amelynek segítségével
sikerült feltárni egy hold deformációja, forgása, pályájának változása és a deformáció köz-
beni disszipáció közti kapcsolatokat. Modellünkben egy rögzített M tömegű tömegpont –
mint bolygó – körül kering egy disszipatív rugóval összekötött, két egyenlő, egyenként m/2

tömegű tömegpontból álló test, mint hold. A hold tömege jóval kisebb, mint a bolygó tömege
(m ≪ M ), és feltételezésünk szerint a hold teljes l mérete is jóval kisebb pályájának tipikus
méreténél (l ≪ r). A tömegpontok számára azt is megkötjük, hogy mozgásuk síkmozgás le-
gyen. A modell a bolygó és a hold tömegpontjai között Newton-féle gravitációs erőhatással,
míg a hold tömegpontjai között csak a rugótól származó erőhatással számol.

A modell egyszerűségének ellenére a valóságban megfigyelt legtöbb jelenséget képes
produkálni (magasabbrendű és 1:1 keringés-forgási rezonanciák, a pálya kikörösödése, ka-
otikus forgási állapotok stb...). Bevezetünk egy úgynevezett rezonanciafüggvényt, aminek
segítségével a rezonáns állapotok azonosíthatók. A rezonáns állapotok azonosítása során a
rezonanciafüggvény használata előnyösebb a klasszikus átlagos keringési és átlagos forgási
idők hányadosán alapuló módszernél, mert léteznek olyan dinamikai szempontból különböző
módon viselkedő rezonáns állapotok, amelyek a rezonanciafüggvény segítségével megkülön-
böztethetőek, de a klasszikus módszerrel nem. A probléma dinamikai rendszerek szemszögé-
ből való megközelítése lehetővé tette, hogy osztályozzuk a hold forgási állapotait és az azok
közti átmentek típusait is. Az osztályozás szerint a forgási állapot négyféle lehet: 1. perma-
nens kaotikus jellegű; 2. tranziens kaotikus; 3. 1:1 rezonancia; 4. magasabbrendű rezonancia.
Megfigyeltünk és leírtunk hatféle átmenetet a forgási állapotok között. Az osztályozás mel-
lett a modell lehetőséget teremt a forgási állapotok jellemző tulajdonságainak felderítésére
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(mint pl.: stabilitás, a fennmaradás feltétele, energiafelhasználás, kaotikus jellemzők, élet-
tartam eloszlás stb...), és az átmenetek hátterében lévő mechanizmusok magyarázatára (pl.:
krízis, bifurkáció, a fennmaradás feltételének megszűnése stb...). Nincs okunk feltételezni,
hogy a forgási állapotok és az azok közti átmenetek osztályozása, azok feltárt tulajdonsága-
ival együtt, ne lennének átvihetők egy reálisabb disszipatív forgás-keringés problémára.

Az értekezés második részében egy tehetetlen részecske mozgását vizsgáltuk egy há-
romdimenziós időfüggő áramlásban. Kísérletek sokán végzett mérések alapján egy olyan
modellsorozatot alkotunk, melynek egymást követő elemei egyre összetettebbek és a valósá-
gos rendszer egyre több tulajdonságát képesek visszaadni. Minden egyes szinten új tulajdon-
ságok jelennek meg, az alábbiak szerint: (i) a tehetetlen részecske mozgása egy időfüggetlen
örvényben, (ii) a tehetetlen részecske mozgása egy időfüggő áramlásban, (iii) a turbulencia
modellezése (egyszerű belerúgásokkal, amelyek a magasságtól függetlenek), (iv) az egy-
mást követő sebességnövekmények negatív korrelációja miatti redukció, (v) a turbulencia
magasságfüggő modellezése. Az első szint szerepe a részecskemozgás első, lefelé haladó
részének durva leírása (lásd 4.4. ábra). A második szint megnyitja a káosz megjelenésének
lehetőségét, bár a paramétertartomány, ahol a káosz a szimulációkban megjelenhet, és ahol a
kísérletben megjelenik, egyáltalán nem esik egybe (4.11. ábra). Ez a megfigyelés vezet arra
a következtetésre, hogy a részecske megfigyelt cikk-cakkos mozgása egyedül a periodikusan
időfüggő áramlással nem magyarázható. A harmadik szint szükségességét pontosan ez adja,
ekkor jelenik meg ugyanis széleskörűen a rendszerben ez a fajta mozgás. Végül a negyedik
és ötödik szintek rendre ahhoz szükségesek, hogy figyelembe vegyük a korrelációk jelenlé-
tét és a kiszökési statisztikák kvalitatívan helyes képet mutassanak. A zaj tulajdonságainak
helyes megválasztásával, elfogadható egyezést találunk a kísérletileg megfigyelt részecske-
mozgás statisztikáival. Így levonható az a következtetés, hogy a zaj meghatározó szerepet
játszik a dinamikában és a rendszer kaotikus tulajdonsága nem alacsonydimenziós eredetű.
Ez a tulajdonság inkább a nagy szabadságfokú környezettel való kölcsönhatás következmé-
nye.
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5.2. Summary

In the first part of the Ph.D. dissertation, we take a dynamical-systems approach to study the
qualitative dynamical aspects of the tidal locking of the rotation of secondary celestial bodies
driven by their orbital motion around the primary. A minimal model is introduced including
the essential features of gravitationally induced elastic deformation and tidal dissipation. We
model an extended secondary body of mass m by two point masses of mass m/2 connected
with a damped spring. This composite body moves in the gravitational field of a primary of
mass M ≫ m. In this simplest case, oscillation and rotation of the secondary are assumed to
take place in the plane of the orbit. The gravitational interactions of both point masses with
the primary are taken into account, but those between the point masses is neglected.

Despite its simplicity, our model can account for both synchronization into the 1:1 spin-
orbit resonance and the circularization of the orbit as the only true asymptotic attractors,
together with the existence of relatively long-lived metastable orbits with the secondary in
p : q synchronous rotation. We introduce a so-called resonance function to identify resonant
states. The resonance function is superior to the classical method based on the quotient of
the orbital and rotational periods as there are dynamically different resonant states which
cannot be distinguished by the classical method, but can be by the resonance function. The
dynamical-systems approach makes possible to classify the rotational states of the secondary
and the transitions between these states. According to our classification, we distinguish four
different rotational states, they are 1) permanent chaotic-like state, 2) transient chaotic state,
3) 1:1 resonant state, and 4) p : q or higher order resonant state (different from the 1:1
resonant state). We can observe and describe six different kinds of state transition. Beside the
classifications, the model opens the door to explore characteristic features of the rotational
states (like stability, condition for existence, energy consumption, chaotic property, lifetime
distribution etc.) and to explain the mechanisms behind the transitions (e.g. boundary crisis,
bifurcation, ceasing the condition for existence etc.). There is no reason to assume that the
classifications of the rotational states and the transitions with the revealed properties cannot
be transfered to more realistic dissipative spin-orbit problems.

In the second part of the Ph.D. dissertation, we study the motion of an inertial buoy-
ant particle in a time-dependent three-dimensional vortex. Based on the results of Eulerian
and Lagrangian measurements, we construct a series of models of increasing complexity to
provide an acceptable minimal model for the experimentally observed dynamics. At each
stage, new features have been introduced as follows: (i) motion of an inertial particle in a
time-independent vortex, (ii) periodic time dependence of the flow, (iii) model turbulence
(simple kicks with height independence), (iv) reduction caused by the anticorrelated succes-
sive velocity increments, and (v) height dependence of the kick strength. The role of stage
(i) is to describe roughly the transient, descending part of the particle motion. (ii) opens up
the possibility for the appearance of chaos. However, the parameter domain where chaos
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exists in the simulations and in the experiments is disjoint. This observation leads us to the
conclusion that the reason for the observed zigzag motion of the particle cannot be explained
solely by the periodic time dependence of the background flow. Therefore, stage (iii) is nec-
essary to capture the properties of the real particle motion. (iv) and (v) are needed to take
into account the presence of correlations and to make the description of the escape dynamics
qualitatively correct, respectively. With an appropriate choice of the noise properties, a rea-
sonable agreement with the experimentally observed particle statistics is found. Finally, we
conclude that noise plays a dominant role in the dynamics, i.e., the chaoticity of the particle
motion is not of low-dimensional origin. It is instead a consequence of the interaction with a
many-degree-of-freedom environment, representing local small-scale turbulence in the flow.
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A. Függelék

A hold alrendszerének kvázi
kétdimenziós tulajdonsága

Alább megmutatjuk, hogy a hold rendszere jó közelítéssel kétdimenziósnak vehető. Ehhez l̈

mozgásegyenletének 2. rendű közelítését használjuk, azaz a

l̈ = lϕ̇2 − ω2(l − l0)− 2γl̇ − l

r3
(
1− 3 cos2 α

)
(A.1)

egyenletet. A szimulációk során azt tapasztaltuk, hogy az l̈ és a −2γl̇ tagok nagyságrendje
jóval elmarad a többihez képest, azaz a mozgás során jó közelítéssel fennáll a

0 = lϕ̇2 − ω2(l − l0)−
l

r3
(
1− 3 cos2 α

)
(A.2)

egyenlőség. Ebből az egyenletből l kifejezhető. Az l-re kapott kifejezésre bevezetjük az lequ

jelölést, azaz:

lequ =
ω2l0

ω2 − ϕ̇2 + 1
r3
(1− 3cos2α)

. (A.3)

Annak demonstrálására, hogy lequ mennyire jól közelíti l értékét, bemutatjuk a A.1 ábrát.
Az ábra l és lequ értékét egyszerre mutatja egy olyan esetben, amikor a rendszer mozgása
kaotikus (ekkor tér el leginkább egymástól a két mennyiség). Mivel az lequ képlete csak α-tól
és ϕ̇-től függ, valamint az lequ = l egyenlőség jó közelítéssel fennáll, így elmondhatjuk, hogy
l értékét a forgási állapot meghatározza. Ez egyben azt is jelenti, hogy a hold dinamikája
effektíve úgy viselkedik, mintha fázistere nem négy-, hanem csak kétdimenziós lenne. Az
eredeti négy dimenziót ϕ, ϕ̇, l és l̇ adja, ebből azonban l-et és így l̇-et is, a fenti képlet
meghatározza.
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A.1. ábra. A valódi l rugóhossz (piros) és az (A.3)-as képlet alapján számolt lequ mennyi-
ség összehasonlítása. Az ábra egy olyan időtartományban ábrárolja az értékeket, amikor a
hold forgása még kaotikus, ugyanis ekkor a legnagyobb az eltérés a két mennyiség között.
Paraméterek: ω = 10, γ = 1 és l0 = 10−3. Kezdeti értékek: e = 0, 1, ϕ = 0 és ϕ̇ = 5. A
szimuláció során a II. fajta dimenziótlanítási módszert alkalmaztuk.
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B. Függelék

A tranziens káosz időtartama időben
változó kontrollparaméter esetén

Ebben a függelékben meghatározzuk a krízis utáni tranziens kaotikus mozgáshoz tartozó
időtartam eloszlását abban az esetben, ha a kontrollparaméter időben lineárisan, illetve hat-
ványfüggvény szerint változik. Tekintsünk egy dinamikai rendszert, amelynek kontrollpa-
raméterét p-vel jelöljük. Tegyük fel, hogy a rendszer a p = pc értéknél krízisen esik át, és
p < pc esetén permanens, míg p > pc esetén tranziens kaotikus viselkedés tapasztalható.
Mint azt a bevezetésben már említettük, ha a p kontrollparaméter rögzített és p > pc, akkor
a tranziens kaotikus viselkedés időtartama exponenciális eloszlású. Jelölje a ξ valószínűségi
változó a rögzített p értékhez tartozó tranziens időtartamot. Ha az eloszlás átlagos időtarta-
mát τ -val jelöljük, akkor ξ eloszlásfüggvénye

Fξ(t) = 1− e−t/τ . (B.1)

Szintén a bevezetésben említett irodalmak alapján, a p kontrollparaméterhez tartozó τ(p)

átlagos időtartam hatványfüggvény viselkedést mutat, azaz érvényes a

τ(p) = A(p− pc)
−γ (B.2)

összefüggés, ahol γ az krízisre jellemző úgynevezett kritikus exponens.

Vizsgáljuk meg, hogy ha a p paraméter időben változik, akkor a tranziens kaotikus vi-
selkedés időtartama milyen eloszlást követ. Először tegyük fel, hogy a kontrollparaméter
időben lineárisan változik az alábbi képlet szerint:

p(t) = pc +m · t, (B.3)

ahol t természetesen a krízis bekövetkezésétől eltelt idő, m pedig a kontrollparaméter időbeli
változásának sebessége. Jelölje az η valószínűségi változó a tranziens kaotikus viselkedés
időtartamát abban az esetben, ha a kontrollparaméter időben változik. Mivel az η eloszlás
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a t időpillanatban végtelenül kicsi dt időtartamokra „ugyanúgy viselkedik”, mint az adott t
időpillanatbeli ξ eloszlás, ezért

P (η > t+ dt | η > t) = P (ξ > dt), (B.4)

ahol a ξ valószínűségi változót természetesen a t időponthoz tartozó p(t) kontrollparaméter
határozza meg. Ezen összefüggés megértéséhez csak azt gondoljuk meg, hogy az összefüg-
gés tulajdonképpen nem más mint a ξ exponenciális eloszlással leírt valószínűségi változók
„örökifjú” P (ξ > t+ dt | ξ > t) = P (ξ > dt) tulajdonságának általánosítása. Felhasználva
a feltételes valószínűség definicióját – figyelembe véve, hogy az η > t + dt esemény és az
η > t események együttes bekövetkezése tulajdonképpen az η > t + dt esemény – kapjuk,
hogy

P (η > t+ dt)

P (η > t)
= P (ξ > dt). (B.5)

Mindhárom valószínűségre, felhasználva az eloszlásfüggvény definiciójából következő bár-
mely ζ valószínűségi változóra érvényes P (ζ > x) = 1− Fζ(x) összefüggést, az

1− Fη(t+ dt)

1− Fη(t)
= 1− Fξ(dt) (B.6)

összefüggést kapjuk. Innen felhasználva a (B.1)-es összefüggést és átszorozva a bal oldal
nevezőjével

1− Fη(t+ dt) = (1− Fη(t))e
−dt/τ(t) (B.7)

adódik. Kihasználva dt infinitezimálisan kicsi voltát, az őt tartalmazó kifejezéseket első-
rendig sorbafejtve, azaz felhasználva, hogy Fη(t + dt) = Fη(t) + F ′

η(t)dt és e−dt/τ(t) =

1− dt/τ(t) az

1− Fη(t)− F ′
η(t)dt = (1− Fη(t))

(
1− dt

τ(t)

)
(B.8)

egyenlethez jutunk. A szorzást a jobb oldalon elvégezve és a kapott egyenletet egyszerűsítve,
az Fη eloszlásfüggvényre egy szétválasztható változójú differenciálegyenletet kapunk:

F ′
η(t) =

1

τ(t)
[1− Fη(t)] . (B.9)

Ennek az Fη(0) = 0 kezdeti értéket kielégítő megoldása

Fη(t) = 1− exp

− t∫
0

1

τ(t′)
dt′

 . (B.10)

Most τ időfüggését a (B.2) és (B.3) alapján a

τ(t) = A (p(t)− pc)
−γ = A(mt)−γ (B.11)
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összefüggés írja le. Ezt felhasználva az integrál kiszámítható, és így a keresett eloszlásfügg-
vény

Fη(t) = 1− exp

[
− mγ

A(1 + γ)
t1+γ

]
= 1− Γ

[
1,

A(1 + γ)

mγ
t1+γ

]
, (B.12)

ami természtesen csak a t ≥ 0 esetben érvényes, hiszen Fη(t) = 0 minden t < 0 esetén. A
képletben szereplő Γ függvény az úgynevezett nem teljes (Euler-féle) gamma-függvény

Γ(n, x) =

x∫
0

yn−1e−y dy. (B.13)

Az η valószínűségi változó várható értéke

M(η) =

[
A(1 + γ)

mγ

] 1
1+γ

Γ̃

(
2 + γ

1 + γ

)
, (B.14)

ahol viszont a Γ̃ függvény már a teljes (Euler-féle) gamma-függvényt jelenti, azaz

Γ̃(n) =

∞∫
0

yn−1e−y dy. (B.15)

Eredményünkben a korábbi „statikus” esetbeli A és γ paraméter, valamint a kontrollpara-
méter m változási sebessége szerepel. Természetesen ugyanerre az eredményre jutunk, ha a
tranziens kaotikus viselkedés a p < pc kontrollparaméter-tartományban tapasztalható. Ekkor
értelemszerűen a kontrollparaméter időbeli változását a

p(t) = pc −m · t, (B.16)

képlet adja. Ha most a kontrollparaméter időfüggése hatványfüggvény szerinti, azaz

p(t) = pc +m · tn (B.17)

alakú, akkor a (B.12) eloszlásfüggvény kissé módosul az alábbiak szerint:

Fη(t) = 1− Γ

[
1,

A(1 + nγ)

mγ
t1+nγ

]
. (B.18)

Természetesen, ha a kontrollparaméter időfüggése más alakú, akkor az általános (B.10) egy-
enlet segítségével juthatunk el a kívánt eloszlásfüggvényhez.
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C. Függelék

Korrelált normális eloszlások összege

Ebben a részben meghatározzuk a ∆t = 2τminta időközhöz tartozó sebességváltozások szó-
rását, ha a két egymást követő τminta időközhöz tartozó sebességváltozások korreláltak. Je-
löljük ez utóbbi egymást követő sebességváltozásokhoz tartozó valószínűségi változókat ξ1
és ξ2, míg a kétszeres időközhöz tartozót η módon. Mind a kísérletben, mind a szimulációk
során azt tapasztaltuk, hogy mindegyik valószínűségi változó normális eloszlású. Ezen felül
a kísérleti méréseink alapján ξ1 és ξ2 még korreláltak is, azaz együttes sűrűségfüggvényük
[59]

fξ1,ξ2(x1, x2) =
1

2πσ2
z

√
1− r2

exp

[
− 1

2(1− r2)

(
x2
1

σ2
z

− 2 r
x1x2

σ2
z

+
x2
2

σ2
z

)]
(C.1)

alakú, ahol a korrelációs együtthatót r-el és a közös szórás nagyágát σz-vel jelöltük.

A szimulációk során az is igaznak bizonyult, hogy hasonló egyenes arányosság, mint
amit a τminta időközhöz tartozóan a 4.16. ábrán bemutatunk, a ∆t = 2τsample időköz esetén is
fennáll (természetesen más arányossági tényezővel). Mivel egy kétszeres időközhöz tartozó
sebességváltozás két egymást követő egyszeres időközhöz tartozó sebességváltozás összege,
ezért η = ξ1 + ξ2. Az is igaz, hogy ha ξ1 és ξ2 függetlenek lennének, akkor η szórása

√
2σz

lenne, hiszen független valószínűségi változók összeadásánál a szórásnégyzetek adódnak
össze.

Ahhoz, hogy η szórását a korrelált esetben meghatározhassuk két matemetikai tételt hasz-
nálunk fel. Az első kimondja, hogy bármely két normális valószínűségi változó összege is
normális valószínűségi változó, míg a másik szerint a ξ1 és ξ2 valószínűségi változók η össze-
gének fη sűrűségfüggvénye az alábbi módon határozható meg

fη(y) =

∞∫
−∞

fξ1,ξ2(y − u, u) du, (C.2)

ahol az fξ1,ξ2 függvény értelemszerűen a két összeadott valószínűségi változó együttes elosz-
lásfüggvénye. Ezek alapján, ha az fη függvényt a fenti integrál alapján kiszámoljuk, és az
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eredményt a normális eloszlás ismert sűrűségfüggvényének megfelelő alakra hozzuk, akkor
arról a keresett szórás leolvasható.

Bevezetve az

A =
1

2πσ2
z

√
1− r2

valamint a B =
1

2(1− r2)σ2
z

jelöléseket, (C.1)-nek (C.2)-be való helyettesítésével kezdve, az integrál kiszámítása a kö-
vetkező:

fη(y) =

∞∫
−∞

Ae−B[(y−u)2−2 r(y−u)u+u2])du = Ae−By2

∞∫
−∞

e−2B(1+r)(u2−yu)du =

Ae−By2e2B(1+r)( y
2 )

2

∞∫
−∞

e−2B(1+r)(u− y
2 )

2

du = Ae−
1
2
B(1−r)y2

√
π

2B(1 + r)
.

A számolásban az utolsó előtti lépésben felhasználtuk, hogy

∞∫
−∞

e−λx2

dx =

√
π

λ
. (C.3)

Visszahelyettesítve A-t és B-t, a végeredmény

fη(y) =
1√

2π
√
2(1 + r)σz

exp

[
− y2

4(1 + r)σ2
z

]
. (C.4)

Erről leolvasható, hogy η szórása √
2(1 + r)σz, (C.5)

ami azt jelenti, hogy korrelálatlan esethez képest itt megjelenik egy
√
1 + r szorzótényező.
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