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אותו כשמערבבים החלב של ולתנועה מנוע מסירת הנפלט לסילון באטמוספירה, מקרית לרוח
להגדיר קשה לטורבולנציה. דוגמאות כולם הם ־ במשותף משהו יש בוקר בכל הקפה כוס תוך אל
ובראשונה, בראש משותפים. מאפיינים יש הטורבולנציה מופעי לכל אך טורבולנציה מהי במדויק
רכיבים טורבולנטית שבזרימה הוא מכך הנובע נוסף מאפיין אקראית. זרימה היא טורבולנציה
רעילים גזים טורבולנטיות זרימות בזכות לדוגמה, ובקלות. במהירות יחד להתערבב יכולים שונים

מהסביבה. נקי אוויר עם מתערבב המזהמים שענן כיוון באטמוספירה, מדוללים
זוגות של תנועתם את לחקור היא זורמים בין שכאלה ערבוב תהליכי על ללמוד הדרכים אחת
חשיבות בעל במאמר לעשות ניסה ריצ׳רדסון פריי שלואיס מה זה אותם. שמרכיבים החלקיקים
לתאר מהפכני ניסיון ביצע ריצ׳רדסון דיוק). ליתר שנים 92) שנים מאה כמעט לפני שפרסם רבה
נעזר הוא כך, לשם טורבולנטיות. בזרימות חלקיקים זוגות בין מרחקים גדלים שבו הקצב את
באטמוספירה. ציקלון סופות ועל וולקני אפר על בלונים, של תנועתם על בזמנו שנערכו בתצפיות
חלקיקי זוגות שבין היחסית לתנועה האלו התצפיות את קישר ריצ׳רדסון החדשנית, ראייתו בזכות
מהיר בקצב גדלים החלקיקים שני שבין המרחקים טורבולנטיות שבזרימות סיכם הוא זורמים.
)תנועה רגילה בדיפוזיה בדיפוזיה. הנעים זורמים חלקיקי של הקלאסי במקרה מאשר בהרבה
אך ריבועית, כפונקציה הזמן עם גדל חלקיקים שני שבין המרחקים ריבועי ממוצע בראונית(
התצפית זמן את נכפיל אם למשל, כך, שלוש. בחזקת הזמן עם גדל הוא טורבולונטית בזרימה
לתחזית שמונה! פי יגדל המרחקים ריבועי ממוצע אז טורבולנטית, בזרימה חלקיקים זוגות על
בזרימות והסעה ערבוב תהליכי מבינים אנו בו האופן על משמעות בעלות השלכות היו הזאת
גדול מידה בקנה המתרחשות תופעות על התצפיות את חיבר ריצ׳רדסון לכך, מעבר טורבולנטיות.
היפותטיים זורמים חלקיקי של לתנועתם מטאורולוגיות) ותופעות וולקני אפר בלונים, (כלומר,

רבה. פיזיקלית חשיבות בעל הוא זה חיבור ומיקרוסקופיים.
זרימה סמני אחר לעקוב היכולת את פיתחו חוקרים הטכנולוגיות, וההתפתחויות השנים עם
היו מדענים כעת מריצ׳רדסון, בשונה זורמים. חלקיקי של תנועתם את שמחקים מיקרוסקופיים,
אותם ישיר. באופן החלקיקים שבין המרחקים את ולמדוד חלקיקים, זוגות על לצפות מסוגלים
לאשש בניסיון הזמן, לאורך משתנים זורמים חלקיקי שבין המרחקים כיצד למדוד החלו חוקרים
צלחו. לא מאמציהם זאת, עם .(1 באיור לכך (דוגמה ריצ׳רדסון של הנודעות תחזיותיו את
החדשות התצפיות לפיכך, בתורתו. ריצ׳רדסון שחזה החזקה בחוק הבחינו לא החוקרים בניסויים,
שתחזיותיו למרות טורבולנטיות. זרימות פועלות שבו האופן של המבוססת להבנה תאמו לא
של היסוד אבן גדול, מידה בקנה המתרחשות בתופעות הנצפית להתנהגות תאמו ריצ׳רדסון של

העכשוויות. לתצפיות תאמה לא חלקיקים, של ההתרחקות קצבי כלומר תורתו,
ממוחשבות, ומסימולציות ניסויית מעבודה רבים נתונים נאספו הסתירה את לפתור בניסיון
הדגישו החדשים הנתונים הפער, את למלא במקום והתבססה. הלכה רק ההתאמה אי אך
חלקיקים זוגות של מסוימות בקבוצות חלקיקים. של ההתרחקות קצבי של האמורפיות את
החלקיקים אחרות שבקבוצות בעוד רב, זמן למשך לזה זה מאוד קרובים נותרו החלקיקים שני
במרחקים שנמצאו שחלקיקים נראה כן, כמו ביותר. מהיר ובקצב בפתאומיות מזה זה התרחקו
חזקה חוק לפי התרחקו חלקם ־ אחרים חזקה חוקי לפי מהשני אחד התרחקו מזה זה שונים

ריבועית. חזקה חוק לפי וחלקם שלישית
קצה נחשף אביב תל באוניברסיטת טורבולנציה למבנה במעבדה שנערך חדש ניסויי במחקר
לסיווג חדש פרמטר מצאו החוקרים טורבולנטית. בזרימה היחסי הפיזור בעיית לפתרון חוט
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זרימה בתוך חלקיקים קבוצת של המסלולים את שמראה ממוחשבת סימולציה תוצאות :1 איור
עברו שהם המרחק את מתאר המסלולים של הצבע במרחב. קטן מאזור שנפלטים טורבולנטית
נותרו כחולים ומסלולים מאוד התרחקו אדומים מסלולים ־ המקור של הראשוני למיקום ביחס

המקור אל קרובים

אופייניים זמן קצבי שבין ליחס מדד מהווה החדש הפרמטר חלקיקים. זוגות של שונות התנהגויות
בזרימה מהירותם את משנים זורמים חלקיקי שבהם זמן קצבי לבין מתפרקות מערבולות שבהם
מזה, זה חלקיקים התרחקות של שונים מנגנונים על מצביע החדש הפרמטר כי נראה טורבולנטית.
החלקיקים. במהירויות מקומיים לשינויים הודות אם ובין מערבולות להתפרקות הודות אם בין
האופייני הזמן מאשר יותר רב זמן קבועה נותרה המהירות שבהם שזוגות אישרו הניסוי תוצאות
המהירות שבהם זוגות זאת, לעומת ריצ׳רדסון. של תחזיותיו לפי התרחקו מערבולות להתפרקות
הריבועי היחס לפי התרחקו מערבולות להתפרקות האופייני הזמן מאשר יותר מהר השתנתה
ריצ׳רדסון של שתחזיותיו היא הזאת התצפית משמעות למעשה, רגילים. דיפוזיה בתהליכי הנפוץ
המתרחשות שהתחזיות למרות כיצד לגלות מדהים כן, אם לכולם. לא אך מהזוגות לחלק תקפות
הבודדים החלקיקים ברמת המתרחשות התופעות מסוימת, התנהגות על מרמזות גדול מידה בקנה

דינמיקות. של רב כה עושר מדגימות
אך ישנה, לבעיה חדשה מבט נקודת מציגות היחסי הפיזור בבעיית העכשוויות ההתפתחויות
של מורכבותה מלוא את מבינים לא עדיין שאנו מראה כאן הנידון כל לפתרונה. מביאות לא
מסוים, נושא על לדעת שניתן מה כל את גילנו שכבר לחשוב עשויים אנו הטרובולנציה. תופעת
הלקח מכאן, לגלות. מה הרבה עוד שיש להראות יכולה חדשה פרספקטיבה רבות פעמים אך

חדשות. פרספקטיבות ולחפש להמשיך יש שתמיד הוא
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