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Összefoglalás
A repülőgépek tervezése és fejlesztése egy különleges ágazata a mérnöki
tudományoknak, így speciális követelményeket állít fel a tervezők és
mérnökökkel szemben. A repülőgépek tervezési és méretezési elméletét Howe
[1], Raymer [2], Roskam [3], Torenbeek [4], Fielding [5] és Stinton [6] fektette
le a többi híres tervezővel-mérnökkel karöltve, akik együtt hoztak létre validált,
bizonyítottan működő útmutatókat, módszereket és modelleket, melyek egy
repülő-szerkezet megtervezésének folyamatát támogatják. Munkájuk fő célja az
alkatrészek méretezése, a jármű konfigurációja, a meghajtás, a szerkezeti és a
rendszer elrendezése, a súlybecslés, a teljesítmény és a stabilitás értékelési
módszerei, valamint a tervezés másodlagos szempontjai, mint például a költség,
a tervezési fejlesztés, a gyártás és a működési szempontok. Az általános tervezési
módszerek mellett speciális módszertanokat is alkalmaztak a nem általános
célokra szolgáló repülőgép-járművek számára, ahogy azt Hammond [7, 8];
Griffin és French [9] publikációja is alátámasztja.
Nem véletlen, hogy a repülőgép-tervezési és fejlesztési folyamatokat többnyire
bizalmasan kezelik a vállalatok és házon belül tartják, hiszen az új módszerek és
technológiák nagyon drágák, elsősorban azért, mert a kísérleti inputok és adatok
széles skáláját igénylik az egész repülőgép-szintjén. A repülőiparban
elengedhetetlen a megfelelő tanúsítási követelményeknek és előírásoknak való
megfelelés bizonyítása, hiszen az alkalmazott tervezési és fejlesztési folyamatnak
képesnek, bizonyítottnak, biztonságosnak és reprodukálhatónak kell lennie.
Viszont még abban az esetben is kihívást jelent egy innovatív, alapjaiban új ötlet
bevezetése a tervezési/termelési folyamatba, ha az adott vállalat birtokában van a
fejlesztési folyamat igényelte szükséges erőforrásoknak. Nincs kivétel az
validációs folyamatban, minden vállalatnak – különösen az újaknak és
kisvállalatoknak – óriási pénzmennyiséget kell elköltenie ahhoz, hogy az
innováció az összes tesztelési eljáráson átmenjen, melyet a tanúsítványok
megszerzése szükségessé tesz. A nagyobb, stabil anyagi háttérrel rendelkező
vállalatok sokkal könnyebben tudnak a meglévő tudásukra/tapasztalatukra
támaszkodni, mely hatalmas előnyt jelent számukra, illetve olyan innovációs
folyamatokat tesz lehetővé, melyek kisvállalatok számára elérhetetlenek.
A repülőipari fejlesztések a számítógépek megjelenése óta a számítástechnika
egyik motorja, hiszen a számítógépek által támogatott tervezési módszerek egyik
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legelső felhasználója maga a repülőipar volt. Mostanra már a modell alapú
fejlesztés általános koncepció az ipar és az innováció minden területén. Az
alkalmazott módszerek olyan összetettek lettek, hogy csak számítógépes
támogatással hajthatóak végre. Számos CAD/CAM szoftver, FEA és CFD
módszer áll rendelkezésre a mérnökök munkájának támogatására, és a
számítástechnikai erőforrások alkalmazása nélkül mára már teljesen
elképzelhetetlen ezek végrehajtása a repülőiparban, a fejlesztés, de már a K+F
folyamatok során is. Ugyanakkor pont a modell alapú fejlesztés az, mely egyre
komplexebb módszertanok kidolgozását igényli a valóság tökéletes szimulálása
érdekében, ami viszont a számítástechnikai erőforrás-igény exponenciális
növekedését vonja maga után. A tervezőknek pedig ugyanazon problémákra kell
koncentrálniuk: könnyebb szerkezetet kell megalkotni hosszabb élettartammal,
alacsonyabb
karbantartási
és
javítási
költségekkel,
továbbá
a
hajtóműveknek/motoroknak és a többi rendszernek javítani kell a működési
hatásfokát, kapacitását és megbízhatóságát.
A fejlesztések egyik legfontosabb mozgatórugója – a szokásos driver-ek
mellett – az egyre emelkedő üzemanyag árak illetve károsanyag kibocsátás.
Számos nemzetközi projekt lett ennek a problémának dedikálva, mint például a
Horizon 2020 Clean Sky EU Framework program, mely a CO2, NOx és
zajkibocsátást célozta meg csökkenteni 50%-80%-50%-kal 2020-ra a 2000-es
adatokhoz képest. Szintén hasonló céllal indult el az ESPOSA projekt, mely során
1 MW teljesítmény alatti kisrepülőgépek fejlesztéséhez dolgoztak ki innovatív
technológiákat a résztvevő országok. Az elsődleges cél turbópropelleres
hajtóművek alkalmazásának elterjesztése volt a civil légiközlekedési szektorba.
A projekt kiterjedt a hajtóművel kapcsolatos rendszerekre is, növelve a propulziós
hatásfokot, a biztonságot és csökkentetve a hajózó személyzet munkaterhelését.
Ráadásul 10-14 %-os csökkenést predesztináltak a repülőgépek direkt működési
költségein. Szintén egy innovatív ötlet megvalósulása volt a GABRIEL projekt,
melyet a hagyományos futóműveket földi „kilövő” és leszállító rendszer váltaná
fel, mely a mágneses levitációt használná a folyamat megvalósításához. A
hajtóművek alacsonyabb felszálló-teljesítménye alacsonyabb szerkezeti tömeget
von maga után, továbbá nagy mértékben csökkenthető a károsanyag- és
zajkibocsátás fel- és leszállás közben a repülőterek közelében. Hasonló céllal
nemzeti projektek is indultak, melyek közül az EFOP-3.6.1-16-2016-00014
projektet érdemes kiemelni, „Diszruptív technológiák kutatás-fejlesztése az emobility területén és integrálásuk a mérnökképzésbe” címmel indult, és célja egy
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hibrid repülőgép koncepciójának kidolgozása, mellyel a károsanyag kibocsátás
jelentős mértékben csökkenthető.
A direkt üzemelési költségek, károsanyag kibocsátás csökkentése, ezzel együtt
a rendszerek fejlesztése, gyártási-, karbantartási és újrahasznosítási folyamatok
fejlesztése a repülőgép teljes élettartamára vonatkozóan igen nagy kihívást jelent.
Emiatt olyan aspektusokat és plusz tevékenységeket is figyelembe kell venni a
tervezési és fejlesztési folyamatok során, mint például az utasok elégedettsége és
rejtett elvárásai. Ezen plusz driverek általában multidimenzionális,
interdiszciplináris és sztochasztikus modellek alkalmazását követelik meg. Ezen
modellek egyszerűsítése érdekében a tervezőknek/mérnököknek hatalmas
mennyiségű információra van szüksége, hogy a megfelelő döntést meghozhassák.
Ezek az információk viszont jelenleg a világ bármely pontján elérhetőek az
internetnek köszönhetően. Napjainkban már nem a gyűjtési folyamat, hanem az
információk adaptációja, szűrése, kezelése, tárolása és felhasználása okozza az
igazi kihívást. Ráadásul nem csak tárolni kell az összegyűjtött információt, hiszen
naprakészen tartására is ügyelni kell.
Ez vezetett a tudás-menedzsment (Knowledge Management) kialakulásához,
melyet nagy és progresszív vállalatok kezdtek el használni először, mint a NASA
[10], Airbus [11] és Boeing [12]. Mindegyikük kidolgozta a saját rendszerét a
megszerzett tudás tárolására, és újból-felhasználhatóvá tételére. Az egyik legjobb
példa erre az Apollo program és annak utóhatása, mely először demonstrálta a
tudás megfelelő tárolásának fontosságát. Viszont hiába képesek a „nagyok”
megfelelően kiaknázni a tudás-menedzsment és internet kínálta lehetőségeket,
sok vállalat még csak most kezd el foglalkozni ennek fontosságával. Nem lehet
figyelmen kívül hagyni a globalizációt sem, mely lehetővé teszi a
mérnökök/tervezők számára, hogy ne csak egyetlen munkahelyre
korlátozódjanak, hanem egy világméretű szervezet részévé válhatnak, még
otthoni irodákban is. A nagyobb vállalatok egyre gyakrabban alkalmazzák a
tudás- és időmenedzsment nyújtotta lehetőségeket, melyek optimalizálásával akár
időben folyamatos fejlesztés is megvalósítható. Természetesen ennek
megvalósításához a fejlesztési folyamat minden szintjére kiterjedő
együttműködésre van szükség.
A disszertáció első részében egy olyan módosított 3. generációs innovációs
folyamatot dolgoztam ki, mely a kisrepülőgépeket gyártó és azoknak beszállító
kisvállalatok fejlesztési folyamatának támogatását hivatott növelni, olyan
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lehetőségek kiaknázásával, mint a „crowdsourcing”. Segítségével az erőforrások
kihasználtsága javul, így egy kisebb cég is versenyképesebb lehet a repülőipari
piacon.
Természetesen az alkalmazott fejlesztési folyamat nagymértékben
befolyásolja azon eszközöket, melyek a mérnök/tervező munkája során
felhasználható. Két megközelítés létezik:
-

-

Termékalapú fejlesztés: olyan feladatok, folyamatok és tevékenységek
tárháza, amelyek egy vállalat értékesítési és szolgáltatási céljait a kezdeti
ötletektől a termékekig megvalósítják. A nagyszámú termékeket előállító
iparágak a mérési eljárásokkal integrálják a szimulációs folyamatokkal, és
oly módon kombinálják őket, hogy ha olcsóbb 10+ prototípust lebontani
és kísérleti alapú fejlesztést végezni, akkor csak ritkán fektetnek be
szimulációs eszközökbe, mivel már nem éri meg az erőfeszítést. Az
autóipar, az informatikai szektor, a könnyűipar stb. inkább termékalapú
fejlesztést alkalmaz.
Projektalapú fejlesztés: ezt a módszert leginkább a nagy volumenű
fejlesztésekre alkalmazzák, ahol a vizsgálat eredménye korlátozott számú
termék vagy módszertan kidolgozása, és később is alkalmazható lesz. A
fejlesztési folyamatot erősen támogatják a szimulációs eszközök, sőt,
olykor ez az egyetlen kivitelezhető megoldás. Az űrkutatásban, a
repülőiparban, az építészetben, a vasúti iparban (a katonai fejlesztéseket
figyelmen kívül hagyva) többnyire projektalapú fejlesztést alkalmaznak,
mivel a gyártott termék mennyisége csak korlátozott számú prototípust
engedélyez. Ezekben a projektekben elengedhetetlen olyan szimulációs
eszközök alkalmazása, amelyek rövid időn belül pontos eredményeket
adhatnak anélkül, hogy felesleges számítástechnikai teljesítményt
igényelnének. A különböző numerikus módszerek validálása és
certifikálása különösen fontos, hiszen csak így lehet pontos, gyors és
robosztus módszertanokat kifejleszteni, ezzel csökkentve a fejlesztési
folyamat támasztotta költségeket.

A repülőgépek tervezése és fejlesztése során használt számítógépes környezet
napjainkra már szinte minden egyes területet lefed, kezdetekben még a fejlesztők
által létrehozott saját programok képében, napjainkban pedig nagy szoftverfejlesztő cégek olyan tárházát nyújtják a tervezési programoknak, melyek minden
egyes fejlesztési fázis során a mérnökök keze alá dolgoznak. Ez a fejlődés
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természetesen egy nagyfokú automatizálást is magával vont, a régebben
szükséges, nagy mennyiségű, kézzel beviendő adatok jelentős része mostanra már
generálható a különböző adatbázisok segítségével. Ebből kifolyólag, egyes
módszerek már a fejlesztés olyan szakaszában is használhatók, melyekre nem
sokkal ezelőtt nem volt még lehetőség: például a CFD szimulációk alkalmazása
a fejlesztés korai fázisában. Ezen megoldások alkalmazásához természetesen
ezeket a módszereket egyszerűsíteni kell, amennyire lehetséges, mivel számos
probléma túl nagy számítási erőfeszítést igényel a korai fejlesztési szakaszban.
A disszertáció következő szakaszában három különböző, időigényes CFD
szimulációs problémára kidolgozott és javasolt, a korábbi eljárásokhoz hasonlóan
pontos módszert mutatok be, azonban ezekre jellemző, hogy lényegesen
gyorsabbak és kisebb számítógépi kapacitásigénnyel rendelkeznek. Mindhárom
problémakör ugyanazon nemzetközi kutatási projekt során merült fel, a
kidolgozott megoldások pedig a már lezárt projekt során is felhasználásra
kerültek. A feldolgozott problémák a következők:
1.

2.

A légcsavar hatásának figyelembe vétele a repülőgép egyes
komponenseinek aerodinamikai jellemzőinek vizsgálatára már régóta
kulcsfontosságú téma a repülőiparban. A disszertációban ismertetett
újdonság az általánosan használt módszerekkel szemben, hogy a Schmitz
módszert implementáltam oly módon, hogy az eredményeket az „Actuator
Disk” modellben alkalmaztam. A számított indukált sebességek hatása
axiális és tangenciális impulzus-forrásokként építettem be a Reynolds
Átlagolt Navier-Stokes (RANS) egyenletrendszerbe. Továbbá, relatív
torlóponti nyomásnövekményként, a légcsavar utáni peremfeltételként is
definiáltam egy másik szimuláció során. A széles körben alkalmazott Forgó
„domain” modellel ellentétben így akár több, mint 10-szer gyorsabban
kapok eredményt, mégis a rotor mögött lévő objektumok (mint például a
hajtómű gondola) hatását tudom vizsgálni mind a légcsavarra, mind a
repülőgép aerodinamikai jellemzőinek meghatározására.
Bár a hagyományos módszer alapján a repülőgép-szívócsatornák
karakterisztikáinak meghatározása kísérletekkel történik, ez egy különösen
költség-igényes folyamat. A mai CFD módszerek már biztosítanak
lehetőséget a különböző típusú részecskék (mint például jégdarabok,
folyadékcseppek, szennyeződések) trajektóriáinak modellezésére. Viszont
az elérhető eszköztár, illetve a kutatások jellemzően nem a repülőipari
alkalmazásokra koncentrálnak. Így ezen disszertációban összegyűjtöttem
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3.

azok a fizikai hatások és modellek, melyek egy hajtómű szívócsatornájában
befolyásoló tényezőknek minősülnek, és egy megbízható, pontos
modellezési eljárást kínál hajtómű-szívócsatorna tervezéshez, fejlesztéshez
és optimalizáláshoz.
Az egyik legszélesebb körben alkalmazott eszközök a repülőiparban a
hőcserélők. Ezen hőcserélők áramlástani és termodinamikai folyamatainak
szimulációja általában igen hosszas folyamat, mivel a modellezendő
üzemállapotok igen széles intervallumon mozognak. A disszertációban egy
olyan módszert dolgoztam ki és mutatok be, mely egy egyszerű és gyors
eredményt kínál a hőcserélők hűtőközegre gyakorolt hatásának
meghatározására, vagyis ha beépítésre kerül egy járműbe (repülőgépbe),
akkor milyen hatással lesz a repülőgép körüli áramlásra, a pontos geometria
figyelembevétele nélkül. Az eljárás alapja a porózus közeg használata,
melynek együtthatóit (veszteségi és permeabilitási együtthatók) Darcy
törvényének segítségével számítottam ki. A módszer pontosságának
növelése érdekében a veszteségi együtthatót a sűrűség/hőmérséklet
függvényeként definiáltam, míg a hőátadási folyamat az energiaegyenletben
implementált forrástagokkal modelleztem.

Első látásra az említett problémák függetlennek tűnhetnek egymástól, de mind
a három ugyanazon komplex szimulációs folyamat részét képezik, mely során egy
turbópropelleres kisrepülőgép aerodinamikai jellemzőit lehet meghatározni
különös tekintettel a légellenállásra. A légcsavarok által felgyorsított légáramlás
létrehozza a szükséges tolóerőt, majd pedig a propeller után belépnek a hajtómű
szívócsatornájába, ahol egy részecskekiválasztó eszköz szűri ki a nem kívánatos
szennyeződést, illetve a gázturbina kompresszorához vezeti a levegőt a lehető
legkisebb nyomáseséssel. Természetesen a levegő jelentős része a hajtómű
gondola mellet halad el aerodinamikus légellenállást generálva azon. Szintén a
légcsavartól eredő levegő lesz felhasználva a gondola alján elhelyezett olajlevegő hőcserélőben, mely a kenőolaj hűtéséért felelős. A hideg oldalon található
hűtőbordák és lemezek nyomásesést generálnak a külső levegőáramban, ami
növelve a gondola légellenállását.
A légcsavar, a szívócsatorna és a hőcserélő numerikus áramlástani
szimulációjának együttes eredménye az 1. ábran látható.
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1. ábra: Az egyes tézisek közötti kapcsolatok demonstrációja

Attól függően, hogy milyen módszertan kerül felhasználásra, a szimuláció
lefuttatásához szükséges erőforrás-igények igen széles skálán mozoghatnak.
Annak érdekében, hogy a különböző Reynolds átlagolt Navier Stokes
egyenleteken alapuló CFD szimulációk összehasonlíthatók legyenek,
kidolgoztam a dimenzió nélküli CFD Érdemességi Számot (CFD Worthiness
Number – WCFD,i), mely előre megbecsülhető paraméterekből épül fel, és
demonstrálja az adott szimulációs eljárás számítógépi teljesítmény igényét.
A legtöbb esetben a CFD Érdemességi Szám 10 és 45 között mozog, ennél
alacsonyabb vagy magasabb érték csak igen extrém esetekben fordulhat elő. A
célközönség – kis- és középvállalkozások – számára a 20-as CFD Érdemességi
Szám alatti módszerek ajánlottak, míg a 15-ös érték alatti módszerek
követelményei már alacsonyak (akár egy notebook vagy „ultrabook” segítségével
is elkészíthető a szimuláció). Ha 15 ≦ 𝑊𝐶𝐹𝐷,𝑖 ≦ 20 között van a vizsgált érték,
akkor egy nagyobb teljesítményű személyi számítógépre lesz szükség. 20 fölötti
értékek esetén már nagy teljesítményű munkaállomások fognak csak belátható
időn belül eredményt szolgáltatni, de még így sem biztos, hogy kellő
gyorsasággal. Ezen problémák már inkább K+F projektek, sem mint kis- és
középvállalkozások fejlesztési feladataira koncentrálódnak, ezért ezen cégeknek
jellemzően nem éri meg ilyen kaliberű projektekkel foglalkozni.
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A disszertáció során vizsgált CFD szimulációkat összehasonlítottam a CFD
Érdemességi Szám figyelembevételével, melyet az 1. Táblázat foglal össze. Az
összefoglalásra jellemző tömörség érdekében csak pár, kiragadott példát mutatok
be.
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𝑁𝑚
𝑒
𝑁𝑚
𝑠
𝑁𝑚
𝑁𝑖𝑡
𝛽𝑔
𝜖𝑖
𝑛𝑐
𝜔𝑝
𝜓𝑝
𝑊𝐶𝐹𝐷,𝑖

1.34*107

Hőcserélő
Porózus
közeggel
5.35*107

Hőcserélő
Részletes
hálóval
4.60*107

7
1.34286

5
5.34591

7
1.1557515

200
1.05

50
0.9

10
4.597482
6
500
1

0.029
4
3600

0.016
4
3600

0.03
4
3600

0.05
4
3600

ADMv1

ADMv2

ADMv3

1.91*107

1.61E*107

1.61*107

7
1.906503
4
3500
1.05

7
1.605487
5
200
1.05

7
1.60548
75
200
1.05

0.045
4
3600

0.063
4
3600

0.044
4
3600

Részecske
követés
1.16*107

250
1.1

2.4

2.4

2.4

2.4

2.4

2.4

2.4

28.1

20.7

19.5

18.0

12.0

35.4

19.7

1. Táblázat: Példák a CFD Érdemességi Szám értékeire a disszertációban
ismertetett szimulációs esetek alapján
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Új Tudományos Eredmények
A disszertáció során tudás-menedzsmenten alapuló innovációs folyamatot és
numerikus áramlástani szimulációs eljárásokat fejlesztettem tovább annak
érdekében, hogy a kis-, és közepes repülőipari vállalatok számára biztosítsak
alacsony költségvetésű, de pontos fejlesztői eszközöket. A belőlük született
tudományos tézisek a következők:

1. Tézis
Újra terveztem a limitált innovációs kapacitásokkal rendelkező repülőipari
kisvállalatok és beszállítóik számára a konvencionális 3. generációs innovációs
folyamatok modelljét. (A modellábrát a tézisfüzet 2. ábraja mutatja be.)

1.1. Az innovációs modell alapját az ötletgeneráció képezi melynek 6. generációs
ún. „nyitott tölcsér” modellt kell alkalmaznia a hasznos ötletek kiszűrésére
és a tudás-menedzsment kezelésére. Az ötletgenerációhoz „crowdsourcing”,
a tudás megosztásnak is felhasználásra kell kerülnie a konvencionális
tudományos áttörések és új technológiák mellett.

1.2. A modell lényege, hogy a tömeget nem vásárlóközönségként kell kezeli,
hanem az innovációs folyamat fontos résztvevőiként, a tudás-megosztás, a
szabadúszó mérnökök munkája, illetve a pénzügyi kis- és nagybefektetők
(crowd funding és hagyományos befektetők) tevékenységei révén.

1.3. A fejlesztési folyamat költségeit külsős felek bevonásával az ötletgeneráció
fázisába, és az egyes alfolyamatok kiszervezésével (marketing és eladások)
kell csökkenteni.

1.4. A repülőipar által támasztott szigorú előírásokat és szabályokat a
folyamatba beépített „state-gate”-ek segítségével kell figyelembe venni,
melyek a folyamat-visszajelzés, -ellenőrzés és -driver funkcióit látják el. Míg
az ötletgenerálás egy kvázi-nyitott innovációs folyamatként kell
végbemennie, addig a folyamat későbbi fázisainak szigorúan zárt
innovációs folyamatként kell lezajlania.
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2. ábra: „Crowdsourcing” módszerrel támogatott 3. generációs innovációs
modell repülőipari kisvállalatok és beszállítóik követelményeihez igazítva
Kapcsolódó publikációk: [13-19]
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2. Tézis
A különböző RANS alapú CFD szimulációk számítási követelményeinek
összehasonlítása érdekében a disszertáció keretben kidolgozott és alább
bemutatott CFD Érdemességi Számot (CFD Worthiness Number) kell használni,
mely magába foglalja a vizsgált modell hálóelem számát normál alakban felírva
𝑒
(mantissza - 𝑁𝑚𝑠 , karakterisztika - 𝑁𝑚
), a szükséges iterációs számot (Nit), mely
szükséges a konvergencia kritérium eléréséhez, egy korrekciós faktort (𝛽𝑔 ) a háló
minőségének figyelembe vétele érdekében, a processzor teljesítmény faktort (𝜓𝑝 )
végül pedig a pontosságot (𝜖𝑖 ), mely az átlagos relatív hiba értékét adja meg a
modell egy vizsgált paraméterére (𝜋 pedig egy súlyozó konstans az egyenletben).
A CFD Érdemességi Számot a következőképpen kell felírni:
𝑒
𝑁𝑚
∗ 𝑙𝑛(𝑁𝑚𝑠 ∗ 𝛽𝑔 ∗ 𝑁𝑖𝑡 ) ∗ 𝑒 𝜋𝜖𝑖 A
𝜓𝑝
𝜔𝑝 [𝑀𝐻𝑧]
𝜓𝑝 = 𝜔𝑓 ∗ √𝑛𝑐 =
∗ √𝑛𝑐 ,
3000 [𝑀𝐻𝑧]

𝑊𝐶𝐹𝐷,𝑖 =

ahol 𝜔𝑓 a processzor frekvencia aránya, amely a használt processzor
frekvenciájának (𝜔𝑝 ) aránya a referencia 3000 MHz alap frekvenciához;
𝑛𝑐 pedig a használható processzormagok száma.

2.2. A korrekciós faktor (𝛽𝑔 ) felelős az alkalmazott háló minőségének
figyelembe vételére, értékét a következőképpen kell meghatározni:
Háló minőség

𝜷𝒈 [−]

Egyszerű, hexa háló
Komplex, struktúrált háló határrétegek alkalmazásával
és pár rossz minőségű elemmel
Egyszerű háló tetra elemekből felépítve
Komplex háló tetra elemekből felépítve, határrétegek
alkalmazásával és pár rossz minőségű elemmel
Egyszerű, hibrid háló
Komplex hibrid háló határrétegek alkalmazásával és
pár rossz minőségű elemmel
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0,9
0,95
1
1,1
1,05
1,15

2.3. Kis- és középvállalatok számára – limitált számítógépi és humán
erőforrások esetén – olyan szimulációs eljárásokat kell alkalmazni,
melyeknek CFD Érdemességi Száma:
𝑊𝐶𝐹𝐷,𝑖 ≦ 20
Továbbá, azon szimulációs eljárások, melyeknek a CFD Érdemességi
Száma 10 és 15 közé esik, alkalmasak optimalizációs eljárásokban való
felhasználásra.
Kapcsolódó publikáció: [20]

3. Tézis
Egy kis- vagy közepes nagyságú, M≤0,35 sebességi tartományon üzemelő
légcsavaros repülőgép RANS alapú CFD szimulációja során a propeller(ek)
hatását a Schmitz módszer alkalmazásával kell figyelembe venni a megfelelő CFD
Érdemességi Szám elérése érdekében.
3.1 A propeller lapátok geometriáját egy hengeres térrésszel kell kicserélni,
mely egyenlő vastagságú (∆r=konst.) gyűrűkre van felosztva. Ily módon
leegyszerűsíthető a pontos geometria okozta komplex háló. A gyűrűket
szintén áramló közegként kell definiálni, általános csatlakozással összekötve
az áramlási tér többi részével. A propeller hatását forrástagok
használatával kell figyelembe venni.
3.2 A Schmitz módszer (egyesített lapátelem és impulzus elmélet) segítségével
kell számolni a forrástagokat minden egyes gyűrűben a következő egyenletek
felhasználásával:
i. 𝑑𝑇 = 2𝜋𝑟𝑑𝑟(𝑉 + 𝑣)2𝜌𝑣,
ii. 𝑑𝑄 = 2𝜋𝑟𝑑𝑟(𝑉 + 𝑣)2𝜌𝑢,
iii. 𝑑𝑉 = 2𝜋𝑟𝑑𝑟𝑥𝑑𝑖𝑠𝑐
ahol V jelöli a repülési sebességet, v és u az axiális és tangenciális indukált
sebességeket, dT és dQ az elemi axiális és tangenciális komponenseit az
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eredő erőnek, 𝑥𝑑𝑖𝑠𝑐 a rotor vastagságát, végül pedig r a sugarat dr pedig az
elemi sugarat.
A turbulens kinetikus energia megváltozása a rotor után szintén
forrástagokkal vehető figyelembe, melyet minden egyes gyűrűben (𝑟𝑖 ) a
következőképpen határozhatunk meg (szintén a Schmitz módszer
felhasználásával):
iv.

1

2

𝑘 = 𝑉 ′ , ahol 𝑉 ′ = 𝑢𝑖 = 𝑓(𝑟𝑖 )
2

ui jelöli az eredő indukált sebességet: 𝑢𝑖 = √𝑢2 + 𝑣 2 .
3.3 A légcsavar mögött elhelyezkedő hajtómű gondola optimalizálása során a
légcsavar előtti áramlás előéletet indifferens. Így a propeller „domain”
kitörölhető, az indukált sebesség növekedést - szintén a Schmitz módszerből
számítva - pedig peremfeltételbe integrálva kell definiálni torlóponti
nyomásnövekedésként a propeller tárcsa kilépő felületén. A belépő
peremfeltételek ebben az esetben a következők lesznek:
𝜌
v.
𝑝𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑝 + [(2𝑣 + 𝑉)2 + (2𝑢)2 ],
vi.

𝑛𝑟 (𝑟) =

2
𝑢(𝑟) 𝑠𝑖𝑛(𝜃)

√𝑢2 (𝑟)+(𝑣(𝑟)+𝑉)2

; 𝑛𝑧 (𝑟) =

𝑣(𝑟)+𝑉
√𝑢2 (𝑟)+(𝑣(𝑟)+𝑉)2

vii.
𝑇 = 𝑇𝑓𝑎𝑟𝑓𝑖𝑒𝑙𝑑
ahol p a statikus nyomás, 𝜌 a sűrűség, T jelöli a statikus hőmérsékletet, 𝑛𝑟 ,
és 𝑛𝑧 az egységnyi irányvektorok a (r, 𝜃, z) hengerkoordináta rendszeren
belül.
Kapcsolódó publikációk: [21-24]
Kapcsolódó tudományos beszámolók: [25-28]
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4. Tézis
A jelen tézis keretében összegyűjtött és bemutatott fizikai hatásokat, modelleket
és közelítéseket kell alkalmazni RANS alapú CFD szimuláció során egy kis- vagy
középkategóriás repülőgép hajtómű szívócsatornájában kialakult folyamatok
számítógépes modellezése esetén különös tekintettel a különböző típusú
részecskék viselkedésére a levegőáramban oly módon, hogy a szimuláció CFD
Érdemességi Száma 20 alatt tarható legyen.
4.1 Kétirányú csatolt szimulációt kell alkalmazni homogén, gömb alakú
részecskék figyelembevételével, melyek mennyiségei és átmérői a nemzetközi
előírások alapján kerülnek meghatározásra: 20 µm és 2,66 mm átmérőjű
vízcseppek 1 mm nagyságú jégkristályok és 16 mm-es jégdarabok.
4.2 A fal érdességét el lehet hanyagolni a relatív nagy részecske-méretek miatt,
viszont a magas Reynolds szám következtében Schiller-Naumann ellenállás
erőt kell alkalmazni a részecskék mozgásának leírásakor.
4.3 A 2,66 mm-es vízcseppek esetén a Weber szám jelentősen nagyobb a kritikus
Weber számnál, így részecske-felbomlási modellt kell alkalmazni. A 20 µm-es
vízcseppek esetében viszont a turbulens diszperziós erőt kell figyelembe venni.
4.4 A részecskék ütközését Sommerfeld modellel kell figyelembe venni minden
esetben a következő hatások figyelembevételével:


a visszatérítési tényező (coefficient of restitution) értéke 1 (tökéletesen
rugalmas ütközés) szilárd jég részecskék egymással történő ütközésekor,
és 0,1 folyékony víz részecskék ütközése esetén.



a visszatérítési tényező értéke 1 (tökéletesen rugalmas ütközés) szilárd
jég részecskék fallal történő ütközésekor, és 0 folyékony víz részecskék
fallal való ütközése esetén.

Kapcsolódó publikációk: [24, 29]
Kapcsolódó tudományos beszámolók: [30-32]
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5. Tézis
Porózus közeget kell alkalmazni RANS alapú CFD szimulációs módszer olajlevegő hőcserélőnek a repülőgép aerodinamikai jellemzőire gyakorolt hatásának
vizsgálata céljából különös tekintettel az ellenállásra. Az eljárás CFD
Érdemességi száma 10 és 15 közötti értékeket vesz fel.
5.1 Tényleges előrehaladási sebesség modellt használva a térfogati porozitást
kell meghatározni az áramló közeg számára rendelkezésre álló (csökkentett)
és teljes keresztmetszet arányaként a következőképpen:
𝐴𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑒𝑑
𝐴𝑓𝑢𝑙𝑙
5.2 Darcy törvényét felhasználva az alkalmazott/beépített hőcserélő
karakterisztikájának segítségével kell számolni a porózus közeg kvadratikus
(A) és lináris (B) együtthatóját a kvadratikus veszteségi (𝐾𝑙𝑜𝑠𝑠 ) és a
permebilitási (𝐾𝑝𝑒𝑟𝑚 ) tényezők meghatározása érdekében:
𝛾=

𝐾𝑝𝑒𝑟𝑚 =

𝜇𝐿
𝐵

és 𝐾𝑙𝑜𝑠𝑠 =

2𝐴
𝐿𝜌𝑖

ahol 𝜇 a dinamikai viszkozitás, L jelöli a hőcserélő hosszát és 𝜌𝑖 az áramló

közeg sűrűségét.
5.3 Az előző egyenletbeli kvadratikus veszteséget hőmérsékletfüggőként kell
meghatározni (𝜌𝑖 (𝑇)). Ekkor a szimuláció pontossága 3 %-kal növekszik.
5.4 A hőcserélő meleg- és hideg oldala közötti hőcserét térfogati forrástagokkal kell figyelembe venni az energiaegyenletben a hőcserélő
karakterisztikája alapján.

Kapcsolódó publikációk: [23]
Kapcsolódó tudományos beszámolók: [25, 26]
A tézishez nem közvetlen módon kapcsolódó publikáció: [33-35]
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