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A téma rövid leírása4: 
 
Kavicsok kopási folyamata és az ebből adódó geometria iránt Arisztotelész óta 
kiváló tudósok sora érdeklődött. A Nature folyóiratban a közelmúltban 
megjelent cikksorozat igazolja, hogy ez az érdeklődés ma sem csappant. A 
tanszéken folyó, konvex testekkel kapcsolatos kutatások rávilágítottak a 
geometriai forma és a statikai egyenúlyi pontok szoros kapcsolatára. A kutatás 
egyik fő célkitűzése hogy ezen a nyomon elindulva a kavics formák és a 
kavicsok statikai egyensúlya közötti összefüggés alapján egy új, geológusok 
számára is használható osztályozási rendszert állítsunk fel a kavicsok 
morfológiájára. További fontos cél a kopási folyamatok mélyebb megértése 
különös tekintettel a fenti osztályozásra. A kutatásban elméleti matematikai 
módszerek mellett helyet kap a numerikus modellezés, a korszerű, 3 
dimenziós számítógépes alakmeghatározás valamint laboratóriumi kísérletek. 
Mindezek mellett a geológiailag érdekes helyszíneken tervezzük kavicsminták 
begyűjtését is. 
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Témavezető aláírása 

Kavicsok morfológiája 
 
Kavicsok kopási folyamata és az ebből adódó geometria iránt Arisztotelész [1] 
óta kiváló tudósok érdeklődtek [2],[3]. A Nature folyóiratban a közelmúltban 
megjelent cikksorozat [4],[5],[6] igazolja, hogy ez az érdeklődés ma sem 
csappant. A tanszéken folyó, konvex testekkel kapcsolatos kutatások 
[7],[8],[9],[10] rávilágítottak a geometriai forma és a statikai egyenúlyi 
pontok szoros kapcsolatára. A kutatás egyik fő célkitűzése hogy ezen a 
nyomon elindulva a kavics formák és a kavicsok statikai egyensúlya közötti 
összefüggés alapján egy új, geológusok számára is használható osztályozási 
rendszert állítsunk fel a kavicsok morfológiájára. A geológiában eddig 
használatos rendszerek elsősorban a három, egymásra merőleges átmérő 
mérésén alapultak [11],[12],[13],[14]. Ezen mérési módszer (számtalan, 
gyakorlatban is bizonyított előnye mellett) több, a mérő személy által 
megbecsült önkényes adatot is tartalmaz. Ugyanez mondható el az ezen 
alapuló osztályozási rendszerekre is. Kutatásunk célja egy olyan osztályozási 
rendszer felállítása, mely egyrészt könnyen alkalmazható a gyakorlatban, 
másrészt kiküszöböli a hosszméréseken alapuló rendszerek fent említett hibáit. 
Az új osztályozás alapgondolata, hogy a kavicsokat statikai egyensúlyi 
helyzeteik száma és jellege szerint csoportosítjuk. A kutatásban elméleti 
matematikai módszerek mellett helyet kap a numerikus modellezés, a 
korszerű, 3 dimenziós számítógépes alakmeghatározás valamint laboratóriumi 
kísérletek. Mindezek mellett a geológiailag érdekes helyszíneken tervezzük 
kavicsminták begyűjtését is. A terepen gyűjtött kavicsokat először kézi 
módszerrel osztályozzuk, majd számítógépes,3 dimenziós képüket egy 
program segítségével osztályozzuk. Ezáltal lehetőségünk nyílik a terepi 
mérések pontatlanságának megállapítására és a mérések megbízhatóságának 
becslésére is. 
További fontos cél a kopási folyamatok mélyebb megértése különös tekintettel 
a fenti osztályozási módszerekre. 
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