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Köszönetnyilvánítás 

Jelen doktori disszertáció elkészítéséhez sok résztvevı aktív hozzájárulására volt szükség. 

Ennek elsıdleges oka az, hogy a választott kutatási téma rendkívül összetett; több 

tudományág határterületének tekinthetı, ezért az egyes szakmák jeles képviselıinek tudására 

kellett támaszkodnom a feladat teljesítése érdekében. 

Elsıdlegesen Györgyi József tanár úrnak szeretném kifejezni hálámat, aki a hosszú munkám 

során önzetlenül egyengette utamat, és elengedhetetlen szakmai segítséget nyújtott a 

szerkezetdinamikai modellezés területén. 

A széldinamikai feladatokhoz nélkülözhetetlen szélcsatorna kísérletekben Lajos Tamás 

segítette és irányította munkámat. 

A numerikus áramlási szimulációk hátterének megértésében és mővelésében Kristóf Gergely 

tudására támaszkodtam. 

A hídszerkezetek megismerésében a Pont-Terv Zrt. mérnökeinek tartozom köszönettel, akik 

mindvégig önzetlen segítséggel járultak hozzá szakmai fejlıdésemhez, és az itt kialakult 

családias környezet erıt adott a kutatási munkámhoz. Ennél a tervezı vállalatnál szerencsém 

volt komoly mőtárgyak tervezésében részt venni, olyanokban is, melyek aerodinamikai 

vizsgálatokat igényeltek, így ötvözıdhetett a munkahelyi és a kutatási tevékenység. 

A tudományos kutatás anyagi feltételét a Magyar Állam (NKTH, INNOCSEKK Plusz 

pályázat, "Eljárás kidolgozása hídszerkezetek szél hatására kialakuló belebegésének kapcsolt 

numerikus áramlás- és szerkezetdinamikai szimulációjára"), a CFD.hu Kft. valamint a Pont-

Terv Zrt. biztosították, amiért hálával tartozok. 

Végezetül köszönöm a támogatását kislányomnak és feleségemnek, akik végtelen türelmet 

tanúsítottak ebben a hosszadalmas és idıigényes feladat elvégzésében. 
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forrás megjelölésével külön említettem. Mivel a kutatási munkát egy kisebb kutatócsoporttal 

szoros együttmőködésben végeztem, a disszertációm korrekt értékeléséhez elengedhetetlen a 

saját munkám és a társ-kutatók munkáinak bemutatása, melyet az alábbiakban ismertetek: 

 
1. Szerkezetdinamikai feladatok analitikus és numerikus megoldása 
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3. A szélcsatorna kísérletek 
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1. Bevezetés 

Az elmúlt évtizedben világszerte nagy számban épültek karcsú építımérnöki szerkezetek; 

hidak, tornyok, stadionok. Az építımérnöki tervezést és kivitelezést nagymértékben segíti az 

egyre nagyobb szilárdságú építıanyagok elterjedése, ami által nagy áthidalások valósíthatók 

meg, például hidak esetében. A szilárdság növelésével azonban elıtérbe kerülhetnek a 

stabilitási és dinamikai problémák, amelyekre a rutinszerő statikus teherbírás számítások 

mellett egyre nagyobb hangsúlyt kell fektetni.  

A dinamikai problémák között talán a széldinamikai feladatok megoldása jelenti a legnagyobb 

nehézséget. Ennek oka elsısorban az, hogy több tudományterület képviselıinek közös 

munkájára van szükség, továbbá költséges és hosszadalmas kísérletek vagy szimulációk 

végrehajtása vezet a kívánt eredményekhez. A széldinamikai feladatokkal kapcsolatos 

kutatási terület mára már önálló nevet szerzett magának, ami angolul a "Wind Engineering" 

nevet viseli. Magyar megfelelıjére talán a "Széllel kapcsolatos mérnöki feladatok" kifejezés 

javasolható, ami kifejezi, hogy mindenféle szélhez köthetı feladat ide tartozhat, így nem csak 

szélterhelési, de például a komforttal kapcsolatos problémák vagy az energiatermelés is ide 

sorolhatók.  

Jelen doktori értekezésben hídszerkezeteket érintı széldinamikai problémákkal foglalkozom. 

A hidakkal kapcsolatos aerodinamikai feladatoknak az utóbbi évtizedben nıtt meg a 

jelentısége, mivel számos - magyarországi viszonylatban - nagyfesztávolságú híd épült 

hazánkban, amelyre azelıtt kevés példa volt. Ezen szerkezetek megvalósítása rendkívül 

költséges, így bármilyen, a teherbírást vagy akár a funkciót veszélyeztetı széldinamikai 

jelenséget még a tervezési fázisban fel kell tárni, és szükség esetén ellenintézkedéseket kell 

tenni. 

Egy adott hídszerkezet széldinamikai vizsgálatát a klasszikusnak tekinthetı szélcsatorna 

kísérletek mellett már numerikus szimulációkkal is vizsgálhatjuk. A numerikus 

megközelítéseknél az építımérnöki gyakorlatban széleskörően alkalmazott mechanikai 

végeselemes eljárások mellett az áramlási szimulációk (CFD, "Computational Fluid 

Dynamics") alkalmazása is szükséges. 



7 

A doktori értekezés fı célja a hídszerkezetek aerodinamikai viselkedésének numerikus 

számítása, az ehhez szükséges célszoftverek illetve programozási technikák összegyőjtése, 

megismerése és továbbfejlesztése, majd körültekintı ellenırzése. Fontos szempont volt a 

kutatás során, hogy olyan módszereket, numerikus modellezési stratégiákat javasoljak a 

hídtervezés számára, amelyek korlátozott számítási idı mellett (maximum 1-2 hét) 

szolgáltatnak az építımérnöki gyakorlat számára elegendıen pontos (10-15%) eredményeket. 

Ezzel összhangban a kutatásban egy "hétköznapi" számítógépet alkalmaztam (Intel Quad 

Q6600 2,40 GHz, RAM: 8 Gb). 

Az értekezés második fejezetében egy áttekintést adtam a hídszerkezeteket érintı 

aerodinamikai problémákról. A belebegéssel kapcsolatban ismertettem, hogyan becsülhetı 

egy hídszerkezet kritikus szélsebessége a Klöppel-Thiele módszerével. Ezt követıen 

felsoroltam azokat a széleskörően elterjedt módszereket (szélcsatorna kísérleteket és 

numerikus szimulációkat), melyekkel a belebegés pontosabban vizsgálható. Bemutattam a 

saját kutatási munkám eredményeképpen született új megközelítéseket is hídpályák 

aerodinamikai stabilitásvizsgálatához, majd ismertettem az értekezés célkitőzéseit. 

Az értekezés harmadik fejezetében rövid összefoglalást adtam az értekezésemben használt 

numerikus módszerekrıl; az idılépéses szerkezetdinamikai eljárásokról és a CFD 

modellezésrıl.  

Az értekezés negyedik fejezetében áramlásban mozgó testek aerodinamikájával foglalkoztam. 

Ismertettem a belebegés megoldásának két lehetséges módszerét; a direkt és indirekt 

eljárásokat. Egy egyszerő esettanulmányon teszteltem mindkét numerikus megközelítést. 

Az értekezés ötödik fejezetében már valós híd keresztmetszeteket vizsgáltam. Kétdimenziós 

CFD szimulációkat végeztem direkt és indirekt megközelítésekkel. Elemeztem a fıbb 

numerikus paraméterek (idılépés, numerikus háló, turbulencia modellek) hatását az 

eredményekre. A numerikus számításokat szekció modellekkel végzett szélcsatorna 

kísérletekkel ellenıriztem. 

Az értekezés hatodik fejezetében egy kapcsolt szerkezetdinamikai-áramlási szimulációt 

végezem el, amelyben a teljes hídpályát figyelembe vettem. Az eredményeket egy validációs 

célból készített teljes aeroelasztikus szélcsatorna modellel ellenıriztem. 

A hetedik fejezetben egy új módszert fejlesztettem ki. A módszer a klasszikus 

kényszermozgatásos eljáráson alapszik, de a teljes hídpályát figyelembe veszi. 

A nyolcadik fejezetben Magyarországon megépült hídszerkezeteket vizsgáltam, alkalmazva a 

kifejlesztett módszereket. 

Az értekezés kilencedik fejezetében megfogalmaztam a téziseimet. 
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2. Széldinamikai problémák 

2. 1. A széldinamikai jelenségek áttekintése 
 
Egy adott feladat megoldásához a széldinamikai jelenségeket célszerő osztályozni, hiszen a 

probléma jellegétıl erısen függ a választandó megoldási módszer is. Az építımérnöki 

szerkezetek esetében a széllökést, örvénygerjesztést, táncolást, belebegést és a divergenciát 

kell kiemelnünk. A széldinamikai problémákról kiváló összefoglalás található az irodalomban 

[41 és 80]. 

A széllökés ("buffeting") talán az egyik legismertebb típus, hiszen a gyakorló mérnök ezzel 

sokszor találkozik. Bár a jelenség - szerkezettıl függıen - meglehetısen bonyolult lehet, a 

hétköznapi gyakorlatban mégis egyszerő összefüggések adhatók meg (például az MSZ 1986 

szélterhe), amelyekkel "hétköznapi" szerkezetek gazdaságosan tervezhetık. Az Eurocode [57] 

már komplexebb széllökés modellt ajánl, amivel a szél és a szerkezet bonyolult kölcsönhatása 

figyelembe vehetı [32 és 44], így speciális szerkezetek vizsgálata is lehetséges [28]. 

Az örvénygerjesztés ("vortex shedding") szintén ismert jelenség, de csak karcsú szerkezetek 

esetében indokolt a vizsgálata. Ilyenek lehetnek a magas oszlopok, karcsú hídszerkezetek. 

A táncolás ("galopping") fıleg kábelek esetében elıforduló instabilitás, amely igen nagy 

amplitúdójú lengésekkel jár. 

A belebegés ("flutter") áramlásba helyezett síklapszerő rugalmas testeknél fordulhat elı. A 

belebegés szintén nagy amplitúdójú lengéseket eredményez. 

A divergencia ("divergence, torsional divergence") statikus instabilitás, amely hídpályáknál 

fordulhat elı. Ennek oka a hídpályára ható torziós aerodinamikai erı olymértékő 

megnövekedése (a szélsebesség növekedésével), hogy azt a torziós merevség már nem képes 

ellensúlyozni [15]. 

Ebben a doktori értekezésben a belebegéssel foglalkozom részletesen, ezért ennek a 

jelenségnek a hátterét foglaltam össze. A belebegés számításánál - keresztmetszeti alaktól 

függıen - a leváló örvényeknek is fontos szerepe lehet, emiatt szükségesnek éreztem az 

örvénygerjesztéssel is foglalkozni. 
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2. 2. A belebegés (flutter) 
 
2. 2. 1. A jelenség általános bemutatása 
 
A belebegés az építımérnöki gyakorlatban igen ritkán elıforduló, de rendkívül veszélyes, 

széllel kapcsolatos jelenség. A belebegés közismerten nagy amplitúdójú lengésekkel járhat, 

ami a szerkezet gyors tönkremeneteléhez vezethet. A belebegés síklapszerő, rugalmas testek 

esetén fordulhat elı, amelyeknek a síkja az áramlással közel párhuzamos. A jelenség a 

széldinamikai problémák között is kiemelten összetett, mivel az áramlás és a 

szerkezetdinamikai mozgás kölcsönhatását mindenképpen modellezni kell. 

A legismertebb belebegés a Tacoma-híd tönkremenetelével kapcsolatos, amelyrıl nagyszámú 

filmfelvétel és fénykép készült. Az 1. ábrán az elhíresült képsorozatból mutatok be két képet, 

melyen a hídpálya már kialakult torziós mozgást mutat. 

              
 

1. ábra: A Tacoma híd belebegése [1] 
 
A belebegést a mozgás jellegét illetıen három fı csoportba sorolhatjuk. Amennyiben a nagy 

amplitúdójú mozgásban a rotáció és a transzláció (hajlító lengés, függıleges kitérés) 

egyidejőleg jelen van, kapcsolt belebegésrıl ("coupled flutter") beszélünk. Áramvonalas 

keresztmetszetek esetében fıleg ez a típus a jellemzı, mint például repülıgép szárnyaknál. 

Ebben az esetben az áramlás (kis támadási szög esetében) ráfekszik a testre, így nem 

keletkeznek intenzív örvények a test körül. 

Más a helyzet azonban a nem áramvonalas keresztmetszetek esetében, mint például a 

Tacoma-híd keresztmetszete. Ilyen esetekben a belépı élekrıl intenzív örvények válnak le, 

amelyek a keresztmetszeti arányoktól függıen úsznak a híd felszínén az áramlással tovább, 

adott esetben erıs nyomásingadozásokat okozva a testen. Ezeknél a keresztmetszeteknél a 

torziós mozgás dominál, emiatt ezt a jelenséget torziós belebegésnek ("torsional-branch 

flutter", [53]) nevezzük.  
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A torziós belebegés mellett - instabil keresztmetszeteknél - egy harmadik típusú mozgás, a 

transzlációs instabilitás is felléphet, amelynél csak a függıleges lengés dominál ("heaving-

branch flutter", [53]). 

Fontos megjegyezni, hogy egyes kutatók csak a kapcsolt belebegést nevezik flutter-nek (nem 

is teszik ki a "coupled" jelzıt). A torziós belebegés helyett a torziós instabilitás ("torsional 

instability") kifejezést, a transzlációs belebegés helyett a transzlációs instabilitás kifejezést 

használják. Jelen doktori értekezésben a belebegést mindhárom mozgásformára használom, de 

ahol szükséges, jelzem, melyik típusba tartozik. 

A belebegés a repüléstechnikában szélesebb körben ismert probléma; repülıgépek szárnyainál 

sokszor megfigyelték a jelenséget, emiatt prototípusok esetében mindig elvégzik a flutter 

tesztet a repülıgép berepülése során. A belebegés a repülıgép modellezık körében sem 

ismeretlen; vitorlázó és motoros modellgépek szárnyai hirtelen rezgésbe jönnek, ami gyakran 

töréssel végzıdik. Helikopter rotorok esetében a talaj közelében figyeltek meg több esetben 

rotor lapát instabilitást, ami szintén tönkremenetelhez vezetett ("ground resonance"). A 2. 

ábrán egy repülıgép két hátsó V-alakban elhelyezett vezérsíkjánál alakul ki belebegés, amely 

a szárnyak térbeli dinamikus deformációjával jár. 

    
 

2. ábra: Vitorlázó repülı hátsó V-elrendezéső vezérsíkjainak belebegése (VID-1) [2] 
 
A torziós belebegés bonyolultsága miatt célszerő annak további osztályozása, amit 

Matsumoto alapján [53] a 3. ábrán ismertettem. Az ábra az idealizált H-keresztmetszettel 

szemlélteti a B/D (szélesség/magasság) arányának hatását a belebegési redukált 

szélsebességre (Ured). Nagy B/D arányoknál (>12) a keresztmetszet az áramvonalas 

(síklapszerő) keresztmetszetekre hasonlít (b). A szélfelıli tartó ugyan megzavarja az áramlást, 

leválást okoz, de a nagy hossz miatt a levált határréteg visszafekszik a hídpályára, és csak 

lokálisan okoz nyomásingadozást. 

VID-1 
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3. ábra: A belebegés típusai [53] 

Kisebb B/D aránynál (5~9) a leválás nem 

fekszik vissza, a leválás helyétıl induló ún. 

szabad nyíróréteg viselkedésétıl függıen két 

eset alakulhat ki ("high-speed flutter (a), low-

speed flutter" (d)), amibıl a kis kritikus 

szélsebességet okozó belebegés a mértékadó 

(d). Amennyiben a B/D arány igen kicsi (<3), 

a leválás nem fekszik vissza, és az ún. leválási 

buborék teljesen körbeveszi a hídpályát. 

Ebben az esetben a kritikus szélsebesség 

szintén igen kicsire adódik (c). 

 
2. 2. 2. A jelenség alapegyenletei 
 
Tekintsük a 4. ábrát, amelyen egy hídpálya sematikus rajza látható. A hídpálya-

keresztmetszet "szeletet" két-szabadságfokúnak tekintjük, amelynek transzlációs és torziós 

rugómerevsége és csillapítása van. A hídpálya tömeggel (m) és poláris tehetetlenséggel (Θ) 

rendelkezik. A választott koordináta rendszert a késıbbi szimulációkban alkalmaztam. 

 
 

4. ábra: A hídpálya két-szabadságfokú modellje 
 
A belebegést leíró 1-es differenciál-egyenlet baloldalán egy térben már diszkretizált rendszert 

látunk, amelynek tetszıleges külsı gerjesztésre történı vizsgálata nem jelent problémát, 

megoldható például idılépéses eljárásokkal: 

)ψU,(t),(t),,(t)((t)(t)(t) xxxqKxxCxM &&&&&& =++ .                              (1) 
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Az 1-es egyenletben M , C és K  a tömeg-, csillapítási- és merevségi mátrixok, x az 

elmozdulás vektor. A probléma a jobboldalon látható q gerjesztı erıben rejlik, ami nem 

tekinthetı külsı gerjesztésnek, mert a szerkezet mozgásának, a szélsebességnek (U) és a 

keresztmetszet alakjának függvénye, amit formálisan a ψ szimbólummal jelöltem. A 

belebegést az erı elmozdulásoktól való függése miatt önvezérelt mozgásnak nevezzük. A 

probléma megoldására Theodorsen tett javaslatot [70]. Az analitikus megoldást a 

repülésmechanikában széles körben alkalmazzák [7, 30]. Az analitikusan levezetett 

összefüggések síklapra vonatkoznak, súrlódásmentes áramlás esetén. A síklap mozgásának (h 

és α, illetve ezek idı szerinti deriváltjainak) függvényeként megkapjuk a felhajtóerıt és a 

nyomatékot: 









++++−= α1)U(C(k)C(k)α

b

2U
hhC(k)

b

2U
πρbF

2
2

&&&& , 

 









−−++= α

8

b
α1)(C(k)

2

Ub
C(k)αUhUC(k)πρbM

2
22

&&&& .                                  (2) 

 
A 2-es képletben b a keresztmetszet fél szélessége, k az ún. redukált frekvencia. A redukált 

frekvencia a szélsebességen és a fél szélességen kívül a rezgés körfrekvenciáját tartalmazza: 

U

bω
k = .                                               (3) 

A redukált frekvencia a belebegés számítás alappillére, hiszen így tetszıleges b (fél) 

szélességő, ω körfrekvenciával (transzlációs vagy rotációs irányban) rezgı, U lamináris 

áramlásnak kitett síklapra definiálhatjuk a felhajtóerıt és a nyomatékot. Fontos feltételezés 

tehát, hogy az erık ténylegesen felírhatók egy dimenzió-nélküli mennyiség függvényeként. A 

2-es képletben C(k) a cirkuláció, ami a G(k)iF(k)C(k) ⋅+=  összefüggéssel számítható. Az 

F(k) és G(k) függvényeket a redukált frekvencia függvényében az 5. ábrán mutatom be [70]. 
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5. ábra: Az F(k) és G(k) függvények a redukált frekvencia (k) függvényében 
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Az F(k) és G(k) függvényeket az alábbi polinomiális alakokkal közelíthetjük [68]: 

0,0215080,251239k1,035378kk

0,0215730,210400k0,512607k0,500502k
F(k)

23

23

+++
+++= ,                       (4) 

 

0,089318k0,934530k2,48148k

0,001995k0,327214k0,122397k0,000146
G(k)

23

23

+⋅+⋅+
+⋅+⋅+⋅−= .                 (5) 

 
A késıbb ismertetésre kerülı belebegési együtthatókat síklap esetére az itt bemutatott 

összefüggések alapján határoztam meg. 

 
2. 2. 3. A belebegés "mérnöki" megoldása 
 
Az 1-es differenciálegyenlet a 2-es analitikus kifejezések birtokában megoldható, és a kritikus 

szélsebesség számítható, ami adott mechanikai tulajdonságokkal rendelkezı, síklap alakú 

testre vonatkozik súrlódásmentes áramlásban. A síklap elmélet repülésmechanikában széles 

körben alkalmazható, hiszen a szárnyak áramvonalasnak tekinthetık, kis támadási szög 

esetében [7, 30]. A hídszerkezetek a funkció miatt kedvezıtlenebbek aerodinamikai 

szempontból, ezért a síklap elmélet csak korlátozottan alkalmazható, illetve használata durva 

hibákhoz vezethet. Emiatt szükségesnek mutatkozott egy korrekciós eljárás alkalmazása, 

amely a síklap elméletet módosítja szélcsatorna kísérletekre támaszkodva. 

A gyakorlat számára a 6. ábrán látható grafikon alkalmazható, amellyel a csavaró és hajlító 

frekvenciák arányában a kritikus szélsebesség leolvasható [40]. A görbék használatához az 

alábbi kifejezések számítása szükséges: 

πρB

4m
λ

2
=  és 

m

Θ
r = .                                                        (6) 

 
λ az egy híd-folyóméterre jutó híd tömeg és a híd körül elképzelt (B átmérıjő) lég-körhenger 

tömegaránya. Természetesen a híd körüli levegıhenger áramlástani szempontból nem 

értelmezhetı, definiálása csupán a híd széllel szembeni érzékenységét jellemzi. A 6. ábrán a λ 

relatív tömeg függvényében két görbesereg között kell interpolálnunk. A görbeseregek az 

r/(B/2) kifejezés függvényében is változnak, ami a B szélesség, a folyóméter tömeg (m) és 

folyóméter poláris tehetetlenségbıl (Θ) számítható. A görbék segítségével a síklapra 

vonatkozó kritikus belebegési szélsebességet tudjuk meghatározni. Gyakorlatban elıforduló 

keresztmetszetek esetén a síklapra számított értéket egy korrekciós tényezıvel kell szorozni, 

amit szélcsatorna kísérletekkel határoztak meg típus keresztmetszetek esetén. Ezek a 

redukciós tényezık azonban csupán néhány híd keresztmetszeti alakra állnak rendelkezésre. 
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Megjegyzem, a 6. ábrán a gyakorlatban elterjedt B helyett b szerepel a teljes híd-szélességre. 

A 6. ábra tanulmányozása során a belebegésre vonatkozó fontos adottságokat állapíthatunk 

meg. A csavaró/hajlító (ft/fy) frekvencia arány növelésével nı a kritikus szélsebesség (vkr). A 

szerkezeti csillapítás nem növeli jelentısen a kritikus szélsebességet, eltekintve a kis 

csavaró/hajlító frekvencia arány régiójától, ahol viszont rendkívül nagy szerepe van. 

 
 

6. ábra: A kritikus szélsebesség számítására használható diagram [40] 
bal: csillapítás nélküli rendszer, jobb: csillapítással (logaritmikus dekrementum: 0,2) 

 
A 6. ábrán közvetve megfigyelhetı egy instabilitási jelenség a belebegés mellett, ez pedig a 

divergencia, vagyis a torziós statikus instabilitás. Ez a jelenség akkor mértékadó, amikor a 

csavaró sajátfrekvencia alacsonyabb, mint a hajlító frekvencia. Az ábrán látható, hogy 

körülbelül 1-nél kisebb csavaró/hajlító sajátfrekvencia arányoknál a kritikus belebegési 

szélsebesség ugrásszerően nı. Ennek oka, hogy a túlságosan alacsony csavaró merevség miatt 

a keresztmetszet statikusan "kifordul" az aerodinamikai nyomaték hatására [15, 71], így nem 

jön létre rezgés, azaz belebegés sem. 

Fontos megjegyezni továbbá, hogy amennyiben a torziós frekvencia többszöröse a 

hajlítóénak, akkor is elıfordulhat statikus torziós instabilitás (divergencia), mielıtt a 

belebegés megjelenne. Ez úgy történhet meg, hogy a belebegést, mint dinamikus instabilitást 

mechanikai módon csillapítjuk, például TMD-k ("Tuned Mass Damper") segítségével. A 

kiegészítı csillapítással olymértékben megnövelhetı a belebegési kritikus szélsebesség, hogy 

a divergencia kerül elıtérbe. Ennek kísérleti igazolására szekció kísérletet hajtottak végre 

[42], amelyben a belebegési kritikus szélsebességet speciálisan kialakított külpontos tömeggel 

növelték meg. A TMD-k számításának lehetıségei megtalálhatók az irodalomban [9]. 
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2. 3. A belebegés "precíz" megoldása, a tudomány mai állása 
 
Amennyiben nem állnak rendelkezésre a vizsgált szerkezetre vonatkozó kritikus szélsebesség 

korrekciós tényezık, szélcsatorna kísérleteket vagy CFD szimulációkat kell alkalmazni a 

megfelelı pontosság eléréséhez. A megoldási eljárások igen szerteágazóak, ezért fontos a 

fıbb módszerek összefoglalása és rendszerezése. 

A belebegési kritikus szélsebességet meghatározhatjuk direkt és indirekt módon. A direkt 

eljárás során a szekció modelleket [10] vagy teljes aeroelasztikus modelleket [16, 79] 

közvetlenül mérik szélcsatornában, de ehhez együttesen kell betartani modelltörvényeket, ami 

csak korlátozottan lehetséges. A direkt eljárások megoldhatók CFD szimulációkkal is, 

amelyek kapcsolt áramlási-szerkezetdinamikai szimulációkra vezetnek. 2D megközelítésnél a 

számítás gyorsan végrehajtható (egy szélterhelési eset néhány órát vesz igénybe). 

Az indirekt módszereknél a kritikus szélsebesség számításához a belebegési együtthatókat 

kell elıbb meghatározni. Az indirekt módszerekhez a CFD elınyösen alkalmazható 2D 

esetben, amihez a kényszermozgatásos eljárást használhatjuk. Szélcsatorna kísérletekhez 

szinte kizárólag a szabadlengéses eljárást alkalmazzák egyszerő berendezési szükséglete 

miatt. A kényszermozgatást ritkán választják szélcsatorna kísérleteknél, mivel ehhez speciális 

berendezés szükséges a sok esetben nehéz szekció modell precíz mozgatására és egyidejőleg 

az aerodinamikai erık mérésére. 

A hídszerkezetek aerodinamikájával kapcsolatos irodalom áttanulmányozásával láthatóvá 

váltak a lehetséges kutatási irányok. Hídpályák aerodinamikai elemzésénél a szekció 

modellek az elterjedtek modellkísérletek és numerikus szimulációk esetében, a teljes 

aeroelasztikus modellezés pedig kizárólag szélcsatorna kísérletekkel kerül alkalmazásra.  

Az értekezés egyik fı egységét a numerikus aeroelasztikus modellek fejlesztése jelenti, ami új 

megközelítést jelent a hidak aerodinamikájában. A teljes hídpályát magába foglaló 

háromdimenziós aeroelasztikus numerikus modellek közül direkt [63] és indirekt [66] 

módszereket is fejlesztettem. Megépült hidakon bemutattam [20, 67], hogy a javasolt 

módszerek gyakorlati alkalmazása is lehetséges hétköznapinak tekinthetı számítógépes 

háttérrel. A háromdimenziós megközelítésekkel párhuzamosan kétdimenziós numerikus 

szimulációkat is fejlesztettem. Végrehajtottunk egy szekció modell méréssorozatot, amelynek 

eredményeit felhasználva validáltam a numerikus megoldásaimat. Egyszerő teszt esettıl 

(síklap) kiindulva valós híd keresztmetszeteket vizsgáltam [64]. Megalkottam egy 

modellezési stratégiát (numerikus CFD háló, turbulencia modell választás, direkt és indirekt 

módszerek), amellyel gyorsan (1 nap) elegendıen pontos (10-15%) eredményeket kaphatunk.  
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2. 4. Célkitőzéseim, a kutatási program ismertetése 
 
Az elızı pontban összefoglaltam azokat a módszereket, amelyekkel egy tetszıleges 

hídszerkezet kritikus belebegési szélsebessége számítható. A módszerek közül mindegyikhez 

komoly berendezési- vagy szoftveres háttér szükséges, ezért költségesek és idıigényesek. 

Különösen igaz ez az aeroelasztikus szélcsatorna modellekre [38, 39], amelyek kivitelezése, 

mérése komoly anyagi tételt jelent a tervezésben, emellett az említett modelltörvényekkel 

kapcsolatos hiányosságaik miatt hátrányt szenvednek a szekció modellekhez képest. A 

szekció modellek [10, 64, 65] ugyanakkor a szerkezetnek csupán egy reprezentatív szeletét 

modellezik, nehezen követve egy komplikált térbeli hídpálya geometriát (pl. íves vagy kiékelt 

pályaszerkezet). 

Az aeroelasztikus modellek olyan esetekben kerülnek alkalmazásra, amikor a szerkezet-

áramlás kölcsönhatásának térbeli jellege nagy jelentıséggel bír. Ezt a megközelítést fıleg 

nagyfesztávolságú hidak esetében alkalmazzák. Elıfordulhat például, hogy az alaprajzilag 

ferde szélirány mértékadó a merıleges szélirányhoz képest széllökések esetében [72, 78], amit 

szekció modellekkel nem lehet figyelembe venni. Nagy fesztávok esetében a turbulencia 

hatása miatt a hídpálya hossza mentén a szél térbeli és idıbeli struktúrája eltérı. Ennek a 

hatásnak a figyelembe vételére szintén aeroelasztikus modellek szükségesek. Az 

aeroelasztikus modellek nemcsak belebegés vizsgálathoz, hanem a széllökés elemzésére is 

széles körben alkalmazásra kerülnek, mivel a szekció modellekkel kapható eredményekhez 

képest lényeges eltérések adódhatnak [29]. 

Látható, hogy az aeroelasztikus modellezés fontos lehet speciális esetekben. Tekintettel 

azonban arra, hogy az ilyen modellek nagyon drágák, célul tőztem ki alternatív, numerikus 

megközelítések kidolgozását. Az irodalomban rendelkezésre álló módszereket 

áttanulmányozva megállapítottam, hogy hidak esetében hiányzik egy olyan háromdimenziós 

numerikus megközelítés, amellyel lehetıség nyílik az aeroelasztikus szélcsatorna modellek 

kalibrálására, ellenırzésére vagy esetleg adott esetben kiváltására. Emiatt - áttekintve a 

szoftverek biztosította lehetıségeket - célul tőztem ki egy háromdimenziós kapcsolt áramlási-

szerkezetdinamikai szimuláció kidolgozását és végrehajtását. Az eljárás kidolgozásához más 

tudományterületeken szerzett tapasztalatokat kellett felhasználni. Az áramlás és a szerkezet 

dinamikai kölcsönhatását elsısorban a repüléstechnikában vizsgálják, ahol már készültek 

háromdimenziós kapcsolt szimulációk. Az eljárások ellenırzése céljából validációs esetek 

állnak rendelkezésre (pl. AGARD 445.6 szárny [11, 37], AGARD NACA0012 szárny [74]), 

melyeket kapcsolt numerikus eljárással vizsgáltak. 



17 

A számítások segítségével teljes repülıtest is vizsgálható (pl. F-16-os vadászrepülıgép [18], 

vagy speciális légi jármővek [75] aerodinamikai instabilitás vizsgálata). A kapcsolt eljárások 

alkalmazásra kerülhetnek speciális területeken is, mint például egy ejtıernyı aerodinamikai 

elemzése [69], vagy egy merevlemez instabilitása [73]. Az irodalmi adatokban szereplı 

módszerek természetesen módosításra szorulnak a hídpályák mechanikai és aerodinamikai 

sajátosságainak megfelelıen. Emiatt szükségesnek tartottam az eljárás összes aspektusának, 

sarkalatos pontjának megismerését, elemzését. A célszoftver az Ansys-CFX és az Ansys 

mechanical classic, amelyeket a program beépített moduljával kapcsolni lehet. Ezzel a 

megközelítéssel csak fekete doboz használatára nyílik lehetıség, emiatt célul tőztem ki egy 

alternatív kapcsolt szimuláció elvégzését is, amihez a Fluent szoftvert terveztem használni, 

UDF ("User Defined Functions", felhasználói programok) segítségével. A kapcsolt 

szimulációk mellett egy új módszert is meg kívántam alkotni, amellyel ötvözöm a belebegési 

együtthatók módszerét a háromdimenziós CFD számításokkal. A direkt és az indirekt 

módszerek ellenırzésére egy aeroelasztikus szélcsatorna modell építését és mérését terveztem 

elvégezni. A kidolgozott új eljárásokat megépült hídszerkezeteken terveztem tesztelni.  

A háromdimenziós módszerek kifejlesztése elıtt szekció modellek szélcsatorna kísérletét és 

CFD szimulációját is célul tőztem ki, amellyel elengedhetetlen tapasztalat szerezhetı a 

komplexebb, háromdimenziós feladatok végrehajtásához. A szekció modellek esetében 

fontosnak tartottam javaslatokat adni a CFD szimuláció fıbb paramétereit tekintve, így a 

lehetı legkisebb számítási idıvel (az összes szimulációs eset egy nap alatt végrehajtható) 

megbízható eredmények kaphatók. A numerikus számítási eredmények mérésekkel történı 

részletes összehasonlításával a numerikus eljárás pontossága ellenırizhetı. 

Különös figyelmet kívántam fordítani a kapcsolt szimulációk egyik fontos elemére, a 

dinamikus CFD hálók kezelésére. Bár a szoftverek beépített dinamikus hálóval rendelkeznek, 

célul tőztem ki a dinamikus hálózás saját programmal történı vezérlését, mellyel a 

csomópontok mindig a kívánt pozícióba kerülnek, ezáltal minimalizálható a cellatorzulás. 

A szekció és az aeroelasztikus numerikus modellezéshez kapcsolt eljárásokat kell alkalmazni. 

A kapcsolt eljárások során a stabilitás biztosítása nehezebb feladat, mint a csak idıtıl függı 

gerjesztı erı esetében. Emiatt fontosnak tartottam a kapcsolt eljárások irodalmi áttekintését, a 

célnak leginkább megfelelı eljárás kiválasztását és ellenırzését. 

Mivel a kutatási program erısen támaszkodik a CFD szimulációkra, az áramlástan 

alapeseteinek tekinthetı feladatok, a (rögzített) kör és a téglalap keresztmetszetek 

aerodinamikai vizsgálatát terveztem elvégezni. 
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3. Matematikai háttér 

Ebben a fejezetben összefoglalom azokat a matematikai eljárásokat, amelyeket szinte minden 

lépésben alkalmaztam a kutatás során. Az elsı egységben bemutatom a szerkezetdinamikai 

számításoknál elterjedt sémát, a Newmark módszert [5, 23]. A második egységben a 

numerikus áramlási szimulációk (CFD) fı lépéseit ismertetem. Bemutatom a CFD 

számításoknak azokat az egységeit, melyek a széldinamikai feladatoknál elıtérbe kerülnek. A 

specifikusan belebegéssel foglalkozó matematikai hátteret késıbbi fejezetekben mutatom be. 

 
3. 1. A szerkezetdinamikai számítások hátterének bemutatása 
 
A számításokhoz tekintsük a 7-es szemi-diszkrét differenciál-egyenlet rendszert, amely a 

szerkezet végeselemes technikával [8] diszkretizált alakját foglalja magában: 

)x(,x,xq(KxxCxM t)(t)(t)(t)(t)(t) &&&&&& =++ .                    (7) 
 
A fenti mátrix-egyenletet idılépéses módszerrel célszerő megoldani. Számos eljárás áll 

rendelkezésre, ezek közül az igen elterjedt Newmark eljárást mutatom be. A 8-as egyenletben 

a rendszermátrix segítségével számíthatók az elmozdulások az i+1 idıpillanatban: 

1i1i
ˆ

++ = pxK .                                 (8) 
 

A K̂  mátrix jelentése a 9-es egyenletben, a 1i +p  mátrix jelentése a 10-es egyenletben látható: 

CMKK
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++= ,                              (9) 
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A 9-es és 10-es egyenletekben ∆t a választott idılépés, α és β numerikus paraméterek, melyek 

helyes megválasztásával az eljárás az idılépés megválasztásától függetlenül stabil, ami az 

eljárás nagy elınye. 
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Látható, hogy az i+1 idıponthoz tartozó megoldásnak az i+1 idıpontban kell a differenciál 

egyenletet kielégítenie, emiatt implicit módszernek nevezzük. A 11-es és 12-es összefüggések 

alapján az i+1 idıpontokhoz tartozó gyorsulásvektor és sebességvektor számítható, melyek 

ismeretében a következı idılépéshez tartozó ismeretlen elmozdulás vektor számítható: 

[ ] iii1i21i 1
2β

1
∆t

β∆t

1
xxxxx &&&&& 







−−−−= ++ ,                          (11) 

 

( ) iii1i1i ∆t
2β

α
1

β

α
1

β∆t

α
xxxxx &&&& 








−+








−+−= ++ .                           (12) 

 
Az idılépéses eljárások igen kedveltek a mérnöki alkalmazásokban, hiszen az elmozdulások 

birtokában számíthatók a feszültségek illetve igénybevételek éppúgy, mint a statikai 

feladatoknál, csak itt nagyszámú terhelési esetként jelentkeznek az idılépések. Ebbıl adódik 

az egyik legnagyobb hátrány is: az eredmények tárolására nagy rendszereknél rendkívül nagy 

tárolókapacitásra van szükség. A szükséges számítási idı és tároló kapacitás csökkentése 

érdekében gyakran kerül alkalmazásra a modálanalízis [23, 24], amely a szerkezet dinamikai 

sajátalakjainak és sajátfrekvenciáinak felhasználásával redukálja az egyenletrendszer méretét. 

A szerkezetdinamikai számításoknál a tömeg- és merevségi viszonyok megadása mellett a 

csillapítást is modellezni kell. A csillapítás helyes figyelembe vételéhez a csillapítási mátrixot 

a feladathoz alkalmazkodva kell felírni. A modellezés elsı lépése egy helyes logaritmikus 

dekrementum felvétele (mérés vagy irodalmi adatok alapján). Ezt követıen a csillapítási 

paramétereket úgy kell megválasztani, hogy a szerkezet csillapítása a kívánt értéket adja. 

A (belsı csillapítással ekvivalens) csillapítási mátrixot elıállíthatjuk a tömeg- és a merevségi 

mátrixok lineáris kombinációjaként (Rayleigh-csillapítás), de ekkor csak két frekvenciára 

tudjuk a logaritmikus dekrementumot pontosan beállítani. Emiatt ezt a módszert csak akkor 

célszerő választani, ha a modálanalízist nem használjuk. A modálanalízis alkalmazásával a 

csillapítási mátrixot a Kelvin-Voigt anyagmodellbıl (merevségi mátrixszal arányos 

csillapítási mátrix) kiindulva formálisan felírhatjuk, ezt követıen a modálanalízis segítségével 

önálló differenciál-egyenleteket kapunk, egyenként önálló csillapítási paraméterrel. Az 

értekezésemben a Rayleigh- és a Kelvin-Voigt (13-as kifejezés) modelleket is alkalmaztam  

[23]: 

KC
ω

γ= , ahol  
π

δ
γ =   (δ : logaritmikus dekrementum).                       (13) 
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3. 2. A CFD szimulációk hátterének bemutatása 
 
3. 2. 1. Az alapegyenletek 
 
Szélcsatorna kísérletek hiányában az áramlási erıket - néhány közelítı eljárástól eltekintve - 

CFD ("Computational Fluid Dynamics") szimulációkkal tudjuk meghatározni. Fontosnak 

tartom ebben a pontban a CFD szimulációk matematikai hátterét ismertetni. A CFD rendkívül 

komplikált és szerteágazó volta miatt szorítkoznom kellett egy tömör ismertetésre, így egy 

olyan bemutatást tartottam célszerőnek, amely az építımérnökök számára eligazodást nyújt a 

CFD szoftverek használatához [47]. Fontosnak tartottam egy rövid bemutatást azért is, mert 

számos tézisnél éppen a CFD szimulációk egyes aspektusait vizsgáltam. 

A CFD lényege az építımérnökök által ismert szilárdtest végeselemes eljárásokhoz hasonlóan 

az, hogy az ismeretlen függvényeket csak diszkrét pontokban számítjuk. Ehhez a teljes 

számítási tartományt felosztjuk diszkrét tartományokra, ún. cellákra. A számítási tartomány 

CFD esetében nem a szerkezet, hanem éppen az azt körülvevı áramlási tér. A numerikus 

megközelítések alapját a 14-es Navier-Stokes (N-S egyenletek) differenciálegyenletek és a 

kontinuitási egyenlet képezi (ν: kinematikai viszkozitás): 
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A Navier-Stokes egyenletek egy másodrendő parciális elliptikus nemlineáris differenciál-

egyenletrendszert alkotnak. A számítandó mennyiségek adott pontban a három 

sebességkomponens (vi) és az építımérnöki gyakorlat számára leglényegesebb változó, a 

nyomás (p). Inkompresszibilis áramlások esetén (a légköri áramlásokat ilyennek tekintjük) a 

háromirányú mozgásegyenlet és a kontinuitás egyenlet vektoros jelölésmóddal, valamint a 

gravitációs erıtér elhagyásával a 15-ös alakot ölti: 

vvv
v 2p
t

ρ ∇+−∇=






 ∇⋅+
∂
∂ ν , és 0=⋅∇ v .        (15) 
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Bemutatom a gyakran használt tömör indexes jelölésmódot is a 16-os kifejezés alapján:  

ijjiijjit vp
ρ

1
vvv ∂∂+∂−=∂+∂ ν , ahol ∑ ∂

∂
=∂

j j

i
jijj x

v
vvv , és i=1..3, 

0v jj =∂ , ahol ∑∂
∂

=∂
j j

j
jj x

v
v .                           (16) 

 
A legtöbb szoftver a véges térfogatok módszerét alkalmazza, amely nem a 14-es differenciál-

egyenlet rendszerbıl indul ki, hanem a 17-es alakú integrálegyenleteket veszi alapul, amely a 

14-es egyenletek integrálja az S peremő Ω integrálási tartományon: 
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A 17-es integrál kifejezésekben szerepel a nyomás (p), a sebességkomponensek deriváltjai 

( iv ), a sebességvektor (v) és a viszkozitásért felelıs tag ( ijτ ), amely Newtoni folyadék és 

inkompresszibilis áramlás esetében a megadott alakot ölti. Az i i a derékszögő koordináta-

rendszer egységkoordinátái, n a felületre merıleges, a felületrıl kifelé mutató egységvektor. 

 
3. 2. 2. A numerikus megoldás 
 

 
 
7. ábra: A véges térfogatok 
módszeréhez használt ellenırzı 
tartományok elrendezése derékszögő 
koordináta-rendszerben 

A 17-es integrálokat numerikusan közelítve - a 

szerkezetmechanikai végeselemes eljárásoknál 

ismert módon - algebrai egyenletrendszerekre 

jutunk. A diszkretizáció céljából tekintsük a 7. 

ábrát, melyen egy derékszögő numerikus cella-

régió látható [4, 19]. A vastag vonallal körülzárt 

régió egy ún. ellenırzı tartomány, amit cellának 

nevezünk. A véges térfogatok módszerénél a 

cellára és annak peremére írunk fel 

mérlegegyenleteket. Ezek az anyag- és 

impulzus megmaradási egyenletek. 
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A 17-es egyenletekben szereplı térfogati és felületi integrálokat jól ismert módszerekkel, mint 

például trapéz- vagy Simpson szabállyal közelíthetjük. A térfogati integrálok számítása 

egyszerő, mivel a cellaközéppontban levı értékre van hozzá szükség. A felületi integrálokhoz 

ezzel szemben a cella oldalán is szükség van a jellemzıkre, amiket interpolálni kell a 

szomszédos cellaközépponti értékekbıl (pl. szélfelıli súlyozás, "upwinding"). A 

mozgásegyenlet integrál kifejezéseit az összes cellára felírva adódik a diszkretizált 

mozgásegyenlet, ami nemlineáris, így azt linearizálva, egy inicializált kezdeti értéktıl 

kiindulva kell a megoldást megkeresni. A sebességvektor számítását így csak iteratív úton 

tudjuk elvégezni. A nyomás számításánál probléma, hogy nincs rá független egyenlet, ezért 

külön egyenletbıl kell kiindulni, és a nyomás-sebesség kapcsolatát külön iteráció segítségével 

kell megoldani (pl. SIMPLE, PISO eljárások). 

3. 2. 3. A turbulencia modellezése 
 
A CFD modellezés egyik sarkalatos pontja a turbulencia modellezése, amely a numerikus 

áramlási kutatások fı irányát képezi. A 17-es egyenlet megoldása elvileg nem ütközik 

akadályba, mivel négy ismeretlenre négy egyenletünk adott. A valóságot jól közelítı 

eredmények eléréséhez a kismérető örvényeket is számítani kell, mivel az energia 

disszipációja a kis örvények skáláján történik. Ehhez azonban - Reynolds-számtól függıen - 

rendkívül nagy cellaszám és ennek megfelelıen irreálisan nagy számítási idı tartozik. Ilyen 

számításokat (DNS, "Direct Numerical Simulation") csak alapkutatásokban végeznek, igen 

kis Reynolds-számnál [19]. 

Gyakorlati feladatoknál a turbulenciát valamilyen módon modellezni kell, tehát nem 

készítünk a kis örvények számítására elegendıen finom hálót, hanem egyéb megfontolással 

vesszük figyelembe azok disszipációs hatását. A leginkább használt megközelítés az örvény-

viszkozitás bevezetése, amely azt a kísérleti tapasztalatot alkalmazza, miszerint a turbulencia 

a molekuláris viszkozitáshoz egy ún. turbulens viszkozitással járul hozzá. Az örvény-

viszkozitás modellek feladata ennek a turbulens viszkozitásnak a számítása. 

A turbulencia modellezés áttörését jelentette a Reynolds-átlagolási technika (RANS, 

"Reynolds-Averaged Navier Stokes"), amellyel lemondunk a megoldás ingadozó részérıl, és 

csak az átlagolt mennyiségeket számítjuk. A Navier-Stokes egyenletek egy kellıen nagy 

idıintervallumra vett integrálásával (átlagolásával) új ismeretlenek, a Reynolds-féle 

látszólagos feszültségek jelennek meg (6 új ismeretlen). Az új ismeretlenek miatt az 

egyenletrendszert lezáró, ún. turbulencia-modellek bevezetése szükséges. A turbulencia 

modellek egyik legrégebbi és széles körben alkalmazott fajtája a k-ε modell. 
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A modell a turbulens kinetikus energiára (k) és annak disszipációjára (ε) ír fel két újabb  

parciális differenciál-egyenletet, melyekbıl megkapjuk a turbulens viszkozitást. A modell 

nem közvetlenül a Reynolds-feszültségeket számítja, azokat a turbulens viszkozitásból 

származtatja, izotóp turbulencia feltételezésével. A k-ε modellt stacionárius áramlásra 

fejlesztették ki, így az áramképet csillapítani, stabilizálni "igyekszik". Ennek az a 

következménye, hogy idıfüggı számításokra csak speciális megfontolásokkal alkalmazható. 

A turbulencia modellek fejlettebb családját alkotja a nagyörvény szimuláció (LES, "Large 

Eddy Simulation"), amely nem a Reynolds-átlagolási technikát alkalmazza, mint a klasszikus 

modellek. A LES abból a feltételezésbıl indul ki, hogy az áramlást kis és nagymérető 

örvények alkotják. A LES során az N-S egyenleteket egy szőrıoperátorral alakítjuk át, amivel 

az alkalmazott cellaméretnél nagyobb örvények megjelennek a megoldásban, az ennél 

kisebbeket örvény viszkozitás modellel közelítjük. A LES elınye, hogy a nagyobb örvényeket 

nem csillapítjuk le, míg a kisebb örvények energiaelnyelı hatását az örvény viszkozitás vagy - 

egyes megközelítéseknél - maga a numerikus séma diffuzivitása veszi figyelembe. A LES 

nagy hátránya, hogy a teljes kinetikus energia spektrum minimum 80%-át számítani kell, 

vagyis a hálózásnak igen finomnak kell lennie. Átmeneti megoldást jelent az utóbbi években 

megalkotott SAS modell (SAS, "Scale Adaptive Simulation") [55], amely egyesíti a LES és 

RANS modellek elınyös tulajdonságait, emiatt az értekezésem során többször alkalmaztam. 

A turbulencia modellezésénél fontos feladat a test ("fal") közelének helyes figyelembe vétele. 

A fal közelében a sebesség rohamosan változik, és erıs a turbulens kinetikus energia 

produkciója, emiatt a teljes áramképet és az áramlási erıket is alapvetıen határozza meg. A 

fal közelségének modellezésénél kis és nagy Reynolds-számú modelleket különböztetünk 

meg, melyek a fal melletti numerikus hálózással vannak közvetlen összefüggésben. A 8. 

ábrán a keveredési úthossz modellel [47] levezetett turbulens határréteg profil látható, melyet 
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8. ábra: A turbulens profil fél-logaritmikus léptékben 

mérésekkel is alátámasztottak. 

A vízszintes tengelyen a 

dimenzió nélküli faltól mért 

távolság (y+), a függıleges 

tengelyen a dimenzió nélküli 

szélsebesség látható (u+). Kis 

távolságnál (y+<5) a kapcsolat 

lineáris, nagyobb értéknél 

(y+=30-300) logaritmikus az 

összefüggés (M3-1 melléklet).
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Kis Reynolds-számú modellek esetében a fal melletti cellákban y+<1 feltételt kell kielégíteni 

általában, de nyíróréteg által dominált áramlások esetében átlagos y+~5 érték még jó 

eredményeket szolgáltat [51]. Az alacsony y+ értékek eléréséhez a fal melletti határréteget 

nagyon finom hálózással kell felbontani, ami erısen megnöveli a cellaszámot és a számítási 

igényt, de irodalmi adatok alapján a kis Reynolds-számú modellek (pl. a k-ω és a LES 

modellek) megbízhatóbb eredményeket szolgáltatnak aerodinamikai erık számításnál. A nagy 

Reynolds-számú modelleknél a határréteget nem bontjuk fel nagy számú cella 

alkalmazásával, hanem a turbulens profil alakját becsüljük. A 8. ábrán bemutattam a 

dimenzió nélküli fal melletti sebesség és faltól mért távolság összefüggését, amely a

 
 
9. ábra: Fal közeli hálózás és a nekik megfelelı 
turbulencia modellek 
 

numerikus számításokban kerül 

alkalmazásra. Ennek segítségével a fal 

melletti cellák mérete sokkal nagyobb 

lehet. A 9. ábrán látható, hogy az ún. 

viszkózus alapréteget a nagy 

Reynolds-számú modellel (pl. k-ε 

modell) nem kell felbontani, a 

turbulens profilt a logaritmikus 

falfüggvénnyel modellezzük. 

 
3. 2. 4. A dinamikus háló 
 
Ebben az értekezésben a mozgó testek körüli áramlás numerikus számítása kiemelt szereppel 

bír, ehhez azonban a híd-kontúr mozgását a hálózásnak követnie kell (pl. 20. ábra), amit a 

CFD szimulációkban a dinamikus hálózással lehet megoldani. A dinamikus háló lényege, 

hogy a 7. ábrán bemutatott ellenırzı tartományok térbeli helyzete a számítás során nem fix, 

azok sarokpontjai elmozdulnak, így a tartományok alakja is módosul. A Fluent rendszerében 

három dinamikus hálózási stratégia (vagy ezek kombinációi) közül választhat a felhasználó: 

teljes újrahálózás ("re-meshing"), réteg beillesztés vagy megszüntetés ("layering") vagy 

simítás ("smoothing"). Az elsı kettı esetében a hálózást minden idılépésben elvégzi a 

program, ami - finom hálózás esetében - rendkívül megnöveli a számítási idıt. Ezzel szemben 

a "simítás" csak a cella csomópontok helyét számítja át rugó-analógia alapján [4]. A 

dinamikus hálóknál a numerikus megoldásban a cellák relatív sebességét figyelembe kell 

venni a fluxusok számításánál. Az új cellapozíciókra a régi pozíciókból kell az értékeket 

interpolálni. 
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4. Mozgó testek aerodinamikája 

4. 1. A fejezet áttekintése 
 
Ebben a fejezetben a mozgó testek aerodinamikájával foglalkozom. A saját eredmények 

bemutatása elıtt egy részletes ismertetıt adok az irodalomban elterjedt módszerekrıl. Mozgó 

testekre ható erık meghatározásánál a rögzített testektıl (M5-2, M5-3) alapvetıen eltérı 

módszereket kell használnunk. Ennek oka az, hogy a szerkezet mozgása során a rögzített 

állapothoz képest alapvetıen megváltozhatnak az aerodinamikai erık, melyeket így mozgó 

vagy mozgatott modellek segítségével kell követnünk. A belebegés általános ismertetésénél 

bemutattam egy analitikus módszert a kritikus szélsebesség számítására, amit síklapra lehet 

alkalmazni, illetve korrekciós tényezık figyelembe vételével egyéb keresztmetszeti alakokra 

is. A szélcsatorna kísérletek elterjedésével szükség mutatkozott egy olyan eljárásra, amely 

nem direkt méréseken alapul, ezért csak aerodinamikai modelltörvényekre van szükség. Az új 

eljárás a belebegési együtthatók bevezetésével jött létre, amely Scanlan és Tomko nevéhez 

főzıdik [62]. A két-szabadságfokú szekció tehervektorának két elemét, a felhajtóerıt és 

nyomatékot a 18-as és a 19-es egyenletek fejezik ki a híd-szekció mozgásának (a transzlációs 

és rotációs kitéréseinek, illetve ezek idı szerinti elsı deriváltjainak) függvényében: 

( ) 
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A képletben F és M a felhajtóerı és a nyomaték, B a hídszélesség, U a belépı szélsebesség, ρ 

a levegı sőrősége, h és α a transzlációs és a rotációs lengések idıfüggvényei, ω a lengés 

körfrekvenciája. K=Bω/U a redukált frekvencia. H1*-H4* és A1*-A4* a belebegési 

együtthatók ("flutter derivatives"). Napjainkban a klasszikus belebegési problémák 

megoldásában többnyire ezen együtthatók meghatározása a feladat, amelyek segítségével a 

kritikus szélsebesség számítható. 
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4. 2. Kényszermozgatásos eljárás 
 
A belebegési együtthatók meghatározásának egyik lehetséges módja a kényszermozgatásos 

eljárás. A módszer lényege, hogy a vizsgálandó híd-keresztmetszetet szélcsatornában vagy 

CFD szimuláció segítségével légáramlásban, elıírt függvény szerint mozgatjuk a transzlációs 

és a rotációs szabadságfokok szerint. A mozgatást a szükségesnek ítélt redukált frekvencia 

tartományban kell elvégezni. A kényszermozgatás a transzláció szerint a 20-as függvénnyel 

írható elı: 

( ) ( )ωtsinhth 0= .                        (20) 

 
A szekciót elsıként rotációs irányban rögzítve a transzláció 20-as függvényét a 18-as és 19-es 

egyenletekbe behelyettesítve az alábbi két egyenlet adódik, amelyekbıl a bennük szereplı 

négy belebegési együttható számítható: 

( ) ( ) ( )[ ]ωtsinHωtcosH
ρUKh

t2F
4122

0

∗∗ += ,                  (21) 

 
( ) ( ) ( )[ ]ωtsinAωtcosA

BρUKh

t2M
4122

0

∗∗ += .                     (22) 

 
Látható, hogy a 21-es képletben ∗1H  és ∗

4H  szerepelnek ismeretlenként, feltéve, hogy az F(t)  

függvény ismert (mérésbıl vagy számításból, módszertıl függıen). Ebbıl látható, hogy ha 

például ( )ωtcos  értéke 1, a ∗
1H  számítható az F(t)  adott pillanathoz tartozó értékébıl. 

Hasonlóan számítható a ∗4H  értéke is. Ezt követıen az ∗
1A  és az ∗

4A  számítása hasonlóan 

történik. Most tekintsük a függıleges kitérést rögzítettnek, és a rotációt írjuk fel a 23-as 

kifejezéssel, amit a 18-as és a 19-es kifejezésbe helyettesítve a 24-es és 25-ös kifejezések 

adódnak, melyekbıl a további belebegési együtthatók meghatározhatók: 

( ) ( )ωtsinαtα 0= ,                              (23) 

 
( ) ( ) ( )[ ]ωtsinHωtcosH

BρUKα

t2F
3222

0

∗∗ += ,                  (24) 

 
( ) ( ) ( )[ ]ωtsinAωtcosA

BρUKα

t2M
32222

0

∗∗ += .                        (25) 

 
A fenti módszerrel a nyolc aerodinamikus együttható számítható. Látható, hogy a számítás 

egyszerő, de a szélcsatorna kísérletekhez komoly mozgató berendezésekre van szükség [50]. 
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4. 3. Szabadlengéses eljárás 
 
A belebegési együtthatók számításának másik módszere a szabadlengéses eljárás, ami a 

legelterjedtebb megközelítés hídpályák belebegés vizsgálatánál szélcsatorna kísérletek 

esetében [10, 22]. Az eljárás nagy elınye az egyszerő berendezési háttér. A szélcsatorna 

mérıterében a szekciómodellt rugós felfüggesztésre kell helyezni. A szekció mozgásának 

mérésére leggyakrabban gyorsulásérzékelıket használnak. A mérést a kényszermozgatásos 

eljáráshoz hasonlóan különbözı szélsebességeknél kell elvégezni, de itt a modellt kezdeti 

kitérítéssel kell indítani, és a szabadlengést kell vizsgálni. A kitérítést transzlációs és rotációs 

szabadságfokok szerint kell elvégezni. A belebegési együtthatók meghatározásához tekintsük 

ismét a két-szabadságfokú rendszer 26-os mátrix-differenciálegyenletét: 

qKxxCxM =++ )t()t()t( &&& .                               (26) 
 
A jobb oldalon levı tehervektor függvénye a szekció mozgásának a 18-as és a 19-es 

kifejezések alapján. Az 1−M  mátrixszal balról való beszorzás után a rotációs és transzlációs 

idıfüggvényeket magukban foglaló felhajtóerıt és nyomatékot át lehet rendezni a baloldalra, 

így a 27-es egyenletet kapjuk: 

0xKxCx =++ &&& .                     (27) 
  
A 27-es differenciál-egyenlet rendszer részletesen kiírva: 
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A 27-es és a 28-as egyenletekben a felülvonás jelöli, hogy a csak mechanikai paramétereket 

tartalmazó csillapítási- és merevségi mátrixok kiegészülnek a légáramlásból keletkezı 

aerodinamikai erık hatásával. Ennek megfelelıen a mechanikai-aerodinamikai 

rendszermátrixokat a 29-es és 30-as összefüggésekkel írhatjuk fel: 
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A 27-es egyenletet elsırendő alakba átírva a 31-es összefüggést kapjuk: 

ΨXX =& .                      (31) 
 
A 31-es kifejezést a 32-es alakban írhatjuk részletesen: 
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A 31-es képletben szereplı X&  és X  vektorokat a 33-as és a 34-es kifejezésekkel írhatjuk: 

AYX = ,                                 (33) 
 

BYX =& ,                      (34) 
 
ahol az Y próbafüggvény vektort a 35-ös alakban keressük [35]: 

{ }t)sin(ωet)cos(ωet)sin(ωet)cos(ωe 2
tλ

2
tλ

1
tλ

1
tλT 2211 ⋅⋅⋅⋅=Y .              (35) 

 
A mérés eredménye a szekció súlypontjának függıleges és rotációs gyorsulásai az idı 

függvényében. Elsı lépésként célszerő a gyorsulásjelekre a függvényillesztést elvégezni, ami 

egy nemlineáris regressziós feladatra vezet, mivel az Y vektorban nemlineáris függvények 

argumentumában szerepelnek a körfrekvenciák és a csillapítások. A körfrekvenciákat Fourier-

transzformáció segítségével meg lehet határozni, a csillapítást pedig a gyorsulásjelbıl lehet 

becsülni. A csillapítás és a körfrekvenciák ismeretében már lineáris regressziós feladatot lehet 

végrehajtani. A lineáris regresszió segítségével megkapjuk a B mátrix 3. és 4. sorát 

(gyorsulásjelekbıl). Az így kapott függvényeket integrálva adódnak a sebesség- és 

elmozdulás függvények együtthatói, amelyekbıl az A és B mátrixok teljesen elıállíthatóak. 

Az A és B mátrixok ismeretében a Ψ  mátrix a 36-os összefüggéssel számítható: 

1−= BAΨ .                      (36) 
 
A Ψ  mátrix ismeretében a 32-es összefüggés alapján számíthatók a 29-es és a 30-as 

rendszermátrixok, amibıl a korábban bemutatott belebegési együtthatókat lehet kifejezni [61]. 

Jelen dolgozatban csak a rendszermátrixok számítását ismertettem. A csillapítási és merevségi 

rendszermátrixok a szekció és az azt körülvevı áramlás együttes hatását veszik figyelembe, 

amibıl a szerkezeti paramétereket le kell vonnunk. A szerkezeti paraméterek (merevség és 

csillapítás) meghatározására elméletileg vákuum körülményeket kellene elıállítanunk, de a 

gyakorlatban megelégszünk a 0 szélsebesség beállításával is. 
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4. 4. A kritikus szélsebesség számítása 
 
A két-szabadságfokú rendszerek esetében bemutattam a dinamikai egyenletrendszert, aminek 

baloldalán a szerkezet mozgásegyenlete, jobboldalon a tehervektor szerepel. Amint 

említettem, a tehervektor nemcsak a szélsebesség és a keresztmetszeti alak, hanem a szerkezet 

mozgásának is a függvénye. A rendszer kritikus szélsebességének számítása a választott 

módszertıl függ. A kritikus szélsebesség számítható a frekvenciatérben (indirekt módszer), 

amihez a korábban bemutatott belebegési együtthatók meghatározása szükséges a CFD 

szimuláció vagy mérés segítségével. Másik lehetıség a direkt módszer, amelyben a szerkezet 

mozgását különbözı szélsebességeknél vizsgáljuk, így közvetlenül keresve a kritikus értéket. 

A direkt módszer mérések során csak aeroelasztikus modellek esetében kerül alkalmazásra. A 

CFD szimulációk esetében a direkt módszer kapcsolt szimulációkhoz vezet, amelyek néhány 

éve kerültek az aerodinamikai kutatások elıterébe. 

 
4. 4. 1. Számítás a frekvenciatérben (indirekt módszer) 
 
A két-szabadságfokú rendszer esetében a mozgásegyenlet a 37-es alakot ölti [52]: 

qKxxCxM =++ &&& , ahol 2x2,, RKCM ∈                                      (37) 
 
 A csillapítási mátrixot a 38-as alakban keressük: 

KC
ω

γ= .                                         (38) 

 
A 38-as kifejezésben ω a számítandó frekvencia, γ=δ/π a csillapítási paraméter, ahol δ a 

logaritmikus dekrementum. A megoldást a 39-es komplex alakban keressük: 

tie~ ωxx = .                         (39) 
 
A 38-as csillapítási mátrixot behelyettesítve a 37-es egyenletrendszerbe a 40-es alakot kapjuk: 

qKxxKxM =++ &&&
ω

γ
.         (40) 

 
A 18-as és a 19-es aerodinamikai erık összefüggéseit átalakítva [68] a q tehervektort a 41-es 

kifejezéssel írhatjuk az L  aerodinamikai mátrix segítségével: 

Lxq 2ω= , ahol 
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hαhh2

cc

cc
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A 41-es L  mátrixban a belebegési együtthatók komplex kombinációi szerepelnek. Aijc  

elemnél i az aerodinamikai erı indexe (h: felhajtóerı, α: nyomaték), j a mozgatás indexét 

jelöli (h: transzláció, α: rotáció): 

*
1

*
4hh H

π

2
iH

π

2
c += , *

2
*
3hα H

π

4
iH

π

4
c += , *

1
*
4αh A

π

4
iA

π

4
c += , *

2
*
3αα A

π

8
iA

π

8
c += .           (42) 

 
A 39-es és a 41-es kifejezéssel a 40-es mátrix differenciál-egyenlet a 43-as formába 

alakítható: 

xLxKxM ~ω~)iγ(1~ω 22 =++− .                         (43) 
 
A 43-as egyenlet rendezésével a 44-es feladat adódik, amely analóg egy lineáris rendszer 

dinamikai sajátérték-sajátvektor problémájával, de a tömegmátrixhoz egy plusz nem-

diagonális tag is adódik, amely a légáramlás hatását hordozza: 

[ ] 0)(Uω)γi(1 red
2 =+−+ LMK .                      (44) 

 
A 44-es determináns megoldása igen gyors, hiszen 2x2-es mátrixokat tartalmaz, továbbá 

egyszerőbb programozási technikával is kezelhetı. A determináns megoldásával megkapjuk a 

komplex ω sajátfrekvenciákat, amelyekbıl kifejezhetjük a sajátkörfrekvenciákat és a 

logaritmikus dekrementumot. A 45-ös kifejezéssel megkapjuk a légáramlásban lengı rendszer 

csillapítását az alábbi formában [68]: 

( )
)ωRe(

ωIm
2πδ = .                                 (45) 

 
A 45-ös csillapítást a torziós és a transzlációs lengésalakokhoz is ki kell számítanunk. A 

csillapítás számításához adott redukált szélsebesség felvétele után számítjuk a belebegési 

együtthatókat, így a 44-es kifejezés minden eleme ismert. A csillapítás számítását addig 

ismételjük a redukált szélsebesség növelésével, amíg nulla értéket nem kapunk. A csillapítás a 

torziós és a transzlációs lengésalakok esetében is negatívvá válhat, amit a késıbbiekben 

részletesen vizsgálok. 
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4. 4. 2. Számítás az idıtérben (direkt módszer) 
 
A CFD szimulációk segítségével nemcsak a kényszermozgatásos (indirekt) technikát, hanem 

a direkt eljárást is alkalmazhatjuk. A számítás lényege, hogy figyelembe vesszük a szerkezet 

mozgásának és a körülötte levı áramlás kapcsolatát, interakcióját. Az ilyen számításokat 

kapcsolt szimulációknak nevezzük (FSI, "Fluid Structure Interaction"). Az FSI számítások 

során a fı problémát az okozza, hogy - egy külsı gerjesztési esettel szemben - az erık itt nem 

csak az idı, de a mozgások függvényei is, így a numerikus stabilitás biztosítása nagyobb 

körültekintést igényel. A 10. ábrán illusztráltam az idılépéses dinamikai eljárások egyik

t

x

x

t t i+1t i

x i xi+1

 
 
10. ábra: Idılépéses eljárás elvi vázlata 

 

fı lépését, a gyorsulások számítását a következı 

idılépésben. A módszer során egy érintıt kell 

számítani, amibıl az idılépés alapján a 

növekmény meghatározható. Amennyiben az i-

edik idılépésben számított érintıt használjuk az 

elırebecsléshez (explicit), hiba jelenik meg 

( x∆ && ) az i+1-edik helyen. A hiba csökkenthetı, 

ha a deriváltakat több helyen számítjuk, és a 

gyorsulás növekményt a deriváltak valamely

kombinációjából származtatjuk, mint például a negyedrendő Runge-Kutta vagy a Newmark 

módszereknél (implicit [5, 23]). Az explicit módszereknél a növekményeket az i-edik 

idıponti, az implicit eljárásoknál az i+1-edik idıponti dinamikai egyensúlyból számítjuk. Az 

explicit módszerek feltétellel, a Newmark implicit módszer feltétel nélkül stabilak.  

Abban az esetben, amikor a külsı gerjesztı erı a szerkezeti elmozdulásoktól (is) függ, a 

növekmények számításakor elkövetett hiba már magának a gerjesztı erınek a hibáját is 

okozza, ezért a kapcsolt feladatok megoldása további ismereteket igényel. Az FSI 

szimulációkat elsısorban a szerint csoportosítjuk, hogyan modellezzük az áramlási erık és a 

mozgások közötti kapcsolatot. Ennek megfelelıen "monolithic" és "segregated" eljárásokat 

használnak. A "monolithic" technika során a diszkretizált áramlási és szerkezetdinamikai 

mátrixokat egyben kezelik [34], aminek eredményeképpen az eljárás igen stabil, de 

idıigényes, mivel az együttes rendszer konvergenciája lassú. Emiatt a "monolithic" eljárást 

ritkán alkalmazzák. A "segregated" megközelítésben az áramlási erıket és a mozgásokat 

külön egyenletekkel kezeljük [18, 21]. A "segregated" eljáráson belül léteznek implicit és 

explicit technikák a két számítás közötti kommunikációra, de itt az implicit és explicit 

fogalmak más jelentéssel bírnak, mint a csak idıtıl függı gerjesztés esetében.  
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Az áramlási erık alapján számítjuk az elmozdulásokat, ezt követıen pedig az elmozdulások 

alapján aktualizáljuk a CFD hálózást. Az implicit eljárás során egy idılépésben az áramlási 

erıket és a szerkezetdinamikai mozgásokat többször is számítjuk addig, amíg az áramlási erık 

és a szerkezeti mozgások teljesen szinkronba kerülnek [37]. Az explicit eljárás lényege, hogy 

egy idılépésben az áramlási erıket és a szerkezetdinamikai mozgást csak egyszer számítjuk, 

nem hajtunk végre belsı iterációt [11, 74]. Az explicit eljárásoknál emiatt az adott 

idılépésben nem garantált az egyensúly, így a stabilitáshoz kellıen kis idılépést kell felvenni 

[21]. Az implicit és explicit eljárások folyamatábráját a 11. ábrán ismertetem. 

 
 

11. ábra: A "segregated" eljárások folyamatábrája implicit és explicit kapcsolási technikával 
 
A megfelelı módszer kiválasztásánál a legfontosabb szempont a számítási idı csökkentése, 

hiszen célul tőztem ki háromdimenziós modellek vizsgálatát, ami igen számításigényes. A 

Fluent programrendszer lehetıséget biztosít felhasználó programok (UDF, "User Defined 

Functions") integrálására, amivel a kapcsolást az áramlás és a szerkezetdinamika között meg 

lehet oldani. A programozás C nyelven történik. A számításban csak a "segregated" lehetıség 

jöhetett szóba. Az irodalom áttekintése során azt tapasztaltam, hogy az implicit eljárások 

elınyösebbek flexibilis testeknél, mint például a repülıgép szárnyak (AGARD 445.6 szárny 

validáció [18, 37]), mivel nagyobb idılépéssel is elérhetı a stabilitás. Meg kell jegyezni 

ugyanakkor, hogy az áramvonalas szárnyaknál szemmel láthatólag igen durva hálózást 

alkalmaznak, így a CFD számára nem szükséges nagyon kis idılépés, emiatt az implicit 

módszer szükséges a numerikus stabilitás biztosításához. Éles kontúrú testek esetében 

(például hidaknál) azonban sokkal finomabb felosztás szükséges, amivel az idılépés is 

szükségszerően csökken (CFL kritérium, M3-1 melléklet [19]). A kis idılépéssel azonban már 

az explicit eljárások is stabilak lehetnek numerikus értelemben, továbbá a programozás ebben 

az esetben a legegyszerőbb. 
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A fentiek figyelembevételével az explicit technikát választottam az áramlás és a 

szerkezetdinamikai mozgás kölcsönhatásának figyelembe vételére hidak esetében. A számítás 

során adott idılépésben a program szolgáltatja az aerodinamikai erıket, amibıl az i+1-edik 

idılépésbeli ismeretlenek számíthatók. Az i+1-edik idılépéshez tartozó megoldást a 

Newmark implicit módszerrel számítottam. A módszer - ahogyan azt említettem - az i+1-edik 

idıpontbeli dinamikai egyensúlyi egyenletbıl indul ki, amihez azonban az i-edik lépéshez 

tartozó aerodinamikai erıket alkalmaztam a programozási kötöttségek miatt. Az ebbıl adódó 

hibák az idılépés függvényei. Ez a módszer tehát implicit az adott idılépésben végrehajtott 

szerkezetdinamikai számítás alapján, de explicit az áramlás-mozgás interakciójának 

modellezése szempontjából. Megjegyzem, hogy az explicit módszereknél gyakran 

alkalmazott megközelítés a fél idılépés eltolásos módszer ("leapfrog integration") [59], vagy 

az adaptív módszerek, melyekkel a hiba tovább csökkenthetı. 

Az explicit eljárás gyakorlati alkalmazása elıtt az idılépés megválasztásának hatását 

teszteltem. A numerikus eljárásban egy két-szabadságfokú rendszert modelleztem, torziós és 

transzlációs irányban. A tömeg m=0,84 kg, a poláris tehetetlenség Θ=0,0025 kgm², a 

függıleges merevség kh=93,6 N/m, a torziós merevség kα=3,10 Nm/rad, a csillapítás Rayleigh 

konstansa β=0,016 (a merevségi mátrix együtthatója). A vizsgált test síklap, szélessége 

B=0,20 m, hosszúsága L=1,00 m. Az aerodinamikai erık modellezésére ebben az esetben 

nem CFD számítást, hanem egyszerősített kvázi-statikus tehermodellt használtam, amelyben 

csak a támadásszögtıl függ a felhajtóerı és a nyomaték (M4-1). A szélfüggvényben B a 

szélesség, L a szekció hossza, ρ a levegı sőrősége (1,25 kg/m³), α a modell szögelfordulása a 

vízszinteshez képest, h a függıleges kitérés, U a szélsebesség. Megjegyzem, ez a gerjesztı 

függvény csak közelítés, [58] alapján pontosabb modell is felvehetı, amely a Theodorsen 

modell "idıteres" megfelelıje. A torziós lengés frekvenciája ft=5,60 Hz, a lengésidı T=0,18 s, 

így tetszıleges külsı gerjesztés esetén a periódusidı huszadrészének megfelelı idılépés 

(~0,01 s) elegendı pontosságot adna a Newmark módszer esetében. 

Az M4-2 mellékletben látható a torziós mozgás az idı függvényében különbözı 

idılépésekkel. A periódusidı huszadrészének megfelelı 0,01 s idılépéshez képest csak kisebb 

idılépéseknél tapasztalunk konvergenciát, így 0,001 s esetében már pontos eredményt kapunk 

(illeszkedik a 0,0002 s idılépés esetére). Megállapítható tehát, hogy kapcsolt szimulációk 

esetében az idılépést ellenırizni kell, mivel a "szokásos" dinamikai feladatokhoz képest akár 

egy nagyságrenddel kisebb idılépésre lehet szükség. A kritikus szélsebességet kiszámítottam 

a frekvencia arányok függvényében analitikusan (Routh-Hurwitz kritérium, M4-1, M4-2), és 

néhány kitüntetett helyen numerikusan is. Az eredmények tökéletes egyezést mutatnak. 
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4. 5. Esettanulmány 
 
Az eddigiekben összegyőjtöttem a belebegési kritikus szélsebesség meghatározására alkalmas 

numerikus módszereket. Ismertettem, hogy két fı irányzatot használhatunk: az indirekt 

(lineáris elmélet, belebegési együtthatók), illetve a direkt módszert. Egy numerikus példán 

bemutattam, hogy egy explicit eljárással számítható az áramlás-szerkezetmozgás interakciója, 

de jellemzıen egy nagyságrenddel kisebb idılépéssel, mint ami a külsı gerjesztés esetén 

ajánlott érték.  

A gyakorlati feladatok megoldása elıtt ellenıriztem a CFD megoldót egy mintapéldán 

keresztül. A feladat egy B=0,20 m szélességő, L=1,00 m hosszúságú szekció kritikus 

szélsebességének elemzése. A tömeg m=0,84 kg, poláris tehetetlenség Θ=0,0025 kgm², 

függıleges merevség kh=93,6 N/m, csillapítás δ=0. A torziós merevség változtatásával 

különbözı frekvencia arányokat állítottam be a 14. ábrának megfelelıen. A számítást 

elvégeztem a direkt és az indirekt módszerekkel egyaránt. 

Az indirekt módszernél a belebegési együtthatókat CFD szimulációval számítottam. A 

számításhoz a 12. ábrán látható CFD hálót készítettem. A hálózás készítésének aspektusait az 

5. fejezetben részletezem. Az idılépés ∆t=0,00001 s. A turbulencia modellként a k-ε modellt 

használtam. Tekintettel arra, hogy a Theodorsen elmélete viszkozitás mentes áramlásra 

vonatkozik, a számítást kvázi viszkozitásmentes feltétellel is elvégeztem (inviscid turbulencia 

modell). A belebegési együtthatók számításához az ábrán mutatott modellt 

kényszermozgatásnak kell alávetni a (20-25) összefüggések alapján. A mozgatás frekvenciáját 

minden esetben 6,00 Hz-re választottam. A választott redukált szélsebességek 4, 8, 12, 16 és 

20, amikhez rendre 4,80; 9,60; 14,40; 19,20 és 24 m/s belépı szélsebességek tartoznak. A 

rotáció amplitúdója 0,1744 (10 fok), a függıleges kitérésé 0,02 m (2 cm). A számítások

 
 
12. ábra: A számításhoz alkalmazott 
numerikus háló 

 
 

eredményeképpen elıállíthatók a 

felhajtóerı és a nyomaték idıjelei. Az 

idıjelekre periodikus függvényekkel 

lineáris regressziót kell alkalmazni a 

fluktuációk szőrésére, majd ezt követıen 

a belebegési együtthatók már 

számíthatóak. A 13. ábrán a számított 

belebegési együtthatók láthatók. 
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Az együtthatókat számítottam analitikusan (Theodorsen) és két turbulencia modellel is. 
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13. ábra: A számított belebegési együtthatók 
kör: analitikus (Theodorsen-elmélet), négyzet: CFD (k-ε turbulencia modell) 
háromszög: CFD (inviscid, azaz kvázi-súrlódásmentes turbulencia modell) 
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A 12. ábrán látható hálózást az FSI szimulációhoz is felhasználtam. A számítás során az 

explicit eljárást használtam, figyelembe véve az ellenırzı numerikus számítás során az 

idılépésre szerzett tapasztalatokat. Ennek megfelelıen ∆t=0,001 s idılépés elegendı lenne, de 

a CFD számításhoz ∆t=0,00001 s idılépés szükséges, így ez a mértékadó. Az ellenırzı 

numerikus számításhoz képest annyi a változás, hogy az aerodinamikai erıket most nem 

analitikus összefüggésekkel, hanem a CFD számítás eredményeivel kapjuk minden 

idılépésben. Az aerodinamikai erık alapján a Newmark eljárással számítottam a függıleges 

kitérést és a rotációt, amit a síklap-szekcióra definiálva a CFD hálót aktualizálja a program. A 

Newmark sémát C nyelven írtam, amit a Fluent programba be lehet hívni. A kritikus 

szélsebességet úgy lehet megtalálni, hogy adott belépı szélsebesség mellett elvégezzük a 

számítást, és a rotáció csillapítását megvizsgáljuk. Amennyiben a csillapítás pozitív, a 

szélsebesség a kritikus érték alatt van, így egy nagyobb szélsebességgel kell megismételni a 

számítást. A kritikus szélsebesség alatti és feletti csillapítási értékekbıl interpolálással lehet - 

a két szomszédos szélsebesség alapján - a kritikus szélsebességet megtalálni. A 14. ábrán az 

indirekt (háromféle belebegési együtthatókból, 13. ábra), és a direkt módszer módszerrel 

számított kritikus szélsebességek láthatók. Az indirekt módszerrel kapott eredmények 
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14. ábra: A kritikus szélsebességek a 
frekvencia arány függvényében 

igen közel esnek egymáshoz, így 

megállapítható, hogy a mozgó síklap 

aerodinamikai viselkedése kevésbé 

érzékeny a turbulencia modellezésére, mint 

azt a rögzített testek esetében tapasztaltam. 

A jelenséget azzal magyarázhatjuk, hogy a 

mozgatással az áramkép alakulását erısen 

befolyásoljuk, így a keresett áramképet 

determináljuk. A fix testekkel ellentétben

az áramlás frekvenciájában így nincs bizonytalanság, hiszen adott frekvenciával mozgatjuk a 

testet, amihez az áramlás bekapcsolódik. Áramvonalas testek esetében irodalmi adatok is 

alátámasztják a turbulencia - fix testekhez képest - alárendelt szerepét [77]. Megállapítható 

továbbá, hogy a direkt és indirekt módszerekkel kapott kritikus szélsebességek gyakorlatilag 

egybeesnek (azonos turbulencia modellel), így az explicit technika használható szerkezetek 

belebegésvizsgálatához az idılépés megfelelı megválasztásával. Meg kell jegyezni, hogy a 

CFD számítások által megkövetelt idılépések felvételével ez a feltétel automatikusan teljesül. 

Ennek megfelelıen az explicit eljárás javasolható hídpályák belebegésvizsgálatához, de az 

idılépés hatását ellenırizni kell. 
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5. Általános alakú hídkeresztmetszetek 

5. 1. Szélcsatorna kísérletek 
 
Az M5-2 és M5-3 mellékletekben rögzített testek körüli áramlást számítottam CFD 

szimuláció segítségével. Az eredmények ellenırzését kizárólag irodalmi adatok alapján és az 

Eurocode-dal való összevetéssel végeztem el. Ebben a fejezetben már mozgó híd-szekciók 

aerodinamikáját vizsgálom numerikus szimulációk segítségével, aminek eredményeit irodalmi 

adatokon túlmenıen szélcsatorna kísérletekkel is ellenıriztem a numerikus megoldások 

megbízhatóságának ellenırzése végett. Ennek céljából - az Áramlástan Tanszéken Lajos 

Tamás professzor úr irányításával - megterveztem egy szélcsatorna modell méréssorozatot. A 

mérést az Áramlástan Tanszék szélcsatorna laboratóriumában végeztük. A kísérletek 

áramlástani feladatait Régert Tamás, Balczó Márton és Gulyás András (BME, Áramlástan 

Tanszék) oldották meg, a gyorsulásmérésekért Gáspár Tibor (BME, Mőszaki Mechanika 

Tanszék) felelt. A szélcsatorna sematikus elrendezése a 15. ábrán látható. A modellkísérletek 

megtervezéséhez és kivitelezéséhez jó iránymutatást találunk az irodalomban [7, 14, 30]. 

 
 

15. ábra: A szélcsatorna geometriai elrendezése (forrás: Áramlástan Tanszék) 

 Mérıtér 
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A szélcsatorna kísérletekhez szélcsatorna modelleket terveztem. Ebben a fejezetben szekció 

modellek mérésével foglalkozom. A tervezéshez és a mérések végrehajtásához számos 

modellkísérlet gyakorlati tapasztalatait figyelembe vettük. A tervezés során fontos szempont 

volt, hogy ne csak egyféle hídkeresztmetszeti alak vizsgálatára legyen lehetıség, hanem 

többféle, a hídtervezésben releváns alakot is figyelembe lehessen venni. Ebbıl a célból egy 

téglalap alakú alap-szekció készült, amelyre tetszés szerinti kiegészítı elemek kerülhettek. A 

16. ábrán két idealizált keresztmetszet látható, melyek megépítésre kerültek. A baloldali 

ábrán egy áramvonalas keresztmetszet látható (továbbiakban: ARA), amely 

nagyfesztávolságú hidak esetében kerül alkalmazásra [48, 49], mivel kedvezı a belebegéssel 

szembeni ellenállása. A jobboldalon egy Tacoma-híd jellegő (TAC), aerodinamikailag 

instabilnak tekintett keresztmetszet látható. A két idealizált keresztmetszeten túlmenıen két 

valós hídszerkezettel is foglalkoztam. Az egyik a szolnoki gyalogoshíd térrácsos hídpályája 

(továbbiakban: RACSOS), amelyre szintén szélcsatorna kísérleteket végeztünk. A másik a 

szegedi M43-as autópálya Tisza-hídja (továbbiakban: SZEKRENY), melyre csak CFD 

szimuláció készült jelen értekezés keretein belül. 

 
 

16. ábra: Az idealizált szekció modellek (bal: ARA, jobb: TAC) 
 
A szekciómodellek mérése során a direkt módszert választottuk az aerodinamikai 

instabilitással szembeni ellenállás elemzésére. A méréshez a szekciókat összesen nyolc rugóra 

függesztettük fel, aminek eredményeképpen gyakorlatilag két-szabadságfokú rendszert 

állítottunk elı. Az egyes szekciómodellek tömege és poláris tehetetlensége eltérı, ezért a 

mechanikai jellemzık is eltérıek. Az 1. táblázatban C a rugótávolság (17. ábra), m a szekció 

tömege, Θ a poláris tehetetlensége, kh és kα a szekció transzlációs és rotációs merevsége, fh és 

fα a sajátfrekvenciák, δh és δα a csillapítás logaritmikus dekrementuma, L a szekció hossza. 

Szekció C [m] m [kg] Θ [kgm²] kh [N/m] kα [Nm/rad] L [m] fh [Hz] fα [Hz] δh [-] δα [-]

ARA 0.69 32.0 1.90 7264 840 1.80 2.40 3.40 0.01 0.01
TAC 0.69 32.0 1.84 7264 840 1.80 2.40 3.67 0.01 0.01
RACSOS 0.50 31.0 1.20 7264 454 1.70 2.44 3.10 0.01 0.01  

 
1. táblázat: A vizsgált híd-szekció rendszerek mechanikai jellemzıi 
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A 17. ábrán az ARA és a RACSOS szekciók láthatóak a rugókra függesztve és a szélcsatorna 

mérıterébe helyezve. A gyorsulásérzékelık a modellek négy sarkán találhatók. 

 
 

   
 

 
 

17. ábra: A szekció modellek a szélcsatornában 
(felsı három kép: ARA, alsó kép: RACSOS) 

C 

L 
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5. 2. Numerikus szimuláció 
 
A vizsgált híd-szekciók CFD számítása során elsısorban az instabilitási jelenségekre 

összpontosítottam, de kitértem az örvényleválások számítására is. A numerikus hálózást 

ennek a két szempontnak a figyelembevételével készítettem. A 18. ábrán az ARA szekció 

CFD hálózását mutatom be. Felül a híd és a vele mereven együttmozgó háló-régió látható. A 

lenti ábrákon az alkalmazott hálók láthatóak. Baloldalt egy strukturált, nagy felosztású háló 

látható, melyet "finom" hálózásnak neveztem el, jobboldalt egy durvább felosztással készített 

"közép" háló látható. Készült továbbá egy durva hálózás, ami az ábrán nem szerepel. Az 

 

összes hálózás esetében azonosak a 

peremfeltételek. Numerikus tapasztalatok 

azt mutatják, hogy a strukturált hálózás 

elınyösebb, de ilyen háló készítése sok 

idıt igényel, továbbá bonyolultabb 

geometriák esetében gyakorlatilag nem is 

lehetséges. 

 
 

18. ábra: ARA_finom (bal) és ARA_közép (jobb) numerikus hálózások 
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A numerikus hálózás elkészítésénél több szempontot együttesen kellett figyelembe venni. Az 

egyik szempont, hogy megfelelı felosztású legyen ahhoz, hogy a leváló örvényeket számítani 

lehessen, de elegendıen durva ahhoz, hogy a számítási idı ne legyen túlzottan nagy. A 

hálózásnak alkalmasnak kell lennie a híd perem mozgásának lekövetésére is. A dinamikus 

hálózás egyik nagy problémája, hogy a perem mozgásával a közeli cellák torzulnak, 

numerikus problémákat okozva. Ezen problémák kezelésére létrehoztam egy három zónából 

álló áramlási teret (19. ábra). A belsı zóna magába foglalja a hidat és az azt körülölelı 

"buborék" hálót, amely mereven mozog az elıírt mozgás alapján. A peremek zavartalansága 

érdekében egy külsı zónát definiáltam, ahol a numerikus háló statikus, azaz nincs csomópont 

mozgás. A belsı zóna mozgásának lekövetésére egy közbensı deformálódó zónát definiáltam, 

 
 
19. ábra: Az alkalmazott hálózási technika; 
mozgó, deformálódó és statikus (fix) zónák 
 

amelyben a csomópontok mozognak, 

és a cellák deformálódnak is. A 

dinamikus háló kizárólag simítás 

("smoothing"), nem alkalmaztam 

újrahálózási technikát ("re-meshing"). 

Az újrahálózás nagy cellatorzulások 

esetében javasolt, ott, ahol nincs 

lehetıség a torzulás távoltérben való 

kifuttatására. Ilyen esetnek például 

egy motor égésterének elemzése, vagy 

pillangó szelepek zárásának 

modellezése [59]. A buborék háló 

rotációs mozgatás esetében két 

idıpillanatban a 20. ábrán látható. 

 

             
 

20. ábra: A numerikus háló rotációs mozgatásnál két idıpillanatban 
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Mivel a Fluent programba beépített simításos dinamikus hálózással körülményes annak 

beállítása, mely szakaszokon milyen mértékő legyen a torzulás, külön rutint (szintén 

"smoothing" elv alapján) írtam a numerikus háló csomóponti mozgásainak leírására. A 

buborék-háló körül elképzelt kör peremig a mozgás merevtestszerő, majd a deformálódó 

zónában a mozgás a fix zónáig lineáris függvénnyel csökken. Ezzel a hálózási eljárással 

elértem, hogy a relatív csomópont mozgás mértéke összhangban legyen a cellák méretével, 

ezzel jelentısen csökkentettem a cellatorzulás mértékét. Az idılépésenként az áramlási 

megoldó számára szükséges iterációk alacsony száma (2 iteráció/idılépés) mutatja, hogy a 

kidolgozott dinamikus hálózási eljárás hatékony. 

A cellaszám az ARA_finom esetben 104018, az ARA_közép hálónál 38240, az ARA_durva 

esetében 12054. A fal melletti cellaméret az ARA_finom hálónál 0,00005 m (távoltérben 0,20 

m), az ARA_közép esetben 0,001 m (távoltérben 0,40 m), az ARA_durva hálónál 0,003 m 

(távoltérben 1,00 m). A számítási tartomány a 21. ábrán látható. A rögzített testeknél 

alkalmazott peremfeltételek itt is megfelelıek. A peremeket kellıen távol kellett felvenni 

ahhoz, hogy azok az áramlást ne befolyásolják. Ehhez elızetes futtatásokat végeztem, míg a 

megfelelı, zavarás nélküli távolságot megtaláltam. Megjegyzem, hogy a távoltérben a cellák 

mérete igen nagy, ezért a peremek távolítása nem okoz túlzottan nagy egyenletrendszer-méret 

növekedést. A számítás során a finom hálónál dt=0,00002 s, a durva és közép

 
 
21. ábra: A számítási tartomány és a 
peremfeltételek 
 

hálóknál dt=0,0002 s mérető idılépést 

alkalmaztam. Az áramvonalas (ARA) 

keresztmetszetre bemutatott hálózási 

stratégiát alkalmaztam a Tacoma-szerő 

keresztmetszetre is, így elıállítva a 

TAC_finom, a TAC_közép és a 

TAC_durva hálókat. A bonyolultabb 

kontúr miatt a cellaszám itt lényegesen 

nagyobbra adódott. A 19. ábrán 

ismertetett zónákat minden szekciónál 

alkalmaztam. 
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A 22. ábrán a valós híd-keresztmetszetek numerikus hálói láthatóak. A szekrény 

keresztmetszető hídnál több esetet is megalkottam; a SZEKRENY1 a híd végállapotát jelöli, a 

SZEKRENY2 (nem szerepel az ábrán) az építési állapotot reprezentálja (korlátok, szegélyek 

nélküli eset). A SZEKRENY3 és SZEKRENY4 olyan szituációt reprezentál, amelyben egy 

kamion áll (például mőszaki hiba miatt) a híd szélfelıli, illetve szél alatti oldalán, ezzel 

jelentısen befolyásolva az áramlási viszonyokat. A RACSOS keresztmetszet a gyalogos hidat 

modellezi. A valós hidaknál csak a "közép" hálózási stratégiával készült hálózás. 

   
 

         
 

    
 

22. ábra: A valós hídkeresztmetszetek körüli numerikus hálók 
 

SZEKRENY1 

RACSOS 

SZEKRENY3 SZEKRENY4 
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5. 3. Az eredmények bemutatása és ellenırzése 
 
5. 3. 1. Az örvénygerjesztés vizsgálata 
 
A rögzített testek aerodinamikája - hídkeresztmetszeteknél - az erı- és nyomatéki tényezık, 

valamint a Strouhal-szám meghatározására irányul [M5-1]. A szélcsatorna kísérletek során az 

áramlás láthatóvá tételével kvalitatív módon ellenırizhetık a CFD számítások. A vizuális 

elemzésen túlmenıen számszerő összehasonlítások is végezhetık, ehhez azonban komplikált 

méréstechnológia is szükséges. A leváló örvények frekvenciáját nem mértük, ezért a számított 

frekvenciákat és Strouhal-számot csak irodalmi adatokkal hasonlítottam össze. A szélcsatorna 

mérésrıl a 23. ábrán mutatok be két képet, melyeken az áramvonalas (felül) és a Tacoma-

jellegő keresztmetszet körül olajköddel tettük láthatóvá az áramlást. Fehér nyíllal jelöltem a 

nagy örvények forgási irányát, melyeket csak a TAC keresztmetszetnél tapasztaltunk. 

 
 

 
 

23. ábra: Az áramvonalas (felül) és Tacoma jellegő szekciók körüli áramlás olajköddel 
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Az ARA és a TAC keresztmetszetek körüláramlása között tapasztalható fı különbség, hogy 

az ARA szekció esetében csak kis leválási buborék figyelhetı meg; a határréteg leválása után 

az rövid szakasz után visszafekszik, így a nyomban csak kismérető örvények láthatóak. A 

TAC szekció esetében nincs határréteg visszafekvés, a leválási buborék gyakorlatilag a teljes 

szekciót körülveszi. Mind a híd alatt és felett, mind a nyomban nagy intenzitású örvények 

figyelhetık meg. 

A numerikus számítások eredményeképpen megkapjuk a keresztirányú erıket az idı 

függvényében, amelybıl a Strouhal-számot számítani lehet. A Strouhal-számokat a két 

keresztmetszet esetében (ARA és TAC) számítottam. A szimulációkat durva, közép és finom 

hálózásokkal végeztem el, és elemeztem a turbulencia modellek hatását az eredményekre. Az 

eredményeket és az irodalmi adatokat a 2. táblázatban mutatom be. A numerikus áramlási 

szimuláció sarkalatos kérdése a turbulencia modell helyes megválasztása, melyet

U [m/s] Turbulencia CFD háló ∆t [s] Str [-]
5.0 k-ε ARA_durva 0.0002 0.13
5.0 SAS ARA_durva 0.0002 0.11
5.0 k-ε ARA_közép 0.0002 0.15
5.0 k-ω ARA_közép 0.0002 0.13
5.0 SAS ARA_közép 0.0002 0.16
5.0 SAS ARA_finom 0.0001 0.14
5.0 SAS ARA_finom 0.00002 0.12

0.14-0.16
5.0 SAS TAC_durva 0.0002 0.07
5.0 k-ε* TAC_közép 0.0002 0.08
5.0 SAS TAC_közép 0.0002 0.08
5.0 SAS TAC_finom 0.0001 0.08
5.0 SAS TAC_finom 0.00002 0.08

0.10

IRODALOM [49]

IRODALOM [49]  
 
2. táblázat: Az ARA és a TAC szekciókra számított 
Strouhal-számok (*-gal jelölt esetben nem alakul ki 
állandósult örvénygerjesztés, a lengés lecsillapodik) 

az M5-2 és M5-3 mellékletekben 

fix testeken is vizsgáltam. Mozgó 

testek esetében az irodalom 

áttekintése alapján megállapítható, 

hogy fıleg a kis-Re [3] modelleket 

részesítik elınyben (LES, k-ω, 

SAS) nagyobb pontosságuk miatt 

[19, 55], de találunk megoldásokat 

nagy-Re modellekkel is [31]. A 

turbulencia hatásának elemzésére 

több modellt is teszteltem. A 

táblázatban szerepelnek a 

különbözı hálózási stratégiákkal

és turbulencia modellekkel számított Strouhal-számok. Az ARA esetben az örvénygerjesztés 

minden turbulencia modellel számítható volt, az instabilitás a híd nyomában megjelenik, még 

a nagyobb csillapítású Reynolds-átlagolt modellek esetében is. 

A TAC esetében más a helyzet, itt a k-ε modell nem engedi a nagy örvények kialakulását, a 

lengés lecsillapodik. A SAS modellekkel azonban sikerült a nagyobb instabil struktúrákat 

számítani, mivel a SAS modell az instabilitáshoz (a hosszléptékekhez alkalmazkodva) külön 

állapítja meg a turbulens viszkozitást, tehát a turbulenciát nem lokálisan, hanem globálisan, a 

nagy örvények elemzésével kezeli [55]. A SAS modell alkalmazásához körülbelül 

háromszoros számítási idı szükséges a k-ε modellhez képest, azonos hálózás esetében. 
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A táblázatban szerepel a k-ε modell is, amelyet egy SAS számítással inicializálva 

alkalmaztam. A modell az örvényleválást csak körülbelül két periódusideig tudja számítani, 

ezután az instabilitás teljesen lecsillapodik, az áramlás stabilizálódik (*-gal jelölve). 

Az idılépések hatását csak a finom háló esetében elemeztem. A 0,0001 s és a 0,00002 s 

idılépések között 10 % eltérés adódott az ARA esetben, a TAC szekciónál ezzel szemben 

nem tapasztaltam számottevı különbségeket. 

A 2. táblázat alapján megállapítható, hogy a numerikus és az irodalmi értékek között az 

eltérés 20 % körüli. A turbulencia modellek között 10-15 % körüli eltérések tapasztalhatók, 

amit a feladat összetettségét figyelembe véve elfogadhatónak tartok. Modellezési 

szempontból megállapítható, hogy az ARA esetben a közép hálózással és a k-ε modellel 

megfelelı pontossággal számíthatóak a leválási frekvenciák. A TAC esetben a k-ε modellel 

lecsillapodik az instabilitás, így itt csak a SAS modell alkalmazása javasolható. A számítási 

idı a finom hálózások és a SAS modellek esetében két nap nagyságrendő, míg a közép 

hálózásnál 4-5 óra számítási idı elegendı. A különbözı modellekkel számított keresztirányú 

erık frekvencia spektruma az M5-4 mellékletben látható. 

A 24. ábrán az ARA és a TAC szekciók körüli áramkép látható. Az ARA esetben az 

örvényleválás csak a szekció közvetlen nyomára korlátozódik, míg a TAC esetben az 

instabilitás a teljes keresztmetszet körül és annak nyomában, hosszú szakaszon zajlik le. 

        
 

24. ábra: Az ARA és a TAC keresztmetszetek körüli áramkép (SAS modell) 
 
Ebben a fejezetben teszteltem a hálózás, a turbulencia modellek és az idılépések hatását a 

Strouhal-számokra nézve. A számítási eredmények összehasonlításával a közép hálózást jó 

kompromisszumnak tartom 0,0002 s idılépéssel és a SAS turbulencia modellel kombinálva 

bármely rögzített híd-szekció esetében. Rögzített kör és téglalap alakú testeken végzett CFD 

szimulációk eredményei alapján [M5-2 és M5-3] szintén a SAS modell alkalmazása 

javasolható idıfüggı jelenségekhez. 
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5. 3. 2. Az instabilitások vizsgálata indirekt módszerrel (kényszermozgatás) 
 
Ebben a pontban a kényszermozgatásos eljárással számítottam a keresztmetszetek belebegési 

együtthatóit, majd a korábban bemutatott sajátérték feladattal számítottam a kritikus 

szélsebességeket. A kényszermozgatást csak CFD szimulációval végeztem el. A belebegési 

együtthatókat az 3. táblázatban rögzített paraméterekkel határoztam meg, a rotáció és a 

transzláció esetében is 6-6 redukált szélsebesség értékekre. A mozgatási amplitúdókat az 

irodalmi adatok alapján vettem fel. A számításokat csak a k-ε turbulencia modellel, a közép

Ured [-] U [m/s] f [Hz] α [º] h [m] B [m]

2.00 2.40 2.00 5.00 0.02 0.60
4.00 4.80 2.00 5.00 0.02 0.60
6.00 7.20 2.00 5.00 0.02 0.60
8.00 9.60 2.00 5.00 0.02 0.60
10.00 12.00 2.00 5.00 0.02 0.60
12.00 14.40 2.00 5.00 0.02 0.60  

 
3. táblázat: A kényszermozgatás paraméterei 
 

hálózással végeztem el. A mozgó 

síklap eseténél a turbulencia 

modellekre tett megállapítások itt is 

érvényesek, azaz a turbulencia 

modellek hatása - a fix testek esetéhez 

képest - alárendelt, ezért a k-ε és a 

SAS modellek idısorai között nem

tapasztaltam eltéréseket. Emiatt a kisebb számítási idejő k-ε modell javasolható mozgatott 

szekciók esetében, amivel a szükséges számítási idı egy szekcióra körülbelül egy nap. Az 

együtthatókat az összes bemutatott keresztmetszet esetében számítottam. A TAC és ARA 

esetekben az együtthatókat a 26. ábrán mutatom be. A legtanulságosabb különbség az A2* 

együtthatóban mutatkozik; értéke az ARA esetében a teljes redukált szélsebesség tartományon 

negatív, ami a rotációs mozgásra nézve pozitív csillapítást jelent. A TAC esetében az  A2* 

bizonyos redukált szélsebesség felett pozitívvá válik, ezzel instabillá téve a keresztmetszetet. 

A számítás eredményeképpen - adott mechanikai paraméterek mellett - megkapjuk a kritikus 

szélsebességeket a belebegési együtthatók segítségével. Az 5. táblázatban az összes vizsgált 

keresztmetszet szerepel. Az alap keresztmetszetek az ARA és a TAC jelő szekciók. Ezen 

túlmenıen a RACSOS keresztmetszet és a SZEKRENY keresztmetszetek valós hidakat 

reprezentálnak. A táblázatban elsıként a Theodorsen elmélettel határoztam meg a kritikus 

szélsebességeket több csavaró/hajlító frekvencia arány (ε) esetében. Gyakorlati alkalmazások 

esetében a síklaphoz tartozó kritikus szélsebességhez képest kell megadni a vizsgált 

keresztmetszet kritikus szélsebességét, amelyet egy redukciós tényezıvel definiálhatunk (η). 

A η tényezı a vizsgált keresztmetszet és az azonos mechanikai paraméterekkel rendelkezı 

síklap keresztmetszet kritikus belebegési szélsebességeinek aránya. Ezen tényezı jól jellemzi 

egy adott keresztmetszet aerodinamikai instabilitással szembeni ellenállását. A redukciós 

tényezıt irodalmi eljárásokhoz hasonlóan [40] több frekvencia arány esetében kell számítani. 
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A számításhoz egyedi mechanikai paramétereket kellett alkalmazni az összes szekció 

esetében. Ennek fı oka az, hogy magasabb frekvencia arányoknál a kritikus redukált 

szélsebesség kiesik a számított belebegési együtthatók tartományából, ezért egy fiktív, kisebb 

merevségő rendszert definiáltam (4. táblázat). Az egységesen azonos mechanikai 

paraméterekkel történı vizsgálattal lehetıvé válik kizárólag a keresztmetszeti alak hatásának 

elemzése. Összesen három rotációs/transzlációs sajátfrekvencia arányt (ε) elemeztem. 

ε [-] C [m] m [kg] Θ [kgm²] kh [N/m] kα [Nm/rad] L [m] fh [Hz] fα [Hz] δh [-] δα [-]
2.00 1.058 20.0 1.40 1600 448 4.00 1.42 2.85 0.01 0.01
3.00 1.588 20.0 1.40 1600 1009 4.00 1.42 4.27 0.01 0.01
4.00 2.120 20.0 1.40 1600 1798 4.00 1.42 5.70 0.01 0.01  

 
4. táblázat: A vizsgált híd-szekció rendszerek fiktív mechanikai jellemzıi 

 

ε

Ucr* η Ucr** η Ucr* η Ucr* η

2.0 10.93 0.89 2.09 0.17 7.06 0.57 12.39 1.01

3.0 17.55 0.88 2.09 0.10 10.59 0.53 20.15 1.01

4.0 23.85 0.87 2.09 0.08 14.14 0.52 27.62 1.01

ε

Ucr* η Ucr* η Ucr** η Ucr* η Ucr** η Ucr* η

2.0 13.32 1.08 13.40 1.09 2.06 0.17 6.55 0.53 1.91 0.16 6.67 0.54

3.0 19.30 0.96 20.39 1.02 2.06 0.10 9.79 0.49 1.91 0.10 9.97 0.50

4.0 25.73 0.94 26.81 0.98 2.07 0.08 13.06 0.48 1.91 0.07 13.29 0.48

ε

Ucr η Ucr η Ucr** η Ucr* η Ucr** η Ucr* η

2.0 11.24 0.91 11.52 0.94 1.83 0.15 6.48 0.53 1.92 0.16 6.79 0.55

3.0 17.17 0.86 17.20 0.86 1.83 0.09 9.69 0.48 1.92 0.10 10.12 0.51

4.0 23.21 0.85 22.99 0.84 1.83 0.07 12.93 0.47 1.92 0.07 13.50 0.49

ε

Ucr η Ucr η Ucr** η Ucr* η Ucr** η Ucr* η

2.0 10.20 0.83 10.71 0.87 1.81 0.15 6.34 0.52 2.07 0.17 5.59 0.45

3.0 15.35 0.77 16.29 0.81 1.81 0.09 9.49 0.47 2.07 0.10 8.56 0.43

4.0 20.73 0.76 21.85 0.80 1.81 0.07 12.65 0.46 2.07 0.08 11.42 0.42
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5. táblázat: A vizsgált szekciók számított belebegési redukciós tényezıi (η) 
 
Az 5. táblázatban szereplı redukciós faktorokat három különbözı frekvencia aránynál 

számítottam. Az ARA, TAC és RACSOS esetben hídpályával párhuzamos támadási szöget 

definiáltam. A SZEKRENY esetekben a nulla támadási szög mellett a +5 (felülrıl támad) és a 

-5 fokos eseteket is megvizsgáltam. Ennek valós szélterhelési esetekben lehet jelentısége. 
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Az 5. táblázatban a redukciós tényezık alapján látható, melyek az aerodinamikailag stabil és 

instabil keresztmetszetek. Az aerodinamikailag stabil keresztmetszetek az ARA és a 

RACSOS, valamint a SZEKRENY1 (végállapot, jármővek nélkül) és SZEKRENY2 (építési 

állapot). Ezeknél a keresztmetszeteknél 0,70 feletti η tényezıket számítottam, melyek a 

rotációs lengésalakokhoz tartoznak. A TAC, a SZEKRENY3 és a SZEKRENY4 szekciók 

kedvezıtlenek, valamint a mechanikai viselkedésük is sokkal összetettebb. Ezeknél a híd 

típusoknál nemcsak a rotációs (VID-4), de a transzlációs (VID-3) lengések csillapítása is 

negatívvá válik, ezzel igen alacsony kritikus szélsebességi értékeket szolgáltatva. A *-gal 

jelölt kritikus szélsebesség a rotációhoz, a ** -gal jelölt érték a transzlációs lengéshez tartozik. 

Megfigyelhetı, hogy a transzlációs mozgáshoz tartozó kritikus érték igen alacsony, így ez a 

mértékadó a vizsgálat szempontjából. Jellemzıen η=0,10-0,20 érték adódik a transzlációs 

mozgásra, és η =0,40-0,60 a rotációs mozgásra. 

Az eredményeket a belebegési együtthatók részletes vizsgálatával lehet közelítıen ellenırizni. 

A 25. ábrán a TAC és ARA szekciók H1* és A2* belebegési együtthatói láthatóak. A rotációs 

lengésalak csillapítását nagyban befolyásolja az A2* együttható, amely negatív esetben pozitív 

rotációs csillapítást jelent a szekcióra. A kedvezıtlen keresztmetszetek esetében az A2* 

pozitívvá válik bizonyos redukált szélsebesség érték felett, így a rotációs lengésalakhoz 

kisebb kritikus szélsebesség tartozik ezeknél a keresztmetszeteknél. A rotáción túlmenıen a 

transzlációs lengésalak csillapítása is lehet negatív (VID-3), ehhez a H1* együtthatónak kell 

pozitívnak lennie, ahogyan az a TAC esetében látható. Fontos megjegyezni, hogy ez csak egy 

kis redukált szélsebesség tartományon érvényes, ezért - a rotációval ellentétben - a 

transzlációs instabilitás csak egy kis redukált szélsebesség tartományon lép fel, e felett ismét 

stabil a szekció. A rotáció esetében azonban a kritikus szélsebesség felett már mindvégig 

instabil a szekció. Ebben a pontban a kényszermozgatás módszerével számítottam a 

belebegési együtthatókat, amelyek pontosságát a következı pontban ellenıriztem. 
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25. ábra: A TAC (kör) és ARA (négyzet) keresztmetszetek H1* és A2* belebegési együtthatói 

 TAC: instabil tartomány 

 TAC: instabil 

 ARA: stabil 
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A 26. ábrán az összes számított belebegési együtthatót bemutatom. 
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26. ábra: A számított belebegési együtthatók 
kör: Tac, négyzet: ARA 
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5. 3. 3. Az instabilitások vizsgálata direkt módszerrel 
 
Az indirekt módszeren túlmenıen a kritikus szélsebességet a direkt megközelítéssel is 

meghatároztam. A direkt módszer szélcsatorna kísérletekkel és numerikus szimulációval is 

alkalmazható, így mindkettıt elvégeztem. A direkt módszert csak az 1. táblázatban látható 

keresztmetszetekre alkalmaztam a valós, azaz a szélcsatorna szekció modellek mechanikai 

paramétereivel. A szélcsatorna kísérletekkel a szekciókat a rugókra helyezve közvetlenül lehet 

megkeresni a kritikus szélsebességet különbözı szélsebességek alkalmazásával. A szekció 

mozgását gyorsulásérzékelıkkel mértük, továbbá az instabilitásokat szemmel is jól lehetett 

érzékelni. 

A numerikus számításhoz a síklapnál tesztelt explicit módszert alkalmaztam (4. fejezet). A 

kapcsolást C nyelven írt programmal végeztem el, amit a Fluent rendszerbe lehet beágyazni 

(UDF). A programban a Newmark módszerrel számítottam a szekciók mozgását. 

A kritikus szélsebességeket szélcsatorna kísérletekkel és kapcsolt numerikus szimulációval 

számítottam. A 6. táblázatban az ARA, a TAC és a RACSOS szekciók kritikus 

szélsebességeit tüntettem fel. A táblázatban szerepelnek a belebegési együtthatókkal számított 

értékek is, ezáltal az összes módszer megbízhatóságát ellenırizni tudtam. A 6. táblázatban a 

korábbiakhoz hasonlóan ellenıriztem a háló, a turbulencia modellek és az idılépés hatását a 

kritikus szélsebességekre. A kritikus szélsebességeket külön jelöltem az instabilitás jellegétıl 

függıen. Ennek megfelelıen *-gal a rotációs, ** -gal a transzlációs instabilitást jelöltem. 

Turbulencia CFD háló ∆t [s] módszer Ucr
* [m/s] U cr

** [m/s]
rotáció transzláció

k-ε ARA_közép 0.0002 indirekt 18.2 -
k-ε ARA_durva 0.0002 direkt 18.3 -

SAS ARA_durva 0.0002 direkt 14.2 -
k-ε ARA_közép 0.0002 direkt 18.6 -

SAS ARA_közép 0.0002 direkt 13.8 -
SAS ARA_finom 0.0001 direkt 15.8 -

mérés ~16 -
k-ε TAC_közép 0.0002 indirekt 8.9 3.7
k-ε TAC_durva 0.0002 direkt 9.0 6.0
k-ε TAC_közép 0.0002 direkt 9.0 6.0

SAS TAC_közép 0.0002 direkt 9.0 6.0
SAS TAC_finom 0.0001 direkt 9.0 6.0

mérés 8-10 4-5
k-ε RACSOS_közép 0.0002 indirekt 16.0 -
k-ε RACSOS_közép 0.0002 direkt 16.2 -

SAS RACSOS_közép 0.0002 direkt 14.8 -
mérés 15-16 -

szélcsatorna kísérlet

szélcsatorna kísérlet

szélcsatorna kísérlet  
 

6. táblázat: A számított és a mért kritikus szélsebességek 
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Az ARA esetében csak a rotációs lengésalakhoz tartozik kritikus szélsebesség (VID-2), 

amelyet a szélcsatorna kísérletek is igazoltak. A mért kritikus szélsebesség 16 m/s körül 

alakult. A számított értékek 14-18 m/s, így a legnagyobb eltérés a mért értéktıl ±13%, amit a 

probléma összetettségének figyelembe vételével jó közelítésnek tekinthetünk. A numerikus 

áramlástani modellezés szempontjából általánosságban megállapítható, hogy a modellezés 

hatásai lényegesen kisebbek, mint például rögzített kör esetében (M5-2). 

Az ARA esetében az ARA_közép hálózással, k-ε turbulencia modellel számítottam a 

belebegési együtthatókat, amelybıl a kritikus szélsebesség 18,2 m/s. Az azonos modellezési 

beállítássokkal végrehajtott kapcsolt eljárással 18,6 m/s értéket kaptam, amely igen közel esik 

az indirekt megoldással kapott értékhez, ezzel az explicit kapcsolási technika megbízhatóságát 

igazoltam. A RACSOS esetben az indirekt és a direkt módszerrel szintén igen közel esı 

eredményeket kaptam (szintén k-ε modell, közép hálózás), melyek a szélcsatorna 

eredményekkel is jó összhangban vannak. A modellezési beállításokat tekintve a 

legpontosabb értékeket a SAS modell adja, de ebben az esetben a finom hálózásra van 

szükség. A finom háló az irodalmi ajánlásokkal összhangban 1 körüli átlagos y+ értéket 

biztosít a híd kontúr környezetében, ami azonban nagy cellaszámot követel a hálózás során. 

Emiatt az áramvonalas ARA és RACSOS keresztmetszeti alakok esetében a közép hálózás 

javasolható, amely y+=30~300 átlagos értékkel és falfüggvény [36] alkalmazásával megfelelı 

pontosságot biztosít. 

A kapcsolt szimuláció további ellenırzése végett elemeztem a szerkezeti mozgásokat is az 

ARA szekció esetében. A mozgást a szélcsatorna kísérletekkel, a direkt és az indirekt 

módszerekkel vizsgáltam. A belebegés során a rotációs és a transzlációs mozgások együtt 

vannak jelen, amit mindhárom esetben tapasztaltam. Ezt a kapcsolt mozgást a 27. ábra 

szemlélteti. Az ábra a komplex számsíkon ábrázolja a mozgás rotációs és transzlációs

  
27. ábra: A belebegési mozgás 
a komplex számsíkon 

komponensét a belebegési szélsebesség környezetében. 

Az ábrán látható, hogy a transzlációs komponens φ 

fázissal eltolódik a rotációhoz képest. A mérés 

eredménye az M5-5 mellékletben látható, a transzlációs 

és rotációs idısorokkal. Hasonlóan, a direkt szimuláció 

eredményeit is itt közöltem. A mérés és a direkt 

szimuláció esetén konkrét amplitúdókat, a sajátérték 

feladat esetében sajátvektorokat kapunk. 
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Mindhárom esetben megállapítható, hogy a belebegés környezetében a rotációs és a 

transzlációs mozgáskomponensek a rotáció frekvenciájával lengenek, ezért mindkét 

komponens a rotációhoz tartozik. Emiatt ezt a lengést rotációs lengésnek tekintjük. A 27. 

ábrának megfelelıen a mérés és a direkt szimuláció eredményeinél a rotációt egységnyire 

véve normáltam a transzlációs komponenst. A fáziseltolódást az idısorokról egyszerően 

leolvasva becsültem (M5-5 melléklet alapján). A sajátérték feladatnál az eredmény maga a 

komplex sajátvektor, ami a rotációs lengésalak esetében a [ ]1iba
~ T

rot ⋅+=Φ  általános alakot 

ölti. Az elsı komplex komponens a transzláció, a második a rotáció. A 7. táblázatban 

feltüntettem a különbözı módszerekkel kapott sajátvektorok elemeit, a komplex vektor 

elemeinek abszolút értékét és a fáziseltolódásokat. A CFD segítségével végzett direkt és 

indirekt módszerek igen jó összhangban vannak egymással, ami a kapcsolt megoldás 

megbízhatóságát mutatja. A táblázatnak megfelelıen a transzlációs mozgás 11-17 fok 

eltéréssel halad a rotáció elıtt. A mérés ennél nagyobb fáziseltolódást mutatott, továbbá a 

transzláció és rotáció amplitúdói között is nagyobb eltérések adódtak. Ennek ellenére a mérés 

és számítás jó összhangban vannak egymással a mozgás jellegét tekintve.  

Φrot_α Φrot_h |α| |h| U [m/s]
Mérés 1.00 0.073+0.040i 1.00 0.08 0.50 28.66 15.00

indirekt 1.00 0.257+0.079i 1.00 0.26 0.30 17.20 17.00
direkt 1.00 0.245+0.050i 1.00 0.25 0.20 11.46 17.00

φ (rad/fok)

CFD

Módszer

 
 

7. táblázat. A számított és a mért lengésalakok amplitúdói és a fáziseltolódások 
 
Az indirekt módszerrel meghatározott transzlációs és rotációs lengésalakok csillapítását a 28. 

ábrán tüntettem fel. Jól látható, hogy a transzlációs lengésalak csillapítása a redukált 

szélsebesség függvényében rohamosan nı, így annak elemzése érdektelen az ARA esetben. 

A TAC keresztmetszet esetében sokkal összetettebb instabilitási jelenségekkel találkoztunk. 

Ennek a szekciónak a belebegési együtthatókkal (k-ε, közép háló) történı elemzése során 

mind a transzlációs (VID-3), mind a rotációs (VID-4) sajátalakok csillapítása kimerül, 

ahogyan azt az elızı pontban részletezem. A 6. táblázat alapján a rotációhoz tartozó kritikus 

szélsebesség 8,9 m/s, a transzlációé 3,7 m/s nagyságúra adódott. A szélcsatorna kísérletek 

alapján a transzlációs instabilitás 4 - 5 m/s szélsebességeknél jelentkezett, a rotációs lengések 

kialakulását 8 - 10 m/s szélsebességeknél mértük. Az indirekt megoldáshoz képest 4 m/s 

szélsebességnél is jól kivehetı rotációs mozgásokat mértünk (M5-6 melléklet), amit a direkt 

szimuláció is mutatott. Ez a rotációs mozgás ennél magasabb (5 m/s) szélsebességi értéknél 

eltőnt, így ennek eredete örvénygerjesztéssel lenne magyarázható.  
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Az örvénygerjesztés Strouhal-száma 0,08-0,10, ebbıl 4 m/s szélsebességnél - a rotációs 

frekvenciához tartozóan - 7 - 8 m/s körüli kritikus szélsebesség adódna, ez viszont már távol 

esik a 4 m/s értéktıl, így a beragadás (lock-in) nem valószínő. 

Ezzel szemben - a transzlációs lengéshez hasonlóan - a rotációs mozgásnál is lehetséges 

lokális instabilitás fellépése, de mivel U=4 m/s, f=3,4 Hz és B=0,60 m esetében az Ured 

kisebb, mint 2, a jelenség kiesik a számított belebegési együtthatók tartományából. Emiatt ez 

a jelenség az indirekt megoldással precízen nem számítható. A 28. ábrán látható ugyanakkor, 

hogy a rotációs lengésalak csillapítása 0-4 redukált szélsebesség tartományban közel esik a 

zérushoz, így egy rotációs instabilitás lokális elıfordulása igazolható. A direkt módszerrel 4 

m/s esetében sikerült észlelni a rotációs mozgást, igazolva ezzel a numerikus háló és a 

turbulencia modell helyességét (TAC_közép, k-ε turbulencia modell).  
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28. ábra: A TAC és ARA szekciók lengésalakjainak csillapítása 
(a zéruspontokat nyíllal jelöltem az instabilitás jellegének megfelelı színnel) 

 
A TAC esetében az indirekt feladattal a rotációs komplex sajátvektor 

[ ]1i0.00310006.0-
~ T

rot ⋅+=Φ  (U=8,9 m/s szélsebességnél), a transzlációs sajátvektor 

[ ]i0688.00511.01
~ T

transz ⋅+−=Φ  (U=3,7 m/s) alakban adódtak. A transzlációs lengésalak 

esetében igen kis hatással bír a rotációs komponens, a rotációs lengésalak esetében pedig 

gyakorlatilag zérus a transzlációs komponens. Ez a gyakorlatban annyit jelent, hogy a 

transzláció és a rotáció kapcsolása kicsi, a mozgásformák önállóan jelennek meg. 

A numerikus hálózás és a turbulencia modellek hatását a TAC szekció esetében is 

ellenıriztem (6. táblázat). Láthatóan a turbulencia modellek és a hálózás hatása nem bír nagy 

jelentıséggel, emiatt a k-ε modellt javaslom instabil keresztmetszetekre is. Fontos 

megjegyezni továbbá, hogy míg a rögzített esetben a k-ε modell nem képes az örvények 

számítására (túlcsillapítja az áramképet), a mozgó esetben igen jó eredmények érhetık el a 

használatával. Ennek oka az áramkép mesterséges destabilizálása, amely már elegendı 

energiát visz az áramlási térbe ahhoz, hogy az örvényeket a modell ne csillapítsa le. 
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A 29-31. ábrákon az ARA, a TAC és a RACSOS szekciók esetében mutatom be az áramképet 

a szekciók körül (sebességvektor nagyság ábrája). Az ábrák baloldalán a numerikus áramlási 

szimulációkban klasszikusnak tekinthetı k-ε modell eredményei láthatóak, a jobboldalon a 

SAS turbulencia modellel számítottakat mutatom be. A különbség az áramképek 

stabilitásában jelentkezik; a SAS modellel az instabilitás szembetőnıbb, a kisebb 

hosszléptékő örvények is megjelennek a megoldásban. Habár a kisebb örvények szerepe a 

megoldásban nem jelentıs, a SAS modell pontossága az átlagolt áramképet illetıen nagyobb 

(6. táblázat alapján, finom hálók esetében). A 29. ábrán az ARA szekciónál a leválás 

visszafekvésének a helye hátrébb jelenik meg (SAS modell), ami a számított áramlási erıkben 

is jelentkezik. A TAC esetben a leválások jellege teljesen hasonló, és a számított kritikus 

szélsebességek is közel esnek egymáshoz, ami a k-ε modell alkalmazhatóságát igazolja. A 

RACSOS esetben szintén elmondható, hogy az egyes elemekrıl leváló örvények a SAS 

modellel számíthatóak, de ez a kritikus szélsebességet lényegében nem befolyásolja. 

        
 

29. ábra: ARA_közép modell rotációs lengés közben (bal: k-ε (VID-2), jobb: SAS) 
 

        
 

30. ábra: TAC_közép modell rotációs lengés közben (bal: k-ε, (VID-4) jobb: SAS) 
 

       
  

31. ábra: RACSOS_közép modell rotációs lengés közben (bal: k-ε, jobb: SAS) 

VID-2 

VID-4 
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6. Aeroelasztikus kapcsolt szimulációk 

6. 1. Általános ismertetés 
 
A korábban bemutatott modellek a szerkezet egy keresztmetszetét reprezentálják áramlástani 

szempontból. A szekciómodellezés fı hiányossága, hogy nem veszi figyelembe a 

háromdimenziós szerkezetmozgás-áramlás bonyolult kölcsönhatását. Irodalmi adatok alapján 

a háromdimenziós modellezés fıleg nagy fesztávolságú hidak esetében fontos. Karcsú 

szerkezetek esetében ugyanis számos lengésalak szerepe jelentıs lehet a belebegési 

szélsebesség alakulásában, amit nehéz pontosan figyelembe venni szekciómodellezéssel. 

Ilyen hidaknál teljes aeroelasztikus modellek ("full aeroelastic models") készülnek. Az 

aeroelasztikus modellekkel figyelembe lehet venni speciális terhelési eseteket, mint például 

alaprajzilag ferde szélirányok. Széllökés esetében ez az eset mértékadó is lehet [72, 78]. A 

ferde szélirányok mellett a szél struktúrája is lényeges, hiszen nagy fesztávok esetében a 

térbeli és idıbeli korreláció csökken, ami kedvezıbb helyzetet eredményez a konstans 

áramláshoz képest. Ezen hatások figyelembe vételére aeroelasztikus modelleket kell készíteni. 

 

6. 2. Az aeroelasztikus szélcsatorna modell 
 
6. 2. 1. Az aeroelasztikus szélcsatorna modell bemutatása 
 
A 34. ábrán egy teljes aeroelasztikus szélcsatorna modell látható, ami a késıbb bemutatásra 

kerülı háromdimenziós numerikus megoldások validációjára készült. Ez a szélcsatorna 

modell tehát nem egy valós hídszerkezet modelltörvények alkalmazásával készített modellje, 

hanem egy "önálló" mechanikai rendszer. A modell merevségét egy belsı alumínium rúd 

szolgáltatja. Erre a rúdra 200 mm hosszúságú balsa elemek kerültek rögzítésre. A 32. ábrán a 

modell oldalnézete, a 33. ábrán a keresztmetszet látható. A modell egy áramvonalas hídpályát 

reprezentál. Ezt a keresztmetszetet azért választottam, mert elızetes numerikus tapasztalataim 

alapján a CFD szimuláció szempontjából ez a legkevésbé erıforrás-igényes, így a 3D 

szimuláció megvalósítható. Repülıgép szárnyak aerodinamikai stabilitásvizsgálatánál szintén 

durva hálózások figyelhetık meg [11, 37, 74], melyekhez kis számítási idı is elegendı.  
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Az alumínium rúd mindkét végén teljesen befogott. A fiktív hídpálya hossza 2600 mm, ami 

túl nagy belógást eredményezett, ezért 6 darab felfüggesztést alkalmaztunk. A függesztı 

elemek 0,5 mm átmérıjő acélhuzalok, melyeket rugókkal tettünk lágyabbá, így megalkotva 

egy flexibilis rendszert, amely a szélcsatorna mérési tartományában belebegést tud mutatni. A 

"lágyító" rugók merevsége k=230 N/m. Az alumínium rugalmassági modulusa E=6.90·1010 

N/m², sőrősége ρ=2620 kg/m³. A felhasznált balsafa sőrősége ρ=123 kg/m³. Az aeroelasztikus 

modell a szélcsatornában a 34. ábrán látható. A 200 mm hosszú merev szegmensek között 0,5 

mm szélességő hézagot hagytunk, ezzel az aeroelasztikus mozgást nem gátoljuk. 

 
 

32. ábra: A modell oldalnézete 
 

 
 

33. ábra: A modell keresztmetszete 
 

     
 

34. ábra: A modell elhelyezése a szélcsatornában 
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A híd mozgásának mérésére a középsı balsa szegmens két oldalán piezoelektromos 

gyorsulásérzékelıket rögzítettünk, amelyekkel a függıleges és rotációs gyorsulásokat lehetett 

mérni. Elsı lépésként a szerkezet sajátfrekvenciáit mértük szél nélküli esetben. Az elsı 

lengésalak szimmetrikus hajlító lengés, amihez 1,62 Hz frekvencia tartozik. Az elsı csavaró 

lengésalak szintén szimmetrikus, 5,55 Hz frekvenciával. A csavaró lengés logaritmikus 

dekrementuma δ=0,02. A FEM modell megalkotásánál a mért paramétereket figyelembe 

vettük, ezáltal a szélcsatorna modell mechanikai viselkedését a lehetı legjobban tudtam 

közelíteni. A méréseket alacsony turbulencia szint (~5%) mellett végeztük. 

 
6. 2. 2. Az aeroelasztikus szélcsatorna modell mérési eredményei 
 
A mért gyorsulásjelek szőrésével és kétszeri integrálásával elıállítottam a függıleges 

kitéréseket és elfordulásokat. A belépı szélsebesség tartomány 3 m/s értéktıl 10,4 m/s értékig 

változott. A rotációs amplitúdókat a szélsebesség függvényében a 35. ábrán mutatom be. A 

rotációs amplitúdók 9 m/s szélsebesség alatt kicsik, 9,5 m/s szélsebesség felett azonban már 

rohamosan nınek. A mérést 10,4 m/s értékig végeztük, ahol a mozgás amplitúdói erısödtek,
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35. ábra: A rotáció amplitúdója a 
szélsebesség függvényében 

így ez a szélsebesség már egyértelmően a 

kritikus érték felett van. A kritikus 

szélsebességet extrapoláció segítségével 9,7 

m/s nagyságúra becsültem. A 36. ábrán 

körülbelül 10 m/s szélsebességnél mutatom a 

deformált hídpályát. Jól láthatóan kialakult a 

kapcsolt belebegést jellemzı deformáció; a 

csavarási középvonal körüli csavaró és a 

hajlító lengés együttesen van jelen. 

 

        
 

36. ábra: A deformált hídpálya két idıpillanatban 10 m/s szélsebességnél (VID-5) 
 

VID-5 
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6. 3. Az aeroelasztikus numerikus modellek 
 
6. 3. 1. Szerkezetdinamikai modellek 
 
A kapcsolt szimuláció végrehajtásához elsıként a híd szerkezetdinamikai modelljének 

megalkotása a feladat. A mechanikai modellt az Ansys mechanical classic moduljával 

építettem fel. Elsıként egy rúdmodellt készítettem, amely alkalmas a sajátfrekvenciák és 

sajátalakok számítására. A modell a 37. ábrán látható. Az alumínium rudat BEAM4 elemmel 

modelleztem, ami 6 szabadságfokkal rendelkezik mindkét csomópontján. A balsa elemekhez 

szintén ezt az elemet használtam. A függesztı rudakat LINK8 térbeli rácsrúd elemmel 

modelleztem, amely kizárólag húzás-nyomás igénybevételeket vesz figyelembe. A híd két 

végén mind a rúdelem, mint a kábelelemek teljesen befogottak. A sajátfrekvenciák és 

sajátalakok a 38. ábrán láthatók. 

 
 

37. ábra: A kisminta hídszerkezet rúdmodellje 
 

  
 

38. ábra: A híd két sajátfrekvenciája és sajátalakja 
(zárójelben a mért értékek) 
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Klasszikus belebegés számításhoz a rúdmodellek megfelelı eredményeket szolgáltatnak, ami 

a sajátalakokat és sajátfrekvenciákat illeti. A háromdimenziós kapcsolt szerkezetdinamikai-

áramlási szimulációk esetében azonban héjelemekbıl készült végeselemes modellre van 

szükség az Ansys programot alkalmazva. Az Ansys 12.1 verziójában a kapcsolást a szoftver 

automatikusan végzi el, implicit technikával. Egyik kulcslépés a kapcsolási felület definiálása, 

amin a CFD és FEM közötti kommunikáció történik. A vizsgált hídmodell esetében ez a 

felület nyilvánvalóan a híd külsı kontúrfelülete lett. A modell a 40. és a 41. ábrákon látható. 

A legösszetettebb feladat a mechanikai paraméterek definiálása volt oly módon, hogy a 

végeselemes héjmodell a szélcsatorna modellel azonos dinamikai jellemzıket mutasson. Ezt 

azért nehéz biztosítani, mert a szélcsatorna modell egy belsı alumínium rúdból áll, amelyre 

diszkrét pontokon balsa elemek kerültek. Ezzel szemben a héjmodell kontinuum modell, 

amiben nem lehet középsı rúdelem és merev balsa elemek. A problémát úgy oldottam meg, 

hogy a külsı (zárt keresztmetszetet alkotó) héjelemek tulajdonságait hangoltam; a vastagság 

és a rugalmassági modulus megfelelı beállításával elértem, hogy a héjmodell a kívánt 

dinamikai paraméterekkel rendelkezzen. Elsıként a torziós merevséget állítottam be a 46-os 

Bredt-képlet alkalmazásával: 

ν)2(1

E

K

t4A
GI

2

t +
= .                       (46) 

 
A 46-os képletben tI  a torziós merevség, G a nyírási modulus, A és K a keresztmetszet 

területe és kerülete, E a rugalmassági modulus, ν a Poisson-tényezı. A t vastagságot 0,004 

méterre vettem fel. A rugalmassági modulus hangolásával sikerült az elsı csavaró frekvenciát 

megfelelıen közelítenem. A Poisson-tényezı változtatásával pedig az elsı hajlító frekvenciát 

is beállítottam. A végsı paraméter értékek: E=3,874·106 N/m² és ν=0,31. Tekintettel arra, 

hogy egy 30-2 mm szelvényő alumínium rúd merevségét kívánjuk helyettesíteni egy 

lényegesen nagyobb keresztmetszető, a híd keresztmetszetével azonos "csıvel", a héj 

merevsége igen kicsire adódott. Ennek a következménye az lett, hogy a felületre merıleges 

terhek hatására (mint amilyen az aerodinamikai nyomás) nagy deformációk lépnek fel, ami a 

szélcsatorna modellnél nyilvánvalóan nem fordul elı. A probléma megoldására a "csı" belsı 

részét térfogati végeselemekkel töltöttem ki, ami által a modell nem deformálódik a felületre 

merıleges áramlási erık hatására. A balsafa sőrőségét a kitöltı térfogat elemekre definiáltam. 

Az alumínium rúd és az egyéb kiegészítı elemek tömegét (függesztı kábelek, csavarok, 

teherelosztó lemezek) a sőrőség megfelelı növelésével vettem figyelembe. 
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Dinamikai számításoknál a csillapításnak a legtöbb esetben kiemelt szerepe van. Az Ansys 

programrendszerben szereplı FSI szimuláció csak Rayleigh-féle csillapítással kombinálható. 

Ez azért probléma, mert a szerkezeti csillapítást frekvencia-független modellel kívánatos 

figyelembe venni. A Rayleigh-féle csillapítással nem lehetséges azonos csillapítási paraméter 

megvalósítása a frekvencia függvényében, de kevés számú modellezendı frekvencia esetében 

a csillapítási paraméter jól közelíthetı. A szélcsatorna modell torziós frekvenciájához
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39. ábra: A szélcsatorna modell és a FEM 
modell (piros) százalékos csillapítása 
 

 

tartozó logaritmikus dekrementum 0,02δ = , 

amibıl a százalékos csillapítás értéke 

0,0032δ/2πξ == . Ezt az értéket kellett a 

Rayleigh-konstansokkal közelíteni a 

ξ2ωβωα ii =+  képlettel a kívánt i-edik iω  

körfrekvenciára. A 39. ábrán a kívánt és az 

elért csillapítási értékek láthatóak a frekvencia 

függvényében. A 4-5 Hz közötti tartományon 

a csillapítási paramétert igen jól közelítettem. 

A Rayleigh-konstansok: α=0,12, β=0,00008. 

 

 
 

40. ábra: A híd héjmodellje, részlet a támasznál 

Csak normálerıket 
felvevı elemek 

Fix megfogás 

Fix megfogás 

Középvonalon: 
oldalirányú 
megtámasztás 

Külsı felületen: 
felületszerkezeti 
végeselemek 
Belsı térben: 
térfogati 
végeselemek 
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41. ábra: A híd héjmodellje 
 
A héjmodellel számított sajátalakok és sajátfrekvenciák a 42. ábrán láthatóak. A megfelelı 

lengésalakok jól egyeznek a rúdmodellel, valamint a frekvenciákat is sikerült pontosan 

beállítani, így a modellt megfelelınek találtam az FSI szimulációhoz. A sajátalakokat és a 

sajátfrekvenciákat elsırendő módszerrel számítottam, a kábelerık hatását a merevítı tartóra 

nem vettem figyelembe. 

            
 

      
 

42. ábra: A héjmodell sajátalakjai és sajátfrekvenciái (mért frekvenciák zárójelben) 
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6. 3. 2. Aerodinamikai modellek 
 
Az aerodinamikai jellemzıket elsıként kétdimenziós CFD hálózással határoztam meg a 

kényszermozgatásos eljárással. A CFD modell a 43. ábrán látható. A korábban ismertetett 

módon a hídkontúrt transzlációs és rotációs mozgatásnak vetettem alá. A hídkeresztmetszetre 

ható felhajtóerıket és nyomatékokat rögzítettem, és a bemutatott módon származtattam a 

belebegési együtthatókat. A szimulációt Fluent szoftverrel végeztem. 

         
 

43. ábra: A 2D CFD háló a szélcsatorna modell keresztmetszete körül 
 
A hálózási stratégia megegyezik a korábbi 2D hálózásoknál alkalmazottal, amit 

kényszermozgatásra dolgoztam ki. A mozgatási frekvencia az összes esetben 6,00 Hz (a 

kisminta modell rotációs sajátfrekvenciája 5,55 Hz), a belépı szélsebesség azonban változó. 

A transzlációs mozgás amplitúdója 20 mm, a rotációé 0,1744 rad (10 fok). A cellaszám 

12590. A k-ε turbulencia modellt használtam a szekció vizsgálatoknál tett megállapításoknak 

megfelelıen. Az idılépés 0,00001 s. A hálózást és az idılépést igen finomra választottam, így 

a szükséges pontosság eléréséhez biztosítottam a numerikus feltételeket. A korábban 

ismertetett 2D modellezési stratégia ebben az esetben is biztosította a megfelelı háló 

minıséget a teljes szimuláció során, az egyes cellák nem torzulnak túlzott mértékben, amibıl 

numerikus pontatlanságok származhattak volna. A 44. ábrán a hídpálya és a körülötte levı 

merev-test régió látható a rotációs kényszermozgatás esetében, két idılépésben. 

       
 

44. ábra: A numerikus háló rotációs mozgatásnál két idıpillanatban 
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A szimuláció során a belépı szélsebesség értékek U: 4,80, 9,60, 14,40, 19,60 és 24,00 m/s, 

így a transzlációs és rotációs mozgatásokhoz 5-5 futtatás tartozik. A végsı idıpont 0,50 s, így 

egy szimulációhoz 50.000 idılépés tartozik. A redukált szélsebességek rendre Ured: 4, 8, 12, 

16 és 20. A CFL szám (az egy idılépés alatt a folyadék által megtett út és a cellaméret 

hányadosa, M3-1) a legnagyobb belépı szélsebesség (24,00 m/s) esetében is 1 alatt marad a 

teljes számítási tartományon. A sebességkontúr ábrája két idıpillanatban a 45. ábrán látható. 

     
 

45. ábra: A sebességmezı-nagysága a keresztmetszet körül két idıpillanatban 
 
A háromdimenziós kapcsolt szimuláció végrehajtásához háromdimenziós CFD hálózásra van 

szükség. A cellaszám háromdimenziós háló esetében igen nagy lehet, így a cellaszámot 

optimalizálni kellett a számítási idı csökkentése érdekében. A háromdimenziós hálózást egy 

durvább kétdimenziós háló "kihúzásával" készítettem el. Ez a kétdimenziós háló csupán 958 

cellát tartalmaz, amit 2,60 m hosszon 52 darabra osztva húztam ki, összesen 49.816 

háromdimenziós cellát képezve. A fal melletti cellaméret növelésével növelhetı az idılépés 

anélkül, hogy a CFL szám 1 fölé emelkedne. Az idılépést így 0,0008 s értékre vettem fel. A 

2,60 m hosszú hídpályát 13 részre osztottam, melyeken a felhajtóerıket és nyomatékokat 

egyenként számítani lehet. 

A kétdimenziós számítások esetében a már ismertetett eljárással sikerült a mozgatás során a 

megfelelı háló-minıséget megırizni. A háromdimenziós cellák esetében azonban nem 

lehetséges a hídpályával együtt mozgó merev hálózást definiálni, mivel az korlátozná a 

háromdimenziós mozgást. Ennek következtében a határréteg cellák kis mértékben 

deformálódnak, de ennek a mértékét korlátozni lehet. A dinamikus hálózást - a kétdimenziós 

hálózással ellentétben - a program beépített, rugó-analógiát alkalmazó "simító" dinamikus 

hálózásával valósítottam meg. A rugómerevségeket a kis hosszúságú, azaz a hídhoz közeli 

határréteg cellák éleinél levı rugók esetében nagymértékben megnöveltem, ezáltal a 

határréteg cellák torzulása elenyészı lett. A határréteg cellák nagy mérete miatt ebben az 

esetben elegendı a program által ajánlott dinamikus háló alkalmazása. A számításhoz a k-ε 

modellt használtam, mint a 2D esetben. A numerikus háló és a peremfeltételek a 46. és a 47. 

ábrákon láthatóak.  
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A belépı felületen "velocity inlet", a kilépı felületen "outflow", alul és felül "wall"  

peremfeltételt alkalmaztam "free slip" feltétellel, azaz a fallal párhuzamos áramlást nem 

korlátozzuk. Az oldalsó felületek "symmetry", a hídpálya "wall"  peremfeltételeket kaptak. A 

fent bemutatott háromdimenziós hálózás alkalmazható kapcsolt szimulációhoz vagy új 

technikák kifejlesztésére nyílik lehetıség, mint a késıbb ismertetésre kerülı "modális 

belebegési együtthatók" módszere. Bármelyik esetben használjuk a háromdimenziós CFD 

hálót, meg kell gyızıdni annak megfelelıségérıl; a kritikus szélsebesség meghatározásához a 

felhajtóerıket és a nyomatékokat megfelelı pontossággal kell számítani. A pontosság 

ellenırzése azért különösen fontos, mert a számítási idı csökkentése érdekében a hálóméretet

 

 
 
46. ábra: A háromdimenziós numerikus háló 
 

  
47. ábra: A peremfeltételek 
 

és az idılépést is nagyra 

választottam. Numerikus áramlási 

szimulációk esetében a 46. ábrán 

látható hálózás igen durvának 

tőnik, de az aerodinamikai 

instabilitási problémák esetében, 

áramvonalas keresztmetszeteknél 

és közel zérus támadási szögnél 

elfogadhatóak a nagymérető cellák 

a fal mellett is. Hasonló hálózást 

repülıgép szárnyaknál láthatunk 

[11, 37, 74]. A háromdimenziós 

vizsgálatot az Ansys-CFX szoftver 

segítségével végeztem el, ami 

beépített szerkezetdinamikai-

áramlási ("Multifield solver") 

kapcsolási modullal rendelkezik. A 

kapcsolt szimuláció végrehajtása 

elıtt teszteltem és optimalizáltam 

az Ansys-CFX áramlási modulját. 

A cél a lehetı legkisebb cellaszám 

az aerodinamikai erık elegendıen 

pontos számítása mellett. 
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Az Ansys-CFX lehetıséget biztosít arra, hogy a kiválasztott tartományra egy tetszılegesen 

definiált térbeli és idıbeli mozgást adjunk meg. Ennek megfelelıen a 2D szimulációkhoz 

hasonlóan a hídpályára transzlációs és rotációs mozgatást adtam meg. Kérdés természetesen 

az, hogy milyen térbeli függvénnyel adjuk meg a mozgást. Mivel a belebegés során a 

megfelelı csavaró és hajlító lengésalakok dominálnak, célszerőnek látszott a hídmodell ezen 

lengésalakjait alapul venni [63]. A középsı metszısíkon levı hálózás rotációs deformáció 

alatt a 48. ábrán látható. Láthatóan a határréteg cellák nem torzulnak a szimuláció során. A 

2D szimuláció eredményeivel való összehasonlíthatóság kedvéért a maximális amplitúdók a 

2D szimulációk során használtakkal azonosak (transzláció: 20 mm, rotáció: 10 °). A redukált

 
 
48. ábra: A 3D numerikus háló torzulása a 
rotációs kényszermozgatás során 
 

szélsebesség értékek szintén azonosak (4, 

8, 12, 16 és 20). Az összehasonlításhoz a 

középsı 20 cm hosszú szegmensre ható 

felhajtóerı és nyomaték idısorokat 

győjtöttem ki. A 3D CFD szimuláció 

során a középsı metszetbıl számított 

belebegési együtthatókat a 49. ábrán 

mutatom be. Az ábrán szerepelnek a 2D 

(Fluent) szimulációhoz tartozó 

eredmények és a Theodorsen-féle síklap 

elmélettel számított együtthatók is.

Megállapítható, hogy a 3D szimulációval meghatározott együtthatók közel esnek az analitikus 

eredményekhez, valamint a nagyobb térbeli és idıbeli felbontással készített 2D szimuláció 

eredményeihez is. A belebegés számításhoz fontos együtthatók esetében (H3*, A2* és A3*) az 

egyezés tökéletes (a 2D és a 3D numerikus megoldások között). Az áramlási együtthatók 

elemzése nagymértékben segíti a keresztmetszet belebegéssel szembeni ellenállásának 

megértését, különösképpen az A2* együttható esetében. Az A2* együttható a keresztmetszet 

szögsebességének hatását jelenti a hídpályára ható nyomatékra (19-es kifejezés, 25. oldal), így 

meghatározó szerepe van a kritikus szélsebesség alakulásában. Ha az A2* negatív, a rotációs 

mozgáshoz pozitív csillapítás tartozik, ami növeli a kritikus szélsebességet. Ebben a 

fejezetben vizsgált áramvonalas keresztmetszet esetében a teljes redukált szélsebesség 

tartományon negatív az A2* értéke. Az FSI számítások számára megalkottam egy optimált 3D 

CFD hálót, amely megfelelı pontossággal és elfogadható számítási idıvel adja az áramlási 

erıket, így fel lehet használni a kapcsolt feladatokhoz. 
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A számított belebegési együtthatók a 49. ábrán láthatók. 
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49. ábra: A számított belebegési együtthatók 
kör: analitikus (Theodorsen-elmélet), négyzet: 2D_CFD, háromszög: 3D_CFD 
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6. 3. 3. Kapcsolt szimuláció implicit kapcsolási technika alkalmazásával 
 
A 3D kapcsolt áramlási-szerkezetdinamikai számítások végrehajtásához szükséges FEM és 

CFD modellek rendelkezésre állnak. A körültekintıen megalkotott modellek segítségével a 

kapcsolt számítás az Ansys beépített MFX ("Multifield solver") moduljával végezhetı el. A 

számítás a szerkezetdinamikai fizikai részt tekintve egy idılépéses dinamikai számítás, 

amihez a program a Newmark-β módszert alkalmazza. A CFD számítás a korábban 

ismertetett véges térfogatok módszerével történik a CFX modul esetében. A megoldás során 

elsıként a testre ható erıket számítja a program. A kiszámított felületi nyomásokat a 

szerkezeti végeselemek eljárásánál ismert bázisfüggvényekkel redukálja a program a 

csomópontokra. Az áramlási terhekbıl és a csillapítási- valamint tehetetlenségi erıkbıl 

számításra kerül a hídpálya elmozdulása. Egy idılépésen belül a program végrehajt egy belsı 

iterációt (implicit kapcsolás), amelyben a felületi nyomásokat és deformációkat többször 

kiszámítva vizsgálja a felületre ható áramlási erık konvergenciáját. Az említett konvergencia 

kritérium teljesüléséig a program nem lép a következı idılépésre. A kezdeti feltételek helyes 

megválasztása fontos kérdés ennél a számításnál. A fı célkitőzés a belebegéshez tartozó 

mozgás számítása, amihez igen sok idı lenne szükséges deformálatlan hídpályából, mint 

kiindulási feltételbıl indulva. Emiatt az elsı 20 idılépésben perturbációs nyomatékot 

alkalmaztam, amivel a folyamat felgyorsítható. 

-0.30

-0.20

-0.10

0.00

0.10

0.20

0.30

0.00 0.20 0.40 0.60

t [s]

R
O

T
Z

 [r
ad

]

U=9

U=12

U=15

  

-0.30

-0.20

-0.10

0.00

0.10

9 12 15

U [m/s]

δ
 [-

]

Ucr=10.2m/s

 
 

50. ábra: A hídpálya közepének szögelfordulása különbözı szélsebességeknél (baloldal) és a 
csillapítás logaritmikus dekrementuma (jobboldal) 

 
A 20. idılépéstıl a hídpálya annyira deformált, hogy elegendı öngerjesztett erı generálódik a 

belebegés beindulásához. A számítást 9, 10 és 12 m/s szélsebességeknél végeztem el. A 

hídpálya középsı pontjának rotációs mozgását az 50. ábrán mutatom be. Az ábra jobboldalán 

a rotációs mozgások csillapításai is láthatóak. Megfigyelhetı, hogy 9 m/s esetében a 

logaritmikus dekrementum pozitív, 12 m/s esetében azonban már negatív.  
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Interpolációval a kritikus szélsebesség 10,2 m/s. A deformált hídpálya a körülötte levı 

áramvonalakkal négy idılépésben az 51. ábrán látható. A hídpálya egy tipikus kapcsolt flutter 

alakot mutat, melyben a rotációs és transzlációs dinamikai sajátalakok egyszerre jelen vannak. 

Egy szimulációs eset körülbelül 8 napot igényel (Intel Quad Q6600 2,40 GHz, RAM: 8 Gb, 4 

magos számítás). Az idılépés ∆t=0,0008 s, összesen 1000 idılépéssel, a záró idıpont 0,80 s. 

        

        
 

51. ábra: A deformált hídpálya négy idıpillanatban (U=12 m/s) 

 
6. 3. 4. Kapcsolt szimuláció explicit kapcsolási technika alkalmazásával 
 
Az elızı pontban bemutattam egy szimulációt, melyben az Ansys implicit kapcsolási eljárását 

alkalmaztam. Ahogyan említettem, a számítás rendkívül idıigényes, ezért egy alternatív 

megoldást kerestem a számítási idı csökkentésére háromdimenziós FSI feladatok kezelésére. 

A megoldáshoz a modálanalízist alkalmaztam a szerkezetdinamikai számítások tekintetében. 

A belebegéshez csak az elsı hajlító és az elsı csavaró lengésalakokat használtam fel, így a 

szerkezetdinamikai számítási és tárolási igényt jelentısen redukáltam. Hasonló modális 

redukciót repüléstechnikában [11, 37, 74] vagy jármődinamikai feladatoknál találunk [24]. Az 

aerodinamikai erıket a Fluent programmal számítottam, a kapcsolást pedig a szekció 

modelleknél már tesztelt explicit eljárással oldottam meg. Az explicit eljárásnak megfelelıen 

minden idılépésben csupán két skalár-egyenletet kell megoldani az ismeretlen elmozdulás 

vektor számítására, így a számítás (ezen része) rendkívül gyors. Az explicit eljárásra a szekció 

modelleknél használt felhasználói programot (UDF) fejlesztettem tovább háromdimenziós 

esetre. A számítást az elızıekben bemutatott módon végeztem el, azaz kezdeti zavarást 

alkalmazva a szerkezet szabadlengését számítottam különbözı szélsebességeknél. A zavarást 

a csavaró lengésalakra alkalmaztam 100 idılépésen keresztül. A modális terheket az egyes 

felületi cellákra ható nyomások numerikus integrálásával állítottam elı. 
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A modális terheket a modálanalízisnél megszokott módon, a tényleges megoszló teher és a 

lengésalak-függvények szorzataként állítottam elı. A felületi megoszló terhek esetében ezt az 

dxdzz)(x,p(z)Φf
L

0 ydispF ∫ ⋅= , 

 

)dxdzy(yz)(x,p(z)Φdxdzz)(x,px(z)Φf C

L

0 xrot

L

0 yrotM −⋅⋅+⋅⋅= ∫∫                (47) 

 
szerinti integrálokkal fejeztem ki a hajlító- és csavaró lengésalakoknak megfelelıen. Az 

integrál kifejezésekben Φ a lengésalak függvények (hajlító és csavaró), p a felületi nyomás, z: 

hídtengely iránya, y: függıleges irány, x: keresztirány. A rotáció esetében a vízszintes 

nyomások erıkarjából az adott metszet nyírási középpontjának aktuális függıleges helyzetét 

le kell vonni (yC), így a nyírási középpontra (ez esetben a súlypontra) ható nyomatékot 

kapjuk. Az integrálokban szereplı függvények a Fluent-bıl véges felületekre kinyerhetık, így 

végül szorzatok összegzésére kellett egy rutint írni. Az 52. ábrán 9 m/s szélsebességnél 

látható a deformált hídpálya két idıpillanatban. A megoldásban a teljes rendszert magában 

foglaló megközelítéshez képest csak az általunk választott lengésalakok jelennek meg. 

       
 

52. ábra: A deformált hídpálya két idıpillanatban (U=9 m/s) 
 
Az M6-1 mellékletben a korábbiakhoz hasonlóan ellenıriztem az idılépés konvergenciáját. A 

dt=0,0004 s után a dt=0,0002 s már konvergenciát mutat, ezért ezt az idılépést alkalmaztam.
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53. ábra: A hídpálya közepének 
szögelfordulása két különbözı 
szélsebességnél 

A kritikus szélsebesség 8,4 m/s értékre 

adódott, melyet az 53. ábrán bemutatott 

rotáció csillapításából számítottam lineáris 

interpolációval. A belebegésnél látható 

mozgás alakra egyezik az aeroelasztikus 

szélcsatorna kísérleteknél tapasztaltakkal. 

Az Ansys implicit eljárásával egyezı 

mennyiségő idıtartamhoz itt csak 4 óra 

számítási idı szükséges, azonos 

számítógépes háttérrel, de csak 1 maggal. 

VID-6 
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7. A modális belebegési együtthatók 

7. 1. A modális belebegési együtthatók matematikai háttere 
 
Ebben a fejezetben egy általam kidolgozott új eljárást ismertetek, amely a 3D CFD modellre 

épül, de nem kapcsolt szimuláción alapszik, hanem a klasszikus belebegési együtthatók 

elméletébıl származtattam [68]. A korábban ismertetett kiindulási egyenleteket újra 

bemutatom, majd átalakítom a modálanalízis segítségével egy kvázi háromdimenziós 

módszerré, amit még tovább fejlesztve a módszer az elızı fejezetben bemutatott 3D FSI 

eljárással lesz ekvivalens. Az alábbi 48-as dinamikai alapegyenletben M  a tömegmátrix, C a 

csillapítási mátrix, K  a merevségi mátrix, x az elmozdulások vektora, q a tehervektor, 

melynek elemeit a 18-as és 19-es kifejezésekben ismertettem: 
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Ha a megoldást a 49-es komplex alakban keressük (ω  az ismeretlen komplex frekvencia, 

1-i =  a komplex egység) a 18-as és 19-es kifejezések az 50-es és az 51-es formát öltik: 
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A belebegési együtthatókat az 52-es összefüggésekbe helyettesítjük, ahol a ijc  kifejezések a 

redukált szélsebességek függvényei: 
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Az 50-es, 51-es és 52-es kifejezésekkel az 53-as és 54-es erıket kapjuk, melyekbıl az 55-ös L  

mátrixot képezhetjük, ami a redukált szélsebesség és a belebegési együtthatók függvénye: 

)α~bch
~

(cρπbωF hαhh
22 += ,                    (53) 
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A csillapítási mátrixot az 56-os alakban keresve [23] ( 2ξγ =  a csillapítási paraméter) a 48-as 

egyenlet az 57-es alakot ölti, amiben a tehervektort az 58-as összefüggéssel számítjuk: 

KC
ω

γ= ,                       (56) 

 
qxKxM =++− ~)γi(1~ω2 ,                    (57) 

 
xLq ~ω2= .                       (58) 

 
Az 57-es és az 58-as egyenletekbıl az 59-es sajátérték-sajátvektor problémára jutunk, aminek 

nem triviális megoldása a 60-as determináns megoldásából adódik: 

[ ]{ } 0~)(Uω)γi(1 red
2 =⋅+−+ xLMK ,                  (59) 

 

[ ] 0)(Uω)γi(1 red
2 =+−+ LMK .                   (60) 

 
A 60-as probléma megoldása egyszerő, mivel a mátrixok mérete 2x2-es. Levezetésének 

ismertetése az alább bevezetendı új módszer kidolgozása miatt volt szükséges. A 60-as 

determináns egy két-szabadságfokú rendszer kritikus szélsebességét adja meg. Emiatt a 

módszer alkalmazásához a vizsgált hídpályát két-szabadságfokú rendszerré kell redukálni,

 
 

54. ábra: Egy 200 mm hosszúságú híd-
szegmens az aeroelasztikus rendszerben 

ami sok esetben erıs közelítésekhez vezet. A 

két-szabadságfokú közelítés nem veszi 

figyelembe például a szerkezet hosszirányú 

kiterjedését, ami pontatlan eredményeket 

adhat. Emiatt továbbfejlesztettem a módszert 

az irodalomban található eljárásokhoz 

hasonlóan, de az új modális módszer 

kifejlesztésére alkalmas módon. 
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A továbbfejlesztéshez tekintsük az 54. ábrán levı i-edik szegmensre ható erıket. A teljes 

hídpálya 13 szegmensbıl áll, így az L  mátrix a 61-es kifejezés alapján kiterjeszthetı: 
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A 61-es mátrixszal a hídpályát - az aeroelasztikus szélcsatorna modellhez hasonlóan - 13 

csomópontból álló rendszerként képzeljük el, aminek minden csomópontja két-

szabadságfokú, és felhajtóerı valamint nyomaték hat rájuk. Az L  mátrix így 26x26 mérető 

lesz. A modálanalízis alkalmazásával a 62-es alakban keressük a megoldást, és a 63-as 

összefüggéseket felhasználva a 64-es feladat adódik: 

yVx ~~ = ,                      (62) 
 

ALVV =T , EMVV =T , 2
0r

T ω=KVV ,                   (63) 

 

[ ] 0)(Uω)γi(1 red
22
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Hasonló megközelítést találunk hidak esetében más szerzık munkájában is [13, 56, 76]. 

Starossek [68] a frekvencia térben dolgozta ki a háromdimenziós rendszerre a számítási 

eljárást, de nem használta ki a dinamikai sajátértékek és sajátvektorok nyújtotta lehetıségeket. 

A 62-es egyenletben V a sajátvektorok mátrixa, ami két oszlopvektorból áll a két választott 

sajátvektor felhasználásával. A 64-es összefüggésben E az egységmátrix, 0rω  a híd r-edik 

sajátkörfrekvenciája. A 64-es egyenlet megoldási stratégiája a két-szabadságokú 

rendszerekével teljesen azonos, ráadásul a rendszer mérete a két-szabadságfokú rendszerével 

egyezıen 2x2-es, amennyiben két sajátalakot veszünk bele a számításba. További elıny, hogy 

több sajátalakot is figyelembe lehet venni, amennyiben az szükségesnek látszik. A 64-es 

egyenlet egy kvázi háromdimenziós megközelítés, amely hasonlít az irodalomban fellelhetı 

módszerekhez, de ebben az alakjában szükséges a továbbfejlesztéséhez. A módszer 

figyelembe veszi a hídpályának a hossz mentén történı alakváltozását az áramlási erıkre. 

Hiányossága azonban, hogy az egyes hídpálya elemeket az áramlás szempontjából független 

rendszernek tekinti, tehát nem veszi ténylegesen figyelembe az áramlás és a szerkezet 

mozgása közötti háromdimenziós interakciót. 
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Emiatt ezt a megközelítést kvázi háromdimenziós eljárásnak nevezzük. A módszert még 

tovább fejlesztettem a háromdimenziós CFD modell eredményeire támaszkodva. A 64-es 

egyenletben szereplı kifejezéseket egyszerően elıállíthatjuk. Az A mátrixot adott redukált 

szélsebesség felvétele után a V és L  mátrixok felhasználásával képezzük. A modális 

belebegési együtthatók kidolgozásához az A mátrixot kell részletesen megvizsgálni; az L  

mátrix V mátrixszal való kétoldali beszorzása ( ALVV =T ) után a 65-ös kifejezés adódik: 
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Az A mátrix elemei az 52-es ijc  kifejezések, melyeket a V mátrix megfelelı elemeivel 

szorzunk. A cél az A mátrix elemeinek elıállítása a háromdimenziós CFD számítás 

eredményeire támaszkodva. A korábban említetteknek megfelelıen a 3D CFD modellen a két 

kiválasztott sajátalak szerinti kényszermozgatást alkalmaztam, melyek az 1. (hajlító) és a 4. 

(csavaró) sajátalakok  (55. ábra). 

          
 

55. ábra: A kiválasztott lengésalakok és sajátfrekvenciák 
 

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

0.00 1.30 2.60

x [m]

U
Y

 [-
]

FEM

Curve f it

 

0.00

4.00

8.00

12.00

16.00

20.00

0.00 1.30 2.60

x [m]

R
O

T
Z

 [-
]

FEM

Curve fit

 
 

56. ábra: A kiválasztott lengésalakok közelítése periodikus függvényekkel 
(baloldal: hajlító lengésalak, jobboldal: csavaró lengésalak) 
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A háromdimenziós kényszermozgatáshoz pontosan meg kell adni a hídpálya pontjainak 

mozgását térbeli és idıbeli függvényekként. A tömegmátrixra normált sajátvektorokat szinusz 

és koszinusz függvényekkel közelítettem (56. ábra). A hajlító lengést a 66-os, a csavaró 

lengést a 67-es térbeli-idıbeli függvényekkel adtam meg:  

[ ] )πf)t2sin((2/hπ/L))2cos(z1t)(z,h 0 ⋅⋅−= ,                  (66) 

 
[ ] )t)πf2sin((α))L/πsin(zt)(z,α 0 ⋅⋅= .                  (67) 

 
A fenti mozgásfüggvények megadják a hídpálya minden pontjának függıleges h kitérését (66-

os képlet) és az α csavarodást (67-es képlet) adott t idıpontban, a pályatengely z 

koordinátájának függvényében. A hajlító lengés maximális amplitúdója h0=20 mm, a rotáció 

maximális értéke α0=0,1744 (10º), a mozgatási frekvencia f=6,00 Hz. A háromdimenziós 

kényszermozgatás lehetıvé teszi, hogy az aerodinamikai erıket számítsuk az összes 200 mm 

hosszú szegmensen, így minden szimulációs esethez 13 felhajtóerı és 13 nyomatéki idısor 

tartozik. Az M7-1 mellékletben az 1. , a 4. és a 7. szegmensekre ható nyomatéki 

idıfüggvények láthatóak (Ured=8, rotáció). A modális kényszermozgatás eredményeképpen 

elıálló aerodinamikai erık felhasználásával a 65-ös kifejezés a 68-as egyenletté írható át.  
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ĉbĉ
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A kalap jelöli, hogy az Â  mátrixot a háromdimenziós CFD szimuláció eredményeibıl állítjuk 

elı. Az Â  mátrix elemeit az 52-es összefüggéssel analóg módon állíthatjuk elı, de a 

szekcióra vonatkozó belebegési együtthatók helyett új kifejezéseket vezettem be. Ezek a 69-es 

egyenletek, melyeket a háromdimenziós modális kényszermozgatásból származtattam, ezért 

modális belebegési együtthatóknak ("modal flutter derivatives") neveztem el. 

Az eljárásban a hídpályát az egyes sajátalakokkal arányos alak szerint mozgatjuk, ezért a 

keletkezı aerodinamikai erıket az i-edik csomóponton arányosnak feltételezhetjük a 

sajátvektor megfelelı elemével az adott pontban. Emiatt a 65-ös képletben az egyik V 

mátrixszal való szorzást az erık már magukban foglalják, így a 65-ös képletben szereplı 

összegzés helyettesíthetı a 69-es képletben szereplı összegzéssel, ahol csak egyszer kell a 

sajátvektorok megfelelı elemeivel szorozni. A 68-as képletben a 69-es modális belebegési 

együtthatók szerepelnek. Az i-edik szegmensre ható Fhi, Fαi, Mhi és Mαi aerodinamikai 

felhajtóerık és nyomatékok elsı indexe azt fejezi ki, hogy transzlációs (h) vagy rotációs (α) 

kényszermozgatásból származnak. 
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A modális belebegési együtthatókat a 69-es képletekben foglaltam össze [66]: 
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7. 2. A modális belebegési együtthatók alkalmazása 
 
Az egyes modális belebegési együtthatók elıállítása hasonló a szekció esetéhez, de itt elıször 

13 idıjelet kell a sajátvektorok megfelelı elemeivel szorozva összegezni. Az így kapott 

idısorra lineáris regresszió segítségével periodikus jelet kell illeszteni, aminek a maximum 

értékét kell képezni. A képletekben ĥ  és α̂  a tömegmátrixra normált hajlító és csavaró 

sajátvektorok maximális értékei, h0 és α0 a háromdimenziós hajlító és csavaró mozgatási 

függvények (66-os és 67-es kifejezések alapján) maximális értékei, β a mozgatás és az erı 

idıjele közötti fáziseltérés, 2Uρ0.5q =  a dinamikus nyomás, amiben U a szélsebesség, ρ a 

levegı sőrősége, B a hídpálya szélessége. Az 57. ábrán a hídpálya körüli áramvonalakat 

ábrázoltam két idıpillanatban, U=9,60 m/s szélsebesség esetében. Az áramvonalas (szekció) 

keresztmetszeteknél látott módon (29. ábra) az áramlás itt sem válik le a keresztmetszetrıl. 

       
 

57. ábra: Az áramvonalak a deformált hídpálya körül két idıpillanatban (U=9,60 m/s) 
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A megoldási stratégia a 69-es modális belebegési együtthatók alkalmazása esetében 

megegyezik a kvázi háromdimenziós módszerével. Az egyetlen különbség, hogy a 64-es 

sajátérték egyenletben az A mátrix helyett az Â  mátrixot szerepeltetjük. Mivel az Â  mátrix 

mérete ugyanannyi sajátalak figyelembe vételével megegyezik a kvázi háromdimenziós 

módszerével, a kritikus szélsebesség számítása már nem igényel többlet idıt [66]. 

A kritikus szélsebességek számítását a többféle modellen számított belebegési együtthatók 

segítségével végeztem el. A háromdimenziós kapcsolt szimulációkhoz hasonlóan az 

együtthatókat az Ansys-CFX és a Fluent programrendszerekkel is számítottam a megfelelı 

összehasonlíthatóság kedvéért. A 8. táblázatban összefoglaltam az eredményeket. A 

táblázatban szerepelnek a kritikus szélsebességek, a számítási eljárás (2D, kvázi-3D, modális 

együtthatók módszere) és a modell leírása, amelybıl az aerodinamikai jellemzıket 

számítottam. A számított kritikus szélsebességek 8-9 m/s körül alakulnak. A direkt (Ucr=8,4 

m/s, 70. oldal) és indirekt (Ucr=8,37 m/s) megközelítések itt is tökéletes egyezést mutatnak.

módszer CFD-modell Ukr

2D 2D-FLUENT 7,98
kvázi-3D 2D-FLUENT 8,33

modal 3D-FLUENT 8,37
modal 3D-CFX 9,05  

 
8. táblázat: A számított kritikus 
szélsebességek 

A modális együtthatós módszer számítási 

igénye az 5-5 redukált szélsebesség érték 

esetében (összesen 10 eset) 10 óra az Ansys-

CFX háromdimenziós kapcsolt szimulációjánál 

ismertetett számítógépes háttérrel. A 6. és a 7. 

fejezetekben többször alkalmaztam a szerkezet

dinamikai sajátvektorait és a sajátfrekvenciákat a számítási idı csökkentésére. Ebben az 

esetben fontos ellenırizni, mennyi sajátalak szükséges a megfelelı pontosság eléréséhez. 

Dinamikai feladatoknál általában (földrengés, ütközés [26]) a figyelembe vett sajátalakok 

szükséges számáról a visszakapott tömegarány vizsgálatával gyızıdhetünk meg. A 

széldinamikai sajátérték feladatoknál a figyelembe vett sajátalakokkal maguk a számított 

sajátalakok és sajátfrekvenciák is változnak, mivel azok az aerodinamikai tagokkal 

kapcsolódnak egymáshoz. Emiatt a tömegrészesedés elemzése nem ad útmutatást a 

sajátalakok számának megfelelıségérıl. Az ellenırzéshez az lenne a helyes út, ha az összes 

sajátalakot és sajátfrekvenciát számítanánk a numerikus modellel, de ez megfelelı 

pontossággal nem lehetséges. Emiatt a hajlító- és a csavaró frekvenciákat analitikusan 

határoztam meg (M7-2). A számuk a hajlító- és a csavaró esetben is 13-13, a szélcsatorna 

modell szabadságfokával összhangban (13 merev szegmens, mindegyiknél transzláció és 

rotáció). A számított kritikus szélsebességeket a figyelembe vett sajátvektorok számának 

függvényében a 9. táblázatban foglaltam össze. A táblázat tartalmazza a százalékos 

eltéréseket az összes figyelembe vett sajátvektorhoz tartozó eredményekhez képest. 
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A számítást a kvázi háromdimenziós módszerrel végeztem el, amihez a 2D Fluent 

szimulációval meghatározott belebegési együtthatókat használtam, de ebben az esetben az 

analitikus szerkezetdinamikai paraméterekkel. A táblázatban látható, hogyan változnak

alak Ucr [m/s] ∆ [%]
1 h-sz - -
4 cs-sz 8.3524 1.0438
2 h-a 8.3524 1.0438
3 h-sz 8.4393 0.0142
5 h-a 8.4393 0.0142
6 h-sz 8.4393 0.0142
7 cs-a 8.4393 0.0142
8 h-a 8.4393 0.0142
9 cs-sz 8.4405 0.0000
10 h-sz 8.4405 0.0000
11 cs-a 8.4405 0.0000
12 h-a 8.4405 0.0000
13 cs-sz 8.4405 0.0000
14 h-sz 8.4405 0.0000
15 cs-a 8.4405 0.0000
16 cs-sz 8.4405 0.0000
17 h-a 8.4405 0.0000
18 cs-a 8.4405 0.0000
19 h-sz 8.4405 0.0000
20 cs-sz 8.4405 0.0000
21 h-a 8.4405 0.0000
22 cs-a 8.4405 0.0000
23 cs-sz 8.4405 0.0000
24 h-a 8.4405 0.0000
25 cs-a 8.4405 0.0000
26 cs-sz 8.4405 0.0000  

 
9. táblázat: A sajátalakok hatása 
(h: hajlító, cs: csavaró, 
sz: szimmetrikus lengésalak,  
a: aszimmetrikus lengésalak) 

a kritikus szélsebességek a figyelembe vett sajátalakok 

számának függvényében. A számozás az 1-es és 4-es 

alakokkal kezdıdik, mivel egy hajlító és egy csavaró 

alak mindenképpen szükséges a belebegéshez 

áramvonalas keresztmetszet esetében. Az összes 

figyelembe vett sajátvektor esetében 8,44 m/s a kritikus 

szélsebesség. Csak az 1-es és 4-es sajátvektornál 8,35 

m/s a kritikus szélsebesség, ami már 99%-os 

pontosságot biztosít. Ennél a feladatnál a szimmetrikus 

lengésalakok dominálnak, ezért csak a 3. hajlító, és a 9. 

csavaró szimmetrikus lengésalakok változtatják 

elhanyagolható mértékben az eredményeket. 

Az irodalomban alkalmazott kvázi háromdimenziós 

módszerek esetében az alkalmazott sajátalakok 

szükséges számát úgy határozzák meg, hogy az elsı 

néhány fontosnak tekintett sajátalakot elemzik, aminek 

a száma nagy fesztávolságú hidak esetében sem több 

mint 20. Az összes vizsgált sajátalak esetében 

meghatározható a csillapítás a redukált szélsebesség 

függvényében. Ennek alapján minden lengésalakhoz

megkereshetı az esetlegesen elıforduló instabilitáshoz tartozó kritikus szélsebesség. A 9. 

táblázatban megadott kritikus szélsebességek minden esetben a 4. sajátalakhoz tartoznak, 

mivel ez adja a mértékadó kritikus szélsebességet. Természetesen a többi sajátalak is okozhat 

problémát, de ezek már magasabb szélsebességnél. Így például az elsı aszimmetrikus csavaró 

(7. alak) és az elsı aszimmetrikus hajlító (2. alak) lengésalakok is kapcsolódhatnak, de ekkor 

már 16 m/s a kritikus szélsebesség. Ennek nagy fesztávú hidak esetében lehet jelentısége, 

ahol közeli frekvenciák szerepelnek, így több lengésalak csillapítását is vizsgálni kell. 

Láthattuk, hogy a kvázi háromdimenziós módszernél több sajátalak figyelembe vétele nem 

okoz gondot, de a modális módszernél a modális belebegési együtthatókat a kívánt sajátalakra 

külön háromdimenziós CFD számításokkal kell meghatározni. 
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8. Alkalmazások 

8. 1. Az M43-as autópálya Tisza hídjának vizsgálata 
 
8. 1. 1. A hídszerkezet rövid ismertetése 
 
Ebben a fejezetben vizsgált híd egy külsı kábelekkel (extradosed-rendszer) merevített, zárt, 

háromcellás feszített betonszerkezet [20]. Az alsó és felsı övek betonból, a gerincek acél 

hullámlemezbıl készültek. A híd konzolos szerelési állapota a 58. ábrán látható. Ennél a 

hídszerkezetnél az örvénygerjesztés hatását vizsgáltam, mivel a belebegés nem mértékadó a 

rendkívül nagy csavaró merevség miatt. A teljes szerkezetet magába foglaló CFD modell nem 

található az irodalomban hídkonzol esetében, ezért célul tőztem ki egy részletes CFD 

modellezést, amelyben a konzolos építési állapotot elemzem örvénygerjesztés szempontjából. 

 
 

58. ábra: A híd konzolos építési állapota 

 
8. 1. 2. Az örvénygerjesztés vizsgálata 
 
Az örvényleválás kialakulásának legfontosabb feltétele, hogy a híd az áramlásra merıleges 

irányban (pl. a híd hossztengelyének irányában) közel állandó keresztmetszető legyen. A 

jelenség oka a test alsó és felsı éleirıl induló szabad nyírórétegek instabilitása. 
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Örvényleválás (Kármán-féle örvénysor) során a nyírórétegek felgöngyölıdnek, és egymással 

kölcsönhatásban periodikusan úsznak le a testrıl. Ennek eredményeképpen az áramkép erısen 

idıfüggı lesz, ami a testre ható erık ingadozását eredményezi. Kulcskérdés tehát áramlási 

szempontból az ingadozó erı frekvenciájának és amplitúdójának meghatározása. A 

felhasznált építıanyag típusa nagy jelentıséggel bírhat az áramlási erık alakulásában 

örvénygerjesztés esetében. Elsısorban lekerekített kontúrral rendelkezı keresztmetszeteknél a 

felületi érdesség ugyanis alapvetıen megváltoztathatja az áramképet, következésképpen az 

aerodinamikai erıket is. Az áramkép erısen függ a határréteg leválásának helyétıl, amit pedig 

a felületi érdesség befolyásol jelentısen. A felületi érdesség (és a hozzááramlás 

turbulenciafoka) nagy hatással van arra, hogy a határréteg lamináris vagy éppen turbulens. Az 

ún. homokérdesség például sima betonfelület esetében k=0,2 mm [57], ennek megfelelıen 

más szélirányú erıtényezıket kell használni, mint például egy mázolt acélfelületnél (kör 

keresztmetszet esetében). A keresztirányú erıtényezı és a Strouhal-szám viszont kevésbé 

függ a felületi érdességtıl. Az M43-as hídpálya keresztmetszetileg alapvetıen szögletes 

kialakítású, így itt a felületi érdesség, azaz az alsó és felsı lemezek beton volta áramlástanilag 

gyakorlatilag nem játszik szerepet. Ennek oka az, hogy a szögletes sarkoknál a határréteg 

mindenképpen leválik, függetlenül a felületi érdességtıl és a Reynolds-számtól. 

 
8. 1. 3. A szerkezetdinamikai jellemzık számítása 
 
A széldinamikai számítások elsı lépése a szerkezet dinamikai sajátalakjainak meghatározása, 

ami összetett szerkezetek esetében praktikusan (szerkezeti) végeselemes programmal történik. 

A hídszerkezet szerkezetdinamikai modellje az 59. ábrán látható. A modellt az Axis általános 

végeselemes programrendszer 9.0 verziójával készítettem. Szerkezetdinamikai számításnál 

különös gondot kell fordítani arra, hogy az alkalmazott modell minél egyszerőbb legyen, így 

elsısorban rúdelemekbıl álló modellek készülnek. A híd egyedi mechanikai viselkedése 

azonban itt mégis egy teljes felületszerkezeti végeselemes modellt követelt, hiszen a 

hullámgerinc viselkedése mind a hajlító, mind a csavaró sajátfrekvenciákra nagy hatással van, 

amit körülményes rúdmodellel pontosan követni. A modellezésnél - dinamikai számításról 

lévén szó - nagy hangsúlyt fektettem a szerkezeti tömegek minél pontosabb megadására, így 

az egyes diafragmákat, lehorgonyzó tömböket és a zsaluzó kocsit magát is külön koncentrált 

tömegpontokként rendeltem hozzá a héjmodellhez. A 60. ábrán az elsı hajlító lengésalakot 

mutatom be, amihez 0,54 Hz frekvencia tartozik. A betonminıség C45/55, ennek megfelelıen 

az érintı rugalmassági modulust E=3570 kN/cm² értékre vettem fel [43]. 
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Beton esetében közismert, hogy a rugalmassági modulus változik a beton korával, ráadásul a 

bedolgozott beton minısége is eltérhet a tervezettıl. Emiatt széldinamikai számításokhoz 

kiszámítottam a dinamikai jellemzıket C40/50 és C50/60 betonszilárdsági osztály 

feltételezésével is annak érdekében, hogy a rugalmassági modulus változásának hatását 

megvizsgáljam. Megállapítottam, hogy az elsı néhány frekvenciánál a második tizedes 

jegyben nem jelentkezett eltérés a különbözı betonszilárdságokhoz tartozó rugalmassági 

modulusokkal számolva, így a rugalmassági modulus idı- és technológiafüggı változását 

elhanyagolhatónak tekinthetjük a dinamikai számítások során. 

 
 

59. ábra: A hídszerkezet végeselemes felületszerkezeti modellje (Pont-Terv Zrt. engedélyével) 
 

 
 

60. ábra: A hídszerkezet elsı lengésalakja (0,54 Hz) 

 
8. 1. 4. Az áramlási erık számítása 
 
Ebben a fejezetben a teljes konzolos állapotban levı hídszerkezetet magába foglaló áramlási 

modell megalkotása volt a cél, amivel a valóság elegendıen pontos követését reméltük. Ilyen 

modell nem található az irodalomban híd esetében, kizárólag szélcsatorna kísérletek készültek 

[54]. A komplex modellezéssel lehetıség nyílik a sok esetben erıs elhanyagolásokkal 

megalkotott egyszerősített matematikai modellek ellenırzésére. A jelenleg rendelkezésre álló 

számítógépes kapacitások miatt azonban számos kompromisszumot kellett elfogadni a 

modellezésnél. Az elsı és legfontosabb döntés az volt, hogy a numerikus számítást nem az 

1:1-es, hanem 1:100-as méretaránynál végezzük el, ami felveti a hasonlósági törvényekkel 

kapcsolatos problémákat. 

Segédjárom 

Mederpillér 
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Tekintettel azonban arra, hogy a keresztmetszet szögletesnek tekinthetı, a Reynolds-szám 

( UD/νRe= , ahol U: zavartalan áramlási sebesség, D: az áramlási irányra merıleges jellemzı 

méret, -61015ν ⋅=  [m²/s]: kinematikai viszkozitás) függetlensége feltételezhetı, így a 

kicsinyített modellen számított erıtényezık segítségével az aerodinamikai erık számíthatók a 

valós geometriára (M5-1). Az 1:100-as lépték azért elınyös, mert a korábbi szekción végzett 

mérések is 1:100-as méretarányban készültek [27], így könnyen végezhetı összehasonlítás. 

Fontos feltételezés továbbá, hogy a szerkezet áramlási erık hatására bekövetkezı mozgásai 

nem túl nagyok, így az áramlási erık nem módosulnak jelentısen a mozgó szerkezet körül a 

nem mozgó szerkezet esetéhez képest. Ez talán a legbizonytalanabb pontja a számításnak, és a 

leginkább kutatást igénylı téma. A vizsgált híd nagy szerkezeti merevsége miatt elsı 

közelítésként a szerkezetet a fenti értelmezés alapján fixnek feltételezzük, melynek 

helyességét késıbb ellenıriztem. Mint említettem, a számítási idıigény rendkívül nagy, ezért 

a cellaszámot - a korábbi tapasztalatokra támaszkodva - 1,5 millióban terveztem 

maximalizálni a számítás kivitelezhetısége érdekében, így kereskedelmi fogalomban 

hozzáférhetı számítógépes háttérrel, gyakorló mérnökök által is végrehajtható a szimuláció. 

Ennek eredményeképpen a 61. ábrán látható numerikus hálózást készítettem. A "híd-

mérlegnek" csak az egyik ágát vettem figyelembe a modellezés során. 

A számításban definiálni kell a belépı szélsebességet, ami idıben és a (belépı 

peremfelületen) térben konstans U=10 m/s, vízszintes irányban. Az örvénygerjesztés esetében 

az áramlás turbulenciájának kiemelt szerepe lehet, amelyet analitikus modellekkel figyelembe 

lehet venni [12, 33]. Speciális módszerekkel [45] - adott terepre - CFD segítségével is meg 

lehet határozni a turbulens profilt. A belépı peremen a szél precíz modellezése elvileg 

lehetséges, de ehhez igen finom hálózás szükséges, ezért ezt nem végeztem el. 

A számítás idıfüggı ("unsteady"), ∆t=0,0002 s idılépéssel. Az idılépések száma N=10.000, 

így T=2 s idıtartam alatt vizsgálhatjuk az örvénygerjesztést (ehhez kb. 10 nap számítási idı 

szükséges 4 processzoros párhuzamos futtatás esetén, processzor: Intel Quad Q6600 2,40 

GHz, memória: 8 Gb). A számítást követıen elsıként a híd körüli áramvonalakat (62. ábra) 

mutatom be, ami alapján a durva számítási hibákat (például kilépı peremen visszaáramlás, fal 

melletti cellákban a falra merıleges áramlási irány) ki lehet szőrni csakúgy, mint a statikai 

számítások során az elmozdulások ellenırzésével. A számítást fix geometrián végeztem el, 

LES modellel. A rögzített szekció modelleknél alkalmazásra került SAS turbulencia modell 

ennél a feladatnál nem volt alkalmas az örvények számítására, mert itt alacsonyabb Reynolds-

szám mellett végeztem a számítást, ezért itt a kisebb csillapítású LES turbulencia modellt 

kellett választani a Kármán-féle örvények számítására. 
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61. ábra: Numerikus háló a híd körül (a kiékelés utáni 2D metszet az állandó magasságú 
szakaszból, amely azonos a SZEKRENY2 szekció keresztmetszetével) 

 

 
 

62. ábra: Áramvonalak a híd körül 

 
8. 1. 5. A szerkezetdinamikai számítások 
 
A konzolos szabadszerelés esetében a konzolvég függıleges mozgásán túlmenıen 

kulcskérdés a stabilizáló járomra jutó erı meghatározása is, amihez - az önsúly terheken 

túlmenıen - a szélbıl adódó többletteher jelentékenyen hozzájárulhat. A terepadottságok 

elemzésébıl kitőnik, hogy a híd-mérleg két oldala nagy valószínőséggel különbözı szélterhet 

kaphat, mivel a meder oldali ág szélnek teljesen kitett, az ártéri oldal erdıvel védett. Ennek a 

bonyolult környezetnek a részletes CFD modellezése helyett a biztonság javára csak a meder 

oldali szélterhet vettem figyelembe. Hasonló helyzetekben a terepet is magába foglaló 

szélcsatorna modellek épülhetnek [54]. 

Az áramlástani számítások eredményeképpen megkapjuk az idıfüggı felhajtóerıket, 

amelyekbıl elı kell állítani a felhajtóerı-tényezıket a következı képlettel: 

BL)Uρ/(0.5Fc 2
yy = , ahol ρ a levegı sőrősége, B (30 cm) és L (5 cm) a vizsgált híd-szelet 

szélessége és hosszúsága, U (10 m/s) a szélsebesség, Fy a számított pillanatnyi felhajtóerı. Az 

így kapott felhajtóerı-tényezı függvényeket a 63. ábrán mutatom. Az erıtényezık 

kigyőjtésekor a hídmodellt 5 cm hosszúságú szeletekre osztottam. A jobb átláthatóság 

kedvéért csak a 2-es és 10-es szeletekre mutatom be az erıtényezı idısorokat. 



84 

Láthatóan az egymástól távol levı metszetekre (a modellen 40 cm, a valóságban 40 m a 

távolság) ható erık korrelálatlannak tekinthetık, ami a térbeli modellezés szükségességét 

mutatja. A korábban elvégzett szélcsatorna mérések eredményei a statikus erıtényezık (az 

ingadozó erık idıbeli átlaga) és az ingadozás frekvencia-spektruma. Az erıingadozás mérése 

rendkívül nehéz feladat, ezért e helyett csak a modell nyomában a levegı áramlási 

sebességének ingadozását mérték hıdrót segítségével. Ezzel a megközelítéssel csak kvalitatív 

összehasonlítást lehetett végezni a számított erıtényezık spektrumával (nem azonosak a 

mértékegységek; felhajtóerı-tényezı és áramlási sebesség). 

A 64. ábrán a modell 10-es szeletére ható felhajtóerı-spektrum, és a légáramlás 

sebességingadozás spektruma látható (dimenzió nélkül). A frekvencia-eloszlásból látható 

(mind a mért, mind a számított esetben), hogy nem jelentkezik határozott csúcsérték egy 

konkrét frekvenciánál, az eloszlás folytonos. Ennek oka az, hogy a hídpályáról (a bonyolult 

kontúr miatt) sokféle méretben válnak le örvények, így sokféle frekvencia jelentkezik mind a 

sebességingadozásban, mind a felhajtóerıben. A modell 10-es szeletére (ez a szelet 

ekvivalens a szélcsatorna modell keresztmetszetével) ható ingadozó felhajtóerı-tényezı 

átlagértéke (ez a mennyiség mérhetı) 0.10cy −=  (a negatív érték lefelé mutató erıt jelent, 

tehát a keresztmetszet "fordított repülıgép-szárnyként" viselkedik), ami jól egyezik a korábbi 

szélcsatorna modell mérési eredményeivel [27]. Habár nem állnak rendelkezésre szélcsatorna 

mérésekbıl idıfüggı felhajtóerı tényezık, csak azok átlagértékei, a CFD számítás 

eredményeit kielégítıen pontosnak tartottam, és a szerkezetdinamikai számításhoz 

felhasználtam. 
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63. ábra: Az idıfüggı felhajtóerı-tényezık a dimenziótlan idı függvényében 
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64. ábra: A számított (baloldal) és a mért (jobboldal) felhajtóerık spektruma 
 
A CFD számításban az idılépés: s 0,0002t CFD =∆ , az idılépések száma: N=10.000 , a teljes 

idıtartam: s 2,0TCFD = , a szélsebesség: m/s 10UCFD =  és az áramlásra merıleges jellemzı 

méret: m 0,04DCFD = . A redukált szélsebesség (vagy a Strouhal-szám) alapján a valós hídra 

bármilyen szélsebességre átskálázhatjuk a számított felhajtóerı-tényezı idıjeleket a 

dimenzió-analízis alapján [47]. Ebben az esetben az idılépés: )(D/D/U)(U∆t∆t CFDCFDCFD ⋅= , 

a teljes idıtartam: ∆tNT ⋅= , a dimenziótlan idı: t/Tt * = [-]. A dimenziótlanított erıtényezı-

függvények birtokában számíthatók a valós hídszerkezet dinamikus terhei (L=5 m, D=4 m, U: 

tetszıleges, Reynolds-szám függetlenség feltételezésével). Az elmozdulások számításhoz a 

Newmark-β numerikus integrálási eljárást használtam, kombinálva modálanalízissel, melyet 

itt ismét bemutatok. A numerikus sémát C nyelven programoztam. A 70-es differenciál-

egyenletben q a külsı tehervektor, ami a 63. ábrán látható erıtényezı-függvényekbıl 

állítható elı, ω0r az r-edik sajátkörfrekvencia, γ a csillapítási paraméter: 

(t)(t)(t)
ω

γ
(t)

r0

qKxxKxM =++ &&& .                                     (70) 

 
A 70-es egyenlet arányos csillapítást feltételez, ráadásul minden lengésalakhoz azonos 

csillapítási paraméter tartozik (frekvencia független szerkezeti csillapítás), összhangban az 

Eurocode-dal. A 70-es egyenlet csak formálisan írható fel, mivel a csillapítási mátrixot az r-

edik sajátkörfrekvenciák segítségével fejezzük ki. A modálanalízis segítségével a mátrix-

egyenlet azonban szétesik skalár-egyenletekre, így a csillapítási mátrix tényleges felírása 

szükségtelen. Az 70-es egyenlet a modálanalízis szabályai szerint átalakítható, így a mérete 

redukálható az x=Vy, f=VTq összefüggések segítségével, ahol V a dinamikai sajátvektorok 

mátrixa. Az y ismeretlen vektor mérete attól függ, hogy hány sajátalakkal számolunk. 

Numerikus tapasztalataink alapján - amennyiben csak a dinamikus elmozdulásokat számítjuk 

-  már az elsı lengésalak is kielégítı pontosságot biztosít.  
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Megjegyzem, hogy az igénybevételek számításához már nem lenne elegendı csak az elsı 

lengésalakkal való számítás a megfelelı pontosság eléréséhez. Az erıtényezıkbıl elıállított 

idıfüggı tehervektor 15 oszlopot (15 szegmens) tartalmaz a CFD számításoknak megfelelıen. 

A 70-es egyenlet a 71-es skalár differenciál-egyenletté alakítható (az 1-es index jelöli, hogy 

csak az elsı lengésalakkal számoltam): 

(t)f(t)yω(t)yγω(t)y 11
2
011011 =++ &&& .                                 (71) 

 
A 71-es egyenlet megoldásának eredménye a keresett y1 idı-függvény, amibıl az x 

elmozdulás vektor visszaszámítható. Az y1 idıfüggvénybıl az adott lengésalakhoz tartozó 

járomreakció segítségével a valós dinamikus járomreakció is számítható. A belebegéssel 

ellentétben a szerkezetek örvénygerjesztés teherre történı számítása esetében a szerkezeti 

csillapításnak döntı szerepe van az elmozdulások számításában. Sajnos éppen ez az a 

paraméter, amely az anyagtulajdonságok közül a legnehezebben becsülhetı. Az Eurocode 

táblázatosan megadja, hogy az egyes építımérnöki szerkezetek esetén milyen csillapítási 

paraméterrel kell számolni. Repedezetlen beton esetében (feszített betonnál) a csillapítás 

logaritmikus dekrementuma δ=0,04 [57], így a csillapítási paraméter γ=δ/π=0,0127. A 

logaritmikus dekrementum repedezett betonnál már δ=0,10, ami a repedések súrlódásnövelı 

hatásának eredménye. Megjegyzem, hogy a megadott csillapítások csak egy bizonyos 

feszültségi szint (a törıfeszültség ~5%-a) felett érvényesek [23]. 

 
8. 1. 6. A numerikus eredmények bemutatása 
 
A CFD számításokból kapott teherfüggvények alapján a szerkezetdinamikai jellemzık 

ismeretében számítottam a konzolvég dinamikus mozgásait. A 65. ábrán a szerkezet 

végpontjának függıleges elmozdulásai láthatók két különbözı szélsebességnél a 

dimenziótlanított idı függvényében. A 66. ábrán az elmozdulások szélsıértékeit (minimum 

értékek a mértékadók) ábrázoltam a szélsebesség függvényében annak érdekében, hogy a 

mértékadó szélsebességet megtaláljam. Jól láthatóan a szélsebesség függvényében sok lokális 

csúcsérték jelentkezik, ami a felhajtóerı-spektrum folytonos (nincs határozott csúcsérték) 

jellegének eredménye (64. ábra). Az örvénygerjesztés számításához - az Eurocode ajánlásával 

összhangban - nem a maximális szélsebességet, hanem a 10 perces referencia-idıtartamhoz 

tartozó átlag szélsebességet vettem alapul, ami esetünkben 25 m/s (a 66. ábrán függıleges 

vonallal jelölve). Ennek megfelelıen maximum 10 mm-es függıleges lengés amplitúdó 

alakulhat ki. 
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Az itt bemutatott dinamikai számításokat háromdimenziós áramlási szimulációra alapoztam, 

melybıl a híd szegmensekre megkaptam az idıfüggı erıket. Az összehasonlítás kedvéért a   

-12

-8

-4

0

4

8

0.20 0.40 0.60 0.80 1.00

t* [-]

Y
 [m

m
]

Y_U=20m/s

Y_U=25m/s

 
 
65. ábra: A szerkezet végpontjának dinamikus 
elmozdulásai (U=20 m/s és U= 25 m/s esetben) 
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66. ábra: Maximális végponti elmozdulások a 
szélsebesség függvényében 
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67. ábra: A szerkezet végpontjának dinamikus 
elmozdulásai, két különbözı modellel, U=25 
m/s szélsebességnél 
 

 

 

számításokat elvégeztem olymódon is, 

hogy a 10-es szegmensre   ható erıket 

vettem figyelembe az összes 

szegmensre a dinamikai számítás 

során, ezzel kvázi háromdimenziós 

számítást hajtottam végre. A 

számítások eredményeképpen 18 mm-

es mozgást számítottam, ami 80 %-kal 

nagyobb, mint a háromdimenziós 

áramlási szimulációra alapuló 10mm-

es érték (67. ábra). A nagyobb 

elmozdulás oka a kvázi 

háromdimenziós modell esetében az, 

hogy az egyes szegmensekre jutó 

gerjesztı erık azonosak, azaz a 

korreláció értéke 1. Ez mutatja tehát a 

precízebb modellezés szükségességét, 

amivel az áramlási erık pontosabban 

számíthatók. 

Ebben a fejezetben egy teljes hídágat 

magába foglaló numerikus hálózást 

készítettem, amelynél a cellaszámot 

korlátoznom kellett a számítási idı 

csökkentése végett, továbbá fixnek 

tekintettem a vizsgált szerkezetet. A 

követezıekben a modell kalibrálását 

végeztem el, és megvizsgáltam a 

szerkezet mozgásának hatását az 

aerodinamikai erıkre. 
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8. 1. 7. A szerkezeti elmozdulások hatása 
 
Az elızı pontban a híd-konzol végpontjának dinamikus elmozdulásait számítottam a 

merevnek tekintett geometria körüli áramlási erık alapján. Ebben a pontban megvizsgáltam, 

hogy a számított elmozdulások hogyan befolyásolják az áramlási erıket. Az elızıekben 

bemutatott fix modell ellenırzésére készítettem egy olyan CFD modellt is, amely csak egy 50 

cm hosszúságú szegmensét modellezi a hídnak, de a felosztás sokkal finomabb, így a hálózás 

hatását is elemezni tudtam. Az összes cellaszám 2.507.400, ami lényegesen több, mint a teljes 

hidat magába foglaló hálózás esetében. A síkbeli cellaszám 50148, hosszirányban 50 osztást 

alkalmaztam. A hálózást a 68. ábrán mutatom be. A LES modellt használtam, amivel a SAS 

modellnél is pontosabban számíthatók az idıfüggı struktúrák, ami a örvénygerjesztésnél 

kiemelt szereppel bír. Elsıként fix modellen végeztem el a számításokat U=10 m/s esetére. 

       
 

68. ábra: Részletes CFD háló a híd körül 
 

    

 
 

69. ábra: Számított áramkép (Q-kritérium alapján, M3-1 melléklet) 
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A 69. ábrán a híd körüli áramlást a Q-kritérium ([51], M3-1) segítségével ábrázoltam, így jól 

vizualizálhatóak a különbözı mérető örvények. Az ábrázolt felületek a különbözı 

hosszléptékő örvényeket jelenítik meg, amelyekre színkontúrral ábrázoltam az áramlási 

sebességek nagyságát (kék: U=0 m/s, piros: U=15,7 m/s). 

A szerkezeti mozgás áramlási erıkre gyakorolt hatásának elemzéséhez a CFD modellekre (a 

fent bemutatott szekcióra és az aeroelasztikus modellekre egyaránt) periodikus 

kényszermozgást definiáltam a belebegés vizsgálatnál ismertetett módon. A háromdimenziós 

modellen az elsı lengésalakkal egyezı függvényt használtam. A kétdimenziós modell 

esetében csak függıleges transzlációs mozgást lehetett megadni. A háromdimenziós modell 

esetében a térbeli hajlító-kényszermozgás alakját két idıpillanatban a 70. ábrán mutatom be. 

      
 

70. ábra: Kényszermozgatott háromdimenziós modell 
 
A kényszermozgatást a - belebegésnél már ismertetett - indirekt módszerhez hasonlóan adott 

redukált szélsebességeknél (Ured=U/(Bf)) kell elvégezni. A belebegéshez képest azonban az 

örvénygerjesztés bonyolultabb jelenség abból a szempontból, hogy a kis szerkezeti 

mozgásoknál az aerodinamikai erık külsı gerjesztı erı jelleget öltenek, majd a nagyobb 

mozgásoknál az erık (a mozgási amplitúdók növekedésével fokozatosan) bekapcsolódnak a 

mozgásba (lock-in). Emiatt a korrekt vizsgálat kapcsolt áramlási-szerkezetdinamikai 

szimulációt jelentene. Ehhez azonban a belebegéshez képest sokkal hosszabb idıtartományt 

kellene vizsgálni, amire az adott számítógépes háttérrel nincsen mód. Ehelyett csak közelítı 

vizsgálatot végeztem az örvényleválás és a szerkezetmozgás kapcsolatának elemzésére. 

A kényszermozgatást két redukált szélsebességnél végeztem el. Ennek megfelelıen a belépı 

szélsebesség U=10 m/s mindkét esetben, a mozgatási frekvencia f=50,0 Hz és f=21,6 Hz. A 

hídpálya szélessége: B=0,30 m. A megadott frekvenciákhoz rendre Ured=0,67 és Ured=1,54 

redukált szélsebesség értékek tartoznak. Feltételezve, hogy a híd 0,54 Hz frekvenciával leng, 

és az áramlás ehhez a frekvenciához kapcsolódik be, a redukált szélsebességekbıl 

számíthatóan U=10,8 m/s (Ured=0,67) és U=25,0 m/s (Ured=1,54) esetekre vizsgálhatjuk a 

valós, 1:1 méretarányú hídszerkezetet (B=30,00 m).  
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Az 1:100-as modellek mozgatásánál 0,1 mm és 1,0 mm végponti mozgás amplitúdókat 

definiáltam mindkét frekvencia esetében. A megadott amplitúdókhoz a valós 1:1-es méreten 

rendre 10 mm és 100 mm mozgási amplitúdók tartoznak, amit a belebegési együtthatók 

rotáció és nyomaték nélküli 18-as formájából láthatunk (72-es kifejezés). Adott K redukált 

frekvencia (K=B2πf/U) esetében mozgatott 1:100-as modellen számított erıtényezıkbıl - a 

fix modellhez hasonlóan - számíthatóak az 1:1-es modellre az aerodinamikai erık a 

BUρ.50 2  dinamikus nyomással való beszorzással. Ehhez azonban a  h(t)/B aránynak kell 

azonosnak lennie, ezért 100-szoros mérethez százszoros amplitúdó tartozik. A h(t)/B arány 

betartásával a kitérés sebesség és a szélsebesség arány ( (t)/Uh& ) is automatikusan azonos lesz. 
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A számítások eredményeképpen megkapjuk a szegmensekre ható erıtényezık 

idıfüggvényeit. A 71. ábra baloldalán bemutatatom a fix szekció (68. ábra) és az 

aeroelasztikus (61. ábra) (10 és 11-es szegmenseken ható erık átlaga) modelleken számított 

erıtényezı idıfüggvények Fourier-spektrumát. A spektrumok csak tendenciájukban 

egyeznek, a mérési eredményekhez hasonlóan (64. ábra) nincs határozott csúcsérték. 
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71. ábra: A számított felhajtóerık spektruma 
(baloldal: fix modellek, jobboldal: mozgatott modellek, sz: szekció, ae: aeroelasztikus) 

 
A 71. ábra jobboldalán az 50 Hz-es kényszermozgatás esetében látható az erıtényezık 

spektruma a szekció és az aeroelasztikus modellnél az 1 mm-es végponti mozgatási amplitúdó 

esetében. Az aeroelasztikus modellen az erıtényezıket a 10-es és a 11-es szegmensek 

átlagából számítottam, így a két szegmens találkozásánál levı mozgás amplitúdót kell 

alkalmazni a szekció esetében. A lengésalaknak megfelelıen a végponti 1 mm-hez 0,46 mm 

közbensı érték tartozik, így a szekció CFD számítása során ezt definiáltam. Ennek 

megfelelıen azonos amplitúdóra tudtam az összehasonlítást elvégezni. 

 50.0Hz 
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Jól láthatóan az 50,0 Hz kényszermozgatás során az eredmények igen közel kerülnek 

egymáshoz, az 50 Hz csúcsérték határozottan jelentkezik, ami a lock-in jelenség hatása. 

Megállapítható, hogy míg a merev geometria körüli áramlás esetében a szekció és a 

háromdimenziós CFD modellek eredményei csak jellegre egyeztek, az 50 Hz-es, 1 mm-es 

végponti mozgatás esetében mindkét modell közel azonos eredményt adott. Megállapítható 

továbbá, hogy a CFD hálózás okozta különbségek a kényszermozgatás hatására jelentısen 

csökkennek. Hasonló megállapításokat tettem a mozgó síklapnál, amelynél a mozgatás hatása 

csökkentette a turbulencia modellek közötti különbségeket. Az M8-1 mellékletben a 21,6 és 

50,0 Hz mozgatási frekvenciáknál, 0,1 és 1,0 mm mozgatási amplitúdó esetében mutatom be a 

keresztirányú erıtényezıket és azok spektrumait. 

A fix modellnél ismertetett módon a mozgatott modelleken számított erıtényezıkbıl 

elıállíthatók az 1:1-es hídra az aerodinamikai erık, melyeket a q tehervektorba győjtöttem. A 

számítást a 71-es egyenlet megoldásával hajtottam végre. A 10. táblázatban a valós 

hídszerkezet konzol végpontjának elmozdulás maximumait foglaltam össze (Ymin). A 

táblázatban a konzolvégi mozgatás amplitúdója (Y*) is szerepel, ami fix esetben 0 mm, 

mozgatásnál az 1:100-as aeroelasztikus modellre vonatkozólag 0,1 és 1,0 mm. 

Ured [-] U [m/s] f [Hz] Y* [mm] U [m/s] f [Hz] Y* [mm] Ymin [mm]

fix 10.0 - - 10.8 - - -1.2

0.67 10.0 50.0 0.1 10.8 0.54 10 -5.6

0.67 10.0 50.0 1.0 10.8 0.54 100 -48.9

fix 10.0 - - 25.0 - - -10.3

1.54 10.0 21.6 0.1 25.0 0.54 10 -5.5

1.54 10.0 21.6 1.0 25.0 0.54 100 -48.6

aeroelasztikus modell 1:100 valós hídszerkezet 1:1

 
 

10. táblázat: Számított konzolvégi elmozdulások 
 
A szerkezeti mozgások és az aerodinamikai erık kapcsolatát a 10. táblázat alapján lehet 

közelítıen, azaz kapcsolt szimulációk nélkül vizsgálni. A merev modellen számított 

amplitúdók -1,2 mm (U=10,8 m/s) és -10,3 mm (25,0 m/s). A fix testre ható aerodinamikai 

erık spektrális eloszlása folytonos, ezért nem triviális, hogy mely szélsebességnél keletkezik 

elmozdulás maximum (66. ábra). A szélcsatorna mérések frekvencia eloszlásából 40-50 Hz 

körüli értéknél látható maximum (64. ábra), ami alapján 10 m/s szélsebességhez és 4 cm-es 

modell magassághoz tartozóan a Strouhal szám 0,20 értékre becsülhetı. Ennek megfelelıen 

0,54 Hz frekvencia esetén 10,8 m/s a kritikus szélsebesség örvénygerjesztés szempontjából, 

így ennél a szélsebességnél kellene a maximális lengés amplitúdót számítani.  
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A frekvencia eloszlás folytonosságából azonban az feltételezhetı, hogy 25,0 m/s 

szélsebességnél még ha kisebb is az erıtényezı, a szélsebesség négyzetével arányos 

dinamikus nyomás ellensúlyozza ezt a hatást. Ez az oka, hogy 25,0 m/s esetében nagyobb a 

dinamikus konzolvégi elmozdulás (66. ábra). 

A mozgatás figyelembe vétele jelentısen módosítja a fix esettel kapcsolatos megállapításokat. 

A 10,8 m/s esetében (Ured=0,67) a 0,1 mm-es mozgatás (valós hídon 10 mm) során 5,6 mm a 

(valós hídra vonatkozó) elmozdulás, 1,0 mm-es mozgatás (valós hídon 100 mm) esetében 

pedig 48,9 mm. Ennek alapján kétféle úton is becsülhetjük, mekkora lehet a maximális 

amplitúdó a szerkezeti mozgás és az áramlás interakciójának figyelembe vételével. 

Elsıként a fix esetbıl indulunk ki, amelynél az elmozdulás maximuma 1,2 mm. Ezt követıen 

az 1:1-es híd mozgás amplitúdójának egy nagyobb, 10 mm nagyságú értéket vettem alapul, 

amelyhez tartozó aerodinamikai erıkkel a számított konzolvégi dinamikus elmozdulás 5,6 

mm. Ez az érték kisebb, mint az elıre feltételezett 10 mm, ezzel felülrıl becsültem a 

tényleges amplitúdót, ami maximálisan 5,6 mm lehet. További mérnöki iterációs lépést 

jelentene, ha most az 5,6 mm lenne a kényszermozgatási amplitúdó, de ezt nem végeztem el. 

A várható maximális amplitúdót becsülhetjük az öngerjesztett erık és a belebegési 

együtthatók elméletével is. A szekciók vizsgálatánál bemutattam, hogy a transzlációs mozgás 

aerodinamikai erıket gerjeszt, amely lehet azonos vagy ellentétes fázisban a mozgás 

idıfüggvényével. Amennyiben a mozgás és az öngerjesztett erık ellentétes fázisban vannak, a  

∗
1H  belebegési együttható negatív, így a keresztmetszet aerodinamikailag stabil. A 72. ábrán 

bemutatom a vizsgált híd ∗
1H  együtthatóit. Az ábrán szerepelnek az azonos geometriával
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72. ábra: A SZEKRENY2 keresztmetszet 

∗
1H  együtthatói. Kör: CFD (szekció), 

háromszög: mérés [27], téglalap: CFD 
(korábbi vizsgálat) [27] 
 

készített korábbi CFD vizsgálat és a 

mérések eredményei [27], és a szintén 

azonos geometriával vizsgált SZEKRENY2 

keresztmetszet eredményei is. Mindhárom 

vizsgálatban negatív a ∗
1H  együttható a 

teljes Ured tartományon, így az öngerjesztett 

erık kialakulásakor a teljes rendszer 

csillapítása pozitív. Ez azt jelenti, hogy 

amennyiben az amplitúdó eléri az 

öngerjesztett erık kialakulásának 

tartományát, a lengés csillapodni fog. 
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Az Ured=0,67 esetben látható, hogy a 0,1 és 1,0 mm-es kényszermozgatásokhoz 5,6 és 48,9 

mm-es mozgás számítható. Ebbıl az következik, hogy 10-szeres mozgatási amplitúdóhoz 

körülbelül 10-szeres dinamikus elmozdulás számítható, emiatt feltételezhetı, hogy már a 

kisebbik (0,1 mm) mozgatási amplitúdóval elérünk az öngerjesztett erık tartományába. Ezt 

támasztja alá az 50 Hz-es kényszermozgatáshoz tartozó erıtényezık spektruma (M8-1), 

melyen 10-szeres mozgatási amplitúdóhoz körülbelül 10-szeres aerodinamikai erık tartoznak. 

Ennek megfelelıen a modellen 0,1 mm-es, a valós hídon 10 mm-es mozgás esetében az 

öngerjesztett erık már (közel) lineárisan függnek az elmozdulási amplitúdótól, így 

alkalmazható a belebegési együtthatók elmélete. A 10 mm-es mozgásnál a keresztmetszet 

(transzlációs mozgásra) aerodinamikailag stabil volta miatt (72. ábra) a csillapítás pozitív. Ha 

tehát a külsı gerjesztésnek tekinthetı örvénygerjesztés miatt az amplitúdó eléri a 10 mm-t, a 

pozitív csillapítás miatt az amplitúdó már nem nıhet tovább, a lengés csillapodni fog. Ebbıl a 

szempontból nézve a maximális elmozdulás 10 mm-re becsülhetı. Összességében 

megállapítható, hogy az U=10,8 m/s szélsebességnél fix esetben ~1 mm mozgást 

számíthatunk, de a biztonság javára, mérnöki közelítéssel 5-10 mm maximum várható. Az 
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73. ábra: A fix modellen számított (fekete) 
és a mozgatott modellekkel becsült 
konzolvégi elmozdulások maximumai 
 

U=25,0 m/s szélsebesség (Ured=1,54) 

esetében a maximum hasonló 

gondolatmenettel 10 mm-es értékre 

becsülhetı. A fix elmélettel számított 

maximális elmozdulások, valamint a két 

vizsgált redukált szélsebességnél 

(Ured=0,67 és Ured=1,54), illetve a hozzájuk 

tartozó szélsebességeknél (U=10,8 m/s és 

U=25,0 m/s) becsült elmozdulások a 73. 

ábrán láthatóak (piros és kék pontok). 

Az örvénygerjesztés vizsgálata során elvégzett számítások és az eredmények alapján látható, 

hogy a belebegés vizsgálatához képest további speciális problémával kerülünk szembe. Az 

örvénygerjesztés fix testen külsı gerjesztést jelent a szerkezetre, majd a mozgási amplitúdók 

növelésével fokozatos átmenettel öngerjesztett erık keletkeznek. Ennek az átmenetnek a 

precíz követésére kapcsolt szimuláció lenne javasolható, de ekkor az állandósult lengés 

kialakulásához a belebegéshez képest több idı szükséges. Emiatt javasolható a 

kényszermozgatásos eljárás, amellyel a mértékadó szélsebességeknél - a fent ismertetett 

megfontolásokkal - közelítıen figyelembe vehetı a mozgás és az áramlás interakciója. 
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8. 2. A szolnoki gyalogoshíd vizsgálata 
 
8. 2. 1. A hídszerkezet rövid ismertetése 
 
Ebben a pontban a szolnoki gyalogoshíd aerodinamikai stabilitásvizsgálatát végeztem el, 

felhasználva a modális belebegési együtthatók módszerét. A hídszerkezet a 74. ábrán látható. 

A híd fı tartószerkezete két kifelé dılı csıszelvényő acélív, a merevítı tartó háromövő rácsos 

tartó [61]. A függesztı elemek tömör acélszelvényő rudak. A híd geometriai adatai a 75. 

ábrán láthatóak. A híd fınyílása 120 m. 

 
 

74. ábra: Az elkészült hídszerkezet 
 

 
 

75. ábra: A gyalogoshíd híd fıbb geometriai méretei (Pont-Terv Zrt. engedélyével) 
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8. 2. 2. A híd szerkezetdinamikai modellje 
 
Az aerodinamikai instabilitás számításához - a korábbiaknak megfelelıen - a 

szerkezetdinamikai jellemzık számítása szükséges. A 76. ábrán a híd rúdmodelljét mutatom 

be. A 77. ábrán a híd lengésalakjai láthatók, melyek a belebegés tekintetében relevánsak. A 

híd szokatlan szerkezeti kialakításából következıen két olyan (tömegmátrixra ortonormált) 

sajátvektor is létezik (a 4. és a 6. lengésalakok), amelynél a merevítı tartónak számottevı 

függıleges mozgáskomponense van. A merevítı tartó csavaró lengése a 7. lengésalak. Az 

ívtartó merevítı hatása miatt a csavaró- és hajlító lengések aszimmetrikusak. A hajlító 

lengések frekvenciája 1,44 Hz és 1,67 Hz, a csavaró lengésé 2,02 Hz. 

 
 

76. ábra: A híd rúdmodellje 
 

     
 

 
 

77. ábra: A belebegés számításban domináló sajátalakok és sajátfrekvenciák 

F4=1.44Hz F6=1.67Hz 

F7=2.02Hz 
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8. 2. 3. A híd áramlási modellje 
 
Az áramlástani számításokhoz csak a merevítı tartót modelleztem. A CFD háló 

elkészítéséhez egyszerősítésekkel kellett élnem a kivitelezhetıség érdekében. A térbeli rácsos 

struktúrát nem lehet elfogadható számú cellával behálózni, emiatt egy ekvivalens 

keresztmetszetet hoztam létre. A korlátok függıleges oszlopainál ugyanezt az elvet követtem. 

A korlát oszlopot a kézléc alatt futó négyzettel helyettesítettem, a ferde térrácsokat a 

pályalemez alatt egy ellipszissel, mint reprezentatív függıleges metszettel modelleztem. A 

kétdimenziós egyszerősített elemek ugyanazokat az aerodinamikai erıket szolgáltatják, mint a 

háromdimenziós elemek. Ezzel a hálózási stratégiával síkbeli hálót lehetett térbelivé kihúzni, 

amely lehetıvé tette a kis cellaszám elérését. A síkbeli cellaszám 38765, ami megegyezik a 6. 

fejezetben bemutatott és tesztelt numerikus hálóval (RACSOS). Ezt az áramlástani hálót 

húztam ki 12 méter hosszan, 20 darab 60 cm-es darabra osztva a pályaszerkezetet (78. ábra). 

A háromdimenziós kényszermozgatásos eljárás során az aeroelasztikus szélcsatorna modell 

numerikus szimulációjánál ismertetett technikát alkalmaztam; a sajátalakok szerint 

definiáltam a kényszermozgatás alakját [67]. A kényszermozgatást a számítási idı 

csökkentése érdekében csak a 6. és a 7. sajátalakokkal végeztem el. Az alkalmazott 

sajátvektorok szükséges számát - a kisminta modellhez hasonlóan - külön számítással 

ellenıriztem a kétdimenziós belebegési együtthatók segítségével (lásd késıbb). Az idıfüggı 

számításban az idılépés ∆t=0,0002 s. A turbulencia modell a szekció számításánál 

alkalmazott k-ε modell. A háromdimenziós CFD szimuláció megfelelıségérıl a modell 2D 

verziójának (RACSOS, 6. fejezet) validációjával bizonyosodtam meg. Az ellenırzést 

szélcsatorna szekció modell szabadlengéses mérésével végeztem el. A szabadlengés 

módszerével számítottam a belebegési együtthatókat, melyeket a 2D modellel meghatározott 

belebegési együtthatókkal összevetve jó egyezést találtam [67]. 

       
 

78. ábra: A háromdimenziós numerikus hálózás a hídpálya körül 
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8. 2. 4. A számítási eredmények 
 
A CFD szimuláció eredményeképpen a 79. ábrán bemutatom a deformált hídpálya körüli 

áramvonalakat a rotációs kényszermozgatás során. A modális együtthatókat az Ured=0-20 

tartományon számítottam (Ured=4 lépésekben). 

   
 

79. ábra: Áramvonalak a deformált hídpálya körül 
 

A kritikus szélsebességet háromféle indirekt módszerrel számítottam. A kétdimenziós CFD 

számításoknál kapott belebegési együtthatókkal két-szabadságfokú és kvázi háromdimenziós 

sajátérték feladatokat oldottam meg, mint a kisminta modell esetében. A kritikus 

szélsebességet számítottam a modális belebegési együtthatók segítségével is. A számításoknál 

a 6. és 7. lengésalakokat vettem figyelembe. A kétdimenziós módszerrel 67 m/s, a kvázi 

háromdimenziós eljárással 162 m/s, a modális belebegési együtthatókkal 153 m/s kritikus 

szélsebességet számítottam. Az eltérés a kvázi-háromdimenziós és a modális eljárások között 

nem jelentıs. Ezzel szemben a kétdimenziós modellel a kritikus szélsebesség lényegesen 

kisebbre adódott, mint a pontosabb módszerekkel számítható érték. Ennek oka az, hogy a 

kétdimenziós modellel csak egy csavaró és egy  hajlító lengésalak figyelembe vételére van 

mód. Ez a megközelítés azonban csak akkor lenne helyes, ha mind a rotációs, mind a 

transzlációs lengésalakok tömegrészesedése 100% lenne. 

f [Hz] 0.59 0.60 1.16 1.44 1.52 1.67 2.02 2.49 2.81 2.95
mode ív ív cs-sz h-a ív h-a cs-a h-sz cs-sz o
n [-] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ucr [m/s]
n [-] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ucr [m/s]
n [-] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ucr [m/s]
n [-] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ucr [m/s]

162.48

174.36

139.06

139.03 (elsı 20 sajátalakkal)  
 

11. táblázat: A figyelembe vett sajátvektorok számának hatása a kritikus szélsebességekre 
(h: pálya hajlító, cs: pálya csavaró, o: pálya oldalirány, ív: ív lengése a domináns 

sz: szimmetrikus lengésalak, a: aszimmetrikus lengésalak) 
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A 11. táblázatban a kisminta modellnél is elvégzett konvergencia vizsgálatot mutatom be a 

kvázi háromdimenziós módszerrel, amelyben az alkalmazott sajátvektorok számának a 

kritikus szélsebességre gyakorolt hatását vizsgálom. Amennyiben csak a 6. és 7. 

sajátalakokkal számolunk, a kritikus szélsebesség 162 m/s. A 4. és 7. kombinációnál 174 m/s 

a kritikus érték, tehát nem ez a kombináció a mértékadó. Ha azonban a 4., a 6. és a 7. 

sajátalakokat is bevonjuk a számításba, 139 m/s értéket kapunk, amivel mértékadó helyzet áll 

elı. Ennek oka az, hogy a 4. és a 6. lengésalakok frekvenciája is közel esik a csavaró 

lengéséhez, továbbá mindkettınél jelentıs a pálya függıleges kitérése (azaz az adott hajlító 

lengéshez tartozó, tömegmátrixra ortonormált sajátvektor függıleges mozgáshoz tartozó 

komponense), így a megoldásban fontos szerephez jutnak. Az elsı 20 sajátalak figyelembe 

vétele már gyakorlatilag nem befolyásolja az eredményeket (csak az elsı 10 sajátalak szerepel 

a táblázatban). 

Fontos megemlíteni, hogy a modális belebegési együtthatók módszerének alkalmazása a 4., a 

6. és a 7. lengésalakokra nem ütközik akadályba; a nem vizsgált 4. lengésalak alapján is végre 

kellene hajtani a kényszermozgatást, és a sajátérték feladat 2x2-es mátrixok helyett 3x3-as 

feladattá bıvülne. 

A kisminta modellhez hasonlóan a modális módszer és a kvázi háromdimenziós megoldások 

között nincs számottevı különbség. Ennek oka, hogy a feladatok egyszerő feltételezésekkel 

valósultak meg; nincs olyan hatás, amely erısen háromdimenzióssá tenné a feladatot. Ilyen 

hatások lennének a merevítı tartó speciális alakja (pl. íves, vagy nem állandó alakú, 

magasságú, stb.), a hozzááramlás erıs turbulenciája, nem teljesen oldalirányú szél. Ilyen 

esetekben várható a két módszer közötti jelentıs különbség. A modális módszer további 

teszteléséhez tehát az említett speciális esetek vizsgálata szükséges. Jelen doktori értekezés 

célkitőzése a módszer kidolgozása volt, annak ipari alkalmazásokhoz való további tesztelése a 

jelenleginél komolyabb számítógépes hátteret igényel, emiatt ezt az értekezés keretein belül 

nem lehetett elvégezni. 
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9. Az értekezés tézisei 

Az értekezés téziseit az alábbiakban foglalom össze: 
 
1. tézis 
 
Az irodalomban található megközelítésekhez képest egy kiterjesztett vizsgálatot hajtottam 
végre, melyben CFD alkalmazásával meghatároztam egy két-szabadságfokú, áramlásba 
helyezett síklap kritikus belebegési szélsebességét direkt (kapcsolt szerkezetdinamikai-
áramlási szimuláció) és indirekt (belebegési együtthatók, kényszermozgatás) eljárással 
egyaránt, így a két módszer részletesebb összehasonlítása vált lehetıvé. Megállapítottam, 
hogy a vizsgált paraméterekkel rendelkezı síklap esetében - a direkt módszernél - a megfelelı 
pontosság eléréséhez a nem kapcsolt dinamikai feladatokhoz képest egy nagyságrenddel 
kisebb idılépés szükséges, ami a releváns (csavaró) lengésalakhoz tartozó periódusidı 1/200-
ad része. Kényszermozgatással számítottam a síklap belebegési együtthatóit. Megmutattam, 
hogy a belebegési együtthatók kevésbé érzékenyek a turbulencia modellek megválasztására, 
mint a rögzített testek paraméterei. A direkt és az indirekt módszerekkel számított, valamint 
az analitikus módon meghatározott kritikus szélsebességek tökéletes egyezést mutattak. 
 
Kapcsolódó fejezet: 4. 
Kapcsolódó publikáció: [28] 
 
2. tézis 
 
Az irodalomban található - nagy számítási idıt igénylı - módszerekhez képest az 
építımérnöki gyakorlat számára alkalmas numerikus eljárást dolgoztam ki híd-szekciók 
aerodinamikai stabilitásvizsgálatához. A módszer kidolgozásához megterveztem és - az 
Áramlástan Tanszék közremőködésével - végrehajtottam egy többféle híd-szekciót magába 
foglaló mérési programot, mellyel a vizsgált keresztmetszeti alakok aerodinamikai 
viselkedését elemeztem. A szélcsatornában szereplı szekciókat CFD segítségével vizsgáltam. 
Kidolgoztam egy hatékony, három zónából álló CFD hálózást, mellyel minimalizálható a 
cellatorzulás dinamikus hálók esetében. A szélcsatorna kísérletek eredményeivel validált CFD 
szimulációk alapján a numerikus paraméterek (turbulencia modellek, idılépés, numerikus 
háló) megválasztására is javaslatot tettem. A számított kritikus szélsebességek birtokában 
megállapítottam, hogy az aerodinamikailag kedvezı híd-keresztmetszetek esetében egy jármő 
alak-módosító hatása kedvezıtlenül befolyásolja az aerodinamikai stabilitást. 
 
Kapcsolódó fejezet: 5. 
Kapcsolódó publikáció: [64, 65] 
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3. tézis 
 
Hídszerkezetek aerodinamikai stabilitás vizsgálatához az irodalomban eddig nem található új 
megközelítést alkalmaztam, amelyben a szerkezet és az áramlás interakcióját háromdimenziós 
kapcsolt szimulációval vizsgáltam. A számítási eredmények és az aeroelasztikus szélcsatorna 
kísérletek mérési eredményei jó összhangot mutattak, ezért a módszert javasoltam az 
aeroelasztikus szélcsatorna modellek kiváltására vagy ellenırzésére, így speciális mőtárgyak 
numerikus vizsgálata is lehetıvé válik. A háromdimenziós megközelítéssel - a szekció 
modellekhez képest - részletesebben követhetı a szerkezet és az áramlás interakciója. 
 
Kapcsolódó fejezet: 6. 
Kapcsolódó publikáció: [63] 
 
4. tézis 
 
Kidolgoztam egy új indirekt eljárást hídpályák aeroelasztikus belebegés vizsgálatához a 
frekvencia térben, bevezetve a modális belebegési együtthatók fogalmát. A módszer a 
hídpálya háromdimenziós kényszermozgatásán és a modálanalízis kombinációján alapszik. A 
javasolt új eljárással megtarthatók az indirekt megközelítések elınyei (kvázi-analitikus 
eljárás), ugyanakkor a szerkezet és az áramlás háromdimenziós interakcióját figyelembe lehet 
venni. 
 
Kapcsolódó fejezet: 7. 
Kapcsolódó publikáció: [66] 
 
5. tézis 
 
Elvégeztem két Magyarországon megépült hídszerkezet háromdimenziós aerodinamikai 
elemzését. A Móra Ferenc híd esetében megmutattam, hogy a háromdimenziós és a kvázi-
háromdimenziós (fix geometrián végzett) szimulációk eredményei között 80%-os eltérés 
adódhat örvénygerjesztés vizsgálatakor, ami a háromdimenziós megközelítés fontosságát 
igazolja. Közelítı eljárást javasoltam a hídpálya háromdimenziós kényszermozgatásával a 
szerkezeti mozgások áramlási erıkre gyakorolt hatásának becslésére. A szolnoki gyalogoshíd 
esetében a kvázi-háromdimenziós és a modális belebegési együtthatók módszerével számított 
kritikus szélsebességek egymáshoz közeli eredményt adtak. Megmutattam, hogy a vizsgált 
háromövő rácsos tartós gyalogos ívhídnál egy csavaró lengésalak mellett két hajlító 
lengésalak is fontos szereppel bír az aerodinamikai stabilitási viselkedésben. 
 
Kapcsolódó fejezet: 8. 
Kapcsolódó publikáció: [20, 61, 67] 
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Nyitott kérdések, további kutatási lehetıségek 
 
A doktori értekezésemben hidakkal kapcsolatos aerodinamikai jelenségek numerikus 

megközelítésével foglalkoztam. Az egyik fı irányvonalat a kétdimenziós szimulációk 

jelentették, amelyekben sikerült javaslatokat adni a fıbb paraméterek helyes felvételére a 

megbízható eredmények elérése érdekében. A kétdimenziós megközelítés további fejlesztése 

és ellenırzése mindenképpen ajánlott, például új hídkeresztmetszeti alakok vizsgálatával vagy 

a turbulencia figyelembe vételével. 

A háromdimenziós numerikus megközelítésben nagy lehetıségek rejlenek. Alkalmazásával a 

teljes aeroelasztikus modellek helyettesítésére vagy ellenırzésére nyílik lehetıség. Ahogyan 

az a kisminta modell és a szolnoki gyalogoshíd esetében is látszott, a háromdimenziós 

kapcsolt eljárás, a modális belebegési együtthatók módszere és a kvázi háromdimenziós 

megközelítés közel azonos eredményeket adtak. Ennek oka az, hogy a vizsgált esetek nem 

voltak speciálisak az áramlás-szerkezetdinamika kapcsolásában. Amennyiben figyelembe 

kívánjuk venni például a (légköri) turbulencia hatását, a kvázi háromdimenziós modellhez 

képest a fejlettebb eljárásokkal pontosabb eredményeket várnánk. Ennek ellenırzésére 

komolyabb szélcsatorna kutatási programra lenne szükség, mellyel a turbulenciát is 

figyelembe tudnánk venni. A numerikus megközelítés szempontjából a turbulencia 

figyelembe vétele nagymértékben megnöveli a számítási igényt, emiatt ehhez komoly 

számítógépes háttér lenne szükséges. A háromdimenziós numerikus eljárások 

továbbfejlesztésével speciális mőtárgyak részletes és pontos virtuális kísérletére nyílna 

lehetıség. 
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Mellékletek 

M3-1 
 
Ebben a mellékletben vázlatos összefoglalót kívánok adni a numerikus áramlási szimulációk 

során alkalmazott összefüggésekrıl, és a fıbb definíciókról. Az értekezésemben a gyakrabban 

használt fogalmakról az alábbiakban adok rövid ismertetıt: 

CFL szám (Courant-Friedrichs-Lewy szám): 

Numerikus áramlási szimulációk során, idıfüggı feladatoknál az idılépés helyes 

megválasztása fontos a pontos eredmények elérése érdekében. Az idılépés felvételére a CFL-

szám szolgál ajánlásként, melyre az alábbi egyenlıtlenség szolgál: 

1
∆

U∆t
CFL

min

max ≤
⋅

= . 

 
A képletben ∆t  az idılépés, maxU  a maximális szélsebesség, min∆  a minimális cellaméret. A 

képlet azt a feltételt fejezi ki, hogy egy idılépés alatt a folyadék maximálisan egy cellaméretet 

haladhat. A megadott feltétel igen szigorú, mivel a maximális szélsebességet és a minimális 

cellaméretet veszi alapul, ami nem feltétlenül egy adott cellánál jelentkezik. 

y+, dimenzió nélküli faltávolság: 

Testek körüláramlásánál az áramlás és a test (fal) kapcsolata igen összetett, a legrohamosabb 

változások itt történnek. Hidak esetében - még a szekció modelleknél is - a Reynolds-szám 

elegendıen nagy ahhoz, hogy a híd körül az áramlást teljesen turbulensnek tekintsük. A 8. 

ábrán bemutattam a dimenzió nélküli szélsebesség (+u ) és a faltól mért távolság (+y ) 

összefüggését, amely turbulens határrétegben megadja a fal melletti áramlási profilt. Ennek a 

turbulens profilnak az ismerete szükséges a numerikus megoldáshoz. Elsıként ismertetem az 

ún. súrlódási sebesség  fogalmát: 
ρ

τ
u 0* = [m/s], ahol 0τ  a fali csúsztatófeszültség, ρ a 

levegı sőrősége. A súrlódási sebesség és a fallal párhuzamos xU  áramlási sebesség alapján 

felírhatjuk az +u  dimenzió nélküli sebességet az 
x

*

U

u
u =+  alakban. A dimenzió nélküli faltól 

mért távolságot pedig az 
υ

yu
y

*

=+  képlettel számítjuk, ahol y a faltól mért távolság [m]. 
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Az +u  és +y  kapcsolatára két eltérı tulajdonságokkal rendelkezı tartomány figyelhetı meg 

kísérletek alapján. A 8. ábrának megfelelıen a fal mellett egy ún. viszkózus alapréteg 

található, ahol a turbulencia hatását a fal blokkolja ("blockage effect"), így az örvénylést az 

erıs csillapítás viszkózus áramlásra kényszeríti. Itt a kapcsolat lineáris ( ++ = yu ) az 10y ≈+  

értékig. Az 30..10y =+  közötti átmeneti tartományon nincs használható összefüggés. Az 

300..30y =+  tartományon a kapcsolat logaritmikus az K)ln(y
κ

1
u += ++  összefüggés 

alapján, ahol κ=0,41 és K=5, mérések alapján, sima fal esetében. Az +u  és +y  bemutatott 

kapcsolatából a turbulens szélprofil becsülhetı, amit a numerikus megoldáshoz 

peremfeltételként alkalmazhatunk. 

Q kritérium az áramlások vizualizációjának segítésére: 

Folyadékok mechanikájánál a folyadék sebesség vektor megváltozását az alábbi derivált 

tenzor, vagy sebesség gradiens tenzor segítségével fejezhetjük ki: 
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A folyadék kinematikájánál szokásos az alábbi felbontás: 

)(
2

1
)(

2

1 TT DDDDD −++= , 

 

ahol )(
2

1 TDDS +=  az alakváltozási sebesség tenzor, )(
2

1 TDDΩ −=  az örvény tenzor. A Q 

mennyiséget a fenti két tenzor segítségével képezzük: )(
2

1
Q

22
SΩ −= . A Q skalár 

mennyiség adott pontra vonatkozik, melyben az adott pontbeli alakváltozási sebesség és 

örvény tenzorok maximális értékeinek négyzetei szerepelnek. A Q mennyiség a forgó mozgás 

dominanciáját jellemzi az alakváltozáshoz képest. 
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M4-1 
 
Ebben a mellékletben a kritikus szélsebesség számításának analitikus módszerét ismertetem 

kvázi-statikus szélteher-modell esetében. A dinamikai egyenletrendszer az alábbi formában 

írható fel: 
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A terhelı erıket az alábbi kvázi-statikus szélterhelési modellel írtam fel: 
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A fenti képletekben α a keresztmetszet szögelfordulása, a többi jellemzıt a 4. fejezetben 

ismertettem. Adott szélsebesség esetében a stabilitás ellenırizhetı analitikusan és 

numerikusan is. Az analitikus megoldást a Routh-Hurwitz kritériummal végeztem el, amihez 

a dinamikai egyenletrendszer Cauchy alakja szükséges: 
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Az alábbi egyenlet a fenti rendszer tömör alakja: 
 

AXX =& . 
 
A Routh-Hurwitz kritérium értelmében a dinamikai rendszer akkor stabil, ha az A együttható-

mátrix összes sajátértékének valós része kisebb, mint nulla. 
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M4-2 
 
Az M1 ábrán U=9 m/s szélsebességnél számított rotációs idıfüggvények láthatóak az 

egyszerősített tehermodellel (M4-1) számítva, síklap esetében. A három különbözı görbe a 

három különbözı idılépéssel végzett számítást mutatja. 
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M1 ábra: Rotációs idıjelek U=9 m/s szélsebességnél 
 

Az M2 ábrán a kritikus szélsebességek láthatók különbözı csavaró-hajlító frekvencia arányok 

(ε) esetében. A folytonos vonal a Routh-Hurwitz kritériummal számított analitikus értékeket 

reprezentálja. A sötét pontok a numerikus számítás eredményeit mutatják. 
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M2 ábra: Kritikus szélsebességek a frekvencia arány függvényében 
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M5-1 (aerodinamikai hasonlóságok) 
 
Aerodinamikai számításoknál dimenzió analízist kell alkalmaznunk a mérnöki munka 

egyszerősítése érdekében. Ebben a mellékletben a hidakkal kapcsolatos aerodinamikai 

hasonlósági paramétereket ismertetem. 

Egy test körüli áramlás jellemzésénél a Reynolds-szám kiemelt fontosságú, ami kifejezi a 

tehetetlenségi és a súrlódási erık arányát (U: zavartalan, a testtıl távoli áramlási sebesség 

[m/s], D: az áramlási irányra merıleges jellemzı méret [D], ν: kinematikai viszkozitás 

[m²/s]): 

ν

DU
Re

⋅= . 

Két áramlás hasonlóságának egyik fontos feltétele a Reynolds-szám azonossága. Ennek 

modellkísérletek végzésekor van jelentısége. Ha egy hídszerkezetre ható erıket akarjuk 

vizsgálni, akkor - elvileg - a szélcsatorna méréskor a valós hídszerkezettel azonos Reynolds-

számot kellene biztosítani. Példaként a Móra Ferenc hídnál (8. fejezet) ekkor a 

ν

DU

ν

DU
Re

100:1100:11:11:1 ⋅=⋅= , 1:11:1
100:1

1:1
100:1 U100U

D

D
U ⋅==  

feltételt kellene biztosítani. Ha a hidat például 10 m/s szélsebességnél kívánjuk vizsgálni (36 

km/h), akkor a szélcsatornában a fenti feltétel alapján 100·10=1000 m/s áramlási sebességet 

(~3600 km/h) kellene biztosítani, ami nyilvánvalóan nem kivitelezhetı. Reynolds-számra 

érzékeny keresztmetszetek (például kör) esetében a felület érdesítésével lehet a két áramlást - 

az eltérı Reynolds-szám ellenére - hasonlóvá tenni. Ekkor ugyanis a kisebb Reynolds-szám 

miatt a lamináris-turbulens átváltás ("transition") még nem történik meg, de a turbulencia 

mesterséges növelésével az átmenet mégis elıidézhetı. A Reynolds-számra kevésbé érzékeny 

szögletes alakoknál (Móra Ferenc híd, azaz a SZEKRENY szekciók) elfogadható 

megközelítés, hogy a szélcsatornában különbözı szélsebességeknél mérnünk, és a Reynolds-

szám függést ellenırizzük. Amennyiben a Reynolds-szám függetlenséget a kisminta modellen 

igazoltuk, az erıtényezıket alkalmazzuk a valós geometriára. 

A Reynolds-szám azonosságának betartása a CFD számítások esetében megvalósítható ugyan, 

de a számítási idı lényegesen megnı. A fal melletti nagy áramlási sebesség miatt a határréteg 

vékony, az y+ érték kicsi, emiatt kismérető határréteg cellák szükségesek, még faltörvény 

alkalmazásával is. A kismérető cellák alkalmazásával a cellaszám és így a szükséges 

számítási idı is növekszik. 
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Emiatt a Reynolds-számot a dolgozatban nem tartottam, ehelyett a szélcsatorna kísérleteknél 

alkalmazott értéket használtam a CFD szimulációknál is. 

Építımérnöki alkalmazásoknál gyakran élünk azzal a feltételezéssel, hogy a széllel terhelt 

szerkezet mozgása olyan kismértékő, hogy az csak elhanyagolható mértékben hat vissza 

magára a szélteherre. Ilyen esetekben a feladat egy rögzített testre ható aerodinamikai erı 

meghatározása. A testre ható erık idıben mindig változóak, emiatt célszerő az idıben 

ingadozó aerodinamikai erıket statikus (átlagos) és az átlagérték körül ingadozó részekre 

bontani (például a szélirányú erıtényezıre: '
xxx ccc += ). Általános esetben egy testre 

szélirányú és szélirányra merıleges irányú statikus és dinamikus erık hatnak. A szélirányú 

statikus erı minden testre hat, a keresztirányú statikus erı pedig csak aszimmetrikus 

keresztmetszetre vagy terhelési esetben. A keresztirányú dinamikus erı általában 

örvénygerjesztés eredménye. A meghatározandó paraméterek a statikus (átlagos) hossz- és 

keresztirányú alaki tényezık valamint a nyomatéki tényezı, az örvényleválás frekvenciáját 

jellemzı Strouhal-szám és az örvénygerjesztéshez tartozó dinamikus keresztirányú alaki 

tényezı. A hosszirányú statikus erıtényezıt az alábbi képlettel számítjuk: 

BLUρ0.5

F
c

2
x

x = . 

 
A fenti kifejezésben xF  a szélirányú aerodinamikus erık idıbeli átlaga (kellıen hosszú 

idıintervallumra tekintve). Az erıtényezık számításához szélcsatorna kísérletekkel vagy CFD 

segítségével kell meghatározni az aerodinamikai erıket és a nyomatékot (Fx, Fy, Mz). A fenti 

képletben ρ a levegı sőrősége, B és L a kisminta szekció (mérés vagy CFD) szélessége és 

hosszúsága, U a szélsebesség. A pillanatnyi (xc ) és az átlag körül ingadozó ('xc ) erıtényezı 

hasonlóan számítható a megfelelı aerodinamikai erı behelyettesítésével. Szimmetrikus testek 

esetében (mint például egy kör keresztmetszet) az átlagos keresztirányú erı zérus, így a 

pillanatnyi és az átlag körüli ingadozó érték azonos. Az erıtényezık segítségével (a 

Reynolds-számra tett megállapítások figyelembe vételével) számíthatók a hasonló 

geometriájú szerkezet aerodinamikai erıi tetszıleges méret és szélsebesség esetén (például a 

szélirányú erı): 

BLUρ0.5cF 2
x

1:1
x = , 

 
ahol U: tetszılegesen választott szélsebesség, B: a híd szélessége, L: a jellemzı hosszúság. 
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A Strouhal-szám az áramlásra merıleges jellemzı méret (D), a szélsebesség (U) és az 

ingadozó frekvenciából számítható: 

U

fD
Str = . 

 
A fix testen meghatározott Strouhal-számok segítségével a valós hídra a leválási frekvenciák 

átszámíthatóak a 

100:1

100:1100:1

1:1

1:11:1

U

Df

U

Df
Str

⋅=⋅= , 
100:1

1:1

1:1

100:1
100:11:1

U

U

D

D
ff =  

 
hasonlósági törvény alapján, példaként 1:1-es és 1:100-as léptékek esetében. Ha például 

azonos szélsebességeket veszünk alapul, a valós hídra a frekvencia a modellen mért 

frekvencia századrésze lesz. A Strouhal-szám alapján nem csak a frekvenciák, de teljes 

idıjelek is transzformálhatóak a valós méretre, ahogyan azt a 8. fejezetben ismertettem. 

A Strouhal-szám alkalmazható mozgatott testekre is. Ekkor azonban feltételezzük, hogy a 

mozgások elég nagyok ahhoz, hogy az erık az amplitúdók lineáris függvényei legyenek. 

Ebben az esetben vizsgálhatjuk a valós hídra ható aerodinamikai erıket szélcsatorna 

kísérletekkel vagy CFD segítségével. Ekkor szintén a Strouhal-számot használjuk, de itt a 

frekvencia nem csak az örvényleválás, de a szerkezeti mozgás frekvenciáját is jelenti. Ennek 

megfelelıen ha például a modellnél a jellemzı méret: D1:100=0,04 m, a szélsebesség: 

U1:100=10 m/s és a mozgatási frekvencia: f1:100=50 Hz, akkor a valós hídra számítható a 

szélsebesség adott frekvenciára, vagy a frekvencia számítható adott szélsebességre. Így 

például a Móra Ferenc hídnál ismert f1:1=0,54 Hz sajátfrekvencia esetére: 

100:1

100:1100:1

1:1

1:11:1

U

Df

U

Df
Str

⋅=⋅=  alapján 
s

m
10.810

0.0450.0

4.000.54
U

Df

Df
U 100:1

100:1100:1

1:11:1
1:1 =

⋅
⋅=

⋅
⋅=  

 
a hasonlóságot biztosító szélsebesség. 

A Strouhal-szám helyett - az aerodinamikai stabilitási feladatoknál - használatosak a redukált 

szélsebesség, valamint a redukált frekvenciák kifejezései is: 

fB

U
U red ⋅

= ,      
U

ωB
K

⋅= ,      
U

ωb
k

⋅= , 

 
ahol U: szélsebesség, B: a hídpálya szélessége, f: mozgatási frekvencia, ω: mozgatási 

körfrekvencia. 
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M5-2 (rögzített kör keresztmetszet aerodinamikája) 
 
A kör keresztmetszető testek körüli áramlás számításakor építımérnöki szempontból a 

szélirányú (statikus) alaki tényezı, valamit az örvénygerjesztéshez tartozó frekvencia és a 

dinamikus keresztirányú alaki tényezı meghatározása a feladat. A kör keresztmetszet körüli 

áramlás numerikus számításánál figyelemmel kell lenni arra, hogy a valós áramkép és így a 

pontos erıtényezık és leválási frekvenciák meghatározásánál a turbulenciának nagy szerepe 

van [46, 47]. Ennek megfelelıen kell a numerikus hálózást kialakítani. Az irodalomban 

számos cikk található [6, 17, 60], amelyben a mérésekkel jó összhangban levı eredményeket 

értek el, de ehhez kis Reynolds-számú modell alkalmazása (k-ω, LES) és ezzel összhangban 

igen nagy felosztású hálózás szükséges. Ebben a pontban a kör keresztmetszettel kapcsolatos 

saját eredményeimet mutatom be. 

 
A CFD modell bemutatása 
 

 
 
M3 ábra: A peremfeltételek 
 

A numerikus hálózás és a 

turbulencia modellek vizsgálata 

céljából két numerikus hálót 

készítettem (M4 ábra). A finom 

hálózás 62.594 síkbeli cellát 

tartalmaz, a durva hálózáshoz 

20.860 cellát használtam. Az 

alkalmazott számítási tartományt 

és a peremfeltételeket az M3 ábrán 

ismertetem.

            

            
 

M4 ábra: Az alkalmazott numerikus háló (felül: durva, alul: finom) 
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A fal melletti cellaméret a durva hálózás esetében 2 mm, a finom hálózásnál 0,1 mm. A 

hálóméret növekmény ("growth factor") 1,05 mindkét hálózás esetében. A maximális 

cellaméret a távoltérben a durva hálónál 2 m, a finom hálónál 1 m. A számításokat elvégeztem 

kétdimenziós hálózással, valamint a bemutatott hálózások "kihúzásával" háromdimenziós 

hálózással is. Ennek megfelelıen négy numerikus hálózást elemeztem, melyekre durva_2D, 

durva_3D, finom_2D és finom_3D névvel hivatkozom a késıbbiekben. A kihúzást a síkra 

merılegesen 2 méter hosszon végeztem. A durva_3D hálónál 10, a finom_3D esetben 20 

osztást adtam meg a síkra merıleges irányban. Kétoldalt a periodikus ("periodic") 

peremfeltételt használtam. A számítást több turbulencia modellel, hálózással és belépı 

szélsebességgel végeztem el. Az összes elvégzett szimulációs esetet és a fıbb beállítási 

paramétereket az M1 táblázat tartalmazza. 

 
A CFD szimuláció eredményei 
 
A numerikus szimuláció eredményeit az M1. táblázatban foglaltam össze. A számítást három 

szélsebesség értéknél, U: 1,50, 15 és 30 m/s esetében végeztem el. A táblázatban a 

szimulációk fıbb paraméterei mellett szerepelnek az átlagolt szélirányú erıtényezık ( xc ), a 

pillanatnyi keresztirányú erıtényezık maximumai (cy) és a Strouhal-számok (Str). A 

numerikus szimuláció eredményeit az Eurocode ajánlott értékeivel hasonlítottam össze. 

U [m/s] Re [-] Tubrulencia CFD háló ∆t [s] cx [-] cy [-] Str [-]
1.5 1.0E+05 LES finom_3D 0.002 0.96 0.33 0.15
1.5 1.0E+05 LES durva_3D 0.004 0.59 0.33 0.17
1.5 1.0E+05 k-ε durva_3D 0.004 0.44 * *
1.5 1.0E+05 SAS durva_3D 0.004 1.33 * *

1.20 0.70 0.18
15.0 1.0E+06 LES finom_3D 0.0002 0.63 0.22 0.15
15.0 1.0E+06 k-ε finom_3D 0.0002 0.44 0.28 0.25
15.0 1.0E+06 SAS finom_3D 0.0002 0.50 0.33 0.19
15.0 1.0E+06 LES durva_3D 0.0004 0.27 0.13 0.07
15.0 1.0E+06 k-ε durva_3D 0.0004 0.47 0.26 0.25
15.0 1.0E+06 SAS durva_3D 0.0004 0.61 0.39 0.16
15.0 1.0E+06 LES finom_2D 0.0002 1.39 1.31 0.17
15.0 1.0E+06 k-ε finom_2D 0.0002 0.70 0.52 0.18
15.0 1.0E+06 SAS finom_2D 0.0002 0.57 0.65 0.19
15.0 1.0E+06 LES durva_2D 0.0004 0.65 0.96 0.18
15.0 1.0E+06 k-ε durva_2D 0.0004 0.44 0.22 0.27
15.0 1.0E+06 SAS durva_2D 0.0004 0.66 0.65 0.16

0.48 0.20 0.18
30.0 2.0E+06 SAS finom_3D 0.0001 0.46 0.16 0.20
30.0 2.0E+06 SAS durva_3D 0.0002 0.57 0.49 0.24

0.56 0.20 0.18EUROCODE

EUROCODE

EUROCODE

 
 

M1 táblázat: A numerikus számítási eredmények összefoglalása 
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 Általánosságban elmondható, hogy a nagyörvény szimuláció (LES) igen jó összhangban van 

az Eurocode-al, de csak a finom 3D hálózás esetében. Megállapítható továbbá, hogy az 

eredmények erısen háló-függıek. A SAS modell szintén jó eredményeket ad, de kis 

Reynolds-számnál nincs örvényleválás (*-gal jelölve). A SAS hálófüggısége jelentısen 

kisebb. A k-ε modell az irodalmi adatokkal összhangban [6] nem képes a szélirányú 

erıtényezı esésének követésére a kritikus tartományban; az összes Reynolds-szám esetében 

0,40-0,50 értéket kapunk. A mérések ugyanakkor azt mutatják [47], hogy Re~105 érték felett 

a szélirányú erıtényezı 1,20 érékrıl 0,40 értékre esik ("drag crisis"), amit a SAS modell és - 

kellıen finom hálózással - a LES modell is követni képes. A keresztirányú erıtényezıket 

illetıen a legfontosabb megállapítás, hogy a 3D hálózással kisebb erıtényezık adódnak, ami 

az áramlás térbeli (2D-tıl eltérı) struktúrájából adódik. A Strouhal-számokat illetıen az 

Eurocode-al jó összhang tapasztalható a LES és a SAS esetében, a k-ε modell magasabb 

értékeket szolgáltatott. Az eredmények elemzésénél látható, hogy azok erısen függenek a 

turbulencia modellektıl. Meg kell jegyezni azonban, hogy az irodalomban található mérési és 

számítási eredmények is erısen változóak (adott Re esetben), ami a feladat paraméterekre 

való érzékenységét mutatja [46].  

Az M5 ábrán az U=15 m/s szélsebesség esetére mutatom be az áramképet. A háromdimenziós 

áramlások esetében gyakran alkalmazott Q-kritériumot [51] használtam az áramlás megfelelı 

érzékeltetése érdekében. A baloldali ábrán a LES számítás eredményei, míg jobboldalon a 

SAS turbulencia modellel számított áramkép látható. Jól láthatóan ugyanazzal a hálózással a 

LES finomabb struktúrákat képes megjeleníteni, míg a SAS jobban csillapítja az áramképet, 

csak a nagyobb struktúrákat számítva. A hasonlóság azonban a két modell között az, hogy a 

nagymérető örvényeket, melyek a releváns erıingadozásért felelısek, mindkettıvel számítani 

tudjuk. Meg kell jegyezni, hogy a SAS modell alkalmazhatóságához bizonyos mértékő 

instabilitás megléte szükséges az áramlási teret illetıen, ami kellıen nagy Reynolds-számot 

feltételez [55]. 

      
 

M5 ábra: Áramkép U=15 m/s esetében, baloldalon: LES, jobboldalon: SAS (finom_3D háló) 
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Az M6 ábrán a jelenlegi és a korábbi [25, 28] számítási eredményeimmel és mérési 

eredményekkel mutatok be összehasonlítást. Az ábrán a mérésekkel meghatározott Strouhal-

számokat mutatom be a szélirányú erıtényezı függvényében [80]. Vízszintes vonallal az 

Eurocode 0,18-as konstans javasolt értéke szerepel [57]. Az ábrán szerepelnek mérési 

eredmények, és (a nagyobb mérető karakterekkel jelölve) a saját számítási eredményeim is. 

Fekete pontokkal a korábbi eredmények láthatóak k-ω modell alkalmazásával [28], a piros 

pontok a SAS modellhez tartoznak a durva 2D hálózással (M1 táblázat), a kék pontok a LES 

modellhez tartoznak finom 3D hálózással (M1 táblázat). 

 

M6 ábra: Kör keresztmetszet Strouhal-száma a szélirányú erıtényezı függvényében 
 

Az M7 ábrán a mérésekkel meghatározott erıtényezıket mutatom be a Reynolds-szám 

függvényében [80]. A fekete, piros és kék pontok a fenti ábrának megfelelı szimulációkhoz 

tartoznak. 

 
 

M7 ábra: Kör keresztmetszet szélirányú erıtényezıi a Reynolds-szám függvényében 
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M5-3 (rögzített téglalap keresztmetszet aerodinamikája) 
 
A rögzített testek körüli áramlások másik fontos alapesete a téglalap körüli áramlás. A 

téglalap elemzésekor célszerő nem csupán egy oldalarányt figyelembe venni, hanem az 

Eurocode megközelítésével összhangban egy oldalarány tartományt elemezni. Ebben a 

pontban a téglalap keresztmetszettel kapcsolatos saját eredményeimet mutatom be. 

 
A CFD modell bemutatása 
 
A téglalap körüli áramlás problémájának elemzésére az M8 ábrán látható numerikus hálózást 

készítettem. A téglalap magassága D=0,10 m, a szélessége változó. Az ábrán az 1:1-es arányú 

eset látható. A numerikus háló kétdimenziós, az alkalmazott cellaszám 1:1-es arány esetében 

36019. A tartomány a téglalap középpontjától balra 6 m (belépı perem), jobbra 10 m (kilépı 

perem), alul-felül 6-6 m. A fal melletti cellaméret 1 mm, a távoltérben 20 cm, a cellaméret 

növekedési faktor ("growth rate") 1,05. Ezzel a hálózási stratégiával automatikusan készíthetı 

strukturálatlan háló, amely általános geometria esetében az egyetlen lehetséges megoldás, így 

ebben az egyszerősített esetben szándékosan ezt alkalmaztam. A hálózást 1:1-tıl 1:10 arányig 

készítettem el.  

A kör körüli áramlásnál a már alkalmazásra került SAS turbulencia modellt használtam, 

tesztelve ezzel éles kontúrú geometria esetében is. A számítás a SAS modellnek megfelelıen 

tranziens, az idılépés dt=0,0002 s. A belépı szélsebesség idıben és térben állandó, U=10 m/s. 

             
 

M8 ábra: Az alkalmazott numerikus háló 
 

A korábbiakhoz hasonlóan ellenıriztem a hálózás hatását az eredményekre, amihez egy 

finomabb hálózást készítettem (1:2 oldalaránynál, 103681 cellaszámmal). A falmelletti 

cellaméret 0,5 mm, a távoltérben 20 cm, a cellaméret növekedési faktor ("growth rate") 1,05.  

Ezzel a hálózási módszerrel csak az 1:2, 1:2,5, 1:3 és az 1:4 oldalarányokat vizsgáltam. 
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A CFD szimuláció eredményei 
 
A számítási eredmények közül elsıként az áramképet mutatom be az M9 ábrán a B/D=1 és 4 

oldalarányok esetében. Jól láthatóan az oldalarányok nagy hatással vannak az áramlásra; a 

rövid oldalarány esetében az áramlás leválik, de a rövid oldalhossz miatt nem fekszik vissza a 

testre, ami a 4-es oldalarány esetében megtörténik, és ez jelentısen megváltoztatja az áramlási 

viszonyokat. 

   
 

M9  ábra: Áramkép az 1:1 és az 1:4 oldalarányok esetében 
 
Az M10 ábrán bemutatom a számítási eredményeket. A vízszintes tengelyen a 

szélesség/magasság (B/D) arányt ábrázoltam, a függıleges tengelyen a Strouhal-számok 

szerepelnek. A számítást a durva hálózással az 1:1-1:10 tartományban végeztem el. A finom 

hálózást csak az 1:1-1:4 arányokra alkalmaztam a nagy számítási idı miatt. A téglalap körüli 

áramlás esetében az egyik legfontosabb jelenség az oldalarány befolyása a Strouhal-számra. 

Megfigyelhetı, hogy 1:2-1:3 oldalarányok között a 0,12 értékrıl elıször leesik 0,06 körüli 

értékre, majd visszatér 0,16-os értékre [53, 57]. Ezt a jelenséget mind az Eurocode, mind a 

numerikus szimuláció megfelelıen követi. A jelenség magyarázata a nyíróréteg vizsgálatával 
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M10 ábra: A számított Strouhal-számok 

adható meg. A test alsó és felsı belépı 

élein a határréteg leválik, és az instabil 

nyírórétegben halad tovább. Kis 

oldalaránynál (<1:2) a leválás nem 

fekszik vissza, ~1:2 aránynál azonban 

a hátsó él megzavarja a nyíróréteget, 

ami 1:3 aránynál már visszafekszik a 

testre. Ez az oka a hirtelen frekvencia 

változásnak ebben a tartományban. 
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Az eredmények építımérnöki szempontból elfogadhatóak, és az Eurocode-al is összhangban 

levı értékeket kapunk. Lényegesebb eltéréseket csak a B/D=2-3-as tartományon kapunk (a 

CFD és az EC között). Ennek oka az lehet, hogy az EC idealizált görbét ad a mérnöki 

munkához, emiatt egyezést csak tendenciában várhatunk. A jelenség további elemzéséhez 

szélcsatorna kísérletekre lenne szükség, mellyel az összehasonlítás részletesebb lehetne, és a 

frekvencia-ugrást pontosan nyomon lehetne követni. Az M11 és M12 ábrákon a B/D=2,0; 2,5 

és 3,0 oldalarányú téglalapok körüli áramlás keresztirányú erıingadozásának spektruma 

látható a durva és finom hálózás esetében. A frekvencia eloszlásból látható, hogy a B/D=2 

aránynál 5-6 Hz-nél jelentkezik a csúcsérték, majd 2,5-3 arányoknál (M10 ábra) jelentıs 

frekvencia ugrás történik az instabil határréteg visszafekvése miatt. 
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M11 ábra: A keresztirányú erıtényezı spektruma különbözı oldalarányoknál (durva háló) 
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M12 ábra: A keresztirányú erıtényezı spektruma különbözı oldalarányoknál (finom háló) 
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M5-4 
 
Az M13 ábrán az ARA keresztmetszet keresztirányú gerjesztési frekvencia spektrumai 

láthatóak különbözı numerikus modellekkel. 
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M13 ábra: A keresztirányú erıtényezık spektrumai (ARA) 
 

Az M14 ábrán a TAC keresztmetszet keresztirányú gerjesztési frekvencia spektrumai 

láthatóak különbözı numerikus modellekkel. 
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M14 ábra: A keresztirányú erıtényezık spektrumai (TAC) 
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M5-5 
 
Az M15 ábrán az ARA szekció mért rotációs (a_rot) és transzlációs (a_trans) gyorsulás 

idısorai láthatóak U=15 m/s szélsebességnél. 
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M15 ábra: Az ARA szekció mért gyorsulás idısorai 
 

Az M16 ábrán az ARA szekció számított rotációs (a_rot) és transzlációs (a_trans) gyorsulás 

idısorai láthatóak U=17 m/s szélsebességnél. 
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M16 ábra: Az ARA szekció számított gyorsulás idısorai 
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M5-6 
 
Az M17 ábrán a TAC szekció mért rotációs gyorsulás idısora látható U=4 m/s 

szélsebességnél. 
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M17 ábra: A TAC szekció mért rotációs gyorsulás idısora 
 

Az M18 ábrán a TAC szekció számított rotációs gyorsulás idısora látható U=4 m/s 

szélsebességnél, három eltérı kezdeti zavarással. Láthatóan a kezdeti zavarás mértéke nem 

befolyásolja a gyorsulás idıjeleinek fı paramétereit; a frekvencia és a csillapítás is azonos 

mértékő. 
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M18 ábra: A TAC szekció számított rotációs gyorsulás idısorai 
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M6-1 
 
Az M19 ábrán az U=9 m/s szélsebességnél vizsgált idılépések hatása látható a torziós lengés 

amplitúdók esetében (az aeroelasztikus modell középsı metszetén értelmezve). A számítást a 

Fluent programmal végeztem, felhasználói C nyelven írt programmal, háromdimenziós 

numerikus CFD hálóval. 
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M19 ábra: Az aeroelasztikus modell számított rotációs idıjelei különbözı idılépésekkel 
 

M7-1 
 
Az M20 ábrán a nyomatéki idıjelek láthatóak az egyes híd-szegmenseken (Ured=8) a 

háromdimenziós rotációs kényszermozgatás hatására. 
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M20 ábra: Az aeroelasztikus modell három szegmenséhez tartozó nyomatéki idıjelek a 
háromdimenziós kényszermozgatás során (Ured=8, f=6,00 Hz, B=0,20m, U=9,60 m/s) 
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M7-2 
 
Ebben a mellékletben az alkalmazott sajátvektorok számának hatását elemeztem analitikus 

módszerek segítségével. A szükséges sajátvektorokat analitikusan számítottam, így 

elméletileg végtelen megoldást lehet pontosan meghatározni, ellentétben a numerikus 

modellel, ahol a szabadságfok felénél magasabb számú frekvenciákat és sajátvektorokat már 

csak durva hibával kapjuk meg. A csavarás és a hajlító lengés egyenletét az alábbiakban 

ismertetem. A hajlító lengés esetében a ferde kábelek hatását egyenletes eloszlású, függıleges 

ágyazással modelleztem. A c ágyazási tényezıt az elsı sajátfrekvencia beállításával vettem 

fel: 
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 (a csavaró lengés differenciál-egyenlete), 
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 (az ágyazott gerenda hajlító lengésének differenciál-egyenlete). 

 
A csavaró lengés esetében az r-edik sajátfrekvencia és sajátvektor az alábbi egyszerő 

formában állítható elı (fix-fix megfogás): 
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A hajlító lengés esetében az r-edik sajátfrekvencia és sajátvektor az alábbi egyszerő formában 

állítható elı (fix-fix megfogás): 
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A képletekben φ és α az alábbi formulákkal számíthatók: 

4

4

EIλ

l
c1φ += , 

( ) ( )
( ) ( )λcoshλcos

λsinhλsin
α

−
−−= . 

 
A képletekben szereplı λ az alábbi frekvencia-egyenletbıl (karakterisztikus egyenletbıl) 

számítható numerikusan: 

( ) ( ) 1λcoshλcos = . 
 
A Cr konstansokat a tömegmátrixokra való normálassal határoztam meg. 
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M8-1 

 
Az M21 ábrán az aeroelasztikus modellel számított erıtényezı idıjeleket mutatom, 21,6 Hz 

mozgatási frekvencia esetében és fix esetben. Az aeroelasztikus modellen a 10-es és 11-es 

szegmenseken számított aerodinamikai erık átlagát vettem alapul. 
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M21 ábra: Az aeroelasztikus modellen számított keresztirányú erıtényezık idıfüggvényei 
 

Az M22 ábrán az aeroelasztikus modellel számított erıtényezık spektrumait mutatom, 21,6 

Hz mozgatási frekvencia esetében. 
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M22 ábra: Az aeroelasztikus modellen számított keresztirányú erıtényezık spektrumai 
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Az M23 ábrán az aeroelasztikus modellel számított erıtényezı idıjeleket mutatom, 50,0 Hz 

mozgatási frekvencia esetében és fix esetben. Az aeroelasztikus modellen a 10-es és 11-es 

szegmenseken számított aerodinamikai erık átlagát vettem alapul. 
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M23 ábra: Az aeroelasztikus modellen számított keresztirányú erıtényezık idıfüggvényei 
 

Az M24 ábrán az aeroelasztikus modellel számított erıtényezık spektrumait mutatom, 50,0 

Hz mozgatási frekvencia esetében. 
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M24 ábra: Az aeroelasztikus modellen számított keresztirányú erıtényezık spektrumai 
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Videó mellékletek 
 
A doktori értekezéshez tartozó CD a videó mellékleteket tartalmazza. A videó mellékleten 

található állományokat az alábbiakban ismertetem: 

 
VID-1: V-elrendezéső hátsó vezérsíkkal rendelkezı repülı instabilitása 
 
VID-2: Az ARA szekció belebegése (kapcsolt instabilitás) U=19 m/s szélsebességnél, k-ε 
 turbulencia modellel, közép hálózással 
 
VID-3: A TAC szekció belebegése (transzlációs instabilitás) U=6 m/s szélsebességnél, k-ε 
 turbulencia modellel, közép hálózással 
 
VID-4: A TAC szekció belebegése (rotációs instabilitás) U=9 m/s szélsebességnél, k-ε

 turbulencia modellel, közép hálózással 
 
VID-5: Az aeroelasztikus szélcsatorna modell belebegése U=10 m/s szélsebességnél 
 
VID-6: A hídpálya aeroelasztikus belebegése és a körülötte levı örvények U=9 m/s 
 szélsebességnél, háromdimenziós kapcsolt szimuláció segítségével 
 
 


