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1. Bevezetés

Az elmúlt néhány évtizedben a párhuzamos áramlásba helyezett körhenger
körüli folyadékáramlás vizsgálatával számos rangos tanulmány foglalkozott a
téma nagy gyakorlati jelent®sége miatt. E folyamat fontos szerepet játszik
például a víz alatti cs®vezetékeknél, a szélterhelésnek kitett karcsú épületek-
nél (például a gyárkéményeknél), vagy akár a h®cserél®knél. A szakirodalom-
ból ismeretes, hogy a hengerr®l leváló örvények gerjeszt® hatással vannak a
testre nézve, amelyek révén a test rezg®mozgásba (szabadrezgésbe) jöhet. Az
angol szakirodalomban ezt a jelenséget �vortex-induced vibration (VIV)� né-
ven illetik, amely számos kutatás témáját képezte [1�4]. A valóságban a hen-
ger egyidej¶leg az áramlás irányával párhuzamosan (hosszirányban) és arra
mer®legesen (keresztirányban) is képes elmozdulni, amelyet kétszabadságfo-
kú rezgésnek nevezünk. Azonban az egyszabadságfokú szabadrezgés modelljét
gyakran alkalmazzák a valóságos folyamatok modellezésére.

1.1. Az örvényleválás által keltett keresztirányú rezgések

Khalak és Williamson [2] kísérleti módszerek felhasználásával egy körhenger
egyszabadságfokú keresztirányú szabadrezgését vizsgálta. Kimutatták, hogy
a test rezgési amplitúdóját az U∗ redukált sebesség függvényében ábrázolva,
kis m∗ζ értékek esetén, háromágú rezgéskép jelenik meg, amelyet az alapág,
a fels®ág és az alsóág együttese alkot. Itt m∗ és ζ rendre a tömegarány és a
dimenziótlan csillapítási tényez®. Meg�gyelték, hogy az m∗ζ paramétert egy
adott kritikus érték fölé növelve a fels®ág elt¶nik; kizárólag az alapág és az
alsóág jelenik meg, amelyet kétágú rezgésképnek neveztek. Soti és szerz®tár-
sai [5]1 laboratóriumi kísérletek alkalmazásával széles dimenziótlan csillapítási
tényez® tartományban azonosította a háromágú válaszjelenséget. Tapasztala-
taik azt mutatták, hogy a fels®ág igen kis rezgési amplitúdóknál is megjelenik
(még 0,2d-nél is, ahol d a henger átmér®je).

Míg a kísérleti vizsgálatokat általában az Re = O(103�104) Reynolds-szám
tartományban végzik, addig a numerikus szimulációkból (CFD) származó
eredmények � a nagy számítási id® és az áramlás háromdimenziós viselke-
dése következtében [6] � általában kis Reynolds-számok esetén [Re = O(102)]
állnak rendelkezésre. A CFD vizsgálatok során ahhoz, hogy minél valóságh¶bb
eredményeket kapjanak, a rendszer sajátfrekvenciáját sokszor állandó értéken
tartják [7, 8]. Ennek értelmében Re és U∗ között lineáris függvénykapcsolatot
tételeznek fel; Re = KU∗, ahol K a rendszer dimenziótlan sajátfrekvenciá-
ja. Ugyanakkor, számos tanulmány foglalkozik Re és U∗ független hatásának
vizsgálatával [9, 10].

Elmondható, hogy a kis Reynolds-számú áramlásoknál mért/számított rez-
gési amplitúdók jelent®sen kisebbek (legfeljebb 0,55d, lásd Navrose és Mittal
[10]) a nagy Reynolds-számú áramlásoknál lév® amplitúdóértékeknél (meg-
haladhatja akár a 0,8d-t, lásd Khalak és Williamson [2]). Emellett a kis Re
esetén kapott eredményekben nem jelenik meg a fels®ág még csillapítatlan

1A továbbiakban az �és szerz®társai� helyett a latin �et al.� rövidítést fogom használni.
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rezg®mozgásoknál sem [9, 10]. Ezen esetek túlnyomó részében 2S típusú ör-
vényszerkezet azonosítható (a hengerr®l két egyedülálló örvény válik le minden
rezgési periódusban) mind az alap-, mind pedig az alsóágon. Evangelinos és
Karniadakis [11] két- és háromdimenziós CFD szimulációk segítségével rávilá-
gított arra, hogy a P+S módus (a hengerr®l egy örvénypár és egy egyedülálló
örvény válik le) összefüggésbe hozható a fels®ág megjelenésével. Singh és Mit-
tal [12] kétszabadságfokú szabadrezgéseket vizsgálva Re = 300 felett P+S
típusú örvényszerkezetet talált.

1.2. Az örvényleválás által keltett hosszirányú rezgések

A szakirodalomban a hosszirányú szabadrezgések témaköre kisebb �gyelmet
kapott, vélhet®en a rezgési amplitúdó kicsiny volta miatt. Összefoglaló ta-
nulmányában King [13] megmutatta, hogy a maximális hosszirányú rezgési
amplitúdó 0,2d körüli, amely töredéke a keresztirányú szabadrezgésnél kiala-
kuló amplitúdócsúcsnak. King [13], Aguirre [14] és Gurian et al. [15] kísérle-
ti vizsgálatai kimutatták, hogy hosszirányú szabadrezgéseknél két gerjesztési
tartomány jelenik meg. Az ún. els® ághoz szimmetrikus-, a második ághoz
pedig alternáló örvényszerkezetet társítottak.

Az imént említett kutatásokban a laboratóriumi vizsgálatokat túlnyomó-
részt az Re = 103 Reynolds-szám felett végezték. Tanida et al. [16], Konstan-
tinidis és Bouris [17], illetve Kim és Choi [18] � alkalmazva a kényszerrezgést
végz® körhenger modelljét � a henger és a körülötte lév® folyadék közti mecha-
nikai energiaátadás értékéb®l arra következtetett, hogy az örvényleválás által
keltett hosszirányú rezgések nem jöhetnek létre kis Reynolds-számú áramlások
esetén, amennyiben a rezgési amplitúdó 0,05d feletti. Ugyanakkor, a hosszirá-
nyú szabadrezgés létrejötte a kis Re tartományban is lehetséges, azonban ez
esetben a rezgési amplitúdó mindenképp 0,05d alatti. Tudomásom szerint azt
a kérdést, hogy a f®áramlással párhuzamos irányú szabadrezgés létrejöhet-e
kis Reynolds-számokú áramlásoknál, eddig még nem tették fel.

1.3. Az örvényleválás által keltett kétszabadságfokú rezgések

Ahogyan azt korábban említettem, a gyakorlatban a henger hossz- és ke-
resztirányban egyszerre mozoghat, ezzel kétszabadságfokú rezg®mozgást ered-
ményezve. Általános esetben a tömegarány (m∗

x és m∗
y) és a rendszer sa-

játfrekvenciája (fNx és fNy) a két irányban különböz® érték¶. Moe és Wu
[19] illetve Sarpkaya [20] kísérleti vizsgálatokat végzett m∗

x 6= m∗
y esetén az

fNx/fNy = 1�2 sajátfrekvencia-hányados tartományban. A kapott rezgéské-
pekben nem volt felfedezhet® az eredetileg keresztirányú szabadrezgéseknél
azonosított alap-, fels®- és alsóág egyike sem (lásd 1.1. fejezet). Jauvtis és
Williamson [21] az m∗ = m∗

x = m∗
y és fN = fNx = fNy speciális esetre kor-

látozta laboratóriumi vizsgálatait. Az alap-, fels®- és alsóágon túlmen®en a
legfels®bb ágat is azonosították m∗ < 6 esetén.

A keresztirányú szabadrezgésekhez hasonlóan a CFD számításokat általá-
ban kis Reynolds-számok esetén végzik. Habár néhány tanulmányban Re és
U∗ független hatását vizsgálják [12], az esetek többségében az Re = KU∗ mo-
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dellt alkalmazzák [22, 23]. A szakirodalomban jól látható, hogy e számítások
csupán kis dimenziótlan sajátfrekvenciák esetén állnak rendelkezésre (kétsza-
badságfokú szabadrezgéseknél a K < 16,6 tartományban). Tudomásom sze-
rint azt a kérdést, hogy K milyen hatással van a kialakuló rezgésképre, még
nem tették fel.

Kétszabadságfokú szabadrezgéseknél a henger pályagörbéje újabb kutatá-
sok tárgyát képezi. A vonatkozó szakirodalom alapján a nyolcas alakú pálya-
görbe a leggyakoribb a párhuzamos áramlásba helyezett körhenger rezgésana-
lízisekor [12, 22]. Ezen felül van néhány olyan eset, ahol a henger orbitális
pályán mozog. Ezen alkalmazások magukba foglalják, de nem korlátozódnak
azokra az esetekre, amikor a rendszer sajátfrekvenciája a két irányban külön-
böz® [24], amikor henger egyik vége rögzített [25], vagy amikor a szabadrez-
gésre képes hengert térben lineárisan változó megfúvási sebesség¶ áramlásba
helyezik [26]. Tudomásom szerint párhuzamos áramlásba helyezett egyedülálló
körhenger esetén, kis Reynolds-számú áramlásoknál az orbitális mozgásgörbe
megjelenését még nem mutatták ki.

2. A disszertáció célkit¶zései

A vizsgálni kívánt problémakör irodalmának áttanulmányozása alapján kuta-
tási kérdéseket (angol nyelven �research questions�) fogalmaztam meg, ame-
lyek meghatározzák a jelen disszertáció célkit¶zéseit. A kutatási kérdéseket,
illetve a célkit¶zéseket az alábbi pontokban ismertetem.

1. célkit¶zés

Az értekezés els® részében egy körhenger örvényleválás által keltett kétsza-
badságfokú rezg®mozgását vizsgálom. E célból a hossz- és keresztirányban
rugalmasan felfüggesztett henger modelljét használom, amely elrendezést az
1a ábra szemlélteti. Korábban az 1.1. és 1.3. fejezetekben ismertettem, hogy
a rendszer sajátfrekvenciáját sokszor állandó értéken tartják. Ezen esetekben
a Reynolds-szám és a redukált sebesség között egy lineáris kapcsolat írha-
tó fel. Amint arra korábban rámutattam, az ilyen típusú számításokat eddig
kizárólag kis dimenziótlan sajátfrekvenciáknál � kétszabadságfokú szabadrez-
géseknél a K < 16,6 tartományban � végezték. A jelen disszertációban feltett
els® kutatási kérdés:

Milyen hatása van a rendszer K dimenziótlan
sajátfrekvenciájának a kialakuló hengerrezgésre, illetve a

testre ható áramlási er®tényez®kre?

2. célkit¶zés

Singh és Mittal [12] számításokat végzett rögzített U∗ = 4,92 redukált se-
bességnél az 50 ≤ Re ≤ 500 Reynolds-szám tartományban kétszabadságfokú
szabadrezgés esetén. A Reynolds-számot Re = 300 felett változtatva P+S
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1. ábra. Kereszt- és hosszirányban (a), kizárólag hosszirányban (b), valamint kizárólag
keresztirányban (c) rugalmasan felfüggesztett körhenger modellje

típusú aszimmetrikus örvényszerkezetet tapasztaltak, amely módust szabad-
rezgéseknél kevés esetben azonosították. Ebb®l kiindulva az alábbi kutatási
kérdéseket fogalmaztam meg:

Megjelenik-e a P+S módus nagy dimenziótlan
sajátfrekvenciák esetén? Milyen hatással van ezen

aszimmetrikus örvényszerkezet a henger pályagörbéjére?

3. célkit¶zés

Doktori disszertációm következ® részében az egyszabadságfokú hosszirányú
szabadrezgéseket tanulmányoztam, amely elrendezés az 1b ábrán látható. A
korábbi kényszerrezgésb®l származó eredmények azt mutatták, hogy az áram-
lás által keltett hosszirányú szabadrezgések nem jöhetnek létre kis Reynolds-
számú áramlásoknál, 0,05d-nél nagyobb rezgési amplitúdók esetén [16�18].
Ugyanakkor a szakirodalomban nincs rendelkezésre álló adat arra vonatkozó-
an, hogy az egyszabadságfokú hosszirányú szabadrezgés megjelenik-e kis Re
esetén a 0,05d-nél kisebb rezgési amplitúdóknál. Következésképpen, kutatása-
im ezen részénél feltett kérdések az alábbiak:

Lehetséges-e a hosszirányú szabadrezgések létrejötte a kis
Reynolds-szám tartományban? Milyen hatást gyakorol m∗

és Re a hengerrezgésre?

4. célkit¶zés

PhD értekezésem befejez® részében a keresztirányú szabadrezgések vizsgálatát
t¶ztem ki célul. Az 1c ábra a keresztirányban rugalmasan felfüggesztett kör-
henger modelljét szemlélteti. Az 1.1. fejezetben rávilágítottam arra, hogy kis
Reynolds-számú áramlásoknál a fels®ág megjelenését eddig még nem tapasz-
talták. Azonban a szakirodalomban rendelkezésre állnak olyan adatok, ame-
lyek egyértelm¶en utalnak arra, hogy a fels®ág megjelenése lehetséges a kis Re
tartományban. További magyarázatok az 1.1. fejezetben, illetve a disszertáci-
ómban találhatók. Ezen okból kifolyólag az alábbi kutatási kérdéseket tettem
fel:

Megjelenik-e a fels®ág (vagyis a háromágú válaszjelenség)
az Re = 300 Reynolds-szám esetén? Milyen hatást gyakorol

a dimenziótlan csillapítási tényez® a rezg®mozgásra?
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3. A feladat megoldásának módszere

PhD értekezésemben, a 2. fejezetben feltett kérdések megválaszolása céljából,
szisztematikus kétdimenziós CFD számításokat végeztem. Az összenyomha-
tatlan newtoni folyadék áramlását a hengerhez kötött neminercia-rendszerben
felírt Navier-Stokes mozgásegyenlet két komponense, a kontinuitási egyenlet,
illetve a nyomásra vonatkozó Poisson típusú di�erenciálegyenlet írja le. A hen-
ger elmozdulása, sebessége és gyorsulása a szerkezeti egyenletek megoldásával
számíthatók ki (lásd Singh és Mittal [12]). A numerikus hibák csökkenté-
se szempontjából a megoldandó alapegyenleteket � és a peremfeltételeket �
a számítási síkra transzformáljuk, ahol az egyenleteket a véges di�erenciák
módszerével oldjuk meg. A számítási eljárás további részleteir®l a Baranyi
[27] szakirodalomban, illetve a disszertációban olvashatunk.

Kutatásaim els® lépése a függetlenségi vizsgálatok elvégzése volt. Ennek
célja az optimális számítási paraméter-kombináció megválasztása, amelynek
alkalmazásával megfelel®en pontos eredményeket kapunk nem túlzottan
hosszú számítási id®n belül. Ezt követ®en � az újonnan meghatározott pa-
raméterek segítségével � fokozatosan növekv® bonyolultsági szint¶ validációt
végeztem. Eredményeimet összehasonlítottam Bourguet és Lo Jacono [28] il-
letve Navrose és Mittal [10] keresztirányú szabadrezgésnél kapott eredménye-
ivel, Bourguet és Lo Jacono [29] hosszirányú szabadrezgésre vonatkozó adata-
ival, valamint Prasanth és Mittal [22], He és Zhang [30], illetve Bao et al. [31]
kétszabadságú szabadrezgés esetén bemutatott számítási eredményeivel. Min-
den vizsgált esetben az eredményeim kiváló egyezést mutattak a szakirodalmi
adatokkal.

4. Az elvégzett vizsgálatok

A számítási eljárás veri�kációja és validációja után szisztematikus számításo-
kat végeztem a 2. fejezetben megfogalmazott célkit¶zések teljesítéséhez.

4.1. Kétszabadságfokú szabadrezgések vizsgálata

Doktori kutatásaimat az örvényleválás által keltett kétszabadságfokú rezgések
vizsgálatával kezdtem. Ahhoz, hogy az 1. és 2. célkit¶zésnél megfogalma-
zott kutatási kérdésekre választ adjak, szisztematikus számításokat végeztem
különböz® dimenziótlan sajátfrekvenciák esetén a K ∼= 12�44 tartományban.
A Reynolds-számot a 60 ≤ Re ≤ 250 intervallumon belül változtattam (K
értékének megfelel®en), míg a tömegarányt és a dimenziótlan csillapítási té-
nyez®t rögzítettem rendre az m∗ = 10 és ζ = 0% értéken. E számítások
kapcsán megfogalmazott új tudományos eredményeimet az 1. és 2. tézisek
tartalmazzák.

4.2. Hosszirányú szabadrezgések vizsgálata

A 3. célkit¶zésnél megfogalmazott kutatási kérdések a hosszirányú szabad-
rezgések vizsgálatával kapcsolatosak. Ahhoz, hogy e kérdésekre választ adjak,
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két számítási sorozatot hajtottam végre. Els® lépésben rögzített Re = 180
Reynolds-szám mellett m∗ = 2, 5, 10 és 20 tömegarány értékeknél végeztem
vizsgálatokat. A meg�gyelt jelenségeket az ún. harmonikus rezgési modell al-
kalmazásával magyaráztam meg. Ezt követ®en a tömegaránytm∗ = 10 értéken
rögzítve Re = 100, 180 és 250 Reynolds-számoknál végeztem számításokat.
Mindkét számítási sorozatnál a redukált sebességet U∗ = 1,5 és 3,5 között
változtattam, illetve a dimenziótlan csillapítási tényez®t zérus értéken rögzí-
tettem. E CFD számításokkal kapcsolatban megfogalmazott új tudományos
eredményeket a 3. és 4. tézisek tartalmazzák.

4.3. Keresztirányú szabadrezgések vizsgálata

Végezetül ahhoz, hogy a 4. célkit¶zésnél felvet®dött kutatási kérdéseket
megválaszoljam, számításokat végeztem egyszabadságfokú keresztirányú sza-
badrezgés mellett. A CFD számításokat rögzített Re = 300 Reynolds-számnál
és m∗ = 10 tömegaránynál végeztem. A dimenziótlan csillapítási tényez® érté-
két a ζ = 0�5% intervallumon belül vettem fel, tehát a tömegarány-csillapítási
tényez® az m∗ζ = 0 és 0,5 értékek között változott. A redukált sebességet
az U∗ = 2,5�7,5 tartományon belül változtattam. Hasonlóan a hosszirányú
szabadrezgések vizsgálatához, a harmonikus rezgési modellt alkalmaztam a
tapasztalt jelenségek megmagyarázására. E témakörben megfogalmazott új
tudományos eredményeim az 5. és 6. tézispontokban olvashatók.

5. Új tudományos eredmények

1. TÉZIS

Egy körhenger örvényleválás által keltett kétszabadságfokú rezg®mozgásának
CFD vizsgálatát állandó K dimenziótlan sajátfrekvencia esetén eddig kizáró-
lag a K < 16,6 tartományban végezték. A K ∼= 12�35 intervallumon belül
végzett vizsgálatokból az alábbi eredmények adódnak (m∗ = 10, ζ = 0% és
Re = 60�250):

(a) A Reynolds-szám helyett az U∗St paramétert alkalmazva független válto-
zóként, a különböz® K értékek esetén kapott adatsorok összehasonlítása
egyszer¶bbé válik.

(b) A hosszirányú elmozdulás illetve er®tényez® rms értékének (x0′ és Cx′)
a K ∼= 16,6�34,7 dimenziótlan sajátfrekvenciák esetén az U∗St ∼= 0,47
helyen lokális maximuma van. E csúcsértékek a dimenziótlan sajátfrek-
vencia növelésével növekv® tendenciát mutatnak.

(c) A dimenziótlan sajátfrekvencia értékét a K ∼= 16,6 és 34,7 között felvéve,
Cx′ zérushoz tart az U∗St ∼= 0,5 pont közvetlen közelében ott, ahol a Cx

hosszirányú er®tényez® és az x0 hosszirányú elmozdulás közti fázisszög
0◦ és 180◦ között ugrásszer¶en változik.

(d) A nyomásból származó Cxp hosszirányú er®tényez® a felel®s � a K ∼=
16,6�34,7 esetén észlelt � a Cx és x0 közti hirtelen fázisugrásért, mert
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míg a Cxp és x0 közti fázisszög hirtelen változást mutat az U∗St ∼= 0,5
helyen, addig a falsúrlódásból származó Cxv hosszirányú er®tényez® fá-
zisszöge (x0-hoz képest) lassan növekszik; az U∗St = 0,5 környezetében
megközelít®leg 54◦ érték¶. A Cxp és x0 közti gyors fázisváltozás követ-
keztében (a K ∼= 16,6�34,7 tartományban) a (Cxv, Cxp) határciklus az
U∗St = 0,5 pont közelében az óramutató járásával megegyez® irányítá-
súról az óramutató járásával ellentétes irányításúra tér át.

(e) AK ∼= 16,6�34,7 dimenziótlan sajátfrekvencia értékek esetén a pályagör-
be irányítása (a torzított nyolcas alakú görbe fels® felében) az U∗St ∼= 0,5
helyen az óramutató járásával megegyez® irányításúról az óramutató já-
rásával ellentétes irányításúra változik.

Kapcsolódó publikáció: Dorogi és Baranyi [J1]

2. TÉZIS

A P+S típusú aszimmetrikus örvényszerkezetet egy körhenger örvényleválás
által keltett rezgése esetén kevés esetben azonosították. Sejtéseim szerint e
módus nagy K dimenziótlan sajátfrekvenciájú esetekben meg fog jelenni. A
K ∼= 35�44 intervallumon kétszabadságfokú szabadrezgés esetén végzett CFD
szimulációkból kapott eredmények (m∗ = 10, ζ = 0% és Re = 60�250) alapján
az alábbi megállapítások tehet®k:

(a) A rendszer dimenziótlan sajátfrekvenciája nagymértékben befolyásolja a
henger pályagörbéjének alakját. Míg K < 36,6 esetén kizárólag torzított
nyolcas alakú pályagörbe jelenik meg, addig a K = 36,6 és 43,7 értékek
között � keskeny U∗St intervallumon � orbitális mozgásgörbe is meg�-
gyelhet®, amely a szakirodalomban �es®csepp alakú görbe� néven ismert.
Ezen orbitális hengermozgás U∗St tartománya K értékének növelésével
kiszélesedik.

(b) Az es®csepp alakú mozgásgörbe aszimmetrikus, mert a henger x0 hossz-
irányú elmozdulásának FFT frekvenciaspektrumában két
frekvenciacsúcs található: az f∗y és a 2f∗y helyeken, ahol f∗y a henger
keresztirányú dimenziótlan rezgési frekvenciája.

(c) Orbitális pályagörbéknél � a henger mögötti térben � P+S típusú aszim-
metrikus örvényszerkezet �gyelhet® meg, míg torzított nyolcas alakú
mozgásgörbe esetén 2S vagy C(2S) módusok jelentkeznek. E jelölések-
ben P és S rendre az örvénypárra és az egyedülálló örvényre, illetve C a
pozitív és a negatív el®jel¶ örvények egybeolvadására utal.

(d) Hiszterézis görbe jelenik meg ott, ahol az örvényszerkezet P+S-r®l 2S-
re változik, és egyben a henger pályagörbéje es®csepp alakúról torzított
nyolcas alakúra vált. A 0,97 ≤ U∗St ≤ 1,01 intervallumon U∗ és Re
együttes növelésével orbitális hengermozgás és P+S típusú örvényszer-
kezet �gyelhet® meg, míg ugyanezen tartományon belül U∗ és Re csök-
kentésével nyolcas alakú pályagörbe és 2S módus jelentkezik.
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(e) Es®csepp alakú pályagörbénél a keresztirányú er®tényez® id®átlaga∣∣Cy

∣∣ > 0, mert a P+S típusú örvényszerkezet aszimmetrikus módon
terheli a hengert. Ezekben az esetekben Cy két megoldás között ugrás-
szer¶en változik. Ezek a megoldások szimmetrikusak, mert a (Cx, Cy)
és az (x0, y0) határciklusok egy ugrási pont el®tti és utáni állapotban
egymás tükörképei.

Kapcsolódó publikációk: Dorogi és Baranyi [J2], Dorogi és Baranyi [C5] és
Dorogi és Baranyi [C6]

3. TÉZIS

A szakirodalomban az örvényleválás által keltett hosszirányú rezg®mozgásokat
eddig kizárólag az Re = 103 Reynolds-szám felett azonosították.

(a) Kétdimenziós CFD számítások segítségével kimutattam, hogy hosszirá-
nyú szabadrezgés kis Reynolds-számú áramlások esetén is kialakulhat.
Egyágú válaszjelenség �gyelhet® meg minden vizsgált Reynolds-szám és
tömegarány kombinációnál (m∗ = 2, 5, 10 és 20 értékeknél Re = 180
esetén, illetve Re = 100, 180 és 250 mellett m∗ = 10-nél). Az x̂0 dimen-
ziótlan rezgési amplitúdó az U∗ redukált sebesség függvényében növekv®
tendenciát mutat csúcsértékének eléréséig, majd pedig monoton módon
csökken. Az f∗x dimenziótlan rezgési frekvencia változása ellentétes x̂0
változásával: f∗x kezdetben csökken, majd minimum pontjának elérése
után monoton növekv® jelleget mutat. A dimenziótlan rezgési frekvencia
minden vizsgált esetben kisebb, mint az álló hengernél lév® Strouhal-
szám kétszerese. Ezen eredmény összhangban van a szakirodalomban
található, kényszerrezgés esetén kapott eredményekkel.

(b) Adott (Re,m∗) paraméter-kombinációnál x̂0 maximuma és f∗x minimu-
ma közel azonos U∗ értéknél jelenik meg. A tömegaránym∗ = 2-r®l 20-ra
történ® növelésével ugyan az amplitúdócsúcs és a frekvenciaminimum he-
lye a nagyobb U∗ értékek irányába tolódik el (U∗ = 2,17-r®l 2,61-ra), x̂0
csúcsértéke valamint f∗x minimuma függetlennek bizonyul m∗ változásá-
tól. Ezzel szemben, amennyiben a Reynolds-számot Re = 100-ról 250-re
növeljük, az amplitúdócsúcsot és a frekvenciaminimumot reprezentáló
redukált sebesség érték U∗ = 2,9-r®l 2,47-re csökken. A különböz® tö-
megarányoknál kapott eredményekkel szemben, Re változtatásával x̂0
csúcsértéke n®; Re = 100, 180, és 250 esetén a maximális rezgési ampli-
túdó rendre 0,22%-a, 1,1%-a, illetve 2,3%-a a hengerátmér®nek.

(c) A kapott eredmények alapján megállapítható, hogy az azonosított ger-
jesztési tartomány megfelel a nagy Reynolds-számú áramlások esetén
meg�gyelt második ágnak, ugyanis minden vizsgált esetben alternáló
örvényleválás mutatkozik.
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Kapcsolódó publikációk: Dorogi et al. [C9], Dorogi et al. [C10] és Konstanti-
nidis et al. [C12]

4. TÉZIS

Feltételezve, hogy a henger x0 hosszirányú elmozdulása és a Cx hosszirányú
er®tényez® az id® periodikus függvénye, az alábbi összefüggés adódik Cx amp-
litúdójára vonatkozóan:

Ĉx =
2π3m∗x̂0
U∗2

√
(1− f∗2x U∗2)2 + 4ζ2f∗2x U∗2,

ahol m∗ és ζ a tömegarány és a dimenziótlan csillapítási tényez®, x̂0 és f∗x
a dimenziótlan rezgési amplitúdó és frekvencia, illetve U∗ a redukált sebes-
ség. A fenti összefüggésbe ζ = 0-t helyettesítve látható, hogy Ĉx = 0 ott,
ahol a rezgési frekvencia megegyezik a henger sajátfrekvenciájával, vagyis
f∗xU

∗ = 1 esetén. Ezen analitikus eredményt CFD szimulációk segítségével
támasztottam alá, ahol a henger kizárólag hosszirányú szabadrezgésre volt
képes. Az m∗ = 2, 5, 10 és 20, illetve állandó Re = 180 paraméterek esetén
kapott számítási eredmények alapján elmondható, hogy az U∗ ∼= 2,625 helyen
Ĉx → 0. A hosszirányú er®tényez® er®teljes nemharmonikus viselkedést mu-
tat az U∗ = 2,625 pont környezetében, mivel e helyen x̂0 nemzérus érték¶. A
Ĉx → 0 pont el®tt � Cx frekvenciaspektrumában � megjelenik a henger rezgési
frekvenciájának kétszerese, vagyis a második harmonikus komponens. Azon
U∗ helyen, ahol a rezgési frekvencia közel esik a rendszer sajátfrekvenciájához,
a második harmonikus komponens válik dominánssá.

Csillapítatlan szabadrezgések esetén az x0 és Cx közti fázisszög 0◦ és 180◦

között hirtelen ugrásszer¶en változik ott, ahol Ĉx → 0. Emellett a kereszt-
irányú er®tényez®nek a henger elmozdulásához viszonyított fázisszöge foko-
zatos (nem ugrásszer¶) növekedést mutat megközelít®leg 20◦ és 110◦ között.
E fázisszög fokozatos változása az örvényleválás id®pontjának a maximális
hengerhelyzethez képesti eltolódásával van szoros összefüggésben, amelyet a
pillanatnyi örvénykontúrok segítségével támasztottam alá.

Kapcsolódó publikációk: Dorogi et al. [C9], Dorogi et al. [C10] és Konstanti-
nidis et al. [C12]

5. TÉZIS

Az fels®ágat (vagyis a háromágú rezgésképet) ez idáig kizárólag nagy
Reynolds-számú áramlások (Re = 103�104) esetén azonosították. Kétdimen-
ziós CFD számítások segítségével kimutattam, hogy egy körhenger örvényle-
válás által keltett keresztirányú szabadrezgésénél Re = 300 Reynolds-szám,
m∗ = 10 tömegarány és ζ = 0% dimenziótlan csillapítási tényez® esetén a
rezgéskép háromágú viselkedést mutat. Az alapág a 3,45 < U∗ ≤ 4 tartomá-
nyon belül, a fels®ág az U∗ = 4 és 4,89 értékek között, illetve az alsóág a
4,89 < U∗ ≤ 5,9 intervallumon belül jelenik meg. Az örvényer®-tényez®nek
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és a keresztirányú er®tényez®nek a henger elmozdulásához viszonyított id®-
átlagolt fázisszöge 0◦ és 180◦ között fokozatosan növekszik rendre a fels®ág
alapággal és alsóággal szomszédos határán. Az id®ben változó fázisszögekben
tapasztalt rendhagyó változások (fáziscsúszások illetve határ nélküli növeke-
dés és csökkenés) megmagyarázzák az id®átlagolt fázisszögekben megjelen®
fokozatos (nem ugrásszer¶) növekedést.

A dimenziótlan csillapítási tényez® növelésével a kezdeti háromágú rezgés-
kép kétágú rezgésképpé alakul. Ezen eredmény hasonlóságot mutat a szak-
irodalomban nagy Reynolds-számú áramlások esetén rendelkezésre álló kísér-
leti eredményekkel. A ζ ≤ 1% intervallumon megjelenik a fels®ág, amelynek
∆U∗

UB szélessége ζ növelésével csökken (például ∆U∗
UB = 0,88 ζ = 0% esetén,

míg a ζ = 1% esetén csupán ∆U∗
UB = 0,31). A ζ = 3% és 5% értéknél a

fels®ág teljesen elt¶nik, csak az alapág és az alsóág marad meg.

Kapcsolódó publikációk: Dorogi és Baranyi [J4], Dorogi és Baranyi [C7], Do-
rogi és Baranyi [C8] és Dorogi et al. [C11]

6. TÉZIS

Egy körhenger örvényleválás által keltett keresztirányú rezgésének
(Re,m∗, ζ) = (300, 10, 0%) paraméter-kombinációnál végzett vizsgálatakor
azonosítottam a fels®ágat.

(a) A fels®ág végén (U∗ = 4,7 és 4,89 értékek között) a Cy keresztirányú
er®tényez®nek a henger y0 elmozdulásához viszonyított id®ben változó
fázisszöge közel lineárisan növekszik. Ez a hatást szoros kapcsolatban
van a rezg®mozgás f∗y frekvenciája és a keresztirányú er®tényez® f∗Cy

frekvenciája közti nagy elhangolódással. Az U∗ = 4,7�4,89 tartományon
belül f∗y − f∗Cy

∼= −0,2, amely abszolút értékben közel esik az Re = 300

esetén érvényes St Strouhal számhoz. Mivel f∗y ∼= St az U∗ = 4,7 és 4,89
között, így f∗y − f∗Cy

∼= −St csak akkor érhet® el, ha f∗Cy
= 2f∗y

∼= 2St.
E jelenség közvetlenül FFT frekvenciaanalízis segítségével látható; Cy

spektrumában a 4,7 < U∗ ≤ 4,89 tartományon belül a második harmo-
nikus komponens a legdominánsabb frekvenciacsúcs ζ = 0% esetén.

(b) A ζ = 0,5% dimenziótlan csillapítási tényez®nél f∗y − f∗Cy
= 0 a teljes

vizsgált U∗ tartományon, tehát a keresztirányú er®tényez® és a henger el-
mozdulása közti fázisszög közel állandó (nem mutat lineáris növekedést)
a fels®ág végén. Ebb®l következik, hogy a keresztirányú er®tényez®ben
lév® második harmonikus komponens szerepe ζ növelésével csökken. Cy

frekvenciaanalízise kimutatta, hogy a második harmonikus komponens
intenzitása elenyész® ζ = 0,5% esetén még a fels®ág alsóággal szomszédos
határvonalán is.

(c) A ζ = 0�5% esetén kapott CFD számítások eredményeit összehason-
lítva a harmonikus rezgési modell eredményeivel kimutatható, hogy a
számításokból és a modellb®l származó eredmények jól egyeznek a fels®-
ág elején, illetve az alsóágon. Ugyanakkor a fels®ág végén lév® értékek
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nagymértékben eltérnek a modell eredményeit®l. E tapasztalat meger®-
síti azt a korábbi állításomat, hogy a keresztirányú er®tényez® a fels®ág
végén nemharmonikus viselkedést mutat.

Kapcsolódó publikációk: Dorogi és Baranyi [J4], Dorogi és Baranyi [C7], Do-
rogi és Baranyi [C8] és Dorogi et al. [C11]

6. Az eredmények alkalmazhatósága

Manapság a magas karcsú épületek, a toronyépületek, a silók, a hidak illetve
a tengeri alapszerkezetek tervezésének elengedhetetlen lépése az alapos aero-
dinamikai vizsgálat. Ezen kívül a tompa testek körüli folyadékáramlás fontos
szerepet játszik a h®cserél®knél, a távvezetékeknél, a mélytengeri cs®vezeté-
keknél, vagy akár a hajók árbocainál. Felvet®dhet mint probléma, hogy ezek-
nél az alkalmazásoknál a Reynolds-szám elérheti a több ezres értéket is, amely
sokkal nagyobb, mint a jelen disszertációban vizsgált Re értékek. Ugyanakkor
a szakirodalomban korábban már bemutatták, hogy a Reynolds-szám nem
befolyásolja túlságosan nagymértékben a kialakuló áramlást; a kis Reynolds-
számú áramlásoknál végzett szimulációk egész jól képesek megbecsülni a nagy
Re esetén lév® jelenségeket.

Úgy vélem, hogy a jelen disszertációban közölt eredmények tudományos
szempontból hasznosak. Az egyszabadságfokú szabadrezgéseknél végzett vizs-
gálatok kimutatták, hogy az áramlás által gerjesztett hosszirányú szabadrez-
gések, illetve a keresztirányú szabadrezgések témakörében tárgyalt fels®ág lét-
rejöhet kis Reynolds-számú áramlások esetén is. Ezeket a korábbi numerikus
áramlástani vizsgálatok még nem mutatták ki. Az eredmények más típusú
analízisével akár további következtetéseket vonhatunk le az örvényleválás ál-
tal keltett rezgések megjelenési körülményeire vonatkozóan.

Pillanatnyilag a folyadék-test kölcsönhatások tématerületén egy új okta-
tási anyag létrehozásán gondolkozom, amelybe akár a jelen disszertációban
bemutatott eredmények/vizsgálati módszerek is beépíthet®k lesznek.

7. Jöv®beli tervek

Doktori kutatásaim során az örvényleválás által gerjesztett egy- illetve két-
szabadságfokú rezg®mozgásokra vonatkozóan számos vizsgálatot végeztem.
Azonban e tárgykörökben továbbra is sok megválaszolatlan kérdés van, ame-
lyekhez további vizsgálatok szükségesek. A kutatásaimhoz szorosan kapcsoló-
dó lehetséges témaköröket az alábbi pontokban ismertetem:

• Az 1. és 2. tézis a kétszabadságfokú szabadrezgéseknél született új tu-
dományos eredményeket foglalja össze, ahol a henger fNx és fNy hossz-
és keresztirányú sajátfrekvenciáját azonosnak tekintettem. Felmerülhet a
kérdés, hogy mi az FR = fNx/fNy sajtáfrekvencia-hányados rezgésképre
gyakorolt hatása. Erre vonatkozóan már a Dorogi és Baranyi [J3] tanul-
mányban végeztünk számításokat. Az eredmények azt mutatják, hogy
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FR változtatása jelent®s mértékben befolyásolja a pályagörbe alakját.
Ezen hatások részletes vizsgálata további számításokat igényel.

• A 3. és 4. tézisben kimondom, hogy kis Reynolds-számú áramlások-
nál egyetlen gerjesztési tartomány jelentkezik egy körhenger örvényle-
válás által keltett hosszirányú szabadrezgése esetén. Ugyanakkor nagy
Reynolds-számok mellett két gerjesztési tartományt azonosítottak. Ah-
hoz, hogy megvizsgáljuk az egy- és kétágú rezgésképek közti átmenetet,
háromdimenziós számítások szükségesek.

• Az 5. és 6. tézisben megállapítom, hogy a fels®ág megjelenik az Re =
300-as Reynolds-számnál. Ugyanakkor a szakirodalomban kisebb Re ese-
tén (például Re = 100-nál) kétágú válaszjelenséget azonosítottak, ahol
kizárólag az alap- és alsóág jelent meg. Célul t¶ztem ki további szisz-
tematikus számítások elvégzését különböz® Reynolds-számok esetén az
Re = 50�300 tartományban ahhoz, hogy megtaláljam azt az Rec kri-
tikus Reynolds-szám értéket, amely felett háromágú rezgéskép, alatta
pedig kétágú rezgéskép jelenik meg.

A jelenleg vizsgált kutatási téma releváns szakirodalmának áttekintése so-
rán észrevettem, hogy egy oszcilláló folyadékáramlásba helyezett körhenger-
r®l leváló örvények által gerjesztett rezg®mozgások vizsgálata kis �gyelmet
kapott. Azonban e jelenség számos mérnöki területen nagy jelent®séggel bír,
például a hullámmozgások modellezése is hasonló módszerekkel történik. Tu-
domásom szerint nagyon kevés tanulmány foglalkozik e folyamatok numerikus
vizsgálatával. Ebb®l következ®en a közeljöv®ben szisztematikus számításokat
tervezek e tématerületen.
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