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Bevezetés 

 
 
 

 A természetben előforduló, áramló közegek térben és időben rendszerint nem 
állandó sűrűségűek, s így a földi nehézségi erőtérben a légkör, az óceánok, valamint a 
földköpeny magmájának gravitációsan instabil állapotai jöhetnek létre. Az ilyen 
mechanizmus által hajtott áramlások a tudományos érdeklődés egyik nagyon lényeges 
tárgyát képezik, hiszen az így kialakult rendszereknek nincs homogén közegbeli 
megfelelőjük. Ezek az áramlások környezetünk alakításának legfontosabb mozzanataihoz 
tartoznak és a bolygónk kialakulása óta eltelt mintegy 4 és fél milliárd év alatt markánsan 
átalakították és pillanatnyilag is alakítják a felszín, az óceánok és a légkör viszonyait. 
 A fenti, úgynevezett környezeti áramlásokban több olyan hatás is fontos szerepet 
játszik, melyek a hagyományos hidrodinamikában elhanyagolhatóak. Közülük a két 
legfontosabb a közeg változó sűrűségéből adódó rétegzettség és a Föld forgása miatt 
fellépő eltérítő erő, a Coriolis-erő jelenléte.  
 Az alábbiakban összefoglaljuk a tézisekkel kapcsolatos legfontosabb jelenségeket.  
 A függőleges rétegzettség a természetben hosszú idők átlagát tekintve a sűrűség 
inhomogenitás legáltalánosabb formája. Az egyensúlyi helyzetükből függőlegesen 
kimozdított folyadékelemek harmonikus rezgést végeznek. Ennek frekvenciája az 
úgynevezett Brunt-Väisälä-frekvencia, mely a függőleges sűrűség-eloszlás fontos 
jellemzője. Rétegzett folyadékokban az egyik legalapvetőbb mozgásformát a belső 
gravitációs hullámok képviselik, melyek akkor lépnek fel, amikor egy hidrosztatikus 
egyensúlyban lévő folyadékréteget függőleges zavaró hatás ér. [1] 
 Ugyancsak gyakori jelenség, amikor két különböző sűrűségű közeg találkozik. A 
nagyobb sűrűségű beáramlik a kisebb sűrűségű alá (vagy a hígabb a sűrűbb fölé), amíg a 
gravitáció hatására súlypontjaik a kezdeti, nem-egyensúlyi helyzetükből az egyensúlyit el 
nem érik. Ezek a gravitációs áramlások. [2]  
 Tavak és egyéb természetes víztározók vizének felszínét ért külső zavar hatására a 
víztömeg kimozdulhat gravitációs egyensúlyából és periodikus lengésbe kezdhet. Ezt a 
jelenséget tólengésnek nevezzük, amely homogén és rétegzett közegben egyaránt 
előfordul.  
 A kettő, vagy több eltérő anyagi minőségű folyadékból álló heterogén rendszerek 
fontos szerepet töltenek be a földköpenyben lejátszódó fizikai folyamatokban. Egy ilyen 
rendszert alulról fűtve, miközben a teteje hűl, az anyagok különböző hőtágulása miatt, 
kellően nagy hőmérsékleti gradienst elérve megindul a heterogén konvekció. Egymással 
nem keveredő folyadékok esetében a kezdetben sűrűbb összetevőből különálló 
„folyadékcseppek” alakulnak ki, melyek a másik komponens folyadékrészeivel együtt 
közösen alakítják ki a konvektív mozgást.  
 Forgatott baroklin folyadékokban egy erős horizontális hőmérsékleti gradiens 
instabil állapothoz vezethet. Az eredetileg forgásszimmetrikus termikus áramlásban 
hullámok és örvények jönnek létre. Ez a baroklin instabilitás, melynek hatására a kialakuló  
hullámok egyre nagyobb amplitúdójúvá válnak, örvényekre esnek szét, és egy turbulens 
áramlást alakítanak ki.  
 A fentiekben az egyszerű, általános rendszerek irányából az összetettebb, 
speciálisabbak felé haladva olyan rendszerekkel találkoztunk, amelyekben a 
lineáriselméletek alkalmazhatósága erősen lecsökken. Még a viszonylag egyszerű esetek 
vizsgálatakor is jelentős nemlineáris effektusok lépnek fel, nem beszélve a turbulens 
effektusokról, melyek eredendően nemlineárisak. Éppen ezért fontos megjegyezni, hogy a 
környezeti áramlások laboratóriumi modellezése még napjainkban is sokszor hatékonyabb 
megértést tesz lehetővé, mint a numerikus modellek.  
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Laboratóriumi mérési technikák 

 
 
 

 Egy hidrodinamikai kísérlet hűen modellezi a valóságban sokkal nagyobb (vagy 
kisebb) kiterjedésű mozgást, ha az áramlások dinamikai hasonlóságának elmélete alapján 
a laboratóriumi elrendezés hasonló geometriájú, és bizonyos fizikai, dinamikai 
mennyiségek is azonos arányban állnak a laboratóriumi és a modellezni kívánt valóságos 
folyamatban. Ezeket szem előtt tartva kell felépíteni a valódi áramlás kísérleti megfelelőjét, 
és a dimenziótlan mennyiségek határozzák meg a laboratóriumi áramlás kiterjedését, 
sebességét, vagy akár rétegzettségét is. A dimenziótlan mennyiségek rámutatnak az adott 
jelenséget leginkább meghatározó fizikai törvényszerűségre is, melyek mellett (a 
laboratóriumban) számos egyéb hatás elhanyagolható.  
 A legáltalánosabb, függőleges rétegzettség kapcsán sok esetben feltételezhető, 
hogy a sűrűség a magassággal (mélységgel) egyenletesen változik, azaz a Brunt-Väisälä-
frekvencia jó közelítéssel állandó a teljes folyadékban. Laboratóriumban konyhasó vizes 
oldatával lehetséges az ilyen rétegződés létrehozása. Gyakori a több, eltérő sűrűségű, 
egyébként homogén folyadék egymásra rétegezése is, ekkor az egyes rétegek betöltése 
során a folyadék sűrűsége természetesen nem változik.  
 Ahhoz, hogy az edényben létrehozott áramlás fizikájáról érdemi információkat 
lehessen kinyerni, az észlelt jelenség számszerű kiértékelésére van szükség. Erre az 
elemi módszereken kívül több más lehetőség is kínálkozik. 
 A vizsgált folyadékrészbe nyomjelző anyagot juttatva láthatóvá válik az áramlás. Ez 
lehetővé teszi a mozgás videofelvételre rögzítését. A felvétel képkockákra bontása, majd a 
képeken számos utómunka (fekete-fehérré alakítás, kontraszt növelés, vágás, stb.) 
elvégzése és numerikus feldolgozás révén (például a fekete-fehér átmenetek hirtelen 
változását detektálva beazonosíthatóak a különböző színnel megfestett folyadékrétegek 
határai) az áramlásra jellemző fizikai mennyiségek végül számszerű formában állnak elő. 
Ezek az értékek, vagy a belőlük képzett statisztikák már alkalmasak a kísérleti és a 
természetben előforduló áramlás összehasonlítására. 
 Az előző módszer korszerű alternatívája a „Particle image velocimetry” (PIV) nevű 
eljárás. Ez egy optikai módszeren alapuló, folyadékdinamikai vizsgálatokra alkalmas 
sebességmérés. Ehhez a folyadékba olyan nyomjelző részecskéket kell helyezni, amelyek 
minél tökéletesebben követik annak mozgását, s így a részecskéket fényképezve 
vizsgálhatjuk az adott közeg viselkedését. A mérés során egy nagy energiájú lézer fényét 
optikai berendezéssel egy síkba konvertáljuk, amivel a vizsgálandó folyadékrész 
nyomjelző részecskéit gyors egymásutánban kétszer megvilágítjuk, s ezt egy kívánt 
hosszúságú sorozat erejéig többször megismételjük. A részecskék által szórt lézerfényt a 
síkra merőlegesen beállított digitális kamera egy képpárban rögzíti. Egy időzítő 
elektronikával szabályozhatjuk a képpárok tagjai közötti időt. A nagyon gyors dupla-
expozíció következtében az első képkockán detektált nyomjelzők jól beazonosíthatóak a 
második kockán is, mivel ezalatt elmozdulásuk csekély. Kereszt-korrelációs számításokkal 
meghatározhatók az elmozdulásokhoz tartozó sebességvektorok és ezek térbeli 
eloszlásából számos további fizikai mennyiség, mint amilyen az örvényesség, vagy a 
divergencia. 
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Az értekezés tézisei 

 
 
 

1. Megfigyeltem, hogy a véges edényben lévő, rétegzett folyadékban szabadon 
süllyedő golyók hosszú idejű viselkedését a saját maguk által keltett belső hullámok 
befolyásolják. Ennek alapján kimutattam a golyók hosszú távú függőleges oszcillációjának 
legfőbb jellegzetességeit, miszerint az első néhány periódus alatt fellépő erős csillapodást 
nem követi gyorsan beálló egyensúlyi állapot. Kimutattam a rezgés egyensúlyi szintjének 
fokozatos (nagyon lassú) felfelé tolódását is. A golyók rezgéseinek Fourier-analízissel 
általam kapott empirikus frekvenciái nagyon közel estek a helyi Brunt-Väisälä-
frekvenciához. Megmutattam, hogy a golyók mozgásának végső stádiumát a rétegzett 
közegben kialakuló, nagyméretű kvázi-horizontális örvények általi sodródás határozza 
meg. A függőleges síkbeli amplitúdóra azt találtam, hogy hosszú idő után hatványfüggvény 
szerint cseng le. A kitevő jó közelítéssel megegyezik a rétegzett közegek turbulenciájára 
jellemző kitevővel. A golyók mozgását tehát hosszútávon a saját maguk által keltett 
turbulencia befolyásolja. [3]   
 
 
2. Az újonnan meghonosított PIV mérési eljárás segítségével sikerült a korábbiaktól 
eltérő módon feltérképeznem egy kétrétegű folyadék felszínén úszó hajó mögött kialakuló 
belső hullámok áramlási terét. Megmutattam, hogy a belső hullámok erősen 
nemlineárisak, s azokat korábban nem detektált, örvényes áramlás kíséri, melyben az 
örvények tengelyei vízszintes síkban fekszenek. Minden hullám maximum-, és minimum 
helyéhez egy-egy ellentétes előjelű örvény társul, melyek közül a maximum helyhez 
tartozó általában erősebb. Különböző áramlási sebességek révén kimutattam, hogy az 
örvények erőssége és a hullámok amplitúdója hasonló "rezonáns" viselkedést mutat a 
sebesség függvényében. Kontroll-kísérletekkel igazoltam, hogy homogén közegben a 
belső hullámzás hiányában ilyen típusú örvények nem jönnek létre. A PIV-mérések 
segítségével rámutattam arra is, hogy az irodalomból ismert, úszó hajótest körüli felszíni 
nyomásviszonyok okozzák a nemlineáris belső hullámok létrejöttét, és meghatározzák 
azok viselkedését, geometriáját is. [közlemény előkészületben] 
 
 
3. Laboratóriumi kísérletben vizsgáltam meg egy három rétegű közegben, vékony gát 
fölött kialakuló nemlineáris csereáramlást. Megmutattam, hogy a gát fölött a különböző 
rétegekben az áramlás sebessége nem állandó, s a sebesség oszcillációjának bizonyítéka 
az egyes rétegek vastagságának periodikus változása volt. Megfigyeltem, hogy az 
oszcilláció frekvenciája állandó teljes folyadékmagasság mellett nem függ a gát 
magasságától, de az amplitúdó és a gáton átbukó réteg átlagos vastagsága igen. További 
mérésekből láttam, hogy a frekvencia leginkább a tartály teljes hosszától függ. Egy 
kontroll-kísérlet sorozat segítségével kimutattam, hogy a tapasztalt oszcillációt valójában 
egy felszíni tólengés okozza. Megmutattam, hogy mind az eredeti, háromrétegű esetben 
tapasztalt belső áramlás, mind pedig a felszíni tólengés kiváltó oka a két rekeszben fellépő 
kezdeti hidrosztatikai nyomáskülönbség. Rávilágítottam, hogy a horizontális mozgást egy 
vékony küszöb alapvetően függőleges oszcillációvá alakította, mely hagyományos 
eszközökkel precízen mérhető, s így a módszer új lehetőségeket teremthet tavi mérések 
megvalósításában. [4] 
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4. Két, egymással nem keveredő komponensből álló modellt építettem a konvekció 
tanulmányozására. Ezzel sikerült létrehoznom egy megbízhatóan reprodukálható, 
kémiailag semleges és termikusan stabil berendezést, ami alkalmas volt az alsó és felső 
oldalon mintavételezett, hosszú távú idősorok rögzítésére és vizsgálatára. Olyan fizikai 
mennyiségeket vezettem be, amelyek a vizsgált heterogén konvekciót jellemző 
hőmérséklet-, és sűrűség-kontraszt alapján nagy pontossággal leírták a rendszer 
komponenseinek pillanatnyi stádiumát a konvekciós cellán belül. Megfigyeltem, hogy a 
heterogén konvekció során az egyes összetevők folyadékcseppjei önálló belső 
dinamikával (belső konvekcióval) rendelkeznek, s termikus inhomogenitásuk miatt a 
hőmérsékleti jelben késés figyelhető meg mozgásukhoz képest. A berendezés felső 
peremén mért hőmérsékleti jelek idősorát elemeztem és hasonlítottam össze a 
földköpenyre vonatkozó mérésekkel, modellekkel. Azt találtam, hogy berendezésünk 
egyszerű felépítése és a heterogén konvekció kizárólagos vizsgálata miatt ugyan nem 
sikerült analógiát találnom a földköpeny folyamatait tekintve, de hasznos fizikai 
ismereteket szereztem a heterogén konvekció alapvető jellemzőivel kapcsolatban, mely 
ismeretek szintén hasznosak a konvekció által hajtott turbulens áramlások („plume”-ok, 
termikek) vizsgálatakor. [5]  
 
 
5. A laboratóriumban egy forgókádas berendezés segítségével megvizsgáltam a 
differenciálisan hűtött-fűtött, forgó rendszerbeli áramlást. A tanulmányozott folyadékgyűrű 
a mérsékelt égövi légtömegeket modellezi az egyik féltekén. Hőmérséklet-méréseim 
idősorainak statisztikai vizsgálatával meglepő egyezést találtam mások korábbi, 
meteorológiai adatokra vonatkozó hasonló vizsgálatával. Megfigyeltem, hogy a 
laboratóriumi méréseim statisztikájának aszimmetrikus viselkedése jól illik a korábban 
vizsgált napi középhőmérséklet-változásokéra. Nevezetesen: az egymást követő napok 
melegedési lépéseinek száma szignifikánsan különbözik a hűlési lépésekétől. Továbbá a 
melegedési lépések átlagos nagysága is eltér a hűlésekétől. Sikerült megmutatnom, hogy 
ennek a viselkedésnek a legfontosabb kiváltó okai a differenciális hűtés-fűtés és a forgás, 
azaz a forgatott, sekély folyadékokban kialakuló, úgynevezett geosztrofikus turbulencia. 
[6] 
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Következtetések 

 
 
 

 A laboratóriumban több jelenséget tanulmányoztunk, melyek legalapvetőbb közös 
vonása az egyes folyadékrészek eltérő sűrűsége miatt kialakuló áramlás volt. Ez a 
kapcsolat a környezeti áramlások szempontjából is igen fontos, hiszen ilyen típusú 
mozgások határozzák meg alapjaiban Földünk klímáját. 
 A bemutatott eredményeken túl, kísérleteink újabb, jelenleg is zajló laboratóriumi 
méréseket motiváltak és készítettek elő: 
 Érdekes hővezetési jelenség figyelhető meg, ha telített sóoldatra rétegzett sekély 
édesvízréteg által létrehozott, éles sűrűség-ugrással rendelkező folyadékot hoztunk létre. 
Ezt felülről fűtve vizsgáljuk a sós tavakban kialakuló, és az irodalomból ismert 
heliotermikus hatást. Ennek során a telített rétegben kialakuló konvekció és a felső stabil 
rétegződés együttes eredményeként egy belső hőmérsékleti maximum alakul ki a sós 
réteg felső tartományában. 
 Egy másik konvekciós mérésben az edény alját abszorbens anyaggal bevonva, 
alulról táplált szabad konvekciót hozunk létre homogén közegben. Ezen kívül a felszínen 
úszó, sugárzás-visszaverő és -szóró testeket helyezünk el. A konvektív, turbulens áramlás 
a felszínen véletlenszerű irányokban mozgatja a testeket, melyek sugárzásmódosító 
hatása így időfüggővé válik. A kísérlet során a konvekció és a módosító hatás közti 
visszacsatolás hosszú távú következményeit elemezzük, összevetve azt légköri és óceáni 
analógiákkal. 
 A forgókádas kísérlet új változatában vizsgáljuk a szennyezések terjedését a 
geosztrofikus turbulencia hatására. Kezdetben jól lokalizált festék szétfolyását követjük. 
Mérjük, hogy a festék mennyi idő alatt folyja körül az edényt, vagyis mennyi idő alatt érne 
körbe egy szennyeződés a féltekén. Elemezzük a kialakult és a festék által láthatóvá tett 
mintázatot. Eredményeink terjedési és diffúziós modellekkel való összehasonlításából 
következtetéseket vonunk le a légköri és óceáni szennyezőanyag terjedési 
tulajdonságainak vizsgálatához. 
 A Laboratóriumi mérési technikák fejezetben bemutatott PIV módszer az áramlások 
tanulmányozásának számos területén jelent minőségi előrelépést. A berendezéssel 
lehetővé vált igen kis sebességű (néhány mm/s) áramlások feltérképezése. Egy ilyen 
mérés során kíséreljük meg kimutatni a Coriolis-erő jelenlétét. Ehhez egy henger alakú 
edényben, nyugvó folyadék felszínének közepén egy kicsiny nyomásváltozást hozunk 
léte. Ennek hatására lassú sugárirányú áramlás indul meg, melynek a PIV által detektált 
deformációjából következtethetünk az eltérítő erő nagyságára. 
 Az eljárás ezenfelül sikerrel alkalmazható akár ipari célú, vagy a mérnöki 
tudományok aspektusait szem előtt tartó áramlástani vizsgálatok esetében is. Ez utóbbiak 
közé sorolható egy folyamatban lévő méréssorozat, melynek során egy benzin-szivattyú 
újonnan tervezett járókerekének, és az azt körülvevő áramlási csatornának 
nyolcszorosára nagyított modelljében térképezzük fel a kialakuló áramlást. Erre az 
áramlási rendszerre korábban elvégeztek egy numerikus folyadékdinamikai szimulációt, 
amely a csatorna egyes részein átáramló folyadékban a kavitáció lehetőségét mutatta ki. 
Minthogy az áramlásbeli kavitáció fellépése jelentősen csökkentheti a szivattyú hasznos 
teljesítményét, mindenképpen szükséges elvégezni a szimuláció validációs méréseit az új 
járókerék gyártásba kerülése előtt. Ezt a méréssorozatot hajtjuk végre a PIV 
felhasználásával a felnagyított modellbeli áramlást vizsgálva.  
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