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Bevezetés, motiváció

A környezetfizika jelentős modern fizikai tudományág, amely a klasszikus fizi-
ka eszközeivel dolgozik. A környezeti hidrodinamika (Pedlosky, 1979; Vallis,
2006) a XX. század első felében nőtt ki az általános hidrodinamikából. Ez
utóbbihoz viszonyítva abban speciális, hogy a jelenségeket lényegesen befolyá-
solják, sőt, tipikusan meghatározzák a következő tényezők: a Föld forgása és
gömbi geometriája, valamint a vizsgált közeg sekélysége és rétegzettsége. Ezen
effektusok figyelembevételével a környezeti hidrodinamika figyelemreméltóan
sikeresnek bizonyult a légköri és az óceáni folyamatok megértésében. Ezek az
ismeretek szükségesek egyrészt ahhoz, hogy megértsük a valóságos időjárás, és
ezen keresztül a klíma működését, másrészt ahhoz is, hogy a légkör és az óceán
alapegyenleteiből numerikusan kapott megoldásokat megfelelően értelmezzük.
A jelenségkör teljes feltérképezése azonban még a jövőre hárul.

A környezeti hidrodinamikában a forgó gömbi jelenségek még ma is pon-
tosabb megértésre szorulnak. Ehhez járul hozzá az örvénypárok mozgásának
és a sebességterükben lejátszódó kaotikus sodródásnak a vizsgálatát megcél-
zó, egyúttal egy általánosan használt közelítésnek, az ún. β-sík közelítésnek
tesztkörnyezetet adó kutatásom. A klímadinamika leírása pedig még koránt-
sem kiforrott, ez valójában korunk egyik legfontosabb feladatát adja. Ennek
a valószínűségi megközelítését alapozza meg az ún. snapshot attraktoros kép.
A célom az volt, hogy a snapshot attraktorok alkalmazási módját részlete-
sen kidolgozzam, és az időben állandó rendszerek attraktoraitól mutatkozó
eltérésüket kvantifikáljam.

Modellek, módszerek

Az ideális kétdimenziós összenyomhatatlan áramlásban a legegyszerűbb örvé-
nyek az ún. pontörvények. Ezeknek a mozgását közönséges differenciálegyen-
letek írják le, amelyekben paraméterként a pontörvények állandó cirkulációja
jelenik meg. A konstrukció alkalmazható gömbi geometria esetében is (New-
ton, 2001). A pontörvények forgó gömbön történő mozgását a pontörvények
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cirkulációjának a helyfüggővé tételével: a szélességtől függő ún. moduláció-
jával vehetjük figyelembe, ami az örvények impulzusmomentumának a meg-
maradását biztosítja. Az ötlet (Zabusky and McWilliams, 1982) több, mint
három évtizedes, azonban az alkalmazása mostanáig csak az ún. β-sík kö-
zelítésre (Pedlosky, 1979) korlátozódott, amikor egy adott szélességi kör kis
környezetét vizsgáljuk. Az eljárás kiterjesztése a teljes gömbre [1]-ben történt
meg. A munkám első nagy témakörében két modulált örvény alkotta párokkal
foglalkoztam. A párt úgy definiáltuk, hogy a tagjainak a cirkulációja a ϕr

referencia-szélességen legyen abszolútértékben azonos, előjelben pedig ellenté-
tes.

A környezeti hidrodinamika β-sík közelítésében (Pedlosky, 1979) a geomet-
riát síkkal közelítik egy adott, origónak kinevezett szélességi kör közelében, és
a mennyiségek szélességtől való függését az origó körüli Taylor-sorfejtés line-
áris rendjében veszik figyelembe. A modulált pontörvények modellje kiválóan
alkalmas ezen közelítés helyességének a vizsgálatára, hiszen a szokásos hidro-
dinamikai rendszerektől eltérően közönséges differenciálegyenletek határozzák
meg az örvények mozgását.

A β-síkon modulált örvénypárok sebességterében a passzív részecskék ka-
otikusan sodródnak (Velasco Fuentes et al. 1995; a kaotikus sodródásról álta-
lában: Aref, 1984, 2002). Ha a részecskék elhagyják az örvénypár közvetlen
környezetét, akkor a sodródás nyitott, és egy ún. kaotikus nyereghalmaz, egy
fraktálszerkezetű, instabil periodikus pályákból álló halmaz irányítja. Ha a
részecskék mindig az örvénypárral együtt mozognak, akkor a sodródás zárt,
és egy térkitöltő kaotikus halmaz határozza meg. A β-síkon modulált örvény-
párok modelljében mindkét viselkedés megjelenik. Sőt, a viselkedés típusa
ugyanazon paraméterkészlet mellett az örvénypár kezdeti feltételeitől függ:
egy adott koordinátánál a kétféle viselkedés között egyfajta „fázisátalakulás”
történik (Benczik et al., 2007).

A munkám másik nagy témakörében, a klímadinamika tanulmányozásá-
ban, a Lorenz 84 néven hivatkozott modellt (Lorenz, 1984) használtam, ami
három változóval: a nyugati szelek sebességével és két ciklonális módus ampli-
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túdójával írja le (koncepcionális szinten) a közepes szélességi körök atmoszfé-
rikus dinamikáját. A klímaváltozást ebbe egy paraméter lineáris időfüggésével
építettük bele (a továbbiakban: módosított Lorenz 84 modell), ami az egyen-
lítő és a sarkvidék közötti hőmérsékleti kontraszt csökkenésének felel meg, és
ezáltal a szén-dioxid szintjének a növekedését utánozza. Így egy nemautonóm
dinamikai rendszert kaptunk.

Az autonóm (vagy időben periodikusan gerjesztett) dinamikai rendszerek-
ben megjelenő hagyományos attraktorok (Ott, 1993) nem alakulhatnak ki,
ha a gerjesztés időben nem periodikus. Ilyenkor a hosszú távú viselkedést az
ún. snapshot attraktor (Romeiras et al., 1993; Chekroun et al., 2011) írja
le, ami időben folyamatosan, periodicitás nélkül változik. Ezt az objektumot
úgy kapjuk meg, hogy trajektóriák sokaságát indítjuk el egy adott, a távoli
múltban lévő t0 időpillanatban, ezekre azonos gerjesztést alkalmazunk, és a
megfigyelés t időpillanatában a trajektóriák végpontjait regisztráljuk.

Az ilyen rendszerekben az ergodicitás nem érvényesülhet, azaz a (termé-
szetes mérték szerint vett) sokaságátlag és egy egyedi trajektória mentén (vég-
telen hosszú időablakon) képezett időátlag nem egyezik meg. Chekroun et al.
(2011) bevezetett egy alternatív — ám egyedi idősorokban nem, csak sokaság
fölött alkalmazható — definíciót is az időbeli átlagolásra, amellyel érvényessé
tehető az említett egyenlőség.

Tézispontok forgó gömbi örvénypárokkal kapcsolatban

1. Időskála-szeparáció a sodródásban: átváltás lokálisan nyitott sod-
ródásból globális keveredésbe [1]

A passzív részecskék sodródása egy forgó gömbi, modulált cirkulációval le-
írt örvénypár sebességterében lehet lokálisan zárt és nyitott. Kimutattam,
hogy a sodródás zárt vagy nyitott volta ugyanazon paraméterkészlet mellett
az örvénypár kezdeti feltételeitől függ: a kétféle sodródás között egy adott szé-
lességi körnél egyfajta „fázisátalakulás” történik. A lokálisan zárt, ill. nyitott
sodródás rövid időskálán figyelhető meg. Aszimptotikusan hosszú időskálán
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azonban azt találtam, hogy még a nyitott sodródás is zárttá válik, mivel az
örvénypár periodikusan visszatér a saját nyomvonalába a gömbi geometria
következményeként. A nyitott dinamikát irányító kaotikus nyereghalmazról
megmutattam, hogy egyre kevésbé taszító, fokozatosan térkitöltővé válik, és
egy zonális sávban kiterjed az egész gömbre. Ilyen időskála-szeparációra bár-
milyen kaotikus sodródási problémában számíthatunk, ahol az áramlás loká-
lisan nyitott, de globálisan zárt.

2. A β-sík közelítés inkonzisztenciája dipól határesetben [2]

A gömbi modulált pontörvénypár modelljében a mozgásegyenleteket a dipól
határesetben vizsgáltam. Levezettem ezeknek az egyenleteknek a β-sík közelí-
tését a modell ϕr referencia-szélessége körül, továbbá az eredeti (teljes gömbi)
dipólegyenletek konzisztens linearizációját is elvégeztem a ϕ szélességi koordi-
nátában a ϕr referencia-szélesség körül. Megmutattam, hogy a konzisztensen
linearizált mozgásegyenletek két tagja hiányzik a β-sík közelítés mozgásegyen-
leteiből. Még a kis sebességek geofizikailag releváns esetében is azt találtam,
hogy a két új tag egyike ugyanolyan nagyságrendű, mint a β-sík közelítés
egyenleteiben szereplő egyetlen tag. Az új tagok hiánya a gömbi geometria
inkonzisztens kezelésének a következménye a β-sík közelítésben. Ezek az ered-
mények határozottan arra utalnak, hogy a hagyományos β-sík közelítések nem
feltétlenül megfelelőek arra, hogy kis meridionális kiterjedésű jelenségeket ele-
mezzünk velük a környezeti folyadékdinamika keretei között.

3. A β-sík közelítés és a gömbi leírás eltérő örvénypályái [2]

A β-sík közelítésben a ϕr referencia-szélesség az a szélesség, ahol a dipól egyen-
letesen halad kelet, ill. nyugat felé (a kezdeti feltételektől függően). Az egyen-
letes kelet felé haladás középpontként szolgál azon trajektóriák számára, ame-
lyek ϕr közelében indulnak, és meanderező mozgást végeznek kelet felé. Az
egyenletes nyugat felé haladás azokat a nagyméretű, körszerű trajektóriákat
választja el egymástól, amelyek ϕr északi, ill. déli oldalára korlátozódnak.
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A teljes gömbi dipólegyenletekben és a konzisztensen linearizáltakban is ana-
litikusan megmutattam, hogy az egyenletes kelet felé és nyugat felé történő
haladások ϕr-től és egymástól is eltérő szélességi körön történnek (habár a kü-
lönbségek tipikusan nem túl nagyok). Ezek a „speciális szélességi kör” nevet
kapták, a jelölésük pedig ϕ±, ahol ϕ+ tartozik a kelet felé haladáshoz. Konk-
rétabban azt találtam, hogy ϕ+ < ϕr és ϕ− > ϕr, ha ϕr > 0. Egyidejűleg
azt is kimutattam numerikusan, hogy a speciális szélességi körök ugyanazt a
középponti, ill. elválasztói szerepet töltik be, mint a β-sík közelítésben ϕr. A
ϕ+ és ϕ− közötti különbséget szimmetriasértésként értelmezem, ami a legjob-
ban egy fázistérbeli reprezentációban figyelhető meg, és amit a hagyományos
β-sík közelítés elfed. A β-sík közelítés és a gömbi leírás dipólegyenleteinek a
numerikus megoldásával arra a következtetésre jutottam, hogy a β-sík közelí-
tés a legnagyobb relatív hibákat az origója körül adja, ahol pedig azt várnánk,
hogy a legjobb teljesítményt nyújtja. Azt találtam, hogy a β-sík közelítés az
érvényességi tartományának kb. a középső egynegyedében nem alkalmazható.
Hasonló eredményeket kaptam véges méretű örvénypárokra is. Ezek a nume-
rikus tapasztalatok a gyakorlatot illetően is megerősítik, hogy a hagyományos
β-sík közelítés félrevezető eredményeket adhat.

4. A β-sík közelítés inkonzisztenciájának a sodródási aspektusai [2]

Összehasonlítottam passzív részecskék kaotikus sodródását β-sík közelítés és
teljes gömbi leírás mellett egy véges méretű örvénypár sebességterében. Kvan-
titatíve lényegesen eltérő sodródási mintázatokat találtam: az örvénypár által
hátrahagyott részecskefelhők igen különbözőek a kétféle leírásban. Ezen fe-
lül azt is megmutattam, hogy a transzport tulajdonságok (pl. szökési ráták)
szisztematikusan felerősödnek vagy legyengülnek a β-sík közelítésben, az ör-
vénypár kezdeti feltételeitől függően. Ezt sikerült megmagyaráznom kvalitatív
szinten az örvénypárok különböző leírások mellett kialakuló trajektóriáinak
az összehasonlításával. Mindazonáltal igaz, hogy a sodródási mintázatok és
ezek hibájának a mértéke β-sík közelítésben nem jósolható meg pusztán az
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örvénypár-trajektóriák vizsgálatából.

Tézispontok a snapshot attraktorokkal és a klímadinamikával
kapcsolatban

5. A snapshot attraktorok relevanciája változó klímában [3]

A snapshot attraktorok irodalmában újdonságként jelenik meg a sima de-
terminisztikus gerjesztések klímakutatási relevanciája. Ebben a kontextus-
ban amellett érveltem, hogy a klíma belső variabilitását a snapshot attraktor
természetes valószínűségi mértéke írja le. Ezen felül megjegyzendő, hogy a
klímaváltozásokat a természetes mérték időfüggéseként kellene interpretálni.
Ezeket illusztrálandó, tekintettem a módosított Lorenz 84 modell időfüggő
snapshot attraktorát (amely minden időpillanatban más és más), pontosab-
ban ennek a természetes mértékét, ami szerint időfüggő átlagokat és varianci-
ákat értékeltem ki. Mivel a természetes mérték a modellünkben irreguláris, és
irregulárisan is változik időben, ezek a statisztikai mennyiségek szintén irregu-
láris időfejlődést mutattak. Azzal szemben, ahogyan a snapshot attraktorokat
a matematikai irodalomban kezelik, a statisztikák segítségével kimutattam (a
kezdeti feltételek halmazától való függetlenség vizsgálatával), hogy a snapshot
attraktort, ill. annak természetes mértékét reprezentáló numerikus trajektóri-
asokaság indítása akár rövid idővel is történhet a megfigyelés időpillanata előtt,
mivel a snapshot attraktorhoz (és annak a természetes mértékéhez) történő
konvergencia exponenciálisan gyors. Ez a tulajdonság lehetővé teszi a snap-
shot attraktor numerikus előállítását bármilyen konkrét problémában anélkül,
hogy a szokásos attraktorok előállításánál bármennyivel is több erőfeszítésre
lenne szükség.

6. Eltérés az ergodicitástól [4]

Tetszőlegesen időfüggő nemautonóm dinamikai rendszerekben az ergodicitás,
vagyis az egyedi trajektória menti időátlagok és a sokaságátlagok egyezősé-
ge, nem feltétlenül teljesül, mivel a természetes valószínűségi mérték függ az
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időtől. A kétféle átlag közötti eltérés jellemzésére bevezettem egy mennyi-
séget, amit előjeles ergodicitás-deficitnek nevezünk, és δτ (t)-vel jelölünk: ez
két tag különbsége. Az egyik tag az Aτ időátlag, amit egy egyedi realizáció
fölött képezünk egy τ véges hosszúságú időablakon, a másik tag pedig az Aµ

sokaságátlag, amit a snapshot attraktor természetes mértéke fölött képezünk
a megfigyelés t időpillanatában. δτ (t) függ a t időpillanattól, a τ ablakhossz
megválasztásától, és a konkrét realizációtól. Mint ilyennek, saját valószínű-
ségi eloszlása van. A módosított Lorenz 84 modellben részletesen megvizs-
gáltam ezt a valószínűségi sűrűségfüggvényt (pdf-et). Külön tekintettem egy
periodikus függvénnyel gerjesztett (ergodikus) esetet és azt, amikor a modell
egy paraméterét lineárisan változtatjuk (nemergodikus eset). Ezek az esetek
klimatikus kontextusban stacionárius, ill. változó klímát írnak le. Azt talál-
tam, hogy δτ (t) pdf-je mind ergodikus, mind nemergodikus esetben jól közelít
egy eléggé kiterjedt Gauss-függvényt. Az egyedi realizációk véges hosszúsá-
gú időablakon tehát tipikusan nemnulla ergodicitás-deficitet mutatnak, „nem
ergodikusak”.

7. A nemergodicitás mérőszámai [4]

A 6. tézispontban bevezetett pdf kvantitatív jellemzőit is megvizsgáltam. A
σµ(δτ ) sztenderd szórásáról, ami a különböző realizációk közötti szóródást írja
le, numerikusan kiderítettem, hogy τ növekedésével egy 1/

√
τ törvény szerint

csökken, ami skálafüggetlen konvergenciát jelent az ergodikus összefüggés tel-
jesüléséhez (amikor az ergodikus összefüggés egyáltalán fennáll). Ergodikus
esetben azt találtam, hogy a pdf-nek az Aµ(δτ ) átlaga bármilyen τ ablak-
hosszra nulla, ami az ergodikus tétel általánosítása véges τ -ra. Nemergodi-
kus esetben viszont azt figyeltem meg, hogy ez az átlag tipikusan nemnulla
(vagyis egy eltolódást, torzítást képvisel), és hogy a nagysága növekvő ten-
denciát mutat τ növekedésével. Javasoltam, hogy ez utóbbit, azaz az elő-
jeles ergodicitás-deficit átlagának az |Aµ(δτ )| nagyságát, tekintsük annak a
mérőszámaként, hogy a dinamika mennyire nemergodikus. Az eredmények
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hátterében a központi határeloszlás-tétel áll, valamint a természetes mérték
jelentős időfüggése. Az átlagos ergodicitásdeficit-nagyság, a Aµ(|δτ |) mennyi-
ség, magában foglalja a szóródást és az eltolódást is, és egy egyedi realizáció
menti időátlagnak a sokaságátlagtól mért várható távolságát jellemzi. A mó-
dosított Lorenz 84 modellben ez soha nem kicsi, a szóródás és az eltolódás
között fennálló, általam kimutatott „trade-off” szituációnak megfelelően: az
előbbi csökken, az utóbbi növekszik, ha τ nő. A következtetés az, hogy az
egyedi realizáció menti időátlagoktól soha nem várhatjuk, hogy jól közelítsék
a sokaságátlagokat általános nemautonóm dinamikai rendszerekben. Például
nem várjuk, hogy egyedi realizációk mentén vett 30 éves időátlagok — ame-
lyeket széleskörűen használnak — hasznos utalást adjanak a klímakutatásban
a belső variabilitásra és a klímaváltozásra. Ehelyett maguk a nemergodicitás
mértékére bevezetett mérőszámok jól mérik a klímaváltozás mértékét is.

8. Az ergodicitás egy eltérő konstrukciójának az alkalmazása [4]

Az ergodicitás egy eltérő, tisztán matematikai motivációjú konstrukcióját is
megvizsgáltam. Ez a konstrukció különböző trajektóriáknak a megfigyelés t
időpillanatában kialakuló végpontjai fölött vett sokaságátlagot transzformál-
ja át ezen trajektóriák kezdeti időpillanatai fölötti időátlaggá. Azt találtam,
hogy ez a mesterséges átlagolás az átlagolási időablak hosszának a növelésével
(vagyis egyre több, különböző időpillanatban induló trajektória figyelembevé-
telével) mindig a hagyományos sokaságátlaghoz tart, autonóm és nemautonóm
esetben is, így tehát nem tesz különbséget a két eset között. Ahogyan a 7. té-
zispontban említettekből következik, a klíma szempontjából fontos az autonóm
és a nemautonóm dinamika megkülönböztetése. Ezért, és mivel a mestersé-
ges átlagolás ugyanúgy egy trajektóriasokaság használatát vonja maga után,
mint maga a numerikusan reprezentált természetes mérték fölötti átlagolás,
nincs okunk arra, hogy az ergodicitásnak ezt az eltérő konstrukcióját nagyon
hasznosnak tekintsük a klímakutatásban.
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Következtetések

A tézispontokban részletezett eredmények fényében két következtetést von-
hatunk le. Egyrészt számos feltáratlan jelenség található még a környezeti
folyadékdinamika jobban tanulmányozott területein is, mint például az örvé-
nyesség dinamikájában. Másrészt a leírás megfelelő kereteinek a megtalálása
(mint például az, amit a snapshot attraktorok biztosítanak) döntő fontosságú
lehet még meg nem értett környezeti rendszerek esetében, amilyen például a
klíma. Ugyanakkor folyamatosan a dinamikai rendszerek elméletét használ-
tam minden érintett témában, és ezen megközelítés sikere jól mutatja ennek
az elméletnek az erejét. (Ezt a kaotikus szórás témájában a doktori munkával
párhuzamosan végzett kutatásunk [E1-E4] szintén jól illusztrálja.)

Tekintsünk röviden a részletekre is. Az örvénypárok modelljében sikerült
egy általános érvényű új jelenséget leírni, azt, hogy egy lokálisan nyitott dina-
mika kaotikus nyereghalmaza hogyan alakul át hosszú idők vizsgálatakor egy
globálisan zárt dinamika térkitöltő kaotikus halmazává. Ugyanebben a mo-
dellben világossá vált az is, hogy a hagyományos β-sík közelítésből származó
eredményeket csak megfelelő óvatossággal szabad kezelni.

A folytonosan változó klímáról láttuk, hogy a valószínűségi jellemzését a
snapshot attraktor természetes mértéke biztosítja, és hogy ennek a numeri-
kus előállítása nem igényel speciális erőfeszítést az exponenciálisan gyors kon-
vergenciának köszönhetően. Megjegyzendő, hogy egy másik munkában [E5]
már sikerrel alkalmaztuk ezt a megközelítést egy sok szabadsági fokú, közepes
komplexitású klímamodellre is. A jelen tézispontokban szereplő eredmények-
ből az is kiderül, hogy a klímaváltozás és a nemergodicitás szoros kapcsolatban
áll egymással. Ennek lényeges következménye, hogy a széleskörűen használt,
egyedi realizációk mentén vett időátlagok változó klímában tipikusan irrele-
vánsak.
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