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BEVEZETÉS

Szakmai körökben gyakran értetlenül, néha nem kis ellenszenvvel fogadják 
a szpeleológiában alkalmazott matematikai módszereket, mindenek előtt a 
karsztfolyamatok matematikai modellezését. Egyesek egyszerűen átlapozzák az 
ilyen témájú cikkeket mondván: "soha sem értették a matematikát". Mások 
elítélik hivatkozva arra, hogy a karsztfolyamatok túl bonyolultak az egyszerű 
egyenletekkel való leíráshoz. Sokan pedig azért határolják el magukat az ilyen 
jellegű okfejtésektől, mert nem látják, hogy mire hivatott ez a módszer. 
Előadásomban szeretném eloszlatni a szpeleológiai folyamatok matematikai 
leírásmódjával szemben fennálló kételyeket, ill. rámutatni arra, hogy egy, a 
matematikában kevéssé járatos olvasó számára mit mondhat mégis a valóság 
matematikai visszatükrözése.

Л KARSZTFOLYAMATOK MATEMATIKAI MODELLEZÉSÉNEK
LÉNYEGE

Mindenek előtt szeretném felívni a figyelmet egy tévhitre. Sokan úgy 
vélik, hogy a matematika pusztán arra szolgál, hogy számszerűen is alátámassza 
a megfigyeléseket, ill. a mérések során nyert adatokat különböző szempontok 
szerint feldolgozza. A matematikának valóban van egy ilyen alkalmazási területe 
is (pl. kiegyenlítő-számítás, statisztikai kiértékelés, közelítő függvények 
megadása, trendek és korrelációk kimutatása, stb.),.de a matematikai modellezés 
ettől alapjaiban eltér. A matematikai modell a vizsgált folyamat bizonyos (alább 
részletezett) értelemben vett tükörképe, azaz olyan matematikai struktúra (képlet, 
függvény, egyenlet, operátor, stb.), amely főbb vonásaiban ugyanúgy működik, 
mint a modellezendő folyamat.

A matematikai modellezés lényegének megértéséhez mindenek előtt kissé 
bővebben kell írnom a valóság visszatükrözésének értelmezéséről.
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A MATEMATIKAI MODELLEZÉS, MINT A VALÓSÁG 
VISSZATÜKRÖZÉSE

Visszatükrözés alatt olyan folyamatot értünk, amelynek eredményeképpen 
egy, a valósághoz többé-kevésbé hasonló struktúrát hozunk létre. A valóságot 
tükrözzük vissza pl. egy terület hipszografikus (domború) térképének 
elkészítésekor. Ez a térkép bizonyos mértékig olyan, mint amilyennek a szóban 
forgó tájat látnánk, ha pl. repülőgépről néznénk, de ugyanakkor nyilvánvaló, 
hogy a lényeges elemektől eltekintve a valóságtól sok tekintetben eltér.

Ugyancsak a valóságot tükrözi vissza pl. a videó-felvétel is. Lejátszva a 
kazettát, megjelenik előttünk a felvett esemény. A visszatükrözés fenti és most 
tárgyalt formája között azonban van egy látszólag jelentős, bár valójában a 
lényeget nem érintő különbség: a terepasztallal modellezett fizikai valóság 
közvetlenül érzékelhető, hiszen az eredetihez többé-kevésbé hasonló (kézzel 
tapintható) anyagból készült, míg a videokazettán az eredetihez képest egészen 
más formában van rögzítve. A videó-felvétel értelmezéséhez tehát bizonyos 
dekódolásra van szükség: a szalagon rögzített mágneses jeleket a TV 
képernyőjén megjeleníthető formájúra kell átalakítani.

%

A visszatükrözés legkülönfélébb formáival találkozunk a barlangkutatás 
területen is. Amikor lombikokból és üvegcsövekből felépítették a Lófej-forrás 
szivornyás vízhálózatának modelljét, akkor a földalatti áramlási rendszer 
laboratóriumi tükörképét hozták létre. Természetesen ez a laboratóriumi modell 
nem tükrözte a Lófej-forrás üregrendszerének valamennyi részletét, hanem 
csupán a kitörések értelmezéséhez szükséges lényeges momentumokat. Bár az 
üvegcsövekből és lombikokból alkotott rendszer nem egyezett meg az igazi 
Lófej-forrással, lényegében mégis az eredetihez hasonlóan működött.

Mi volt a fenti példában a modellezés alapja? Az, hogy mind az "igazi", 
mind a "laboratóriumi" Lófej-forrás működését ugyanazok a fizikai törvények 
határozták meg. Általánosítva: a valóság modellje egy olyan struktúra, 
amelynek működését (alapvetően) ugyanazok a természeti törvények 
határozzák meg, mint az eredetiét. Minthogy a természet törvényei (az 
alaptudományi kutatások eredményeinek köszönhetően) matematikai alakban is 
kifejezhetők, ezért a valóság visszatükrözése matematikai úton is lehetséges.

A matematikai modellben a valódi, (adott esetben műszerekkel is mérhető) 
mennyiségek matematikai mennyiségekkel (számokkal, vagy általánosabb 
esetben betűkkel), a folyamatot meghatározó természeti törvények pedig
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egyenletekkel cserélendők fel. Ha változtatjuk az egyenletekben szereplő 
mennyiségek valamelyikét (akárcsak a laboratóriumi modellben a kísérlet 
körülményeit), akkor értelemszerűen változik az egyenlet megoldása (azaz a 
vizsgált mennyiség számértéke) is. Következésképp az egyenletek rendszere 
(struktúrája) is a valóságot tükrözi, azaz (a figyelembe vett természeti törvények 
erejéig) ugyanúgy "működik", mint tükrözött folyamat.

Természetesen van egy jelentős különbség a laboratóriumi és a matematikai 
modell között: míg a laboratóriumi modell "kézzel fogható" anyagból készül,és 
folyamatai vizuálisan is láthatók (azaz bizonyos mértékig fizikailag hasonlít 
eredetijére), addig a matematikai modell "csak" papíron, elvont fogalmak 
halmazaként létezik. Ez a különbség azonban a visszatükrözés lényegét nem 
érinti, mert mindkét modell ugyanazokra a természeti törvényekre támaszkodik, 
legfeljebb a modell értelmezéséhez (a videó-felvétel dekódolásához hasonlóan) 
egy külön procedúrával vissza kell térni a valóságba.

Л továbbiakban szerelném bebizonyítani, hogy még a matematikában kevéssé 
járatos kutatók számára is érthető lehet egy folyamat matematikai modellje 
feltéve, hogy a modell megfelelően van felépítve ill. "dekódolva".

A JÓL FELÉPÍTETT MATEMATIKAI MODELL FŐBB ELEMEI

Valamely földrajziadon esetben barlangtani folyamat matematikai tükörképét 
az alábbi öt lépésen keresztül célszerű felépíteni. (Erre a felbontásra azért van 
szükség, mert ezen keresztül lehet a nem matematikusok számára is 
szemléletessé tenni a matematikai modellt).

A vizsgálandó probléma megfogalmazása

Mindenek előtt alaposan körbe kell járni a vizsgált problémát, melynek révén 
megtudható, hogy a karsztológia mely kérdésével foglalkozik a modell. Ez a 
fejezet még nem tartalmaz matematikai összefüggéseket, tehát bárki számára 
követhető.

A vizsgált folyamat idealizálása

Mint minden modellben, a matematikaiban is el kell különíteni a vizsgált 
folyamat menetét alapvetően befolyásoló tényezőket a mellékesektől. 
Természetesen, hogy mi lényeges és mi lényegtelen, azt egyrészt a probléma 
jellege határozza meg (ami az egyik folyamat számára lényeges, az egy másik 
számára esetleg lényegtelen), másrészt függ a modell készítőjének
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szakismeretétől is (hiszen a lényeges és lényegtelen elkülönítése bizonyos 
szubjektív elemeket is tartalmaz). Végül is előáll a földrajzi valóság idealizált 
képe, amely abban különbözik az eredetitől, hogy annak csupán lényeges 
tulajdonságait tartalmazza. Az idealizálás során tett kiemelések és 
elhanyagolások bárki számára áttekinthetők és értékelhetők, mert matematikai 
operációk a modellezésnek még ebben a fázisában sem jelennek meg.

Л modell működését meghatározó természeti törvények összegyűjtése

Minthogy a matematikai modell éppen azért mondható a valóság tükörképének, 
mert ugyanazok a természeti törvények működtetik, ezért feltétlenül külön össze 
kell gyűjteni az idealizált modellben szerepet játszó összefüggéseket. Ezt 
feltétlenül a matematikai operációktól függetlenül (is) el kell végezni, mert csak 
így válik a matematikában járatlan érdeklődő számára világossá, hogy mi is a 
lényege a modellnek, ill. így lehet csak eldönteni, hogy a modell megfelel-e a 
valóságnak vagy sem. A felhasználandó törvényeket célszerű matematikai 
egyenletek segítségével is kifejezni, mert ennek eredményeképpen a modellezés 
további feladatait a szpeleológiában esetleg járatlan matematikus vagy elméleti 
fizikus is el tudja végezni.

Л matematikai operációk elvégzése

A modellezés negyedik szakaszában először is megalkotjuk az idealizált modellt 
meghatározó ismert és keresett mennyiségeknek (pl. a karsztvíz 
koncentrációjának, a kőzet töredezettségének, a beszivárgás hozamának, az 
oldódás sebességének, a mészkőfelszín alakjának, stb.) megfelelő matematikai 
mennyiségeket (számokat ill. betűket, esetleg függvényeket), majd ezeket a 3. 
pontban megfogalmazott természeti törvényeket kifejező egyenletekbe 
helyettesítjük. Megoldva ezen egyenleteket (az idealizált modellnek megfelelő 
kezdeti- és peremfeltételek figyelembevétele mellett), végül olyan képleteket 
nyerünk, melyek tükrözik a folyamatot jellemző mennyiségek közötti 
kapcsolatok alakulását, változását.

A modell működtetése

A matematikai operációk eredményeképpen kapcsolatot találunk a vizsgált 
folyamat (részben ismert, részben korábban még ismeretlen) mennyiségei között, 
tehát most már "működtethetjük" a modellt.Ez alatt ugyanazt értjük, mint egy 
laboratóriumi modell működtetésén. A laboratóriumban arra vagyunk 
kíváncsiak, hogy hogyan játszódik le a folyamat, azaz egy-egy kiszemelt
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mennyiség (pl. a forrás vízhozama, a kifolyó karsztvíz keménysége, 
hőmérséklete, stb.) hogyan változik az idő függvényében, vagy miként módosul 
értéke, ha bizonyos kerületi feltételeket (vagy "bemenő paramétereket") 
megváltoztatunk. Nos, ugyanerre a kérdésre a matematikai modell is tud 
válaszolni, a különbség mindössze annyi, hogy míg a laboratóriumi modellben 
az említett mennyiségek számértékét műszerekkel állapítjuk meg, addig a 
matematikai modellben a levezetett képletekbe történő behelyettesítéssel (azaz 
számítással nyerjük). Amíg pl. a karsztvíz sebességét laboratóriumban (a 
természeti törvények által irányított) tényleges áramlása adja, addig a 
matematikai modellben a tényleges áramlás^szerepét az áramlásra felírt (és 
ugyanazokat a törvényeket figyelembe vevő) egyenletek veszik át. A 
matematikai modellel (többé-kevésbé) mindaz elvégezhető, mint a laboratóriumi 
modellel: a fizikai körülmények megváltoztatása (a laboratóriumban) megfelel 
a kezdeti- és peremfeltételek megváltoztatásának.

Végül is a matematikai modell működtetése eredményeképpen ugyanolyan 
grafikonokat, értéktáblázatokat, stb. kapunk, mint a laboratóriumi modellek 
kiértékelése nyomán. Értelmezésük már ismét a karsztológus munkaterülete, 
mert ez nem igényel több (elemi) számtani ismeretet, mint egy méréssorozat 
során nyert adatsor feldolgozása.

A KARSZTOS FOLYAMATOK MATEMATIKAI MODELLEZÉSÉNEK
ELŐNYEI

Alább összefoglaljuk azokat az érveket, amelyek miatt érdemes a helyszíni 
megfigyeléseket és laboratóriumi méréseket kiegészíteni a vizsgált folyamat 
matematikai modellezésével is.

Hipotézisek ellenőrzése

Egy-egy hipotézis felállítása során előfordulhat, hogy logikusnak tűnő 
okfejtéseinkbe észrevétlenül valamilyen hiba csúszik, bármennyire is 
igyekeztünk a természet törvényeit figyelembe venni. Ha azonban kiindulási 
feltételeinket sikerül egyértelműen megfogalmazni és a fent ismertetett módon 
matematikailag modellezni, akkor (hacsak a levezetésekben nem követünk el 
számítási hibát) a végeredmény biztosan összhangban áll mind a kiindulási 
feltételekkel, mind pedig a figyelembe vett fizikai törvényekkel. Amennyiben az 
elméleti modell eredményei egybevágnak a hipotézisével, akkor mondható, hogy 
hipotézisünk megerősítést nyert.
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A vizsgált folyamat értelmezése a "legtisztább" logika segítségével

Valamely jelenség, folyamat verbális értelmezése során előfordulhat tévútra 
vezető burkolt, jóhiszemű "mellébeszélés"; a matematikai modellezés során 
viszont ez nem lehetséges, mert a levezetések minden egyes lépése 
ellenőrizhető. A matematikai modellezés tehát az okfejtésekből kiküszöböli a 
szubjektív hiba lehetőségét.

A modell működtetése tetszőleges időtartamokra vonatkozólag

A helyszíni megfigyelések és a laboratóriumi modellek nem alkalmasak arra, 
hogy tetszőlegesen nagy időskálán mozogjanak, mert ezek "lefuttatásához" 
mindenképpen valamennyi időre van szükség. A matematikai visszatükrözés 
eredményeképpen kapott végképletbe azonban (a problémához tartozó fizikai 
korlátozások ésszerű betartása mellett) az idő tetszőleges számértéke 
helyettesíthető, ill. tetszőlegesen nagy időintervallum jelölhető ki a grafikonok 
idő-tengelyén. Ilyen módon feltárható, hogy hipotézisünk milyen eredményre 
vezet geológiai léptékű idő alatt.

A modell működtetése extrém körülmények között

Előfordulhat, hogy kíváncsiak vagyunk arra, hogy hogyan játszódna le a 
tanulmányozott folyamat, ha körülményei (pl. a víz hőmérséklete, nyomása, 
sebessége, stb.) olyanok lennének, amelyek jelenleg a természetben sehol sem 
tanulmányozhatók, vagy laboratóriumi körülmények között nem 
reprodukálhatók. Ilyen esetben egyedül a matematikai modellezés hozhat 
eredményt, u.i. egyszerűen a képletbe be kell helyettesíteni a szóban forgó 
paraméter extrém értékét. A matematikai elemzés arról is számot ad, hogy a 
feltételezett extrém szituáció előadódhat-e vagy sem, mert az utóbbi esetben az 
egyenletek megoldhatatlanná válnak (pl. egy gyökös kifejezés diszkriminánsa 
negatívnak adódna).

HOGYAN ÉRTÉKELJE EGY ADOTT PROBLÉMA MATEMATIKAI 
MODELLJÉT A MATEMATIKÁBAN JÁRATLAN SZPELEOLÓGUS?

Mindenek előtt ne mondja, hogy számára az egész modell érthetetlen, mert 
tőle távol áll a matematika. (Az ilyen kutató hasonló lenne ahhoz, aki azért nem 
néz televíziót, mert nem ért az elektronikához). Tartsa szem előtt, hogy a (4. 
pontban elvégzendő) matematikai levezetések csupán eszközül szolgálnak az
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idealizált modell tanulmányozásának következetes végig viteléhez, tehát 
szpeleológiai szempontból indifferensek. (Ahhoz, hogy megértsük a televízió 
közvetítette információkat, nem feltétlenül szükséges ismerni a TV készülék 
működését).

A modell lényege a matematikában járatlanok számára is érthető, hiszen az 
az idealizálási feltételek megfogalmazásában, a felhasználandó természeti 
törvények összefoglalásában és a végképletek értelmezésében rejlik. Az említett 
fejezeteket tanulmányozva és elemezve (a levezetéseket kihagyva) matematikai 
ismeretek nélkül is megismerhető a modell szpeleológiai tartalma.

EGY PÉLDA: A KARSZTTERÜLETEK HORIZONTÁLIS 
LEPUSZTULÁSÁNAK MATEMATIKAI MODELLEZÉSE

A vizsgálandó probléma megfogalmazása

Az utóbbi időben a geográfiai szakirodalomban egyre gyakrabban találkozunk 
a mészkő felszíni lepusztulásával kapcsolatban a vertikális és a horizontális 
karsztosodás fogalmaival (Veress, Péntek 1990). A vertikális karsztosodás 
esetében az oldódás viszonylag kis területre korlátozódik, többnyire vertikális 
formákat (kürtőket, medencéket, hasadékokat, sziklatornyokat) hozva létre. 
Ezzel szemben horizontális karsztosodás alatt a lepusztulásnak olyan változatát 
értjük, mely esetében a mészkő korróziója nagy kiterjedésű horizontok mentén 
egyidejűleg történik. Tapasztalat szerint a vertikális oldódás elsősorban a magas
hegységi karsztokon és a trópusi területeken jellemző, míg a horizontális 
karsztosodás a növényzettel borított, középhegységi mészkőfelszínek sajátja. 
Alább ez utóbbi matematikai modellezésének menetét mutatjuk be.

A vizsgált karsztos terület tömbszelvényét az l.ábra mutatja. Eszerint a 
mészkő hullámos felületű, töredezett összlet, melynek felső zónájában folyik a 
beszivárgó vizek által előidézett oldódás (Zámbó, 1987). Ez a zóna a mélyben 
elhelyezkedő, szálban álló, repedezett mészkő-összlet korábban letöredezett, 
leoldódott darabjaiból áll. A korrózió tulajdonképpen ezen kőzetszemcsék 
felületén megy végbe. Mivel a csökkenő szemcsék által elfoglalt térrész 
szükségszerűen kisebbedik, ezért a karsztos felszín fokozatosan süllyed (Veress, 
Péntek 1990).

A karsztosodás ilyen változatát alapvetően három tényező határozza meg: az 
oldást végző szénsavas víz kémiai agresszivitása, az oldástermékeket elszállító 
víz sebessége és a kőzetszemcsék oldhatósága. Mivel valamennyi tényező térben 
és időben változik, ezért e problémát térbeli, nem stacionárius folyamatként kell
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kezelni. Célunk e hatásokat figyelembe vevő parciális differenciálegyenlet
rendszer felállítása, kezdeti- ill. peremfeltételeinek megfogalmazása, majd (egy 
speciális esetre vonatkozó) megoldása.

1. ábra. A vizsgált karsztterület (elvi) tömbszelvénye 

A vizsgált folyamat idealizálása

Tekintsük az oldódásnak kitett, aprózódott kózet-összletet az elméleti 
modellben gömb alakú mészkőszemcsék halmazának. E gömbök átmérője 
kezdetben egyezzen meg a mészkő repedéseinek egymástól mért átlagos 
távolságával, majd az idó múlásával (a karsztosodás folyamán) csökkenjen.

Az egyenletekben szereplő változók értelmezését és a keresett függvények 
megoldásához szükséges koordinátarendszer elhelyezkedését a 2. ábra mutatja.

Tekintsük ismeretlen mennyiségnek a felszín süllyedését (h), a 
kőzetszemcsék sugarát (R) és süllyedési sebességét (w), a szivárgó víz
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áramlásterét (melyet a v sebességmezö ad meg) és a szivárgó oldat kalcium
karbonát koncentrációját (c). Valamennyi mennyiség az x, y, z térkoordináták 
és a t idő függvényei.

2. ábra.A kőzetmozgások megadásához szükséges koordinátarendszer 
elhelyezkedése és a főbb jelek értelmezése, v: a szivárgó víz áramlási iránya;

w: a kőzetmozgás iránya

Ismert mennyiség a felszínről beszivárgó csapadékvíz hozama (q[x,y,t]), a 
kőzetösszlet hézagtérfogata (к), a kőzetszemcsék eredeti sugara (R0) és a leszálló 
oldat telítési CaC03 koncentrációja (cc). Felhasználunk továbbá általános 
érvényű mennyiségeket (a mészkő ill. a szivárgó folyadék p ill. pp sűrűségét, 
a víz adott hőmérséklethez tartozó v kinematikai viszkozitását és a vízben oldott 
kalcium-karbonát D diffúziós együtthatóját).
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A modell működését meghatározó természeti törvények összegyűjtése

Porózus-töredezett kőzetben szivárgó víz áramlásának töiyényei

E törvények magukba foglalják az áramlásmezöt megadó Euler-egyenletet

ö v  V 2 1
—  + grad —  -  V X rot V = ----- gradp + g, (1)

a víz összenyomhatatlanságát kifejező

d i v  V = 0  ( 2 )

képletet, és a felszín alatti áramlásra jó közelítéssel érvényes Darcy-törvényt

V =  -  —  g r a d p .  (3)
Pf

(az egyenletekben к a kozetösszlet hidrodinamikai permeabilitása, PK a víz 
sűrűsége, p a víz nyomása, g pedig a nehézségi gyorsulás).

A tömegmegmaradás törvénye

E törvény a felszín alatt elhelyezkedő kalcium-karbonátra nézve, mely a

div f _ дРк
Ol (4)

mérlegegyenletből számítható (ahol f  a CaCOß tömegáramsűrűség-vektora,pKa 
hézagos szerkezetű kőzet-összlet átlagsűrűsége). Figyelembe véve, hogy a 
karsztosodó kőzetben kalcium-karbonát részben (oldott állapotban) a szivárgó 
vízzel, részben az aprózódott mészkő-összlet süllyedésével áramlik, végül a (4)

V grad c + — = 
öt

l - к  ..------ p div >v
IC

(5)

differenciálegyenletre vezet (c az áramló víz koncentrációja, w a kőzetmozgás 
sebessége).
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A kompatibilitás törvénye

A kőzetszemcsék oldódása (méretváltozása) nyomán a kőzet-összletbcn nem 
keletkezhetnek olyan üregek, melyeket a többi kőzetszemcse ki ne töltene (azaz 
a mészkődarabok állandóan kitöltik a rendelkezésükre álló teret). Ez a 
(geometriai) feltétel kifejezhető a kózetösszlet süllyedési sebessége (w) és 
szemcséik sugarának (R) megváltozása között fennálló alábbi kapcsolattal

3 ŐRdiv w = -------
R őt

Gömb alakú mészkoszemcsék oldódásának fizikai-kémiai egyenlete

Ez az egyenlet a következő (Dubljanszkij,1989):

c - c  1

(6)

ŐR

ől JL 16 R
Kv + 85 VDTv

(7)

mely paraméterként tartalmazza a mészkő kémiai oldódási sebességének 
tényezőjét és a diffúziós paramétereket.

A matematikai operációk elvégzése

Az összegyűjtött törvényeket a teljes ("végtelen kiterjedésű") mészkó- 
összletre nem lehet alkalmazni, ezért azokat egy, az oldódó szemcsék 
halmazában kijelölt, tetszőleges méretű, u.n. materiális térfogatra írjuk fel (3. 
ábra). Ennek eredményeképpen az egész kózet-összlctre vonatkozó általános 
egyenleteket nyerünk.

Első lépésben meghatározzuk a szivárgó víz v sebesség mezejét az (1)— 
(3)egycnletrendszer megoldása révén. Miután így v(x,y,z) ismertté válik,(5), 
(7) és (8) egyenletek w, R és c mennyiségekre nézve (elvileg) megoldhatók.

Az (5), (7) és (8) kezdeti- ill. peremfeltételei kifejezik, hogy a t= 0  
időpillanatban a kózetösszlet még változatlan állapotú (c = 0, \v= 0, R = RQ),t>0 
esetén pedig a kőzet felszínén beszivárgó víz még nem tartalmaz oldott kalcium
karbonátot, nagy mélységben pedig az oldat már telített és a kőzet oldódása 
(azaz a kőzetszemcsék kisebbedése) még nem indult meg (R = R0, w =0).
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Az egyenletrendszer megoldása lehetővé teszi mind a sík felszínű, mind a 
mélyedésekkel, töbrökkel tagolt felületű mészkő-összlet karsztos lepusztulásának 
kvantitatív leírását.

3. ábra. A kőzet-összletben kijelölt materiális térfogat elhelyezkedése 
valamely t és az azt követő H-At időpillanatban. V: a szóban forgó 
materiális térfogat köbtartalma; N: a V térfogatban található kőzet

darabok száma

A továbbiakban az előbbi esettel, azaz a sík felületű karsztos térszínek 
süllyedésével foglalkozunk. Ilyenkor (szimmetriákból következően) mind a 
kőzetmozgás-, mind a víz szivárgásának sebessége (v és \v) függőleges irányú. 
Feltételezve, hogy a csapadék térbeli és időbeli eloszlása egyenletes, v az 
időtől függetlenné válik, és a csapadékhozam beszivárgásra jutó q részével 
egyenes arányba kerül (4. ábra).
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IH  ̂И 1 Cc

4. ábra. A horizontális felületű mészkő-összlet matematikai modelljének
vázlata, v: a szivárgó víz áramlási iránya; w: a kőzetmozgás iránya; ce: a 

szivárgó víz telítési CaCOß koncentrációja; RQ: a kőzetdarabok kezdeti
sugara

E megszorítások (és bizonyos ésszerű közelítések) figyelembevételével a 
karsztosodás egyenletrendszere a

két független változó.0 parciális differenciálegyenletté szűkül.

A modell működtetése

Az egyenletrendszert megoldva, figyelembe véve a fent megfogalmazott 
kezdeti- és peremfeltételeket, a következő eredményre jutunk.

дс 1-1 -  к ftv
------------ j > - -

м иг. 
3 oR

(9)

c = cc + 1 . 16 K íüi 
кГ+ в ? \[ \Ÿ v  J a ( 10)
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A kőzet felszíne állandó

\* V
W. = -------- ce

1 - K p
(11)

5. ábra. A kőzetszemcsék süllyedési sebessége (w) a felszín alatti mélység 
(z) függvényében, különböző telítési СаСС>з koncentrációk (ce) mellett

sebességgel süllyed. A melyebben elhelyezkedő kőzetszemcsék sebességét a

w (z,t) = w0cx,"°'-‘\

összefüggés adja meg (5. ábra), ahol

16 k v R Í

ha z > w 0 t (12)

(13)

A karsztos térszín egy év alatt bekövetkező he süllyedése egyenesen 
arányos az egy év alatt beszivárgó víz teljes Qc mennyiségével (6. ábra):

1 c
1 - к: p-Q.* (15)

A leszálló és oldott kalcium-karbonátban folyamatosan gazdagodó karsztvíz
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koncentrációja a

c (z ,l)= c 0[ l - c Mw*,-x'] (16)

függvény szerint alakul (7. ábra).

6. ábra. A karsztos felszín évi süllyedése (he) az évi beszivárgó csapadékvíz 
(Q) függvényében, a telítési CaCOj koncentráció (ce) különböző értékei

mellett

7. ábra. A leszálló karsztvíz oldott CaCOß koncentrációjának változása a z 
mélység függvényében, különböző ce telítési koncentrációk esetén
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Az oldódás elsősorban a inészkő-öszlct felszín közeli részen, a felszíntől 
számított ö mélységen ( un. behatolási mélységen) belül zajlik. Értékét az 
alkábbi képlet fejezi ki.

8 = ü _ Ü L 3 Í_ .
2551- к \/j5*v (17)

A (12), (15) cs (17) összefüggéseket a magyarországi karsz.tokra
vonatkozó reális adatokkal (D = 3,2.10-Ю "1, v - 1,2.10-6 v=0,01

s  S S

Ro Si 0,01 ni, к=0,11 cc ^0,6 p=700—f ,  Qc -  500 -n—) számszerű síive
m m év

wo= 0,0027 —, he- 0 ,13 6=1,5 m értékek adódtak. A nyert számadatok
s cv

nagyságrendileg összhangban vannak a karsztos lepusztulásra vonatkozó 
mérések eredményeivel.
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THE FUNCTIONS AND ROLE OF MATHEMATICAL MODELLIING 
IN DESCRIBING KARSTIFICATION PROCESSES

by

Dr. G.Szunyogh 

SUMMARY

The paper is presented with the aim of dissolving the doubts and 
reservations associated with mathematical modelling. In the interest thereof the 
various methods of reproducing the physical prototype (i.e., modelling) are 
reviewed first, demonstrating that all forms of reproduction (physical scale 
model, laboratory experiment, computer simulation, mathematical model, etc.) 
are required to obey in their functioning the same laws of nature as those 
controlling the prototype processes. In mathematical models these laws of 
nature are represented by analytical expressions. The principal difference 
between "physical" and "theoretical" models is that whereas the laboratory 
models are real (of largely the same materials as the prototype), in mathematical 
models the physical quantities accessible to measurement are represented by 
means of figures, the laws by equations, while the processes are tracked with 
the help of sets of equations. The output of both methods appears in the form 
of graphs, with the only difference that in the case of physical models these are 
plotted from measurement data, while in that of mathematical models these 
represent the functions obtained by solving the set of equations. Changes in the 
geological conditions are reproduced in mathematical models simply by 
changing the input parameters. A well formulated mathematical model 
understandable also to a professional unversed in mathematics consists of the 
following five sections:

1: Exact description of the particular speleological process and clear,
unambiguous formulation of the problem;

2: Simplification of the process (screening the irrevelant elements from the
relevant ones);

3: Collection and mathematical formulation of the laws of nature governing
the process;

4: Formulation and solution of the sets of equations representing these laws,
with due regard to the boundary conditions applying to the process;

5: Operation of the model, i.e. testing the relations obtained for their
qualitative and quantitative properties, their plotting in graphs and their 
interpretation.
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Mathematical modelling is complementary to field observations and 
laboratory experiments, in that

it provides oppurtunity to check hypotheses (by eliminating any 
"undetected" errors of logic);
it allows the mechanism of the processes to be interpreted;
it can be operated with the help of the clearest logic (mathematics) under
initial and boundary conditions which are presently impossible to
reproduce in the prototype or at the laboratory;
no time limitations ("laboratory time" restrictions) are imposed;
by the analysis of the final expressions the theoretical limits of particular
processes can be identified.

Since the steps 1, 2, 3 and 5 of the modelling process described above 
contain substantially no mathematical operations, the model can be formulated 
and the results interpreted regardless of the analytical process of equation 
solving.

The foregoing are demonstrated by desreibing the process of 
mathematical modelling horizontal karstic degradation.
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