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Bevezetés és célkitűzések 

Axiális átömlésű ventilátorokat széles körben alkalmaznak szellőztetési célokra. 

Ilyen típusú gépek nagy számban üzemelnek emberek közvetlen közelében, ahol a 

kibocsátott zaj fontos szempont. Mindeközben a zajszintre vonatkozó szabályozások 

egyre szigorúbbak a humán egészség és komfort védelme érdekében. Ezek miatt a 

zajszint fontos szemponttá vált a ventilátorok tervezése folyamán. Egyszerű 

iránymutatások és közelítések évtizedek óta léteznek ventilátorok zajára 

vonatkozóan, ezek azonban sokszor nem elégségesek a zajszint további 

csökkentéséhez. Az elmúlt években ezért jelentős erőfeszítéseket tettek kutatók a 

zajforrások vizsgálatára és megértésére, illetve részletesebb zajkeltési modellek 

fejlesztésére. 

A mikrofontömbös méréstechnika fontossága kiemelkedő, hiszen lehetővé teszi a 

zajforrások térbeli eloszlásának feltérképzését. A zajtérképek sok információt 

tartalmaznak, feldolgozásuk azonban komoly kihívást jelent. Az egyik nehézség a 

térképek nagy számában rejlik, melyeket együttesen kell kiértékelni. További kihívás 

a térbeli felbontás korlátjaiból ered: a források mérete megnő, így gyakran nehéz 

eldönteni, hogy egy kiterjedt zóna egy vagy több forrás együttes hatásának tudható-

e be. Ez a hatás a frekvencia csökkenésével válik egyre erősebbé. A feldolgozás során 

emellett fizikailag nem létező források, ún. melléknyalábok is megjelennek. 

Mindezen túl további kihívást jelent a vizuális elemzés, amely a kutató szubjektív 

döntéseit is bevonja a folyamatba. A folyamat emellett hosszadalmas, eredményei 

pedig nem mindig megismételhetők. 

A bemutatott doktori értekezés célja a forrástérképek elemzési módszerének 

továbbfejlesztése, és algoritmikus módszerek kialakítása az objektív, 

megismételhető eredmények érdekében.   
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Eredmények 

Mikrofontömbös méréseket dolgoztam fel a Rotating Source Identifier [1] 

nyalábformálási módszerrel egy axiális átömlésű ventilátor zajkeltésének 

vizsgálatára. Módszert dolgoztam ki a zajforrások járókerék körüli kerületi 

eloszlásának vizsgálatára. Az eljárás szűrésen és klaszterezésen alapul, és lehetővé 

teszi a nyalábformálási térképek algoritmizált feldolgozását. A mérésből és a 

nyalábformálásból származó nem kívánt hatásokat, mint például nem egyenletes 

hozzááramlás, a lapátok különbözősége, illetve a melléknyalábok, a szűrési folyamat 

csökkenti. Ez továbbá a források helyének bizonytalanságát is mérsékeli a 

pontszórásfüggvények hatásának csökkentésével. A megmaradó szignifikáns 

szélessávú zajforrások hatásait adatpontok reprezentálják, melyeket a zajforrás 

frekvenciája és térbeli szöghelyzete jellemez. Ezekre a fuzzy c-means [2] 

klaszterezési algoritmust alkalmaztam azért, hogy meghatározzuk azokat az 

adatpontokat, amelyek ugyanahhoz a zajkeltési mechanizmushoz tartoznak. Ez két 

feltevésen alapszik. Egyrészről, mivel szélessávú zajforrásokat keresünk, az 

összetartozó adatpontok frekvenciája hasonló kell, hogy legyen. Másrészről, mivel 

egy-egy áramlási jelenség és a belőle származó zaj a lapát egy megadott részéhez 

köthető, az összetartozó pontok szöghelyzete is hasonló kell, hogy legyen. 

Kiterjesztettem a fuzzy c-means klaszterezési algoritmust annak érdekében, hogy az 

a folyamat során a lapátozás és így a zajkeltés periodicitását figyelembe vegye. A 

Xie-Beni indexet [3], mely a klaszterezés jóságát számszerűsíti, hasonlóan képessé 

tettem a periodikus adatok kezelésére. A klaszterezés paramétereinek objektív 

megválasztásához egy szisztematikus érzékenységi vizsgálatot javasoltam. Ennek 

segítésével az elemzés algoritmikussá és megismételhetővé válik. Az eljárást egy 

esettanulmányon mutattam be, ahol egy axiális átömlésű ventilátor zajkeltési 

folyamatait vizsgáltam különböző fordulatszámokon, sugarakon, illetve beszívó 

tölcsérrel és anélkül.   
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Tézispontok 

Módosítottam a fuzzy c-means (FCM) [2] klaszterezési eljárást annak érdekében, 

hogy az adathalmaz periodicitását figyelembe vegye. A módszer pontosan egy 

periodikus dimenzióval rendelkező adatok esetén alkalmazható. Az FCM-et 

alkalmazták már mérési adatok feldolgozására [4], [5], de ez az első ismert 

alkalmazása mikrofontömbös térképekre. Léteznek különböző klaszterezési 

algoritmusok periodikus adatokra [6], [7], azonban az irodalom még nem ismer 

olyan FCM algoritmust, amely képes periodikus és nem-periodikus adatokat 

egyszerre tartalmazó adathalmazok klaszterezésére. 

1. tézispont 

A következő fuzzy c-means módszer [2] alkalmas olyan adatok klaszterezésére, 

amelyeknek pontosan egy dimenziója periodikus. A szükséges bemenetek: 

normalizált adatpontok 𝝃𝑖 ∈ [0, 1], a fuzzifier 𝑚, a klaszterek száma c, és a periódus 

eltoló vektor 𝚷. A periodikus dimenzió mentén az adatpontokat a P periódussal kell 

normalizálni. Klaszterezés az 1. ábrán mutatott algoritmus alapján az (1.1 – 1.6) 

egyenletekkel érhető el, ahol (1.7) kifejezés mutatja az iteráció kilépési feltételét. 

 

 ∑ 𝑤𝑖,𝑗

𝑐

𝑗=1
= 1    ∀ 𝑖 (1.1) 

 

 𝝁𝑗 =
∑ 𝑤𝑖,𝑗

𝑚  (𝝃𝑖 + 𝑘𝑖,𝑗𝚷)𝑁
𝑖=1

∑ 𝑤𝑖,𝑗
𝑚  𝑁

𝑖=1

 (1.2) 

Itt 𝑘𝑖,𝑗 változó azt követi nyomon, hogy a kiválasztott pontot az aktuális vagy a 

megelőző periódusból kell-e venni; értéke (1.3) alapján számítható. 

 𝑘𝑖,𝑗 = {
−1, 𝑑𝐴(𝝃𝑖 , 𝝁𝑗 − 𝚷) < 𝑑𝐴(𝝃𝑖 , 𝝁𝑗)

0, egyébként
 (1.3) 

Az (1.3) egyenletben 𝑑𝐴 az 𝑨 diagonális mátrixszal súlyozott távolságnorma, (1.4) 

alapján. 𝑨 főátlóbeli elemei határozzák meg az egyes dimenziók relatív súlyát. 

 𝑑𝐴(𝒙, 𝒚) = √(𝒙 − 𝒚)T𝑨(𝒙 − 𝒚) (1.4) 

A tagsági értékek (1.5) alapján számíthatók. 
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1. ábra. A fuzzy c-means klaszterezési algoritmus hibrid adatokra 

 

 𝑤𝑖,𝑗 = (∑ (
𝑑𝐴,𝑃(𝝃𝑖, 𝝁𝑗)

𝑑𝐴,𝑃(𝝃𝑖 , 𝝁𝑘)
)

2
𝑚−1

𝑐

𝑘=1

)

−1

 (1.5) 

Itt 𝑑𝐴,𝑃 a súlyozott, periodikus távolságnorma, mely (1.6) alapján számítandó. 

 

 𝑑𝐴,𝑃(𝝃𝑖 , 𝝁𝑗) = min{𝑑𝐴(𝝃𝑖 , 𝝁𝑗 − 𝚷), 𝑑𝐴(𝝃𝑖 , 𝝁𝑗)} (1.6) 

 

A konvergencia-feltétel akkor teljesül, ha az 𝑠-edik lépésben az (1.7) kifejezés igazzá 

válik. Itt a Frobenius mátrixnormát alkalmazzuk. 

 ‖𝑾(𝑠) − 𝑾(𝑠−1)‖
𝐹

< 𝜀 (1.7) 
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T1.1. Táblázat: Jelölések 

A súly-mátrix 

c klaszterek száma [-] 

i adatpontok indexe [-] 

j klaszter index [-] 

k periódus eltolást követő változó [-] 

l klaszter index [-] 

m fuzzifier [-] 

N adatpontok száma [-] 

𝚷  periódus-eltoló vektor[-] 

P periódus [-] 

s iterációs lépés 

x tetszőleges változó 

𝑋𝐵𝑃  periodikus Xie-Beni index [-] 

y tetszőleges változó 

w tagsági érték [-] 

𝑾(𝑠)  a tagsági értékekből összeállított mátrix [-] 

𝑾(𝑠−1)  a tagsági értékekből összeállított mátrix az előző iterációs lépésből [-] 

𝜀  iteráció kilépési feltétel [-] 

𝝁  klaszter középpont 

𝝃 adatpont [-] 

 

Kapcsolódó publikációk: [R1], [R2] 

 

A fuzzy c-means klaszterezés jellemzője, hogy a klaszterek száma c bemenő adat, 

előre megadandó. Megfelelő értékét szokásosan úgy választják meg, hogy több c 

esetén elvégzik a klaszterezést, majd a legjobbat választják ki ezek közül. A 

klaszterezés jóságának mérésére az irodalom gyakran alkalmazza a Xie-Beni indexet 

(XB) [3], [8], [9]. Ezért az XB indexet is módosítottam, hogy figyelembe vegye az 

adatok periodicitását. 

2. Tézispont 

A (2.1) egyenletben definiált periodikus Xie-Beni index (XB𝑃) alkalmazható a 

periodikus fuzzy c-means klaszterezés jóságának számszerűsítésére. A jelölések a 

T1.1. táblázattal egyeznek meg. 
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 XB𝑃 =
∑ ∑ 𝑤𝑖,𝑗

𝑚  𝑑𝐴,𝑃
2 (𝝃𝑖 , 𝝁𝑗)𝑐

𝑗=1
𝑁
𝑖=1

𝑁 min
𝑗≠𝑙

𝑑𝐴,𝑃
2 (𝝁𝑗 , 𝝁𝑙)

 (2.1) 

 

A periodikus távolságnorma 𝑑𝐴,𝑃 a (2.2) kifejezésben látható. 

 

 𝑑𝐴,𝑃(𝝃𝑖 , 𝝁𝑗) = min{𝑑𝐴(𝝃𝑖 , 𝝁𝑗 − 𝚷), 𝑑𝐴(𝝃𝑖 , 𝝁𝑗)} (2.2) 

 

A 𝑑𝐴 súlyozott távolságnorma két tetszőleges pont esetére a (2.3) összefüggésben 

adott. 

 

 𝑑𝐴(𝒙, 𝒚) = √(𝒙 − 𝒚)T𝑨(𝒙 − 𝒚) (2.3) 

 

Kapcsolódó publikációk: [R1], [R2] 

 

Az 1-2. Tézispontban bemutatott klaszterezési eljárás lehetővé teszi axiális átömlésű 

ventilátorok zajtérképeinek szisztematikus elemzését. Ez a 3. tézispontban 

megfogalmazott eljárást követve érhető el, mely a klaszterezés első alkalmazását 

jelenti forgógépek nyalábformálási térképeinek vizsgálatára. 

3. Tézispont 

A következő eljárás segítségével azonosíthatók a szélessávú aeroakusztikai 

zajforrások egy axiális átömlésű ventilátor egy kijelölt sugarán, együttforgó 

rendszerben készített nyalábformálási térképek használatával. 

1. Minden egyes frekvenciasávon kiválasztjuk a p dimenziótlan 

hangnyomással arányos értéket a nyalábformálási eredményekből a 𝜑 szög 

függvényében: 𝑝(𝜑, 𝑓) = 10(𝐿(𝜑,𝑓)/20), ahol L a nyalábformálási szint 

[dB]. 

2. Minden egyes 𝑝(𝜑, 𝑓) kerületi eloszlásra végrehajtjuk a térbeli Fourier 

transzformációt. Az eredményként kapott módusokat szűrjük egy 

szignifikancia-kritérium segítségével: csak azokat a módusokat tartjuk 

meg, amelyek amplitúdója nagyobb, mint egy előre definiált 𝑙 érték. 

3.  A fennmaradó módusokból adatpontokat állítunk össze, melyek [𝛽, 𝑓] 
pontok, ahol 𝛽 a maximum szöghelyzete, a fázisból számítva. Ezeket az 

adatpontokat a szignifikáns zajforrások lenyomataként értelmezzük. 

Koordinátáikat normalizáljuk mind a frekvencia, mind a szöghelyzet 

dimenzióban.  
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4. Az adathalmazra alkalmazzuk a periodikus fuzzy c-means klaszterezési 

algoritmust, és meghatározzuk a klasztereket az optimális c klaszterszám 

esetére. 

5. Az eredményként kapott klaszterek reprezentálják a jelentős zajforrás-

mechanizmusokat. 

 

T3.1. Táblázat: Jelölések 

f frekvencia [Hz] 

l amplitúdó határ a szűrésben[-] 

L nyalábformálási szint [dB] 

p hangnyomással arányos dimenziótlan mennyiség [-] 

𝛽  szöghelyzet [rad] 

𝜑  kerületi koordináta [rad] 

 

Kapcsolódó publikációk: [R1], [R2], [R3], [R4], [R5], [R6] 

 

A bemutatott eljárás a következő paramétereket tartalmazza: a klaszterek száma c, a 

fuzzifier m, a távolság súly A, illetve a Fourier szűréshez használt határérték l. A 4. 

Tézispont ezek objektív, reprodukálható megválasztásához ad iránymutatást. 

4. Tézispont 

A periodikus fuzzy c-means klaszterezés paraméterei a következő eljárással 

határozhatók meg objektív módon. 

1. A legnagyobb amplitúdójú, tört harmonikus hullámszámú módus 

amplitúdója a szűrés szignifikancia kritériuma. Itt ℎ = 𝑛/𝐵 a harmonikus 

hullámszám, 𝑛 a térbeli Fourier sor módusainak száma, 𝐵 pedig a ventilátor 

lapátjainak száma. 

2. Az adatpontok szög koordinátáját a lapátosztással normalizálandó, mely 

értéke 2𝜋/𝐵. 

3. Az adatpontok frekvencia koordinátáját (4.1) egyenlet alapján kell 

normalizálni. 

4. A fuzzifier és a dimenzió súly tényezők értékére érzékenységi vizsgálatot 

kell végezni a periodikus Xie-Beni index értéke alapján, illetve meg kell 

határozni az optimális c klaszterszámot. 

5. A klaszterek számát a 2 ≤ 𝑐 ≤ √𝑁 intervallumban kell vizsgálni. 

6. A fuzzifier értékét az 1.4 ≤ 𝑚 ≤ 2.2 tartományban kell vizsgálni. Meg 

kell határozni azt a tartományt, ahol 𝑚 értékének változtatása nem 

befolyásolja az XBP minimuma által kijelölt c értéket, és e tartomány 

közepéből kell 𝑚 értékét megválasztani. Ha ez a tartomány tartalmazza az 
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𝑚 = 2 értéket, vagy nem létezik ilyen, akkor az 𝑚 = 2 értéket kell 

alkalmazni. 

7. A dimenzió súly tényezők értékét a 0.5 ≤ 𝐴 ≤ 1.5 tartományban kell 

visgálni. Meg kell határozni azt a tartományt, ahol 𝐴 értékének változtatása 

nem befolyásolja az XBP minimuma által kijelölt c értéket, és e tartomány 

közepéből kell 𝐴 értékét megválasztani. Ha ez a tartomány tartalmazza az 

𝐴 = 1 értéket, vagy nem létezik ilyen, akkor az 𝐴 = 1 értéket kell 

alkalmazni. 

8. Meg kell határozni az optimális 𝑐 értéket, amely a fent megadott 𝑚 és 𝐴 

értékek mellett XBP minimumát adja. 

 

 𝑓 =
𝑓 − 𝑓min

𝑓max − 𝑓min

 (4.1) 

 

T4.1. Táblázat: Jelölések 

A dimenzió súly [-] 

B lapátok száma [-] 

c klaszterek száma [-] 

𝑓  frekvencia [Hz] 

𝑓max  a legmagasabb frekvenciasáv felső határfrekvenciája [Hz] 

𝑓min  a legalacsonyabb frekvenciasáv alsó határfrekvenciája [Hz] 

𝑓  dimenziótlan frekvencia [-] 

h dimenziótlan harmonikus hullámszám [-] 

m fuzzifier [-] 

n módus szám [1] 

N adatpontok száma [1] 

XBP periodikus Xie-Beni index [1] 

 

 

Kapcsolódó publikációk: [R1], [R2], [R3], [R6] 
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