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AQ, AP  együtthatók a (2.1) egyenletben 

a [m/s] hangsebesség 
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Ac   együttható a (2.8) egyenletben 

C [1/m] terjedési vektor 

D  Lieblein-féle diffúziós tényező 

D   irányítási tényező 
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DF  diffúziós tényező 

d [m] átmérő 
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S [m] lapáthossz 

SSL [dB] forráserősség-szint 

St  Strouhal-szám 

s [m] lapátosztás 

ss [Pa2] forráserősség 

ss  [Pa2] kerületmentén átlagolt forráserősség 
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δ [°] kilépési szög 

δ* [m] a határréteg kiszorítási vastagsága 

ε [m] eltérítés 

Φ globális mennyiségi szám (a gyűrű keresztmetszettel és csu -vel 

dimenziótlanított térfogatáram) 

φ  lokális mennyiségi szám (ucs-vel dimenziótlanított axiális sebesség) 
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η  hatásfok 

Ι [°] belépési szög 
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Λ [°] nyílásszög 
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χ [°] kerületi szög 
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  [m] turbulens hosszlépték 

ℱ  eloszlásfüggvény 

 

Indexek 

1  belépésnél 

2  kilépésnél 

ax  axiális irány 

cs  lapátcsúcsra vonatkozó 

sz  szívott oldali 

u   kerületi irány 
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2D  kétdimenziós 

BÉ  belépőél 

BPM  Brooks-Pope-Marcolini 

CFD  numerikus áramlástan (Computational Fluid Dynamics) 

KÉ  kilépőél 

HZ  háttérzaj 

PAM  mikrofontömb (Phased Array Microphone) 

MS  mérési sík 

ROSI  Rotating Source Identifier nyalábformálási algoritmus 

VEM  végeselem-módszer 
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1 Bevezetés, célkitűzés 

A piacon megjelenő axiális átömlésű ventilátorok hatásfokára egyre szigorodó előírások 

vonatkoznak [1]. Amennyiben a gép közelében emberek tartózkodnak, a ventilátor által 

kibocsátott zaj is kritikus kérdés [2]. 

Ez alapján az axiálventilátorok tervezésénél elsődleges szempontok közé tartozik a kívánt 

hasznos teljesítmény elérése és a jó hatásfok mellett a széles tartományban alacsony 

zajkibocsátással történő működés. A hagyományos, ventilátorokra alkalmazott zajbecslési 

módszerek [3] [4] [5] a ventilátor munkapontját jellemző globális mennyiségekből 

(térfogatáram, össznyomás-növekedés, hatásfok) számítják a lesugárzott hangteljesítményt. Ez 

előrevetíti, hogy a célként megfogalmazott jó hatásfok és csendes működés összefüggenek. Az 

ipari környezetbe beépített ventilátorok esetében azonban előfordulhat, hogy a gép a 

tervezésitől illetve katalógus szerinti mérésektől eltérő körülmények között üzemel, ezért mind 

a bevezetett teljesítmény, mind a kibocsátott zaj jelentősen meghaladhatja a katalógusban 

megadott adatokat. Ez esetben szükség van a ventilátor beépítési körülményeket 

figyelembevevő, áramlástani és akusztikai diagnosztikájára, amely vizsgálat eredményei 

alapján lehetőség nyílik a hasznos teljesítmény megtartása mellett a jobb hatásfokú, csendesebb 

működést biztosító beépítési környezet kialakítására, esetleg az adott körülményekhez jobban 

illeszkedő járókerék tervezésére. Egy ilyen diagnosztikai vizsgálat lefolytatása során cél mind 

áramlástani, mind akusztikai szempontból a részletes, lehetőleg térben felbontott 

információszerzés a veszteség- és zajforrások megértése végett. 

Az értekezés célja: 

- Rövid hengeres házban elhelyezkedő, egyedül álló axiálventilátor-járókerekekre az 

előbbiekben megfogalmazott célt teljesítő akusztikai diagnosztikai módszer 

kifejlesztése és a szakirodalmi ismeretek kiegészítése az axiálventilátorok jellemző két 

áramlási eredetű a ventilátor szívóoldala felé sugárzó két zajforrásra, a kilépőéli zajra 

és a légrés-áramlás okozta zajra koncentrálva.  

- A kilépőéli zaj esetén axiálventilátoron végzett mikrofontömbös mérési eredményeinek 

összevetése félempirikus akusztikai modell eredményeivel.  

- A lapátcsúcshoz köthető zaj esetén a mikrofontömbös zajtérképeken kialakuló 

zajforrás-bizonytalanság feloldása. 

- Beszívó idom által a légrés-áramlás okozta zajra gyakorolt hatás vizsgálata. 

Jövőbeni célként szerepel a módszerek kiterjesztése ipari környezetben való alkalmazásra, ezért 

törekedtem olyan eszközök használatára, amelyek ezt lehetővé teszik. Az akusztikai méréséket 

mikrofontömbbel végeztem, amely műszer alkalmas zajforrások erősségének meghatározására 

akár kis jel/zaj viszony esetén is. A légrés-áramlás okozta zaj esetén a mérések kiegészültek 

numerikus áramlástani szimulációkkal. 
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2 Axiális átömlésű ventilátorok zaja 

2.1 Ventilátorok zajforrásai 

Egy ventilátor által kibocsátott zaj jelentős része áramlási eredetű, ezen belül többféle forrásból 

származik, amelyek [3] és [5] alapján a következőek: 

a) Forgási zaj: egy, a járókerék síkjában lévő pontban a lapátok elhaladásakor 

nyomásingadozás keletkezik, amely a forgási zaj forrása. [6] Amennyiben a ventilátor 

egy házban helyezkedik el, a kibocsátott zaj jelentősen mérséklődik. 

b) Egymásrahatás zaj: egy a forgó járókerék közelébe helyezett álló tárgy (terelőlapátozás, 

tartóbak, stb.) körül zavart áramlás alakul ki, amely miatt a járókerék lapátjai 

periodikusan más-más sebességtérbe lépnek, és ez által periodikusan váltakozó erő 

keletkezik rajtuk, amely egy tisztahangot eredményez, melynek frekvenciája az álló és 

forgó lapátok számának legkisebb közös többszöröse szorozva a fordulatszámmal. 

c) Turbulens zaj: az áramló levegőben kialakuló turbulens ingadozások által keltett zaj. [7] 

[8] 

d) A lapátok saját zaja: a lapátok, mint áramlásba helyezett testek által keltett zaj. A 

lapátozáshoz köthető zaj mögött szintén több féle áramlástani jelenség állhat, amelyek 

az alábbiakban (2.1.1 alfejezet) kerülnek részletesebb ismertetésre. 

2.1.1 Ventilátorlapátok saját zaja 

Áramlásba helyezett szárnyprofilok által keltett zaj vizsgálata a repüléstudománytól kezdve a 

forgógépekig az aerodinamika több területén nagy fontossággal bír. Ennek következtében több 

kutatás középpontjában állt, pl.: [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]. A vizsgálatok alapján a zaj 

keletkezésében többféle áramlástani jelenség is szerepet játszik, amelyeket [5] [14] és [15] 

alapján az alábbi felsorolás és a 2.1 ábra foglalja össze: 

a) Turbulens megfúvás zaja: a szárnyat elérő turbulens áramlás miatt a belépőélen 

kialakuló nyomásingadozásból származó zaj. Jellemzően forgógépek esetén lehet 

számottevő zajforrás, ahol például a járókerék elé felszerelt védőrács vagy a 

lapátcsúcshoz közeli részen a beszívó elem illetve a forgógépet megelőző csőszakasz 

miatt nagy turbulenciafokú áramlás érheti el a lapátozást. 

b) Turbulens határréteg zaja: a lapátozás felületén a turbulens határréteg okozta 

nyomásingadozásból származó zaj. A lapátozás egész felületéről sugároz, azonban az 

egyik leggyengébb zajforrás. 

c) Határréteg-leválás zaja: nagy megfúvási szögek esetén a lapátok tompatestként 

viselkednek, a szívott oldali határréteg leválik a szárny felületéről. Ez a jelenség jelentős 

zajnövekedéssel jár. 

d) Örvényleválás zaja: a lapát felületéről és a tompa kilépőél mögül leúszó koherens 

örvény struktúrák okozta zaj. Előbbi forrás a kilépőél előtt, utóbbi a kilépőél mögött 

helyezkedik el. 

e) Kilépőéli zaj: a kilépőél felett elhaladó turbulens határréteg által sugárzott zaj. 
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f) Légrésáramlás zaja: a lapátcsúcsnál a két oldal között kialakuló nyomáskülönbség 

miatt áramlás indul meg a nyomott oldalról a szívott oldal irányába. A lapátvég felett 

elhaladó turbulens résáramlás - amely lapátvégi örvényt képezhet - erős zajt 

eredményez. 

 

2.1 ábra - Lapátok áramlási eredetű zajforrásai, [14] alapján 

2.2 A ventilátor által kibocsátott zaj meghatározása 

Egy ventilátor által lesugárzott zaj teljesítményének meghatározása többféle módszerrel 

lehetséges: I) a ventilátor munkapontját jellemző adatokból történő becsléssel (a 2.2.1 

fejezetben kerül kifejtésre), II) a zajforrás-erősség számításával helyi áramlástani jellemzőkből 

(a 2.2.2 fejezetben kerül kifejtésre), III) méréssel (a 2.2.3 fejezetben kerül kifejtésre). 

2.2.1 A lesugárzott hangteljesítmény becslése 

Elméleti vagy félempirikus úton felállított, a hangteljesítmény és a ventilátor üzemállapotát 

jellemző mennyiségek kapcsolatát kifejező modelltörvények használatával lehet a ventilátor 

által kibocsátott zajt becsülni. A legegyszerűbb esetben a hangteljesítményszint az össznyomás-

növekedésből és a térfogatáramból számítható [3] [5] a következő módon: 

)(lg)lg( 00 ppAQQALL öpQspecW  ,       

ahol: 

- LW [dB] a hangteljesítményszint 

- Lspec [dB] géptípusra jellemző állandó 

- AQ, Ap együtthatók 

- Q [m3/s] a térfogatáram 

- Q0 [m
3/s] a vonatkoztatási térfogatáram 

- Δpö [Pa] az össznyomás-növekedés 

- Δp0 [Pa] a vonatkoztatási nyomásnövekedés 

(2.1) 
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A (2.1) modellnél fejlettebb a Regenscheit-formula [5], amelyet a [4] irányelv is ajánl: 

cs
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,      

ahol: 

- η, a hatásfok 

- m, az empirikus úton meghatározott Mach-szám kitevő 

- Macs, a lapátcsúcs kerületi sebességével számolt Mach-szám 

A Regenscheit-formula szerint két azonos típusú, azonos munkapontban működő és lapátcsúcs-

kerületisebességű gép közül az lesz a halkabb, amelynek jobb a hatásfoka. 

A fenti összefüggések alapján egy ventilátor hangteljesítmény az adott munkapontban 

egyszerűen becsülhető, azonban a Regenscheit-formula sem ad részletesebb betekintést a zaj 

keletkezésének okába, így a diagnosztikai vizsgálatra kevésbé alkalmas. További hátránya ezen 

módszernek, hogy az összefüggések alkalmazási tartománya általában korlátozott és 

pontosságuk mérsékelt [16]. 

2.2.2 A helyi zajforrás-erősség becslése aerodinamikai jellemzőkből 

A 2.2 fejezet elején felsorolt lehetőségek közül a II) esetben szükséges a ventilátorlapátozásban 

kialakuló áramlási jellemzők (sebesség, nyomás) időben és térben felbontott meghatározása 

mérés vagy szimuláció segítségével. [5] A lokális sebesség- és nyomásingadozásból akusztikai 

analógiákat (pl. [8] [17] [18]) felhasználva az inhomogén akusztikai hullámegyenlet [19] jobb 

oldalán álló forrástagok meghatározhatóak. Axiális átömlésű ventilátorok esetén gyakori az 

akusztikai analógiákat és mérési eredményeket felhasználó félempirikus modellek alkalmazása. 

A [9] irodalom azzal a feltételezéssel élve, hogy a zaj fő forrása a lapát felületen kialakuló 

nyomásingadozás (a b) és e) zajforrások a 2.2.1 fejezetben), bemutatott egy modellt, amely 

szerint a lesugárzott akusztikai energia arányos a lapátszegmens húrhosszával, az áramlási 

sebesség negyedik hatványával, és a turbulens sebességingadozás második hatványával. A 

[12]-ben bemutatott módszer a [9] modell egy továbbfejlesztett változata, mely kiemeli, hogy 

a lapát felületén a nyomásingadozás mértéke függ a lapát mögött létrejövő nyom vastagságától, 

amelyet a lapátfelületén kialakuló határréteg vastagsága és a kilépőél vastagságának 

összegeként közelít. Az egy lapátszegmens által lesugárzott akusztikai energiát pedig a nyom 

vastagságával és az áramlási sebesség hatodik hatványával teszi arányossá. A különböző 

zajforrásokra különböző modelleket alkalmaztak a [20]-ban, amely szerint az a) zajforrásból 

származó akusztikai energia a belépő turbulencia fok és a lapátszegmens megfúvási 

sebességének második hatványával arányos, a b) forrásból származó arányos a kiszorítási 

vastagsággal, valamint a megfúvási sebesség harmadik hatványával, a d) zajforrásból származó 

pedig a kiszorítási vastagsággal és a megfúvási sebesség ötödik hatványával. Az eredmények 

alapján az a) alacsonyabb frekvenciákon játszik fontos szerepet a zajkeltésben, majd magasabb 

frekvenciákon a b) és d) lesz a domináns zajforrás. A [11]-ben Amiet a b) és az e) zajforrásokat 

(2.2) 
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együtt modellezi, a lesugárzott hangteljesítményt pedig a kiszorítási vastagság első és a 

megfúvási sebesség negyedik hatványával teszi arányossá. Amiet modelljének módosított 

változatát továbbá alkalmazzák a [21] [22] [23] [24] [25] [26] irodalmakban is. Az akusztikai 

analógiák alkalmazásának a hátránya, hogy bár térben felbontott információt adnak az áramlási 

eredetű zajforrásokról, azonban akár szimulációból [22] [23] [24] [15] [26], akár mérésből [9] 

[12] [13] [25] [26] kinyerni a szükséges áramlás-finomszerkezeti adatokat meglehetősen 

költséges. Emellett szimuláció esetén az eredmény jelentősen függhet az alkalmazott 

áramlástani modelltől is [27], míg mérésekhez a legtöbb esetben bonyolult műszerezés (hődrót, 

lézer Doppler anemométer,…) szükséges. 

Amiet eredményeit Brooks és munkatársai is felhasználják munkájukban [14], amely NACA 

0012-es szárnymetszeteken széles paramétertartományban végzett mérések eredményei alapján 

az a) és b) kivételével 2.1.1 fejezetben bemutatott összes zajforrás spektrális leírására kínál 

megoldást. Ezek közül a c) és e) zajforrások által kibocsátott zaj együttes becslésére alkalmas 

modell a legnagyobb jelentőségű, használják szélturbinák lapátjai [28] [29] [30] [31] [32] által 

lesugárzott zaj becslésére, valamint történt már összehasonlítás álló [33] [34] és forgó [35] 

szárnyak esetén mikrofontömbös mérési adatokkal is. Modelljük előnye, hogy az egyszerűen 

mérhető megfúvási sebességből, megfúvási szögből és a szárny geometriai adataiból becsülhető 

a lesugárzott zaj spektruma.  

2.2.3 Zajmérés 

A ventilátor által kibocsátott zaj mérése történhet hagyományos módon, egy mikrofonnal, 

valamint több mikrofonnal, továbbá a mikrofonokból mikrofontömböt alkotva.  

Az egy mikrofonnal történő zajmérés esetén adott a lehetőség az összesen kibocsátott és 

helyileg az adott forrásból származó zaj meghatározására is. A globálisan lesugárzott 

hangteljesítmény egy mikrofonnal történő meghatározása pontos eredményt ad, azonban 

költséges, ugyanis a mérés igényli a speciális infrastruktúra (süket- vagy zengőszoba) 

alkalmazását [3]. 

A helyileg kibocsátott zaj meghatározása történik a [9] [12] [36] irodalmakban. Az említett 

forrásokban a zajmérés bizonyos lokális áramlási jellemzők mérésével is kiegészült, így a 

bemutatott módszerek alkalmasak axiális ventilátorok kombinált áramlástani-akusztikai 

diagnosztikájára, azonban a szükséges infrastruktúra bonyolultsága és az akusztikai méréséhez 

szükséges alacsony háttérzaj végett alkalmazásuk körülményes. 

2.2.4 Mikrofontömbös méréstechnika 

A mikrofontömböt (más néven: mikrofonantenna, akusztikai kamera) Billingsley találta fel 

1974-ben [37]. A mikrofontömbös mérési adatok feldolgozása a nyalábformálás 

technológiájával történik [38] [39]. Az akusztikai nyalábformálás lényege, hogy ismert 

helyzetű mikrofonokkal végzett szinkronizált mintavételezés során rögzített adatok megfelelő 

feldolgozásával egy irányérzékeny műszer kapható, amellyel egy felületen rácspontokat 

felvéve, majd a pontokon végigpásztázva az ott lévő zajforrások erőssége meghatározható. A 
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nyalábformálás végeredményeként egy frekvenciatartományban is felbontott forrástérkép 

származtatható. A vizsgált f frekvencián kapott zajforrás-térképen látott forráserősség értékek 

az x helyen a [38] és [39] irodalmak alapján egy xs helyen található forrás esetén a következőek 

szerint írható le: 

       
22

ss x,fCx,x,fPSFfP̂x,fss  ,       

ahol: 

-  x,fss  [Pa2] a forráserősség 

-  fP̂  [Pa∙m] a forrásjel Fourier-transzformáltjának amplitúdója az f  frekvencián 

-  sx,x,fPSF  a pontszórásfüggvény értéke x  helyen 

-  sx,fC  [1/m] a terjedési vektor 

A terjedési vektor elemei a forrás és a mikrofonok közötti hangterjedést írják le. A vektor m-

edik eleme álló közeg és zajforrás esetén a következőek szerint írható le: 

 
 

sm

sm

sm
xx

axxfiexp
x,fC










4

2
,       

ahol: 

-  sm x,fC  [1/m] a terjedési vektor m-edik eleme 

- xm [m] az m-edik mikrofon pozíciója 

- a [m/s] a hangsebesség 

A pontszórásfüggvény pedig a következőek szerint számolható: 

 
       

   
22

s

s

T

s

T

s

x,fCx,fC

x,fCx,fCx,fCx,fC
x,x,fPSF




 ,     

ahol: 

- T a konjugált transzponáltat jelöli 

Amennyiben a mikrofontömb az sx  helyre fókuszál, a pontszórásfüggvény értéke 1 lesz, 

egyébként pedig kisebb [38] [39]. A forrástérképen látott érték pedig a forrás helyére történő 

fókuszálás esetén a következő lesz: 

     
22

ss x,fCfP̂x,fss  ,         

Azaz a forrástérképen szereplő mennyiség a hangnyomás négyzetével arányos. Több forrás 

esetén a térképeken szereplő forráserősség értékek az alábbi módon írhatóak fel: 

(2.3) 

(2.4) 

(2.5) 

(2.6) 



Axiális átömlésű ventilátor mikrofontömbös diagnosztikája 

18 

 

        
j

j,sj,sj x,fCx,x,fPSFfP̂x,fss
22

      

A műszer az irányérzékenységének köszönhetően akusztikai mérések szempontjából alacsony 

jel/zaj viszonnyal rendelkező környezetben is alkalmas a hangforrások beazonosítására [38] 

[37] [39]. Ennek valamint a jelfeldolgozás és a számítástechnika rohamos fejlődésének 

köszönhetően a mikrofontömbös méréstechnika egy gyakran alkalmazott mérési eljárás lett 

olyan esetekben, ahol egy akusztikailag nem ideális (erős háttérzaj, visszaverődések, stb.) 

környezetben kell megmérni egy bizonyos objektum által kibocsátott zajt és beazonosítani a 

domináns zajforrásokat. A mikrofontömbös méréstechnikát számos esetben alkalmazták axiális 

átömlésű forgógépek zajforrásának meghatározására. Sok esetben ez repülőgép hajtóművek 

által kibocsátott zaj mérését jelenti [40] [41] [42] [43] [44]. Azonban korábban látható volt, 

hogy használják szélturbinák esetén is, valamint található példa ipari axiálventilátorokra történő 

alkalmazásra is. [45] [46] [47] [48] [49]. Speciális nyalábformálási algoritmusok [45] [47] [50] 

alkalmazásával a zajforrás-térképek a járókerékkel együttforgó vonatkoztatási rendszerben is 

elkészíthetőek, így lehetőséget nyújtva a lapátozáshoz köthető és az attól független zajforrások 

szétválasztására, a zajkeltési mechanizmusok mélyebb megismerésére. 

A mikrofontömbös méréstechnika és a nyalábformálás a hagyományos, egy mikrofonnal 

történő zajméréshez képest több információt nyújt és zajosabb környezetben is alkalmazható. 

Azonban ennek a technológiának is vannak a korlátai, melyek a következőek: 

a) Térbeli felbontás: Definíció szerint az a legkisebb távolság, amelyen belül két zajforrás 

megkülönböztethető egymástól. Egy mikrofontömb felbontása az alábbi, az optikából 

származó összefüggéssel közelíthető: 

A

A

AA
Df

xxa
cd




 ,         

ahol: 

- dA [m] a mikrofontömb felbontása 

- xA [m] a tömbközéppontjának a helye 

- DA [m] a mikrofontömb mérete 

- cA az arányossági konstans 

A jelen értekezésben [39] illetve az optikában használatos Rayleigh-kritérium alapján 

cA = 1.22, azonban ez egy konzervatív, továbbá szubjektív megítélésen alapuló érték. 

Ezért kritikával kezelendő [51] [52] és esetleg felülírandó [53]. A (2.8) összefüggésből 

következően látható, hogy a térbeli felbontás alulról korlátozza a vizsgálható 

frekvenciatartományt. 

b) Melléknyalábok: A technika egy másik fő korlátját a már korábban tárgyalt 

pontszórásfüggvények okozta melléknyalábok jelentik. Ezen melléknyaláboknak 

köszönhetően „szellem” zajforrások jelenhetnek meg a térképeken, melyek erőssége 

magas frekvenciákon megközelítheti a valós zajforrás erősségét. Mikrofontömbök 

(2.7) 

(2.8) 
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tervezése esetén a mikrofonelrendezés meghatározásánál a lehető legkisebb 

melléknyalábok elérésére törekednek. A melléknyalábokra mutat példát a 2.1 ábra. Az 

ábrán egy 10000 Hz frekvenciájú, a mikrofontömb síkjától 0.6 m-re, az x = 0, y = 0 

pozícióban lévő szimulált pontforrás forrástérképe látható. A térképen nem csak a forrás 

helyén láthatóak magas forráserősség-szint értékek, hanem pl. a térkép felső részén is 

megjelenik egy forrás, melynek erőssége csak 3 dB-lel kevesebb a valós forrásénál. 

c) Térbeli aliasing: A térbeli aliasing jellemzően a magas frekvenciákon jelent problémát, 

ahol a hullámhossz jelentősen kisebb, mint a mikrofonok közötti távolság (gyakorlatilag 

alul-mintavételezés történik), tehát felülről határolja be vizsgálható 

frekvenciatartományt [39]. 

d) Koherens zajforrások: Amennyiben a vizsgált környezetben kettő vagy több koherens 

zajforrás található, előfordulhat a térbeli aliasinghoz hasonlóan, hogy nem valódi 

helyükön jelennek meg a források a zajforrás-térképen valamint a tapasztalt 

forráserősségek jelentősen eltérnek a valóstól [51] [43]. 

Ezen kihívások leküzdésére, ezzel a mikrofontömbös méréstechnika és nyalábformálás 

lehetőségeinek a kiterjesztésére a napjainkban is fejlesztés alatt álló dekonvolúciós módszerek 

jelentenek megoldást [39] [51]. 

 

2.2 ábra - Pontforrás forrástérképe [dB] (f = 10000 Hz) 
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3 A kiépőéli zaj meghatározása 

A mikrofontömbös mérésből származó adatok és félempirikus aeroakusztikai modellek - és így 

közvetve lokális áramlási jellemzők - eredményeinek összevetésére található példa az 

irodalomban álló [33] [34] és forgó [35] szárnyak esetére. Azonban ipari axiálventilátorok 

tekintetében a vonatkozó szakirodalom hiányos. A fejezet célja a mikrofontömbös és 

áramlástani mérések felhasználásával egy olyan módszer kifejlesztése, amellyel 

axiálventilátorok lapátjainak szívott oldali kilépőéli zaja (e) zajforrás a 2.1.1 fejezetben) 

megbecsülhető. Bár a mérések az Áramlástan Tanszék laboratóriumában készültek, a 

későbbiekben cél a módszer ipari körülményekre való kiterjesztése. Így a vizsgálatok során 

törekedtem egyszerű mérőeszközök alkalmazására. A lapátozás aerodinamikai jellemzőinek 

becslése empirikus úton meghatározott lapátrács összefüggések alapján történt. A kilépőéli zaj 

becslésére a fent említett irodalmakban is felhasznált, Brooks és társai által megalkotott [14] 

modellt (továbbiakban BPM modell) használtam. 

3.1 Lapátrács összefüggések 

Az axiális átömlésű áramlástechnikai gépekben lejátszódó aerodinamikai jelenségek mélyebb 

megértése és ezzel jobb hatásfokú gépek tervezése végett az 1900-as évek közepén nagyszámú 

lapátrács mérést végeztek [54] [55] [20]. Ezek során ismert geometriájú szárnymetszetekből 

alkotott rácsot helyeztek kétdimenziós áramlásba (v1ax = v2ax = vax) és különböző paraméterek 

(rácssűrűség, megfúvási szög, profilgeometria, Reynolds-szám, belépő turbulencia) hatását 

vizsgálták. Habár a járókerék lapátcsatornáiban kialakuló áramlás sok esetben háromdimenziós 

jellegzetességekkel bír, a lapátrács összefüggések alkalmazásával, a radiális 

sebességkomponenst elhanyagolva, a lapátozás aerodinamikai jellemzői viszonylag egyszerűen 

becsülhetőek, ezért ezeket az összefüggéseket sok esetben használják axiálgép-körrácsok 

előtervezése során. 

A lapátrács mérések alapján bebizonyosodott, hogy az axiális forgógépek lapátozásában 

kialakuló veszteségek jelentős része a lapátfelületén kialakuló határréteg megvastagodásához 

és leválásához köthető. Lieblein [56] szerint a legjobb hatásfokú munkapont környékén a 

lapátozásban kialakuló veszteségek arányosak a nyom vastagságával, amelynek a legnagyobb 

részét a szívott oldali határréteg teszi ki.  

Lieblein a szívott oldali határréteg megvastagodását a sebesség diffúziójához köti, melyet a 

szívott oldali maximális sebesség és a kilépősebesség hányadosként előálló diffúziós 

tényezővel jellemez: 

2v

v
DF

max,sz
            

A diffúziós tényező ilyen módon történő meghatározásához szükséges a lapát szívott oldalán 

kialakuló sebességeloszlás, amely azonban sok esetben nem ismert, kimérése pedig 

(3.1) 
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körülményes. Ezért a [56] irodalomban a ki- és belépő áramlási szögek és a lapátsűrűség 

ismeretében meghatározható diffúziós tényező került bevezetésre: 

)tan(tan
sc

cos

cos

cos
D 21

1

2

1

2
1 









 ,       

ahol: 

- D [-] a diffúziós tényező 

- α1, α2 [°] a be- és kilépő áramlási szögek 

- c [m] a húrhossz 

- s [m] a lapátosztás 

A Lieblein-féle diffúziós tényezőt a gyakorlatban a lapátozás szívott oldalán kialakuló 

határréteg vastagságának és a leválás közeli állapotának jellemzésére használják. Vad [57] a 

NACA 65-(A10)10 és a British C4 parabolikus szárnyprofilokra felállított adatbázis alapján a 

szívott oldali határréteg impulzusvastagsága és D között a következő empirikus összefüggést 

írja fel: 

)D.exp(..
c

 3460003000620


,        

ahol: 

- θ [m] a szívott oldali határréteg impulzusvastagsága 

A ventilátor szívóoldalán a belépő sebesség nagysága anemométerrel könnyen mérhető, 

továbbá egy irányjelző pamutszállal ellenőrizhető a feltételezésként használt axiális irányú 

belépés helyessége. Azonban a nyomóoldalon a gyors, periodikus változások miatt a kilépő 

sebesség és a kilépő áramlási szög mérése nehézségekbe ütközik. Kissebességű axiális 

átömlésű kompresszorok esetén a ki- és belépő áramlási szögek között Dixon [55] a Howell 

[54] által felállított összefüggés használatát javasolja a névleges munkapontban: 

cs
tgtg




5.11

55.1*

2

*

1           

A névlegestől eltérő munkapont esetén pedig a névleges és tényleges belépő szög valamint az 

névleges eltérítés ismeretében a tényleges eltérítés, és ez alapján a tényleges kilépő áramlási 

szög a 3.1 ábra [54] alapján meghatározható. 

Tehát a radiális sebességkomponens elhanyagolásával a (3.2), (3.3), (3.4) összefüggések 

alapján a ki- és belépő áramlási szögek és a húrhossz sugár menti eloszlásának az ismeretében 

a szívott oldali határréteg-impulzusvastagság sugár menti eloszlása meghatározható. 

(3.2) 

(3.3) 

(3.4) 
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3.1 ábra - Lassítólapátrács működése a tervezésitől eltérő munkapontban [54] 

Ι [°] a belépési szög, ε[°] az eltérítés 

3.2 A kilépőéli zaj becslése 

A BPM modellt egyedül álló szárnyakon végzett, 2D síkáramlást közelítő mérések alapján 

állították fel. A modell alapján a kibocsátott zaj hangnyomás-négyzetére a következő 

arányosság írható fel: 

D
xx

S

a

U
u~p

s





















2

3
222 

 ,        

- 2p  [Pa2] a hangnyomás-négyzet átlaga 

- ρ [kg/m3] a közeg sűrűsége 

- u’ [m/s] a turbulens sebességingadozás a határrétegben 

- U [m/s] a megfúvási sebesség 

- S [m] lapáthossz 

-   [m] a turbulens hosszlépték a határrétegben 

- D  [-] az irányítási tényező 

Amennyiben a sűrűség állandónak tekinthető, élve a feltételezéssel, hogy a turbulens 

sebességingadozás arányos a megfúvási sebességgel, a hosszlépték pedig a kiszorítási 

vastagsággal, a (3.5) arányosság a következőek szerint egyszerűsödik: 

DSU~p * 52
,          

ahol: 

- δ* [m] a határréteg kiszorítási vastagsága 

Ebből a zaj spektruma a következőek szerint írható fel: 

    const,StFDSUlgStL *

p  510 ,       

(3.5) 

(3.6) 

(3.7) 
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ahol: 

-  StL p  [dB] a hangnyomásszint 

- St = f δ*/U a Strouhal-szám 

-  ,StF  a spektrum alakját leíró függvény: alakfüggvény 

- α [°] a megfúvási szög 

Az  ,StF  alakfüggvény a húrhosszal számolt Reynolds-számból és a megfúvási szögből az 

[14] -ben szereplő empirikus összefüggések segítségével határozható meg. 

3.3 A kidolgozott diagnosztikai módszer 

A 2.2.2, 3.1 és 3.2 fejezetek szerint a lapátokon kialakuló határréteg vastagsága a kibocsátott 

zaj szempontjából fontos tényező, megvastagodásának mérséklésével a zaj is csökkenthető. 

Axiális átömlésű forgógépek esetén a szívott oldali határréteg hajlamos a megvastagodásra, az 

a veszteségek fő forrása [56]. A lapátok szívott oldalán kialakuló határréteg impulzus 

vastagsága a 3.1 és a 8.3 fejezet alapján adott sugarakon a megfúvási sebesség és a 

lapátgeometria ismeretében meghatározható. A kiszorítási vastagság és az impulzus vastagság 

között pedig az alaktényező teremt kapcsolatot [56]: 

  H* ,           

ahol: 

- H az alaktényező. 

A vizsgálatok során a (3.3) és (3.8) összefüggések felhasználásával a határréteg kiszorítási 

vastagságának sugár menti eloszlását határoztam meg, amelyből a BPM modell segítségével az 

egyes járókerék sugarakon kibocsátott  r,fp2  zajt kiszámoltam - úgy, mintha a 

lapátmetszetek egyedülálló szárnyak lennének - a következő behelyettesítések alkalmazásával: 

       22

11 rurvrwrU ax  ,        

ahol: 

-  rw1  [m/s] a relatív belépő sebesség az adott sugáron 

-  rv ax1  [m/s] a belépő axiális sebesség adott sugáron 

-  ru  [m/s] a kerületi sebesség adott sugáron 

       
 
 









 9090 1

1
ru

rv
atgrrrr ax ,      

ahol: 

-  r  [°] ,a lapát beállítási szög (a kerületi iránytól mérve) 

(3.8) 

(3.9) 

(3.10) 
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A BPM modellbe a (3.8), (3.9) és (3.10) összefüggések alapján kiszámolt szívott oldali 

határréteg kiszorítási vastagság, megfúvási sebesség és megfúvási szög adatokat beírva a 

kilépőéli zaj sugár menti eloszlását határoztam meg. Amennyiben a kapott eredmények jó 

összhangban vannak a ventilátor szívó oldala felől végzett mikrofontömbös mérések 

eredményeivel azokban frekvenciasávokban, ahol a kilépőéli zaj a jellemző zajforrás, 

beigazolódik, hogy a BPM modell alkalmazható valós axiális átömlésű járókerekek esetén is a 

kilépőéli zaj becslésére. 

Az összehasonlításhoz a zajforrás-térképekből is sugár menti forráserősség-eloszlást 

készítettem, amelyeket frekvenciasávonként a zajforrás-térképek a járókereket lefedő részének 

kerület menti átlagolásával határoztam meg. A térképek adatait körök mentén egyenletesen 

elosztott rácspontokra (3.2 ábra) interpolálva, majd az adott sugáron elhelyezkedő rácspontok 

átlagát véve: 

   



K

k

kPAM ,r,fss
K

r,fss
1

1
 ,        

ahol: 

-  r,fss PAM  [Pa2] a mikrofontömbös mérésekből származó, kerület mentén átlagolt 

forráserősség 

- K a rácspontok száma 

- χk [°] a k-adik rácsponthoz tartozó kerületi szög (a vízszintes tengelytől mérve) 

Figyelembe vettem továbbá, hogy a (2.7) egyenlet alapján a zajforrás-térképeken több zajforrás 

esetén a forráserősségek és a pontszórásfüggvényeik szorzatának összegét látjuk. 

Ehhez jelölje     
ljk ,r,,r,fPSF   az rj sugáron χl kerületi szögnél elhelyezkedő f frekvencián 

sugárzó forrás pontszórásfüggvénynek értékét az r sugáron a χk kerületi szögnél elhelyezkedő 

rácspontban. (3.3 ábra) 

Ez alapján meghatároztam - a (2.7) összefüggés utolsó tagját (   2

j,sx,fC ) figyelembe véve - 

az rj sugár összes rácspontjából az r sugár összes rácspontjába mutató pontszórás-függvények 

átlagát az alábbi módon: 

          
 





K

k

K

l

ljljkj ,rC,r,,r,fPSF
KK

r,r,fPSF
1 1

21
     

A (2.7) és (3.12) összefüggések felhasználásával és a BPM modellből származó  jr,fp2  

hangnyomás négyzet értékekből a sugár menti forráserősség-eloszlást a következő módon 

becsültem: 

      
j

jjBPM r,r,fPSFr,fpr,fss 2        

(3.11) 

(3.12) 

(3.13) 
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-  R,fss BPM  [Pa2] a BPM modellből származó, kerület mentén átlagolt forráserősség 

Amennyiben a (3.12) összefüggésben bemutatott átlagolás helyes, a (3.11) és (3.13) 

összefüggés eredményeként kapott forráserősség eloszlások összevethetőek.  

Az átlagolás helyességét szimulált monopólus források segítségével ellenőriztem. A 

szimulációban a mikrofontömb síkjától 0.6 m-re, 5 db koncentrikus kör mentén helyeztem el 5 

db monopólus forrást χ = 0° - 72°- 144° - 216° - 288°-nál a 3.4 ábrán látható módon. A körök 

sugara R = 0.3 - 0.46 - 0.63 - 0.79 - 0.95 volt, ahol R = r/rcs, rcs = 0.1575 m. A szimuláció a 

későbbikben vizsgált harmad-oktávsávok középfrekvenciáin, azaz az f = 2000 - 2500 - 3150 Hz 

frekvenciákon történt, három féle önkényesen megválasztott sugár menti forráserősség 

eloszlással, melyek az alábbiak voltak: 

- növekvő: 

    52
950

.
./RRp           

- konstans: 

  1Rp           

- csökkenő: 

     52
950251

.
./R.Rp          

A beállított forráserősség értékekből a (3.13) összefüggéssel, valamint a kapott 

forrástérképekből a (3.11) segítségével számolt forráserősség eloszlások a 3.5-es ábrán 

láthatóak, az alábbi módon forráserősség-szintre átírva: 

 sslgSSL 10           

Az ábrákon a PAM címke jelöli a (3.11) összefüggés, a MODELL címke pedig a (3.13) 

összefüggés segítségével számolt forráserősség eloszlást. A FORRÁS címke azt az értéket 

jelöli, amit a forrás helyén látnánk a forrástérképeken egyedülálló forrás esetén. A kétféle 

módon számolt eloszlás között a különbség nem haladja meg 0.5 dB-t, így az átlagolást 

megfelelőnek tekintem. 

(3.14) 

(3.15) 

(3.16) 

(3.17) 
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3.2 ábra - Az interpolációs rács 

 

3.3 ábra - Segédábra az átlagolt pontszórásfüggvény értelmezéséhez 

 

3.4 ábra - A szimulált források pozíciója 

 

 



 

 

 

 

 

3.5 ábra - A szimulált mérés eredményei 

─ PAM; ○ MODELL; ▲ FORRÁS 
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3.4 Az esettanulmány-ventilátor 

A következő fejezetekben az előzőekben ismertetett diagnosztikai módszert egy esettanulmány-

ventilátoron alkalmazom. A kiválasztott ventilátor fotója a 3.6 ábrán balra, szívóoldali nézete 

középen, az oldal metszete pedig jobbra látható. A ventilátor jellemző, fő adatait a 3.1 táblázat 

tartalmazza. A ventilátor 1 mm vastag lemezlapátokkal rendelkezik, melyek vázvonala egy 

adott sugáron jó közelítéssel körívnek tekinthető. A lapátozás geometriai jellemzői öt sugáron 

kerültek lemérésre és a 8.3 számú melléklet 8.5 ábrája és a 8.5 számú melléklet 8.7 ábrája 

alapján értelmezve a 3.2 táblázatban találhatóak. A lapátok, az ipari ventilátorok esetében 

gyakran előforduló módon [58], előreferdítettek, és a sugár mentén növekvő lapátcirkulációra 

tervezettek. A járókerék forgásiránya az ábrán az óramutató járásával ellentétes. 

 

3.6 ábra - Az esettanulmány-ventilátor 

3.1 táblázat - Az esettanulmány-ventilátor jellemző adatai 

dcs 300 mm  0.32 

 0.30 s 0 

N 5 S / ck 0.983 

 / S 0.066   

 

3.2 táblázat - A lapátozás geometriai jellemzői 

R [-] 0.3 0.46 0.63 0.79 0.95 

c [mm] 87.9 97.5 107.8 118.5 130.4 

i [mm] 12 9 9 8 8 

γ [°] 35 33 31 29 27 

κ [°] 0 19.8 32.9 40.9 43.8 
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3.5 A mérési összeállítás 

A mérési elrendezés vázlata a 3.7 ábrán látható. A járókerék egy rövid, L = 0.3dcs hosszúságú, 

rövid-kúpos belépéssel rendelkező hengeres házban (3.6 ábra) került elhelyezésre, oly módon, 

hogy a gép által létrehozott statikusnyomás-növekedés 0 Pa volt (szabadból szívó, szabadba 

fúvó elrendezés). A méréseket négy fordulatszámon végeztem: n = 700 - 950 - 1175 -1400 

RPM. 

A belépő sebességprofil lemérése a ventilátor belépő keresztmetszetében (MS - mérési sík- 

jelölés a 3.6 ábrán) történt két egymásra merőleges átmérő mentén, azokon a sugarakon, 

amelyeken a lapátozás geometriai jellemzői is rögzítésre kerültek. Az adott sugárhoz tartozó 

belépő sebesség így négy érték átlagaként állt elő. A sebességmérésre egy Schiltknecht P670-

es kiértékelő egységhez csatlakoztatott Schiltknecht Mini-Air szárnylapátos anemométer 

használtam. A mérés során az anemométer és a ventilátor járókerék tengelye párhozamosak 

voltak. A mérés során a belépő áramlási sebesség irányát egy pamutszállal ellenőriztem, így 

igazolva az axiális sebességkomponens mérését. A környezeti adatok egyszerű hőmérővel és 

barométerrel kerültek lemérésre. 

Az akusztikai mérések egy OptiNav, Inc. Array 24 hordozható mikrofontömbbel történtek. A 

műszer 24 mikrofont tartalmaz, amelyek egy logaritmikus spirál karok mentén helyezkednek 

el egy szabályos nyolcszög alakú, 1 m befoglaló kör átmérőjű alumínium lemezre felerősítve. 

A mikrofon elrendezést a 3.8 ábra mutatja. 

A mérés során a mikrofontömb a ventilátor szívóoldalán, a forgástengelyre merőlegesen, a 

lapátozás kilépősíkjától 2dcs távolságra lett elhelyezve (3.7 ábra), így biztosítva a zajforrás-

térképeken a lehető legjobb térbeli felbontás elérését a belépő áramlás megzavarása nélkül. A 

mérési adatok feldolgozása az Acubeam nyílt forráskódú, Octave környezetben futtaható 

nyalábformálási szoftverrel történ, amelyet Tóth Péter fejlesztett a von Kármán Institute for 

Fluid Dynamics és az Áramlástan Tanszék igénye szerint. Az adatok feldolgozása a ROSI 

nyalábformáló algoritmussal [50] történt, amely alkalmas forrástérképek készítésére a 

járókerékkel együtt forgó vonatkoztatási rendszerben ezzel biztosítva a lapátok saját zajának 

észlelelését. A ROSI algoritmus monopólus zajforrásokat feltételez, a kilépőéli zaj viszont 

dipólus jellegű [14]. Ezért az algoritmus alkalmazhatóságát szimulációval ellenőriztem, 

melynek eredményei a 8.1 sz. mellékletben találhatóak. A szimuláció alapján jelen esetben az 

algoritmus alkalmasnak bizonyult a kiértékelés elvégzésére. A ROSI algoritmus megfelelő 

alkalmazása végett szükséges volt a fordulatszám folyamatos monitorozása, amely egy optikai 

indexjel-adóval, az akusztikai mintavételezéssel szinkronizálva került megvalósításra. A 

zajforrás-térképek becsült amplitúdó bizonytalansága süketszobai mérések alapján δSSL = +/- 

1 dB. A mérési és jelfeldolgozási paramétereket a 3.3 táblázat tartalmazza. A paraméterek 

megválasztása a 8.2 sz. mellékletben leírtak alapján történt. A táblázatban látható jelölések a 

következők: sf  - mintavételezési frekvencia, aT  - átlagolási idő, sL  - az adatsor hossza, wN  - 
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az FFT ablak hossza, f  - a frekvencia felbontás, wO  - az ablakok közötti átfedés, K  - az 

átlagok száma. 

 

3.7 ábra - A mérési elrendezés vázlata 

 

3.8 ábra - Mikrofon elrendezés 

3.3 táblázat - A jelfeldolgozási paraméterek 

fs [Hz] 44100 

Ta [s] 15 

Ls [-] 661500 

NW [-] 1024 

Δf [Hz] 43.1 

OW [-] 0.5 

K [-] 1291 
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3.6 Az aerodinamikai mérés eredményei 

A mérés elején elvégzett pamutszálas ellenőrzés igazolta, hogy a belépő áramlás 

perdületmentes, és a külső sugaraktól eltekintve radiális komponens sem volt tapasztalható. A 

számítások részletes leírása a 8.3 sz. mellékletben található. A számítások során a radiális 

sebességkomponenst az [5] [55] [59] irodalmak és a 8.4 mellékletben bemutatott 

megfontolások alapján elhanyagoltam. Az előreferdítés hatását a [60] irodalom alapján a 8.5 

számú mellékletben bemutatott módon vettem figyelembe. A mennyiségi szám értékeket a négy 

esetre a 3.4 táblázat tartalmazza. A mért és a lapátcsúcs kerületi sebességével dimenziótlanított 

belépő axiális sebességprofil (φ1), a lapátrács összefüggések felhasználásával számított lokális 

ideális össznyomásszám (ψid), valamint a szívott oldali határréteg állapotát jelző Lieblein-féle 

diffúziós tényező (D) és a ccs-vel dimenziólanított szívott oldali impulzusvastagság(Θ*) sugár 

menti eloszlása az R = 0.3 - 1 intervallumban a 3.9 ábrán láthatóak. A mennyiségek konzervatív 

módon becsült relatív hibája a 3.5 táblázatban található. 

Hosszabb bevezető csőszakasszal vagy beszívó tölcsérrel rendelkező axiálventilátorok esetén a 

járókereket elérő sebességprofil egyenletes, azonban ezek hiányában, a belépő axiális sebesség 

a sugáron kifelé haladva nő jelen esetben. A különböző fordulatszámokon kapott eredmények 

közötti eltérés a jelen vizsgálatok szempontjából elhanyagolható. A belépő sebességprofil 

alakjának és a változó lapátcirkulációra történő tervezésnek köszönhetően a létrehozott 

össznyomás-növekedés is nő a sugár mentén. A diffúziós tényező a lapát közepénél veszi fel a 

maximumát, azonban még itt sem éri el az [5]-ben említett kritikus 0.7-es értéket, amely a 

határréteg leválás közeli állapotát jelenti. A fordulatszám csökkentésével a diffúziós tényező 

értéke enyhén nő, azonban az eltérés bizonytalanságon belüli. Az impulzusvastagság, amely az 

előző fejezetben leírtak alapján a veszteségek kialakulásában és a zajkeltésben is jelentős 

szerepet játszik, a lapát külsőrészein nagyobb értékeket vesz fel, a lapáthossz kétharmadánál (R 

≈ 0.63 - 0.79) érve el a maximumát. A maximum a fordulatszám csökkentésével lefelé tolódik. 

A mennyiségi szám értéke, a dimenziótlanított sebességprofilok azonosságának köszönhetően 

nem változik jelentősen. 

3.4 táblázat - Mennyiségi számok 

n [RPM] 700 950 1175 1400 

Φ [-] 0.287 0.294 0.289 0.306 
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3.9 ábra - Az aerodinamikai jellemzők eloszlása a lapát hossza mentén 

3.5 táblázat - Az aerodinamikai jellemzők relatív hibája 

Φ [-] φ1 [-] ψid [-] D [-] Θ* [-] 

+/- 5% +/- 5% +/- 5% +/- 10% +/- 11% 

 

3.7 Az akusztikai mérés eredményei 

3.7.1 Spektrum 

A 3.10 ábrán láthatóak a mikrofontömbös mérés eredményeként kapott spektrumok, amelyek 

az adott diszkrét frekvenciákhoz tartozó ROSI zajforrás-térképek maximumait ábrázolják. A 

szürke vonal (HZ) a (ventilátor kikapcsolt állapotában mért) háttérzaj spektrumát mutatja. A 

kapott eredmények alapján a ventilátor működésével a zajszint jelentősen megemelkedik, a gép 

által kibocsátott zaj dominál a háttérzaj felett még a legkisebb fordulatszámon is. Az 

eredményekben a három magasabb fordulatszám esetén tonális csúcsok csak 500 Hz alatt 

találhatóak, amelyek részben a lapátok és a tartóvasak egymásra hatásából zajnak és 

felharmonikusainak megfelelő csúcsok. A 700 RPM-es fordulatszámon a 3000 Hz felett 

található csúcsok nem ventilátorhoz köthetőek, hanem az alkalmazott frekvenciaváltónak 

tulajdoníthatóak. Tonális csúcsot eredményezhet továbbá a ventilátor mechanikai rezgéséből 

származó zaj is. Ennek ellenőrzése végett a ventilátor sajátfrekvenciái mind méréssel (fm), mind 

pedig véges elem analízissel (fVEM) meghatározásra kerültek. [61] Az így kapott első tíz 
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sajátfrekvenciát mindkét vizsgálati módszerre a 3.6 táblázat tartalmazza. A kétféle módszer 

eredményei egymáshoz közeli értékeket adtak. Az értékek alapján a sajátfrekvenciák két 

csoportba oszthatóak, az első öt a lapátok első, míg a második öt a lapátok második 

sajátfrekvenciáját jelenti. Az egymásrahatás zaj további felharmonikusai és a lapátok magasabb 

sajátfrekvencián történő rezgése már kevés energiát tartalmaz, ezért a spektrum 500 Hz feletti 

részén már nem láthatóak tonális csúcsok, a zaj szélessávúnak és áramlási eredetűnek 

tekinthető. Az említett 700 RPM-es esetben látható tonális csúcsok kivételével a mért 

spektrumok szélessávúak, jellegre megegyeznek, csak az értékek csökkennek a fordulatszám 

csökkentésével. A spektrumok szélessávú jellege miatt harmad-oktávsávos feldolgozást 

használtam. 

Az A-súlyozás [62] alapján az emberi hallás szempontjából a legfontosabbak az fmid = 1 - 6.3 

kHz közötti középfrekvenciával rendelkező harmad-oktávsávok, ezért a vizsgálatok során erre 

a frekvenciatartományra koncentráltam. A vizsgált frekvenciatartomány további alsó korlátját 

jelenti a mikrofontömb térbeli felbontása, amely alapján a vizsgált frekvencia tartomány alsó 

korlátját fmid = 2 kHz -ben határoztam meg. 

A spektrumok elemzése után a 2.1.1 fejezetben leírt zajforrásokra a következő megállapításokat 

tettem: 

a) Turbulens megfúvás zaja: a ventilátor a nyugvó levegőből szívott, a járókerék elé nem 

került védőrács felhelyezésre, így csak a lapátcsúcs környezetében okozhat zajt a ház 

faláról származó turbulens megfúvás. A lapátcsúcs közelében elhelyezkedő 

zajforráskról a 4. fejezet alapján bebizonyosodott, hogy a résáramláshoz köthetőek. 

b) Turbulens határréteg zaja: a [48] és a [5] irodalmak alapján a lapátok felületén 

kialakuló turbulens nyomásingadozásból származó zaj elhanyagolható a 2.1.1 e) 

zajforrása mellett. 

c) Határréteg-leválás zaja: a 3.9 ábrán bemutatott D eloszlások alapján a szívott oldali 

határréteg nincs leválás közeli állapotban. 

d) Örvényleválás zaja: az [5] és [14] irodalmak alapján mind a lapát felületéről, mind a 

kilépőélről leúszó örvényekből származó zaj egy határozott csúcsként jelenik meg a 

spektrumban, a csúcs után körülbelül 10-12 dB/kHz meredekségű csökkenéssel. A jelen 

spektrumban ilyen csúcs nem tapasztalható, így az örvényleválásból származó zajt 

elhanyagolhatónak tekintettem. 

e) Kilépőéli zaj: a BPM modell alapján a jelenesetben fordulatszámtól és sugártól függően 

ezen zajforrás csúcsa 500 és 1200 Hz közé esik mely után a csökkenés meredeksége 5-

9 dB. Ez a meredekség a vizsgált frekvencia tartományban a 2 és 3.5 kHz közötti 

intervallumra jellemző. 

f) Lapátvégi örvény zaja: a [14] irodalom alapján a légrés-áramláshoz köthető zaj csúcsa 

a jelen esetben (fordulatszámtól függően) 2.6 és 5.2 kHz közé esik, a csökkenés 

meredeksége pedig kb. 2.2 dB/kHz. Ilyen meredekségű csökkenés a vizsgált 
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frekvenciatartományban a 4 - 6 kHz közötti intervallumra jellemző a mérésből származó 

spektrumokon. 

Az a) - f) tárgyalás alapján az e) zajforrás a 2 - 3.5 kHz, míg az f) 4 - 6.3 kHz 

frekvenciatartományban domináns. Ez alapján az fmid = 2 - 3.15 kHz középfrekvenciájú harmad-

oktávsávokban végeztem el a BPM modell és zajforrás-térképek összehasonlítását a kilépőéli 

zajra vonatkozóan. Az fmid = 4 - 6.3 kHz középfrekvenciájú oktávsávok esetén a pedig a 

lapátcsúcshoz köthető jelenségeknek tulajdonítottam a zajt. Ezen térképek a 4. fejezetben 

kerülnek bemutatásra. A zajforrások ilyen módon történő kategorizálást alátámasztották a [63] 

irodalomban is. 

 

3.10 ábra - Spektrum 

3.6 táblázat - Az esettanulmány ventilátor sajátfrekvenciái  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

fm [Hz] 101.5 103.8 110.5 123 125.1 156.6 160.4 167.4 171.6 192.7 

fVEM [Hz] 104.6 104.6 112.5 126.3 126.3 156.6 156.8 166.9 167.1 189.5 

 

3.7.2 Zajforrás-térképek 

A 3.11 ábrán a mérés eredményeként kapott zajforrás-térképek láthatóak fmid = 2 - 3.15 kHz 

középfrekvenciájú harmad-oktávsávokra, mind a négy vizsgált fordulatszámra. A járókerék 

fázis helyes berajzolását a 8.6 mellékletben leírtak alapján végeztem el. A bal felső sarokban 

található körök átmérője megegyezik az adott középfrekvenciához tartozó, a [38] [39] és [64] 

irodalmak alapján számolt elméleti felbontással. Megjegyzendő, hogy a forrástérképek 

dinamikatartománya az adott térképen látható maximumhoz képest 7 dB. Azaz az 

áttekinthetőbb összehasonlítás érdekében a maximum alatt 7 dB-lel lévő források nem 

látszanak, azonban a dinamikatartomány növelésével megjeleníthetőek lennének. 
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A forrástérképeken megjelenik a ventilátor öt lapátjának megfelelő, a kerület mentén 72°-

onkénti periodikus ismétlődés, amely előrevetíti, hogy erős, a lapátozáshoz köthető zajforrások 

vannak jelen. Az alsó két frekvenciatartományban a legerősebb források a lapátmagasság ~70-

80%-ánál találhatóak. A 3.15 kHz középfrekvenciájú tartományban a zajforrások 

lokalizáltabban, a csatornafalhoz közelebb jelennek meg. A későbbiekben látható lesz, hogy az 

ennél magasabb frekvenciasávokon a zajforrások a lapátcsúcsnál helyezkednek el és a 

résáramláshoz kapcsolódnak, így a 2D lapátrács szemlélet és az alkalmazott empirikus 

akusztikai modell nem alkalmas azok vizsgálatára. 

 

3.11 ábra - Zajforrás-térképek [dB] (fmid = 2 - 3.15 kHz) 

forgásirány: órajárással ellentétes 
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3.8 Az akusztikai mérés és a modell eredmények összehasonlítása 

A mérési és modell eredmények összehasonlítását a 3.3 fejezetben leírtak szerint végeztem el. 

A (3.8) egyenlet alapján szükség van a H alaktényező sugár menti eloszlására, ahhoz, hogy a 

határréteg kiszorítási vastagságának sugár menti eloszlása a kiszámított 

impulzusvastagságokból meghatározható legyen. Az alaktényező eloszlás kiszámítására axiális 

átömlésű járókerekek esetén nincs a szakirodalomban fellelhető általánosított javaslat. Az [56]-

ben [65]-ben közölt adatok alapján a legtöbb esetben H < 1.2. A [66] és a [67] irodalmakban 

megjegyzik, hogy az erősebben terhelt lapátmetszetekhez nagyobb H  érték tartozik, a leválás 

közelében az érték hirtelen megnő és turbulens esetben H = 2.2 - 2.7 között bekövetkezik a 

leválás. A [68] és [69] szerint az agy közelében H  értéke megnő. Az említett szakirodalmak 

alapján a 3.7 táblázatban látható alaktényező sugár menti eloszlást származtattam a 

leválásmentes tartományban működő, egyedülálló axiálventilátor járókerekekre általánosítható 

közelítésként. A táblázatban R = r/rcs. 

3.7 táblázat - Alaktényező eloszlás a sugár mentén 

R [-] 0.3 0.46 0.63 0.79 0.95 

H [-] 1.8 1.1 1.1 1.1 1 

 

A BPM modell alkalmazása során a következő feltételezéseket tettem: 

- A [14]-ben közölt összefüggés alapján kiszámítva (az eredmények az 8.7 mellékletben 

megtekinthetőek), a D  irányítási tényező átlaga jó közelítéssel konstans a sugár mentén 

az egyes mikrofonokat tekintve a szívó oldal irányából történő mikrofontömbös 

mérések esetén, így ezen értékeket állandónak tekintettem minden esetben. 

- Bár a BPM modell alkalmas mind a szívott mind a nyomott oldali határréteghez köthető 

zajforrások becslésére, azonban 3.1 fejezetben leírtak alapján a szívott oldali határréteg 

hajlamos a megvastagodásra, a veszteségek és a zaj túlnyomó része ehhez köthető. Ez 

alapján a feltételeztem, hogy a nyomott oldali határréteg akusztikai hatása a szívott 

oldalihoz képest elhanyagolható és a számításokban nem vettem figyelembe. 

- A számítások során a ventilátor gyűrűkeresztmetszetét 9 egyenlő szélességű körgyűrűre 

bontottam, a számításokat ezen gyűrűk közép sugarain végeztem. Amelyik sugárhoz 

nem tartoztak áramlásmérési adatok, ott interpolációval határoztam meg. 

- Az adott sugárhoz tartozó körgyűrűben a kibocsátott zajt állandónak feltételeztem, az 

adott gyűrűt, egy darab a gyűrű középsugarán elhelyezkedő pontforrásként kezeltem. 

- Az egyenlő szélességű gyűrűk miatt az S  hosszt állandónak vettem a számításokban. 

- A mérések során a járókerék forgástengelye merőleges volt a mikrofontömb síkjára, így 

a mikrofonok és a járókerék távolságát állandónak tekintettem. 
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- Mivel a vizsgálat során a BPM modell és a mikrofontömbös mérések sugár menti 

eloszlásnak trendjeire voltam kíváncsi, nem az abszolút értékeket akartam 

összehasonlítani, az állandó értékeket egységnyinek vettem. 

Az előbbiekben leírt feltételezések után az fmid = 2 - 3.15 kHz középfrekvenciákon számoltam 

ki a 2p  hangnyomás négyzettel arányos értékeket az összes vizsgált fordulatszámon az összes 

vizsgált sugáron a BPM modell alkalmazásával majd ezekből a (3.13) összefüggés szerint 

határoztam meg az BPMss  forráserősség-eloszlásokat. 

A mikrofontömbös mérésekből a 3.11 ábrán látható forrástérképekből a (3.11) összefüggés 

segítségével kerültek az PAMss  forráserősség eloszlások meghatározásra. A kétféle 

forráserősség eloszlást a fent leírt elhanyagolások miatt a következő módon írtam át szintekre: 

   n,r,fsslgn,r,fSSL PAMPAM 10         

      BPMPAMBPMBPM sssslgn,r,fsslgn,r,fSSL  1010 ,     

ahol: 

- BPMPAM ssss  az összetartozó PAMss  és BPMss  párok hányadosának átlaga. Ez a tag egy 

a teljes vizsgálati terjedelemre vonatkozó egyszeri konstans eltolást jelent. 

Az ily módon kiszámolt forráserősség eloszlásokat mutatja az összes vizsgált fordulatszámra 

és frekvenciasávra a 3.13 ábra, ahol a hibasávokat 3 dB érétkűre vettem. A forráserősség-szint 

mintegy 40 dB szélességű tartományt fog át, ezen belül a kétféle módon kiszámított értékek 

között az eltérés az esetek közel 50%-ában 1 dB-n belüli, míg 90%-ában 3 dB alatti, ahogy ezt 

a 3.12 ábrán látható tapasztalati eloszlásfüggvény is mutatja. 

 

3.12 ábra - A mikrofontömbös mérések és a BPM modell eredményei közötti eltérés 

tapasztalati eloszlás függvénye 

 

(3.18) 

(3.19) 



 

 

 

 

 

3.13 ábra - Forráserősség-szint eloszlások 

─ PAM; ○ BPM 

 



 

 

3.9 Új tudományos eredmények 

I. TÉZIS 

A T1.1 ábrán bemutatott folyamat a következő célokat szolgálja: 

- a kilépőéli zaj szakirodalmi modelljének [T1.1] kiterjesztése ívelt lemezlapátokból 

álló, hengeres házba elhelyezett, egyedülálló axiális ventilátor-járókerék esetére 

- a modell eredményeinek összehasonlítása a ventilátor szívóoldalának irányába 

lesugárzott zaj mikrofontömbös méréseivel 

A folyamat lépései a következők: 

I. v1ax sugár menti eloszlásának lemérése alapján, empirikus lapátrács összefüggések 

segítségével Θ sugár menti eloszlásnak kiszámítása, majd ebből a [T1.2]-[T1.7] alapján 

meghatározott, a T1.3 táblázatban javasolt H eloszlást felhasználva δ* sugár menti 

eloszlásának meghatározása 

II. A kilépőéli zajból származó 2p  eloszlások kiszámítása a kívánt 

frekvenciasávokon, majd ezekből BPMss  eloszlások számítása a mikrofon elrendezés 

alapján kiszámítható PSF -ek segítségével 

III. Mikrofontömbös mérések alapján zajforrás-térképek készítése a kívánt 

frekvenciákon, ezekből PAMss  eloszlások meghatározása kerület menti átlagolással 

IV. A kétféle módszerből származó forráserősség eloszlások átszámítása 

forráserősség-szintekre, majd közös szintre hozása egy egyszeri, frekvencia- és sugár-

független eltolással. 

A mérések és a modell eredmények közti eltérés nem haladja meg +/- 3 dB a vizsgált esetek 

90%-ban, 40 dB-t átfogó forráserősség-szint tartományban az összehasonlítás T1.4 

táblázat szerinti érvényességi tartományain. Az eltérés eloszlását a T1.2 ábra foglalja 

össze. 

A tézishez kapcsolódó saját publikációk: [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [61] [77] 



 

 

 

T1.1 ábra - A mikrofontömbös mérések és a BPM modell összehasonlításának folyamata 
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T1.2 táblázat - Jelölésjegyzék 

Jelölés Megnevezés Jelölés Megnevezés 

c [m]  húrhossz s [m] lapátosztás 

D [-] Lieblein-féle diffúziós tényező ss [Pa2]  forráserősség 

f [Hz]  frekvencia ss  [Pa2] kerületmentén átlagolt forráserősség 

fmid [Hz]  a harmad-oktávsáv középfrekvenciája ss  [Pa2] forráserősség korrekció 

H [-] alaktényező SSL [dB] forráserősség-szint 

i [m] lapát vázvonal íveltségi magassága St [-] Strouhal-szám 

Ma [-] Mach-szám T0 [C°] környezeti hőmérséklet 

n [1/s] fordulatszám v1ax [m/s] belépő axiális sebesség 

2p  [Pa2] hangnyomás négyzet α [°] megfúvási szög 

PSF [-] pontszórásfüggvény δ* [m] 
szívott oldali határréteg kiszorítási 

vastagsága 

PSF  [-] 
kerület mentén átlagolt 

pontszórásfüggvény 
γ [°] 

lapátbeállítási szög (kerületi iránytól 

mérve) 

r [m] sugár Θ [m] 
szívott oldali határréteg impulzus 

vastagsága 

R [-] 
a lapátcsúcs sugarával dimenziótlanított 

sugár 
χ [°] középponti szög 

Rec [-] húrhosszal számolt Reynolds-szám ℱ [-] tapasztalati eloszlásfüggvény 

Rövidítések 

BPM Brooks-Pope-Marcolini PAM mikrofontömb 

 

T1.3 táblázat - Az alaktényező sugár menti javasolt eloszlása 

Lapátmagasság % 0 25 50 75 100 

H [-] 1.8 1.1 1.1 1.1 1 

 

T1.4 táblázat - Érvényességi tartományok 

Mennyiség alsó határ felső határ 

Rec [-] 23000 200000 

c/s [-] 0.69 1.5 

i/c [-] 0.0615 0.0138 

γ [°] 27 35 

α [°] 0 5.5 

D [-] 0.33 0.58 

fmid [Hz] 2000 3150 

St [-] 0.125 1.5 

Ma [-] 0.012 0.07 



Axiális átömlésű ventilátor mikrofontömbös diagnosztikája 

43 

 

 

T1.2 ábra - A mikrofontömbös mérések és a BPM modell eredményei közötti eltérés eloszlása 
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4 Lapátcsúcshoz köthető zajforrások 

A lapátcsúcshoz köthető zajforrások [36] [78] [79] és [80] alapján a domináns zajforrások közé 

sorolhatóak. Ez tapasztalható a vizsgált magasabb frekvenciasávok zajforrás-térképein is, 

amelyek a 4.1 ábrán láthatóak. A forrástérképek a korábbiakhoz hasonlóan 7 dB 

dinamikatartománnyal készültek. A legerősebb forráserősség értékek a csatornafal közelében, 

a lapátok belépőélénél találhatóak. A két felső frekvenciasávon, az n = 950 - 1400 RPM 

fordulatszámoknál megjelenik továbbá egy zajforrás a kilépőél közelében is. Ez n = 700 RPM 

esetén a térképek „zajossága” miatt nem figyelhető meg. 

A legerősebb, a belépőél közelében található zajforrások esetében a periodikus ismétlődésnek 

köszönhetően egy zajforrás-bizonytalanság alakul ki: nem dönthető el egyértelműen, hogy a 

lapát megelőzi a forráserősség-csúcsot, azaz zajforrás oka a forgásirányban a forráserősség-

csúcsot megelőző lapátról származó résáramlás, vagy a lapát követi a forráserősség-csúcsot, 

azaz a zajforrás oka a forgásirányban a forráserősség-csúcsot követő lapát belépőélén felütköző 

turbulens belépő áramlás. A bizonytalanság feloldása és a lapátcsúcs környezetében lejátszódó 

áramlási jelenségek jobb megértése érdekében numerikus szimulációkat futtattam, kiegészítő 

méréseket készítettem, és a 4.3 fejezetben bemutatott módszert dolgoztam ki. 

A fejezet további részében a következő elnevezéseket használom: 

- Előző lapát: az adott lapáttól a forgásirányba haladva elérhető szomszédos lapát. 

- Következő lapát: az adott lapáttól a forgásiránnyal ellentétesen haladva elérhető 

szomszédos lapát. 

4.1 Numerikus áramlástani szimuláció 

A numerikusháló elkészítése és az alapszámítások futtatása az általam témavezetett [81] 

szakdolgozat részét képezik, részletesebb leírásuk abban található. A szimulációkhoz felállított 

számítási tartomány a 4.2 ábrán látható. A tartóelemek aerodinamikai hatása az előzetes 

tanulmányok alapján elhanyagolható, ezért a számítási igény csökkentése végett a periodicitást 

kihasználva csak egy lapát került modellezésre. A ventilátort tartalmazó csőszakaszt két 5dcs 

hosszúságú és átmérőjű hengeres be- és kilépőtartomány előzte meg. A tartományra egy 

teljesen strukturált ~2.25 millió darab hexa elemből álló háló készült, amelyek 65%-a a lapátot 

tartalmazó csőszakaszban helyezkedett el. (4.3 ábra) Az említett szakdolgozatban elvégzett 

hálóérzékenységi vizsgálat alapján a térbeli felbontás elegendőnek bizonyult. A szimulációk 

ANSYS FLUENT 15 szoftverkörnyezetben, állandó sűrűségű közegmodellel futottak, 

stacionáriusak voltak. A lapátozás forgásának kezelése a befagyasztott járókerék modell 

alkalmazásával történt. A beállított fordulatszámok a méréseknek megfelelően 700, 950, 1175 

és 1400 RPM voltak. A mérési összeállításnak megfelelően a számítási tartomány belépő 

felületein 0 Pa relatív össznyomás, a kilépő peremeken pedig 0 Pa relatív statikus nyomás lett 

előírva. A turbulens jelenségek hatásának figyelembe vétele Menter SST modelljének [82] 

alkalmazásával történt, amelyet gyakran használnak forgógépekben lejátszódó áramlástani 

jelenségek modellezésekor: [83] [84] [85] [86]. 
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A numerikus szimulációk validációja a térfogatáram és a belépő sebességprofil alapján történt. 

A mérési eredményekből számított, a szimulációkból kapott mennyiségi számok (Φ - 

gyűrűkeresztmetszettel és ucs-vel dimenziótlanított térfogatáramok) a 4.1 táblázatban 

találhatóak. A megfelelő értékpárok közötti különbség nem haladja meg a mérésből származó 

bizonytalanság mértékét ( 014.0 ), tehát a CFD szimulációk jól visszaadják a ventilátor 

különböző fordulatszámokhoz tartozó munkapontjait. 

4.1 táblázat - Mennyiségi számok 

 700 [RPM] 950 [RPM] 1175 [RPM] 1400 [RPM] 

CFD 0.300 0.305 0.302 0.304 

MÉRÉS 0.287 0.294 0.289 0.306 

 

A 4.4 ábra a mérésekből és a numerikus számításokból származó, dimenziótlanított belépő 

axiális sebességprofilokat (φ1) mutatja a 3.6 ábrán megjelölt MS keresztmetszetben. Mind a 

szimulációk mind a mérések esetén megfigyelhető az értékek növekedése a sugár mentén, a 

görbék meredeksége közel azonos. Az értékek között kisebb eltérés tapasztalható, a szimuláció 

az alacsonyabb sugarakon kissé felülbecsüli (az eltérés nem haladja meg a 10%-ot) a mérési 

eredményeket. Ezen felül a csatorna fal közvetlen közelében a szimulációk esetén alacsony 

sebességértékek jelennek meg, melynek kimérésére a felhasznált műszer nem volt alkalmas. 

Ezen eltérés ellenére a CFD szimulációk a kvalitatív trendek meghatározására alkalmasnak 

tekinthetőek. 

A lapátcsúcsot is magába foglaló R = 0.95-ös hengerfelületen mutatja a 4.5 ábra jobb oldala a 

szimulációból származó φ értékeket az n = 1400 RPM esetben, a ház belsejében. Az ábra bal 

oldalán láthatóak a CFD eredményekből származó lapátcsúcsról indított áramvonalak szintén a 

legnagyobb fordulatszám esetén. Az összes fordulatszámra az eredmények a 8.8 és 8.9 sz. 

mellékeltben találhatóak. Az ábrán fekete nyíl jelzi az axiális, fehér nyíl pedig a forgásirányt. 

A BÉ és KÉ jelölések a be- és kilépőéleket mutatják. A 4.5 ábrán jól látszik, hogy a lapátcsúcs 

előtt egy kis sebességű pangó zóna alakul ki, amely az egész lapátcsatornán végighalad. Ennek 

következtében az áramlás relatív sebességének tangenciális komponense jelentősen nagyobb 

lesz az axiálisnál, a belépőél közeléből induló áramvonalak (örvényt alkotva) először a 

következő lapát nyomott oldalának csapódnak és csak utána hagyják el a lapátcsatornát. 

Megfigyelhető továbbá, hogy kilépőél közeléből indított áramvonalak (piros nyíllal jelölve), 

először a következő lapát résén áthaladnak (piros körrel jelölve), majd az előbbiekben leírt 

örvényre felcsavarodva hagyják el a lapátozást. Ez utóbbi jelenséget másodlagos résáramnak 

(double leakage) nevezik és Khalid és munkatársai [87] írták le először. Aerodinamikai hatásait 

a [88] és a [89] irodalmakban is vizsgálták. A vizsgálatok eredményeként kimutatták, hogy a 

másodlagos résáram növeli a gyűrűfalak kiszorító hatását, csökkenti a résáram nyomását ezzel 

növelve a lapátozásban kialakuló veszteségeket, valamint a lapátozásban kialakuló instabil 

áramlás esetén tovább növelheti annak negatív hatásait. 
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A CFD szimulációk alapján feltételezhető, hogya forrástérképeken a belpőélnél tapasztalható 

legerősebb zajforrások a következő áramlási jelenségekhez köthetőek: I. a belépőél közeléből 

induló résáramlás felütközik a forgás irányban következő lapáton, II. másodlagos résáram. A 

kilépőél közelében látható gyengébb zajforrások pedig az ott kialakuló elsődleges résáramhoz. 

 

4.1 ábra - Zajforrás-térképek [dB], fmid = 4 - 6.3 [kHz] 

forgásirány: az óra járásával ellentétes 
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4.2 ábra - Szimulációs összeállítás 

 

4.3 ábra - A numerikus háló 
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4.4 ábra - A szimulációból és mérésből származó belépő sebességprofilok 

 

4.5 ábra - bal oldal: a lapátcsúcsról indított áramvonalak; 

jobb oldal: φ értékek az R = 0.95 sugarú hengerfelületen 

fehér nyíl: forgásirány, fekete nyíl: axiális irány 

(CFD, 1400 [RPM]) 
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4.2 Beszívó idom alkalmazása 

Az előző fejezetben bemutatott  résáramlás okaként a 4.5 ábrán bemutatott pangó zóna jelölhető 

meg, amely a nem megfelelően kialakított beszívó rész miatt jön létre. Szabadból szívó axiális 

átömlésű ventilátorok esetén a beszívó rész kialakítása mind az aerodinamikai veszteségek, 

mind pedig a kibocsátott zaj szempontjából kiemelt jelentőséggel bír. Megfelelően kialakított 

beszívó idom esetén mind a kibocsátott zaj, mind pedig a veszteségek jelentősen csökkenhetnek 

[5]. Az axiálventilátorok esetén elterjedt beszívó rész kialakítások mind a veszteség- és 

zajcsökkentő hatásukat mind pedig a gyártási költségüket tekintve a következő sorrendbe 

tehetők: éles belépő perem  lekerekített / rövid-kúpos (letört) belépő perem  beszívó kúp 

 beszívó tölcsér. A kereskedelmi forgalomban kapható axiális átömlésű ventilátorok 

általában lekerekített vagy rövid-kúpos belépéssel rendelkeznek, mint ahogy az előző 

fejezetekben bemutatott esettanulmány is. (4.6 ábra) Azonban a fentiekben leírt előnyök miatt 

kaphatóak külön a ventilátorok elé szerelhető beszívó tölcsérek, valamint a [90] szabványban 

is előírják a beszívó tölcsér használatát az axiális ventilátorok hatásfokának kimérésénél. A 

lapátozást elérő áramlás jellemzőinek a kibocsátott zajra gyakorolt hatását tárgyalja a 

szakirodalom [20] [26] [91] [83] [92] [93]. Stütz 1996-os munkájában [94] rövidcsőben 

elhelyezkedő axiálventilátort vizsgál áramlástechnikai és akusztikai szempontból különböző 

íveltségi sugárral rendelkező beszívó tölcsérekkel, többféle járókerék pozíció esetén. Stütz 

dolgozatában megmutatja, hogy Φ > 0.15 térfogatáram esetén jelentősen csökken (15 - 20 dB) 

a ventilátor által lesugárzott hangteljesítmény-szint a beszívó tölcsér sugarának növelésével, a 

jelenségre azonban nem ad magyarázatott. A 4.1 fejezetben leírtak alapján vélhetően ez a nem 

megfelelően kialakított beszívó rész miatt kialakuló leválás és a lapátcsúcs környékén létrejövő 

pangó zóna megszűnésének köszönhető. 

Jelen fejezet célja, hogy a korábbiakban bemutatott esettanulmány ventilátort felhasználva, 

egyszerű áramlástechnikai mérőeszközök, mikrofontömbös méréstechnika és CFD szimulációk 

alkalmazásával vizsgálja különböző íveltségi sugárral rendelkező beszívó tölcsérek esetén a 

lapátcsúcs közelében kialakuló áramlási jelenségeket és zajforrásokat. 

4.2.1 A vizsgált geometriák, a mérési összeállítás, szimulációs beállítások 

A vizsgálatokat 4 féle beszívó idom geometriával végeztem el az előzőekben leírt négy 

fordulatszámon. A beszívó idomok felhelyezése a 4.6 ábrán látható módon történt. A vizsgált 

esetek közül az első a ventilátor eredeti rövid-kúpos kialakítása volt (a továbbiakban RK-val 

jelölve), míg a többi különböző rbt íveltségi sugárral rendelkező negyedkörös beszívó elem. A 

legnagyobb tölcsér (továbbiakban R75-tel jelölve) a [90] szabványnak megfelelően rbt = 0.25 

dcs sugárral rendelkezett. A további két elem sugara az általam konzultált [95] diplomatervben 

bemutatott CFD szimulációk alapján lett megválasztva, úgy, hogy az R15 esetben még 

kialakuljon a csatornafalon a leválás, míg az R50 esetben már ne. Az alkalmazott beszívó tölcsér 

sugarakat és a jelöléseket a 4.2 táblázat foglalja össze. 
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4.2 táblázat - A beszívó elemek sugarai 

 RK R15 R50 R75 

rbt 0dcs = 0 mm 0.05dcs = 15 mm 0.17dcs = 50 mm 0.25dcs = 75 mm 

 

A belépő sebességprofil mérés a beszívó idomok esetén is megtörtént a ventilátor 

munkapontjának ellenőrzése és CFD szimulációk validálása végett. A sebességmérés a 

korábbiakban is alkalmazott Schiltknecht Mini-Air típusú szárnykerekes anemométerrel történt 

az idomok belépő keresztmetszetében, amelyet az 4.6 ábrán az MS címke jelöl. A 

mikrofontömbös mérések körülményei megegyeztek a 3.7 fejezetben leírttal. Az akusztikai 

mérés továbbá kiegészült egy a mikrofontömb középpontjának a helyéről végzett, ROLINE RO-

1350 típusú kézi hangnyomásszint mérővel történő zajszint méréssel is. 

A beszívó idomos esetek numerikus szimulációinak beállításai megegyeztek a 4.1-es fejezetben 

ismertetettekkel, csupán a belépő tartomány egészült ki a beszívó tölcsérrel az 4.7 ábrán látható 

módon. A fejezetben az eredmények bemutatása az n = 1400 RPM-es eseteken keresztül 

történik, a további fordulatszámokra vonatkozó eredmények a 8.8, 8.9 és 8.12 számú 

mellékletekben megtekinthetőek. 

 

4.6 ábra - A beszívó idom kialakítások 



Axiális átömlésű ventilátor mikrofontömbös diagnosztikája 

51 

 

 

4.7 ábra - A numerikus számítási tartomány beszívó tölcsér esetén 

4.2.2 Akusztikai eredmények 

A két mérésből a 3.7.1 fejezetben leírt módon kapott spektrum látható az 4.8 ábrán a négy 

vizsgált esetre n = 1400 RPM-es fordulatszámnál. Az összes fordulatszámra a spektrumok a 

8.10 sz. mellékletben találhatóak. A tölcsérek felhelyezésével a zaj továbbra is szélessávú 

marad, azonban csökkenés figyelhető meg az 500 - 2500 Hz és a 4000 - 7000 Hz közötti 

frekvenciatartományban, az eltérés az előbbi tartományban jelentősebb. A kézi 

hangnyomásszint-mérővel mért hangnyomásszint értékek a 4.3. táblázatban találhatóak A és C 

súlyozással mérve. A bizonytalanság mértéke 20.  dB-re becsülhető. A C-súlyozással mért 

értékek alapján az R15 tölcsért felhelyezve 2.5 - 3 dB-t csökken a hangnyomásszint az RK 

esethez képest, míg a tölcsért nagyobbra cserélve további 2 - 3 dB csökkenés tapasztalható. Az 

A-súlyozással mért értékek alacsonyabbak a C-súlyozáshoz képest, azonban az előbb leírt trend 

ott is megfigyelhető. 

A különböző beszívó idomokhoz tartozó zajforrás-térképek a 4.9 ábrán láthatóak az fmid = 4000 

- 6300 Hz-es harmad-oktávsávokra n = 1400 RPM esetén. A összes további fordulatszámra 

vonatkozó zajforrás-térképek a 8.11-es mellékletben tekinthetőek meg. A spektrumokkal és a 

kézi műszer eredményeivel összhangban a zajforrás-térképeken is a legnagyobb forrásértékek 

csökkenése figyelhető meg. a tölcsérek felhelyezésével. A beszívó geometria 

megváltoztatásával továbbra is megfigyelhető a lapátszámnak megfelelő periodikus ismétlődés. 

A két nagyobb tölcsér esetén a térképek között nem tapasztalható érdemi eltérés, a legerősebb 

csúcsok az RK esethez képest körülbelül egy fél lapátosztásnyival (36°) elfordulva a kilépőél 

közelében jelennek meg. Az R15 tölcsérhez tartozó térképek átmenetet képeznek a tölcsér 

nélküli eset és a nagyobb tölcsérek között: a legerősebb zajforrások a kilépőél közelében 

találhatóak, azonban megfigyelhetőek gyengébb zajforrások a belépőél közelében is. Az R = 

0.95 sugáron mutatja a forráserősség-szint értékeket kerület mentén a 4.10 ábra. Az ábrán a 

kerületi szög a vízszintes irányhoz képest értendő, az óra járásával megegyező irányt véve 

pozitívnak. A diagramok alapján látszik, hogy a belépőél közeli zajforrások a tölcsérek 

felhelyezésével mérséklődnek illetve megszűnnek és az RK esetben is jelenlévő kilépőél közeli 

zajforrások válnak dominánssá. 
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Jelen mérések esetén tehát az [90] szabványnak megfelelő tölcsérrel (rbt = 0.25dcs) 5 dB-t 

csökken a lesugárzott zaj hangnyomás szintje. Azonban a kézi műszerrel végzett mérések és a 

zajforrás-térképek alapján ilyen mértékű zajcsökkenés eléréséhez már a kisebb, rbt = 0.17dcs 

íveltségi sugarú tölcsér is elegendő. 

4.3 táblázat - Hangnyomásszint értékek [dB] 

 700 [RPM] 950 [RPM] 1175 [RPM] 1400 [RPM] 

 A súly. C súly. A súly. C súly. A súly. C súly. A súly. C súly. 

RK 57.6 66.4 65.2 71.4 70.7 78.1 74.7 81.1 

R15 54.3 64.6 61 68.2 67.2 75.7 71.6 78.4 

R50 53.2 61.7 59.5 65.5 65.4 73 68.5 76 

R75 54.1 62.4 60.1 66.6 66 73.5 68.8 75.5 

 

 

4.8 ábra - Spektrumok, RK és tölcséres esetek, n = 1400 [RPM] 
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4.9 ábra - Zajforrás-térképek különböző íveltségi sugarú beszívó tölcsérek esetén [dB], 

fmid = 4 - 6.3 [kHz], n = 1400 [RPM] 

forgásirány: az óra járásával ellentétes 
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4.10 ábra - Kerület menti forráserősség-szint értékek az R = 0.95 sugáron 

fmid = 4 - 6.3 [kHz], n = 1400 [RPM] 

A szög a vízszintes irányhoz képest értendő, az óra járásával megegyező irányt véve 

pozitívnak 



Axiális átömlésű ventilátor mikrofontömbös diagnosztikája 

55 

 

4.2.3 Aerodinamikai eredmények 

A különböző esetkehez tartozó, a CFD szimulációkból és mérésekből származó mennyiségi 

szám adatok a 4.4 táblázatban találhatóak. Az összetartozó értékpárok között az R15-950 RPM 

és az n = 700 RPM esetektől eltekintve a mérési bizonytalanságon ( 0140. ) belüli az eltérés. 

A térfogatáram értékek alapján, figyelembevéve a mérési bizonytalanságot, az n = 700 RPM 

esetektől eltekintve, a tölcsérek felhelyezésével a ventilátor munkapontja nem változott 

jelentősen. 

4.4 táblázat - Mennyiségi számok beszívó tölcsér alkalmazásával 

 700 [RPM] 950 [RPM] 1175 [RPM] 1400 [RPM] 

 CFD  MÉRÉS CFD  MÉRÉS CFD  MÉRÉS CFD  MÉRÉS 

RK 0.300 0.287 0.305 0.294 0.302 0.289 0.304 0.306 

R15 0.294 0.270 0.295 0.273 0.289 0.275 0.294 0.280 

R50 0.279 0.228 0.280 0.266 0.280 0.278 0.281 0.277 

R75 0.326 0.233 0.291 0.277 0.291 0.303 0.292 0.296 

 

A mérésekből és a szimulációkból származó dimenziótlanított axiális sebességprofilok az MS 

keresztmetszetben a 4.11 ábrán láthatóak az n = 1400 RPM esetekre. A többi esetre az 

eredmények a 8.12 mellékletben tekinthetőek meg. Az összetartozó görbék jellegre 

megegyeznek, köztük az eltérés általában mérési bizonytalanságon belüli. A térfogatáram 

értékek és a belépő sebességprofilok alapján a CFD szimulációk (az n = 700 RPM esetektől 

eltekintve) kvalitatív trendek megállapítására alkalmasnak tekinthetőek. 

A 4.12 ábrán láthatóak az axiális sebességprofilok a különböző beszívó idomok esetén az 

egyenes csőszakasz kezdetén (amely az RK eset MS síkjának felel meg). A sebességprofilok 

között a sugár 85%-áig nincs eltérés. 85% felett az R15 esetben már mérséklődik az RK esetben 

tapasztalt sebességcsökkenés, míg az R50 és R75 esetekben szinte teljesen megszűnik. Ezzel 

összhangban az R = 0.95 sugarú gyűrűkeresztmetszeten kirajzolt φ értékeken (4.13 ábra) látszik, 

hogy az RK esetben megjelenő pangó zóna a legkisebb sugarú tölcsér esetében mérséklődik, 

míg a két legnagyobb tölcsér esetén meg is szűnik és az eredmények között nem található 

lényegi eltérés. A lapátcsúcsról indított áramvonalak (4.14 ábra) esetében is észrevehető a 

változás. Az R15 esetben az RK-hoz képest a résáramlás a kilépőélhez közelebb csapódik a 

forgásirányban következő lapátnak, a másodlagos résáram is mérséklődik. Az R50 és R75 

esetekben a résáramlás már a következő lapát elérése előtt elhagyja lapátcsatornát, a 

másodlagos résáramlás teljesen megszűnik. 
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4.11 ábra - Axiális sebességprofilok az MS keresztmetszetben (n = 1400 [RPM]) 
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4.12 ábra - Axiális sebességprofilok az egyenes csőszakasz kezdetén (CFD, n = 1400 [RPM]) 

 

 

4.13 ábra - φ értékek az R = 0.95 sugarú hengerfelületen (CFD, n = 1400 [RPM]) 

 

4.14 ábra - Lapátcsúcsról indított áramvonalak (CFD, n = 1400 [RPM] 

fehér nyíl: forgásirány, fekete nyíl: axiális irány 
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4.2.4 Az aerodinamikai és akusztikai eredmények együttes kiértékelése 

A 4.1-es és a 4.2.3-as fejezetekben leírtak alapján: 

- Az RK esetben a lapát csúcs előtt egy alacsony axiálissebességű pangó zóna alakul ki, 

amely az egész lapátcsatornán végighúzódik. A pangó zónának köszönhetően a belépőél 

közelében kialakuló résáramlás először a következő lapátnak ütközik és csak ezután 

hagyja el a lapátcsatornát, a kilépőél közelében kialakuló résármalás pedig másodlagos 

résáramot létrehozva először a következő lapát résén átáramlik és utána hagyja el a 

lapátozást. Az R15 tölcsér felhelyezésével a pangó zóna és ennek következtében a 

belépőél közelében kialakuló résáramlás és a másodlagos résáram mérséklődik, míg a 

nagyobb tölcsérek esetén az előbbiekben leírt jelenségek megszűnnek, és a résáram még 

a következő lapát elérése előtt elhagyja a lapátcsatornát. 

A 4.2.2 fejezetben leírtak alapján: 

- az RK esetben az fmid = 4 - 6.3 kHz középfrekvenciájú harmad-oktávsávokban a 

legerősebb zajforrások a lapátcsúcsnál a belépőél közelében jelennek meg, míg 

gyengébb források láthatóak a lapátcsúcsnál a kilépőél környékén. A belépőél közeli 

források az R15 tölcsér felhelyezésével mérséklődnek, míg nagyobb tölcsérek estén 

teljesen megszűnnek. A kézi hangnyomásszint-mérővel történő mérések esetén is 

megfigyelhető az értékek csökkenése a tölcsérek felhelyezésével. 

A CFD eredményekkel és az akusztikai mérésekkel összhangban a vizsgált magasabb 

frekvencia sávokban a beszívó tölcsér zajcsökkentő hatása azzal magyarázható, hogy a csőfal 

közelében kialakuló pangó zónát megszünteti, ezzel a domináns zajforrások, a lapátnak ütköző 

résáramlást és másodlagos résáramot megszűnnek, és csak az elsődleges résáramból származó 

zaj marad. 

4.3 A zajforrás-bizonytalanság megszüntetése a mérés során 

A 4. fejezet elején leírt zajforrás-bizonytalanság tehát szimulációs eredmények felhasználásával 

megszűnt, azonban a CFD modell összeállítása és a futtatás időigényes, ezért szükséges egy 

olyan módszer, amellyel egyszerűen eldönthető, mi nevezhető meg domináns zajforrásként 

adott esetben. Ez célszerűen mérés során az egyik hatás mérséklésével történhet. 

A 4.15 és 4.16 ábrán az RK, n = 1400 RPM-es eset szimulációs eredményei láthatóak az eredeti 

illetve az eredeti 30%-ára csökkentett résmérettel. A lapátcsúcsról indított áramvonalakon (4.15 

ábra) megfigyelhető, hogy a résméret csökkentésével a résáramlás mérséklődik, az 

áramvonalak a következő lapát elérése előtt elhagyják a lapátozást. Ez az R = 0.95 sugarú 

hengerfelületen kirajzolt axiális sebesség kontúrok (4.16 ábra) alapján azzal magyarázható, 

hogy bár a pangó zóna kialakul a lapátozás előtt, a lapátcsatorna kisebb részét tölti ki. Tehát a 

résméret csökkentésével a résáramlás és így a hozzá köthető zajforrások is mérsékelhetőek. 

A zajforrás bizonytalanság megszüntetése ez alapján a mérések során a következő módszerrel 

történt. A ventilátor egyik lapátján a résméret az eredeti méret 30%-ára csökkentettem, ahogy 
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az 4.17 ábrán is látható. A lapát meghosszabbítására egy olyan kartont használtam, amely 

elegendően könnyű volt ahhoz, hogy a járókerék kiegyensúlyozott maradjon, azonban 

megfelelően merev ahhoz, hogy a rezgése ne okozzon járulékos zajt. A méréseket 

megismételtem az összes fordulatszámon és beszívó idommal, majd a letakart résű ventilátorral 

esetén kapott és az eredeti forrástérképeket összevetettem a korábban vizsgált 

frekvenciatartományban. 

A térképeken következő három forráscsúcsot figyeltem: 1) a csökkentett résméretű lapátot 

követő első forráscsúcs, 2) a csökkentett résméretű lapátot követő második forráscsúcs. 3) a 

csökkentett résméretű lapátot megelőző forráscsúcs. A kapott forrástérképek az n = 1400 RPM 

RK és R15 esetekre a 4.18, az R50 és R75 esetekre a 4.19 ábrán láthatóak. A további 

fordulatszámokra vonatkozó eredmények a 8.11 számú mellékletben találhatóak. A takart résű 

esetekben a skála megegyezik az eredeti eredmények esetén használt skálával. A 4.20 ábra 

mutatja be az R = 0.95 sugáron a forráserősség-szint eloszlásokat az fmid = 4000 Hz 

középfrekvenciájú harmad-oktávsávon. Az összes estben tapasztalt változásokat pedig a 4.5 

táblázat foglalja össze. A táblázatban -1-gyel jelöltem, ha az adott csúcs forráserőssége 

csökkent; 0-val, ha nem változott; 1-gyel, ha növekedett. Amennyiben az eredmények nem 

voltak kiértékelhetőek egy mínuszjelet tettem a cellába. A vonatkozó ábrákon pluszjellel 

jelöltem a forráserősség növekedést, mínuszjellel a csökkenést és üres körrel, ha nem történt 

változás. Amennyiben az eredmény nem volt értelmezhető, egy kérdőjellel jelöltem az ábrákon. 

Összefoglalóan, az egyik lapáton a résméretet lecsökkentve a következő változások voltak 

tapasztalhatóak a forrástérképeken: 

- 1-es címke: a meghosszabbított lapátot követő első lapátcsatornában résméret 

lecsökkentésével az RK esetben, a forráserősség jelentősen csökken, a többi beszívó 

idom esetén a változás nem jelentős. Ennek oka a korábban tárgyalt CFD eredmények 

alapján, hogy az RK esetben a legintenzívebb a résáramlás, amely részben a következő 

lapátnak csapódva hagyja el a lapátcsatornát részben pedig másodlagos résáramlás 

alakul ki. A résméret lecsökkentésével a résáram már a következő lapát elérése előtt 

elhagyja a lapátcsatornát, másodlagos résáram nem alakul ki. A tölcséres esetekben, 

ahol a domináns zajforrás a kilépőél közelében kialakuló résáramlás, a résméret 

csökkentés nem befolyásolta az 1-es jelzésű forráscsúcsot. 

- 2-es címke: az RK esetben a lapátot követő második lapátcsatornában a forráserősség 

lecsökken, a többi beszívó geometria esetén a változás nem jelentős. Magyarázatul 

szolgál, hogy CFD eredmények alapján csökkentett rémérettel az RK esetben a 

másodlagos résáramlás nem tudott kialakulni, míg az R15 tölcsér esetén sokkal kisebb 

mértékű volt, a nagyobb tölcsérek esetén pedig eredeti résméret esetén sem volt 

tapasztalható. 

- 3-as címke: a meghosszabbított lapátot megelőző lapátcsatornában megerősödik a zaj 

minden esetben, ez valószínűleg a karton járulékos rezgésének köszönhető, valamint az 
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RK esetben is hozzájárulhat, hogy a megelőző lapátról származó résáramlás egy 

nagyobb felületnek ütközik neki. 

 

4.15 ábra - Áramvonalak csökkentett résmérettel (CFD, n = 1400 [RPM]) 

 

4.16 ábra- φ értékek az R = 0.95 sugarú hengerfelületen (CFD, n = 1400 [RPM]) 

 

4.17 ábra - A bizonytalanság megszüntetése 
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4.18 ábra - Zajforrás-térképek RK és R15 eset [dB],  

fmid = 4 - 6.3 [kHz], n = 1400 [RPM] 

forgásirány: az óra járásával ellentétes 

1) a csökkentett résméretű lapátot követő első forráscsúcs, 2) a csökkentett résméretű lapátot 

követő második forráscsúcs, 3) a csökkentett résméretű lapátot megelőző forráscsúcs 

+: forráserősség-szint növekedés, -: forráserősség-szint csökkenés, ○: nincs változás, 

?: nem értelmezhető eredmény 
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4.19 ábra - Zajforrás-térképek R50 és R75 eset [dB],  

fmid = 4 - 6.3 [kHz], n = 1400 [RPM] 

forgásirány: az óra járásával ellentétes 

1) a csökkentett résméretű lapátot követő első forráscsúcs, 2) a csökkentett résméretű lapátot 

követő második forráscsúcs. 3) a csökkentett résméretű lapátot megelőző forráscsúcs 

+: forráserősség-szint növekedés, -: forráserősség-szint csökkenés, ○: nincs változás, 

?: nem értelmezhető eredmény 
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4.20 - Kerület menti SSL eloszlások, n = 1400 [RPM] 



 

 

4.5 táblázat - Változások a forrástérképen a résméret lecsökkentésével 

1: forráserősség-szint növekedés, -1: forráserősség-szint csökkenés, 0: nincs változás, -: nem értelmezhető eredmény 
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4.4 Új tudományos eredmények 

A szakirodalom – a vonatkozó áramlástechnikai-akusztikai hatásmechanizmusok ismertetése 

nélkül – dokumentálja a rövid-kúpos beszívó idom  negyedkörös beszívó idom átépítésnek 

köszönhető zajcsökkentést. CFD számításokkal kiegészített mikrofontömbös aeroakusztikai-

aerodinamikai diagnosztikai vizsgálatokkal igazoltam az értekezés II. tézisében 

megfogalmazott hatásmechanizmusokat. 

II. TÉZIS: 

Rövid csőbe beépített axiális ventilátor esetén a rövid-kúpos beszívó idom kiváltása 

negyedkörös beszívó idommal a következő áramlástani hatásmechanizmusokon keresztül 

járul hozzá a lapátcsúcs környezetéből a szívóoldal felé kisugárzott szélessávú zaj 

hangteljesítményének csökkenéséhez: 

- A rövid-kúpos beszívó idomnak tulajdonítható kerületi leválási zóna mérséklése. 

- Ez által az elsődleges résáramlás kerületi iránnyal bezárt átlagos szögének növelése. 

- Ez által annak megszüntetése, hogy a résáramlás elérje a következő lapátot és részben 

annak ütközve hagyja el a lapátcsatornát, részben pedig másodlagos résáramlást 

alakítson ki. 

A tézisponthoz kapcsolódó publikációk: [96] 

 

A korábban hivatkozott esettanulmányból származó forrástérképek kiértékelésénél az alábbi 

tézisben leírt zajforrás-bizonytalanság volt tapasztalható, melynek feloldására a szakirodalom 

nem adott ajánlást. A bizonytalanság feloldására az értekezés III. tézisében részletezett 

módszert dolgoztam ki, egyetlen lapát légrésének 70 %-kal történő csökkentésével, keskeny 

kartoncsík kiegészítő lemez lapátcsúcsra történő felragasztásával. A lemezt mereven szükséges 

felragasztani, az áramlás keltette rezgést elkerülendő. Nem szabad, hogy a lemez besúroljon a 

csatornafalba. Fentiek teljesülése a forrástérképek alapján ellenőrizhető. A vizsgált rövid-kúpos 

esetben kimutatható, hogy a lapátcsúcsok belépőéle környezetében megfigyelt csúcsok a légrés-

áramláshoz kötődnek. 

III. TÉZIS: 

Axiális ventilátor járókerékkel együttforgó vonatkoztatási rendszerében készített 

zajforrás-térképein a járókerék lapátcsúcsainak belépőéle környezetében széles sávú 

forráserősség-csúcsok jelenhetnek meg, „lapátcsúcs zajforrás-bizonytalanságot” okozva 

a kiértékelésben. E csúcsok ugyanis a következő zajforrásokkal egyaránt összefüggésbe 

hozhatóak: 

- Az adott lapátcsúcs belépőélének környezetéhez köthető jelenségek, vagy 

- forgásirányban az adott lapát előtti lapát légrés-áramlásához köthető jelenségek. 
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A lapátcsúcs zajforrás-bizonytalanság feloldására a következő módszer javasolt: 

a) Tetszőlegesen kiválasztott egyetlen lapát légrésének – és így a résáramlásának – 

mérséklése az által, hogy a lapátcsúcsra könnyű, hajlékony, mereven rögzíthető 

kiegészítő lemezt ragasztunk. 

b) Ebben az állapotban ismételt mikrofontömbös mérések elvégzése, forrástérképek 

származtatása. Az egyenletes és a csökkentett légrésű esetekre származtatott 

forrástérképek összehasonlítása azon harmad-oktávsávokban, amelyekben a 

szóban forgó csúcsok megfigyelhetőek.  

c) Ha forgásirány szempontjából a csökkentett légrésű lapát utáni lapát csúcsának 

belépőéle környezetében lévő forráserősség-csúcsok a vizsgált tercsávokban 

szisztematikusan mérséklődnek, akkor a megfigyelt csúcsok elsősorban a légrés-

áramláshoz kötődnek. 

A tézisponthoz kapcsolódó publikációk: [74] [77] 

 

Másodlagos résáramlásnak (double leakage) nevezik azt a jelenséget, amikor egy adott lapát 

légréséből származó – elsődleges – résáramlás részben vagy egészben eléri a következő lapát 

nyomott oldalának lapátcsúcs-közeli zónáját, és bizonyos hányada a következő lapát légrésén 

is átáramlik. A másodlagos résáramlást tárgyaló szakirodalom a résáramlás áramlástani 

jellemzésére szorítkozik. Ezen túlmutatva, bevezettem a másodlagos résáramlást zajforrásként 

kezelő szemléletet. Az értekezés IV. tézisében megfogalmazott módon, zajforrás-térképek 

felhasználásával esettanulmányban kimutattam a másodlagos résáramlás jelenlétét, melyet 

CFD vizsgálatok is alátámasztottak. A tézis kidolgozásában felhasználtam a III. tézisben 

bemutatott zajforrás-bizonytalanság feloldási módszert. 

IV. TÉZIS: 

Axiális ventilátor a járókerékkel együttforgó vonatkoztatási rendszerben készített 

zajforrás-térképei révén diagnosztizálható a másodlagos résáramlás jelenléte, és 

vizsgálható annak zajkeltő hatása, a lapátcsúcs zajforrás-bizonytalanság feloldására 

javasolt módszer kiterjesztésével. Ha a csökkentett légrésű lapát utáni második lapát 

csúcsának környezetében lévő forráserősség-csúcsok is szisztematikusan mérséklődnek a 

vizsgált tercsávokban, ez a másodlagos résáramlás jelenlétének közvetett bizonyítéka. 

A tézisponthoz kapcsolódó publikációk: [74] [77] 
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5 Összefoglalás, kitekintés 

A doktori értekezésemben hengeres házban elhelyezkedő, szabadból szívó és szabadba fúvó, 

ívelt lemezlapátokkal rendelkező, egyedülálló axiálventilátor-járókerék akusztikai 

diagnosztikájával foglalkoztam. A kutatásom során a ventilátorlapátozást jellemző két erős 

áramlási eredetű zajforrásra, a kilépőélre és a légrés-áramlásra fókuszáltam. Az akusztikai 

vizsgálatokat mikrofontömbbel végeztem. A mérések eredményeit a ROSI nyalábformáló 

algoritmussal dolgoztam fel, így frekvenciatartományban felbontott, a járókerékkel együttforgó 

vonatkoztatási rendszerben készített zajforrás-térképeket kaptam. 

A kilépőéli zaj esetén a mikrofontömbös méréseket belépő sebességprofil mérésekkel 

egészítettem ki, amelyekből lapátrács összefüggések segítségével meghatároztam a lapátozás 

áramlástani jellemzőinek sugár menti eloszlását. Ezen adatok felhasználásával kifejlesztettem 

egy módszert, amely segítségével egy egyedülálló szárnyakra kidolgozott félempirikus 

akusztikai modell és a mikrofontömbös mérésekből származó eredmények összehasonlíthatóak. 

A módszer segítségével bizonyítottam, hogy a vizsgált esetekben a félempirikus modell az 

esetek 90%-ában 3 dB pontossággal visszaadja a mikrofontömbös mérés eredményeit. 

A lapátcsúcs közelében megjelenő zajforrások esetén a zaj lehetséges okaként a légrés-áramlás 

és a belépőél turbulens megfúvása is megjelölhető volt. Az így kialakuló zajforrás-

bizonytalanság megszüntetése érdekében kifejlesztettem egy módszert, amellyel a 

bizonytalanság a mikrofontömbös mérések és a kapott adatok kiértékelése során ez megtehető. 

Továbbá megismételtem az akusztikai méréseket különböző íveltségi sugarú beszívó 

tölcsérekkel és az áramlás részleteinek megismerés érdekében CFD szimulációkat futtattam. A 

vizsgálatok eredményeként bizonyítottam, hogy a beszívó tölcsérek zajcsökkentő hatása 

hengeres házban elhelyezett ventilátorok esetén a házfal közelében kialakuló pangó zóna és 

ezzel a légrés-áramlás valamint a másodlagos résáram mérséklésének illetve megszüntetésének 

köszönhető. Ezen felül bizonyítottam, hogy a zajforrás bizonytalanság megszüntetésére 

kidolgozott módszer alkalmas a másodlagos résáram kimutatására is 

Az axiálventilátorok mikrofontömbös diagnosztikájára vonatkozó kutatómunka koránt sem 

befejezett, számos továbblépési lehetőséget kínál: 

- A kidolgozott módszerek továbbfejlesztése oly módon, hogy ipari körülmények között 

is alkalmazhatóak legyenek. 

- Az alkalmazott félempirikus modell további zajforrásokra vonatkozó elemeinek 

kiterjesztése axiálventilátor-járókerekekre. 

- A mikrofontömbös mérések és az akusztikai modell eredményeinek összehasonlítására 

kidolgozott módszer továbbfejlesztése oly módon, hogy alkalmas legyen más 

félempirikus valamint numerikus akusztikai modellek validációjára, fejlesztésére. 

- Az eredmények kiterjesztése csőben elhelyezkedő axiálventilátorokra az Áramlástan 

Tanszéken folyó akusztikailag átlátszó cső kifejlesztésére irányuló kutatások 

eredményeként.  
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6 Summary, outlook 

The topic of the doctoral dissertation is the acoustic diagnostic of standalone axial flow fans 

with thin cambered blades, placed in short cylindrical housing. The research focuses on two 

strong noise sources: the trailing edge and the tip leakage flow. The acoustic investigations 

were carried out with phased array microphone. The measurement data were evaluated with the 

ROSI beamforming algorithm, which resulted in noise source maps in a co-rotating reference 

frame in every investigated frequency band. 

In the case of trailing edge noise, the acoustic measurements were supplemented with inlet 

velocity profile measurements and the radial distribution of the aerodynamic properties of the 

blading were calculated using 2D cascade correlations. With the help of these data, a method 

was developed, with which the results of a semi-empirical acoustic model on standalone blades 

and the results of the phased array microphone measurements can be compared. With this 

method it was proved, that the acoustic model gives back the PAM measurement results with 3 

dB accuracy in 90% of the investigated cases. 

In the case of noise sources related to the blade tips, a noise source ambiguity appeared: the 

sound could be emitted by the leakage flow as well as by the turbulent ingestion. In order to 

eliminate the ambiguity a method was developed, with which the dominant noise sources can 

be diagnosed during the measurement and the evaluation of the data. The acoustic measurement 

was repeated with bellmouth entries with different radius and CFD simulations were performed 

in order to better understand the details of the flow. The investigations proved that the cause of 

the noise reduction is the moderation of the stagnation zone near the casing and with that the 

moderation of the leakage flow and the double-leakage flow. It was also proved that the double-

leakage flow, and its noise generation effect can be investigated with the extension of the noise 

source ambiguity elimination method. 

The research on the acoustic diagnostic method of axial flow fans has not ended, there are many 

possibilities in the future: 

- The improvement of the developed methods for industrial environment. 

- The extension of the other parts of the used semi-empirical model to axial flow fan 

noise. 

- The improvement of the developed comparison method of the acoustic model and the 

noise sources, in order to develop and validate other semi-empiric and numeric acoustic models. 

- The extension of the results for axial flow fans installed in ducts using the result of the 

acoustically translucent ducts research of the Department of Fluid Mechanics. 
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8 Mellékletek 

8.1 A ROSI nyalábformáló algoritmus eredményei dipólus forrás esetén 

Mint korábban említésre került, az alkalmazott ROSI nyalábformáló algoritmus monopólus 

forrásokat feltételez, míg az általam feltételezett zajforrások dipólus jellegűek. A [97] és [98] 

irodalmakban vizsgáljak a nyalábformálási algoritmusokat álló dipólus zajforrások esetén és 

kimutatják, hogy monopólus zajforrásokat feltételezve mind a források pozícióját, mind pedig 

erősségét tekintve hibás eredményeket kaphatunk. A [97] alapján a xs helyen lévő f 

frekvenciával sugárzó dipólus forrás esetén a következő módon írható le x helyen a 

hangnyomás: 

     ds

s

cosaxxtfjexp
xx

p̂
t,xp 





 2

4
,    

ahol: 

- j a képzetes egység 

- αd [°] a megfigyelőt és a forrást összekötő egyenes és a dipólus tengelye által bezárt 

szög 

Hagyományos monopólus nyalábformálás esetén akkor adódik probléma, ha az egyes 

mikrofonokra kiszámolt cos αd széles tartományt fog át, pozitív és negatív értéket is felvesz. 

Annak érdekében, hogy a dipólus források hatását ROSI algoritmus alkalmazása esetén 

megvizsgáljam. A szimulációban a dipólust a mikrofon tömb síkjától 0.5 m-re n = 1400 RPM-

mel forgattam, egy r = 0.15 m sugarú körön, ahogy ez a 8.1 ábrán látható. Az ábrán x jelöli a 

mikrofontömb síkjával párhuzamos, vízszintes irányt. Az y a függőlegeset, míg z a tömb síkjára 

merőlegest. A dipólus tengelyének xz síkkal bezárt szögét αd-vel jelöltem és a következő 

szögekkel futattam a szimulációkat: αd = 0° - 30° - 45° - 60° -75° -90°. A keletkezett 

forrástérképek a 8.2 ábrán láthatóak, a térképeken fekete pont jelöli, hogy hol kéne valójában 

látni a forrást. A kapott forráserősség-szint maximum értékeket αd függvényében a 8.3 ábra 

mutatja. Látható, hogy 45° felett a forráserősség-szint értékek rohamosan csökkennek, majd 

75°-nál az egy darab helyes pozícióban lévő forrás helyett két gyengébb forrást látunk. 

A [14] egy áramlásba helyezett szárnymetszet esetén a szívóoldali zajforrások jó közelítéssel a 

húrra merőleges irányítottsággal rendelkeznek, így az esettanulmány ventilátort tekintve αd ≈ 

27°- 35°. Az itt bemutatott eredmények alapján a ROSI algoritmust megfelelőnek ítéltem a 

vizsgáltok lefolytatására. 

(8.1) 
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8.1 ábra - A dipólus forrás szimulációs elrendezése 

 

8.2 ábra - Dipólus forrástérképek (f = 2500 Hz) 
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8.3 ábra - Dipólus forráserősség-szintek 

8.2 Jelfeldolgozási paraméterek meghatározása 

Zajos mikrofonjelek esetén a jel/zaj viszony javítható a Welch-módszer alkalmazásával. [39] 

Ez utóbbi lényege, hogy az Ls = fs Ta darab mintát tartalmazó mikrofon jeleken egy NW 

hosszúságú ablakot OW átfedéssel végigtolva a készíthető diszkrét spektrumok száma: 

1
1





)O(N

L
K

WW

s
         

Valamint az adódó frekvencia felbontás: 

Ws Nff            

A (8.2) összefüggésből látszik, hogy az ablakméret csökkentésével az átlagolandó spektrumok 

száma nő, ezzel javítva a jel/zaj viszonyt, arra azonban (8.3) egyenlet alapján ezzel a frekvencia 

felbontás romlik, tehát a módszer alkalmazásánál ésszerű kompromisszum szükséges a jel/zaj 

viszony és a frekvencia felbontás között. 

A Welch-módszer alkalmazása esetén a jelfeldolgozás paramétereinek meghatározásakor 

kulcsfontosságú, hogy az átlagolt diszkrét spektrumok száma elegendő legyen ahhoz, hogy a 

kapott eredmények statisztikailag stacionáriussá váljanak. Az átlagolandó spektrumok száma a 

(8.2) egyenlet alapján növelhető az átlagolási idő emelésével, az ablakok közti átfedés 

növelésével vagy az ablak hosszának csökkentésével. A felsorolt lehetőségek közül az átfedést 

a [39] irodalmat követve célszerű 0.5-ös értéken tartani, így annak a változtatásától eltekintve 

a maradék két lehetőség közül a következőket mérlegelve kell választani: az átlagolási idő 

növelésével arányosan nő a zajforrás-térképek elkészítéséhez szükséges számítási igény, míg 

az ablakméret csökkentésével a frekvenciafelbontás romlik. 

A 2.2.3 fejezetben felsorolt, forgógépen mikrofontömbbel végzett méréseket tárgyaló 

szakirodalmakban, különösképpen a relatívvonatkoztatási rendszerben készített zajforrás-

térképek esetén, nem található ajánlott módszer a megfelelő számú átlag meghatározására, így 

ez a következő metódus alapján történt: az ablak hosszát fix értéken tartva az átlagolási idő 

duplázásával az átlagok száma is duplázódik. Az így kapott zajforrás-térképek közül a 2K 

(8.2) 

(8.3) 
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átlaggal készültből kivontam az K áltaggal készültet és egy különbség térkép készítettem. 

Amennyiben a különbségtérképen a rotor környezetében az értékek nem haladták meg a 

térképek amplitúdó bizonytalanságát, az K mintaszámot elegendőnek tekintettem. Ha a 

különbég az amplitúdó bizonytalanságnál nagyobb volt, a mintaszám növelésére volt szükség. 

A jelen ventilátor esetén a vizsgált frekvenciatartományban a zaj szélessávúnak tekinthető, azaz 

nem szükséges finom frekvenciafelbontás, ezért az ablakhosszat rövidnek választva a szükséges 

átlagolási idő is csökkenthető. Ezt figyelembe véve NW = 1024 hosszúságú ablakot választva a 

frekvenciafelbontás Δf = 43.1 Hz-nek adódott. A kiválasztott átlagolási idők rendre Ta = 7.5 s 

 15 s  30 s voltak, amelyek K = 645  1291  2583 mintaszámot eredményeztek. A 

forrástérképek érzékenysége a mintaszámra a vizsgált frekvencia növelésével együtt nő, így az 

érzékenységi vizsgálatot a legmagasabb, azaz a fmid = 6300 Hz középfrekvenciájú sávban 

végeztem el. 

Az így készült különbségtérképek a 8.4 ábrán láthatóak. Az ábrákon fekete kör jelzi a járókerék 

környezetét. Az ábra alapján megállapítható, hogy a Ta = 7.5 s  15 s változtatás még jelentős 

különbségeket okoz a járókereket lefedő területen, azonban az átlagolási idő további 

növelésével (Ta = 15 s  30 s) már 1 dB alatt marad a különbség, így a Ta = 15 s átlagolási időt 

jelenesetben elegendőnek tekintettem. Az így kapott jelfeldolgozási paramétereket a 3.3 

táblázat foglalja össze. 

 

8.4 ábra - A különbségtérképek [dB] (fmid = 6.3 kHz) 

bal: Ta = 7.5 s  15 s, jobb: Ta = 15 s  30 s 

kompromisszum szükséges a jel-zaj viszony és a frekvencia felbontás között. 
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8.3 Lapátrács számítások 

A geometriai adatok értelmezése a 8.5 ábra alapján történik. Az összefüggésekben a * 

felsőindex az névleges esetet jelöli. A számítások 2D áramlást feltételeznek ( axaxax vvv  21

), ez alapján a belépő áramlási szög a következő összefüggéssel határozható meg: 

xvutg 1           

A belépő áramlási szög ismeretében az névleges kilépő áramlási szög a (3.4) összefüggés 

értelmében: 

cs
tgtg




5.11

55.1
1

*

2          

A belépő és az névleges kilépő áramlási szög ismeretében az névleges eltérítés számolható: 

*

21

*             

Az névleges kilépő szög a [54] irodalom alapján a következő módon határozható meg: 

2)(1

* K
csK           

Ahol: 

500)2(23.0 *

2

2

1  ccK m         

5.02 K           

Az névleges kilépő szög ismeretében az ideális ki- és belépő lapátszög valamint az ideális lapát 

beállítási szög számolható: 

***   22           

 *

2

*

1            

2)( *

2

*

1

*            

Az névleges belépő lapátszög ismeretében az névleges belépő szög a következő módon 

határozható meg: 

**

11             

Amelyből a tényleges belépő szög: 

  **
          

(8.4) 

(8.5) 

(8.6) 

(8.7) 

(8.8) 

(8.9) 

(8.10) 

(8.11) 

(8.12) 

(8.13) 

(8.14) 
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Az névleges és tényleges belépő szög valamint az névleges eltérítés ismeretében a tényleges 

eltérítés a 3.1 ábra segítségével meghatározható. A tényleges eltérítés felhasználásával pedig a 

tényleges kilépő áramlási szög, a kilépő áramlási sebesség kerületi irányú komponense és az 

Euler-turbinaegyenlet értelmében az ideális lokális össznyomás-növekedés kiszámolható: 

  12
          

22 tgvuv axu           

uvp uidö  2,           

Amelyből a lokális ideális össznyomásszám: 

cs

u
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8.5 ábra – Segédábra a geometriai adatok értelmezéséhez 

  

(8.15) 

(8.16) 

(8.17) 

(8.18) 
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8.4 Megfontolások a radiális sebesség komponens elhanyagolására 

A nyomásnövekedés sugár menti eloszlása és a kilépő axiális sebesség közötti kapcsolatot írja 

le a radial equilibrium egyenlet [5]: 

2

222





dR

d

dR

d

R
id

id
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A (8.19) egyenletet felhasználásával φ2 eloszlást a következő iterációs algoritmus alapján 

számoltam: 

0. lépés: 

- φ2,0 = φ1 feltételezéssel élve a ψid,0 eloszlás kiszámítása az 8.3 fejezetben leírtak szerint 

n. lépés: 

- a ψid,n eloszlás kiszámítása a 8.3 fejezetben leírtak alapján, vax-ot vax = (v1ax + v2ax)/2-nek véve 

- a φ2,n eloszlás kiszámítása a (8.19) egyenlet és a kontinuitási egyenlet felhasználásával 

Az iterációs ciklust addig folytattam, amíg az utolsó két lépésben kiszámított ψid és φ2 

eloszlások között az eltérés a kívánt érték alá nem kerül. 

A továbbiakban az egyszerűsített modell jelenti a φ2 = φ1 feltételezéssel élve kiszámolt adatokat, 

a rad. eq. modell pedig az előzőekben leírt iterációs folyamattal kiszámoltakat. Az 

összehasonlítás alapjául a be- és kilépő áramlási szögek lettek kiválasztva, ugyanis ezek alapján 

számolható a D diffúziós tényező. Az áramlási szögek kiszámításánál az adott R sugárhoz 

tartozó axiális sebesség komponens a vax(R) = [v1ax(R) + v2ax(R)]/2 módon definiáltam. A két 

féle modellel kapott eredményeket a korábbiakban bemutatott CFD számításokból szármázó 

eredményekkel hasonlítottam össze az RK - n = 1400 RPM esetben. Az eloszlások a három féle 

módon meghatározva a 8.6 ábrán láthatóak. Az egyszerűsített és a rad. eq. modellre a hibasávok 

a sebességmérés és a geometria mérés alapján lettek meghatározva. 

Mivel a lapátrács számításokon alapuló modellek nem képesek figyelembe venni a gyűrű falak 

közelében lejátszódó jelenségeket, az összehasonlítás alapját az R = 0.4 - 0.9 tartomány 

képezheti. A belépő áramlási szögeket tekintve az egyszerűsített modell a hibasávok 

figyelembevételével jó egyezést mutat a CFD eredményekkel az említett tartományban, ezzel 

szemben rad. eq. modell esetében ez csak az R =0.55 - 0.9 szakaszon mondható el. A kilépő 

áramlási szög esetén az R = 0.5 -0.9 tartományban a két modell azonos egyezést mutat a 

szimulációs adatokkal, az R = 0.4 - 0.5 szakaszon az egyszerűsített modell jobban közelíti a 

szimulációs adatok azonban itt is hibahatáron kívüli az eltérés. 

Az összehasonlítás alapján jelen esetben az egyszerűsített modell jobban teljesít, így a lapátrács 

számítások során és a [5] alapján a radiális sebesség komponenst elhanyagoltam. 

(8.19) 
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8.6 ábra - A be- és kilépő áramlási szögek 

8.5 A lapátferdítés figyelembe vétele 

A [60] irodalom alapján a lapátferdítés hatása a lapátozás teljesítményére egy CF korrekciós 

tényezővel vehető figyelembe a következő módon: 

usidid CF ,  ,         

ahol: 

- usid ,  az ideális lokális össznyomásszám ferdítetlen lapátozás esetén 

A CF korrekciós tényező meghatározásához ismerni kell a κ lapátferdítési szöget, amely alatt 

értendő az a szög, amellyel az adott sugáron elhelyezkedő lapátmetszet húrjának középpontja 

kerületi irányba elferdítésre került az agyon elhelyezkedő lapátmetszet ugyan ehhez a pontjához 

képest (8.7 ábra). 

Ennek a lapátmetszet síkjában vett vetülete (κ’) a következő összefüggés alapján számolható: 

 costgtg           

κ’ ismeretében a CF  a következő összefüggéssel számítható: 

MCF CFA

k   ,         

ahol: 

- k   a lapátferdítési szög a lapát középmagasságában 

- ACF a lapátkarcsúságtól függő kitevő 

- 
2

0001.00004.096049.0 kkM    

A korrekció elvégzése után a (8.18) és (8.16) egyenletek felhasználásával a korrigált kilépő 

áramlási szög kiszámolható, amely felhasználásával a D és a θ* is korrigálható. 

(8.20) 

(8.21) 

(8.22) 
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8.7 ábra - A lapátferdítési szög 

8.6 A járókerék fázishelyes berajzolása 

A relatív vonatkoztatási rendszerben látható zajforrás-térképek készítésére alkalmas ROSI 

algoritmus úgy került implementálásra, hogy a fordulatszám detektálására használt optikai 

indexjel-adó pozíciójához képest a forgó források relatív pozíciója meghatározható legyen. A 

járókerék fázishelyzete ennek következtében a ROSI zajforrás térképeken a következő 

paraméterektől függ: a) az optikai jeladó helyzete, b) a szögsebesség, c) a mikrofontömb és a 

járókerék távolsága. Ezek alapján egy kiegészítő mérést végeztem, amelyben egy erős zajforrás 

helyeztem el a lapátozás azon a sugarán, amelyen az a pont is található, amelyet az indexjel-

adó is érzékel. Az így készült térképen (8.8 ábra) a zajforrás és a jeladó pozíciója közötti 

szögeltérésből a határoztam meg a ventilátor fázishelyzetét, rajzoltam be a lapátozás körvonalát 

a térképekre. Jelen esetben az eltérés 6.15°-ra adódott, a bizonytalanságot pedig 1.35°-ra 

becsültem. 

 

8.8 ábra - A kiegészítő mérés eredménye 
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8.7 Irányítási tényező értékek 

Az alábbiakban látható irányítási tényező értékeket a [14] irodalom B2 melléklete alapján 

számoltam minden mikrofonra 5 sugáron, sugaranként 100 kerületi szög pozícióban átlagolva. 

Az értékek egy mikrofonra tekintve közel állandóak. Az értékek átlaga az alacsony frekvenciára 

0.76, míg magas frekvenciákra 0.6. A szórás az előbbi esetben 0.11, amely konzervatívan 

becsülve 0.57 dB bizonytalanságot okoz, utóbbi esetben 0.15, amely konzervatívan becsülve 

0.94 dB bizonytalanságot okoz. Tehát az irányítottság okozta bizonytalanság konzervatívan 

becsülve sem haladja meg a mérési bizonytalanság értékét. 

8.1 táblázat - Irányítási tényező értékek alacsony frekvenciákra 

Nr. mikrofon R = 0.3 R = 0.46 R = 0.63 R = 0.79 R = 0.95 

1 0.95 0.94 0.93 0.91 0.90 

2 0.90 0.90 0.89 0.88 0.87 

3 0.90 0.89 0.89 0.88 0.86 

4 0.93 0.93 0.92 0.91 0.89 

5 0.90 0.90 0.89 0.88 0.87 

6 0.80 0.80 0.80 0.79 0.79 

7 0.80 0.80 0.80 0.80 0.79 

8 0.88 0.88 0.87 0.87 0.86 

9 0.86 0.86 0.85 0.85 0.84 

10 0.74 0.75 0.75 0.75 0.75 

11 0.70 0.71 0.71 0.72 0.72 

12 0.81 0.81 0.81 0.81 0.80 

13 0.85 0.85 0.85 0.85 0.84 

14 0.69 0.70 0.70 0.71 0.71 

15 0.64 0.65 0.65 0.66 0.66 

16 0.72 0.73 0.73 0.74 0.74 

17 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 

18 0.69 0.70 0.70 0.71 0.71 

19 0.57 0.58 0.59 0.60 0.60 

20 0.64 0.65 0.66 0.66 0.67 

21 0.79 0.79 0.80 0.80 0.80 

22 0.67 0.68 0.69 0.69 0.70 

23 0.54 0.56 0.57 0.57 0.58 

24 0.55 0.57 0.58 0.59 0.59 
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8.2 táblázat - Irányítási tényező értékek magas frekvenciákra 

Nr. mikrofon R = 0.3 R = 0.46 R = 0.63 R = 0.79 R = 0.95 

1 0.83 0.82 0.81 0.81 0.79 

2 0.73 0.73 0.72 0.72 0.71 

3 0.73 0.73 0.72 0.72 0.71 

4 0.89 0.88 0.87 0.86 0.85 

5 0.76 0.76 0.76 0.75 0.74 

6 0.59 0.59 0.60 0.60 0.60 

7 0.60 0.60 0.61 0.61 0.61 

8 0.76 0.76 0.76 0.76 0.75 

9 0.73 0.73 0.73 0.73 0.72 

10 0.54 0.54 0.55 0.55 0.55 

11 0.49 0.50 0.51 0.51 0.51 

12 0.65 0.65 0.66 0.66 0.65 

13 0.76 0.77 0.77 0.77 0.76 

14 0.49 0.50 0.50 0.51 0.51 

15 0.43 0.44 0.45 0.45 0.46 

16 0.53 0.54 0.55 0.55 0.56 

17 0.80 0.80 0.80 0.80 0.79 

18 0.50 0.50 0.51 0.52 0.52 

19 0.37 0.38 0.39 0.40 0.40 

20 0.45 0.46 0.47 0.47 0.48 

21 0.72 0.73 0.73 0.74 0.74 

22 0.49 0.50 0.51 0.52 0.52 

23 0.36 0.37 0.37 0.38 0.39 

24 0.37 0.38 0.39 0.40 0.40 
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8.8 Lokális mennyiségiszámok 

 

8.9 ábra - Lokális mennyiségi számok az R = 0.95 sugarú hengerfelületen (CFD) 
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8.9 Lapátcsúcsról indított áramvonalak 

 

8.10 ábra - Lapátcsúcsról indított áramvonalak (CFD) 

fekete nyíl: axiális irány, fehér nyíl: forgásirány 
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8.10 Spketrumok 

 

 

 

 

8.11 ábra - Spektrumok 
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8.11 Zajforrás-térképek 

 

8.12 ábra - Zajforrás-térképek RK eset [dB], fmid = 2 - 3.15 [kHz] 

forgásirány: az óra járásával ellentétes 
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8.13 ábra - Zajforrás-térképek R15 eset [dB], fmid = 2 - 3.15 [kHz] 

forgásirány: az óra járásával ellentétes 
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8.14 ábra - Zajforrás-térképek R50 eset [dB], fmid = 2 - 3.15 [kHz] 

forgásirány: az óra járásával ellentétes 
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8.15 ábra - Zajforrás-térképek R75 eset [dB], fmid = 2 - 3.15 [kHz] 

forgásirány: az óra járásával ellentétes 
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8.16 ábra - Zajforrás-térképek RK és R15 eset [dB],  

fmid = 2 - 3.15 [kHz], n = 700 [RPM] 

forgásirány: az óra járásával ellentétes 

+: forráserősség-szint növekedés, -: forráserősség-szint csökkenés, ○: nincs változás, 

?: nem értelmezhető eredmény 
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8.17 ábra - Zajforrás-térképek R50 és R75 eset [dB],  

fmid = 4 - 6.3 [kHz], n = 700 [RPM] 

forgásirány: az óra járásával ellentétes 

+: forráserősség-szint növekedés, -: forráserősség-szint csökkenés, ○: nincs változás, 

?: nem értelmezhető eredmény 
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8.18 ábra - Zajforrás-térképek RK és R15 eset [dB],  

fmid = 4 - 6.3 [kHz], n = 950 [RPM] 

forgásirány: az óra járásával ellentétes 

+: forráserősség-szint növekedés, -: forráserősség-szint csökkenés, ○: nincs változás, 

?: nem értelmezhető eredmény 
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8.19 ábra - Zajforrás-térképek R50 és R75 eset [dB],  

fmid = 4 - 6.3 [kHz], n = 950 [RPM] 

forgásirány: az óra járásával ellentétes 

+: forráserősség-szint növekedés, -: forráserősség-szint csökkenés, ○: nincs változás, 

?: nem értelmezhető eredmény 
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8.20 ábra - Zajforrás-térképek RK és R15 eset [dB],  

fmid = 4 - 6.3 [kHz], n = 1175 [RPM] 

forgásirány: az óra járásával ellentétes 

+: forráserősség-szint növekedés, -: forráserősség-szint csökkenés, ○: nincs változás, 

?: nem értelmezhető eredmény 
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8.21 ábra - Zajforrás-térképek R50 és R75 eset [dB],  

fmid = 4 - 6.3 [kHz], n = 1175 [RPM] 

forgásirány: az óra járásával ellentétes 

+: forráserősség-szint növekedés, -: forráserősség-szint csökkenés, ○: nincs változás, 

?: nem értelmezhető eredmény 
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8.22 ábra - Zajforrás-térképek RK és R15 eset [dB],  

fmid = 4 - 6.3 [kHz], n = 1400 [RPM] 

forgásirány: az óra járásával ellentétes 

+: forráserősség-szint növekedés, -: forráserősség-szint csökkenés, ○: nincs változás, 

?: nem értelmezhető eredmény 
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8.23 ábra - Zajforrás-térképek R50 és R75 eset [dB],  

fmid = 4 - 6.3 [kHz], n = 1400 [RPM] 

forgásirány: az óra járásával ellentétes 

+: forráserősség-szint növekedés, -: forráserősség-szint csökkenés, ○: nincs változás, 

?: nem értelmezhető eredmény 
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8.12 Belépő sebességprofilok 

 

 

 

 

8.24 ábra - Belépő axiálissebesség profilok, n = 700 RPM 



Axiális átömlésű ventilátor mikrofontömbös diagnosztikája 

105 

 

 

 

 

 

8.25 ábra - Belépő axiálissebesség profilok, n = 950 RPM 
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8.26 ábra - Belépő axiálissebesség profilok, n = 1175 RPM 
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8.27 ábra - Belépő axiálissebesség profilok, n = 1400 RPM 


