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Áttekintés

Az áramlásokban megjelenő instabilitási hullámok a mű-
szaki élet több területén megjelenik, és az esetek többségében
gondot okoznak. Disszertációmban két ilyen problémával fog-
lalkoztam, az első az öngerjesztett áramlások családja, a másik
pedig a határréteg áramlásoké. Az öngerjesztett áramlásokban
a nyíróáramlás instabil, benne egy perturbációs hullám indul el,
amely haladása során folyamatosan erősödik. Amint ez a hullám
elér egy zavaró elemet, az visszacsatolódik az áramlás kezdeti
szakaszához; és erős, stabil oszcilláció alakul ki. Ezen jelenségek
közé tartozik az élhang. Ez egy sík szabadsugárból (vékony széles
fúvóka) és a vele szembe helyezett ékből áll. Jelenleg a visszacsa-
tolás módja pontosan nem ismert. Kutatásom során ennek mé-
lyebb megértése volt a célom. Különösen a már régóta megfigyelt
kilépésközeli fokozott érzékenységét vizsgáltam az áramlásnak,
melyhez stabilitásvizsgálati módszereket, egyenleteket használ-
tam. Ezek az Orr-Sommerfeld (OS) egyenlet, a Rayleigh egyen-
let, a Bajaj-Garg (BG) egyenlet és az úgynevezett Wentzel–Kra-
mers–Jeffreys–Brillouin (WKJB) közelítés. Ezen egyenletek meg-
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oldásához az összetett mátrix módszert (compound matrix met-
hod, CMM), amelyet munkám során szabadsugarak vizsgálatá-
hoz adaptáltam, és más diszkretizációs módszereket is használ-
tam.

Munkám során a szabadsugarat a kilépés közelében analiti-
kusan és numerikus szimulációk segítségével modelleztem. Mind-
két esetre megoldottam a stabilitásvizsgálati egyenleteket. Azt
találtam, hogy a kilépés közelében a zavarások növekedési rá-
tája jóval nagyobb, mint távolabb. Megvizsgáltam továbbá a
fúvóka melletti fal hatását is. A fal vastagsága egyértelműen be-
folyásolja a növekedési rátákat, illetve, hogy milyen fajta (szim-
metrikus vagy antiszimmetrikus) zavarási hullámok alakulhatnak
ki. A visszacsatolás modellezésére mind akusztikus mind örvé-
nyes gerjesztés esetén eljárásokat dolgoztam ki. Ezekkel CFD
szimulációkat végeztem, és összehasonlítottam korábbi eredmé-
nyeimmel. Ezen kívül az Orr-Sommerfeld egyenlet úgynevezett
adjungált operátorával is megvizsgáltam a szabadsugár érzékeny-
ségét különböző gerjesztésekre. Ezzel a módszerrel is azt kaptam,
hogy a szabadsugár sokkal érzékenyebb a zavarásokra a kilépés-
nél, különösen az áramlásra merőleges (tranzverzális) irányú ger-
jesztésekre.

A másik áramlástani terület, ahol az instabilitási hullámok
fontos szerepet játszanak, a határréteg lamináris-turbulens átme-
nete. Adott Reynolds-szám felett a határréteg instabillá válik,
azaz instabilitási hullámok jelennek meg benne. Ezeket felfe-
dezőik után Tollmien-Schlichting hullámoknak nevezzük. Ezek
a hullámok folyamatosan erősödnek, és ez végül a turbulencia
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kialakulásához vezet. Ez azért okoz gondot, mert a turbulens
határréteg azonos Reynolds-szám esetén sokkal nagyobb ellenál-
lást eredményez, mintha lamináris maradt volna az áramlás. Az
átmenet késleltetésével a veszteségek jelentősen csökkenhetőek
hajók és repülőgépek esetén.

A határrétegben két speciális bevonatot modelleztem, me-
lyek alkalmasak lehetnek a határréteg lamináris-turbulens átme-
netének késleltetésére. Az első aktív szabályzó elemeket tartal-
maz. Ezek mérik a fali csúsztatófeszültséget, és azzal arányosan
elmozdítják a falat. Az eredmények azt mutatják, hogy van olyan
proporcionális paraméter, amelyre a határréteg stabilitási határa
jelentősen növelhető, azaz a veszteségek csökkenthetőek. Mivel
az aktív szabályzó valódi körülmények között kivitelezhetetlen, a
szabályzó működéséhez hasonló apró tömeg, rugó, csillapításból
álló passzív bevonat modelljét készítettem el. Munkám során
sikerült olyan reális paraméter-kombinációkat találni a passzív
szabályzóra, amik segítségével a kritikus Reynolds-szám jelentő-
sen növelhető, tehát a lamináris-turbulens átmenet késleltethető.
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Szabadsugarak
érzékenysége

A szabadsugarak érzékenysége már a 19. század közepén
felkeltette a kutatók figyelmét. Leconte [1] volt az első, aki észre-
vette, hogy egy gázláng a környezetében zenélő vonósok játékára
mozgásba jön. Később több tudós, Tyndall [2], Rayleigh [3],
Brown [4] foglalkozott a témával, amit ma napig többen kutat-
nak. Idővel azonban ez a terület is egyre szerteágazóbbá vált.
Sokan a turbulencia megértése miatt vizsgálják a szabadsugara-
kat (kiemelendő Thomas és Goldschmidt [5] munkássága), vagy
hajtóművekben betöltött szerepe miatt [6].

A kutatásom a Tanszéken korábban megkezdett orgona-
síp és élhang vizsgálatának folytatása. Így én a hangszerben is
szerepet játszó sík szabadsugarat tanulmányoztam. A benne lét-
rejövő lengések modellezésén túl arra kerestem választ, hogy a
szabadsugár miért érzékenyebb a kilépés közelébe, mint attól tá-
vol. Erre három okot találtam, melyeket az 1. tézisben foglaltam
össze. A megállapításokra az Orr-Sommerfeld egyenlet megoldá-
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sával jutottam. Ennél a módszernél feltételezzük, hogy van egy
ismert alapáramlás. Jelen esetben a Bickley profil módosított
változatát használtam, ami U = sech2(yn) alakú. Itt az n para-
méter növelésével tudtam élesebb, a kilépést jobban leíró sebes-
ségprofilokat előállítani. Ezen sebességprofilok a szabadsugárba
berajzolva az 1(a) ábrán láthatóak. Az Orr-Sommerfeld egyen-
let megoldásával kiszámoltam az áramlásban kialakuló lengések
úgynevezett növekedési rátáit. Ezeket a 1(b) ábrán ábrázoltam
különböző körfrekvenciák (ω) és n paraméterek esetén. A kapott
eredményekből azt a következtetést vontam le, hogy az élesebb,
kilépéshez közeli, nagyobb n paraméterrel leírt profilok esetén a
zavarások növekedése és ezáltal érzékenysége nagyobb.

A szabadsugár alapáramlásának pontosabb modellezéséhez
numerikus szimulációkat végeztem, és a tézis további következte-
téseit ezek stabilitásának vizsgálata alapján vontam le. Megálla-
pítottam, hogy a szabadsugár szélességének növekedése azt okoz-
za, hogy a kilépés közelében még nagyobbak a dimenziós növe-
kedési ráták. Továbbá megoldottam az Orr-Sommerfeld egyenlet
Hermite-féle adjungáltját, amik segítségével a rendszer gerjesz-
tésre adott válaszát tudjuk kiszámítani, így az érzékenységét is.
Az adjungált módus, azaz a szabadsugár érzékenysége a 2. ábrán
látható. Ezzel matematikailag is sikerült modellezni azt a intu-
íciót, hogy ha felvíz oldalon zavarjuk meg az áramlást, annak
több helye van növekedni, mintha alvíz oldalon, és ezáltal felvíz
oldalon sokkal érzékenyebb.

A vizsgálataim következő része a szimmetrikus-antiszim-
metrikus módusok összehasonlítására fókuszált. Az így kapott
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eredményeimet a 2. tézisben foglaltam össze. Mivel a kilépés-
től távol általában csak a szimmetrikus módus megfigyelhető, a
szakirodalom főleg azzal foglalkozik. Eredményeimmel azt ta-
láltam, hogy az antiszimmetrikus módus sokkal érzékenyebb a
sebességprofil élességére. Emiatt ezek növekedési rátái a kilépés
közelében magasabbak. Ez egybevág Thomas és Goldschmidt [5]
kísérleteivel.

A perturbációk modellezése az Orr-Sommerfeld egyenlet-
tel történt, amit mindenképp össze akartam hasonlítani a teljes,
összenyomhatatlan Navier-Stokes egyenleteket megoldó numeri-
kus számításokkal. Ehhez a gerjesztések megfelelő implementá-
ciójára volt szükség. A kutatás egyik célja az orgonasípok műkö-
désének megértése volt. Ott a szabadsugárra az akusztikus hullá-
mok illetve az ék végén létrejövő fluktuáló örvény hat jelentősen,
így ezeket hatását modelleztem. A 3. tézis-ben egy inkompresszi-
bilis áramlásra ható ismert, akusztikus gerjesztés modellezésének
kidolgozott lehetőségét mutatom be. A módszert analitikus meg-
oldásokkal, kísérleti eredményekkel [7, 8] hasonlítottam össze, és
jó egyezést kaptam. A 5. tézis pedig egy örvénnyel gerjesztett
szabadsugár modellezésének lehetőségét mutatja be. Itt a me-
zők szétválasztása önkényes, kísérletileg nem ellenőrizhető. Itt
a cél az orgonasípok és az élhang modelljének elkészítése volt.
Amennyiben ezen modellek elkészülnek, a módszer is ellenőriz-
hető.

A 4. tézisben a szabadsugár egy új, extrém nagy növeke-
dési rátájú lengésképnek létezését állítom, mely csak a kilépés
közelében létezik. Ennek az élhang modellezése szempontjából
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nincs jelentősége, hiszen ez a lengés a kilépéstől nem messze el-
hal. Továbbá a kilépés közelében a lengések lineáris egyenletekkel
leírhatóak a kis amplitúdók miatt, így érvényes a szuperpozíció
elve. A létezése inkább a kilépés közelében történő mérések során
okozhat problémát, mely megnehezítheti egy szabályzó tervezé-
sét.

1. Tézis

A szabadsugarak kilépés közeli fokozott érzékenységének
három oka van. a) az élesebb, hirtelen változó sebességprofilok
nagyobb növekedési rátával erősítik a zavarásokat; b) a lokális jel-
lemző méret kisebb a kilépéshez közel, ami miatt ott a dimenziós
növekedési ráták még nagyobbak mint a kilépéstől távol; c) a fel-
víz oldalon gerjesztett zavarásoknak több helyük van exponenci-
álisan növekedni. Az első két állítást az Orr-Sommerfeld egyenlet
összetett mátrix módszerrel1 történő megoldására alapozom, az
utolsót pedig az Orr-Sommerfeld egyenlet adjungált módusaival
mutatom be. Az a) állítást analitikus sebességprofilok vizsgálatá-
val mondtam ki 0 ≤ Re < 1000 és 0 < ω < 1, 5 tartományokban.
A b) és c) állításokat pedig St = 0.5 és Reglob = 100 paraméterek
esetén numerikus sebességprofilokra mutattam be.

A jelölések jegyzéke a T1 táblázatban található.
Kapcsolódó publikációk: [J1], [C1], [C2], [C3], [C8]

1Compound matrix method szerző általi fordítása.
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2. Tézis

a, Egy Bickley szabadsugárban (U = sech2(y)), a szimmet-
rikus zavarások növekedési rátája nagyobb, mint az antiszim-
metrikusoké (Re > 1 és 0 < ω < 1.6 érvényességi tartomá-
nyon). A szimmetria tulajdonságot a módusok áramlásra merő-
leges (transzverzális) irányú sebességprofilja alapján definiáltam.
Az antiszimetrikus módusok sokkal érzékenyebbek az alapáram-
lást leíró sebességprofil élességére. Ha a sebességprofil kellően
éles (n = 3), bizonyos frekvenciákon (0, 6 < ω < 1) és Re > 100,
a növekedési rátáik nagyobbak, mint a szimmetrikus módusoké.
Az alapáramlást a U = sech2(yn) alakú sebességprofilok írják le.

b, Ezt megerősítik a numerikus profilokkal végzett számí-
tások Reglob = 100, ha a fúvóka melletti fal legalább 20-szor
nagyobb, mint a fúvóka szélessége (δ).

A jelölések jegyzéke a T1 táblázatban található.
Kapcsolódó publikációk: [J1], [C1], [C2], [C3]

3. Tézis

Egy módszert fejlesztettem lamináris, inkompresszibilis ár-
amlások gerjesztésére inkompresszibilis keretrendszerben. Az ak-
usztikus mezőt lineárisnak feltételezem, ami azt jelenti, hogy
sűrűség- és nyomásingadozás kicsi az átlagértékeikhez képest. A
következő plusz taggal kell a folytonossági egyenletet kiegészíteni:

ρ0∇ · ut = Sc, (1)
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ahol ρ0 a fluidum sűrűsége, ut a teljes sebességmező, ami tartal-
mazza a gerjesztést és az arra adott válaszát az áramlásnak és Sc

a gerjesztést kifejező plusz tag. Az Sc tag

Sc = −∂ρac
∂t
− ut · ∇ρac, (2)

ahol ρac a sűrűség ingadozása. Ha a jellemző Mach-szám kicsi a
ez a plusz tag tovább egyszerűsíthető a következőképp,

Sc = −∂ρac
∂t

. (3)

Továbbá ez a tag is elhanyagolható és csak a peremfeltételek
módosítása szükséges, ha a probléma akusztikailag kompakt. A
mozgásegyenlet módosítása nem szükséges. A peremfeltételeket
úgy kell kell módosítani, hogy a gerjesztő és a gerjesztett áramlás
változóinak összegét írják elő.

Kapcsolódó publikációk: [J2], [C8]

4. Tézis

A sík szabadsugár új instabilitási hullámát fedeztem fel,
mely rendkívül magas növekedési rátával és fázissebességgel ren-
delkezik. Ezt az Orr-Sommerfeld egyenlet segítségével számítot-
tam ki egy numerikusan meghatározott parabolikus szabadsuga-
rat vizsgálva Reglob=100 esetén. A módus csak a kilépés köze-
lében létezik. Az új módus felfedezése megmagyaráz korábbi,
nehezen értelmezhető szakirodalmi eredményeket.

9



Kapcsolódó publikációk: [J2]

5. Tézis

Lamináris összenyomhatatlan áramlásnak ismert örvényes
mezővel történő gerjesztésére fejlesztettem módszert. A folyto-
nossági egyenlet és a peremfeltételek változatlanok maradnak.
Egy plusz taggal Sm kell kiegészíteni a mozgásegyenletet a kö-
vetkezőképp

∂uj
∂t

+ uj· ∇uj = − 1
ρ0
∇pj + ν∆uj + Sm, (4)

Sm = ue· ∇uj + uj· ∇ue (5)

ahol u a sebesség, p a nyomás, ν a kinematikai viszkozitás. A
gerjesztett áramlás j alsó indexszel míg a gerjesztő e-vel. Az ily
módon történő gerjesztésnek az előnye, hogy az örvény sebessége
nem jelenik meg a vizsgált szabadsugár sebességterében, csak
annak a hatása.

Kapcsolódó publikációk: [C5], [C8]
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1. ábra. (a) A szabadsugár sebességprofiljának analitikus közelí-
tései (U = sech2(yn)) és azok hozzávetőleges helyzete az áramlás-
ban. (b) A zavarások amplitudójának növekedési rátája 100-as
Reynolds-szám, különböző n paraméterek és körfrekvenciák ese-
tén.
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(a)

(b)

2. ábra. Egy sík szabadsugár áramlásirányú (a) és transzverzális
(b) irányú gerjesztésre történő érzékenysége (adjungált módusa-
inak sebességkomponense) Reglob=100 és St = 0.5 esetén.
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Név Definíció Dimenzió
n Paraméter, melynek segítségével egy

analitikus sebességprofil élessége ír-
ható le.

-

x, y, z Áramlásirányú, áramlásra merőleges
irányú és keresztirányú koordináták

m

L(x) A szélesség, ahol a sebesség
0.42UMax(x), ami a Bickley-profil
y = 1 helyen történő kiértékeléséből
adódik.

m

Re(x) A lokális Reynolds-szám az áram-
lás egy adott keresztmetszetében,
Re(x) = L(x)UMax(x)

ν .

-

Reglob Az áramlás globális Reynolds-száma,
Reglob = δn UMean

ν .
-

St Az áramlás Strouhal száma, St =
ω̂δn

UMean
.

-

U A sebességprofil egy bizonyos kereszt-
metszetben.

m/s

UMax(x) A maximális sebesség egy bizonyos
keresztmetszetben.

m/s

UMean A szabadsugár átlagsebessége a kilé-
pésnél.

m/s

δn A fúvóka szélessége. m
ν A kinemtikai viszkozitás. m2/s
ω A dimenziótlan körfrekvenciája a za-

varási hullámnak, ω = ω̂L
UMax

.
-

ω̂ A dimenziós körfrekvenciája a zava-
rási hullámnak.

rad/s

T1. Jelölések jegyzéke
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Síklap menti határréteg
lamináris-turbulens
átmenetének késleltetése

A másik áramlástani terület, ahol az instabilitási hullámok
fontos szerepet játszanak, a határréteg lamináris-turbulens át-
menete. Egy síklap feletti határréteg vastagsága és vele együtt a
helyi Reynolds-szám áramlás irányában folyamatosan növekszik.
Adott távolság után elveszíti a stabilitását, és kis külső gerjesz-
tés hatására zavarási hullámok indulnak el, melyeket Tollmien-
Schlichting hullámoknak nevezzünk. Ezek exponenciálisan növe-
kednek térben, majd egy bizonyos távolság után felbomlanak és
kialakul a turbulencia. Ez látható a 3. ábrán.

A turbulens áramlásban a súrlódási veszteségek nagyob-
bak, mint ha az lamináris maradt volna. Az átmenet megelő-
zésével vagy késleltetésével a veszteségek jelentősen csökkenthe-
tőek. Erre az egyik megoldás puha falak alkalmazása, melyek
a gerjesztések hatására benyomódnak, és csillapítják a zavarási
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3. ábra. A lamináris-turbulens átmenete vázlata síklap feletti,
nyomásgradiens mentes határrétegben.

hullámokat. Ekkor a turbulencia sem tud kifejlődni. Az ötlet ere-
detileg Kramertől [9] származik, aki a delfinek úszását és bőrüket
tanulmányozta. Ezen bevonatokról Carpenter [10] írt összefog-
lalót. Egy ehhez hasonló bevonatot vizsgáltam, azonban itt a
fal nem benyomódni, hanem áramlás irányában tud elmozdul-
ni. Ez az ötlet Choi és Kim [11]-től és Józsa és társaitól [12]
származik, akik csatornákban próbálták módosítani a turbulens
struktúrákat. Első közelítésben egy aktív szabályzókkal bevont
falat vizsgáltam meg. Ennek vázlata a 4. ábrán látható. A
szabályzók a falat az áramlásban kialakuló zavarások csúsztató-
feszültségével (τ) arányos sebességgel (u) mozdítják el. Ezeket
első közelítésben rendkívül kicsi pontszerű elemeként modellez-
tem, melyekkel mindenhol bevonták a falat. Az bevonattal kap-
csolatos új eredményeimet a 6. tézisben foglaltam össze. Először
az Orr-Sommerfeld egyenlettel vizsgáltam meg a bevonatot. A
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zavarások legnagyobb2 növekedési rátája a 5. ábrán látható az
arányossági paraméter és a Reynolds-szám függvényében. Ahol
ennek az értéke negatív, ott a zavarás csillapodik, azaz nem ala-
kul ki turbulencia; ahol pedig pozitív, ott növekszik. A kettő ha-
tárán pedig nulla, és ezt hívjuk kritikus Reynolds-számnak. Jól
látható, hogy cp paraméter folyamatos növelésével vagy kis mér-
tékű csökkentésével jelentősen növelhető ez a szám. A bevonatot
megvizsgáltam a jóval konzervatívabb Reynolds-Orr egyenlettel
is. Azt kaptam, hogy a becsült kritikus Reynolds-szám kis nega-
tív cp paraméterek esetén növelhető, de a módszer a gyakorlati
szempontból túl konzervatív becslést ad.

A kritikus Reynolds-szám növelése azt jelenti, hogy a bevo-
nat hatására, a zavarások csak távolabb kezdenek el növekedni, az
áramlás tovább marad lamináris, a súrlódási ellenállás csökken.
Ilyen bevonattal áramvonalas testek mozgatásának energiaigénye
és költsége jelentősen csökkenthető. Sajnos egy ilyen miniatűr ak-
tív szabályzókkal bevont fal elkészítése a mai technológiai szinten
nem életszerű.

Megvizsgáltam az aktív szabályzó apró tömeg-rugó rend-
szerekkel történő helyettesítésének lehetőségét. Egy ilyen elem
geometriai kialakítása látható a 6(a) ábrán. Ez előre-hátra tud
mozogni, megelőzve a szerkezet elfordulását. Szilikongumi anyag-
ból készül, mivel annak jelentős az anyagi csillapítása, alacsony a
rugalmassági modulusa és a szakítószilárdsága is jóval nagyobb,
mint a rugalmassági modulusa. A bevonat kifejlesztéséről és
eredményeiről szól a 7. tézis. Optimalizációs eljárással találtam

2A körfrekvencia függvényében legnagyobb.
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4. ábra. Az aktív szabályzó vázlata.

5. ábra. A legnagyobb növekedési ráta a Reynolds-szám és a
körfrekvencia függvényében.
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olyan paramétereket melyekkel a kritikus Reynolds-szám jelen-
tősen növelhető, és a lamináris-turbulens átmenet késleltethető.
A zavarások növekedési rátája a Reynolds-szám és a frekvencia
függvényében látható a 6(b) ábrán az optimalizált bevonat ese-
tén. A további vizsgálatok azt mutatták, hogy adott sebességre
optimalizált bevonat, csak a beállított sebességnél működik jól.
A sebesség változtatásával a bevonat akár gyorsíthatja is az át-
menetet. Ezt a fajta bevonatot nagy hajókon lehet használni,
amelyeknél az utazósebesség közel állandó.

6. Tézis

Egy aktív szabályzókkal bevont fal feletti nyomásgradiens-
mentes határrétegben a kritikus Reynolds-szám növelhető. A
végtelenül kicsi szabályzó peremfeltételei:

u(y = 0) = cp
∂u

∂y

∣∣∣∣
y=0

, v(y = 0) = 0, w(y = 0) = 0, (6)

ahol u a dimenziótlan áramlás irányú zavarás sebessége, y a di-
menziótlan transzverzális irányú koordináta, cp a dimenziótlan
arányossági tényező paramétere a szabályzónak. Ha a határréte-
get párhuzamosnak feltételezzük, és a Reynolds-számot a kiszorí-
tási vastagsággal definiáljuk, akkor a következő állítások igazak:

• Az Orr-Sommerfeld egyenlet megoldása alapján a kritikus
Reynolds-szám növekszik, ha a cp paramétert növeljük a
cp ∈ (0, 0, 9) tartományban. A kritikus Reynolds-szám 519-
ről 2928-ra növelhető cp=0,9 szabályozási paraméter esetén.
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(a)

(b)

6. ábra. (a) A passzív bevonat geometriája. (b) A növekedési
ráták a Reynolds-szám és a dimenziótlan körfrekvencia függvé-
nyében az optimalizált passzív bevonat esetén. Folytonos vonal:
a stabilitás határa, szaggatott vonal: a bevonat nélküli fal stabi-
litási határa.
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• A kritikus Reynolds-szám 33,885-ről 58,026-ra növelhető
cp = −0, 22988 a sokkal konzervatívabb Reynolds-Orr egyen-
let alapján.

Kapcsolódó publikációk: [C6], [C7], [C9]

7. tézis

Puha falat reprezentáló miniatűr csillapított tömeg-rugó
rendszert dolgoztam ki, ami passzív szabályzóként működik. Egy
speciális peremfeltételt fejlesztettem az Orr-Sommerfeld egyen-
lethez, amikkel ezek az elemek leírhatók. Az ilyen elemekkel be-
vont fal feletti nyomásgradiens-mentes határrétegben a kritikus
Reynolds-szám növelhető. Az instabil régiók nagyobb Reynolds-
szám és alacsonyabb körfrekvencia tartományba tolhatóak. Bizo-
nyos paraméterek esetén (a disszertációban definiálva) a kritikus
Reynolds-szám 519-ről 1670-re növelhető.

Kapcsolódó publikációk: [C4], [C6], [C7], [C9]
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