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Alkalmazott jelölések
Latin jelölések
a0
Ax,y
CD

a henger gyorsulása u2 / d -vel dimenziótlanítva [-]
a rezgés amplitúdója x vagy y irányban d-vel dimenziótlanítva [-]
ellenállás-tényező, 2 FD /  u 2 d [-]







2





CL
C pb
cp
d
E
f
fv
FD

felhajtóerő-tényező, 2 FL /  u d [-]
hátsó nyomástényező, 2  p  p   /  u 2 [-]
fajhő, [J/(kg K)]
hengerátmérő, [m]
mechanikai energiaátadási tényező [-]
a henger rezgési frekvenciája u∞/d-vel dimenziótlanítva [-]
az örvényleválás frekvenciája, [1/s]
egységnyi hosszú hengerre ható ellenálláserő, [N/m]

FL
g
Gr
 
i, j
n
Nu

egységnyi hosszú hengerre ható felhajtóerő, [N/m]

p
P
q
Re
Ri
St
t
t
T
T*
u∞

v
x, y, z



nehézségi gyorsulás, [m/s2]
Grashof szám, Gr=g β (Tw-T∞)/ν2 [-]
x és y irányú egységvektorok
ciklusok száma
Nusselt-szám, Nu=α d/ [-]
folyadéknyomás, [Pa]
örvényleválás periódusa
hőáramsűrűség, [W/m2]
Reynolds-szám, Re=u∞ d/ν [-]
Richardson szám, Ri=Gr/Re2 [-]
Strouhal-szám, örvényleválási frekvencia, St=fv d/ u∞ [-]
dimenziótlan idő, d/ u∞-nel dimenziótlanítva [-]
idő, [s]
hőmérséklet, [K]
hőmérsékletarány, Tw/T∞ [-]
párhuzamos áramlás sebessége, [m/s]
sebességvektor [m/s]
Descartes-féle derékszögű koordináták

Görög jelölések
α
β
λ
μ
ν
ρ
θ

hőátadási tényező, [W/(m2 K)]
térfogati hőtágulási együttható, [1/K]
hővezetési tényező, [W/(mK)]
dinamikai viszkozitási tényező, [kg/(ms)]
kinematikai viszkozitási tényező (ν=μ/ρ), [m2/s]
folyadék sűrűsége, [kg/m3]
polárszög [°]
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Indexek
átl
D
eff
f
fb
L
rms

w

az adott mennyiség időátlaga
ellenálláserő
effektív
film
„fix body”
felhajtóerő
az adott mennyiség rms értéke
zavartalan áramlásra vonatkozó mennyiség
a henger falára vonatkozó mennyiség
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1. BEVEZETÉS
A levegő- vagy folyadékáramlásba helyezett testek körül kialakuló örvények hatásának
vizsgálata mind mechanikai, mind hőtechnikai szempontból kihívást jelent a mérnökök
számára. Az egyik fő technikai problémacsoportot a szélnek kitett magas karcsú épületek,
gyárkémények, oszlopok, kábelek áramlás keltette rezgései jelentik. A másik vizsgálandó
műszaki feladat a hőátadási folyamat leírása áramlásba helyezett, fűtött hengeres testek
(fűtőpatronok, hőcserélők, stb.) esetén. A két problémakör fontosságát felismerve a Miskolci
Egyetem Áramlás- és Hőtechnikai Gépek Tanszékén már mintegy két évtizede folyik az a
nemzetközi elismertségű kutatómunka, amely a hengeres testek körül kialakuló áramlások
elméleti, numerikus és kísérleti vizsgálatával foglalkozik. Kezdetben Baranyi László kutatási
feladata volt a körhenger körüli kis Reynolds-számú áramlás numerikus vizsgálata 1995-1997
között a japán Nagaokai Műszaki Egyetemen. A nemzetközi szinten elismert kutatómunkáját
követően és a tanszéki laboratórium méréstechnikai eszközeinek fejlődésével jelentős mérési
tevékenység bontakozott ki a szélcsatornába helyezett fűtött hengeres testek jellemzőinek
vizsgálata terén. A számítástechnikai háttér fejlődésével lehetővé vált a kísérleti módszereken
túl a fűtött rudak, fűtőpatronok, hődrótok, stb. körüli áramlás- és hőtechnikai jelenségek
numerikus vizsgálata is.
Az egyszerű geometria ellenére a körhenger körül kialakuló jelenség modellezése
összetett feladat, mert a test mögötti térben egy igen bonyolult áramlási tér alakul ki. Az
áramlási tér meghatározása még nehezebb, ha a körhengert fűtjük, illetve ha a henger a róla
leváló örvények hatására a főáramláshoz képest kereszt- vagy hosszirányban még mozgást is
végez. A kapott eredmények felhasználhatók a mérnöki tervezésben, egyrészt a silók,
oszlopok, tartók, kábelek áramlások okozta rongálódásának elkerülésében, másrészt a
hőátadási folyamatok kezelésében. Általunk megoldott gyakorlati problémákra példaként
említhetjük a pirolízis kazán hőcserélőjének modellezését (Mertinger et al.*, 2011), valamint
szélturbina tartóoszlopa körüli áramlás vizsgálatát nagy Reynolds-számoknál (Bolló és
Lakatos, 2009).

*

az et al. latin kifejezést használjuk rövidítési célból az „és szerzőtársai” helyett
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1.1. A szakirodalom áttekintése
A körhenger körüli áramlás vizsgálatával számos kutató foglalkozik, ezen belül is −
gyakorlati fontossága miatt − az álló és mozgó körhenger körüli különböző áramlások
elméleti, kísérleti és numerikus elemzésével. A párhuzamos áramlásba helyezett álló henger
körüli áramlás területén elért kísérleti és számítási eredményeket jól összefoglalja
Zdravkovich (1997), illetve Sumer és Fredsoe (1997) könyve. Néhány álló hengerre
vonatkozó kísérleti tanulmány a teljesség igénye nélkül: Roshko (1954a, 1954b), Zhang et al.
(1995), Williamson (1996a), Brede et al. (1996) és Norberg (2001). Roshko (1954a) különféle
kialakítású testek (körhenger, félkör, háromszög keresztmetszetű test, stb.) körüli áramlás
kísérleti vizsgálatával foglalkozott, később széles Reynolds-szám tartományban kísérleti úton
vizsgálta a különböző átmérőjű hengerek körüli áramlás jellemzőit (Roshko, 1954b). Roshko
a mérései alapján három tartományt különböztetett meg a Reynolds-számtól függően:
lamináris, átmeneti és turbulens tartományt. Nemcsak az átmeneti tartományokat jelölte ki,
hanem többek között méréssel meghatározta az ellenállás- és felhajtóerő-tényezőt, a leválási
pontok helyét és az örvényleválási frekvenciát. Williamson (1996a) vizsgálatai során azt
tapasztalta, hogy az Re=180-260 Reynolds-szám tartományban háromdimenziós instabilitások
jelennek meg. Brede et al. (1996) PIV (Particle Image Velocimetry: részecske-képen alapuló
sebesség-meghatározás) technikát alkalmaztak a hengerről leváló örvények vizsgálatára.
Norberg (2001) főként a hengerre ható felhajtóerő-tényezőt tanulmányozta, míg Zhang et al.
(1995) a henger körüli áramlásra vonatkozó mérési eredményeiket hasonlították össze a
numerikus számításaik eredményeivel.
A kutatók kísérleti vizsgálataik során különféle átmérőjű körhengereket használnak,
ugyanakkor a szél- illetve vízcsatornában az áramlási sebesség is széles tartományban
változtatható. Az eredmények összehasonlítása céljából emiatt dimenziótlan mennyiségeket
vezettek be, így például a Reynolds-számot (Re), a dimenzió nélküli örvényleválási
frekvenciát (St), a felhajtóerő- (CL) és ellenállás-tényezőt (CD), a hátsó nyomástényezőt (Cpb),
stb. (a definíciókat lásd a 2. fejezetben). A párhuzamos áramlásba helyezett álló körhengerre
vonatkozó örvényleválási frekvencia kísérleti vizsgálatával sok kutató foglalkozott, ezek
közül a legkiemelkedőbb és legelismertebb Williamson (1988) valamint Williamson és
Brown (1998) munkássága, akik a mérési értékeikre illesztett görbe alapján különféle
univerzális egyenleteket adtak meg. A felhajtóerő-tényező részletes vizsgálatával Norberg
(2003) foglalkozott, aki széles Reynolds-szám tartományban (Re=47 – 2·105) adott meg
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közelítő függvényeket a felhajtóerő-tényező effektív középértékére és a dimenziótlan
örvényleválási frekvenciára a Reynolds-szám függvényében.
A henger körül kialakuló áramlásra vonatkozó kísérleti eredmények jól felhasználhatóak a
számítások ellenőrzéséhez. A számítógép kapacitás növekedése lehetővé tette az áramlási
problémák numerikus számítással történő megoldását, így egyre több tanulmány készült e
témakörben is. Az áramlás meghatározásához alkalmazott numerikus szimuláció (angolul
Computational Fluid Dynamics vagy röviden CFD) segítségével a vizsgált tér minden
pontjában kiszámíthatók az áramlás jellemzői, amelynek felhasználásával még jobban
érthetővé válik, illetve folyamatában megfigyelhető az áramlás jelensége. Ez nagyban segíti a
mérnöki tervezést is. Természetesen a numerikus szimulációk elvégzéséhez elengedhetetlen a
numerikus eljárások, algoritmusok ismerete, amihez kellő segítséget nyújt Ferziger és Perić
(2002) könyve, ami a folyadékdinamika numerikus módszereit mutatja be. Összefoglalja az
áramlástani alapokat; bevezeti az olvasót a numerikus módszerek világába, foglalkozik
például

a

véges

differenciák

és

véges

térfogatok

módszerével,

a

lineáris

egyenletrendszerekkel, az időben változó problémákra kidolgozott módszerekkel, a NavierStokes egyenlet megoldásával, a turbulens áramlással és az összenyomható közeg áramlásával
is. Nagy hangsúlyt fektet a numerikus eljárásból eredő, az eredményeket jelentősen
befolyásoló hibák bemutatására, azok meghatározási és kiküszöbölési lehetőségeire, illetve
foglalkozik a hatékonyság és pontosság javításának kérdésével is. A henger körüli áramlásnál
ennek nyomán sok kutató, mint például Anagnostopoulos és Iliadis (1996), Kumar és Mittal
(2006), Baranyi és Lewis (2006), Posdziech és Grundmann (2007) és Sen et al. (2009)
különböző numerikus módszerek segítségével azt vizsgálta, hogy a henger körüli tartomány
nagysága és a numerikus háló sűrűsége hogyan befolyásolja a számítási eredményeket.
Elemezték a numerikus eljárásból származó hibákat, a kapott eredményeiket kísérleti
eredményekkel összehasonlítva validálták. Singh és Mittal (2005) kétdimenziós (2D)
stabilizált véges elemes eljárással végezte a számításait széles Reynolds-szám tartományban
(Re=100 - 107). Borthwick (1986) véges differenciák módszerét használta a számításaihoz.
Bernd et al. (1993) az álló hengerről leváló örvényeket vizsgálták Re=150 és 200 Reynoldsszám tartományban, ahol a kétdimenziós áramlásban megjelenő háromdimenziós (3D)
instabilitásokat találtak Re≈170 Reynolds-számnál. Henderson és Barkley (1996) a körhenger
körüli áramlás stabilitásának vizsgálatához a Floquet analízist használták és két 3D
instabilitást azonosítottak: „mode A”: Re ≈ 189 és „mode B”: Re ≈ 259 Reynolds-számoknál.
Eredményeik alapján kijelenthető, hogy álló henger körüli áramlás esetén Re >190 esetén az
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áramlás pontos leírásához 3D eljárás szükséges. Ezt a tényt később Leweke és Williamson
(1998) megerősítették, akik szintén két 3D instabilitást találtak.
A rezgőmozgás a természetben az egyik leggyakoribb mozgásforma. A gyárkémények,
silók, távvezetékek stb. nem merev testek, hanem rugalmasan vannak felfüggesztve vagy
megtámasztva. A párhuzamos áramlásba helyezett körhengerről leváló örvények egy
periodikus gerjesztést jelentenek a hengerre nézve. A periodikus erők által okozott rezgés
amplitúdója annál nagyobb, minél közelebb esik a rugalmas megtámasztású henger
sajátfrekvenciája az örvényleválás frekvenciájához, illetve minél kisebb a csillapítás. A nagy
amplitúdójú rezgések a szerkezet károsodásához vagy teljes tönkremeneteléhez vezethetnek.
Erre példa a Tacoma Narrows függőhídnak vagy a skóciai Edinburgh közelében a Tay folyó
hídjának az összeomlása. A rezgőmozgás legegyszerűbb fajtája a harmonikus rezgés, ahol a
kitérés nagysága az idő szinusz függvénye szerint változik. Egy henger keresztirányú- vagy
hosszirányú mozgása a főáramláshoz képest egy egy-szabadságfokú rezgés. A gyakorlatban
előfordul az egyidejűleg két irányban rezgő henger is, amikor a henger egy ellipszis pályán
mozog (Blevins, 1990; Baranyi, 2004; Didier és Borges, 2007). Leontini et al. (2006a)
rugalmasan felfüggesztett és mechanikusan mozgatott henger körüli áramlás numerikus
vizsgálata során igazolta, hogy a mechanikusan mozgatott henger, mint a valóság
egyszerűsített modellje, jó közelítést jelent az áramlás valamint a folyadék és szerkezet
kölcsönhatásának leírásához. Ezért a jelen dolgozatban az egy-szabadságfokú kényszer
rezgőmozgással foglalkozunk; ilyenkor a henger pályája időben ismert. Rezgő henger esetén
vizsgálataink azokra az esetekre korlátozzuk, amikor az áramlás és a hengermozgás egy
nemlineáris kölcsönhatás révén szinkronizálódik egymással. Ezt a jelenséget az angol nyelvű
szakirodalomban: lock-in-nek nevezik.
A henger keresztirányú rezgése a hengerről periodikusan leváló örvények gerjesztő hatására
a valóságban gyakran előfordul. A henger és áramlás kölcsönhatását gyakran az áramlásba
helyezett mechanikusan rezgetett henger modelljével közelítik (l. pl. Leontini et al., 2006a). A
számos tanulmány közül csak néhányat említünk meg: Williamson és Roshko (1988)
kísérleteikben a főáramlásra merőleges irányban rezgetett henger mögött kialakuló örvényeket
vizsgálták az Re=300-1000 Reynolds-szám tartományban. Méréseik alapján szétválasztották
az örvényleválás különböző módjait a henger dimenziónélküli rezgési amplitúdója és
mozgásának hullámhossza síkján. Gu et al. (1994) a keresztirányban harmonikusan rezgő
hengerről leváló örvények struktúráját vizsgálták. A kialakuló áramvonalakat és az
örvényeloszlást PIV és PTV (Particle Tracking Velocimetry: a részecske követésén alapuló
sebességmérés) technika alkalmazásával vizsgálták a 185 és 5000 Reynolds-számoknál,
11
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miközben a hengerátmérővel dimenziótlanított rezgési amplitúdót 0,2-es értéken tartották. Lu
és Dalton (1996) numerikusan vizsgálták az Re=185 esetet és eredményeik jó egyezést
mutattak Gu et al. (1994) mérési értékeivel. Anagnostopoulos (2000a, 2000b) a véges elemek
módszerét

alkalmazva

106-os

Reynolds-szám

esetén

0,8

és

1,2

közötti

f/St0

frekvenciaviszonynál (ahol f a henger rezgési frekvenciája, St0 a dimenziótlan örvényleválási
frekvencia álló körhenger esetében, az adott Reynolds-számnál) végezte vizsgálatait. A
számításai során a két frekvenciánál megkereste a szinkronizálódási tartomány kezdetét,
illetve a mozgó hengerről leváló örvényeket is elemezte a szinkronizálódási tartományon
kívül és belül.
Homogén áramlásba helyezett rezgő körhengernél megfigyelték, hogy a henger
szinkronizálódott állapotában az áramlás nagyobb Reynolds-számig marad kétdimenziós,
mint álló hengernél. Griffin (1971) mérései során azt tapasztalta, hogy a keresztirányban
rezgő henger esetén az áramlás körülbelül Re=350-ig maradhat 2D. Gioria et al. (2009) a
Floquet

analízis

felhasználásával

vizsgálták

a

párhuzamos

áramlásba

helyezett

keresztirányban rezgetett henger körüli 2D áramlásban megjelenő 3D instabilitásokat 200 ≤
Re ≤ 260 tartományban. Azt tapasztalták, hogy ebben a Reynolds-szám tartományban kis
rezgési amplitúdó esetén az áramlás 2D. Az amplitúdót vagy a Reynolds-számot növelve a
hengerről leváló örvények megváltoznak és 3D instabilitások jelennek meg az áramlásban. Lu
és Dalton (1996) a 2D számítási eljárást keresztirányban rezgetett henger esetén az Re = 500
és 1000-es Reynolds-számra is alkalmazták, míg Kaiktsis et al. (2007) az Re = 400 esetet
vizsgálták 2D numerikus módszerrel. Az említett kutatómunkák is azt igazolják, hogy a
henger szinkronizálódott állapotában nagyobb Re számnál jelentkeznek a 3D jelenségek, de a
pontos kritikus Re értéket nehéz meghatározni, mert ez nem csak a megfúvási sebességtől,
hanem a rezgés frekvenciájától és amplitúdójától is függ.
Bishop és Hassan (1964) mérései során, illetve Lu és Dalton (1996), Blackburn és
Henderson (1999) és Blackburn (2003) numerikus számításokkal kimutatták, hogy a
párhuzamos áramlásba helyezett keresztirányban rezgetett körhenger lock-in állapotában a
felhajtóerő-tényező és a keresztirányú henger-elmozdulás között mérhető fázisszögben
hirtelen ugrás léphet fel, amikor a henger rezgési frekvenciája közel esik az adott Reynoldsszámhoz tartozó, álló hengerre vonatkozó dimenziótlan örvényleválási frekvenciához (St0).
Blackburn és Henderson (1999) bevezette a keresztirányban rezgő henger és a folyadék
közötti mechanikai energiaátadási tényezőt és azt tapasztalta, hogy annak értéke előjelet vált,
amikor az előbb említett fázisszög-ugrás fellép. Leontini et al. (2006a) a henger és a folyadék
közti mechanikai energiaátadást vizsgálták a szinkronizálódási tartományban és azt
12
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tapasztalták, hogy kis rezgési amplitúdó esetén az energiacsere a rezgési frekvenciától függ,
de a rezgési amplitúdót növekedésével már az amplitúdótól fog függni. Később Baranyi
(2007) a fajlagos mechanikai energiaátadási tényező definícióját kiterjesztette a henger kétszabadságfokú mozgása esetére is; vagyis a teljes energiaátadási tényező értéke két
komponensből tevődik össze: egy hossz- és egy keresztirányú energiaátadási tényezőből. Az
energiaátadási tényező az eddigi tapasztalataink alapján a hosszirányban rezgő henger esetén
mindig negatív, azaz az áramlás csillapítani igyekszik a hengermozgást. Ezt a tényt
támasztották alá Baranyi et al. (2010) szisztematikus numerikus vizsgálatainak eredményei az
f/St0 < 1 frekvenciahányados esetén.
A főáramlással párhuzamos irányban, vagyis hosszirányban rezgő henger körül kialakuló
áramlás vizsgálatával kevesebben foglalkoznak, pedig a hosszirányú rezgés is okozhat
problémákat. 1995-ben a Monju atomerőműben hőmérsékletmérők tokjainak repedését is a
hosszirányú rezgés okozta, amelynek a következtében primer hűtőfolyadék jutott ki a
rendszerből. Az atomerőművet akkor leállították és azóta sem indították újra (Nishihara et al.,
2005). Yokoi és Kamemoto (1994) a főáramlással párhuzamos irányban rezgő henger mögött
kialakuló örvényeket vizsgálták lézer technikával az Re=260-2460 Reynolds-szám
tartományban.

Megfigyelték,

hogy

szinkronizálódott

állapotban

három

jellegzetes

örvényminta alakul ki a mozgó henger mögött, ezek a rezgési frekvenciától függnek. A lockin állapoton kívül a hosszirányban rezgő henger mögött egy igen összetett és szabálytalan
örvénysor alakul ki. Mittal és Kumar (1999) a hossz- és keresztirányban rezgő henger körüli
áramlást vizsgálták a véges elemek módszerével Re=325 esetén. Al-Mdallal et al. (2007) a
véges differenciák módszerével mutatják be a hosszirányban rezgetett hengerről leváló
örvények struktúráját Re=200 esetén. Baranyi et al. (2010) kis Reynolds-szám tartományban
(60 ≤ Re ≤ 350) numerikus eljárással számolták az áramlás irányában rezgetett körhenger
körüli áramlást. A rezgési amplitúdó függvényében vizsgálták a felhajtóerő-, ellenállás- és
nyomatéki tényező időátlagát és effektív középértékét, és megállapították, hogy az időátlagolt
felhajtóerő- és a nyomatéki tényező állapotgörbéjében ugrások jelennek meg.
Számos kutató a párhuzamos áramlásba helyezett rezgő körhengert a numerikus szimuláció
során úgy modellezi, hogy a henger rögzített és a folyadék végez rezgő mozgást olyan módon,
hogy a hengerhez kötött koordináta-rendszerben a mozgás kinematikailag azonos legyen azzal
az esettel, amikor a henger végez rezgő mozgást párhuzamos áramlásban. Ennek alapján, a
két rendszer közötti dinamikai kapcsolat ismeretében a nyert számítási eredmények
összehasonlíthatók

egymással

(Baranyi,

2005).

Okajima

et

al.

(1997)

kísérleti

tanulmányukban a rezgő folyadékba helyezett körhenger és négyzet alakú hasáb körül
13
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kialakult áramlással foglalkoztak. Meneghini és Bearman (1995) Re=200 esetén numerikusan
vizsgálták a keresztirányban rezgő folyadékba helyezett álló henger körüli áramlást nagy
rezgési amplitúdónál. Anagnostopoulos és Minear (2004) véges elemek módszerével vizsgálta
a számítási tartomány nagyságának hatását az oszcilláló áramlásba helyezett álló
körhengernél.
A mérnöki gyakorlatban fontos szerepe van a fűtött rudak, fűtőpatronok, hődrótok, stb.
körüli áramlási és hőtechnikai jelenségek vizsgálatának. A Miskolci Egyetem Áramlás- és
Hőtechnikai Gépek Tanszékén is folynak a numerikus számítások mellett a fűtött henger
körüli áramlás mérésével (Bencs et al., 2010; Bencs et al., 2012). A numerikus számításoknál
számos kutató, mint például Lang et al. (1998) és Bharti et al. (2007) az áramló közeg
tulajdonságait hőmérséklettől függetlennek tekinti. Kis hőmérsékletkülönbség esetén valóban
elhanyagolható a közeg tulajdonságainak hőmérsékletfüggése. A valóságban azonban a
henger fűtésének hatására az áramlás meghatározása sokkal bonyolultabbá válik, mint a
fűtetlen henger esetén, mert a fűtés miatt a henger közelében a folyadék hőmérséklete és,
ezzel együtt, tulajdonságai is megváltoznak. A fűtés fizikai hatásait a szakirodalomban nem
teljesen egységesen kezelik. A hőhatás fizikai összefüggéseire különböző magyarázatok
vannak. Egyes közlemények − Lecordier et al. (1999), Shi et al. (2004) − arra a
következtetésre jutottak, hogy a fűtött henger körüli áramlásnál a legfontosabb befolyásoló
tényező a sűrűség változása. Más kísérleti tanulmányok − Lecordier et al. (1991), Dumouchel
et al. (1998) és Wang et al. (2000) − azonban úgy találták, hogy a folyadék kinematikai
viszkozitásának változása sokkal nagyobb hatással van az áramlásra és a hőátadásra. A
domináns viszkózus hatás következménye, hogy levegőnél és víznél ellenkező viselkedés
figyelhető meg, méghozzá Dumouchel et al. (1998), Wang et al. (2000) és Fedorchenko et al.
(2007) azt tapasztalták, hogy a fűtött henger körül a hőmérsékletnövekedését csökkenti vagy
teljesen elnyomja a levegőáramlás. Ugyanakkor vízbe helyezett henger körüli áramlás
pontosan ellenkező tendenciát mutat, mivel a hőmérséklet növekedésével a víz kinematikai
viszkozitása csökken. Ezt a tényt Lecordier et al. (1999), Lecordier et al. (2000) és Vít et al.
(2007) kísérletileg vizsgálták. Mivel a numerikus számítások során a kutatók különböző
módon kezelik az áramló közeg hőmérsékletfüggését, ezért először meg kell vizsgálni, hogy a
közeg tulajdonságainak hőmérsékletfüggése hogyan befolyásolja a párhuzamos áramlásba
helyezett álló fűtött henger körül kialakuló áramlási jellemzőket az általunk vizsgált
hőmérséklettartományban.

A

termodinamikai

jellemzők

ilyen

vizsgálata

nyomán

meghatározható, hogy mely tényezők hőmérsékletfüggése hanyagolható el. Egy jól
megalapozott elhanyagolás sok-sok óra számítógép futtatás megtakarítását eredményezheti.
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A párhuzamos áramlásba helyezett fűtött rúdról, fűtőpatronról stb. a periodikusan leváló
örvények hatására azok rezgésbe jönnek. Így a homogén párhuzamos áramlásba helyezett
fűtött rezgő körhenger körül kialakuló áramlás leírásánál a hőátadás mellett a henger
rezgőmozgását is figyelembe kell venni. A fűtött rezgő körhenger körül kialakuló áramlással
eddig viszonylag kevesen foglalkoztak. Cheng et al. (1997a) kísérletileg illetve Cheng et al.
(1997b) numerikusan vizsgálták a keresztirányban rezgetett fűtött henger körüli áramlást.
Karanth et al. (1994) a véges differenciák módszerével számították a párhuzamos áramlásba
helyezett kereszt- vagy hosszirányban mozgó fűtött henger körül kialakuló áramlást három
különböző dimenziótlan rezgési amplitúdónál (0; 0,25; 0,5) és Re=200 Reynolds-számnál. A
számításaik azt mutatták, hogy az átlagos hőátadási tényező (Nusselt-szám) erősen függ a
rezgési amplitúdótól, és mind a két hengermozgás esetén a Nusselt-szám növekszik a rezgési
amplitúdó növekedésével.
Fu és Tong (2002) a keresztirányban rezgetett fűtött henger körül kialakuló hőmérsékletés áramlási mezőt vizsgálták a véges elemek módszerének segítségével. A tanulmányukban
elhanyagolták a közeg tulajdonságainak hőmérsékletfüggését és nem közölték a közeg és
henger közötti hőmérsékletkülönbség nagyságát. A közeg tulajdonságainak hőmérséklet
függését szintén elhanyagolta Mahfouz és Badr (2002), akik a keresztirányban oszcilláló
áramlásba helyezett fűtött henger esetét vizsgálták. Pottebaum és Gharib (2006) DPIT/V
(Digital Particle Image Thermometry and Velocimetry) technika alkalmazásával elemezték a
keresztirányban rezgő fűtött hengerről leváló örvényeket. A kutatók vizsgálataik során
általában elhanyagolják a közeg tulajdonságainak hőmérsékletfüggését (Karanth et al.; 1994,
Fu és Tong; 2002). E hiány pótlása céljából számításaink során nem hanyagoljuk el a közeg
tulajdonságainak hőmérséklettől való függését, miközben azt vizsgáljuk, hogy a hőmérséklet
milyen hatással van a rezgő körhenger körüli áramlásra, valamint a henger és a közeg közötti
hőátadásra.

1.2. Az értekezés felépítése
Az értekezés 1. fejezetében áttekintjük a vonatkozó szakirodalmat. A 2. fejezet az álló henger
körüli áramlás jelenségét mutatja be, bevezeti az alapegyenleteket, valamint a henger körüli
áramlásra jellemző dimenzió nélküli mennyiségeket. A 3. fejezet egy olyan modell
kifejlesztését tartalmazza, amely alkalmas összenyomhatatlan newtoni folyadék lamináris
áramlásába helyezett álló, fűtetlen körhenger körül kialakuló áramlás vizsgálatára. A modellt
úgy készítettük el, hogy egyrészt pontos eredményeket szolgáltasson, másrészt pedig legyen
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kiterjeszthető rezgőmozgást végző és fűtött henger körüli áramlási és hőátadási viszonyok
pontos meghatározására is. Emiatt célul tűztük ki a numerikus szimuláció megbízhatóságának
alapos vizsgálatát; ezen belül egy olyan modell kialakítását, amelyen elvégzett számítások
eredményei gyakorlatilag függetlenek legyenek a számítási tartomány méretétől, a számítási
háló kialakításától valamint az időlépés megválasztásától. Ugyanakkor a fejezet tartalmazza a
kifejlesztett modellen elvégzett számítási eredményeknek a szakirodalomban megtalálható,
párhuzamos áramlásba helyezett álló fűtetlen hengerre vonatkozó mérési és számítási
eredményekkel történő összehasonlítását is.
A 4. fejezet azt vizsgálja, hogy a közeg tulajdonságainak hőmérsékletfüggése hogyan
befolyásolja a párhuzamos áramlásba helyezett álló fűtött henger körül kialakuló áramlási és
hőátadási jellemzőket. Mint ismeretes, az alapegyenletekben szereplő anyagjellemzők (mint
például a sűrűség, viszkozitás, fajhő, hővezetési tényező) függnek a közeg hőmérsékletétől,
ezért itt a közeg már nem tekinthető összenyomhatatlannak. Az anyagjellemzők
hőmérsékletfüggésének az áramlásra, valamint a közeg és a henger közti hőátadásra gyakorolt
hatásának tisztázása érdekében, figyelembe vesszük az alapegyenletekben az anyagjellemzők
egzakt hőmérsékletfüggését, majd szisztematikus vizsgálattal annak eldöntését, hogy mely
anyagjellemzők hőmérséklettől való függésétől tekinthetünk el. Mivel szakirodalmi utalásokat
nem találtam a fűtött henger esetében a felhajtóerő- és az ellenállás-tényező, illetve a hátsó
nyomástényező vizsgálatára, ezért azok különféle hőmérsékletarányokra (a hengerfelület és a
zavartalan áramlás hőmérsékleteinek hányadosa) vonatkozó vizsgálatát is bemutatjuk. A
fejezet végén a számításainkat összehasonlítjuk a szakirodalomban található eredményekkel,
nagy hangsúlyt fektetve a fűtött henger és a közeg közötti hőátadásra.
Az 5. fejezetben a fűtetlen és fűtött rezgő henger körül kialakuló jelenséggel foglalkozunk.
A kereszt- és hosszirányban rezgő fűtetlen körhenger körül kialakuló áramlást sok kutató
vizsgálta, azonban a fűtött rezgő henger esetével csak kevesen foglalkoztak. Ezért a fő cél,
hogy feltárjuk, hogy milyen hatással van a hőmérséklet a fűtött rezgő körhenger körül
kialakuló áramlási és hőátadási jelenségekre. Ezen belül számításainkat rezgő henger esetén
arra az amplitúdó tartományra végeztük el, ahol az örvényleválás frekvenciája
szinkronizálódik a henger rezgési frekvenciájával (lock-in). Kereszt- és hosszirányú rezgés
esetén szisztematikusan megvizsgáltuk a Reynolds-szám és a rezgési amplitúdó hatását.
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2. A SZÁMÍTÁSI ELJÁRÁS ELMÉLETI ALAPJAI
A körhenger körüli áramlás vizsgálata a hidrodinamika klasszikus problémája. Az egyszerű
geometria ellenére e testek körül kialakuló jelenség modellezése összetett feladat, mert a test
körül egy bonyolult áramlási tér alakul ki, amelynek jellege a folyadék sebességétől és
viszkozitásától függ. A következőkben áttekintjük a henger körüli áramlás jelenségét és a
folyadékmozgást leíró differenciálegyenletet, a tömegmegmaradást kifejező kontinuitási tételt
és az energiaegyenletet. Fűtött henger esetén a hőátadás jelensége is tisztázandó. A könnyebb
összehasonlítás céljából bevezetjük a henger körüli áramlásra jellemző dimenzió nélküli
mennyiségeket.

2.1. Körhenger körüli áramlás
A folyadékáramlásba helyezett körhenger vizsgálatánál az áramlási tér szerkezetének formája
szerint megkülönböztetünk lamináris, átmeneti és turbulens áramlást. A lamináris és a
turbulens áramlás elkülönítését az
Re 

d u


(2.1)

Reynolds-szám segítségével tehetjük meg, ahol d a körhenger átmérője, u a zavartalan
áramlás sebessége és ν a folyadék kinematikai viszkozitása. A Reynolds-szám olyan dimenzió
nélküli mennyiség, amely a tehetetlenségi és a súrlódási erők viszonyát fejezi ki. Nagyon kis
Reynolds-számnál (Re<<1) a henger körüli áramlás mind az x, mind az y tengelyre nézve
szimmetrikusak (2.1a) ábra). A Reynolds-szám növekedésével (Re≈2–5) a határréteg
szimmetrikusan leválik és ellentétes irányban forgó, ún. ikerörvények jelennek meg a henger
mögött (2.1b) ábra). A Reynolds-szám további növekedésével az ikerörvények mérete nő,
majd Re  47 esetében az áramlás instacionáriussá válik és periodikus örvényleválás
figyelhető meg a henger mögött. Az örvények folyamatosan, a henger két oldalán váltakozva
válnak le, ez a Kármán-féle örvénysor (2.1c) ábra). Az Re ≈ 189 esetén háromdimenziós (3D)
instabilitás jelenik meg az áramlásban. Henderson és Barkley (1996) és két 3D instabilitást
azonosított, amit „mode A” (Re ≈ 189) és „mode B” (Re ≈ 259) instabilitásnak neveznek. A
Reynolds-szám további növekedésével az örvénysor szabálytalanná válik. A 2.1d) ábra a
17
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Re  105 tartományban kialakuló turbulens határréteg megjelenését mutatja (Nakayama és

Boucher, 1999).
b)

a)

Re  1

c)

Re  2  47

d)

Re  47

Re  105

2.1 ábra Körhenger körüli áramlás különböző Reynolds-számok esetén (Nakayama és Boucher, 1999)

A lamináris és turbulens áramlás a Reynolds-szám függvényében még részletesebben is
vizsgálható (Zdravkovich, 1997). Jelen értekezésben a lamináris áramlással foglalkozunk,
azon belül is a 49  Re  200 Reynolds-szám tartománnyal.
A körhenger és a folyadék viszonylagos mozgásakor az áramlási tér két tartományra
osztható, az egyik a test környezetében egy vékony határréteg, ahol a súrlódás lényeges
szerepet játszik, a másik a határrétegen kívül eső tartomány, ahol a súrlódás elhanyagolható,
és a mozgás az ideális folyadékok törvényei szerint megy végbe (Németh, 1963).
A határrétegben a folyadéksúrlódás és a szilárd felülethez való tapadás a sebességet a
szilárd felülethez kapcsolja: álló felület esetében a mozgó folyadékot lefékezi, a mozgó felület
viszont felgyorsítja a nyugvó folyadékot. A határrétegen kívül a potenciálos áramlásban
(főáramlásban) a fékezőhatás csökken, a sebességgradiens és ezzel együtt a nyírófeszültség
elenyészően kicsivé válik, vagyis ott az ideális folyadékokra érvényes mozgásjellemzőkkel
közelíthetjük az áramlást. A határréteg nem mindenütt marad a szilárd testtel érintkezésében,
mert a határréteg vastagodása közben a fal mentén visszamutató mozgás is előállhat, ennek
18
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következtében örvénylés léphet fel, amely a határréteget kitolja a potenciálos áramtérbe, a
határréteg leválik. Ennek következtében a test mögött hirtelen sebességcsökkenés következik
be, amely aránytalanul nagyobb mértékű a határrétegben, mint a külső potenciálos térben
(Németh, 1963). A sebességcsökkenés nyomásnövekedést eredményez, amely nagyobb a
külső áramlási tér nyomásánál, ezáltal eltolja a határréteget, ezzel egyidejűleg a henger
mögött lévő kisebb nyomás miatt a közeg visszafelé fog áramolni. A negatív irányú (a
főáramlással ellentétes irányú) sebesség kombinálva a pozitív irányúval örvényt kelt, amelyet
a folyton érkező áramlás lesodor a testről (Kármán-féle örvénysor). A levált örvények
haladási sebessége lényegesen kisebb a zavartalan áramlás sebességénél, és intenzitásuk a
viszkózus folyadék fékező hatása folytán rohamosan csökken, energiájuk fokozatosan hővé
alakul át, végül teljesen elenyészik (Zdravkovich, 1997).

2.2. Az áramlás alapegyenletei
A folyékony kontinuum mozgását leíró Navier-Stokes mozgásegyenlet összenyomhatatlan
newtoni közeg esetén:

v 
  1

  v   v  f  p  v ,
t


(2.1)



~
ahol a v a sebességvektor, t az idő, az f a nehézségi erőtér tömegegységre vonatkoztatott

intenzitása, ρ a folyadék sűrűsége, p a nyomás.
A

tömegmegmaradást

kifejező

kontinuitási

egyenlet

differenciális

alakja

összenyomhatatlan közeget feltételezve:


v  0 .

(2.2)

A fűtött körhenger körüli áramlás vizsgálatánál a termikus jelenségekkel is foglalkozunk,
ezért szükséges az energiaegyenlet differenciális alakja is:

de

 ~B  p  v       T   Q   D ,
dt

(2.3)

az egyenletben eB az áramló folyadék tömegegységére vonatkoztatott fajlagos belső
energiáját,  a hővezetési tényezőt,  D a hővé disszipált fajlagos mechanikai energiát, a Q
pedig a termodinamikai rendszerrel időegység alatt közölt (vagy elvont) hőt jelöli (Czibere,
1998).
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Az energia hőmérséklet-különbség következtében történő térbeli terjedése általában igen
összetett folyamatok eredménye. A hő terjedésének mennyiségi leírása során a következő
folyamatokat különböztetjük meg:


Hővezetés:

az

egymás

mellett

elhelyezkedő

molekulák

között

fellépő

energiatranszport, amely az anyagban kialakuló hőmérsékletgradiens eredménye. A
hővezetésnél a terjedés irányában makroszkopikus anyagáramlás nincs. A szilárd
testekben a hő általában hővezetés útján terjed.


Hőáramlás (konvekció) során a hő a fluidum makroszkópikus részeinek áramlása,
helyváltoztató mozgása következtében terjed. A közeg áramlását okozhatja a
hőmérséklet-különbség miatti sűrűség változásból származó felhajtóerő. Ebben az
esetben természetes vagy szabad konvekcióról beszélünk. Amennyiben valamilyen
külső mechanikai hatás az áramlás okozója, kényszer konvekciónak nevezzük a
jelenséget.



Hősugárzás során az energia térbeli terjedésének elektromágneses hullámok
formájában megvalósuló folyamata, ami közvetítő közeg szükségessége nélküli
mechanizmus.

Jelen dolgozatban a hősugárzástól eltekintünk, csak a hővezetéssel és a konvekcióval
foglalkozunk. A szilárd testek és a folyadékok (gázok) érintkező felületein keresztül történő
hőterjedést hőátadásnak nevezzük. Ez a mechanizmus nem a hőterjedés külön formája,
hanem hővezetés, konvekció és olykor hősugárzás együttes megvalósulása melletti összetett
folyamat. Áramló közegek esetében a folyadékok saját hővezetése a hőszállításhoz képest
jelentéktelen az áramló közeg nagy részében, a szilárd felülettel érintkező, áramló folyadék
esetében azonban mindig találunk egy vékony határréteget, amelyen belül a hőterjedés
hővezetés révén valósul meg. A határrétegekben lejátszódó hőátmenet számszerű jellemzésére
az α hőátadási tényezőt alkalmazzák (például: Baehr és Stephan, 2004; Czibere, 1998):



q
,
Tw  T 

(2.4)

ahol Tw a fal felületének a hőmérséklete, T∞ a testtől távoli, zavartalan áramlásban lévő
folyadék hőmérséklete, q a hőáramsűrűség.
A hőátadás jellemzése a henger és a közeg közötti dimenziótlan fajlagos hőátadási tényezővel,
az ún. Nusselt-számmal történik
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Nu =

d
.


(2.5)

A henger felületén az átlagos Nusselt-számot az integrálszámítás I. középértéke alapján a
Nu (t ) =

1
2

2

 Nu  , t  d

(2.6)

0

képlettel számoljuk ki, ahol a t a dimenzió nélküli idő (d/u∞-val dimenziótlanítva), θ pedig a
polárszög (θ = 0° a hengernek – az áramlás irányából vett - elülső pontja).
A közegen belüli hőmérséklet-különbséget többnyire a közegnek tőle eltérő hőmérsékletű
felülettel való érintkezése okozza. A felület és a körülötte elhelyezkedő közeg közötti
hőátadás mértékét döntően a kialakuló áramlás határozza meg. A szabadáramlás a közegek
belső súrlódása miatt határréteg jellegű. Az áramlásban kialakuló sebességviszonyokat a
felhajtó- és a súrlódó erők közötti arány határozza meg. Ahhoz, hogy megállapítsuk, hogy a
henger körüli áramlás esetén szabad- vagy kényszerkonvekciónak tekinthető-e, az ún.
Richardson számot kell megvizsgálni. A dimenziótlan Richardson számot a
Ri =

Gr
Re 2

(2.7)

összefüggéssel definiáljuk (Baehr és Stephan, 2004), ahol Gr a szabad konvekcióra jellemző
Grashof szám:
Gr =

g  Tw  T  d 3
.
2

(2.8)

Itt g a nehézségi gyorsulás, β a folyadék térfogati hőtágulási együtthatója. Baehr és Stephan
(2004) alapján

Jelen



a kényszerkonvekció a meghatározó, ha Ri  1 ,



a szabad konvekció a meghatározó, ha Ri  1 ,



a kevert konvekció a meghatározó (átmeneti tartomány), ha Ri  1 .
értekezésben

a

kényszerkonvekcióval

kívánunk

foglalkozni,

ezért

a

hőmérsékletkülönbséget és a hengerátmérőt úgy választottuk meg, hogy a Richardson szám az
Ri < 1 tartományba essen.

21

DOI: 10.14750/ME.2013.025

2.3. Dimenzió nélküli mennyiségek
A kísérletek és a számítások kiértékelése egyszerűbbé válik, ha dimenzió nélküli számokat
használunk (Czibere, 1998; Szücs, 1972). A kísérletek során nem az egyes fizikai változókat,
hanem azok dimenzió nélküli csoportjainak (függő invariánsoknak) értékét határozzák meg, a
hasonlósági kritériumok konkrét számértékét változtatva. A mérési adatok feldolgozása a
függő invariánsok és a hasonlósági kritériumok közötti függvénykapcsolat formájában
lehetővé teszi az eredmények kiterjesztését valamennyi, a vizsgálathoz hasonló jelenségre. A
folyadékáramlásba helyezett körhenger vizsgálatainál az egyik legfontosabb dimenzió nélküli
mennyiség az ún. Strouhal-szám
St =

fd
,
u

(2.9)

ahol f az örvényleválás frekvenciája.
A számításból nyert sebesség- és nyomáseloszlás ismeretében kiszámítható az egységnyi
hosszúságú hengerre vonatkozó felhajtóerő-  C L  és ellenállás-tényező  C D  a következőek
szerint:
CL 

2 FL
2 FD
, CD 
,
2
 u d
 u2 d

(2.10)

ahol FD és FL a d átmérőjű körhenger egységnyi hosszúságú felületére ható dimenzionális
erő u∞ irányú, illetve arra merőleges komponensei, amelyek a fal menti nyomás- és
nyírófeszültség felületi integráljaiból számíthatók.
További fontos jellemző a Cp nyomástényező, amelynek leginkább jellemző értéke a
henger hátsó felületi pontjában (θ = 180°) az ún. Cpb hátsó nyomástényező (base pressure
coefficient), amely a következő összefüggéssel számítható:
C pb 

2( p  p )
,
 u2

(2.11)

ahol a p a folyadék nyomása a henger hátsó felületi pontjában, a p∞ a zavartalan áramlás
nyomása.
A számított erőtényezők időbeli változása álló henger esetén egy adott idő eltelte után
periodikussá válik (Re>47 esetén). A 2.2 ábrán a felhajtóerő- és az ellenállás-tényező
változása látható a dimenzió nélküli idő függvényében Re=160 esetén. A C L jel periódusa
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megegyezik egy örvényleválási ciklus periódusidejével, vagyis azzal az idővel, amely alatt
egy örvény a henger felső, egy másik pedig az alsó oldaláról leválik. Az ábrán látható C L jele
az origóra nézve szimmetrikus, időátlaga zérus (álló henger esetén; Re <189). Az ellenállás
értékét nem befolyásolja az, hogy a henger alsó vagy felső oldalán válik le az örvény, ezért
ennek a jelnek a periódusideje fele a felhajtóerő-tényező periódusidejének, vagyis kétszer
akkora frekvenciával oszcillál, mint a felhajtóerő-tényező.
1,5
1,2
0,9

CL,
CD

0,6
CL
0,3

CD

0
-0,3
-0,6
200

205

210

215

220

225

230

t

2.2 ábra A CL és a CD tényezők időbeli változása a dimenzió nélküli idő függvényében (Re=160)

Egy periodikus függvény ( C ) időátlagát ( Cátl ) és effektív középértékét (angolul rms: rootmean-square) értékét ( Crms ) szokták vizsgálni, amelyeket az alábbi integrál kifejezésekkel
értelmezünk:

C átl

1

nP

t1  n P

 C (t ) dt , C
t1

rms



1
nP

t1  n P

 C (t )  C 

2

átl

dt ,

(2.12)

t1

ahol a t1 az integrálás alsó határa, P az örvényleválás periódusa, n a számításhoz alapul vett
ciklusok száma. Az rms érték a jelingadozás amplitúdójára jellemző, a jelnek átlagától való
eltérését jellemzi. Az értekezésben a (2.12) egyenleteket a C L , CD , C pb és Nu időátlagának és
rms értékének meghatározására fogjuk használni.
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3. AZ ÁLLÓ FŰTETLEN KÖRHENGER KÖRÜL
KIALAKULÓ ÁRAMLÁSI TÉR MEGHATÁROZÁSA
3.1. Verifikáció és validáció
A számítási eredmények numerikus helyességéről a verifikáció, míg a valós fizikai jelenség
modellezésének helyességéről a validáció útján győződhetünk meg a számítási és mérési
eredmények összehasonlításával.
A feladatunk a számítások verifikációja során a numerikus módszerekből eredő, nem fizikai
természetű,

de az eredményeket

jelentősen befolyásoló

hibák

meghatározása és

kiküszöbölése. Az eljárás során a fizikai jelenségektől elvonatkoztatva azt vizsgáljuk, hogy a
numerikus szimuláció partikuláris megoldása mennyire érzékeny az iterációs, valamint a
diszkretizálási beállításokra. A numerikus szimulációs eljárások hibáit befolyásoló tényezőket
részletesen tárgyalja a szakirodalom, például Ferziger és Perić (2002). A verifikáció során
feltárt hibák származhatnak a numerikus háló szerkezetéből, a háló minőségéből, a
felbontásából, valamint interpolációs sémákból és iterációs hibákból.
A számítási tartomány hálózási felbontásából adódó hibájáról a felbontás változtatásával
győződhetünk meg. A háló minősége befolyásolja az alapegyenletekben lévő deriváltak
közelítési hibáját. A cellaszám nagymértékű növelése a gyakorlatban a számítástechnikai
kapacitás korlátossága miatt nem lehetséges, ezért csak kisebb mértékű hálósűrítést
alkalmaztunk, majd megvizsgáltuk, hogy ennek hatására mennyit változott az eredmény. A
hengertől távol az áramlás egyenletesnek tekinthető, ezért ebben a tartományban nem kell
sűrű hálót alkalmazni (kivéve a henger mögötti örvénysort), mert a celláról cellára számított
deriváltak értéke közelítőleg zérus. A test felületén kialakuló határrétegben, ahol az örvények
leválnak, a hálófelbontás jelentős sűrítésére van szükség, mivel a deriváltak közelítésének
pontossága iránti igény kis cellaméreteket tesz szükségessé a nagy sebesség- és
nyomásgradiensek miatt. A hálófelbontáson kívül az időlépés megválasztása is fontos
befolyásoló tényező, ezért vizsgálatainkat többféle hálófelbontásnál végeztük el, esetenként
különböző időlépcsők alkalmazása mellett. A peremfeltételek természetesen mindegyik
esetben azonosak voltak.
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A numerikus számításokat a kereskedelmi forgalomban kapható Ansys Fluent
programcsomaggal végeztük el, amely a véges térfogatok módszerét alkalmazza. A
numerikus számítások elvégzéséhez az egyszerűbb és kisebb számítási munkát igénylő kétdimenziós modellt

használtuk,

mert

a Reynolds-számnak nincs nagy hatása az

örvényleválással keltett rezgésekre (Newman és Karniadakis, 1995). Kétdimenziós lamináris
áramlásra időfüggő számítást alkalmaztunk másodrendű implicit formulával. A mozgás- és
energiaegyenletek diszkretizációjához másodrendű eljárást használtunk. A számítások
elvégzése után elemeztük, hogy a hálósűrítés és az időlépés változtatása milyen hatással van
az eredményre. A megfelelő hálósűrűség és időlépés kiválasztása után megkerestük azt a
számítási tartományméretet, ahol a kapott számítási eredmények jó egyezést mutatnak a
szakirodalomban található mérési és számítási eredményekkel.

3.1.1. Geometriai kialakítás
A henger körüli tér elrendezésére a szakirodalomban különböző példákat találhatunk.
Téglalap alakú kialakítást alkalmazott például Osawa et al. (1999), Patnaik et al. (1999),
Posdziech és Grundmann (2007) és Bharti et al. (2007). Zhang et al. (1995) a téglalap
tartomány bemeneti részét lekerekítve alkalmazták. A modellezéshez a kör alakú számítási
tartományt alkalmaztuk, hasonlóan, mint Baranyi (2003), Shi et al. (2004), Sivakumar et al.
(2006) és Bhattacharyya és Singh (2010) kutatók. A kör alakú tartományra sok szempontból
optimális leképzésű hálókialakítás illeszthető, hátránya viszont, hogy kissé pazarlóan bánik a
henger előtti számítási elemek számával, ami a számítási idő növeléséhez vezet. A 3.1 ábra a
vizsgálatunk során alkalmazott számítási tartomány kialakítását mutatja. Ez két koncentrikus
körből áll, a belső kör a henger felületét ( d ), míg a külső a távoli zavartalan áramlási teret
(d∞) jellemzi. A tartomány külső peremét jellemző, a vizsgált körhengerrel azonos
középpontú d∞ átmérőjű kör mentén homogén sebességeloszlást ( u  ) tételezünk fel. Jelen
dolgozatban a henger körüli térben levegőáramlással foglalkozunk. Az általunk vizsgált
levegőáramlás kis sebességű, azaz kicsi a Mach-szám (Ma=u∞/a<0,015, ahol a a helyi
hangsebesség)

és a

hengert

nem fűtjük,

ezért

ebben a

fejezetben a közeget

összenyomhatatlannak tekintjük. Az álló henger felületén a sebességkomponensek eltűnnek


v | fal  0 . A koordináta-rendszer origója a kör középpontjában van, az áramlás az x irányába





történik.
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A számítási eredményt befolyásoló paraméterek közé tartozik a hengerátmérő és a
kétdimenziós számítási tartomány szélességének az aránya. A henger körüli téglalap alakú
tartomány esetén így a d/H viszonyszámot alkalmazzák a számítások jellemzőjeként, ahol H a
kétdimenziós tartomány szélessége. A mi esetünkben a tartomány szélessége és hossza a
külső kör átmérőjének felel meg (H=d∞). A számítások során a tartományméret
viszonyszámának reciprokával (d∞/d) jellemezzük a tartomány nagyságát, hasonlóan, mint
például Stalberg et al. (2006), Posdziech és Grundmann (2007).
a)

b)

3.1 ábra (a) Számítási tartomány kialakítása, (b) háló kialakítása a henger közelében

3.1.2. Hálóminőség és időlépés vizsgálata
A hálóminőség és az időlépés vizsgálatánál a d∞=60d tartomány méretet alkalmaztuk. A
szakirodalom a henger mögötti holttér nagyságára legalább 20d értéket javasol, ezért ennél a
dolgozatban nagyobbat választottunk. Az időlépés vizsgálatánál a dimenzió nélküli időlépés
nagyságát a 10-4 ≤ ∆t ≤ 5 10-3 tartományban vizsgáltuk.
A numerikus modellezés során a megfelelő hálóminőség kiválasztásához a következő
hálófelbontásokat (a kör kerületi iránya  sugárirány) alkalmaztuk az adott számítási
tartományra: G1  300 196 , G 2  360  236 , G3  480  256 és G 4  720  276 . A G1 ,

G 2, G 3 és a G4 típusú hálóknál a körhenger körüli áramlás jellemzőit egy adott Reynoldsszámnál

 Re  160 

vizsgáltuk meg. A 3.2 ábra a négy hálótípusnál mutatja az időlépés

függvényében a számított St Strouhal-számot, a CD ellenállás-tényező időátlagát és a Cpb
hátsó nyomástényező időátlagát, valamint a CL felhajtóerő-tényező rms értékét. Az ábrán jól
látszik, hogy a t  0,001 időlépés érték felett a dimenziónélküli tényezők érzékenyek az
időlépés változására, majd körülbelül

t  0,001

értéknél egy konstans értékhez

konvergálnak. A G1 típusú hálónál már jó közelítést értünk el, de jobb közelítést ad a G2
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típusú háló, ezért a további számításokhoz ezt használjuk. Mivel a G2 típusú hálónál már a
t  0,001 értéknél konvergálnak egy adott értékhez a dimenziótlan mennyiségek, ezért a

továbbiakban ezt az időlépést használjuk. Az ábrákon látszik, hogy a kiválasztott hálósűrűség
és időlépcső megfelelő, a megoldás érzéketlen a háló további sűrítésére. Figyelembe kellett
venni azt is, hogy a G4 típusú háló esetén a számítás sokkal több időt vesz igénybe**, amely
az időlépés csökkentésével tovább nő.
St

CDátl

0,19

1,34

0,187

1,32

0,184
1,3

0,181

1,28

0,178
0,175

1,26
0,01

0,001
G1

G2

G3

0,0001
G4

0,01

Δt

-Cpbátl

CLrms

0,88

0,4

0,86

0,37

0,84

0,001
G1

G2

G1

G2

G3

0,0001
G4

Δt

0,34

0,82
0,8

0,31

0,78

0,28
0,01
G1

G2

0,001
G3

0,0001
G4

0,01

Δt

0,001
G3 G4

0,0001

Δt

3.2 ábra Az St, CDátl, -Cpbátl és a CLrms az időlépcső függvényében Re=160 esetén

Az

eredményeket

összehasonlítottuk

az

adott

Reynolds-számnál

(Re=160)

szakirodalomban rendelkezésre álló kísérleti és számítási eredményekkel. Az örvényleválási
frekvencia (St=0,187) jó egyezést mutat Fey (1998) értékével ( St  0,1865 ), illetve
Williamson és Brown (1998) mérési értékével (St  0,186) . Az ellenállás-tényező időátlaga
(CDátl=1,325) hasonló Baranyi (Baranyi, 2010) számítási értékéhez (CDátl=1,322). A hátsó
nyomástényező időátlaga (  C pbábá  0,873 ) megegyezik Posdziech és Grundmann (2007) kis
tartományméretnél (H=70d) számolt értékével (  C pbábá  0,874 ). A felhajtóerő-tényező
**

Futási idő egy Intel Pentium 3,6GHz-es számítógépen:
·
a leggyorsabb számítás a G1 típusú háló és Δt=0,005 időlépés esete: 10,5 óra;
·
a kiválasztott G2 típusú háló és Δt=0,001 időlépés esetén: 62,5 óra;
·
a legidőigényesebb számítás a G4 típusú háló és Δt=0,0001 időlépés esete: 694 óra.
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értéke (CLrms=0,392) kissé magasabb Norberg (2001) mérési eredményénél (CLrms=0,379), ami
arra utal, hogy a tartomány nagysága nem elegendő ( a következő fejezetben részletezve).
A továbbiakban a G2 típusú hálót alkalmazzuk, vagyis a hengert sugárirányban 360 részre
osztjuk fel, illetve a dimenziótlan időlépést t  0,001 értékűnek választjuk.

3.1.3. Számítási tartomány vizsgálata
Megvizsgáltuk, hogy a számítási tartomány növelése hogyan befolyásolja a számított
dimenziótlan mennyiségeket. A különböző méretű hálótartományokhoz tartozó elemszámokat
a 3.1 táblázat tartalmazza. A henger felületén az elemszámok változatlanok, csak sugár
irányban növekszik kis mértékben a hálófelosztás. A henger közelében sűrűbb a hálózás, míg
a hengertől távol nagyobbak a cellaméretek. A hálózás során arra törekedtünk, hogy az
elemek minkét irányban közel azonos méretűek legyenek (Baranyi, 2008; Fletcher, 1997).
A 3.1 táblázat ezenkívül tartalmazza a vizsgált tartományméreteknél kapott Strouhalszámot, ellenállás-tényező időátlagát és a felhajtóerő-tényező rms értékének változását

Re  100 esetben. A táblázatban látszik, hogy a tartomány méretének növekedése
befolyásolja a hozzájuk tartozó dimenziótlan mennyiségek értékeit, ezért ezek részletesebb
vizsgálata szükséges, melyeket a következő alfejezetekben mutatunk be.
3.1 táblázat Az St, CDátl és CLrms számított értékei Re=100 esetén különböző tartományméretek mellett
d∞/d

Felosztás

Elemszám

St

CDátl

CLrms

60

360

x

236

= 84960

0,1652

1,3328

0,228

80

360

x

252

= 90720

0,1647

1,3285

0,228

100

360

x

265

= 95400

0,1645

1,3259

0,227

120

360

x

275

= 99000

0,1643

1,3240

0,227

140

360

x

284

= 102240

0,1642

1,3227

0,226

160

360

x

292

= 105120

0,1641

1,3216

0,226

180

360

x

299

= 107640

0,1640

1,3208

0,226

200

360

x

305

= 109800

0,1640

1,3202

0,226

220

360

x

310

= 111600

0,1640

1,3196

0,225

3.2. Összehasonlítás mérési és számítási eredményekkel
A következőekben részletesen megvizsgáljuk, hogy a számított dimenziótlan mennyiségek
hogyan változnak a számítási tartomány növekedésével. Egyes kutatók, mint például Kang
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(2006), Stalberg et al. (2006), Anagnostopoulos és Iliadis (1996), Stansby és Slaouti (1993)
Re=100 Reynolds-szám esetén vizsgálta a tartomány méretének a számított értékekre
gyakorolt hatását. Azért, hogy az eredményeket összehasonlíthassuk a szakirodalomban
található értékekkel, a jelen értekezésben is Re  100 esetén vizsgáljuk a különböző
dimenziótlan mennyiségek érzékenységét a tartomány méretének változtatására.

3.2.1. Örvényleválás frekvenciája
A hengerről leváló örvények mozgását a dimenziótlan örvényleválási frekvencia
mennyiségével az ún. St Strouhal-számmal jellemezhetjük, amit a (2.9) egyenlettel
definiáltunk. A 3.3 ábrán a választott Re  100 Reynolds-szám esetén ábrázoljuk a számított
Strouhal-számot különböző d∞/d arányoknál, illetve az ábrán feltüntetjük az egyes szerzők
különböző d∞/d értékeihez tartozó számítási eredményeit is. A Strouhal-szám számított értéke
a d∞/d arány növekedésével csökkeni kezd, majd egy konstans értékhez konvergál. Az ábrából
megállapítható, hogy alacsony d∞/d tartománynál a numerikus számítások nem adnak pontos
közelítést; a tartomány nagyságának legalább d∞/d=80 körüli értéket kell választani.
St
0,178
0,176
0,174
0,172
0,170
0,168
0,166
0,164
0,162
0

50

100

Posdziech & Grundmann (2007)

150
Kang (2006)

200
Baranyi (2010)

250

d∞/d
szerző

3.3 ábra A Strouhal-szám különböző d∞/d aránynál Re=100 esetén

A számítási tartomány hatásának vizsgálatával több kutató is foglalkozott, ezért a kutatók
által alkalmazott numerikus eljárásokkal számolt henger körüli áramlások eredményeit
összehasonlítottuk az általunk kapott adatokkal. A számítási eredmények tökéletesen
illeszkednek Baranyi értékeire (Bolló és Baranyi, 2010), aki szintén kör alakú tartományt
alkalmazott a számításai során. Baranyi (2006), (2008) a henger körüli kétdimenziós áramlás
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számítására sajátkódú programot fejlesztett ki, amely a véges differenciák módszerére épül. A
számításokat összevetettük Posdziech és Grundmann (2007) eredményeivel is, akik kétdimenziós spectral elemes eljárással számításokat végeztek különböző tartományméretnél
Re  5  250 tartományon belül. Vizsgálatuk során a henger mögötti holtteret állandó

nagyságúnak tételezték fel, és a beáramlási- illetve az oldalsó méreteket változtatták (d∞=40d,
80d, 140d, 240d, 400d, 1000d, 4000d, 8000d). Kang (2006) az „immersed boundary” eljárást
alkalmazta a számításaihoz és az alapegyenletek számításakor a véges térfogatok módszerét
használta. A henger körüli áramlást a d∞/d=10 – 80 közötti értékeknél vizsgálta. A 3.3 ábrán
jól látszik, hogy Kang (2006) számítási értékei kis tartományméretnél jelentősen eltérnek a
más szerzők által számolt értékektől, vagyis kis tartományméretnél a számítási eljárása nem
alkalmazható. A d / d  80 esetén azonban elérik ugyanazt a számított értéket, mint a többi
kutató, azaz a d∞/d > 80 tartományméret esetén a számított Strouhal-szám értéke már nem
érzékeny a tartomány méretének további növelésére.
A St-Re kapcsolatának feltárásával számos szerző foglalkozott; legkiemelkedőbb Roshko
(1954a, 1954b), Williamson (1988) és Williamson és Brown (1998) munkássága, akik a
mérési pontjaikra illesztett regressziós görbét adtak meg. Az összefüggések jól leírják a
fűtetlen henger örvényleválási frekvenciájának a Reynolds-számtól való függését. A publikált
regressziós görbéken belül 2-tagú és a 3-tagú alakokat (F1. Függelék) különböztethetünk meg.
Posdziech és Grundmann (2007) a numerikus számítási eredményeire polinom közelítést
alkalmazott. Az egyenletekben szereplő regressziós konstansok megállapításával sok kutató
foglalkozott. Ezek közül az F1. Függelékben összefoglaljuk néhány kutató által megadott
értékeket. A Függelék ezenkívül tartalmazza az átlagos és maximális eltérést az általunk
kapott adatoktól d / d  220 aránynál, a 50  Re  180 tartományon. A számításaink a
szakirodalom mérési eredményeitől átlagosan 0,4%-kal térnek el, illetve a maximális eltérés
kevesebb, mint 0,5% , amely nagyon jó egyezésnek tekinthető.
Az örvényleválás frekvenciáját az általunk vizsgált legnagyobb d∞/d=220 tartomány
méretnél vizsgáljuk meg, szisztematikusan változtatva a Reynolds-számot (Re=50-200), és az
eredményeket összehasonlítjuk a szakirodalomban található mérési és számítási adatokkal. A
3.4 ábra a Strouhal-számot mutatja a Reynolds-szám függvényében, ahol ábrázoltuk Fey et al.
(1998), Williamson és Brown (1998), valamint Norberg (1994) mérési adatait is. Az ábrán
látszik, hogy a számításunk jól egyezik a mérési adatokkal.
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St
0,20
0,19
0,18
0,17
0,16
0,15
0,14
0,13
0,12
50

70

90

Williamson & Brown (1998)

110

130

Fey (1998)

150

170

Norberg (1994)

190

Re

Szerző (d∞/d=220)

3.4 ábra A Strouhal-szám összehasonlítása mérési adatokkal a Reynolds-szám függvényében

A 3.5 ábrán az általunk számított St(Re) függvénykapcsolatot más szerzők numerikus
eredményeivel hasonlítjuk össze. Posdziech és Grundmann (2007) d / d  8000 esetére
polinom közelítést adott meg a Strouhal-szám számítására az 50  Re  250 Reynolds-szám
tartományra (F1. Függelék). A görbéjére nagyon jól illeszkednek az általunk kapott adatok.
Stalberg et al. (2006) és Kang (2006) által publikált adatok kissé eltérnek a mi
eredményeinktől. Ez az eltérés abból származik, hogy a szerzők a kisebb tartományon
végezték számításaikat (Stalberg et al.:

d / d  40 , míg Kang:

d / d  80 ). Az

összehasonlításokból megállapíthatjuk, hogy az általunk kapott Strouhal-szám jól megegyezik
a szakirodalomban található mérési illetve számítási értékekkel.
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St
0,20
0,19
0,18
0,17
0,16
0,15
0,14
0,13
0,12
50

80

110

Kang (2006)
Posdziech & Grundmann (2007)
Szerző (d∞/d=220)

140

170

200

Re

Stalberg et al. (2006)
Baranyi (2010)

3.5 ábra A Strouhal-szám összehasonlítása számítási eredményekkel

3.2.2. A felhajtóerő-tényező vizsgálata
A henger körüli áramlások számítására kidolgozott eljárások jóságát gyakran annak alapján
ítélik meg, hogy milyen pontosan tudják a C L felhajtóerő-tényező rms értékét meghatározni.
A felhajtóerő-tényező különböző szerzők által számított rms értékeit (CLrms) a 3.6a) ábra
mutatja különböző d∞/d aránynál Re  100 esetén. A felhajtóerő-tényező numerikus
közelítése jelentősen csökken kis tartományaránynál, majd beáll egy konstans értékre
hasonlóan Baranyi (Baranyi, 2010) eredményéhez. Kang (2006) eredményei kis számítási
tartományra vonatkoznak, de már itt is megfigyelhető, hogy d∞/d=80 aránynál a CLrms
megközelíti az általunk számolt értéket.
A felhajtóerő-tényező rms értékét egy adott méretű tartománynál (d∞/d=220) a Reynoldsszám függvényében is megvizsgáltuk (3.6b) ábra). A 3.6b) ábrán jól látszik, hogy a
felhajtóerő-tényező értékei nagyon jó egyezést mutatnak Baranyi (2010) értékeivel. A
Norberg (2001) által megadott

C Lrms   / 30   2 / 90 ,

  Re  47 / 47

közelítő

függvényére jól illeszkednek számítási értékeink, csak Re  80 esetén figyelhető meg egy kis
eltérés. A 50< Re  190 tartományon Norberg (2001) értékétől való átlagos eltérés kevesebb,
mint 0,7%.
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a)

b)

CLrms

CLrms

0,27

0,54

0,26

0,44

0,25

0,34

0,24

0,24

0,23

0,14

0,22

0,04
0

50

100

Baranyi (2010)

150

200

Kang (2006)

d250
∞/d
szerző

50
80
110
Norberg (2001)
szerző

Re
140
170
200
Baranyi (2010)

3.6 ábra A felhajtóerő-tényező (a) különböző d∞/d aránynál Re=100 esetén,
illetve (b) a Reynolds-szám függvényében

Egyes kutatók a felhajtóerő-tényező amplitúdójának maximális értékét (CL,max) is
vizsgálják, ezért a 3.2 táblázat a felhajtóerő-tényező rms értéke mellett az amplitúdó
maximális értékét is tartalmazza Re=100 esetén. A táblázatban feltüntettük a számításnál
alkalmazott tartomány nagyságát is. Az általunk számított amplitúdó nagysága jó egyezést
mutat Posdziech és Grundmann (2007) értékével, akiknél a számítási tartomány igen nagy
volt: d / d  8000 . Patnana et al. (2009) CL,max értéke nagyobb, mint az általunk kapott, de az
eltérés a kis számítási tartományból adódik (d∞/d=80), ennél a tartomány aránynál hasonló
értéket kaptunk: CL,max = 0,322.
3.2 táblázat A CLrms és a CL,max összehasonlítása más szerzőkkel Re=100 esetén.

Szerzők

C Lrms

C L , max

d∞/d

Jelen dolgozat

0,225

0,3167

220

Baranyi (2010)

0,225

−

220

Kang (2006)

0,228

−

80

Mittal (2005)

0,2256

0,319

50

Norberg (2001)

0,227

−

−

Patnana et al. (2009)

−

0,3252

80

Posdziech és Grundmann (2007)

−

0,316

8000

0,2295

0,3195

200

Sivakumar (2006)
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3.2.3. Az ellenállás-tényező vizsgálata
A 3.7a) ábra a CDátl ellenállás-tényező időátlagának különböző d / d arányhoz tartozó
számított értékeit mutatja Re  100 esetén. Az ábrán látható, hogy Posdziech és Grundmann
(2007), illetve Baranyi (2010) ellenállás-tényező értékeivel jó egyezést mutatnak az általunk
számolt eredmények. Kang (2006) értékei jelentősen csökkennek a tartományméret
növekedésével, majd d / d  80 aránynál eléri az általunk számolt értéket.
A 3.7b) ábra az ellenállás-tényező rms értékeit mutatja különböző tartományaránynál

Re  100 esetén. A CDrms értéke csökken a tartományarány növekedésével, d / d  220
aránynál az érték megegyezik a Baranyi (2010) által számolt adattal. Az ábrán a két
különböző numerikus módszerből adódóan a számított CDrms értékek kissé eltérően változnak
a tartomány méretének változtatásával. A 3.8 ábra a több szerző által számított CDrms értékeit
mutatja a Reynolds-szám függvényében. Az eredmények nagyon jól megegyeznek Baranyi
(2010) és Kang (2006) számítási értékeivel. A CDrms  Re függvénykapcsolatra Baranyi
(2010) és a saját számításaink alapján egy univerzális egyenletet adunk meg a 80  Re  190
tartományra:

C Drms (Re)  A  B Re

C
,
Re

(3.1)

ahol A = −0,03051, B = 2,841·10-4 és C = 0,8497. A közelítő függvény az adatainktól
átlagosan 1,74 %-kal tér el, Baranyi adatai pedig 1,08 %-kal.
a)

b)

CDátl
1,51

CDrms
0,0065

1,46
0,0064

1,41
1,36

0,0063
1,31
0

50

100

150

200

Posdziech & Grundmann (2007)
Kang (2006)
Baranyi (2010)
szerző

d250
∞/d
0,0062
40

80

120

Baranyi (2010)

160

200 d∞/d

szerző

3.7 ábra Az ellenállás-tényező a) időátlaga és a b) effektív középértéke különböző d∞/d aránynál Re=100 esetén
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CDrms
0,03

0,02

0,01

0,00
50

80

Baranyi (2010)
szerző

110

140

170

200

Re

Kang (2006)
Szerző regressziós görbéje

3.8 ábra A CDrms a Reynolds-szám függvényében

A 3.9 ábrán az ellenállás-tényező időátlaga látható különböző d / d aránynál a Reynoldsszám függvényében, amelyeket különböző szerzők értékeivel hasonlítunk össze. Az ábrából
úgy tűnik, hogy az ellenállás-tényező időátlaga a legérzékenyebb a tartomány méretének
nagyságára, de Posdziech és Grundmann (2007) d / d  8000 tartományméretnél számított
értékei átlagosan 1,57 %-kal térnek el a d / d  60 aránynál kapott értékekeinktől, illetve
0,65%-kal d / d  220 aránynál. A CD értékei leginkább Baranyi (2010) értékeivel
egyeznek, 0,07% a két adatsor közti átlagos eltérés ( d / d  220 ), ezenkívül nagyon jó
egyezést mutatnak Stalberg et al. (2006) és Kang (2006) adataival, akik kisebb tartományt
alkalmaztak a számításaikhoz, de mégis 0,17% illetve 0,7% az átlagos eltérés. Az ábrán
látható, hogy Henderson (1995) ellenállás-tényező időátlaga jelentősen eltér a többi szerző
értékétől, ami azzal magyarázható, hogy amikor a számításait végezte, még kicsi volt a
számítógép kapacitás, így a számításaihoz alkalmazott 202 elemből álló d / d  20 nagyságú
tartományra kapott eredményei ma már kevésnek bizonyulnak. Az értékei 2%-kal térnek el a

d / d  220 aránynál számolt értékektől, ami nem tekinthető rossz eredménynek.
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CDátl
1,43
1,41
1,39
1,37
1,35
1,33
1,31
1,29
50

70

90

110

Szerző: d∞/d=60
Baranyi d∞/d=60 (2010)
Posdziech & Grundmann d∞/d=140 (2007)
Stalberg et al. d∞/d=20 (2006)
Henderson (1995)

130

150

170

190

Re

Szerző: d∞/d=220
Baranyi d∞/d=220 (2010)
Posdziec & Grundmann d∞/d=8000 (2007)
Kang d∞/d=80 (2006)

3.9 ábra Az ellenállás-tényező időátlaga a Reynolds-szám függvényében

3.2.4. A hátsó nyomástényező vizsgálata
A test és az áramló közeg kölcsönhatásának jellemzésére kiterjedten használják a
szakirodalomban az ún. hátsó nyomástényezőt (base pressure coefficient), amely az első
torlóponttól legtávolabbi hengerpontban értelmezhető dimenziótlan nyomás kétszerese,
melynek definíciója a (2.11) egyenletben látható. A 3.10 ábra a hátsó nyomástényező
időátlagát mutatja Re  100 esetén különböző d∞/d aránynál. Az ábrán látható, hogy a Cpbátl
numerikus közelítése a tartomány növekedésével közel konstans marad, viszonylag csekély a
tartomány nagyságától való függés, mindössze 0,5 % az eltérés az általunk számolt d∞/d=80
és a d∞/d=500 aránynál kapott nyomástényező között. Posdziech és Grundmann (2007)
eredményei jobban függnek a számítási tartomány méretétől, amely az alkalmazott másfajta
numerikus módszer sajátosságából adódik. Posdziech és Grundmann (2007) nyomástényező
értéke csak d∞/d≈400 tartományméretnél éri el az általunk már d∞/d≈160 aránynál kapott
eredményt. Baranyi (2010) értékei kis mértékben függnek a tartomány nagyságától,
d∞/d≈160-nál egybeesnek az általunk számolt értékekkel.
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-Cpbátl
0,75
0,74
0,73
0,72
0,71
0,7
0,69
0

100

Baranyi (2010)

200

300

400

Posdziech & Grundmann (2007)

500

d∞/d

szerző

3.10 ábra A nyomástényező időátlaga Re=100 esetén különböző d∞/d aránynál

A 3.11 ábrán a hátsó nyomástényező időátlaga látható a Reynolds-szám függvényében az

50  Re  200 tartományon d∞/d=220 aránynál és ezeket az értékeket összehasonlítjuk más
szerzők adataival. Az eredmények nagyon jó egyezést mutatnak Posdziech és Grundmann
(2007) és Baranyi (2010) értékeivel. Zdravkovich (1997) könyvéből Williamson és Roshko
(1990) nyomástényező értékeit jól közelítik a számítási eredményeink. Henderson (1995)
nyomástényezőinek változása a Reynolds-szám függvényében kissé nagyobbak, mint a többi
szerzőé, de jellege hasonló, azoktól közel konstans értékkel tér el. Az eltérés oka, az előző
fejezetben említett kis tartományméret.
A Cpbátl − Re függvénykapcsolatra Baranyi (2010) és a saját számításaim alapján a
60<Re<190 tartományra a következő egyenletet adtuk meg:

C pbátl (Re)  A Re B ,

(3.2)

ahol A = 0,088 és B = 0,45. A közelítő függvény az adataimtól átlagosan 0,17 %-kal tér el,
Baranyi adatai pedig 0,21 %-kal. Posdziech és Grundmann (2007) adatai átlagosan 1,3%-kal
térnek el a megadott görbétől.
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-Cpbmean
1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
50

70

90

110

130

150

Baranyi, d∞/d=220
Williamson & Roshko (1990)
Szerző, d∞/d=220

170

190

Re

Posdziech & Grundmann d∞/d=8000 (2007)
Henderson (1995)
Szerző regressziós görbéje

3.11 ábra A -Cpbátl a Reynolds-szám függvényében

A C pbrms tényező vizsgálatával kevés kutató foglalkozott. A 3.12 ábrán a nyomástényező
rms értéke látható a Reynolds-szám függvényében d  / d  220 tartományaránynál. Az
értékek Re<160 Reynolds-számnál jó egyezést mutatnak Baranyi (2010) eredményeivel, aki
szintén d  / d  220 nagyságú tartományt alkalmazott a számításaihoz.
Cpbrms
0,08
0,06
0,04
0,02
0
50

90
Baranyi (2010)

130

170

Re

Szerző: d∞/d=220

3.12 ábra A Cpbrms a Reynolds-szám függvényében d∞/d=220 esetén
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3.3. Összefoglalás
A 3. fejezet a homogén párhuzamos áramlásba helyezett körhenger körüli kis Reynoldsszámú áramlás kétdimenziós numerikus modelljének kidolgozásával foglalkozik. Részletesen
megvizsgáltuk a numerikus háló minőségéből, a felbontásából, valamint az időlépésből
származó hibákat. A szakirodalomban található kísérleti és számítási eredményekkel való
összehasonlítás

kellően

igazolja

a

kidolgozott

számítási

modell

és

a

program

alkalmazhatóságát.
A 3. fejezettel kapcsolatos eredményeket Bolló (2010a), valamint Bolló és Baranyi (2010)
publikációk ismertetik.

39

DOI: 10.14750/ME.2013.025

4. AZ ÁLLÓ ÉS ÁLLANDÓ FELÜLETI HŐMÉRSÉKLETŰ
FŰTÖTT HENGER KÖRÜLI ÁRAMLÁS
MEGHATÁROZÁSA
A fűtött körhenger körüli áramlás vizsgálata a gyakorlati áramlás- és hőtechnika egyik fontos
feladata. A fűtött henger körüli áramlásnál figyelembe kell venni a közeg állapotjelzőinek
megváltozását a hőmérséklet függvényében, vagyis az alapegyenletek rendszerében a
termodinamikai tulajdonságok a hőmérséklettől függővé válnak. Ez jelentős hatással van a
közeg jellemzőire és az áramlás jelensége sokkal bonyolultabbá válik, mint izotermikus
esetben.
A hőmérséklet hatása miatt a folyadék kinematikai viszkozitása megváltozik, amely
jelentősen befolyásolja a helyi Reynolds-szám értékét az áramlási térben, különösen a fűtött
henger közelében. (A Reynolds-szám: Re  Re   d u  /  , ahol   a közeg kinematikai
viszkozitása a környezeti hőmérséklettel számolva.) Fűtetlen henger esetén az örvényleválás
kezdetéhez tartozó kritikus Reynolds-számot sok kutató vizsgálta (Norberg, 2001; Fey, 1998;
Williamson, 1996) és általánosan elfogadott, hogy a Reynolds-szám kritikus értéke a

Rec  47  49 tartományba esik (lásd 2. fejezetben). Lecordier et al. (2000), Wang et al.
(2000) és Wu és Wang (2007) mérésekkel igazolták, hogy a henger fűtése eltolja az
instabilitás kezdetét, a kritikus Reynolds-szám növekszik a hő bevitelével, így a környezet és
a henger hőmérsékletkülönbségétől függően a kritikus Reynolds-szám Rec  47,7  70
tartományba kerül.
A zavartalan környezet és a henger hőmérséklete különböző, ezért kérdéses, hogy az
összefüggésekben mely hőmérsékletet használjuk. A kutatók keresnek egy empirikus
összefüggést az áramlás és a hőhatás kapcsolatának jellemzésére különböző

T *  TW / T

(4.1)

hőmérsékletaránynál, ahol TW [K] a hengerfelület hőmérséklete, T [K] a zavartalan áramlás
hőmérséklete. Lecordier et al. (1991) bevezették az ún. referencia- vagy effektív hőmérséklet
fogalmát, amelynek segítségével a közeg tulajdonságainak kiszámításához a következő
összefüggést definiálták:
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Teff  T  c (Tw  T ) .

(4.2)

Itt c egy arányossági tényező, mely 0  c  1 értéket vehet fel. Néhány kutató (Bertola és
Cafaro, 2006; Laskowski et al. 2006) a Nusselt-szám számításakor a (2.5) egyenletben a
közeg állapotjelzőit a TW és T hőmérsékletek számtani középértéknek megfelelő értékkel
számolja, vagyis c  0,5 , amivel T f  T  0,5 Tw  T  ; ezt filmhőmérsékletnek nevezik. A
Strouhal-szám számításához Lecordier et al. (1991) először a c  0,3  0, 025 értéket, később
Dumouchel et al. (1998) és Lecordier et al. (1999, 2000) a c  0, 24  0, 02 értéket javasolták
a 1  T *  1,5 hőmérsékletarány tartományban. Wang et al. (2000) mérési eredményeik
alapján megállapították, hogy ha a hőmérséklet arány T *  2 , akkor a c  0, 28 érték
használata jobb közelítést ad, mint Lecordier et al. (1991) vagy Dumouchel et al. (1998)
arányossági tényezője. Shi et al. (2004) a numerikus számításaikhoz a c  0, 28 értéket
alkalmazták, amely jó egyezést mutatott a kísérleti adatokkal. Később Vít et al. (2007) szintén
ezt az értéket használták fel kísérleti eredményeik kiértékelésénél.
Az effektív hőmérséklet segítségével vezetik be az effektív Reynolds-számot ( Re eff ), amit
az effektív kinematikai viszkozitás ( eff   Teff  ) segítségével definiálnak:
Re eff 

d u
.
 (Teff )

(4.3)

Az effektív Reynolds-szám bevezetésével a örvényleválás kezdetéhez tartozó kritikus
Reynolds-szám fűtött és fűtetlen henger esetében egybeesik. Az effektív hőmérséklet közelítő
jellegű gyakorlati eszköz, de ennek alapján számításainkat könnyebben össze tudjuk
hasonlítani más kutatók eredményeivel.
Közismert, hogy e feladatkör már eddig is a mérnöki tevékenység részét képezte, és
Wilhelm Nusselt óta egyre jobb közelítő eljárások állnak rendelkezésre a közeg
tulajdonságainak

hőmérséklettől

való

függésének

számításához.

A

mérés-

és

a

számítástechnika fejlődése lehetőséget adott az áramló közegek jellemzőit kifejező
regressziós függvények folyamatos finomítására. Ezért a továbbiakban megvizsgáljuk, hogy a
közeg tulajdonságainak hőmérsékletfüggése hogyan befolyásolja az egyenletes áramlásba
helyezett álló fűtött henger körül kialakuló áramlási jellemzőket. A numerikus szimulációval
jól kimutatható a közeg egyes tulajdonságainak eltérő hatása az örvényleválás áramlási
jellemzőire. Egy jól megalapozott közelítés lehetősége sok-sok óra számítógépi futtatás
megtakarítását

eredményezheti. Ezt

követően a számításainkat

összehasonlítjuk

a
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szakirodalomban található adatokkal, nagy hangsúlyt fektetve a fűtött henger és a közeg
közötti hőátadásra. A fűtött henger vizsgálatánál a 3. fejezetben tesztelt geometriai kialakítást
és hálóstruktúrát alkalmazzuk (d∞/d=220). A henger felületét konstans Tw hőmérsékleten
tartjuk és a kialakuló hőmérséklet- és sebességmezőt vizsgáljuk. Peremfeltételként a
belépésnél a közegnek állandó sebességet (u∞) és konstans környezeti hőmérsékletet (T∞)
írunk elő.

4.1. A közeg jellemzőinek hőmérsékletfüggése
A fűtött henger körüli áramlás mérésével számos kutató foglalkozott, többek között Lecordier
et al. (2000) és Vít et al. (2007). A méréseik során azt tapasztalták, hogy nagy
hőmérsékletkülönbség esetén a hőmérséklet hatása miatt a folyadék kinematikai viszkozitása
megváltozik, amely jelentősen befolyásolja a helyi Reynolds-szám értékét az áramlási térben,
különösen a fűtött henger közelében. A közeg kiválasztása fontos kérdés, mert a levegő
kinematikai viszkozitása a hőmérséklet növekedésével növekszik, míg a vízé pontosan
ellenkező tendenciát mutat, vagyis csökken (White, 1999). Számításainkat levegő áramlását
feltételezve végeztük el, ezért ebben az alfejezetben megvizsgáljuk, hogy a levegő egyes
tulajdonságainak hőmérsékletfüggése mennyire befolyásolja a henger körüli áramlást illetve a
test és a folyadék közti hőátadást.
Sabanca és Durst (2003) a közeget összenyomhatónak tekintette, míg más szerzők (Lang et
al., 1998; Shi et al., 2004) azt feltételezték, hogy az áramlási közeg összenyomhatatlan, vagyis
a közeg sűrűsége nem függ a nyomástól, így a helyi sűrűségváltozás is eltűnik a kontinuitási
egyenletben (  / t ), miközben a számításaikban a folyadék többi tulajdonsága a
hőmérséklettől függ. Az általunk vizsgált levegőáramlás kis sebességű és fűtetlen henger
esetén a közeget összenyomhatatlannak tekintettük, azonban a henger felületének fűtésével
meg kell vizsgálni, hogy a közeg jellemzőinek (sűrűség, viszkozitás, fajhő, hővezetési
tényező) hőmérsékletfüggése milyen hatással van a számításokra.
A fűtött körhengernél, ahol a környezet és a henger közötti hőmérsékletkülönbség kicsi
(T*≈1) a közeg állapotjellemzőinek hőmérsékletfüggése elhanyagolható (Lang et al., 1998;
Baranyi, 2003; Bharti et al., 2007), azonban nagyobb különbség esetén figyelembe kell venni,
hogy a közeg tulajdonságai a hőmérséklet hatására megváltoznak. A hőhatás fizikai
összefüggéseire különböző elgondolások vannak. Számos kutató (Lecordier et al., 1999; Shi
et al., 2004) arra a következtetésre jutott, hogy a sűrűség változása a fűtött henger körüli
áramlásnál fontos szerepet játszik az örvényleválás jelenségénél. Más kísérleti tanulmányok
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(Dumouchel et al., 1998; Wang et al., 2000) azonban úgy találták, hogy a folyadék
kinematikai viszkozitásának változása a legfontosabb befolyásoló tényező. A kutatók
(Sabanca és Durst, 2003; Shi et al., 2004) többnyire a fűtött hengert körülvevő közeg
viszkozitásának és sűrűségének hőmérsékletfüggését vizsgálták meg. Jelen esetben a ν
kinematikai viszkozitási tényező és a  sűrűség mellett a közeg  hővezetési tényezőjének és
cp állandó nyomáson vett fajhőjének hőmérsékletfüggését is megvizsgáljuk egy adott esetben
(Re=150 és T*=1,5). Az állapotjelzők hőmérsékletfüggését Baehr és Stephan (2004) és White,
(1999) könyvében megadott számítási összefüggésekkel, illetve az ott közölt számsorokra
általunk illesztett közelítő függvényekkel számoljuk ki. A 4.1 ábra mutatja a közeg jellemzői
hőmérsékletfüggésének százalékos eltérését a fűtetlen T*=1 esethez képest az általunk
vizsgált hőmérsékletarány-tartományban. Az ábrán látszik, hogy a fajhő hőmérsékletfüggése a
vizsgált tartományon elhanyagolható, és így hatása a vizsgált jellemzőkre jelentéktelen. A
kinematikai viszkozitás változása a legintenzívebb, annak értéke a vizsgált T*=1,5 értéknél a
duplájára nő. A további vizsgált két jellemző változása is számottevő.
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[%]

180
120
60
0
1

1,2

1,4

1,6

1,8

2

T*

-60
ρ(T*)/ρ(T*=1)
λ(T*)/λ(T*=1)

ν(T*)/ν(T*=1)
cp(T*)/cp(T*=1)

4.1 ábra A közeg anyagjellemzői hőmérsékletfüggésének %-os eltérése
a T*=1 esethez képest a T* függvényében

A közeg jellemzőinek hőmérsékletfüggését hat különböző esetben vizsgáltuk meg,
méghozzá úgy, hogy először mindegyik függ a hőmérséklettől, majd az egyes jellemzők közül
valamelyik konstans, a többi pedig függ a hőmérséklettől, illetve az utolsó esetben minden
jellemző konstans:


I.:

a közeg minden jellemzője függ a hőmérséklettől,



II.:

 konstans,



III.:

ν konstans,
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IV.:

 konstans,



V.:

cp konstans,



VI.:

a közeg minden jellemzője konstans.

Az egyszerűség kedvéért a továbbiakban a megadott (I. – VI.) jelöléseket használjuk. A
felsorolt esetekben megvizsgáltuk a Strouhal-számot, felhajtóerő-tényező rms értékét,
ellenállás- és nyomástényezők időátlagait, illetve a Nusselt-számnak az időátlagát Re=150 és
T*=1,5 esetében. A 4.2 ábra mutatja a különböző dimenziótlan mennyiségek százalékos
eltérését a teljes hőmérsékletfüggés esetéhez képest. Az ábrán látható, hogy a viszkozitásnak
van a legjelentősebb hatása az egyes dimenziótlan mennyiségekre: legnagyobb eltérés a CLrms
értékében mutatkozik, ahol közel 45% a változás, míg a többi tényezőnél (kivéve CDátl) 10%
körüli. A =konstans eset főleg a CLrms értékét növeli 23,22%-kal, de a Nusselt-szám is
jelentősen növekszik (8,38%). A IV. esetben a hővezetési tényező hatását vizsgálva annak
leginkább a Nusselt-számra van befolyása, mivel annak értéke mintegy 10%-kal csökken az I.
esethez képest. Az ábrán látszik, hogy konstans fajhőnél szinte nincs különbség a teljes
hőmérsékletfüggéshez képest, mivel a vizsgált hőmérséklettartományon közel állandónak
tekinthető a fajhő (4.1 ábra). A VI. esetben, ahol a közeg minden tulajdonsága konstans, az
összes vizsgált tényező mérhető értékben eltér az alapesethez képest, de az eltérések jelentős
különbségeket

mutatnak (-7%-tól +45%). Mindebből következik,

hogy a levegő

anyagjellemzői közül csak a fajhőt tekinthetjük konstansnak, a közeg többi jellemzője esetén
figyelembe kell venni azok hőmérsékletfüggését.
[%] 48
36

24

12

0
II. ρ=konst.

III. ν=konst.

IV. λ=konst.

V. cp=konst.

VI. Minden
konstans

-12
St

CLrms

CDátl

-Cpbátl

Nu∞átl

4.2 ábra A különböző anyagjellemzők hőmérsékletfüggése esetén a dimenziótlan
mennyiségek %-os eltérése a teljes hőmérsékletfüggés esetéhez képest (Re=150; T*=1,5)
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A henger és a közeg közötti hőátadás jellemzése a Nusselt-szám alapján történik. Ezért
megvizsgáljuk a henger felületén a helyi Nusselt-szám eloszlását (Nu∞). A 4.3 ábra a helyi
Nu∞ eloszlást mutatja a henger felületén az előzőekben felsorolt hat esetben az Re=150
Reynolds-számnál és a T*=1,5 hőmérsékletaránynál rögzített időpillanatban a θ szög
függvényében. A Nusselt-számot leginkább a közeg hővezető képessége befolyásolja, amely a
Nusselt-szám hengerfelületi eloszlásából még jobban szembetűnik (IV. eset). Ezen kívül a
viszkozitásnak és a sűrűségnek is hatása van a henger felületén kialakuló hőátadásra. A fajhő
nem befolyásolja a kialakuló eloszlást; az V. és a I. eset értékei egybeesnek.
Nu∞ 15
I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

13
11
9
7
5
3
1
0

90

180

270

360

θ

4.3 ábra A helyi Nusselt-szám eloszlása a henger felületén a különböző feltevések esetén

A felsorolt különféle eseteknél a henger mögötti középvonal mentén (x/d) megvizsgáljuk
az örvény- és a hőmérséklet-eloszlást. A 4.4 ábra az    v / x  u / y  d / u
dimenziótlan örvényeloszlást mutatja a középvonal mentén, míg a 4.5 ábra a T ( x) / T
dimenziótlan hőmérséklet-eloszlást ábrázolja az előzőkben ismertetett 6 esetben. Az ábrákon
jól látszik, hogy a III. esetben, ahol a viszkozitást konstansnak tekintjük, a hengerről leváló
örvény nagyobb sebességgel és nagyobb hőmérséklettel terjednek tovább, mint a I. esetben,
ahol minden jellemző a hőmérséklettől függ.
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ω* 4
3
2
1
0
0,5

5,5

10,5

15,5

20,5

25,5

-1

x/d

-2
-3
I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

4.4 ábra A dimenziótlan örvényeloszlás a henger mögött a középvonal mentén a különböző feltevések esetén

T/T∞
1,25
1,2
1,15
1,1
1,05
1
0,5

2,5
I.

4,5
II.

6,5
III.

8,5

10,5
IV.

12,5
V.

14,5
VI.

16,5

x/d

4.5 ábra A dimenziótlan hőmérséklet-eloszlás a henger mögött a középvonal mentén
a különböző feltevések esetén

A közeg tulajdonságainak hőmérsékletfüggését figyelembe véve (állandó fajhő mellett)
megvizsgáljuk a henger körül kialakuló áramlást Re=150 Reynolds-számnál és különböző
T*=1; 1,1; 1,5 és 1,8 hőmérsékletarányoknál. A 4.1 táblázatban összefoglaljuk ebben az
esetben a különféle dimenzió nélküli mennyiségek közelítő értékeit, és feltüntetjük a fűtetlen
esethez képest az egyes mennyiségek százalékos eltérését. A 4.1 táblázatban jól látszik, hogy
a hőmérsékletarány növekedésével a Strouhal-szám csökken, ami megegyezik a
szakirodalomban található mérési (Wang et al., 2000; Vít et al., 2007) és számítási (Sabanca
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és Durst, 2003; Shi et al., 2004) eredményekkel. A felhajtóerő- és ellenállás-tényező rms
értéke, valamint a hátsó nyomástényező időátlaga szintén csökken, míg a Nusselt-szám és az
ellenállás-tényező időátlaga növekszik a hőmérsékletarány növekedésével.
4.1 táblázat. Dimenzió nélküli mennyiségek vizsgálata különböző hőmérsékletarányoknál (Re=150)
T*

St

[%]

CLrms

[%]

0,3553

CDátl

[%]

1,3083

CDrms

[%]

0,0175

-Cpbátl

[%]

Nu∞átl

1

0,1827

0,837

1,1

0,1811

0,88

0,3342

5,94

1,317

-0,66

0,0158

9,71

0,8254

1,39

6,3708

1,5

0,1733

5,15

0,2498

29,69

1,3368

-2,18

0,00957

45,31

0,7723

7,73

6,5004

1,8

0,1673

8,43

0,1978

44,33

1,347

-2,96

0,00616

64,81

0,7358

12,09

6,6015

~

A 4.6 ábrán a T  T  T  /Tw  T  dimenziónélküli hőmérsékletkontúrok láthatók a
henger környezetében Re=150 Reynolds-számnál különböző hőmérsékletarányoknál. A
hengerfal mentén egy hőmérsékleti határréteg alakul ki, amely a hőmérséklet növekedésével
egyre vastagabbá válik. A határrétegben a közeg viszkozitása növekszik, a sűrűsége pedig
lecsökken, és ez a kisebb sűrűségű réteg az áramlás irányában továbbra is megmarad.

4.2. A hőátadás elemzése
A fűtött prizmatikus test körüli áramlás esetén a felület és a közeg közötti hőátadás
jellemzésére a (2.5) egyenletben megadott Nu dimenziótlan hőátadási tényezőt, azaz a
Nusselt-számot alkalmazzák. A Nusselt-szám egyrészt függ a körüláramlott test alakjától
(körhenger, sokszög, ellipszis, stb.); ezt jól összefoglalja Sparrow et al. (2004) cikke.
Másrészt az Nu függ még a testet körülvevő közeg hővezetési tényezőjétől (Lecordier et al.,
1999; Vít et al., 2007), valamint a Reynolds-szám nagyságától. A dolgozatban csak a
levegőáramlásba helyezett fűtött körhenger körüli áramlással foglalkozunk. Először
megvizsgáljuk a hőátadási tényező eloszlását (l. 2.6 egyenlet) a henger felületén, majd a
felületi eloszlás átlagértékének az időátlagát (l. 2.12 egyenlet) hasonlítjuk össze más szerzők
eredményeivel
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T*

~
T  T  T  /Tw  T 

1,1

1,5

1,8

4.6 ábra A henger körüli dimenzió nélküli hőmérsékletkontúrok különböző T* értéknél

4.2.1. A helyi Nusselt-szám
A Nusselt-számban szereplő tényezők számítására többféle koncepció létezik. Az egyik, hogy
a Nusselt-számot az ún. filmhőmérséklettel számolják (Bertola és Cafaro, 2006; Laskowski et
al., 2007), amely a zavartalan áramlás és a falfelület hőmérsékletének középértéke (a (4.2)
egyenletben c  0,5 ). Más elképzelés szerint a közeg tulajdonságait a zavartalan áramlás
hőmérsékletével kell számolni (Hilpert, 1933; Zdravkovich, 1997). Újabb elgondolás szerint a
jellemzőket a (4.2) egyenlet szerinti Teff effektív hőmérsékletnél kell figyelembe venni (Wang
és Trávníček, 2001; Bhattacharyya és Singh, 2010). A jelen dolgozatban a helyi Nusselt-szám
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eloszlást a henger felületén a Teff hőmérséklettel számoljuk, amikor is a (4.2) egyenletbe
c=0,36 konstanst helyettesítjük Wang és Travnicek (2001) javaslata alapján.
A

4.7a)

ábrán

az

Nueff

eloszlása

látható

a

henger

felületén

különböző

hőmérsékletarányoknál Re=160 Reynolds-szám esetén. A torlópontban (Θ=0°) van a
legnagyobb Nusselt-szám érték, mert itt még nincs határréteg, majd a henger felületén a
határréteg vastagodása (amely növekvő hővezetési ellenállást jelent) miatt először erősen
csökken, amíg el nem éri a leválási pontot, ahol az eloszlás minimális értéke található
(Nueff≈2). Ezután a Nusselt-szám kis mértékben ismét növekedni kezd a hátsó torlópontig
(Θ=180°). Az ábrán jól látszik, hogy egyrészt a T* növekedésével csökken a Nusselt-szám,
illetve másrészt, hogy a leválási pontban (Θ≈138°) a Nueff értéke mindhárom T* esetében
közel egybeesik. Fűtetlen henger esetén az eredmény jó egyezést mutat Baranyi (2003)
T*≈1,0 számítási értékeivel, kivéve a henger leválási pontjai között, ami abból származhat,
hogy valószínűleg a két görbe az örvényleválás nem ugyanazon fázisához tartozik.
A 4.7b) ábrán a Nueff eloszlása látható Re=100, 150 és 200 Reynolds-számoknál rögzített
T*=1,5 hőmérsékletaránynál. Az ábrán megfigyelhető, hogy – várakozásainknak megfelelően
– a Reynolds-szám növekedésével a Nusselt-szám növekszik. Hasonló eredményt kaptak Lin
et al. (2000), akik a henger közepébe egy hőforrást helyeztek és a henger felületén vizsgálták
a helyi Nusselt-szám eloszlást különböző Reynolds-számoknál (Re=100, 200 és 500). A
számításaik során elhanyagolták a közeg tulajdonságainak hőmérséklettől való függését, ezért
értékeik kissé különböznek az általam számolt értékektől, de az eloszlás jellege hasonló a
4.7b) ábrán látható görbékhez.
Nakamura és Igarashi (2004) a fűtött henger hátsó pontjában vizsgálta a Nusselt-szám
(Nur)

értékét

viszonylag széles Reynolds-szám tartományon:

300  Re  1500

és

3000  Re  15000 . A szerzőpáros arra a megállapításra jutott, hogy a Reynolds-szám
növekedésével a Nu r értéke nő. Ez a megállapítás lamináris tartományra is kiterjeszthető, ha
megnézzük a 4.7 b) ábrán a hátsó torlópontokat (Θ=180°): a Re szám növekedésével Nur
értéke növekszik. Ez nem meglepő, hiszen a Reynolds-szám egy dimenziótlan megfúvási
sebességként is felfogható, és ismert jelenség, hogy a megfúvási sebesség növekedésével nő a
konvektív hőátadás.
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a)

b)
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4.7 ábra A Nueff eloszlás a henger felületén (a) Re=160 esetén különböző hőmérsékletarányoknál,
(b) T*=1,5 esetén különböző Reynolds-számoknál

Megvizsgáltuk azt is, hogy egy örvényleválási perióduson belül hogyan változik a henger
felületén a Nusselt-szám eloszlása. A 4.8a) és b) ábra az effektív Nusselt-számot mutatja a
henger felületén a τ; τ+P/4; τ+ P/2 és τ+3P/4 időpillanatokban, ahol τ a dimenziónélküli idő
(itt τ ≈ 396), P egy dimenzió nélküli örvényleválási periódus. A 4.8a) ábrán látható, hogy a
különböző időpontokban a Nusselt-szám eloszlásai – a leválási pontok környezetétől
eltekintve – közel egybeesnek. A 4.8b) ábrán ezt a (100 < θ < 260) tartomány nagyítottuk ki,
hogy jobban megfigyelhetők legyenek az eltérések. Az ábrán látható, hogy egy örvényleválási
periódus alatt a Nusselt-szám értéke észrevehető mértékben változik meg a henger felületén,
követve a henger két oldalán fellépő, váltakozó örvényleválás fázisait.
a)

b)

Nueff

Nueff

10,5

4,5

9
7,5

3,5

6
4,5

2,5

3
1,5

1,5
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360

θ
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τ
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τ+P/4
τ+3P/4
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θ

4.8 ábra A Nueff eloszlás a henger felületén különböző időpillanatban (Re=150, T*=1,5)
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4.2.2. Időátlagolt Nusselt-szám
A kutatók a henger felületére vett átlagos Nusselt-számnak az időbeli átlagértékét használják
fel a mérési és számítási értékek összehasonlításához. A 4.2 táblázat összefoglal néhány,
különböző szerzők által ajánlott, közelítő összefüggést az időátlagolt Nu számra álló
körhenger körüli áramlás esetén.
Hilpert (1933) széles Reynolds-szám tartományban ( 2  Re  2,3 105 ) kísérletileg
határozta meg a fűtött henger és a vizsgált közeg (levegő) közötti hőátadást. Azt tapasztalta,
hogy a Nusselt-szám nem folytonos az egész Re szám tartományon, amelynek okát az
áramkép változásával magyarázta. A mérési pontokra illesztett görbénél ezért négy
tartományra felosztva adta meg a közelítését, amelyből a Re  40  4000 tartomány érinti a
mi esetünket (C=0,615; n=0,466). A mérései során nem csak alacsony hőmérsékleten
vizsgálta a hőátadást (T*≈1,2), hanem magasabb hőmérsékletaránynál is (1,2<T*<4,3), így a
4.2 táblázatban látható első képletét kiegészítette a hőmérsékletaránnyal a második képlet
szerint (C=0,6; n=0,466). A táblázatban megadott képleteknél környezeti hőmérséklettel
számolta a levegő tulajdonságait.
Sparrow et al. (2004) összefoglalták az áramvonalas és nem áramvonalas testek esetén az
időátlagolt Nusselt-számra vonatkozó képleteket. Fűtött körhenger esetén széles Reynoldsszám tartományban (1<Re<105) adtak meg egy közelítő egyenletet, ahol a közeg
viszkozitásának változását is figyelembe vették.
Nakamura és Igarashi (2004) széles Reynolds-szám tartományban ( Re  70  30000 )
szintén kísérleti úton vizsgálta a Nusselt-szám változását a közeg és a hengerfal közti kis
hőmérsékletkülönbség (10−30 K) esetén. A mérési eredményére egy közelítő formulát adott
meg, amely nem vette figyelembe a folyadékjellemzőknek a hőmérséklettől való függését,
ezért a Nusselt-számra vonatkozó összefüggése csak kis hőmérsékletkülönbségre ad jó
közelítést.
Wang és Trávníček (2001) a kísérleti eredményeikre támaszkodva két közelítő formulát
adtak meg, ahol figyelembe vették a hőmérséklet hatását is. Az egyiknél a film- (Tf), a
másiknál az effektív hőmérsékletet (Teff) használták fel a levegő tulajdonságainak a
számításánál. Az így kapott Nusselt-számot nem a Reynolds-szám, hanem az Ref T*0,25,
illetve az Reeff T*0,25 függvényében ábrázolták.
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4.2 táblázat A szakirodalom Nusselt-számra vonatkozó összefüggéseinek összefoglalása fűtött álló körhenger
körüli levegőáramlás esetére

Szerző

Képlet

Hilpert (1933)

Nu  C Ren

Hilpert (1933)

Nu  C  Re  Tw / T 


Sparrow et al. (2004)

Nu  0, 25   0, 4 Re1/2  0, 06 Re 2/3  Pr 0,37   /  w 

Nakamura és Igarashi (2004)

Nu  0,57 Re0,52

Wang és Trávníček (2001)

Nu f  0,153  0,527  Re f T 0,47 

Wang és Trávníček (2001)

Nu eff  0,193  0,53  Reeff T 0,25 

0,25




n

1/4

(70<Re<200)
0,5

0,5

A 4.9 ábra az időátlagolt Nusselt-szám változását mutatja a filmhőmérséklettel számolva a
Reynolds-szám

függvényében

különféle

hőmérsékletarányoknál.

Az

eredményeket

összehasonlítottuk Wang és Trávníček (2001) kísérleti úton nyert értékeivel, amelyekkel jó
egyezést találtunk. A 4.10 ábrán a Wang és Trávníček (2001) által javasolt görbék láthatók
(lásd 4.2 táblázat), melyekre a számolt értékeink jól illeszkednek mind a film-, mind az
effektív hőmérséklet alkalmazása esetén.
Nuf átl
8
7
6
5
4
3
50

90

T*=1,1 Wang & Travnicek (2001)
T*=1,5 Wang & Travnicek (2001)
T*=1,8 Wang & Travnicek (2001)

130

170

210 Re

T*=1,1; Szerző
T*=1,5; Szerző
T*=1,8; Szerző

4.9 ábra Az időátlagolt Nusselt-szám a Reynolds-szám függvényében különböző hőmérsékletarányoknál

52

DOI: 10.14750/ME.2013.025

a)
Nuf átl

b)
Nueff átl

7,5

7,5

6,5

6,5

5,5

5,5

4,5

4,5

3,5

3,5
50

80

110

140

170

0,25
Re200
f T*

60

90

120

180 Reeff210
T*0,25

150

Wang & Travnicek (2001)

T*=1,1; Szerző

Wang & Travnicek (2001)

T*=1,1; Szerző

T*=1,5; Szerző

T*=1,8; Szerző

T*=1,5; Szerző

T*=1,8; Szerző

4.10 ábra A (a) Nufátl szám és (b) Nueffátl szám különféle hőmérsékletarányoknál

4.3. Egyéb dimenzió nélküli mennyiségek vizsgálata
A fűtött henger körüli áramlásokkal foglalkozó kutatók nagy hangsúlyt fektettek az
örvényleválási frekvencia illetve a henger és a közeg közötti hőátadás vizsgálatára, de
kevesen foglalkoztak azzal, hogy a hőmérséklet milyen hatással van a felhajtóerő-, ellenállásés hátsó nyomástényezőre. A 4.11 ábrán a számításaink alapján nyert St, CLrms, CDrms és a
CDátl mennyiségeket ábrázoltuk a hőmérsékletarány függvényében Re=160 Reynolds-szám
esetén. A hőmérsékletarány növekedésével az St Strouhal-szám, a felhajtóerő- és az
ellenállás-tényező rms értéke csökken. A hőmérséklet növekedésével a viszkozitás nő, amiből
következik, hogy a falsúrlódás is nő és emiatt az ábrán látható CDátl ellenállás-tényező
időátlaga szintén növekvő tendenciát mutat a hőmérséklet arány növekedésével. Az ábrán
feltüntettük más szerzők adatait fűtetlen esetre vonatkozóan. Az ábrán mindegyik tényező
jelentős mértékben változik a hőmérséklet növekedésével. A következő alfejezetekben az
egyes tényezők vizsgálatával külön-külön foglalkoztunk.
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CLrms

St
0,19

0,415

0,185

0,365

0,18

0,315

0,175

0,265

0,17

0,215

0,165

0,165
1

1,2

1,4

1,6

2 T*

1,8

1

CDrms

CDátl

0,023

1,35

0,020

1,34

0,017

1,2

1,4

1,6

1,8

2 T*

1,4

1,6

1,8

2 T*

1,33

0,014
1,32

0,011
0,008

1,31

0,005

1,3
1

1,2

1,4

1,6

2 T*

1,8

1

1,2

4.11 ábra Az St, CLrms, CDrms és a CDátl mennyiségek a hőmérséklet arány függvényében Re=160 esetén

4.3.1. A Strouhal-szám vizsgálata
A 4.12 ábra a különböző szerzők által nyert Strouhal-szám változását mutatja a Reynoldsszám

függvényében

különféle

hőmérsékletarányok

mellett.

Az

eredményeket

összehasonlítottuk Wang et al. (2000) mérési adataival, és Shi et al. (2004) valamint Sabanca
és Durst (2003) számítási értékeivel, amelyekkel jó egyezést találtunk. Shi et al. (2004)
összenyomhatatlan közeggel számolt, míg Sabanca és Durst (2003) összenyomhatóval, mégis
közel azonos értékeket kaptak. Ezzel szemben Lange et al. (1998) összenyomhatatlan
áramlást feltételeztek, így a T*=1,27 hőmérsékletaránynál kapott örvényleválási frekvencia
értékei nagyobbak, nem a várt T*=1,1 és 1,5 görbék közé esnek, ami ellentmond Wang et al.
(2000) által mért értékeiknek. Megállapíthatjuk, hogy az összenyomhatóság hatása kis Mach
számoknál elhanyagolható, viszont a helyi sűrűségváltozást figyelembe kell venni.
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St
0,20
0,19
0,18
0,17
0,16
0,15
0,14
0,13
0,12
60

100

T*=1,1; Szerző
T*=1,1; Wang et al. (2000)
T*=1,1 Sabanca & Durst (2003)
T*=1,5; Shi et al. (2004)

140
T*=1,5; Szerző
T*=1,5; Wang et al. (2000)
T*=1,5 Sabanca & Durst (2003)
T*=1,27; Lang et al. (1998)

180

220

Re

T*=1,8; Szerző
T*=1,8; Wang et al. (2000)
T*=1,8 Sabanca & Durst (2003)

4.12 ábra Strouhal-szám a Reynolds-szám függvényében különböző hőmérséklet arányoknál

A dimenzió nélküli örvényleválási frekvencia a henger hőmérsékletének növekedésével
csökken, vagyis az egyes hőmérsékletarányokhoz más-más St szám tartozik egy adott
Reynolds-számnál. Az effektív hőmérséklet bevezetésével azonban elérhető, hogy a
különböző T* értékeihez tartozó görbék egyetlen görbére essenek. A (4.2) egyenletben az
effektív hőmérséklet számításához Wang et al. (2000) által javasolt c  0, 28 értéket
alkalmaztuk. Wang et al. (2000) a mérési adataikat az effektív hőmérséklet segítségével
ráillesztették Williamson és Brown (1998) fűtetlen henger esetén kapott értékeire. A 4.13 ábra
a Strouhal-számot

mutatja a (4.3)

egyenletben definiált

effektív Reynolds-szám

függvényében. Az ábra könnyebb átláthatósága miatt itt Wang et al. (2000) és Sabanca és
Durst (2003) adatait nem tüntettük fel, de az ő értékeik szintén jól illeszkednek Williamson és
Brown (1998) görbéjére. Az általunk kapott számítási értékek is illeszkednek Williamson és
Brown (1998) görbéjére, megerősítve ezzel Wang et al. (2000) feltevését a c tényező értékét
illetően. Az adataink jó egyezést mutatnak Shi et al. (2004) numerikus adataival is,
amelyeknél szintén a c  0, 28 értéket alkalmazták az effektív hőmérséklet számítására.
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St
0,20
0,19
0,18
0,17
0,16
0,15
0,14
0,13
0,12
50

80

110

140

T*=1; Williamson & Brown (1998)
T*=1,5; Szerző
T*=1,5; Shi et al. (2004)

170

200 Reeff

T*=1,1; Szerző
T*=1,8; Szerző

4.13 ábra A Strouhal-szám az effektív Reynolds-szám függvényében

4.3.2. A felhajtóerő-tényező vizsgálata
A felhajtóerő-tényező rms értéke adott Reynolds-számnál a hőmérsékletarány növekedésével
csökken (lásd a 4.11 ábrát). A 4.14 ábra a felhajtóerő-tényező rms értékeit mutatja a
Reynolds-szám függvényében különféle hőmérsékletarányoknál (T*=1,0; 1,1; 1,5 és 1,8).
Fűtetlen henger esetében (T*=1,0) eredményünk jó egyezést mutat a Norberg (2001) által
megadott közelítő függvénnyel (lásd a 3.2.2 fejezetben). Fűtött hengernél a C Lrms értéke
csökken a hőmérsékletarány függvényében, a Reynolds-szám függvényében viszont
növekszik. Az ábrán látható, hogy a különböző hőmérsékletarányokhoz tartozó görbék között
szisztematikus eltérés van, ezért a Strouhal-számhoz hasonlóan az a célunk, hogy a különböző
T* értékeihez tartozó görbék egyetlen görbére essenek.
CLrms

0,54
0,44
0,34
0,24
0,14
0,04
60

90

T*=1,0; Norberg (2001)
T*=1,5; Szerző

120
T*=1,0; Szerző
T*=1,8; Szerző

150

180

210

Re

T*=1,1; Szerző

4.14 ábra A CLrms a Reynolds-szám függvényében különféle hőmérsékletarányoknál
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A 4.15a) ábra a C Lrms tényezőt mutatja az effektív Reynolds-szám függvényében; itt
c  0, 28 érték segítségével számoltuk ki az effektív hőmérsékletet. Az ábrán látszik, hogy a

különféle hőmérsékletarányoknál számolt C Lrms nem illeszkedik Norberg (2001) fűtetlen
hengerre vonatkozó görbéjére. A Wang et al. (2000) által javasolt c  0, 28 érték az
örvényleválás frekvenciájánál jól alkalmazható, de a felhajtóerő-tényezőnél szemmel
láthatóan más értéket kell alkalmazni. Ezért az effektív hőmérséklet elvének alkalmazásával
megkerestük azt a (4.2) egyenletben szereplő c konstans értéket, melynek segítségével a
különféle hőmérsékletarányoknál kapott eredmények illeszkednek a szakirodalomban
elfogadott Norberg (2001) féle görbére. A 4.15b) ábra a C Lrms tényezőt mutatja az effektív
Reynolds-szám

függvényében

c  0, 446

esetén,

ahol

a

T*=1,1;

1,5

és

1,8

hőmérsékletarányoknál kapott C Lrms tényező jól illeszkedik Norberg (2001) görbéjére.
a)
CLrms

b)

0,5

CLrms
0,5

0,4

0,4

0,3

0,3

0,2

0,2

0,1

0,1

c = 0,28

c = 0,446

0,0

0,0
50

90

T*=1; Norberg (2001)
T*=1,5; Szerző

130

170

Reeff

T*=1,1; Szerző
T*=1,8; Szerző

50

90

130

T*=1; Norberg (2001)
T*=1,5; Szerző

170

Reeff

T*=1,1; Szerző
T*=1,8; Szerző

4.15 ábra A CLrms az effektív Re szám függvényében különféle c konstansok esetén

4.3.3. Az ellenállás-tényező vizsgálata
Egy állandó Reynolds-számnál hőmérsékletarány növekedésével az ellenállás-tényező rms
értéke (CDrms) csökken, az időátlaga (CDátl) viszont növekszik (lásd a 4.11 ábrát). A 4.16a)
ábra a CDátl, a 4.16b) a CDrms értékét mutatja a Reynolds-szám függvényében különféle
hőmérsékletarányoknál. Az ábrán látható, hogy mindkét tényező változik a Reynolds-szám
függvényében, de míg a CDrms növekvő tendenciát mutat, addig az ellenállás-tényező
időátlaga a Reynolds-szám függvényében előbb csökken, majd növekszik.
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a)

b)

CDátl

CDrms

1,40

0,032

1,38

0,024

1,36
0,016

1,34

0,008

1,32
1,30

0,000
70

100

130

160

T*=1,0
T*=1,5

190

T*=1,1
T*=1,8

220

70

100

130

160

T*=1,0
T*=1,5

Re

T*=1,1
T*=1,8

190

220

Re

4.16 ábra A (a) CDátl és a (b) CDrms a Reynolds-szám függvényében különböző hőmérsékletarányoknál

4.3.4. A hátsó nyomástényező
A fűtött henger esetén megvizsgáltuk a henger hátsó pontjában a nyomástényező időátlagát és
effektív középértékét. A 4.17a) ábra a nyomástényező időátlagát, a 4.17b) az rms értékét
mutatja a Re szám függvényében különböző hőmérsékletarányoknál. A hőmérséklet
növekedésével csökken a -Cpbátl és a Cpbrms értéke, a Reynolds-szám növekedésével viszont
mindkettő növekvő jellegű. A 4.18 ábra a -Cpbátl tényezőt mutatja az effektív Re szám
függvényében. Fűtetlen henger esetén a henger hátsó pontjában számolt nyomástényező
időátlagára a (3.2) egyenletet adtuk meg, mely az ábrán T*=1,0 esettel van feltüntetve. Ezzel
az egyenlettel megadott görbére jól illeszkednek a T*=1,1; 1,5 és 1,8 esethez tartózó értékek,
ha a (4.2) effektív hőmérséklet képletében a c  0, 24 értéket használjuk, eltérően a Strouhalszámnál alkalmazott c  0, 28 értéktől. Az átlagos eltérés a fűtetlen esethez képest 0,67%, ami
jó közelítésnek mondható.
a)
-Cpb átl

b)
Cpbrms

0,96

0,084

0,86

0,063

0,76

0,042

0,66

0,021

0,56

0
70

110
T*=1,0
T*=1,5

150
T*=1,1
T*=1,8

190

230

Re

70

110
T*=1,0
T*=1,5

150
T*=1,1
T*=1,8

190

230

Re

4.17 ábra A (a) -Cpbátl és a (b) Cpbrms a Reynolds-szám függvényében különböző hőmérsékletarányoknál
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-Cpbátl

c = 0,24

1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
60

80

100

120

T*=1,0
T*=1,5

140

160

180

200

Reeff

T*=1,1
T*=1,8

4.18 ábra A -Cpb átl az effektív Reynolds-szám függvényében

4.4. Összefoglalás
Fűtött henger körüli áramlás esetén megvizsgáltuk az áramló levegő állapotjellemzőinek (υ, ρ,
λ, cp) hőmérsékletfüggését. A numerikus szimulációval kimutatható, hogy a közeg egyes
állapotjellemzőinek hőmérsékletfüggése eltérő hatású az örvényleválás áramlási és hőátadási
jellemzőire. Megállapítottuk, hogy az egyes dimenziótlan tényezőknél a legerősebb hatása a
kinematikai viszkozitás hőmérsékletfüggésének van, de a sűrűség és a hővezetési tényező
hatása is jelentős. A fajhő hőmérsékletfüggése azonban a vizsgált tartományon
elhanyagolható.
Az örvényleválás áramlási jellemzőire a hőmérsékletarány (a hengerfelület és a zavartalan
áramlás hőmérsékleteinek hányadosa) nagyságának jelentős hatása van. A kutatók nem
foglalkoztak fűtött henger esetén a felhajtóerő- és az ellenálláserő tényező, illetve a hátsó
nyomástényező vizsgálatával, ezért ezeket tényezőket, illetve a Strouhal-számot és Nusseltszámot részletesen megvizsgáltuk, hogy hogyan változik a hőmérsékletarány növekedésével.
A hőmérsékletarány növekedésével a Strouhal-szám, a felhajtóerő- és ellenállás-tényező rms
értéke, valamint a hátsó nyomástényező időátlaga csökken, míg a Nusselt-szám és az
ellenállás-tényező

időátlaga

növekszik.

Az

egyes

mennyiségeknél

a

különféle

hőmérsékletarányoknál kapott görbéket az egyes fűtetlen eset görbéjére redukáltuk az effektív
hőmérséklet segítségével. Az általunk számolt Nusselt és a Strouhal-számokat kísérleti és más
számítási eredményekkel hasonlítottuk össze és jó egyezést találtunk.
A fűtött henger körüli áramlás vizsgálatára vonatkozó eredményeket Baranyi et al. (2009),
Bolló (2010b), Bolló (2010c) és Bolló (2012a) publikációk ismertetik.
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5. REZGŐ KÖRHENGER KÖRÜL KIALAKULÓ ÁRAMLÁSI
JELLEMZŐK MEGHATÁROZÁSA
A levegő- vagy folyadékáramlásba helyezett nem áramvonalas testekről leváló örvények
gyakran a szerkezet meghibásodását okozzák. A szélnek kitett magas karcsú épületekről,
gyárkéményekről leváló örvények az építmény nagy amplitúdójú rezgéséhez vezethetnek, ha
annak sajátfrekvenciája közel esik az örvényleválási frekvenciához és ugyanakkor a szerkezet
csillapítása kicsi (Baranyi, 2007) Az áramlás által rezgetett henger körüli áramlást gyakran az
áramlásba helyezett mechanikusan rezgetett hengerrel modellezik. A kereszt- és
hosszirányban rezgő fűtetlen körhenger körül kialakuló áramlást sok kutató vizsgálta, a fűtött
rezgő henger esetével azonban csak néhányan foglalkoztak. Ezért az a célunk, hogy
megnézzük, hogy a hőmérséklet milyen hatással van a rezgő körhenger körüli áramlásra,
valamint a henger és a közeg közötti hőátadásra. A számításokat arra az amplitúdó
tartományra korlátoztuk, amelynél az örvényleválás frekvenciája szinkronizálódik a henger
rezgési frekvenciájával (lock-in).
A párhuzamos áramlásba helyezett rezgő hengert a numerikus szimuláció során úgy vettük
figyelembe, hogy a henger rögzített és a folyadék végez rezgő mozgást olyan módon, hogy a
hengerhez kötött koordináta-rendszerben a mozgások kinematikailag azonosak legyenek azzal
az esettel, amelynél a henger végez rezgő mozgást a párhuzamos áramlásban. Ennek alapján,
a két rendszer közötti dinamikai kapcsolat ismeretében a nyert számítási eredmények
összehasonlíthatók egymással.

5.1. A rezgő mozgás leírása
Oszcilláló áramlásnál a henger áll és a folyadékrészecskék végeznek periodikus mozgást. A
3.1

ábrán

látható

geometriai

kialakításnak

megfelelően

a

bemeneten

oszcilláló

folyadékmozgást írtunk elő. Rezgés esetén az időfüggő sebesség egy állandó nagyságú és egy
oszcilláló ( u0x

hossz- és/vagy

v0 y

keresztirányú) áramlásból tevődik össze. Az

összehasonlíthatóság miatt áttértünk a dimenzió nélküli mennyiségekre. A henger előtti
zavartalan konstans u∞ áramlási sebességet sebességléptéknek választottuk, hosszléptékül
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pedig a d hengerátmérőt használtuk. Ezek felhasználásával definiálhatjuk a dimenzió nélküli
sebességvektorokat hosszirányú rezgés:
 


v (t )  1  u 0 x  i  i  2  f Ax sin 2  f t  i ,

(5.1)

illetve keresztirányú rezgés esetén:

 


v (t )  i  v0 y j  i  2  f Ay cos  2  f t  j ,

(5.2)

ahol az f a dimenzió nélküli rezgési frekvencia (u∞/d-vel dimenziótlanítva), az Ax és Ay a
dimenzió nélküli rezgés amplitúdója x illetve y irányban (d-vel dimenziótlanítva), a t a
 
dimenzió nélküli idő (d/u∞-nel dimenziótlanítva) és i , j az x illetve y irányú egységvektor.
A számításokat arra az amplitúdó-tartományra korlátoztuk, ahol az örvényleválás
frekvenciája

szinkronizálódik

a

henger

rezgési

frekvenciájával.

Az

5.1

ábra

a

szinkronizálódási tartományt mutatja keresztirányú rezgés esetén a dimenziótlan rezgési
amplitúdó és a frekvenciahányados (f/St0) függvényében Re=50, 100 és 200 Reynoldsszámoknál (Leontini et al.; 2006a). (Az St0 a dimenziótlan örvényleválási frekvencia álló
körhenger esetében adott Reynolds-számnál.) A görbék azt a legkisebb rezgési amplitúdót
mutatják, amely alatt nem alakul ki a szinkronizálódás jelensége. Az ábrán látható, hogy a Re
szám növekedésével a szinkronizálódási tartomány szűkebb lesz. Ugyanakkor egyre nagyobb
rezgési amplitúdó szükséges a lock-in tartomány eléréséhez, ezért célszerű az f/St0=1 érték
közelében megválasztani a frekvenciahányados értékét. Ezért a számításainkat az f/St0=0,8 és
0,9 frekvenciahányadosoknál végeztük el.
Ay

1,0
0,8
0,6
0,4

Lock-in
0,2
0,0
0,5

0,6

0,7
Re=50

0,8

0,9

1

Re=100

1,1

1,2
Re=200

1,3

1,4

1,5

f/St0

5.1 ábra A szinkronizálódási tartományhoz tartozó amplitúdókorlát a frekvenciahányados függvényében az
Re=50, 100 és 200 Reynolds-számoknál keresztirányú hengerrezgés esetén (Leontini et al.; 2006a)
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Az 5.2a) ábra azt az esetet mutatja, amelynél az örvényleválás még nem szinkronizálódott a
henger rezgésével, míg az 5.2b) ábrán a lock-in jelenség látható (Re=160, f/St0=0,8). Az
utóbbi esetben a jelben egyetlen domináns frekvencia van, ez jól látszik az 5.2d) ábrán a CL(t)
függvény gyors Fourier-analíziséből (Fast Fourier Transform, FFT). A nem szinkronizálódott
henger rezgése esetén (Ay=0,15) a spektrumanalízis eredményeként egy nagyobb
energiasűrűségű rezgésösszetevő mellett több kisebb spektrumcsúcs jelentkezik (5.2c) ábra).
a)

b)

Ay=0,15

CL

Ay=0,20

CL

0,8

0,3

0,6

0,2

0,4
0,1

0,2
0

0,0

-0,2

-0,1

-0,4
-0,2

-0,6

-0,3

-0,8
0

50

100

150

100

200

150

t
c)

200

t

250

d)
FFT, Ay=0,20

0,06

Power Spectral Density

Power Spectral Density

FFT, Ay=0,15
0,05
0,04
0,03
0,02
0,01
0,00
2

3

4

5
f [1/s]

0,04
0,03
0,03
0,02
0,02
0,01
0,01
0,00

6

2

3

4

5
f [1/s]

6

5.2 ábra A CL időbeli változása a) szinkronizálódási tartományon kívül (Ay =0,15) és b) a szinkronizálódási
tartományban (Ay=0,20); FFT analízis c) Ay =0,15 és d) Ay =0,20 esetén

Baranyi (2005) a felhajtóerő- és ellenállás-tényező közötti kapcsolattal foglalkozott inerciaés gyorsuló-rendszerben. Körhenger esetén az inercia- és a gyorsuló-rendszerben értelmezett
erőtényezők között a következő összefüggés érvényes:
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CL  CLfb 



a0 y , CD  C Dfb  a0 x ,
2
2

(5.3)

ahol fb (fixed body) index jelenti az álló hengerhez kötött inercia-rendszert. Az a0 x és a0 y a
henger dimenziótlan gyorsulását jelöli x és y irányban. Az egyenletekből kitűnik, hogy ha a
henger gyorsulása keresztirányú, akkor a két ellenállás-tényező azonos (CD = CDfb), így csak a
felhajtóerő-tényezők különböznek egymástól, ill. ha a gyorsulás hosszirányú, akkor ez
pontosan fordítva igaz (CL=CLfb).
Az áramló folyadékba helyezett test és a folyadék közötti erőhatások mellett gyakorlati
szempontból az energiacsere is fontos kérdés, amely meghatározza a mozgatáshoz szükséges
teljesítményt. Az energiaátadást pozitívnak tekintjük, ha a hengeren történik a munkavégzés,
azaz ha a folyadék energiát ad át a hengernek, és negatívnak, ha a henger ad át energiát a
folyadéknak. Lu és Dalton (1996) kimutatta, hogy a párhuzamos áramlásba helyezett
keresztirányban rezgő körhenger lock-in állapotában a felhajtóerő-tényező és a keresztirányú
henger-elmozdulás között mérhető fázisszögben hirtelen ugrás léphet fel, amikor a henger
rezgési frekvenciája közel esik az St0 örvényleválási frekvenciájához. Blackburn és
Henderson (1999) numerikusan vizsgálták Re=500 Reynolds-szám esetén a keresztirányban
rezgetetett hengert különböző rezgési frekvencia esetén, és bevezették a henger és a folyadék
közti mechanikai energiaátadási tényezőt:
P

E1   C L t  y 0 t  dt   C L dy0 ,

(5.4)

0

ahol y 0 a dimenziótlan y irányú hengerelmozdulás dimenziótlan idő szerinti deriváltja.
Baranyi (2008) kiterjesztette a henger és a folyadék közti energiaátadási tényezőt
hosszirányban rezgő henger esetére is:
P

E 2   C D t  x 0 t  dt   C D dx0 ,

(5.5)

0

ahol x0 a dimenziótlan x irányú hengerelmozdulás deriváltja. A t paraméter szerinti
integrálásról áttértünk az x0 és y0 körintegrálra. Ha x és y irányban egyszerre történik mozgás
(bolygómozgás), akkor a teljes mechanikai energiaátadás (E) az x és y irányokban vett
energiacserék összegeként írható fel:

E  E1  E 2 ,

(5.6)

így a bolygómozgást végző henger (amely a két rezgés szuperpozíciójaként fogható fel)
esetén is kiszámítható az energiacsere értéke.
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5.2. Keresztirányú rezgés
A következő alfejezetekben az (5.2) egyenletnek megfelelően keresztirányban rezgetett
folyadékba helyezett álló henger esetén megvizsgáljuk külön-külön a felhajtóerő- és
ellenállás- illetve a mechanikai energiaátadási tényezőt, valamint a Nusselt-számot a
következő szempontok szerint:
Összehasonlító számítások:
A számításainkat összehasonlítottuk a szakirodalomban található eredményekkel. A
számítások egy adott Re=160 Reynolds-számnál és két frekvenciaviszonynál
(f/St0=0,8 és 0,9) történtek, vizsgálva a rezgési amplitúdó és a frekvenciahányados
hatását.
A Reynolds-szám hatása:
Megvizsgáltuk, hogy az egyes tényezőket hogyan befolyásolja a Reynolds-szám
változása. Ennek érdekében Re=100, 120, 140, 160 és 180 Reynolds-számoknál, a
lock-in tartományon belül különböző rezgési amplitúdónál (Ay=0,20; 0,30; 0,40 és
0,50) és f/St0=0,8 és 0,9 frekvenciaviszonyoknál végeztünk számításokat.
A hőmérsékletarány hatása:
A 4. fejezetben kifejtettük, hogy a körhenger fűtése hatással van az áramlás
jellemzőire, megváltoztatja a felhajtóerő- és ellenállás-tényező értékeit, ezért rezgő
henger esetén különféle hőmérsékletarányoknál megvizsgáltuk az egyes tényezőkre
gyakorolt hatást. Megvizsgáltuk, hogy a körhenger fűtése hogyan befolyásolja az
áramlási jellemzőket adott Re=160, f/St0=0,8 értékeknél különböző rezgési
amplitúdóknál.

5.2.1. A felhajtóerő-tényező vizsgálata
Összehasonlító számítások:
A felhajtóerő-tényező időátlaga zérus, ezért az effektív középértékét vizsgáltuk meg. Az 5.3
ábra a CLfbrms tényezőt mutatja a keresztirányú rezgési amplitúdó függvényében f/St0=0,8 és
0,9 esetén Re=160 Reynolds-számnál. A két frekvenciaviszonynál az értékek nagyon jó
egyezést mutatnak Baranyi et al. (2011) számításaival. A CLfbrms tényező közel lineárisan
növekszik az amplitúdó növekedésével. Az f/St0=0,9 viszonyhoz tartozó görbe értékei
nagyobbak, mint a 0,8 frekvenciaviszonyhoz tartozó CLfbrms eredmények, illetve a két
görbéhez tartozó rms értékek eltérése az amplitúdó növekedésével növekszik (Ay > 0,16). Az
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ábrán az is megfigyelhető, hogy a szinkronizálódás kezdete a frekvenciaviszony
növekedésével a kisebb amplitúdó felé tolódik el. Az f/St0=0,8 frekvenciaviszonynál a lock-in
tartomány Ay = 0,16 értéknél kezdődik, míg f/St0=0,9 viszonynál már Ay = 0,08 amplitúdó
értéknél kezdődik a szinkronizálás. Hasonló eredményeket kaptak Leontini et al. (2006a) és
Anagnostopoulos (2000), akik más Reynolds-számnál vizsgálták meg a szinkronizálódási
tartomány kezdetét.
CLfb rms

Re=160

0,9
0,75
0,6
0,45
0,3
0,15
0
0,08

0,16

0,24

0,32

Baranyi et al. (2011), f/St0=0,8
Baranyi et al. (2011), f/St0=0,9

0,4

0,48

0,56

0,64 Ay

Szerző, f/St0=0,8
Szerző, f/St0=0,9

5.3 ábra A CLfbrms a rezgési amplitúdó függvényében f/St0=0,8 és 0,9 esetén (Re=160)

Az (5.3) egyenletek alapján könnyen belátható, hogy az inercia- és a gyorsuló rendszerben
értelmezett felhajtóerő-tényezők rms értékei különböznek egymástól. Az 5.4 ábra a CLrms
tényezőt mutatja a keresztirányú rezgési amplitúdó függvényében f/St0=0,8 és 0,9 esetén
Re=160 Reynolds-számnál. Az ábrán megfigyelhető, hogy a két frekvenciahányadoshoz
tartozó görbék CLrms értéke először kissé növekszik, majd csökken az amplitúdó
függvényében, amíg el nem ér egy minimum értéket, majd utána újra meredeken növekedni
kezd. A két frekvenciaviszonynál az értékek nagyon jó egyezést mutatnak Baranyi et al.
(2011) számításaival.
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CL rms

Re=160

0,2
0,15
0,1
0,05
0
0,08

0,16

0,24

0,32

Baranyi et al. (2011), f/St0=0,8
Baranyi et al. (2011), f/St0=0,9

0,4

0,48

0,56

0,64 Ay

Szerző, f/St0=0,8
Szerző, f/St0=0,9

5.4 ábra A CLrms a rezgési amplitúdó függvényében f/St0=0,8 és 0,9 esetén (Re=160)

Számításainkat más Reynolds-számnál is elvégeztük és az eredményeket összehasonlítottuk
több szerző eredményeivel. Lu és Dalton (1996) a véges differenciák módszerén alapuló 2D
számítási eljárás felhasználásával vizsgálták meg Re=185, 500 és 1000 Reynolds-számoknál a
keresztirányban rezgő henger körüli áramlást. Az 5.1 táblázatban az Re=185, f/St0=0,8;
Ay=0,2 esetet foglaltuk össze. A táblázatban látható, hogy az értékeink jó egyezést mutatnak
Lu és Dalton (1996) illetve Baranyi (2008) eredményeivel.
5.1 táblázat A CLrms és a CDátl összehasonlítása Re=185, f/St0=0,8; Ay =0,2 esetén

Re=185, f/St0=0,8; Ay =0,2

CLrms

CDátl

Lu és Dalton (1996)

0,18

1,25

Baranyi (2008)

0,185

1,243

Szerző

0,179

1,240

A Reynolds-szám hatása:
A CLfbrms tényező változását a Reynolds-szám függvényében is megvizsgáltuk. Az 5.5 a) ábra
f/St0=0,8, az 5.5b) ábra a f/St0=0,9 frekvenciahányados esetét mutatja a CLfbrms értékeit a négy
amplitúdó értéknél (Ay=0,20; 0,30; 0,40; 0,50). Az ábrákon jól látszik, hogy egy adott
amplitúdóhoz tartozó felhajtóerő-tényező rms értéke közel lineárisan növekszik a Reynoldsszám növekedésével. A két ábrán észrevehető az is, hogy a frekvenciaviszony növelésével
növekszik a CLfbrms értéke, főleg nagyobb amplitúdó esetén.
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a)

b)

f/St0=0,8

CL fbrms

f/St0=0,9

CL fbrms

0,6

0,7

0,5

0,6
0,5

0,4

0,4
0,3

0,3

0,2

0,2

0,1

0,1
100

120
Ay=0,2
Ay=0,4

140

160
Ay=0,3
Ay=0,5

180

100

Re

120
Ay=0,2
Ay=0,4

140

160
Ay=0,3
Ay=0,5

180

Re

5.5 ábra A CLfbrms a Reynolds-szám függvényében: (a) f/St0=0,8 és (b) f/St0=0,9

A hőmérsékletarány hatása:
Egy adott Reynolds-számnál (Re=160) és frekvenciaaránynál (f/St0=0,8) megvizsgáltuk, hogy
a rezgési amplitúdóra milyen hatást gyakorol a hőmérséklet változása, majd különböző Re
számok esetén egy adott amplitúdónál megvizsgáltuk, hogy a henger felületének fűtésével
mennyire változik meg a felhajtóerő-tényező rms értéke.
Az 5.6 ábrán a CLfbrms tényező látható az amplitúdó függvényében Re=160 esetén négy
különböző hőmérsékletaránynál (T*=1,0; 1,1; 1,2; 1,5). Fűtetlen hengernél (T*=1,0) az
értékek nagyon jó egyezést mutattak Baranyi et al. (2011) értékeivel (ld. 5.3 ábra). A CLfbrms
értéke minden hőmérsékletaránynál növekszik az amplitúdó növekedésével, a fűtés hatására
az rms értékek csökkenése figyelhető meg. A hőmérsékletváltozás hatással van a
szinkronizálódási tartomány kezdetére, ez a hőmérsékletarány növekedésével a kisebb
amplitúdó felé tolódik el. Fűtetlen esetben a lock-in tartomány kezdete Ay=0,16 értéknél van,
addig T*=1,5 esetén ez az Ay=0,1 értékig tolódik el.
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CLfbrms

Re=160, f/St0=0,8

0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
0,1

0,19
T*=1,0

0,28
T*=1,1

0,37

0,46

T*=1,2

T*=1,5

0,55

Ay

5.6 ábra A CLfbrms az amplitúdó függvényében különböző T* arányoknál (Re=160)

Az 5.7 ábra a) Ay=0,2 és b) Ay=0,5 rezgési amplitúdó esetén mutatja a CLfbrms tényezőt a
Reynolds-szám függvényében különböző hőmérsékletarányoknál (T*=0,9, 1,0; 1,1; 1,5)
f/St0=0,8 frekvenciaviszonynál. Az ábrán látható, hogy a felhajtóerő-tényező rms értéke
mindegyik hőmérsékletaránynál növekszik a Reynolds-szám függvényében, azonban egy
adott Reynolds-számnál és amplitúdónál a hőmérsékletarány növekedésével csökken a CLfbrms
értéke. A legnagyobb rms értékek a henger felületének hűtésénél (T*=0,9) figyelhetők meg.
Az egyes T* görbéknél a két amplitúdónál jelentős eltérés látható. Megvizsgálva egy adott
Reynolds-számhoz tartozó CLfbrms értéket fűtetlen (T*=1,0) és fűtött (T*=1,5) henger között az
eltérés Ay=0,2 esetén körülbelül 40%, míg nagyobb amplitúdónál (Ay=0,5) ez csak ~20%.
Megállapítható, hogy az amplitúdó növekedésével a hőmérséklet hatása csökken CLfbrms
értékére nézve.
a)
CL fbrms

f/St0=0,8; Ay=0,20

b)
CL fbrms

0,21

0,6

0,18

0,54

0,15

0,48

0,12

0,42

0,09

0,36

0,06

0,3
100

f/St0=0,8; Ay=0,50

120
140
160
180
100
120
140
160
Re
T*=0,9
T*=1,0
T*=0,9
T*=1,0
T*=1,1
T*=1,5
T*=1,1
T*=1,5
5.7 ábra A CLfbrms a Reynolds-szám függvényében különböző hőmérsékletarányoknál:

180

Re

a) Ay=0,2 és b) Ay=0,5 rezgési amplitúdónál
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5.2.2. Az ellenállás-tényező vizsgálata
Összehasonlító számítások:
Keresztirányú rezgés esetén a két ellenállás-tényező azonos (CD = CDfb). Az 5.8 ábra az
ellenállás-tényező időátlagát, az 5.9 ábra az rms értékét mutatja az Ay amplitúdó
függvényében f/St0=0,8 és 0,9 frekvenciahányadosoknál és Re=160 Reynolds-szám esetén. A
CDátl és CDrms értékek mindkét frekvenciahányadosnál nagyon jó egyezést mutatnak Baranyi et
al. (2011) számításaival. Az ábrán látható, hogy a CDátl és CDrms mindkét frekvenciaviszonynál
növekszik

az

amplitúdó

függvényében,

illetve

mindkét

tényezőnél

az

f/St0=0,9

frekvenciahányadoshoz tartozó görbe értékei nagyobbak, mint az f/St0=0,8 értékei. A
szinkronizálódás kezdete itt is a frekvenciaviszony növekedésével a kisebb amplitúdó felé
tolódik el, hasonlóan, mint a felhajtóerő-tényezőnél.
CDátl

Re=160

1,8
1,7
1,6
1,5
1,4
1,3
1,2
1,1
0,08

0,16

0,24

0,32

0,4

Baranyi et al. (2011), f/St0=0,8
Baranyi et al. (2011), f/St0=0,9

0,48

0,56

0,64

Ay

Szerző, f/St0=0,8
Szerző, f/St0=0,9

5.8 ábra A CDátl az amplitúdó függvényében f/St0=0,8 és 0,9 esetén (Re=160)

CD rms

Re=160

0,4
0,3
0,2
0,1
0
0,08

0,16

0,24

0,32

Baranyi et al. (2011), f/St0=0,8
Baranyi et al. (2011), f/St0=0,9

0,4

0,48

0,56

0,64

Ay

Szerző, f/St0=0,8
Szerző, f/St0=0,9

5.9 ábra A CDrms az amplitúdó függvényében f/St0=0,8 és 0,9 esetén (Re=160)
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A Reynolds-szám hatása:
Egyenletes áramlásba helyezett álló körhengernél a CD időátlaga parabolikus jellegű (lásd 3.9
ábra), míg az rms értéke közel lineárisan növekszik (lásd 3.8 ábra) a Re szám függvényében.
Rezgő áramlásnál az 5.10a) ábra a CDátl, az 5.10b) ábra pedig a CDrms értékeit mutatja a
Reynolds-szám függvényében f/St0=0,8 esetén négy amplitúdó értéknél (Ay=0,20; 0,30; 0,40;
0,50). Az ábrán megfigyelhető, hogy az ellenállás-tényező időátlaga a Reynolds-szám
növekedésével csökken, ugyanúgy, mint álló hengernél, főleg kis amplitúdónál. Az rms érték
Re növekedésével nő, hasonlóan, mint az álló körhenger körüli áramlásnál, de nem olyan
nagy intenzitással.
a)

b)

CDátl

f/St0=0,8

1,6

CD rms

f/St0=0,8

0,2

1,5

0,15

1,4
0,1
1,3
0,05

1,2

0

1,1
100
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120
140
160
120
140
160
180
Ay=0,2
Ay=0,3
Ay=0,2
Ay=0,3
Re
Ay=0,4
Ay=0,5
Ay=0,4
Ay=0,5
5.10 ábra A (a) CDátl és a (b) CDrms a Reynolds-szám függvényében f/St0=0,8 esetén

180

Re

A hőmérsékletarányok hatása:
A párhuzamos áramlásba helyezett álló és fűtött hengernél azt az eredményt nyertük, hogy
Re=160 esetén a henger felületi hőmérséklet növekedésével a CD időátlaga növekszik, míg a
CDrms csökken. Az ellenállás-tényező időátlaga hasonlóan viselkedik a rezgő áramlásba
helyezett fűtött hengernél, vagyis az ellenállás-tényező időátlaga egy adott amplitúdónál
növekszik a hőmérséklet növekedésével (5.11a) ábra). Az rms értékek viszont fordítva
viselkednek, mint egyenletes áramlásnál, a hőmérséklet növekedésével egy adott Ay értéknél
növekednek (5.11b) ábra). Az ábrán úgy látszik, hogy kis amplitúdónál egybeesnek ezek az
értékek, de az átlagos eltérés 4% a fűtetlen henger (T*=1) és a T*=1,1 eset között, míg
T*=1,5-nél az eltérés már 16%, ami igen jelentős növekedés. Az rms érték a jelingadozás
amplitúdójára jellemző és a rezgés amplitúdója nagyobb hatást gyakorol rá, mint a
hőmérséklet változása.
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a)

b)

CDátl

CDrms

Re=160, f/St0=0,8
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1,55

0,2

1,45

0,15
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0,1

1,25
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1,15

Re=160, f/St0=0,8

0
0,1

0,21

0,32

T*=1,0
T*=1,2

0,43
T*=1,1
T*=1,5

0,54

0,1

Ay

0,21

0,32

T*=1,0
T*=1,2

0,43

0,54

T*=1,1
T*=1,5

Ay

5.11 ábra A (a) CDátl és a (b) CDrms az Ay függvényében különböző hőmérsékletarányoknál

Az 5.12a) ábra a CDátl, az 5.12b) a CDrms tényezőket mutatja a Reynolds-szám
függvényében Ay=0,20 esetén. A henger felületi hőmérsékletének növekedésével az
ellenállás-tényező időátlaga és a CDrms értékek növekednek egy adott Reynolds-számnál és
amplitúdó értéknél. (Ugyanez a jelenség figyelhető meg nagyobb amplitúdó esetén is.)
a)

b)

CDátl

f/St0=0,8; Ay=0,20

CDrms

1,45

0,05

1,4

0,045

1,35

0,04

1,3

0,035

1,25

0,03

1,2

f/St0=0,8; Ay=0,20

0,025
100
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T*=0,9
T*=1,1

140

160
T*=1,0
T*=1,5

180

100
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120
T*=0,9
T*=1,1

140

160
T*=1,0
T*=1,5

180

Re

5.12 ábra A (a) CDátl és a (b) CDrms a Re szám függvényében különböző hőmérsékletarányoknál (Ay=0,20)

5.2.3. A mechanikai energiaátadás vizsgálata
Az áramlás jellemzői egy átmeneti tartomány után periodikussá válnak a szinkronizálódási
tartományban, és így lehetővé válik az idő, mint paraméter kiküszöbölésével az ún.
határciklusok vizsgálata. Keresztirányú rezgés esetén megvizsgáltuk a folyadék és a henger
közti mechanikai energiaátadást, ezzel kapcsolatban a különböző határciklusokat is. Mint már
említettük, Bishop és Hassan (1964) mérései során, illetve Lu és Dalton (1996), Blackburn és
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Henderson (1999) és Blackburn (2003) numerikus számításokkal kimutatták, hogy a
párhuzamos áramlásba helyezett keresztirányban rezgetett körhenger szinkronizálódott
állapotában a felhajtóerő-tényező és a keresztirányú henger-elmozdulás között mérhető
fázisszögben hirtelen ugrás léphet fel, amikor a henger rezgési frekvenciája közel esik az
adott Reynolds-számhoz tartozó álló hengerre vonatkozó dimenzió nélküli örvényleválási
frekvenciához. Blackburn és Henderson (1999) azt tapasztalták, hogy az energiacsere értéke
előjelet vált, amikor az előbb említett fázisszög-ugrás fellép. Az 5.13 ábra a
hengerelmozdulást (y0) és a felhajtóerő-tényező időbeli változását mutatja a szinkronizálódási
tartományban Ay=0,20; 0,40 és 0,50 rezgési amplitúdóknál Re=160 esetén. Az ábrán
megfigyelhető, hogy egy adott időpillanatban (függőleges vonal) mekkora fáziseltérésben
vannak a különféle amplitúdóhoz tartozó felhajtóerő-tényező és a keresztirányú elmozdulás.
CL

T*=1,0

0,12

0,06

0

-0,06

-0,12
200

205
Ay=0,20

Ay=0,40

210
Ay=0,50

215
y0

t

5.13 ábra A CL időbeli változása különböző amplitúdóknál (Re=160)

Az 5.14 ábra az E mechanikai energiaátadást ábrázolja az Ay amplitúdó függvényében
f/St0=0,8 és 0,9 frekvenciaviszonynál Re=160 esetén. A folyadék és a henger közötti
energiacsere az amplitúdó függvényében először növekszik, amíg el nem ér egy maximum
értéket, majd utána meredeken csökken és végül E értéke előjelet vált. Az ábrán
megfigyelhető, hogy a magasabb frekvenciahányadoshoz tartozó görbéhez nagyobb E érték
tartozik (Ay<0,57 esetén). A kapott eredmények nagyon jó egyezést mutatnak Baranyi et al.
(2011) értékeivel. Ahol az E negatív, ott a henger ad át energiát a folyadéknak; ilyenkor az
áramlás fékezni igyekszik a henger mozgását. Ahol az E pozitív értékű, ott előfordulhat a
rugalmasan felfüggesztett hengernél az örvényleválás által keltett rezgés (VIV: Vortexinduced vibration) (Leontini et al., 2006b). Ebből a szempontból a negatív értékek kevésbé
veszélyesek.
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E

Re=160

0,30
0,15
0,00
-0,150,07

0,17

0,27

0,37

0,47

0,67 Ay

0,57

-0,30
-0,45
-0,60
-0,75
Baranyi et al. (2011), f/St0=0,8
Baranyi et al. (2011), f/St0=0,9

Szerző, f/St0=0,8
Szerző, f/St0=0,9

5.14 ábra Energiacsere az amplitúdó függvényében (f/St0=0,8 és 0,9)

A Reynolds-szám hatása:
Megvizsgáltuk, hogy az E energiaátadás hogyan változik a Reynolds-szám növekedésével. Az
5.15 ábra az energiaátadást mutatja az amplitúdó függvényében Re=120 és 160 esetén
(f/St0=0,8). Az Re=160 Reynolds-számhoz tartozó görbe a kisebb Re számú felett van a
vizsgált tartományban. Mindkét görbénél van egy helyi maximum, majd az amplitúdó további
növelésével el kezd csökkenni és végül előjelet vált az energiaátadás. A nagyobb Reynoldsszámú esetnél az előjelváltás nagyobb amplitúdó értéknél következik be.
E

f/St0=0,8
0,1

0,05
0
0,15
-0,05

0,25

0,35

0,45

0,55

-0,1
-0,15
-0,2
Re=120

Re=160

Ay

5.15 ábra Mechanikai energiaátadási tényező az amplitúdó függvényében

A hőmérsékletarány hatása:
A henger és a folyadék közötti mechanikai energiaátadást a felhajtóerő-tényező változása, a
rezgési amplitúdó, frekvencia és a Reynolds-szám befolyásolja. Az 5.16 ábrán
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megfigyelhetjük, hogy egy adott amplitúdónál (Ay=0,20) a CL időbeli változása a
hőmérsékletaránytól is függ. Jelentős változás a T*=1,5 hőmérsékletaránynál van.
Az 5.17 ábra a mechanikai energiaátadást mutatja az amplitúdó függvényében különböző
hőmérsékletarányoknál (Re=160, f/St0=0,8). Az ábrán a szaggatott vonal az energiaátadás
maximum értékeit köti össze, amiből látható, hogy a hőmérsékletarány növekedésével egyre
kisebb az energiacsere maximális értéke és ezt egyre kisebb amplitúdónál éri el. Ez a jelenség
mind az öt vizsgált Reynolds-számra igaz, itt a Re=160 esetet mutatjuk be. Megállapíthatjuk,
hogy az energiacserét nem csak a rezgési amplitúdó, frekvencia és a Reynolds-szám
befolyásolja, hanem a henger felületi hőmérséklet is.
Ay=0,20

CL
0,15
0,1
0,05
0
-0,05
-0,1
-0,15
200

205
T*=1,0

210

T*=1,1

215

T*=1,2

t

T*=1,5

5.16 ábra A CL időbeli változása különböző hőmérsékletarányoknál (Re=160, Ay=0,20)

E

Re=160
0,1

0
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0,54
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5.17 ábra Energiacsere az amplitúdó függvényében különböző hőmérsékletarányoknál
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5.2.3.1. Az (y0,CL) határciklus
Az E mechanikai energiacsere mennyiség geometriai jelentése keresztirányú rezgésnél az
(y0,CL) határciklusok által határolt előjelhelyes terület. Az (5.4) egyenlet integrálásából
látszik, hogy az E mennyiség akkor pozitív, ha a hozzá tartozó határciklus görbéje az
óramutató járásával megegyező irányítású. A CL felhajtóerő-tényező időbeli változása
jelentősen különbözik egymástól az amplitúdó növelésével (5.13 ábra), amelyek a jelek
különböző időátlagát és rms értékét eredményezik. Ezek a változások a (y0,CL) határciklusok
görbéjét is jelentősen megváltoztatja. Az 5.18a) ábra a (y0,CL) határciklusokat mutatja
különböző amplitúdóknál (Re=160, f/St0=0,8). A könnyebb áttekintés miatt az 5.18b) ábra az
ehhez az esethez tartozó E értékét ábrázolja az Ay függvényében. A lock-in tartomány
kezdetén (Ay=0,16) a határciklus görbéje egy ellipszis. Az amplitúdó növelésével az ellipszis
területe növekszik, majd a E maximumánál (Ay≈0,30) az ellipszis elkezd torzulni, és az E
jelének pozitívból negatívba történő váltásakor az ellipszis közepe összenyomódik, de
továbbra is szabályos alakzat marad. Negatív energiacsere esetén pedig újra kiszélesedik a
görbe, de már nem lesz ellipszis alakú (Ay=0,50). A pozitív E értékekhez tartozó határciklus
görbéje az óramutató járásával megegyező irányítású, az Ay=0,50 amplitúdónál E negatív;
ebben az esetben a határciklus irányítása is megfordul (5.18a) ábra).
a)

b)
T*=1,0
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E
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f/St0=0,8

0,1
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0
0,16

0
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0,4
Ay=0,30

0,6

Re=160
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y0

5.18 ábra a) A (y0,CL) határciklusok különböző amplitúdóknál (Re=160, T*=1)
b) Mechanikai energiacsere az amplitúdó függvényében (Re=160)
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A hőmérsékletarány hatása:
Az 5.16 ábrán a felhajtóerő-tényező időbeli változásánál láttuk, hogy a CL tényező maximális
értéke a hőmérsékletarány növekedésével nő és ez szintén befolyásolja a mechanikai
energiaátadás értékét. Az 5.19a) ábra a (y0,CL) határciklusokat mutatja az Ay=0,20 esetén, az
5.19b) ábra pedig az Ay=0,50 amplitúdó esetén különböző hőmérsékletarányoknál (Re=160,
f/St0=0,8). A görbék irányítottsága az óramutató járásával megegyező Ay=0,20 amplitúdónál,
illetve ellenkező irányítottságú Ay=0,50, így az utóbbi esetben minden T* értékhez negatív E
tartozik (5.17 ábra). Mindkét ábrán láthatjuk, hogy a görbék két azonos ponton mennek át. Ha
ezeket a pontokat összekötjük egy egyenessel, akkor az egyenes mentén a hőmérséklet
hatására a határciklus görbéi elfordulnak.
a)
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b)
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0,4

0,6

y0

5.19 ábra A (y0,CL) határciklus különböző hőmérsékleteknél a) Ay=0,20 és b) Ay=0,50 esetén

5.2.3.2. A (CD,CL) határciklus
Az 5.20a) ábra az ellenállás-tényező időbeli változását mutatja fűtetlen hengernél különböző
amplitúdó értékeknél. Az ábrán látható, hogy a rezgési amplitúdó növelésével egyre nagyobb
lesz az ellenállás-tényező amplitúdója. A felhajtóerő tényezőhöz hasonlóan a hőmérséklet
növekedésével CD amplitúdója tovább növekszik, de nem tapasztaltunk torzultságot sem az Ay
növelésénél, sem a hőmérsékletarány változásánál. Az 5.20b) ábra a (CD,CL) határgörbét
mutatja fűtetlen henger esetén különböző amplitúdóknál. A (CD,CL) határgörbe az óramutató
járásával megegyező irányítású egészen addig, amíg a felhajtóerő-tényező és a keresztirányú
elmozdulás között mérhető fázisszögben ugrás nem lép fel, ekkor a határgörbe ellenkező
irányítottságú lesz (Ay=0,50).
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5.20 ábra Az (a) a CD időbeli változása és (b) a (CD,CL) határgörbék különböző rezgési amplitúdónál

5.2.4. A hőmérséklet hatása a Nusselt-számra
A 4. fejezetben a fűtött álló hengernél vizsgáltuk meg a hőátadási tényezőt, ennek során a
henger felületén felírtuk az Nueff eloszlását különféle hőmérsékletarányoknál Re=150
Reynolds-szám esetén (4.7a) ábra). Azt tapasztaltuk, hogy a torlópontban (   0 ) a
legnagyobb a Nusselt-szám értéke, a henger felületén először erősen csökken, amíg el nem éri
a leválási pontot, ahol az eloszlás minimális értéke található. Ezután a Nusselt-szám kis
mértékben ismét növekedni kezd a hátsó torlópontig (   180 ). A T* növekedésével csökken
az effektív Nusselt-szám, illetve a leválási pontban   138  a Nueff értéke mindhárom
hőmérsékletaránynál (T*=1, 1,1 és 1,5) közel egybeesik. Oszcilláló áramlásba helyezett fűtött
hengernél is megvizsgáltuk az effektív Nusselt-szám eloszlását a henger felületén különféle
hőmérsékletarányoknál. Az 5.21 ábra az Ay=0,20 rezgési amplitúdónál mutatja a henger
felületén az effektív Nusselt-számot T*=1; 1,1; 1,2 és 1,5 hőmérsékletarányok esetén,
f/St0=0,8 frekvenciahányadosnál és Re=160 Reynolds-számnál. A henger felületén a Nusseltszám

eloszlása

hasonló,

mint

egyenletes

áramlásba

helyezett

henger

esetén,

a

hőmérsékletarány növekedésével itt is csökken az Nueff értéke.
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5.21 ábra A Nueff a henger felületén Ay=0,20 amplitúdónál (f/St0=0,8, Re=160)

Az 5.22 ábra az effektív Nusselt-szám eloszlását mutatja a henger felületén egy
örvényleválási perióduson belül T*=1,5, Ay=0,20 amplitúdónál és Re=160 Reynolds-szám
esetén. Az ábrán a leválási periódust 4 időpillanatban jelenítettük meg, ahol a τ
dimenziónélküli időpillanatban a legnagyobb az elmozdulás. Párhuzamos áramlásba helyezett
álló henger esetén a Nusselt-szám a henger felületén egy perióduson belül csak a leválási
pontok között volt jelentős (4.8 ábra), míg rezgő mozgásnál az egész felületen érzékelhető a
változás.
Nueff

T*=1,5
Ay=0,20, Re=160

11
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τ+P/2
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τ+P/4
τ+3P/4

360
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5.22 ábra A Nueff a henger felületén egy örvényleválási periódusban (Ay=0,20, f/St0=0,8, Re=160)

A henger felületére vett átlagos Nusselt-szám időbeli átlagértékét is megvizsgáltuk. Az
5.23 ábra az időátlagolt Nueff értékeket mutatja az amplitúdó függvényében különféle
hőmérsékletarányoknál egy adott f/St0=0,8 frekvenciahányadosnál és Re=160 Reynolds78
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számnál. Az Nueff értéke az amplitúdó függvényében közel lineárisan növekszik. A
hőmérsékletarány növekedése az átlagos Nusselt-szám értékének csökkenését okozza állandó
Reynolds-számnál.
Nueff

Re=160

6,8
6,6
6,4
6,2
6
5,8
5,6
0,1

0,21
T*=1,0
T*=1,2

0,32
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T*=1,1
T*=1,5

0,54

Ay

5.23 ábra Az időátlagolt Nueff az amplitúdó függvényében (f/St0=0,8, Re=160)

Az 5.24 ábra az időátlagolt Nueff értékeket a Reynolds-szám függvényében mutatja
különféle hőmérsékletarányoknál rögzített amplitúdó értéknél (Ay=0,20) és f/St0=0,8
frekvenciahányadosnál.

Az

Nueff

értéke

egy

adott

rezgési

amplitúdónál

és

hőmérsékletaránynál a Reynolds-szám függvényében növekszik, hasonlóan, mint párhuzamos
áramlásba helyezett fűtött álló henger esetén (lásd 4.9 ábra).
Nueff

f/St0=0,8; Ay=0,20

8
7
6
5
4
100

120
T*=0,9
T*=1,1

140

160
T*=1,0
T*=1,5

180

Re

5.24 ábra Az időátlagolt Nueff a Re szám függvényében különféle hőmérsékletarányoknál (f/St0=0,8, Ay=0,20)
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5.3. Hosszirányú rezgés
A főáramlással párhuzamos irányban, vagyis hosszirányban rezgő henger körül kialakuló
áramlás vizsgálatával kevesebben foglalkoznak, pedig a hosszirányú rezgés is igen fontos.
Például 1995-ben a Monju atomerőmű hőmérséklettokjainak repedését is a hosszirányú rezgés
okozta, melynek következtében akkor leállították és azóta sem indították újra az
atomerőművet (Nishihara et al., 2005). Hosszirányban történő rezgésnél megvizsgáltuk a
rezgési amplitúdó és a hőmérséklet hatását a felhajtóerő- és ellenállás-tényezőkre, valamint a
mechanikai energiaátadási tényezőre egy adott frekvenciahányadosnál (f/St0=0,8) és két
Reynolds-számnál (Re=100 és 120).
Az 5.25 ábra fűtetlen esetben mutatja a CL felhajtóerő-tényező időátlagát (CL=CLfb) a
rezgési amplitúdó függvényében Re=100 és 120 esetén összehasonlítva Baranyi et al. (2010)
számítási eredményeivel. A nemlineáris problémának két lehetséges megoldása van, így két
ún. állapotgörbét kapunk. Az, hogy a két megoldás közül melyik alakul ki, az a paraméterek
együttesétől (Re, Ax, f,) és a kezdeti feltételtől függ (Baranyi, 2008). Az ábrán látható, hogy a
megoldás két állapotgörbe közötti ugrásokat tartalmaz, ami megtalálható Baranyi (2009) és
Baranyi et al. (2010) munkáiban is. A Baranyi által alkalmazott sajátkódú programnál, amely
a véges differenciák módszerére épül, egy rezgő mozgást végző körhengert helyeznek egy
homogén párhuzamos áramlásba. Az ábrán megfigyelhető, hogy a két módszernél az ún.
állapotgörbék megegyeznek a két Reynolds-szám esetén, de az ugrások száma és helye
többnyire különbözik. Lei és Mian (2010) azt tapasztalta, hogy az ugrások függetlenek a
Strouhal-számtól és a rezgési frekvenciától, de az ugrások nagysága nem. Az ábrán látható,
hogy az állapotgörbék egymás tükörképei (Baranyi et al., 2010), ha a felhajtóerő-tényező
abszolút értékét ábrázolnánk, akkor egy görbére esnének az értékek. Az 5.25a) és b) ábráit
összehasonlítva megfigyelhető, hogy a Reynolds-szám növekedésével a szinkronizálódási
tartomány kezdete eltolódik a kisebb rezgési amplitúdó felé (Baranyi et al., 2010), valamint
alakja is megváltozik. Baranyi et al. (2010) ugyanerre a megállapításra jutottak a felhajtóerőtényező rms értékeinek vizsgálatakor, de szélesebb Reynolds-szám tartományt (Re=60−350)
vizsgáltak meg.
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a) Re=100
0,6
0,4

CL

0,2
0,0
0,35

0,4

0,45

0,5

0,55

0,6

0,65

0,7

0,75

-0,2
-0,4
-0,6
Baranyi et al. (2010), Re=100

Szerző, Re=100

Ax

b) Re=120
0,6
0,4
0,2

CL
0,0
0,35

0,4

0,45

0,5

0,55

0,6

0,65

0,7

0,75

-0,2
-0,4
-0,6
Baranyi et al. (2010), Re=120

Szerző, Re=120

Ax

5.25 ábra Fűtetlen esetben a felhajtóerő-tényező az amplitúdó függvényében (a) Re=100 és (b) Re=120 esetén

Az 5.26 ábra a fűtetlen (T*=1) és fűtött (T*=1,5) henger esetén mutatja a felhajtóerőtényező időátlagát a rezgési amplitúdó függvényében. Az ábrán a két állapotgörbe közel
azonos, de a szinkronizálódási tartomány kezdete a henger fűtésével a kisebb rezgési
amplitúdó felé eltolódik. A szinkronizálódási tartomány fűtetlen esetben Ax=0,35
amplitúdónál kezdődik, míg fűtött hengernél Ax=0,305 értéknél. A melegítés hatására a CL
állapotgörbe alakja és nagysága nem változik meg, ugyanarra a görbére esik, csak a lock-in
kezdete eltolódik a kisebb rezgési amplitúdó felé.
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Re=120

0,6
0,4
0,2

CL 0,0
0,3

0,35

0,4

0,45

0,5

0,55

0,6

0,65

0,7

0,75

-0,2
-0,4
-0,6
Szerző, T*=1,0

Szerző, T*=1,5

Ax

5.26 ábra A felhajtóerő-tényező az amplitúdó függvényében T*=1 és 1,5 hőmérsékletaránynál

A felhajtóerő- és az ellenállás-tényező rms értékénél, illetve az ellenállás-tényező
időátlagánál csak egy állapotgörbe figyelhető meg (Baranyi, 2009). Az 5.27 ábra a CLrms
értékeket mutatja a rezgési amplitúdó függvényében Re=100 és Re=120 Reynolds-számoknál
T*=1,0 esetben. Itt is jó az egyezés Baranyi et al. (2010) számításaival. A felhajtóerő-tényező
rms értéke növekszik a rezgési amplitúdó növekedésével, az Re=120 Reynolds-számhoz
tartozó rms görbe a Re=100 görbe felette van. Ugyanezt látjuk az ellenállás-tényező
időátlagánál (5.29 ábra). Ezen az ábrán is megfigyelhető, hogy a Reynolds-szám
növekedésével a szinkronizálódási tartomány kezdete a kisebb amplitúdó felé eltolódik,
ugyanúgy, mint Baranyi et al. (2010) számításainál.
CLrms 0,75
0,65

0,55

0,45

0,35
0,35

0,45

Baranyi et al. (2010), Re=100
Baranyi et al. (2010), Re=120

0,55

0,65

0,75

Szerző, Re=100
Szerző, Re=120

Ax

5.27 ábra A CLrms az amplitúdó függvényében Re=100 és Re=120 esetén (T*=1,0)
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Az 5.28 ábrán megfigyelhető, hogy az ellenállás-tényező időátlaga az amplitúdó
növekedésével növekszik. Látható, hogy a CD időátlaga Re=120 Reynolds-szám esetén
nagyobb, mint a kisebb Re=100 Reynolds-számnál, szinte a teljes vizsgált rezgési amplitúdó
tartományban.
CDátl

1,95
1,85
1,75
1,65
1,55
1,45
1,35
0,35

0,45

0,55

Baranyi et al. (2010), Re=100
Baranyi et al. (2010), Re=120

0,65

0,75

Ax

Szerző, Re=100
Szerző, Re=120

5.28 ábra Az ellenállás-tényező az amplitúdó függvényében Re=100 és Re=120 esetén (T*=1,0)

Az 5.29 ábrán az ellenállás-tényező időátlaga látható a dimenziótlan rezgési amplitúdó
függvényében T*=1 és 1,5 hőmérsékletarányoknál Re=120 Reynolds-számnál. Az ábrán
megfigyelhető, hogy a fűtés bizonyos amplitúdó határig növeli a CDátl értékét. Nagy
amplitúdók esetén (körülbelül Ax>0,6 felett) az ellenállás-tényező időátlaga már közel azonos
fűtetlen és fűtött esetben, vagyis a rezgési amplitúdó hatása a henger ellenállására nagyobb a
hőmérséklet hatásánál.
CDátl
1,85
1,75
1,65
1,55
1,45
1,35
0,3

0,35

0,4
T*=1,0

0,45

0,5

0,55
T*=1,5

0,6

0,65

0,7

Ax

5.29 ábra A CD időátlaga az amplitúdó függvényében T*=1 és 1,5 hőmérsékletaránynál Re=120 esetén
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Az 5.30 ábra a CDfbrms értéket mutatja a rezgési amplitúdó függvényében T*=1 és 1,5
hőmérsékletarányoknál Re=120 Reynolds-számnál. Fűtetlen henger esetén az értékek jó
egyezést mutatnak Baranyi et al. (2010) értékeivel. A CDfbrms értékek hasonlóan viselkednek,
mint keresztirányú rezgésnél, vagyis CDfbrms növekszik a hőmérséklet növekedésével.
Egyenletes áramlásba helyezett álló henger esetén éppen fordított ez a jelenség.
CDfbrms
1,8
1,6
1,4
1,2
1,0
0,8
0,6
0,3

0,4

Baranyi et al. (2010), T*=1,0
Szerző, T*=1,5

0,5

0,6
Szerző, T*=1,0

0,7

Ax

5.30 ábra A CDfbrms az amplitúdó függvényében T*=1 és 1,5 hőmérsékletaránynál Re=120 esetén

A henger és a folyadék közti mechanikai energiaátadási tényező változását is
megvizsgáltuk az amplitúdó függvényében. Az 5.31 ábra a mechanikai energiaátadási
tényezőt mutatja a rezgési amplitúdó függvényében: az 5.31a) T*=1 és Re=100 és 120
Reynolds-számoknál, illetve az 5.31b) Re=120 esetén T*=1 és 1,5 hőmérsékletaránynál.
Fűtetlen henger esetén (T*=1) Re=100 és 120 Reynolds-számoknál a mechanikai
energiaátadási tényező között kicsi az eltérés, nagyobb amplitúdónál ez ~2% eltérést jelent.
Korábbi vizsgálatainknál Re=100, 120 és 160 Reynolds-számnál is ugyanezt a jelenséget
tapasztaltuk (Baranyi et al.; 2011). Az energiaátadási tényező hosszirányú rezgésnél az
általunk eddig vizsgált esetekben mindig negatív volt (azaz az áramlás csillapítani igyekszik a
hengermozgást), ahogy az 5.31 ábra mutatja, és az amplitúdóval növekvő abszolút értékű
függvény. Az energiaátadási tényező abszolút értéke növekszik a hőmérsékletarány
növekedésével is.
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a)
E

b)
E

T*=1,0

0,35
-0,7

0,45

0,55

0,65

0,75

Ax

-1,2

Re=120
0,3

0,4

0,5

0,6

0,7 A
x

-0,6

-1,4

-1,7
-2,2
-2,2
-3,0

-2,7
-3,2

-3,8
Baranyi et al. (2010), Re=100

Szerző, Re=100

Baranyi et al. (2010), Re=120

Szerző, Re=120

Szerző, T*=1

Szerző, T*=1,5

5.31 ábra A mechanikai energiacsere az amplitúdó függvényében a) T*=1 és Re=100 és 120 esetén;
b) T*=1 és 1,5 hőmérsékletaránynál és Re=120 esetén

5.3.1. A hőmérséklet hatása a Nusselt-számra hosszirányú rezgés esetén
A korábbi számításainknál, ahol az egyenletes áramlásba helyezett álló fűtött henger esetét
vizsgáltuk, azt tapasztaltuk, hogy a Nusselt-szám értéke a Reynolds-szám növekedésével nő,
illetve rögzített Reynolds-számnál a hőmérsékletarány növekedésével csökken (Bolló, 2010c).
Keresztirányú rezgésnél a Nusselt-szám közel lineárisan növekszik a rezgési amplitúdó
függvényében, rögzített amplitúdónál a hőmérsékletarány növekedésével pedig csökken.
Hosszirányú rezgés esetén is csökken a Nueff

értéke egy adott amplitúdónál a

hőmérsékletarány növekedésével. Az 5.32 ábra az időátlagolt Nueff értékeket mutatja az
amplitúdó függvényében T*=1 és 1,5 hőmérsékletarányoknál f/St0=0,8 frekvenciahányadosnál
és Re=120 Reynolds-számnál. Az ábrán látszik, hogy a Nusselt-szám értéke mindkét
hőmérsékletarány esetén először növekszik a rezgési amplitúdó növekedésével, majd elérve
egy maximum értéket (Ax≈0,55) elkezd kissé csökkenni a Nusselt-szám (hőátadás). A
hőmérsékletarány növekedésével a Nusselt-szám értéke csökken, de a görbe jellege
változatlan marad. Más Reynolds-szám értékeknél (Re=100, 160) is ezt tapasztaltuk. A
Nusselt-szám jellege a rezgési amplitúdó függvényében eltér a keresztirányú rezgés során
tapasztalttól (lineárisan növekszik), ami abból következhet, hogy keresztirányú rezgésnél a
henger a mozgása során rendszeresen hideg levegővel találkozik, a hosszirányú rezgésnél
pedig nem. A számításaink látszólag ellentmond Karanth et al. (1994) numerikus
85

DOI: 10.14750/ME.2013.025

eredményeinek, akik azt tapasztalták, hogy az amplitúdó növekedésével a Nusselt-szám
növekszik. A tanulmányukban azonban, melyben a hosszirányban rezgetett és fűtött hengert
vizsgálták Re=200 esetén, csak három amplitúdó értéket (Ax=0; 0,25 és 0,5) vizsgáltak,
amelyek valószínűleg a növekedési tartományba esnek.
Nueff
6,0

5,8

5,6

5,4

5,2
0,3

0,35

0,4

0,45

0,5

T*=1,0

0,55

0,6

0,65

T*=1,5

0,7

0,75

Ax

5.32 ábra Nueff az amplitúdó függvényében T*=1 és 1,5 hőmérsékletaránynál Re=120 esetén

5.3.2. Az ugrás környezetének vizsgálata
A felhajtóerő-tényező időátlagánál láthattuk (lásd az 5.25 ábrát), hogy két állapotgörbe van,
amelyek egymás tükörképei és a CL tényező e két állapotgörbén helyezkedik el. Azt is
megfigyeltük, hogy az ugrások helyei nem mindig azonosak Baranyi et al. (2010) értékeivel,
ez az eltérő számítási eljárás alkalmazása miatt lehet. Ennek tisztázására a két módszerrel
számolt értékek közül kerestünk egy olyan ugrás előtti és utáni állapotot fűtetlen esetben
(T*=1,0), amelyek közel egybeesnek.
Az 5.33 ábra a CL időbeli változását mutatja az ugrás előtt és után Re=100 és f/St0=0,8
esetén. A vékony vonal az ugrás előtti (Ax1=0,5293), a vastag vonal az ugrás utáni (Ax2=0,53)
állapotot mutatja. Baranyi et al. (2010) vizsgálatai azt mutatták, hogy a CL időbeli változása
az ugrás előtti ill. utáni hengerrezgési frekvenciánál a henger azonos helyzetéhez tartozó
áramképek egymás közel tükörképei, valamint a rezgési frekvencia két különböző értékéhez
tartozó határciklusok alapvetően különböztek egymástól. A CL időbeli megváltozását az adott
amplitúdó környezetében fellépő örvényszerkezetbeli változás okozza. Az 5.33 ábrán látszik,
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hogy a felhajtóerő-tényező időbeli változása jelentősen különbözik, a két jel ellenfázisban van
(180º fázisszög mutatkozik a két jel között) és egymásnak közel tükörképei.
CL

1,2
0,8
0,4
0,0
-0,4
-0,8
-1,2
150

170

190
Ax1=0,5293

210

230

250

t

Ax2=0,53

5.33 ábra A CL időbeli változása: Ax1=0,5293 (vékony vonal), Ax2=0,53 (vastag vonal) Re=100

A határciklusok vizsgálatánál olyan ugrást választottunk az összehasonlítás céljából, amely
közel egybeesik Baranyi et al. (2011) ugrási értékével. Az 5.34 ábra a (CD, CL) határciklust
mutatja Re=100 esetén: 5.34a) ábra Baranyi et al. (2011) vékony vonal az ugrás előtti, vastag
vonal az ugrás utáni; valamint 5.34b) ábra is ugyanezt mutatja a szerző által számolt
értékekkel. Összehasonlítva a két különböző módszerrel számolt határciklus görbét, nagyon jó
egyezés mutatkozik. Az ábrán jól látható, hogy mindkét esetben az ugrás előtti görbe (vékony
vonal) közel tükörképe az ugrás utáni (vastag vonal) görbének. Ezenkívül a két görbe
irányítottsága éppen ellenkező jellegű.
Az 5.35a) ábra Baranyi et al. (2011) ill. 5.35b) ábra a szerző által számolt (x0/Ax; CL)
határciklust mutatja az ugrás előtt és után Re=100 esetén a fent említett amplitúdó értékeknél.
Az ugrás előtti határciklus görbéje (vékony vonal) az óramutató járásával ellenkező
irányítású, ekkor CL időátlaga negatív (lásd az 5.25a) ábrát). Az ugrás után a határciklus
görbéje (vastag vonal) ellenkező irányítottságú lesz, ekkor a felhajtóerő-tényező időátlaga
pozitív. Hasonlóan, mint az 5.34 ábra határciklusai, itt is tükörképei egymásnak az ugrás előtti
és utáni görbék. A szerző által számított határciklus görbék jó egyezést mutatnak Baranyi et
al. (2011) görbéjével.
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b)
CL

a)
CL
1,2

1,2

0,8

0,8

0,4

0,4

0,0

0,0

-0,4

-0,4

-0,8

-0,8

-1,2

-1,2
0

1
Ax1=0,529

2
Ax2=0,5293

3

0

CD

1
Ax1=0,5293

2
Ax2=0,53

3

CD

5.34 ábra A (CD,CL) határciklus (Re=100);
(a) Baranyi et al. (2011): vékony vonal: Ax1=0,529, vastag vonal: Ax2=0,5293;
(b) Szerző: vékony vonal: Ax1=0,5293, vastag vonal: Ax2=0,53.

a)
CL

b)
CL

1,2

1,2

0,8

0,8

0,4

0,4

0,0

0,0

-0,4

-0,4

-0,8

-0,8

-1,2

-1,2
-1,2

-0,8

-0,4

Ax1=0,529

0,0

0,4

Ax2=0,5293

0,8

1,2

x0/Ax

-1,2

-0,8

-0,4

Ax1=0,5293

0,0

0,4

Ax2=0,53

0,8

1,2

x0/Ax

5.35 ábra Az (x0/Ax,CL) határciklus (Re=100);
(a) Baranyi et al. (2011): vékony vonal: Ax1=0.529, vastag vonal: Ax2=0,5293;
(b) Szerző: vékony vonal: Ax1=0,5293, vastag vonal: Ax2=0,53

Az ugrás előtt (Ax1=0,5293) és után (Ax2=0,53) a hengerről leváló örvények is
megváltoznak, éppen az ellenkező oldalon történik a leválás. Az 5.36 ábrán az
örvénykontúrok láthatók egy örvényleválási periódusban az ugrás előtt (1. oszlop) és az ugrás
után (2. oszlop). Az első és az utolsó kép között egy teljes örvényleválási ciklus telt el. Az
első és az utolsó kép a henger azonos helyzetéhez tartozik, látható, hogy az örvényképek
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természetesen azonosak. Az ábrasorozat bemutatja a hengerről leváló örvények keletkezését
és tovaterjedését.
Ax1=0,5293

Ax2=0,53

τ

τ+P/4

τ+P/2

τ+3P/4

τ+P

5.36 ábra Örvénykontúr az ugrás előtt (Ax1=0,5293) és után ( Ax2=0,53) különböző periódusokban
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Az ábrán megfigyelhető, hogy az ugrás előtti (1. oszlop) és ugrás utáni (2. oszlop)
örvényképek egymásnak a tükörképei. Látható még, hogy hosszirányú rezgés esetén a
hengerről leváló örvények párosával haladnak tovább, míg keresztirányú rezgésnél
(Anagnostopoulos, 2000; Leontini et al., 2006a), vagy egyenletes áramlásba helyezett álló
henger esetén (Zdravkovich, 1997) az örvények egyesével haladnak (lásd 4.6 ábra).

5.4. Összefoglalás
Kereszt- és hosszirányú rezgésnél a Reynolds-szám és a rezgési amplitúdó szisztematikus
vizsgálatára került sor fűtetlen és fűtött henger esetén. Mindkét rezgés esetén a henger felületi
hőmérsékletének növelésével a szinkronizálódási tartomány a kisebb rezgési amplitúdók felé
tolódik el. Keresztirányú rezgésnél a Nusselt-szám időátlaga a rezgési amplitúdó illetve a
Reynolds-szám függvényében is növekszik, azonban rögzített Reynolds-számnál és rezgési
amplitúdónál az effektív Nusselt-szám csökken a hőmérsékletarány növekedésével.
Hosszirányú rezgésnél az Nueff a rezgési amplitúdó függvényében szisztematikusan vizsgálva
azt tapasztaltuk, hogy csak bizonyos amplitúdóig növekszik a hőátadás, utána csökkenés
figyelhető meg, ami azt jelenti, hogy a nagyobb amplitúdó esetén a hőátadás csökken
(szemben a keresztirányú rezgésnél, ahol egyenletesen növekszik a hőátadás az amplitúdó
függvényében). Ennek oka, hogy keresztirányú rezgésnél a henger a mozgása során
rendszeresen hideg levegővel találkozik, míg hosszirányú rezgésnél nem.
A fűtött rezgő henger eseténél a kutatók nem vizsgálták a felhajtóerő- és az ellenállástényezőket, ezért különféle hőmérsékletarányoknál megvizsgáltuk azokat. A felhajtóerőtényező rms értéke csökken a hőmérsékletarány növekedésével egy adott Reynolds-számnál
és rezgési amplitúdónál. A keresztirányban rezgő fűtött hengernél egy adott Reynoldsszámnál és amplitúdónál az ellenállás-tényező időátlaga növekszik a hőmérsékletarány
növekedésével, hasonlóan, mint álló fűtött hengernél. Ez abból következik, hogy a
hőmérséklet növekedésével a viszkozitás nő, emiatt a falsúrlódás is nő és így az ellenállástényező időátlaga szintén növekvő tendenciát mutat.
A henger és a folyadék közötti pozitív mechanikai energiaátadás (E) a veszélyesebb. A
fűtött henger keresztirányú rezgése esetén az E a rezgési amplitúdó függvényében először egy
maximális értékig növekszik, majd utána meredeken csökken, és végül negatívvá válik. A
hőmérsékletarány növekedésével az energiaátadás maximális értéke egyre kisebb lesz és azt
egyre kisebb amplitúdóknál éri el. Hosszirányú rezgésnél a mechanikai energiaátadás mind
fűtött, mind fűtetlen henger esetén negatív értékű a vizsgált tartományban.
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Az oszcilláló áramlásba helyezett fűtetlen és fűtött henger körüli áramlás vizsgálatára
vonatkozó eredményeket Bolló és Baranyi (2011a); Bolló és Baranyi (2011b); Baranyi et al.
(2011); Bolló (2012b); Bolló és Baranyi (2012) publikációk ismertetik.
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6. ÖSSZEFOGLALÁS
Az értekezés témája a fűtött álló és/vagy különböző rezgőmozgást végző körhenger körüli
kétdimenziós áramlás és hőátadás numerikus vizsgálata. A henger mögötti térben egy igen
bonyolult áramlási jelenség alakul ki, amelynek meghatározása még nehezebb, ha a körhenger
fűtött, illetve ha a henger még mozgást is végez. Az egyszerű geometria ellenére a körhenger
körül kialakuló jelenség modellezése összetett feladat.
Meghatároztuk először a lamináris áramlásába helyezett álló, fűtetlen körhenger körül
kialakuló áramlás számítására alkalmas paramétereket egy CFD szoftver segítségével, úgy,
hogy az elvégzett számítások eredményei gyakorlatilag függetlenek a számítási tartomány
méretétől, a számítási háló kialakításától, valamint az időlépés megválasztásától. A számítási
eredményeket összehasonlítottuk a szakirodalomban található mérési és számítási értékekkel,
melyekkel jó egyezést találtunk, így az összehasonlítás kellően igazolja az eljárás
alkalmazhatóságát. Ezután az alkalmazási tartományt kiterjesztettük a fűtött álló henger,
valamint a kereszt- és hosszirányú rezgő henger esetére is.
A fűtött álló henger esetén a közeg tulajdonságainak hőmérsékletfüggését vizsgáltuk, hogy
az egyes tulajdonságok hőmérsékletfüggésének változása hogyan befolyásolja az áramlási és
hőátadási jellemzőket. Megállapítottuk, hogy a fajhő hőmérsékletfüggése a vizsgált
tartományon elhanyagolható, és így hatása a vizsgált jellemzőkre jelentéktelen. A legerősebb
hatása a kinematikai viszkozitás hőmérsékletfüggésének van, de a sűrűség és a hővezetési
tényező hatása is számottevő az áramlási és hőátadási jellemzőket. Az általunk áttekintett
szakirodalomban a kutatók nem foglalkoztak fűtött henger esetén a felhajtóerő-, az ellenállásés a hátsó nyomástényező vizsgálatával. Ezért elvégeztük e tényezőkre a különféle
hőmérséklet-arányokra (a hengerfelület és a zavartalan áramlás hőmérsékleteinek hányadosa)
vonatkozó szisztematikus vizsgálatokat is.
Következő lépésként megvizsgáltuk a fűtött rezgő körhenger körül kialakuló áramlási és
hőátadási jelenségeket. A számításainkat arra az amplitúdó tartományra korlátoztuk, ahol az
örvényleválás frekvenciája szinkronizálódik a henger rezgési frekvenciájával (lock-in).
Kereszt- és hosszirányú rezgés esetén megvizsgáltuk a Reynolds-szám és a rezgési amplitúdó
hatását, nagy hangsúlyt fektetve a fűtött henger és a közeg közötti hőátadásra.
Megállapítottuk, hogy a hőátadás jelensége eltérően viselkedik kereszt- és hosszirányú rezgés
esetén, valamint a hőmérsékletarány nagysága jelentősen befolyásolja a henger és a folyadék
közötti mechanikai energiaátadást.
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7. SUMMARY
The topic of this thesis is the numerical investigation of the two-dimensional flow around a
heated stationary and/or oscillating circular cylinder oscillating either in in-line or transverse
direction. The cylinder wake is rich in flow phenomena and heating and/or oscillating the
cylinder makes the situation even more complicated. Despite its simple geometry, flow past a
circular cylinder is considered to be a baseline case for more complex cases.
The first step was to determine suitable parameters for the computation of the laminar flow
past an unheated, stationary cylinder so that the results obtained by a finite-volume CFD
software package are practically independent of the size of the computational domain, grid
resolution and time step. The computed results were compared with the available
experimental and computational data in the literature and good agreement was found,
demonstrating that the method is suitable. The method was then applied to the investigation of
a heated stationary cylinder, and later extended to a heated cylinder oscillating either
transversely or in-line.
As heating the cylinder affects temperature-dependent fluid properties, we investigated the
influence of these changing properties on the flow and heat transfer for a heated stationary
cylinder. It was found that the temperature dependence of specific heat is negligible within the
investigated domain, and is thus its influence on the flow is insignificant. Temperature has a
significant effect on the density and the coefficient of thermal conductivity, while the
strongest temperature dependence was seen in the kinematic viscosity; all three have a
considerable effect on the flow and heat transfer. To the best knowledge of the author,
research in the field has not dealt with the analysis of lift, drag and base-pressure coefficients
for heated cylinders. Therefore systematic investigations are carried out for these coefficients
at different temperature ratios (defined as cylinder surface temperature/ambient temperature).
In the next step the flow and heat transfer were investigated for cases when the heated
cylinder is oscillating. Computations are limited to the amplitude domain where the vortex
shedding frequency synchronizes with the frequency of cylinder motion (lock-in). For
transverse and in-line oscillation the effects of Reynolds number and oscillation amplitude are
investigated, with special emphasis on heat transfer between fluid and heated cylinder. It was
found that heat transfer behaviour differs substantially for transverse and in-line oscillation. It
was also found that the temperature ratio has a strong influence on the mechanical energy
transfer between the fluid and the cylinder.
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8. TOVÁBBFEJLESZTÉSI IRÁNYOK, LEHETŐSÉGEK
A disszertációban megfogalmazott kutatómunka számos irányban továbbfejleszthető. Az
egyik a henger(ek) körül kialakuló bonyolultabb áramlási viszonyok kezelése. Ha a rááramlást
nem tekintjük egyfázisú közeg stacionárius áramlásának, akkor kezelnünk kell a periodikus,
esetleg sztochasztikus jellegű peremfeltételeket, illetve a többfázisú vagy nem-newtoni
közegek eseteit is. A geometriát tekintve foglalkozni lehet a véges hosszúságú illetve
többlépcsős hengerek (bordás csövek) eseteivel. A szerkezeti elemek körül kialakuló áramlás
ismerete a szerkezet szilárdságtani és lengéstani méretezése szempontjából igen fontos, de
akusztikai, környezetvédelmi kérdés is felmerül a leváló örvények keltette zaj miatt. A
továbbfejlesztés iránya lehet annak a vizsgálata, hogy a henger felületi érdessége milyen
hatással van az áramlási jelenségre illetve a zaj kialakulására. Erre jó példa lehet az, hogy egy
távvezeték felülete milyen kialakítású legyen ahhoz, hogy minél kisebb legyen a leváló
örvények által keltette zaj. A feladatot tovább bonyolítja a környezet és a kábel közötti
hőmérsékletkülönbség figyelembevétele. A természet erőinek kitett műtárgyak esetén a
későbbi vizsgálatok nem kerülhetik meg a jegesedés és leolvadás jelenségének leírását az
áramlási és hőtani viszonyok függvényében.
A továbbfejlesztés másik irányát a hőcserélők (kemencék stb.) csöveinek komplex
vizsgálata jelenti számunkra. A disszertáció a lamináris áramlás esetét vizsgálta, mely
kiterjeszthető turbulens áramlás esetére is. A feladatot bonyolítja, hogy turbulens áramlás
esetén háromdimenziós modell szükséges a számítások elvégzéséhez.
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9. ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK
I.

Egy CFD szoftvert alkalmassá tettem a homogén párhuzamos áramlásba helyezett
fűtetlen álló körhenger körüli kis Reynolds-számú (49<Re<200) kétdimenziós áramlás
számítására azáltal, hogy meghatároztam, hogy a nyert eredmények függetlenek a
számítási tartomány nagyságától, amennyiben az nagyobb, mint 220d, valamint a
dimenziótlan időlépéstől, ha az 0,001-nél kisebb, továbbá a hálósűrűségtől, ha az 360 
310 nagyság feletti. Ezekben az esetekben a szakirodalomban található mérési és
számítási értékekkel kiváló egyezést találtam (az egyes vizsgált mennyiségek esetén az
átlagos eltérés kisebb, mint 0,7%). Sikeresen kiterjesztettem az alkalmazási tartományt
az állandó felületi hőmérsékletű fűtött álló henger körüli áramlás esetére is. A modellt
továbbfejlesztéseként a jelenséget leíró egyenletrendszert átalakítottam, hogy az
alkalmas legyen a rezgő henger körüli áramlás vizsgálatára mind fűtetlen, mind fűtött
esetben.
Bolló (2010a), Bolló (2010b), Bolló és Baranyi (2010), Baranyi et al. (2011)

II.

Bizonyítottam, hogy az álló fűtött henger vizsgálatakor már viszonylag nem túl jelentős
henger hőmérsékleteknél (<300°C) sem hanyagolható el a körüláramló levegő
hőmérsékletfüggése. A levegő anyagjellemzői (υ, ρ, λ, cp) különböző (többnyire
jelentős) mértékben függnek a hőmérséklettől (4.1 fejezet), ezért példaként T*=1,5
esetén részletesen elemeztem, hogy ezek külön-külön mennyire változtatják meg az
áramlás és hőátadás jellemzőit (mint pl. St, CLrms, CDátl, -Cpbátl, Nu∞átl). Megállapítottam,
hogy a fajhő hőmérsékletfüggése a vizsgált tartományon elhanyagolható, és így hatása a
vizsgált jellemzőkre jelentéktelen (kisebb, mint 0,5%). A legerősebb (növelő) hatása a
kinematikai viszkozitás hőmérsékletfüggésének van, különösen a CLrms változására
(~45%). A többi anyagjellemző hatása az egyéb dimenziótlan tényezőkre is számottevő,
ezek mértékét és irányát is számszerűsítettem (4.2 ábra).
A hőmérsékletfüggés meghatározó hatásának további igazolását jelentik a T*=1–2
tartományra elvégzett részletes elemzéseim is (4.1 táblázat, 4.9 ábra).
Bolló (2012a)

III.

Az áramló közeg számítására a szakirodalomban bevezetett effektív hőmérséklet
(Teff=T∞+c(Tw-T∞), lásd 4. fejezet) segítségével, a c konstans alkalmas megválasztásával
sikeresen küszöbölték ki a hőmérséklet hatását különböző dimenziótlan jellemzők
esetén. Az általam áttekintett szakirodalomban nem foglalkoztak a CLrms-Reeff és a
Cpbátl-Reeff
függvénykapcsolatokkal. Ezért meghatároztam a Reynolds-szám
függvényében (60<Reeff<200) az 1≤T*<2 hőmérsékletarány tartományban a CLrms-nél a
c=0,446, Cpbátl -nál pedig a c=0,24 értékeket, amelyek alkalmazásával az adott
függvénykapcsolatok esetén a hőmérsékletfüggés kiküszöbölhető.
Bolló (2010b), Bolló (2010c)

IV.

Kereszt- és hosszirányú rezgés esetén megvizsgáltam a Reynolds-szám és a rezgési
amplitúdó hatását az erőtényezőkre, a mechanikai energiaátadásra és a hőátadásra

95

DOI: 10.14750/ME.2013.025

különböző Re és T* kombinációkra (Re=100–180; f/St0=0,8 és 0,9; T*=0,9–1,5
tartományokon).
a) Kimutattam, hogy mindkét irányú rezgés esetén a hőmérsékletarány növelésével a
szinkronizálódási tartomány egyértelműen eltolódik a kisebb rezgési amplitúdók felé
(lásd 5.6 és 5.26 ábrák). Az eltolódás mértékét a hőmérsékletarány és a
frekvenciahányados nagysága határozza meg.
b) Megállapítottam, hogy fűtetlen és fűtött henger keresztirányú rezgése esetén az
effektív Nusselt szám (Nueff) a rezgési amplitúdó függvényében jó közelítéssel
lineárisan növekszik és a görbék meredeksége független a T*-tól. A hosszirányú
rezgés esetén azonban az Nueff az csak egy bizonyos amplitúdó értékig növekszik,
majd a maximum elérése után kis mértékben csökken. A jellegbeli különbségek
abból adódhatnak, hogy keresztirányú rezgésnél a henger a mozgása során
rendszeresen hideg levegővel találkozik, a hosszirányú rezgésnél pedig – a fűtés
és/vagy a súrlódási hő miatt – nem.
c) Aerodinamikai szempontból a henger és a folyadék közötti pozitív mechanikai
energiaátadás (E) a veszélyesebb (lásd 5.2.3. fejezet). Kimutattam, hogy a fűtött
henger keresztirányú rezgése esetén az E a rezgési amplitúdó függvényében először
egy maximális értékig növekszik, majd utána meredeken csökken és végül negatívvá
válik. Megállapítottam, hogy a hőmérsékletarány növekedésével az energiaátadás
maximális értéke egyre kisebb lesz és azt egyre kisebb amplitúdóknál éri el (lásd
5.17 ábra).
Bolló és Baranyi (2011a); Bolló és Baranyi (2011b); Bolló és Baranyi (2011c);
Baranyi et al. (2011), Bolló (2012b), Bolló és Baranyi (2012)
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Függelék 1.
Eltérés a saját
eredményeimtől
 max


Szerzők

St 
Williamson (1988)
2-tagú
(C=0)

Roshko (1953)
Williamson (1988)

Norberg (1994)
3-tagú
Henderson (1997)

A
 B  C Re
Re

A = -5,1067
B = 0,2175
A = 4,4944
B = 0,212
A = -3,3265
B = 0,1816
C = 0,00016
A = -3,458
B = 0,1835
C = 0,000151
A = -5,8556
B = 0,2263
C = 0,00001685

St  D 

2-tagú
(F=0)

3-tagú

1, 47 10 3

2, 63 103

6,19 104

3,12 10 3

7, 02 104

1,85 103

1,13 103

1,86 10 3

6, 01103

7,14 103

7, 4110 4

8, 46 10 4

9, 92 10 4

1,38 10 3

3,14 10 3

3, 4110 3

3, 78 104

4,81104

6, 20 104

1,53 103

2, 47 10 3

2,99 103

9, 26 10 4

1,93 10 3

2, 47 10 4

5,38 104

E
F

Re Re

Williamson és Brown D = 0,2665
E = -1,0175
(1998)
D = 0,2684
Fey (1998)
E = -1,0356
D = 0,2698
Henderson (1997)
E = -1,0271
D = 0,2663
Norberg (1994)
E = -1,019
Williamson és Brown D = 0,2850
E = -1,3897
(1998)
F = 1,8061
D = 0,2731
Henderson (1997)
E = -1,1129
F = 0,4821
St  G  H Re I
Posdziech
Grundmann (2007)
H / d  140
Posdziech
Grundmann (2007)
H / d  8000

és G = 0,284397
H = -0,870566
I = -0,4304
és G = 0,278484
H = -0,896502
I = -0,445775
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