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1. Bevezetés
Az épületgépészet, ezen belül pedig a légtechnika egyik alapvető feladata a megfelelő komfortérzet biztosítása a zárt terekben, amely a levegő gondosan tervezett és beállított jellemzőivel
valósítható meg. Az épületekre vonatkozó korszerű hővédelmi előírásoknak megfelelően a természetes légcsere önmagában nem elegendő az emberek komfortérzetének szavatolásához. A
gépi szellőztetés alkalmazása ma már számos épületben alapvető követelmény, aminek lényegi
elemei a szellőztető levegő vezetése és elosztása a helyiségen belül. Utóbbi két elemet a légvezetési rendszer egyesíti, melynek tervezése és kialakítása alapvetően befolyásolja a szellőztetés
hatásosságát és az emberek komfortérzetét.
A doktori értekezés címében szereplő érintőleges légvezetési rendszer ez idő szerint a zárt
terek egyik legelterjedtebben alkalmazott szellőztetési módja. Nevét a szellőztető légsugár helyiségen belüli vezetési módjáról kapta, mivel az érinti a helyiség határolófelületeit. Minden
légvezetési rendszernél értelmezhető az ún. légátöblítési hatásosság, ami magában foglalja a
megfelelő hőkomfortot; a huzathatás mentes szellőzést; a helyiség egyenletes és holtterek nélküli szellőztetését; és végül, de nem utolsó sorban az alacsony szennyezőanyag koncentrációt.
Az épületgépészeti gyakorlatban a huzathatás kockázatának felmérése kiemelt jelentőségű.
Nem véletlenül, hiszen a huzatos szellőztetés komfortpanaszokat okoz, jelentősen csökkenti a
munkavégző képességet, és a belső fűtési hőmérséklet ezt kompenzáló növelésével fokozza az
épület energiafogyasztását.
A huzatérzetre számos fizikai és fiziológiai tényező van hatással. Doktori értekezésemben
a fizikai oldalt vizsgálom méréssel, amely az alábbi tényezőket foglalja magába: a szellőztető
légsugár tapadási pontja az érintőleges légvezetési rendszerben, a helyiségben kialakult levegőmozgás átlagsebessége, annak időben ingadozó összetevője, turbulencia-foka és a levegő hőmérséklete. Ebből adódóan a vizsgálataimat két fő részre osztom: a befúvás környezetének
vizsgálatára és a helyiség tartózkodási zónájának elemzésére. Mindkét esetben három fő – az
épületgépészeti gyakorlat szempontjából meghatározó – tervezési paraméter hatását tanulmányozom, melyek az alábbiak: a szellőztető levegő térfogatárama; az érintőleges légvezetési
rendszereknél alkalmazott résbefúvó szerkezet távolsági és oldalaránya.
Mindazon túl, hogy vizsgálom a fenti három releváns tervezési paraméter hatását az érintőleges légvezetési rendszer huzatkomfortjára, utóbbi minősítésével is foglalkozom. Ezt támogatandó hazai és nemzetközi szabványok állnak rendelkezésemre, melyek a Fanger-féle huzatmodellen alapulnak. A Fanger-modell alapja egy szubjektív huzatérzeti szám meghatározása,
mely a huzathatással várhatóan elégedetlenek százalékos arányát adja meg a légsebesség, léghőmérséklet és a turbulencia-fok függvényében. Ezen számérték segítségével a szabványok
ajánlásait felhasználva kategorizálható a szellőztetett tér. A helyiségek tartózkodási zónájának
minősítését ezen felül matematikai statisztikai módszerekkel is elvégzem, amivel szemléletesen
bemutatom a helyiség átszellőztetésének egyenletességét, ami a szennyezőanyag eloszlás szempontjából lényeges.
A doktori értekezésem megírásának motivációit, a témára vonatkozó elméleti és szakirodalmi hátteret a dolgozat következő, második fejezetében mutatom be.
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2. Problémafelvetés, elméleti és szakirodalmi háttér
A huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségekben lévő emberek komfortérzetének biztosítása alapvető épületgépészeti feladat. A komfortérzetet meghatározó fizikai paramétereket
komforttényezőknek nevezi a szakirodalom, míg a diszkomforttényezők azokat a mennyiségeket foglalják magukban, melyek a zárt tér egyes pontjaiban érvényesülnek, illetve negatív hatásuk nem az egész emberi testre, hanem annak bizonyos részeire vonatkozik [Bánhidi-Kajtár
2017]. A belső levegő komfort biztosításának alapfeltétele a gépi szellőztetés alkalmazása,
amely a korszerű hővédelmi követelményeket kielégítő épületekben elengedhetetlen. Ennek
oka, hogy a nyílászáró szerkezeteken keresztül történő természetes légcsere energiatakarékossági okokból önmagában nem elegendő a megfelelő komfort és az ember által igényelt frisslevegő mennyiség biztosításához.
A klímaberendezésben precízen kezelt levegő a légcsatornahálózaton keresztül jut a helyiségbe, ahol gondoskodnunk kell annak megfelelő vezetéséről, elosztásáról. Ennek módját egy
szemléletes fogalommal, a légvezetési rendszerrel (röv. LVR) adjuk meg. A helyiségbe juttatott
elsődleges légáramok másodlagos légmozgást eredményeznek, s ezek együttesen LVR-t alkotnak [Magyar 1993]. A levegőmozgást kiváltó fizikai erőhatások alapján különbséget teszünk
elárasztásos (gravitációs elvű) és hígításos (impulzuson alapuló) LVR-ek között. Az utóbbi csoporton belül jelenleg ötféle típust különböztetünk meg, melyek közül a gépészeti gyakorlatban
az érintőleges LVR (továbbiakban ELV(e)R) alkalmazása különösen gyakori. E szellőztetési
mód sokatmondó nevét a levegőáram helyiségben való vezetési módjáról kapta.
Az ELV(e)R alkalmazásakor a szellőztető levegőt rendszerint a helyiség határolószerkezeteivel párhuzamos irányban vezetjük be, tehát ablak, fal, mennyezet, vagy pedig padló felületén.
Az ELV(e)R-nél többnyire rést alkalmazunk befúvószerkezetként, melyet résbefúvó anemosztátnak nevezünk, és aminek fő mérete az s0 résszélesség. Az 1. ábrán egy helyiség szimmetria
síkjában mutatom be az ELV(e)R működését.

1. ábra. Az ELV(e)R működésének szemléltetése.
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Bármilyen LVR-t alkalmazunk egy helyiség szellőztetéséhez, az elsődleges légáram mindig egy vagy több légsugár. Az ELV(e)R esetében a falfelülettől h távolságban elhelyezett s0
szélességű mennyezeti résből sík, turbulens légsugár áramlik az 1. ábrán látható helyiségbe v0
névleges befúvási sebességgel. Ez a v0 sebesség a szellőztető levegő térfogatáramának és a befúvószerkezet névleges befúvási felületének hányadosa (𝑣0 = 𝑉̇0 /𝐴0 ). A légsugár az áramlása
során környezeti levegőt injektál magába, amely a helyiség felől zavartalanul történik. A falfelület irányából azonban mindez korlátozottan megy végbe, így a befújt légsugár és a fal között
kialakul egy depressziós tér, melyet a szakirodalom recirkulációs zónának nevez (ld. 1. ábra).
A geometriai korlátozás miatt az ELV(e)R-nél alkalmazott szellőztető sugarat részlegesen korlátozott légsugárnak (továbbiakban SARK(o)L) nevezzük. Mivel a környezeti levegő injektálása a falfelület irányából a légsugár belsejébe részlegesen valósul meg, ezért az 1. ábrán jelölt
recirkulációs zónában a levegő nyomása (p1) kisebb, mint a környezeti (p2 = pk) nyomás. A
recirkulációs zónában kialakult depresszió hatására a szellőztető légsugár tengelye a nyomáscsökkenés irányát követve a falfelület irányába görbül, majd feltapad rá [Richardson 1969].
A SARK(o)L falfelületre való tapadásának jelenségét Henri M. Coanda fedezte fel 1912ben, ezért a folyamatot Coanda-hatásnak nevezi a szakirodalom [Lajos 2008]. A tapadási pontot
követően a SARK(o)L-ból a felületen áramló fali sugarat kapunk. Azt a pontot, ahol a légsugár
feltapad a felületre, a szakirodalom tapadási pontnak nevezi. Szemléletes fogalom a tapadási
távolság, amely a tapadási pont és a befúvás közötti függőleges távolságot jelenti (yt, 1. ábra).
Kutatási szempontból célszerűbb a relatív tapadási távolság, vagyis az yt/s0 vizsgálata, mivel
ebben a kifejezésben szerepel a szellőztetéshez alkalmazott résbefúvószerkezet fő mérete, az s0
résszélesség. A légsugár tapadásának vizsgálata elsősorban két ok miatt fontos.
1) A tapadási pont elválasztja egymástól a részlegesen korlátozott és a fali légsugarakat, melyek egymástól eltérő matematikai összefüggésekkel írhatók le. Az eltérés
elhanyagolása hibákat eredményezhet a belső komfort tervezésekor.
2) A tapadási távolság meghatározza a fali légsugár hosszát, mely jelentős hatással
lehet a szellőztetett helyiségben kialakuló sebességeloszlásra, ezáltal pedig a komfortérzetre.
Az ELV(e)R-nél a helyiség szellőztetését szolgáló elsődleges levegőáram tehát három
részből áll: a helyiségbe vezetett sík szabadsugár a Coanda-hatás miatt részlegesen korlátozott
légsugárrá alakul át, majd a tapadási pontot követően fali légsugárral szellőztetünk tovább. A
fali és részlegesen korlátozott közegsugarak a légtechnikán kívül számos mérnöki alkalmazásban is megtalálhatók, mint például a gázégők, üzemanyag befecskendező rendszerek, hűtőházak, zsiliprendszerek esetén [Moureh-Flick 2003].
A korábbi évtizedek tapasztalatai szerint az ELV(e)R alkalmazásának előnyei a következők [Pénzes 1977; Magyar 1993].


A szellőztető légsugarat rendszerint a helyiség határolófelületeinek mentén, vagy
azok közelében vezetjük be, ezáltal nagyobb sebességű levegőbefúvás alkalmazása
mellett is minimalizálható a helyiségben kialakuló huzathatás kockázata.



A szellőztető légsugár üvegfelület mellett történő bevezetésével és a Coanda-hatás
felhasználásával elkerülhető az üvegfelületen történő párakicsapódás.
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Ez a kedvező tulajdonság elsősorban a jelentős nedvességtartalmú helyiségekben,
például uszodákban, konzervgyárakban játszik fontos szerepet.
A fali légsugarak legkorábbi méréses elemzése Förthmann [Förthmann 1934] nevéhez kötődik. Később Sawyer [Sawyer 1960] kétdimenziósként modellezett, részlegesen korlátozott
légsugarakat vizsgált kísérleti módszerrel. Sawyer szerint a légsugár relatív tapadási távolsága
az alábbi fizikai jellemzők függvénye:
𝑦𝑡
ℎ v0 ∙ 𝑠0
= 𝑓( ;
).
𝑠0
𝑠0 𝜈0

(1)

Az (1) összefüggésben v0 a befúvási sebesség, míg s0 a befúvószerkezet szélessége. Sawyer
a tapadási távolságot a SARK(o)L-al érintkező falfelületen mért statikus nyomásból (pstat) számított nyomásegyüttható (Cp) helyi maximuma alapján határozta meg (2. ábra).

2. ábra. Nyomásegyüttható a SARK(o)L-al érintkező falfelületen [Sawyer 1960]. A diagramban a különböző
paraméterű vonalak eltérő befúvási térfogatáramokhoz tartoznak.

A 2. ábra független változója a befúvástól a falfelületen mért távolság osztva a résbefúvó
anemosztát faltól mért távolságával, míg a függő változó a nyomásegyüttható:
𝑝
−𝑝𝑘
𝐶𝑝,á = 𝑠𝑡𝑎𝑡
. A 2. ábrán látható, hogy az eloszlás maximumában van a Sawyer által megha𝜌 2
𝑣
2 0

tározott tapadási pont helye.
Bourque és Newman [Bourque-Newman 1960], valamint Sawyer [Sawyer 1960] megállapították, hogy a részlegesen korlátozott légsugarak tapadási pontját követően a sugárban mért
sebességprofilok azonosak a fali légsugarakban mért profilokkal. Magas, vagyis Re0 ≈ 104
nagyságrendű befúvási Reynolds szám alkalmazása esetén a tapadási távolság független a Reynolds számtól.
A turbulens légsugarak elemzése során megkerülhetetlen mennyiség a befúvásra számított
Reynolds szám, amely az elemi folyadékrészre ható tehetetlenségi erők és a közeg belső súrlódási erőinek aránya:
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𝑅𝑒0 =

𝑘ö𝑧𝑒𝑔𝑠𝑒𝑏𝑒𝑠𝑠é𝑔 ∙ 𝑗𝑒𝑙𝑙𝑒𝑚𝑧ő 𝑚é𝑟𝑒𝑡
,
𝑘ö𝑧𝑒𝑔 𝑘𝑖𝑛𝑒𝑚𝑎𝑡𝑖𝑘𝑎𝑖 𝑣𝑖𝑠𝑧𝑘𝑜𝑧𝑖𝑡á𝑠
𝑣0 ∙ 𝑠0
𝑅𝑒0 =
.
𝜈0

(2)

Az épületgépészeti gyakorlatban, különösen a légtechnikában, a jellemző befúvási Reynolds szám nagyságrend a Re0 ≈ 103 a tézispontok megfogalmazásakor kap hangsúlyt.
A befúvási Reynolds szám mellett a légsugarak vizsgálatának további lényeges paraméterei a négyszög keresztmetszetű befúvószerkezet távolsági aránya (Offset Ratio, OR), illetve
oldalaránya (Aspect Ratio, AR), melyek az alábbi összefüggésekkel számíthatók:
𝑂𝑅 =

ℎ
,
𝑠0

(3)

𝐴𝑅 =

𝐿0
.
𝑠0

(4)

A (3) és (4) összefüggésekben s0 a befúvószerkezet névleges szélessége, L0 pedig a hossza.
McRee és Moses [McRee-Moses 1967] szerint a SARK(o)L tapadási távolsága jelentősen
függ a befúvási Reynolds számtól kis oldalarányok (AR < 10) alkalmazása esetén.
Rajaratnam és Subramanya [Rajaratnam-Subramanya 1968] a zsilipeken keresztül történő
vízáramlást turbulens fali és részlegesen korlátozott közegsugarakkal modellezték. A méréseket
egy kisméretű kísérleti medencében hajtották végre. A vízben tapasztalható örvényes régió relatív hossza (Le/s0) analóg a légsugaraknál tapasztalt tapadási távolsággal. Nagy, jellemzően
Re0 ≈ 104 nagyságrendű beáramlási Reynolds számok esetén az örvényes régió hosszát elsősorban a víz beáramlására alkalmas nyílás geometriája határozza meg. Az eredményt a szerzők
kiterjesztették a légsugarakra is, vagyis egy SARK(o)L
relatív tapadási távolsága jelentősen függ a befúvószerkezet szélességétől és a falfelülettől számított beépítési távolságától, ugyanakkor a befúvási Reynolds
számtól független.
Nozaki és munkatársai [Nozaki és mtsai 1979]
szerint a SARK(o)L tapadásában jelentős szerepet játszik a befúvó oldalviszonya és távolsági aránya. A kísérleteknél alkalmazott nagy távolsági arány (OR > 10)
miatt a légsugár felületre való feltapadása független
volt a befúvó szélességétől, ellentétben a kis távolsági
arányoknál (OR < 10) tapasztaltakkal.

3. ábra. Részlegesen korlátozott légsugár
görbületi sugarának ábrázolása.

Sawyer [Sawyer 1963] arra a következtetésre jutott, hogy a görbületi sugárnak (3. ábra) érzékelhető
hatása van a SARK(o)L kialakulására, áramlására, illetve a felületre való feltapadására.
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A relatív görbületi sugár:
𝑟
2𝜌𝑣02
=
.
𝑠0
∆𝑝

(5)

A természetes koordinátarendszerben alkalmazott Euler-egyenlet normális irányú komponens-egyenletéből kiindulva, a gyakorlatban alkalmazott levegősugarakra a tapasztalat szerint
érvényesek az alábbi következtetések [Bourque-Newman 1960; Richardson 1969; Rajaratnam
1976; Lajos 2008]:


ha az áramvonalak párhuzamos egyenesek, vagyis az r görbületi sugár végtelen
nagy, akkor azokra merőlegesen a nyomás nem változik;



ha az áramvonalak görbültek, akkor azokra merőlegesen a nyomás változik, mégpedig a görbületi középpontból kifelé haladva nő, befelé haladva pedig csökken. Ez
tapasztalható az 1. ábrán bemutatott recirkulációs zónában is.

A légsugarak áramlását jelentősen meghatározzák a Prandtl-axiómák [Prandtl 1904], melyek a következők.
1.

A térbe bevezetett levegő fokozott turbulens impulzuscsere révén mozgásba hozza
a környezet nyugvó levegőjét, melyet injektál a sugár belsejébe.

2.

Az 1. axióma miatt a távolság növekedésével a sugár szélessége fokozatosan növekszik.

3.

A befúvástól mért távolság növekedésével a tengelysebesség csökken a légsugár
lassuló szakaszán, így vmax < v0.

Nozaki és kutatótársai [Nozaki és mtsai 1979] feltételezték, hogy amennyiben a recirkulációs zónában (ld. 1. ábra) uralkodó Δp = p2 – p1 nyomáskülönbség értéke időben állandó, akkor
a légsugár görbületi sugara is konstans (ld. 3. ábra). A tapadási távolságot kétféle módszerrel
állapították meg. Az első volt a légsebesség irányának irányfüggő hődrótos szondával történő
mérése, melyet követően elemezték a sebességmezőt. Ekkor a tapadási pont helyét a falfelületen ott azonosították, ahol a falra merőleges irányú sebességkomponens zérussá vált. A tapadási
távolság meghatározásának másik módszere a falfelület mentén mért statikus nyomáseloszlás
vizsgálata, melynek maximumában azonosították a tapadási pontot. Nagy távolsági arány (OR
= 6÷70) esetén a relatív tapadási távolság:
𝑦𝑡
ℎ
= 1,4 + 4,0.
𝑠0
𝑠0

(6)

Kis távolsági arány (OR < 6) beállítása esetében a relatív tapadási távolság:
0,75
𝑦𝑡
ℎ
= 3,51 ( − 1,00) .
𝑠0
𝑠0

(7)

Nagy befúvási Reynolds szám tartományban {Re0 = (2,00÷7,00)∙104} a tapadási távolság
független a Reynolds számtól, ha AR = 8, OR = 1,6÷16,0. Amennyiben a befúvószerkezet oldalaránya AR = 1÷3 között van, a távolsági arány pedig OR = 1,6÷16,0 tartományban változik,
jelentősebbé válik a befúvási Reynolds szám hatása a légsugár tapadási folyamatára.
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Nozaki [Nozaki 1983] szerint, ha a befúvó oldalaránya AR > 2, a tapadást nem befolyásolja
a befúvási Reynolds szám, míg AR > 3 esetén a légsugár kétdimenziósként modellezhető. Nozaki azt is megállapította, hogy ha AR < 3, akkor a befúvószerkezet közelében található falfelületnek jelentős hatása van a légsugár áramlására, illetve tapadási folyamatára. Ebben az esetben a légsugár kétdimenziós jellegének feltételezése már nem releváns, tehát a légsugarat méréssel, illetve numerikus szimuláció alkalmazásával célszerű elemezni annak háromdimenziós
jellege miatt.
Nasr és Lai [Nasr-Lai 1998] sík SARK(o)L-ban elvégzett LDA (Laser Doppler Anemometry = lézer Doppler elvű sebességmérés) mérések értékelését követően arra a következtetésre
jutottak, hogy Re0 = (1,10÷5,00)∙104 befúvási Reynolds szám tartományban a relatív tapadási
távolság (OR < 20 esetén):
𝑦𝑡
ℎ 0,85
= 2,63 ∙ ( ) .
𝑠0
𝑠0

(8)

Nasr és Lai megállapítása szerint minél nagyobb a befúvószerkezet távolsági aránya, annál
nagyobb lesz a tapadási távolság értéke. Ez a megállapítás összhangban van a korábbi számítási
és mérési eredményekkel [Lund 1964; Bourque 1967; Nozaki és mtsai 1979, 1981; PelfreyLiburdy 1986].
Yu és munkatársai [Yu és mtsai 2003, 2005, 2007] részletesen foglalkoztak egy olyan helyiségben kialakuló légáramlás vizsgálatával, melyben a szellőztető levegőt résbefúvó anemosztátból vezették a térbe. A mérésekhez irányfüggetlen, hőgömbös anemométert alkalmaztak
180 másodperces mintavételezési idővel. A mérési eredmények statisztikai értékelését követően megállapították, hogy a mérésekhez alkalmazott mintavételezési frekvenciától függően
szükség van a 180 másodperces mintavételi időtartam alkalmazására. A szerzők saját kutatási
eredményeikből arra következtettek, hogy a 180 másodpercnél kisebb mintavételi időtartam
csökkenti a mérés pontosságát, mivel növekszik a mért valószínűségi változó átlagának szórása.
Gao és munkatársai [Gao és mtsai 2007] kísérleti úton, mérőálláson elemezték egy
SARK(o)L áramlását kis távolsági arányokra (OR < 10). A szerzők a sebességmező méréséhez
hődrótos szondát alkalmaztak. A mérési eredmények értékelése alapján arra a következtetésre
jutottak, hogy a légsugárban kialakult sebesség csökkenésének mértéke hatással van a helyiségben kialakuló sebességeloszlásra, mely jelentősen meghatározza a komfortérzetet.
Awbi [Awbi 2000, 2008] könyveiben részletesen foglalkozik a részlegesen korlátozott légsugarakkal. A légsugár falfelületre való tapadása csak abban az esetben következik be, ha a
falfelület és a befúvás közötti távolság egy kritikus érték alatt van:
ℎ𝑘𝑟𝑖𝑡 = 6 ∙ √𝐴0 .

(9)

Awbi szerint az izotermikus, SARK(o)L relatív tapadási távolsága 3 < hkrit/s0 < 37 esetén:
𝑦𝑡
ℎ𝑘𝑟𝑖𝑡
= 1,37 ∙ (
) + 3,00.
𝑠0
𝑠0
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(10)

Cao és munkatársai [Cao és mtsai 2009] hűtött fali légsugár jellemzőit elemezték. A vizsgálatok során alkalmazott befúvási légsebesség 0,5 és 2,0 m/s között változott, mely megfelel
a komfort épületgépészetben használt befúvási sebességtartománynak. A méréseket fűthető
műemberekkel végezték el. A mérési eredmények értékelését követően megállapították, hogy
az ember, mint aktív hőforrás környezetében kialakuló konvektív légáramlások hatással vannak
a helyiség áramképére. Egy helyiségben kialakuló levegőmozgást tehát nemcsak az oda bevezetett szellőztető légsugár határozza meg, hanem az ott tartózkodó emberek, illetve aktív hőforrások is. A szerzők az időbeli átlagsebesség méréshez irányfüggetlen, hőgömbös szondákat
alkalmaztak 180 másodperces mintavételezési idővel.
Miozzi és munkatársai [Miozzi és mtsai 2010] a vízáramlásra vonatkozóan vizsgálták a
részlegesen korlátozott közegsugarak feltapadását okozó Coanda-hatást. Megállapították, hogy
a beömlőnyílás közelében található fal jelenléte erősen befolyásolja a vízben mért sebességprofilok alakját és a vízsugár tengelysebességének csökkenését. Ez a jelenség a részlegesen korlátozott légsugaraknál is tapasztalható.
Cao és munkatársai [Cao és mtsai 2010, 2013] fali, sík légsugarat vizsgáltak alacsony befúvási Reynolds szám esetén Re0 < 103 nagyságrendben. A sebességmezőt PIV (Particle Image
Velocimetry = részecskeképen alapuló sebességmeghatározás) módszerrel mérték egy valós
méretű mérőkamrában. Izotermikus befúvást alkalmazva kimutatták, hogy a fali légsugár áramlására és tengelysebességének csökkenésére a befúvási Reynolds szám és a kezdeti turbulenciafok jelentős hatással van. Minél kisebb a befúvási turbulencia-fok, annál pontosabban mérhető
a légsebesség időbeli átlagértéke a sebességprofilok elemzéséhez.
A fentiek után az ELV(e)R-nél jelentős szerepet betöltő fali és részlegesen korlátozott légsugarak méréses elemzésével kapcsolatos főbb, nemzetközi szakirodalmi forrásokat foglalom
össze az 1. táblázatban.
1. táblázat. A légsugarak méréses elemzésével kapcsolatos fontosabb nemzetközi publikációk.
Szerző(k)

AR

OR

Re0

Mérési módszer

Vizsgálat tárgya

Förthmann [Förthmann 1934]

-

-

5,40∙104

-

Fali légsugár határréteg vastagsága, sebességeloszlás

Bourque és
Newman
[Bourque-Newman
1960]

-

3÷11

1,50 ∙104

Statikus nyomáseloszlás

Tapadási távolság

Sawyer [Sawyer
1960]

-

1÷51

9,50∙104

Statikus nyomás
mérése Pitot és
Prandtl csővel

Tapadási távolság

Schwarz és Cosart
[Schwartz-Cosart
1961]

-

-

2,20∙104÷1,06∙105

Hődrótos sebességmérés

Részlegesen korlátozott légsugarak
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Lund [Lund 1964]

Bourque [Bourque
1967]

Mcree és Moses
[McRee-Moses
1967]

Rajaratnam és Subramanya [Rajaratnam-Subramanya
1968]

Nozaki és munkatársai [Nozaki és
mtsai 1975, 1979,
1981, 1983]

18

> 110

1÷9

25,2

1÷8

0,69÷21,80

4,0÷48,5

2÷10

0,0÷6,5

1÷19

2,00∙104

(2,76÷7,75) ∙ 103

2,00∙103÷1,20∙104

7,10∙10

4

(1,00÷7,00) ∙104

Nyomáskivezető
csonkok

Tapadási pont,
fali statikus nyomás eloszlása

Nyomáskivezető
csonkok segítségével

A Reynolds szám
és a távolsági
arány hatása a tapadási pontra és a
fali statikus nyomás eloszlására

Össznyomás mérése

A távolsági arány
és oldalviszony
hatása a tapadási
pontra és a fali
statikus nyomás
eloszlására

Prandtl-cső,
Screwdriver
szonda, Piezométer
lyukak

Statikus nyomás a
fal mentén a fal és
a sugár közötti
térben, illetve a
fal mentén, átlagsebesség a fal és a
sugár közötti térben, valamint a
fali sugárban

Nyomáskivezető
csonkok és egyirányú hődrót

Tapadási pont,
fali statikus nyomás, sugár középvonala, és a tengelysebesség leépülése

Hoch és Jiji [HochJiji 1981]

19 (oldallemezekkel)

3,0÷8,7

1,60∙104

Nyomáskivezető
csonkok és egyirányú hődrót

A szekunder szabadáramlások hatása a tapadási
pontra, sebesség
leépülésre és fali
statikus nyomás
eloszlására a fal
és a sugár közötti
térben

Nasr és Lai [NasrLai 1998]

30

2,1

3,30∙103÷1,52∙104

LDA sebességmérés, statikus nyomás
mérése

Tapadási pont
elemzése

Moureh és munkatársai [Moureh és
mtsai 2003, 2005,
2009]

9,16

-

2,00∙105

LDA

Résbefúvó, fali
sugarak

Yu és munkatársai
[Yu és mtsai 2003,
2005, 2007]

-

-

2,34∙102÷2,51∙103

Irányfüggetlen sebességmérés

Fali légsugarak
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Gao és Ewing
[Gao-Ewing 2007]

19,6÷41,
3

0,1÷1,0

4,40∙104

Hődrótos sebességmérés

Részlegesen korlátozott légsugár

Cao és munkatársai
[Cao és mtsai
2009]

-

-

6,67∙102÷4,00∙103

Irányfüggetlen, hőgömbös anemométer

Kétdimenziós hűtött fali sugár

Cao és munkatársai
[Cao és mtsai
2010]

-

-

< 2,00∙103

PIV

Fali légsugár

Cao és munkatársai
[Cao és mtsai
2013]

50÷100

-

6,67∙102÷4,00∙103

Irányfüggetlen, hőgömbös anemométer

Befúvás hatása a
tartózkodási zónára

A hazai szakirodalomban a különböző típusú szellőztető légsugarak épületgépészeti vonatkozású vizsgálatában elsősorban a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem volt I.
Épületgépészeti Tanszéke ért el jelentős eredményeket. Itt főként Magyar Tamás és munkatársai foglalkoztak a légsugarak laboratóriumi mérésével. Az egyetemi kutatások mellett mindenképpen megemlítendő az egykori ÉTI (Építéstudományi Intézet), ahol Pénzes Gyula végzett
légsugarakkal kapcsolatos kutatásokat [Pénzes 1977]. Pénzes szerint a fali és részlegesen korlátozott légsugarak alkalmazásával kisebb a légsebesség időbeli ingadozása a helyiségben. Mivel a részlegesen korlátozott légsugaraknál a befúvószerkezetet többnyire a helyiség peremzónáiban, az épülethatároló szerkezetek mellett helyezik el, így akár nagyobb befúvási sebesség
alkalmazásával is minimalizálható a huzathatás kialakulásának kockázata.
Magyar [Magyar 1979] doktori értekezésében kísérleti úton, valamint numerikus és analitikus módszerek alkalmazásával vizsgálta az izotermikus légsugarak áramlását és a légsebességprofilokat. Ezt követően hazai gyártású befúvószerkezetekből kilépő légsugarakat elemzett
méréses módszerrel [Magyar 1982]. A vizsgált befúvószerkezetek között megtalálható az egyés kétsoros anemosztát, szellőzőrács, kör keresztmetszetű befúvószerkezet, négyszögletes
mennyezeti anemosztát.
Magyar [Magyar 2007] vizsgálta a befújt légsugarak áramlásának hatását a helyiségek átszellőztetésére, különösen a tervezési szempontokat figyelembe véve. Publikációjában kör keresztmetszetű befúvókat és szabad légsugarakat mutatott be. Két évvel későbbi munkájában
[Magyar 2009] a különböző légsugarak alkalmazását és számítását ismertette a légtechnikai
tervezéshez. Ebben foglalkozott az izo- és anizotermikus légsugarakkal, rés és kör keresztmetszetű befúvók alkalmazása esetében. A szabad légsugarakon túlmenően a szerző vizsgálta a
fali, korlátozott légsugarakat is, valamint azok tengelymenti sebességének változását.
A BME Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszékén jelenleg is kutatási téma
a szellőztető légsugarak méréses és numerikus elemzése.
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A helyiségbe vezetett és a fentiekben bemutatott szellőztető légsugarak Magyar definíciója
szerint [Magyar 1993] az elsődleges légáramok közé tartoznak, melyek jelentősen meghatározzák a helyiségben kialakuló másodlagos levegőmozgást. Mindez hatással van az adott helyiségben tartózkodó emberek komfortérzetére, melynek számos összetevője létezik: huzat- és hőkomfort, belső levegő minőség, akusztikai komfort, világítás, stb. Mindezek közül a huzathatást
gyakran úgy említi a szakirodalom, mint az emberi szervezetre a legtöbb negatív hatást gyakorló helyi diszkomfort tényezőt. Egy helyiségben tartózkodó ember a huzatérzetét gyakran a
helyiséghőmérséklet emelésével kompenzálja, a méretezési hőmérséklethez viszonyított többlethőmérséklet pedig növeli az épület fűtési energiafelhasználását.
A huzathatás érzékelésének fizikai alapja a következő [Magyar 2000, 2008]. Minden testet
egy lamináris, hőszigetelő határréteg vesz körül, ami 𝑞̇ 𝑙𝑎𝑚 fajlagos hőárammal jellemezhető.
Ezen a határrétegen keresztül történő hőtranszport függ a határréteg jellemzőitől. Ha magas
turbulenciájú áramlás éri az emberi test felületén kialakult határréteget, akkor az elősegíti a
fokozott hőtranszportot. A szigetelő lamináris határréteg csökkenésével a magas turbulenciájú
áramlás elősegíti a fokozott hőleadást, a turbulens határréteg (𝑞̇ 𝑡𝑢𝑟𝑏 ) uralkodóvá válása növeli
a hőátadási tényező értékét. A testnek azon részein, ahol fennáll a 𝑞̇ 𝑙𝑎𝑚 < 𝑞̇ 𝑡𝑢𝑟𝑏 egyenlőtlenség
helyi túlhűtés, vagyis huzatérzet következik be, itt ugyanis fokozottá válik a hőleadás.
A légsebesség-vektor turbulens áramlás esetén általánosan két tagból áll, melyből az egyik
az időbeli átlagsebesség vektora (𝑣á ), míg a másik az átlag körül ingadozó összetevő vektora
(𝑣′):
𝑣 = 𝑣á + 𝑣′.

(11)

A légsebesség-vektor elemei derékszögű Descartes-féle koordinátarendszerben:
𝑣𝑥
𝑣 = [𝑣𝑦 ].
𝑣𝑧

(12)

Turbulens áramlásban az időbeli átlagsebesség-vektor az alábbi összefüggéssel számítható:
𝑣á =

1 𝜏
∙ ∫ 𝑣(𝜏) ∙ 𝑑𝜏.
𝜏 0

(13)

A (13) összefüggéssel megadott időbeli átlagsebesség körül véletlenszerűen ingadozó légsebesség-vektor:
1 𝜏
2
𝑣′ = √ ∙ ∫ (𝑣′ − 𝑣á ) ∙ 𝑑𝜏.
𝜏 0

(14)

A fentiek alapján definiálható a turbulens levegőmozgás egyik legfontosabb jellemzője, az
ún. turbulencia-fok, amely a huzatérzet egyik legfőbb kiváltó oka:
√1 (𝑣′2𝑥 + 𝑣′2𝑦 + 𝑣′2𝑧 )
3
𝑇𝑢 =
∙ 100%.
|𝑣á |
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(15)

A (15) egyenlet anizotrop turbulencia esetén érvényes, ugyanakkor a huzatkomfort elemzése során több kutató izotrop turbulenciát feltételezett [Olesen 1979; Zhang 1986; Goda 2014;
Kristensen 2015]. Az épületgépészeti gyakorlat szempontjából az izotróp turbulencia feltételezése ugyanis a légvezetési rendszerek tartózkodási zónájában a tapasztalatok és a fenti szakirodalmi források szerint elfogadható. A hatályos és vonatkozó légtechnikai szabványok, pl. [MSZ
EN ISO 7726:2003; MSZ EN ISO 7730:2006] és az ezekben leírt mérési módszerek is izotrop
turbulenciát feltételeznek, mely jól képviseli az ember huzathatásra való érzékenységét. Izotrop
turbulencia esetén a turbulens áramlás mindhárom koordináta irányban azonos tulajdonságokkal rendelkezik. Ekkor a turbulencia-fok:
𝑇𝑢 =

√(𝑣′2𝑥 )
|𝑣á |

∙ 100%.

(16)

Izotrop turbulencia esetén írható, hogy:
𝑣′𝑥 = 𝑣𝑅𝑀𝑆 , é𝑠
|𝑣á | = 𝑣á .

(17)

A huzatérzet kialakulásáért elsősorban a vRMS (fluktuáló, vagyis időben ingadozó) sebességösszetevő a felelős. Ezzel a turbulencia-fok a vRMS és a sebesség nagyságának (vá) százalékos
aránya:
𝑇𝑢 =

𝑣𝑅𝑀𝑆
∙ 100%.
𝑣á

(18)

A légtechnikai kutatásokkal kapcsolatos szakirodalomban a levegőmozgás turbulencia-fokát a (18) összefüggéssel számították [Olesen 1979; Zhang 1986; Fanger-Christensen 1986;
Fanger és mtsai 1989; Goda 2014; Kristensen 2015]. Mindemellett a huzatkomfort tervezésére
vonatkozó nemzetközi európai és amerikai szabványok is a (18) összefüggés alkalmazásával
számítják a turbulencia-fok értékét [MSZ EN ISO 7726:2003; MSZ EN ISO 7730:2006; ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers = Amerikai
Épületgépészek Szövetsége) Standard 55:2013].
Az épületgépészeti gyakorlatban a helyiségben kialakuló turbulencia-fokot többféle fizikai
körülmény határozza meg. Ilyen pl. a légbevezető szerkezet kialakítása, a levegő egyenletes
elosztása a befúvásnál, a légcsatorna hálózat áramlástechnikai kialakítása, a helyiség beépítettsége és belsőépítészeti kialakítása. Gépészeti szempontból elsősorban a légcsatorna hálózat kialakításával és a befúvószerkezet geometriájával módosíthatjuk a helyiségben kialakuló turbulencia-fok terjedelmét (a pontos értékét a helyiségben természetesen nem tudjuk befolyásolni,
de törekszünk a turbulencia-fokot alacsonyabb értéken tartani).
A különböző földrészeken eltérő követelményeket adnak meg a huzathatás számítására vonatkozóan, melyeket összefoglaló néven huzatkritériumoknak nevez a szakirodalom, és amelyek az alábbi két csoportba sorolhatók.
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1) A Fanger-féle kritérium egy kísérleti úton meghatározott mennyiséget definiál,
melynek jele a DR (Draught Rating = szubjektív huzatérzeti szám) és ami figyelembe veszi a levegőmozgás időbeli átlagsebességét, hőmérsékletét és turbulenciafokát. Utóbbi mennyiségre a kritérium négy jellemző értéket ad meg a helyiség teljes térfogatára a légsebesség és a méretezési léghőmérséklet függvényében: 10; 20;
40 és 60%. A Fanger-modell Európában elfogadott és általánosan alkalmazott.
2) Az elsősorban az USA-ban és Japánban alkalmazott ADPI (Air Diffusion Performance Index = légvezetés teljesítménymutató) huzatkritérium mindössze a helyiségben áramló levegő időbeli átlagsebessége és hőmérséklete közötti kapcsolatot
teremti meg. Ebből adódóan a levegőmozgás turbulencia-fokát nem veszi figyelembe.
A huzathatás vizsgálatára vonatkozó legkorábbi tanulmány Houghten 1938-as munkája
[Houghten 1938], mely szerint a huzathatással elégedetlenek százalékos mértéke a légsebesség
nagyságának növelésével nőtt, míg a hőmérséklet növelésével csökkent. Az emberek komfortérzetét kezdetben a kellemes hőérzettel azonosították, melyet a PMV (Predicted Mean Vote =
várható hőérzeti érték) mutatóval fejeztek ki [Fanger 1970]. Fanger és Christensen kutatásaik
során azonban felismerték, hogy a zárt terekben nem elegendő önmagában a megfelelő hőérzet
jelenléte, ugyanis annak biztosításához a huzathatás mértékének is alacsonynak kell lennie
[Fanger-Christensen 1986]. Ennek megfelelően kidolgozták a huzathatás számítására vonatkozó tapasztalati összefüggést, a szubjektív várható huzatérzeti számot, mellyel már a légtechnikai rendszerek tervezési fázisában becsülhető a huzathatással várhatóan elégedetlenek százalékos aránya:
𝐷𝑅 = (34 − 𝑡á ) ∙ (𝑣á − 0,05)0,62 ∙ (0,37 ∙ 𝑇𝑢 ∙ 𝑣á + 3,14)%.

(19)

A (19) egyenlet 29; 30 és 34 °C bőrhőmérsékletek mellett, valamint a következő értelmezési tartományokban érvényes [Fanger-Christensen 1986]:
0,05 < 𝑣á , m/s < 0,40;
0 < Tuá, % < 70;
20 < 𝑡á , °C < 26.

(20)

A jelenleg hatályos és a nemzetközi tervezési gyakorlatban is alkalmazott MSZ EN ISO
7730:2006 szabvány szerint a (19) egyenlet alkalmazásának feltételei:
0,05 < 𝑣á , m/s < 0,50;
10 < Tuá, % < 60;
20 < 𝑡á , °C < 26.

(21)

Fanger és Pedersen [Fanger-Pedersen 1977] megállapították, hogy az áramló levegő sebességének időben ingadozó összetevője (vRMS) a sebesség nagysága (vá) mellett jelentősen hozzájárul a szubjektív huzatérzet kialakulásához.
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Fanger és Christensen [Fanger-Christensen 1986] szerint a helyiségben mért légsebesség
nagysága 0,05÷0,40 m/s közötti tartományban változott 20; 23; és 26 °C befúvási hőmérsékletek beállítása mellett. A [Fanger-Christensen 1986] tanulmány továbbfejlesztett változata Fanger és munkatársai nevéhez kötődik [Fanger és mtsai 1988], melyben figyelembe vették a turbulencia-fok hatását a huzatérzetre. A vizsgálatok során a helyiségben mért turbulencia-fok értékeket három különböző intervallumra osztották fel (Tu < 12%; 20% < Tu < 35% és Tu >
55%). A kutatásban részt vevő kísérleti alanyok kérdőív formájában adtak választ a huzathatás
érzékelésére vonatkozó kérdésekre. A kutatók arra az eredményre jutottak, hogy a turbulenciafoknak jelentős hatása van a szubjektív huzatérzetre.
Fanger és munkatársai [Fanger és mtsai 1988] konvektív hőterhelés alkalmazása mellett
méréssel vizsgálták a huzatkomfortot. A mért turbulencia-fok értékek jellemzően 30÷80% közötti tartományban változtak. A légsebességet irányfüggő és irányfüggetlen szondákkal mérték.
Ennek eredményeként arra a következtetésre jutottak, hogy a légsebesség nagysága az irányfüggetlen hőgömbös szondával pontosan mérhető a megfelelő mintavételezési időtartam betartásával (180 másodperc).
Nielsen [Nielsen 1991] szerint a helyiségbe juttatott szellőztető levegő térfogatáramának
növelésével a sebesség nagysága a tér egészére vonatkozóan lineárisan növekszik a térfogatáram függvényében, melyet egy későbbi kutatási eredmény is igazolt [REHVA 2013].
Griefahn és munkatársai [Griefahn és mtsai 2000, 2001] elemezték a huzathatás emberre
gyakorolt hatását, állandó helyiséghőmérséklet mellett. A vizsgálatokat vízszintes irányú befúvás esetére végezték el izotermikus állapotban. A szerzők arra a következtetésre jutottak, hogy
az ülő munkát végző alanyok szellemi teljesítőképessége jelentősen csökken a huzatérzet növekedésével.
Koskela és munkatársai [Koskela és mtsai 2001] a hőkomfortot és a huzathatást vizsgálták
CFD (Computational Fluid Dynamics = áramlások numerikus modellezése) szoftver és méréses
módszer alkalmazásával. A szerzők felhívják a figyelmet arra, hogy a hőkomfort és a huzat
érzékelése nem független egymástól, hanem a két komfortszint szorosan összetartozik, amit a
tervezési fázisban figyelembe kell venni.
Moureh és munkatársai [Moureh és mtsai 2003, 2005, 2009] olyan helyiséget vizsgáltak,
ahol a levegő bevezetésére alkalmas szerkezet résbefúvó anemosztát volt. A kutatók méréssel
és numerikus szimulációval elemezték a helyiségben kialakuló legfontosabb áramlási jellemzőket ELV(e)R alkalmazása mellett.
A Hong Kong-i Egyetem kutatói [Lin és mtsai 2011] laboratóriumi körülmények között
elemezték a termikus diszkomfort emberekre gyakorolt hatását méréssel és numerikus szimulációval. A mérési eredmények alapján kapott szubjektív huzatérzeti számértékeket az élőalanyos kutatások eredményeivel hasonlították össze, meglehetősen jó determinációval (R2> 0,90).
Az eddig bemutatott szakirodalmi források mind stacionárius huzatmodellen alapultak, tehát nem vették figyelembe azt az időtartamot, mely alatt az élőalanyokat huzathatás érte. A
nemzetközi szakirodalom ezt az időtartamot tartózkodási időnek nevezi (exposure time) és τval jelöli. Wang és munkatársai [Wang és mtsai 2011] ezért kiegészítették a (19) összefüggéssel
bemutatott DR huzatérzeti számot a tartózkodási idővel.
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Krajcik és munkatársai [Krajcik és mtsai 2012] a szellőzési hatásosságot és a hőkomfortot
méréssel és termikus műember alkalmazásával elemezték egy valós méretű helyiségben. Mérték a felületi- és a léghőmérsékleteket, valamint a légsebesség nagyságát – utóbbit irányfüggetlen, hőgömbös szondával. Tomasi és munkatársai [Tomasi és mtsai 2013] méréseket végeztek
különböző szellőztetett terekben, melyek során hőgömbös műszerrel mérték a légsebesség
nagyságát. Krajcik és Tomasi az irányfüggetlen, hőgömbös mérőszonda alkalmazását helyezték
előtérbe a légsebesség, a turbulencia-fok és a léghőmérséklet méréséhez.
A fenti szakirodalmi források elsősorban Fanger huzatmodelljén alapulnak, azonban a huzatkritériumok között megtalálható az elsősorban USA-ban és Japánban alkalmazott ADPI,
mely Nevins és Ward [Nevins-Ward 1968] nevéhez fűződik. Az ADPI érték azt fejezi ki, hogy
a vizsgált személyek hány százaléka ítéli kellemesnek a klimatizált teret. A modell függő változói a légsebesség nagysága és a léghőmérséklet. Az ADPI huzatkritérium azonban nem veszi
figyelembe a sebesség időben ingadozó összetevőjét, illetve a turbulencia-fokot. Az ADPI alkalmazása során a szellőztetett tér releváns pontjaiban sebesség- és hőmérsékletméréseket végzünk, majd az ASHRE szabványokban [ASHRAE Standard 62.1:2016; ASHRAE Standard
55:2013; ASHRAE Standard 113:2013] megadott határértékek figyelembe vételével meghatározzuk azon pontok számát, melyek az összes mérési ponthoz képest megfelelnek a szabványok
ajánlásainak.
Ez idáig elsősorban olyan szakirodalmi forrásokat ismertettem, melyek a huzatkomfortot
ellenőrzött, laboratóriumi körülmények között vizsgálták. Érdemes bemutatni a helyszíni mérések eredményeit is, hiszen azok köthetők számos épületgépészeti alkalmazáshoz.
Fanger és Pedersen [Fanger-Pedersen 1977] helyszíni mérések eredményei alapján megállapították, hogy nemcsak a sebesség fluktuációja, hanem annak frekvenciája is huzatérzetet
okozhat 0,3÷0,5 Hz közötti frekvencia-tartományban. Olesen [Olesen 1979] kisméretű irodákban és nagyméretű konferenciateremben, valamint gimnáziumban végzett méréses vizsgálatokat, figyelembe véve a légsebesség fluktuációjának frekvenciáját és ennek hatását az emberek
komfortérzetére. Rögzítette a mért átlag, minimum, maximum sebességeket és az átlagok szórását, valamint hisztogramjait. Ugyanebben a tanulmányban megállapította, hogy a huzatérzet
jelentősen rontja a szellemi teljesítőképességet.
Különböző komfortterekben végzett helyszíni mérések eredményei alapján a kutatók megállapították, hogy gépi szellőztetés alkalmazása esetén a helyiség tartózkodási zónájának egészében a turbulencia-fok értéke általában 0÷80% között változik [Hanzawa és mtsai 1987; Kovanen és mtsai 1989; Chow és mtsai 1996]. Hanzawa és munkatársai [Hanzawa és mtsai 1987]
elemezték a turbulencia-fokot, ennek terjedelmét, valamint a turbulens kinetikus energiát húsz
különböző szellőztetett térben. A méréseket négy releváns magasságban végezték el a padlótól
mérve: 0,1; 0,6; 1,1 és 1,7 m irányfüggetlen szondával több, mint 500 mérési pontban. Ennek
alapján a mért turbulencia-fok jellemző terjedelme 20 és 70% közötti volt.
Kovanen és munkatársai [Kovanen és mtsai 1989] szerint gépi szellőztetés alkalmazása
esetén a helyiség tartózkodási zónájának egészében a légsebesség nagyságának növekedésével
a legkisebb turbulencia-fok a bokamagasságban tapasztalható, míg a legnagyobb érték az ülő
ember fejmagasságban.
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Luck és munkatársai [Luck és mtsai 2014] méréstechnikai oldalról vizsgálták a mérési pontok számának és a mintavételezési időtartamnak a hatását a nagyméretű terekben kialakuló turbulens jellemzők mérési pontosságára. A mérési adatokat 1 Hz mintavételi frekvenciával két
percen keresztül gyűjtötték. A szerzők megállapították, hogy állandó (minimum 2 Hz) mintavételi frekvencia alkalmazása mellett a mintavételezési időtartam növelése csökkenti a légsebesség átlagának szórását, mellyel a mérés pontossága növelhető.
Mousavi és Grosskopf [Mousavi-Grosskopf 2016] a turbulens áramlás jellemzőinek (sebesség nagysága, fluktuáló sebesség, turbulencia-fok) helyszíni vizsgálatait elsősorban irodaházakban, lakásokban oktatási épületekben végezték el. Kutatásaik során arra az eredménye
jutottak, hogy a helyiségben alkalmazott szellőztetési mód jelentősen meghatározza a levegőmozgást jellemző turbulens mennyiségek eloszlását és statisztikai jellemzőit.
Figyelembe véve az eddig leírtakat, a huzatkomfort vizsgálatára vonatkozóan a 2. táblázatban időrendi sorrendben összefoglalom azokat a főbb nemzetközi publikációkat, amelyek a kutatási témám szempontjából relevánsak.
2. táblázat. A huzatkomfort méréses elemzésével kapcsolatos fontosabb nemzetközi publikációk.
Laboratóriumi/helyszíni mérés?

Mérési módszer

Mérőműszer

Mért légsebesség,
hőmérséklet, és
turbulencia-fok

Vizsgálat tárgya

Houghten [Houghten 1938]

Labor

Légsebesség
nagysága, levegő hőmérséklet mérése

Hődrótos
anemométer

Laminárishoz közeli sebességtartomány

Huzathatással elégedetlenek várható arányának
meghatározása

Fanger [Fanger
1970]

Labor

Hőérzeti jellemzők mérése

-

-

Elsősorban a
PMV, élőalanyok
bevonásával

Labor

Légsebesség
nagysága, fluktuáló légsebesség, levegő hőmérséklet mérése

Irányfüggetlen, hőgömbös anemométer

-

Huzatkomfort

-

Légsebesség profilok a befúvásnál
és a szellőztetett
térben, mennyezeti vízszintes irányú befúvással

Szerző(k)

Fanger és Pedersen [FangerPedersen 1977]

Nielsen [Nielsen 1978]

Fanger és
Christensen
[Fanger-Christensen. 1986]

Labor

Légsebesség
mérése

LDA

Labor

Légsebesség
nagysága, fluktuáló légsebesség, levegő hőmérséklet mérése

Ellenálláshőmérő, irányfüggetlen
hőgömbös
anemométer
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vá = 0,05÷0,40 m/s
tá = 20; 23; 26 °C
Tuá = 30÷70%

Huzatkomfort
elemzése élőalanyok bevonásával, nagyterű helyiségben

Hanzawa és
munkatársai
[Hanzawa és
mtsai 1987]

Fanger és munkatársai [Fanger és mtsai
1988]

Fanger és munkatársai [Fanger és
mtsai1989]

Kovanen és
munkatársai
[Kovanen és
mtsai 1989]
Chow és munkatársai [Chow
és mtsai 1996]
Griefahn és
munkatársai
[Griefahn és
mtsai 2000,
2001]

Koskela és
munkatársai
[Koskela és
mtsai 2001]

Yu és munkatársai [Yu és
mtsai 2003,
2005, 2007]
Moureh és
munkatársai
[Moureh és
mtsai 2003,
2005, 2007]

Helyszín

Légsebesség
nagysága, fluktuáló légsebesség mérése

Irányfüggetlen, hőgömbös anemométer

Irányfüggetlen, hőgömbös anemométer

vá = 0,08÷0,40 m/s

Labor

Légsebesség
nagysága, fluktuáló légsebesség, levegő hőmérséklet mérése
Légsebesség
nagysága, fluktuáló légsebesség, levegő hőmérséklet mérése

Irányfüggetlen, hőgömbös anemométer

vá = 0,05÷0,40 m/s

Helyszín

Légsebesség
nagysága, fluktuáló légsebesség mérése

Irányfüggetlen, hőgömbös anemométer, termisztor

Helyszín

Légsebesség
nagysága, fluktuáló légsebesség mérése

Irányfüggetlen, hőgömbös anemométer

Labor

Légsebesség
nagysága, fluktuáló légsebesség, levegő hőmérséklet mérése

Irányfüggetlen, hőgömbös anemométer

Labor

Légsebesség
nagysága, fluktuáló légsebesség, levegő hőmérséklet mérése

Háromirányú, irányfüggő
szonda, termisztor

Labor

Sebesség és
hőmérséklet
mérése

Irányfüggetlen, forrófilmes szonda

Labor

Sebesség és
hőmérséklet
mérése

Labor

LDA
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vá = 0,05÷0,40 m/s
Tuá = 10÷70%

tá = 20; 23; 26 °C
Tuá = 0÷70%

tá = 19÷27 °C
Tuá = 0÷70%

vá = 0,05÷0,30 m/s
Tuá = 0÷80%

vá = 0,05÷0,70 m/s
Tuá = 0÷80%

vá = 0,10÷0,40 m/s
tá = 23 °C
Tuá = 0÷80%

vá = 0,05÷0,40 m/s
Tuá = 0÷70%

vá = 0,05÷0,40 m/s
tá = 19÷27 °C

vá = 0,05÷0,40 m/s
tá = 19÷27 °C

Huzatkomfort paraméterek mérése
13÷1650 m2 alapterületű helyiségekben
Turbulencia és a
huzat érzékelése
élőalanyok bevonásával, nagyterű
helyiségben

Huzatkomfort
elemzése élőalanyok bevonásával, nagyterű helyiségben
Huzatkomfort paraméterek mérése
10÷450 m2 alapterületű helyiségekben
Huzatkomfort paraméterek, ADPI
mérése nagyterű
helyiségekben
Huzatkomfort paraméterek mérése
nagyterű helyiségben, élőalanyok bevonásával

Hő- és huzatkomfort paraméterek
mérése nagyterű
helyiségben
Hő- és huzatkomfort paraméterek
mérése nagyterű
helyiség kisminta
modelljén
Hő- és huzatkomfort paraméterek
mérése nagyterű
helyiség kisminta
modelljén

Wang és munkatársai [Wang
és mtsai 2011,
2012]

Luck és munkatársai [Luck
és mtsai 2014]

Labor

Helyszín

Légsebesség
nagysága, fluktuáló légsebesség, levegő hőmérséklet mérése

Termoelem,
hődrótos
anemométer

Sebesség mérése

Hőszálas
mérőszonda

vá = 0,30÷0,60 m/s
tá = 24 °C
Tuá = 15; 30 %

vá = 0,05÷4,50 m/s

Huzatkomfort paraméterek mérése
élőalanyok bevonásával. Vizsgálták a DR időfüggését is.
Sebességmező
elemzése nagyterű helyiségekben

A hazai szakirodalomban elsősorban Magyar Tamás és munkatársai foglalkoztak a huzatkomfort elemzésével. Magyar [Magyar 1990] bemutatta az adott légvezetési rendszer illesztését
a helyiség funkciójához, mely a megfelelő szellőztetés egyik alapkövetelménye. Későbbi munkájában [Magyar 1993] részletezte a különböző légvezetési rendszerek vizsgálatának lehetőségeit, beleértve az ELV(e)R-t és az ebben fellépő huzathatás vizsgálatát. Ezek szerint az érintőleges légvezetést többnyire olyan helyiségek szellőztetésére alkalmazzuk, melyek fajlagos hőterhelése kisebb, mint 60 W/m2, az átlagos belmagasság három méter, illetve a normál légcsereszám ajánlott tartománya 2,0÷7,0 1/óra [Magyar-Goda 2000]. A normál légcsereszám a szellőző levegő térfogatáramának a helyiség köbtartalmára fajlagosított értéke:
𝑛 =

𝑉̇0
𝑉ℎ𝑒𝑙𝑦𝑖𝑠é𝑔

.

(22)

A huzathatással kapcsolatos vizsgálatok során a független változóként használt szellőző
levegő térfogatáram (𝑉̇0 ) helyett a (22) összefüggéssel megadott normál légcsereszámot (n) alkalmazva számos kutatási eredmény általánosítható.
Magyar [Magyar 2000] elvégezte a tartózkodási zónák minősítését a huzathatás szempontjából matematikai statisztikai eszközökkel. Ennek alapja a mért légsebesség normális eloszlása,
melynek transzformált eloszlásfüggvényéből egy meghatározott magasságában elvégezhető a
huzathatást meghatározó légsebesség egyenletességének vizsgálata. Terjedelmi okok miatt
nincs módom a transzformáció elméleti hátterének a dolgozat fő részében való bemutatására,
de ez megtalálható az M1. Mellékletben.
Goda [Goda 2010, 2014 (1)] numerikusan és méréssel elemezte a helyiségben kialakuló
légsebesség, léghőmérséklet, turbulencia-fok, és DR változását a modellhelyiség 116 pontjában. A mért turbulencia-fokok túlnyomó többsége minden vizsgált térfogatáramnál 40% alatti
volt. ELV(e)R alkalmazása esetén a résbefúvó anemosztát elhelyezése hatással volt a turbulencia-fok eloszlására és szórására. A résbefúvó szerkezet helyiségen belüli elhelyezése, illetve az
érintőleges légvezetés meghatározta a tartózkodási zónában kialakuló sebességmezőt. Doktori
értekezésében [Goda 2014 (2)] egy ELV(e)R-ben kialakuló szellőzést vizsgált egy kisméretű
irodahelyiség valós méretű modelljében. A mérésekhez alkalmazott befúvószerkezet mennyezetbe épített rés volt, függőleges irányú izotermikus befúvással. A vizsgálatokat a szellőztető
levegő térfogatáramának változtatása mellett végezte az 50÷140 m3/h tartományban.
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A fejezet zárásaként végül bemutatom a légtechnikai mérésekre és a huzatkomfort elemzésére vonatkozó főbb szabványokat és azok ajánlásait.
Az MSZ EN ISO 7730:2006 szabvány meghatározza a hő- és huzatkomforttal kapcsolatos
alapfogalmakat, a turbulencia-fok számításának módját (18) és jellemző terjedelmét (Tu =
10÷60%), a DR szubjektív huzatérzeti számot (19) az alkalmazási feltételekkel (21). A relatív
nedvességtartalom a szabvány szerint széles tartományban elfogadható (20÷70%), ezért arra
külön nem vonatkoznak követelmények.
Az MSZ EN ISO 7726:2003 szabvány a hő- és huzatkomfortot meghatározó fizikai paraméterek mérésével foglalkozik. A turbulencia-fok, a sebesség, valamint a hőmérséklet méréséhez javasolt releváns magasságok a következők: y = 0,1 m bokamagasság ülő- és álló emberre;
y = 0,6 m derékmagasság ülő emberre; y = 1,1 m fejmagasság ülő emberre; y = 1,7 m fejmagasság álló emberre.
Az MSZ EN 13182:2002 szabvány a légsebesség méréséhez alkalmazható műszerekkel és
ezek alkalmazási követelményeivel foglalkozik. A szabvány ajánlása szerint a sebesség és a
turbulencia-fok mérésére az irányfüggetlen, hőgömbös anemométer kielégítő pontossággal alkalmas abban az esetben, ha betartjuk a minimális, három perces mintavételezési időtartamot.
A mérési bizonytalanság számítására vonatkozó szabvány a nemzetközi ISO 5168:2005
szabvány. Ezek szerint a laboratóriumi méréseknél megengedhető maximális relatív hiba 5%.
Az MSZ EN 13779:2007 szabvány szerint a tartózkodási zóna az a háromdimenziós térrész, ahol az emberek egy helyiségen belül huzamosabb ideig tartózkodnak, illetve ahová a
technológiát telepítik. A szabvány 7.2. fejezete pontos méreteket ad meg a tartózkodási zóna
határainak megállapításához az épülethatároló szerkezetektől számítva (3. táblázat).
3. táblázat. A tartózkodási zóna határainak távolsága az egyes épülethatároló szerkezetektől [MSZ EN
13779:2007].

Határolószerkezet típusa

Jellemző mérettartomány, m

Alapértelmezett érték, m

Padlók (alsó határ) A

0,00÷0,20

0,05

Padlók (felső határ) B

1,30÷2,00

1,80

Külső ablakok és ajtók C

0,50÷1,50

1,00

Épületgépészeti szerelvények D

0,50÷1,50

1,00

Külső falak E

0,15÷0,75

0,50

Belső falak F

0,15÷0,75

0,50

Egyéni elrendezés

-

Ajtók, közlekedők, stb. G

Az MSZ EN ISO 7730:2006 szabvány szerint egy helyiség az „A” huzatkomfort kategóriába sorolható abban az esetben, ha a (19) összefüggéssel definiált szubjektív huzatérzeti szám
DR ≤ 10%; „B” kategóriába, ha a DR ≤ 20%; és „C” kategóriába, ha a DR ≤ 30%. Az MSZ
CR 1752:2000 szabvány ajánlása szerint a vizsgált helyiség az „A” huzatkomfort kategóriába
sorolható akkor, ha DR ≤ 15%; „B” kategóriába, ha DR ≤ 20%; és „C” kategóriába, ha DR ≤
25%. Az „A” kategória tekintetében tehát az MSZ EN ISO 7730:2006 szabvány szigorúbb,
mint az MSZ CR 1752:2000 szabvány, a „B” kategória esetében nincs különbség, míg a „C”
esetében az utóbbi szabvány a szigorúbb.
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A légsebesség nagysága, a turbulencia-fok és a léghőmérséklet közötti grafikus kapcsolatot
– adott huzatkategória esetén – az MSZ EN ISO 7730:2006 szabvány tartalmazza és a 4. ábra
szemlélteti.

4. ábra. Összefüggés a légsebesség nagysága, a turbulencia-fok és léghőmérséklet között az MSZ EN ISO
7730:2006 szabvány alapján. Balról jobbra haladva: „A”, „B”, és „C” komfortkategória.

A 4. ábrán látható, hogy a szabvány minden huzatkomfort kategóriánál négyféle turbulencia-fok értéket ad meg: 10; 20; 40 és 60%. Egy adott térben minél nagyobb a levegőmozgás
turbulencia-foka, állandó léghőmérséklet esetén annál kisebb légsebesség engedhető meg a helyiség tartózkodási zónájában. Itt szeretném megjegyezni, hogy a szabványok a teljes tartózkodási zónára vonatkoznak és nem veszik figyelembe a releváns magasságokban (boka, derék,
ülő és álló ember fejmagasság) kialakuló sajátosságokat. Erről a következő fejezetekben részletesebben írok.
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3. A szakirodalomból levonható főbb megállapítások és az
értekezés célkitűzései
A következő pontokban bemutatom az általam feldolgozott szakirodalmi források elemzéséből levont főbb következtetéseimet. Az egyes pontoknál azt is megadom, hogy a kutatási
témám szempontjából a szakirodalmi ismeretek kiegészítésének milyen igényeit fogalmazom
meg.


A légsugarakat és a huzatkomfortot a legtöbb esetben méréssel elemezték. Ennek oka,
hogy a háromdimenziós áramlásokat leíró differenciálegyenletek analitikus megoldása
nem szolgáltat kellően pontos eredményt. Ez különösen igaz akkor, ha a turbulenciát is
modellezzük. A numerikus szimuláció eredményeit mindig validálni kell mérési eredményekkel.



Az ELV(e)R-re jellemző részlegesen korlátozott, szellőztető légsugarak három legfontosabb, és leggyakrabban vizsgált jellemzője a sebességprofil (v = f(x)), a tapadási pont
helyzete (yt), és a sugáron belüli tengelymenti (maximális) légsebesség (vmax). A tapadási pont helyzetének ismerete különösen fontos, mivel egyrészt elválasztja egymástól
a részlegesen korlátozott és a fali légsugarakat, melyekre eltérő matematikai összefüggésekkel írhatók le, másrészt a tapadási pont helyzete meghatározza a falon áramló légsugár hosszát, mely hatással van a helyiségen kialakuló sebességeloszlásra, ezáltal a
huzatkomfortra. Kutatási szempontból általánosíthatóbb eredményeket szolgáltat a relatív tapadási távolság (yt/s0) vizsgálata, mely a tapadási pont és a befúvás közötti távolság (yt) az ELV(e)R-re jellemző résbefúvó anemosztát névleges szélességére (s0) vonatkoztatva.



A relatív tapadási távolság meghatározására a szakirodalomban kétféle módszer ismeretes. Az első és legjellemzőbb a SARK(o)L-al érintkező felületen mért statikus nyomáseloszlás maximumának megállapítása, ami a tapadási pont geometriai pozícióját
adja meg. A statikus nyomáseloszlás méréséhez elsősorban Prandtl-csövet alkalmaztak
alkohol töltetű ferdecsöves manométerrel.
A tapadási távolság megállapításának másik elterjedt módja a SARK(o)L-ban jellemző
légsebesség irányának mérése. Ennek során a tapadási pont helyzetét ott határozták
meg, ahol a fali normális irányú légsebesség komponens zérussá vált. A légsebesség
méréséhez hődrótos, LDA és PIV módszereket alkalmaztak.
Kutatási igény: az épületgépészeti alkalmazásokat jellemző alacsony befúvási Reynolds számok (Re0 ≈ 103) miatt kialakuló kis értékű fal menti statikus nyomás nem mérhető pontosan, a légsebesség irányának mérésére pedig olyan mérőrendszert alkalmaztak, melynek kalibrálása, telepítése és működtetése adott esetben bonyolult. A relatív
tapadási távolság a légsebesség nagyságának termisztoros szondával való mérésével is
meghatározható, e tekintetben azonban a szakirodalom kiegészítendő.
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A légsugár elemzéseket minden esetben laboratóriumi mérőállásokon végezték el, melyek a sugár áramlásának szempontjából végtelen nagy térnek tekinthetők.
Kutatási igény: az épületgépészeti gyakorlatban a légsugarakat a laboratóriumi mérőállásoktól eltérően véges nagyságú helyiségekbe építjük be, ahol a helyiség határoló
felületei közel találhatók a befúváshoz. A valós, beépítési állapotok elemzésére, különösen ELV(e)R alkalmazása esetén, a szakirodalom kiegészítendő.



A szellőztető légsugarak vizsgálata során független változóként a befúvási Reynolds
szám (Re0); a résbefúvó szerkezet távolsági arányának (OR) és oldalarányának (AR) hatását az alábbi tartományokban elemezték:




Re0 = 1,00∙103 ÷ 2,00∙105;
OR = 0 ÷ 51;
AR = 1 ÷ 100.

Kutatási igény: az általam feldolgozott szakirodalmi forrásokban a befúvási Reynolds szám tartomány Re0 = 104 ÷ 105 nagyságrendek között változott. Az épületgépészeti alkalmazásokban viszont a Re0 ≈ 103 nagyságrend a meghatározó, ez azonban alig
található a szakirodalomban, így ez kiegészítendő.


Egy helyiség tartózkodási zónájában fellépő huzathatás általános épületgépészeti probléma. A huzatérzetet meghatározza a fent tárgyalt SARK(o)L relatív tapadási távolsága
(yt/s0); a légsugárban mérhető maximális (tengelymenti) sebesség (vmax); a helyiségben
kialakult légsebesség nagysága (vá); a légsebesség időbeli ingadozása (vRMS); az utóbbi
két mennyiség aránya a turbulencia-fok (Tu); illetve a levegő száraz hőmérséklete (tá).
Ezen fizikai mennyiségek legfontosabb jellemzői a számtani átlag, a korrigált tapasztalati szórás, a terjedelem, és a módusz.
Kutatási igény: a fent nevezett fizikai mennyiségekre vonatkozóan a szakirodalomban dokumentált vizsgálatok kiegészítendők ELV(e)R alkalmazása mellett.



A huzatkomfort méréseket a legtöbb szakirodalmi forrásban és szabványban irányfüggetlen, hőgömbös szondákkal végezték el többnyire négy releváns magasságban: boka,
derék, ülő és álló ember fejmagasságban. A vizsgálatok során a változó paraméter főként a normál légcsereszám (n) volt.
Kutatási igény: a befúvószerkezet távolsági arányának (OR), oldalarányának (AR) és
a huzatkomfort paraméterek kapcsolatának vizsgálata. Erre vonatkozóan a szakirodalom kiegészítendő.
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A helyiségben várható huzathatás becslésére alkalmas modellek közül Európában a Fanger-modell elterjedt és általánosan elfogadott. Ez a módszer egy szubjektív huzatérzeti
számot (DR) definiál, mely a huzathatással várhatóan elégedetlenek százalékos arányát
adja meg a légsebesség, léghőmérséklet és a turbulencia-fok függvényében. A szubjektív huzatérzeti szám és a vonatkozó, hatályos szabványok ajánlásai alapján a helyiség
tartózkodási zónája a huzatkomfort szempontjából minősíthető.
Kutatási igény: a jelenlegi minősítési rendszer a helyiséget egységes térként kezeli
és nem veszi figyelembe a huzatérzetet meghatározó paraméterek változását a helyiség
releváns magasságai között, melyek: boka, derék, ülő és álló ember fejmagasság. A
szakirodalom e tekintetben kiegészítendő.



A szakirodalomban dokumentált vizsgálatok kiegészítendőek azzal, hogy az ELV(e)Rben kialakuló sebesség nagysága, a turbulencia-fok, és a szubjektív huzatérzeti szám
milyen kapcsolatban vannak a szabványok által javasolt értékekkel, és hogyan függenek
a főbb befúvási paraméterektől (n, OR, AR).



A helyiség releváns pontjaiban mért légsebesség transzformált normális eloszlásfüggvényének elemzéséből következtethetünk a helyiségben kialakuló sebességeloszlás
egyenletességére. Ezt a folyamatot a szakirodalom a tartózkodási zóna statisztikai alapon történő minősítésének nevezi. Ennek jelentősége abban áll, hogy az egyenletes sebességeloszlás kedvez a mérsékelt huzatérzetnek, illetve az alacsony szennyezőanyag
koncentrációnak.
Kutatási igény: a tartózkodási zóna statisztikai alapon történő minősítését ezidáig
nem végezték el ELV(e)R-ben. A szakirodalom e tekintetben kiegészítendő.

A szakirodalomból levont főbb megállapításaimat, a kutatási igényeket, és a választott
vizsgálati módszert (mérés) figyelembe véve, az értekezésben bemutatandó kutatás célkitűzéseit az alábbiakban foglalom össze.
I.

Célom a SARK(o)L elemzése méréssel, ELV(e)R alkalmazása mellett, az alábbi paraméterek függvényében:
a. befúvási Reynolds szám (Re0);
b. résbefúvó anemosztát távolsági aránya (OR);
c. résbefúvó anemosztát oldalaránya (AR).
A mérési eredmények értékelése során az alábbiakat vizsgálom:
a.
b.
c.
d.

a résbefúvó anemosztát befúvási síkjának hossza mentén mért légsebesség és
turbulencia-fok egyenletessége;
a SARK(o)L-ban kialakuló sebességprofilok;
a tapadási pont helyzetének meghatározása a légsugárban mért sebesség nagyságából;
a relatív tapadási távolság kapcsolata a befúvási Reynolds számmal, a befúvó
távolsági arányával és oldalarányával;
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e.

a maximális (tengely-) sebesség és a befúvási sebesség arányának kapcsolata a
befúvási Reynolds számmal, a befúvó távolsági arányával és oldalarányával a
befúvásnál és a tapadási pont környezetében.

A légsebesség nagyságát a SARK(o)L-ban termisztoros szondával mérem.
II. Célom továbbá egy ELV(e)R-el szellőztetett helyiség tartózkodási zónájának huzatkomfort vizsgálata méréssel, az alábbi paraméterek függvényében:
a. normál légcsereszám (𝑛);
b. résbefúvó anemosztát távolsági aránya (OR);
c. résbefúvó anemosztát oldalaránya (AR).
A mérési eredmények értékelése során vizsgálom a légsebesség nagyságát, az RMS
(időben ingadozó) légsebességet, a turbulencia-fokot, és a szubjektív huzatérzeti számot a tartózkodási zóna négy releváns magasságában (boka, derék, ülő és álló ember
fejmagasság). Mindezek során az alábbi jellemzőket elemzem:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

a mért mennyiségek síkbeli átlaga a négy magasságban;
korrigált tapasztalati szórás;
terjedelem;
módusz;
a tartózkodási zónában mért jellemzők összehasonlítása a hazai és nemzetközi
szabványok ajánlásaival;
a tartózkodási zónában meghatározandó azon fluktuáló légsebességek száma
egy mérési magasságban, melyek befolyásolják a huzatérzetet és az egyenletes
szennyezőanyag eloszlást.

A szakirodalom és a vonatkozó szabványok ajánlásai alapján a huzatkomfort mérésekhez
irányfüggetlen, hőgömbös szondát alkalmazok.
A méréses vizsgálataimat egy kisterű irodahelyiség valós méretű modelljében végzem el
ELV(e)R alkalmazása mellett. Választásaim indokai a következők. A kisterű irodahelyiség világszerte megtalálható, melyre az MSZ CR 1752:2000 és az MSZ EN ISO 7730:2006 szabványok külön tervezési értékeket javasolnak a belső komfort tervezése során. Az ELV(e)R pedig
– mint azt az értekezés elején is kifejtettem – az egyik legelterjedtebb szellőztetési módszer.
A dolgozat részletesen vizsgálja a befúvás helyének és méretének hatását a huzatkomfortra,
azonban az elszívásét nem. Ennek oka, hogy az elszívásnál – szemben a befúvással – nincs
magzóna a légsugárban, jelentősebb a légsebesség leépülése, elenyésző mértékű az impulzus,
ezért a helyiség tartózkodási zónája nem érzékeny az elszívásra [Awbi 2000, 2003, 2008].
Miután ismertek a kutatási célkitűzések és az azok megvalósításához választott vizsgálati
módszer (mérés), a következő fejezetben bemutatom a méréses vizsgálat főbb lépéseit.
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4. A méréses vizsgálat főbb lépései
A méréseimet a 4. táblázatban ismertetett lépésekben végzem el, melyekből az első négyet
ebben a fejezetben, míg az utolsó három lépést a mérési eredmények értékelése során mutatom
be (5-7. fejezet).
4. táblázat. A doktori értekezésben bemutatandó méréses vizsgálatok főbb lépései.

Lépés

Bemenet

Kimenet

1.

Mérendő mennyiségek öszszegyűjtése

Doktori értekezés célkitűzései

Légsebesség, léghőmérséklet, környezeti nyomás, össznyomás, relatív nedvességtartalom

2.

A légtechnikai mérésekre
vonatkozó
szabványok
ajánlásainak összefoglalása

Mérendő mennyiségek ismerete

Mérőműszer, mintavételezési idő,
mintavételezési sűrűség kiválasztása

3.

A vizsgált tér és az ezt kiszolgáló légtechnikai rendszer geometriai felmérése

Mérendő mennyiségek, és
azok értelmezési tartománya

Kapcsolási rajz, fényképek

4.

Mérési helyek kiválasztása

Szakirodalom, szabványok
ajánlásai, kapcsolási rajz

Mérési síkok kiválasztása, ezen belül
a mérési pontok felvétele

5.

Előkészítő mérések elvégzése

Mérendő mennyiségek ismerete, szabványok ajánlásai,
kapcsolási rajz, mérési helyek

A befúvási sebesség és turbulenciafok egyenletességének ellenőrzése; a
konkrét mérési feladat jellegéhez igazodó mintavételezési idő kiválasztása
a tartózkodási zónában.

6.

Mérések elvégzése

Előkészítő mérések eredményei

Mérési adatsorok

7.

Mérési eredmények értékelése

Mérési adatsorok, matematikai statisztikai módszerek

Tézispontok

A 4. táblázatban megadott lépéseknek megfelelően először összefoglalom a mérendő
mennyiségeket (5. táblázat).
5. táblázat. A SARK(o)L és a huzatkomfort elemzéséhez mérendő mennyiségek.

Mérendő mennyiség

Mértékegys.

Alkalmazás

Befújt levegő hőmérséklete (t0)
Laborhőmérséklet (tk)
Környezeti nyomás (pk)
Környezeti relatív nedvességtartalom (φk)
Mérőperemen mért nyomáskül. (Δpmp)

°C
°C
Pa
%
Pa

Mérési körülmény
Mérési körülmény
Mérési körülmény
Mérési körülmény
Mérési körülmény

Légsebesség nagysága (vá)

m/s

Részlegesen korlátozott légsugár és a tartózkodási zóna huzatkomfortjának elemzése
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Légsebesség időben ingadozó komponense (vRMS)

m/s

Tartózkodási zóna huzatkomfortjának
elemzése

Levegő száraz hőmérséklete (tá)

°C

Tartózkodási zóna huzatkomfortjának
elemzése

Az 5. táblázatban felsorolt jellemzők mérésével kapcsolatban megjegyzendő, hogy az ellenőrzött laboratóriumi körülmények között elvégzett méréseknél egy időben csak egyféle paramétert változtatunk, majd figyeljük e paraméter változásának hatását a mért jellemzőkre a
többi paraméter állandósága mellett [Kemény-Deák 2000].
Az MSZ EN ISO 7730:2006 szabvány ajánlása szerint a léghőmérséklet, a légsebesség, és
a turbulencia-fok értékek értelmezési tartományát a (21) összefüggésben megadtam. A helyiségben mért relatív nedvességtartalom pedig a 20÷70% közötti komforttartományban fogadható el [MSZ EN ISO 7730:2006].
Az MSZ EN ISO 5167-1:2003 szabvány szerint a nyomás, hőmérséklet és a sebesség mérésére bármilyen, erre alkalmas mérőműszer használható azzal a feltétellel, hogy az áramlásban
nem okozhat zavarást. Ez a követelmény elsősorban a csatornaáramlások mérésénél kap jelentős hangsúlyt. A teremáramlások vizsgálatához az irányfüggetlen, hőgömbös anemométer alkalmazása széles körben elfogadott az épületgépészeti szakirodalomban és gyakorlatban.
A mérések során stacionárius állapotot vizsgálok az MSZ EN 24006:2002 és az MSZ EN
ISO/IEC 17025:2018 szabványok ajánlásainak megfelelően.
Az MSZ EN ISO 7726:2003 szabvány javaslatot tesz a relatív nedvességtartalom száraz
hőmérséklettel egy időben történő mérésére termisztoros szondával. A szabvány ajánlása szerint a hőmérsékletek értékét nem szükséges korrigálni, ha a levegő sűrűségének változása a
helyiségben nem haladja meg a szabvány által előírt intervallumot: 1,16 < ρ, kg/m3 < 1,24.
Az MSZ EN ISO 7726:2003 szabvány ajánlása szerint a tartózkodási zónában kialakuló
légsebesség és turbulencia-fok méréséhez legalább háromperces mintavételezési időt szükséges
biztosítani. A léghőmérséklet mérése esetén ez az idő minimum egy perc. A mérésekhez alkalmazandó mérőműszereket, mintavételezési időt, és mintavételi sűrűséget a 6. táblázatban foglalom össze, figyelembe véve a szakirodalom és a szabványok ajánlásait. Az itt felsorolt mérőműszerek főbb adatait és fényképeit az M7. Melléklet tartalmazza.
6. táblázat. Mérendő mennyiségek, mérőműszerek, mintavételezési idő, mintavételezési sűrűség.

Mérendő mennyiség

Mérőműszer

Mintavételi sűrűség, mintavételezési
idő

Befújt levegő hőmérséklete
(t0, °C)

termisztoros szonda

2 Hz; 60 s; a mérés elején és végén
mérve

Laborhőmérséklet (tk, °C)

termisztoros szonda

2 Hz; 60 s; a mérés elején és végén
mérve

Környezeti nyomás (pk, Pa)

membrános barométer

Skáláról leolvasva a mérés elején, közepén és végén

Környezeti relatív nedvességtartalom (φk, %)

kapacitív páratartalom érzékelő szonda

2 Hz; 60 s; a mérés elején és végén
mérve
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Mérőperemen mért nyomáskülönbség (Δpmp, Pa)

nyomáskivezető csonk, digitális mikro manométer

2 Hz; 60 s; a mérés elején, közepén és
végén mérve

Légsebesség nagysága a
SARK(o)L-ban (vá, m/s)

termisztoros szonda

5 Hz; 5 s

Légsebesség nagysága a tartózkodási zónában (vá, m/s)

irányfüggetlen, hőgömbös
anemométer

2 Hz; 200 s

Légsebesség időben ingadozó összetevője a tartózkodási zónában (vRMS, m/s)

irányfüggetlen, hőgömbös
anemométer

2 Hz; 200 s

Levegő száraz hőmérséklete
a tartózkodási zónában (tá,
°C)

irányfüggetlen, hőgömbös
anemométer

2 Hz; 200 s

Nagy időbeli felbontású, turbulens, időfüggő folyamatok elemzéséhez javasolt a hőszálas
szonda alkalmazása, mely időben állandósult állapotú áramlások elemzésére is alkalmas [Vad
2008]. A hőszálas szondával való sebesség és turbulencia mérés leginkább az áramlástani területen jellemző [Champagne és mtsai 1967; Nozaki és mtsai 1979; Jorgensen 2002; Vad 2008;
Monkewitz és mtsai 2010; Kadam és mtsai 2013; Hutchins és mtsai 2015; Testo 2016].
Az irányfüggetlen, hőgömbös szondával való sebességmérést főként az épületgépészeti kutatásokban és gyakorlatban alkalmazták [Olesen 1979; Fanger és mtsai 1988; Rutten 1998,
Loomans és mtsai 2002; 2001; Jensen és mtsai 2007; Popiolek és mtsai 2008; Goda 2014; Kristensen és mtsai 2015]. Mindezeknek megfelelően az MSZ EN ISO 7726:2003 szabvány ajánlása szerint a légsebesség nagysága és a turbulencia-fok az irányfüggetlen hőgömbös szondával
mérhető.
A 6. táblázatban szereplő fizikai mennyiségek mérése során – és általában is – teljesülni
kell a Shannon-féle mintavételi törvénynek, mely szerint a mintavétel frekvenciája legyen nagyobb, vagy egyenlő, mint az átvivendő jelben előforduló legnagyobb frekvenciájú összetevő
frekvenciájának kétszerese [Halász-Huba 2003]. A komfortterekben elvégzett mérési eredmények alapján a kutatók [Hanzawa 1987; Rutten 1998; Jensen 2007; Popiolek 2008] megállapították, hogy a légsebesség időbeli ingadozásának (vRMS) frekvenciája maximum 1 Hz, míg az
általam alkalmazott mintavételi frekvencia ennek kétszerese a mintavételi törvénynek megfelelően. Mindezen túl a huzatkomfort vizsgálatára vonatkozó szabványok [MSZ EN ISO
7726:2003; MSZ EN ISO 7730:2006] és a szakirodalom is az irányfüggetlen, hőgömbös szondát javasolják a turbulens jellemzők (vá, vRMS, Tu) mérésére a helyiségek tartózkodási zónájában
(nyilván egy határréteg áramlásban ez már nem alkalmazható). A szabványokban feltüntetett
és a huzatkomfortra vonatkozó határértékeket mind a hőgömbös műszerrel mérték, melyet kifejezetten a huzatkomfort vizsgálatára fejlesztették ki, hiszen tehetetlenségével jól reprezentálja
az emberi testfelület huzathatásra való lassabb reakcióját. Ennek megfelelően a háromperces
mintavételi időtartam biztosításával mért turbulens jellemzők összehasonlíthatók a nemzetközi
szakirodalmi adatokkal [Fanger-Pedersen 1977; Olesen 1979; Rutten 1998; Jensen 2007] és a
szabványos ajánlásokkal.
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A 6. táblázatban bemutatott mérésekhez alkalmazandó műszerek főbb méréstechnikai adatait a 7. táblázat tartalmazza. A méréseimhez kalibrált, laboratóriumi célokra alkalmazható műszereket használok, melyek további adatait és fényképeket az M7. Melléklet tartalmazza.
7. táblázat. A mérésekhez alkalmazandó műszerek főbb méréstechnikai adatai.

Műszer

Mérési tartomány

Műszer pontossága

Digitális mikro manométer

0÷500 Pa

± 1 Pa.

Termisztoros szonda

- 20 ÷ + 50 °C

± 0,3 °C

900÷1060 mbar

± 30 mbar

(90000÷106000 Pa)

(± 3000 Pa)

Kapacitív páratartalom érzékelő

0÷100%

± 2%

Irányfüggetlen hőgömbös anemométer

0÷5 m/s
0÷45 °C

± 5%-a a mért értéknek

Membrános barométer

A méréseimet izotermikus befúvás alkalmazása mellett végzem el, mivel a legtöbb szakirodalmi forrásban ezzel találkoztam, továbbá az anizotermikus vizsgálatok során mindig az
izotermikus állapotot használjuk referenciaként. Az izotermikus befúvás nem jelent zérus hőmérsékletkülönbséget a befúvás és a helyiség között. Ahhoz, hogy az elemi levegőtérfogatra
ható és a légsugár áramlását befolyásoló gravitációs/felhajtó erő szignifikanciáját meghatározzuk, szükség van a befúvásra számított Archimédesz-szám meghatározására, mely az elemi levegőcsomagra ható gravitációs és felhajtó erők arányát adja meg [Awbi 2000, 2003]:
𝐴𝑟0 = 𝑔

∆𝑇0 √𝐴0
.
𝑇𝑏 𝑣02

(23)

A (23) egyenletben ΔT0 = |𝑡0 – 𝑡𝑘 | a környezeti és a befújt levegő hőmérsékletének különbsége. A befúvás termikus jellegét az alábbi kritériumok határozzák meg:


ha Ar0 < 10-3, a befúvás izotermikus (a hőmérséklet különbségből adódó erőhatások
nem befolyásolják a légsugár pályáját);



ha 10-3 < Ar0 < 10-2, a befúvás kvázi anizotermikus (a hőmérséklet különbségből
adódó erőhatások nem befolyásolják számottevően a légsugár pályáját);



ha Ar0 > 10-2, a befúvás anizotermikus (a hőmérséklet különbségből adódó erőhatások érezhetően befolyásolják a légsugár pályáját).

A (23) összefüggésben szerepel a négyszög keresztmetszetű befúvószerkezet névleges befúvási keresztmetszete, mely 𝐴0 = 𝐿0 ∙ 𝑠0.
Miután ismertek a mérendő mennyiségek, a légtechnikai mérésekre vonatkozó szabványos
ajánlások, és az alkalmazott mérőműszerek, szeretném ismertetni a mérési elrendezést.
A doktori értekezés célkitűzéseinek megfelelően a méréseimet a BME Épületgépészeti és
Gépészeti Eljárástechnika Tanszék Légtechnikai Laboratóriumban végzem el, egy valós méretű
modellhelyiségben. A mérőhelyiség és az azt kiszolgáló légtechnikai rendszer vázlatrajza az 5.
ábrán látható, további fényképek pedig az M8. Melléklet M8-M9. ábráin láthatók.
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A mérőszoba kifejezetten a légvezetési rendszerek vizsgálatához épült; „ház a házban” elrendezésű; falai hőszigeteléssel rendelkeznek; alapterülete 3×3 m; belmagassága 2,7 m, mely
megfelel egy kisméretű irodahelyiségnek. A modellhelyiségben alkalmazott ELV(e)R függőleges irányú befúvással és elszívással működik, összhangban a legtöbb gyakorlati alkalmazással.
A méréseket időben állandósult állapotra végzem el, kiegyenlített szellőztetés mellett, vagyis a
szellőző és elszívott levegő térfogatárama azonos.
Az 5. ábrán a precíziós klímaszekrény (CRAC, ld. M8. Melléklet M11. ábra) névleges állapotban 4000 m3/h levegő szállítására alkalmas, így a légcsatorna hálózat mellékágain az F
jelű fojtások (pillangószelepek) segítségével a térfogatáram egy részét elvezetem, így a mérőszobába csak a helyiség geometriájának megfelelő arányú térfogatáramot juttatok be.

5. ábra. Mérési elrendezés. CRAC = Computer Room Air Conditioning (precíziós klímaszekrény); F – fojtás;
SZ – légszűrő.

Az ágakban lévő fojtólemezekkel (F) szabályozható a helyiségbe juttatott, illetve onnan
elszívott levegő térfogatáramának aránya. A cél a kiegyenlített nyomásviszonyú szellőztetés
megvalósítása, melynek lényege, hogy a befújt és elszívott levegő térfogatárama azonos legyen.
Magyar szerint az ELV(e)R-nél alkalmazott normál légcsereszám ajánlott tartománya 2,0÷7,0
1/h közötti [Magyar 1993], tehát a helyiség légtérfogatával (24,3 m3) számolva a szellőztető
levegő térfogatáramát 60÷170 m3/h tartományban fogom változtatni. A mérési adatok gyűjtését
az 5. ábrán látható számítógép végzi el, mely egyben a mérőszonda pozícionálását is lehetővé
teszi. Ennek eredményeként a mért adatok egyszerűen feldolgozhatóak a Microsoft Excel táblázatkezelő program segítségével.
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A mérőhelyiségbe vezetett és onnan elszívott levegőt a befúvó légcsatornába épített mérőperem segítségével mérem, mely egyben íriszes légmennyiségszabályozóval is rendelkezik.
Utóbbi egy, a klasszikus fényképezőgép blendéjéhez hasonló elem, melynél az íriszlemezek
állása arányos a szabad áramlási keresztmetszettel, ezáltal fojtás valósítható meg. A mérőperemmel történő anyagáram mérésére az MSZ EN ISO 5167-1:2003 szabvány vonatkozik. Az
épületgépészeti gyakorlatban igen elterjedt íriszes mérőperem légcsatornába történő beépítésekor ügyelni kell arra, hogy a megfelelő mérési pontosság elérése érdekében rendelkezésre álljanak az MSZ EN 12599:2013 szabvány által javasolt beépítési távolságok. A szabvány ajánlása szerint ugyanis minden, az áramlásban zavarást keltő elemtől (pl. könyökidom) a hidraulikailag egyenértékű átmérő k-szorosának megfelelő távolságot kell figyelembe vennünk a légmennyiségszabályzó és mérőperem beépítése során. Az 5. ábrán látható mérőperemen mért
nyomáskülönbségből számítandó térfogatáram a gyártó által megadott összefüggés szerint
[Lindab 2016]:
𝑉̇0 =

3,6 ∙ 𝐾 ∙ √∆𝑝𝑚𝑝
3600

.

(24)

A (24) egyenletben szereplő „K” az íriszes légmennyiség-szabályzó íriszlemezeinek pillanatnyi állását jelöli egy adott térfogatáram mellett. A K érték a szabályozó skáláján beállítható,
mely arányos a levegő szabad áramlási keresztmetszetével, ezen kívül K = 1,0÷10,0 között változtatható (az 1,0 állás jelenti a teljes fojtást, míg a 10,0 állás a teljesen szabad áramlási keresztmetszetet). A méréseimhez alkalmazandó íriszes légmennyiség szabályozót elterjedten alkalmazzák az épületgépészeti gyakorlatban. A (24) összefüggés tartalmazza a szabványos mérőperem állandóit, melyet a gyártó méréssel határozott meg [Lindab 2016].
Mindezek ismeretében a SARK(o)L méréséhez alkalmazott mérési sík elhelyezkedését, illetve annak előnézeti rajzát az 5. ábrán bemutatott vizsgálati helyiségben a 6. ábra szemlélteti,
figyelembe véve az 5. táblázatban megadott mérendő mennyiségeket. A mérőhelyiségről készült fényképeket az M8. Melléklet tartalmazza.

6. ábra. A légsugarak vizsgálatára szolgáló modellhelyiség háromdimenziós vázlata és a mérési sík metszete.
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A szakirodalom elemzése során bemutattam, hogy a SARK(o)L tapadási pontját alapvetően kétféle módszerrel határozták meg. Az első és leggyakoribb eljárás a légsugárral érintkező
felületen mért statikus nyomáseloszlás maximumának keresése. Az épületgépészeti gyakorlatban ez a technika kevésbé alkalmazható, mivel az alacsony befúvási Reynolds szám miatt kialakuló alacsony statikus nyomás nem mérhető pontosan. A tapadási pont meghatározásának
másik ismert módja a sebességmező mérése irányfüggő szondákkal, melynek eredményeként a
tapadási pont helyzete ott keresendő, ahol a felületre merőleges irányú sebességkomponens zérussá válik. Ez az eljárás adott esetben bonyolult és/vagy drága mérőrendszer telepítését igényelheti. TDK dolgozatomban és egy szakcikkemben [Both 2013; Both-Szánthó 2016] már
foglalkoztam a tapadási pont meghatározásának egyszerűbb módszerével, mely a légsugárban
mért sebesség nagyságának mérésen alapult kihasználva, hogy a légsugarak tengelysebessége
egyben a sebességprofil maximum értéke függetlenül attól, hogy sík, részlegesen korlátozott,
vagy pedig fali légsugarat vizsgálunk [Rajaratnam 1976; Awbi 2003]. A mérési terv 5-6. ábráját
felhasználva a mérési síkon belül Excel függvény (maximumkeresés) alkalmazásával minden
mérési magasságban meghatározható a maximális sebesség értéke, melynek segítségével vizsgálható a tapadási pont kialakulásának helye. Erről részletesebben a 6.1. fejezetben fogok írni.
A
huzatkomfort
elemzését
a
SARK(o)L vizsgálatára alkalmas mérőhelyiség tartózkodási zónájában végzem el.
A mérési pontok felosztása a 7. ábrán látható, figyelembe véve az 5. táblázatban
megadott mérendő mennyiségeket és az 5.
ábrán bemutatott mérőrendszert. A 7. ábrán a tartózkodási zóna határainak kijelöléséhez alkalmaztam a 3. táblázatban megadott szabványos ajánlásokat. A mérőhelyiségről készült fényképeket az M8. Melléklet tartalmazza.

7. ábra. A vizsgálati helyiség kétdimenziós nézetrajzai a tartózkodási zóna méreteivel és a mérési pontokkal a
huzatkomfort elemzéséhez.
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A 8. táblázatban megadom a mérési síkokat, ezen belül pedig a mérési pontokat.
8. táblázat. A SARK(o)L vizsgálatához alkalmazandó mérési helyek.
Mérendő mennyiség

Mérési hely, mérési pontok száma

Befújt levegő hőmérséklete (t0, °C)

Résbefúvó anemosztát befúvási síkjának súlypontja

Laborhőmérséklet (tk, °C)

Légkezelő berendezés (CRAC, lásd 6. ábra) oldalfalán egy pontban

Környezeti nyomás (pk, Pa)

Légkezelő berendezés (CRAC, lásd 6. ábra) oldalfalán egy pontban

Környezeti relatív nedvességtartalom
(φk, %)

Légkezelő berendezés (CRAC, lásd 6. ábra) oldalfalán egy pontban

Mérőperemen mért nyomáskülönbség
(Δpmp, Pa)

Befúvó légcsatorna egy pontja, lásd a 6. ábrát

Légsebesség nagysága a SARK(o)Lban (vá, m/s)
Mintavételi sűrűség: 5 Hz
Mintavételezési idő: 5 sec

Ld. a 7. ábrán vázolt mérési síkot, melynek területe 600 × 2000
mm (x-y irányban)
mérési pontok felosztása: Δx = 12 mm; Δy = 100 mm
mérési pontok száma egy beállítás mellett N = 1000 db

Légsebesség nagysága a tartózkodási
zónában (vá, m/s)
Mintavételi sűrűség: 2 Hz
Mintavételezési idő: 200 sec

Boka, derék, ülő- és állóember fejmagasság (lásd 8. ábra)
mérési síkok alapterülete: 2000 × 2000 mm
mérési pontok felosztása: Δx = 500 mm; Δy = 100; 500; 500; 600
mm; Δz = 500 mm
mérési pontok száma a mérési síkban: 29 db
mérési pontok száma a teljes tartózkodási zónában: 29 × 4 = 116
db

Légsebesség időben ingadozó komponense a tartózkodási zónában (vRMS,
m/s)
Mintavételi sűrűség: 2 Hz
Mintavételezési idő: 200 sec

Boka, derék, ülő- és állóember fejmagasság (lásd 8. ábra)
a mérési síkok alapterülete: 2000 × 2000 mm
mérési pontok felosztása: Δx = 500 mm; Δy = 100; 500; 500; 600
mm; Δz = 500 mm
mérési pontok száma a mérési síkban: 29 db
mérési pontok száma a teljes tartózkodási zónában: 29 × 4 = 116
db

Levegő száraz hőmérséklete (tá, °C)
Mintavételi sűrűség: 2 Hz
Mintavételezési idő: 200 sec

Boka, derék, ülő- és állóember fejmagasság (lásd 8. ábra)
mérési síkok alapterülete: 2000 × 2000 mm
mérési pontok felosztása: Δx = 500 mm; Δy = 100; 500; 500; 600
mm; Δz = 500 mm
mérési pontok száma a mérési síkban: 29 db
mérési pontok száma a teljes tartózkodási zónában: 29 × 4 = 116
db

A tartózkodási zóna négy mértékadó magasságában elhelyezendő hőgömbös szondák fényképe az M8. Melléklet M10. ábráján látható. A méréseim során változtatandó paramétereket
(mint független változókat) a 9. táblázatban foglalom össze.
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9. táblázat. A méréseim során változó paraméterek.
Mérési sorozat

Íriszlemez állása a mérőperemen a (24) összefüggéshez

Résbefúvó anemosztát távolsága a
falfelülettől (h, m) a (3) összefüggéshez

Résbefúvó anemosztát
hossza (L0, m) a (4) összefüggéshez

1

1,5

0,07

0,50

2

2,0

0,11

0,55

3

2,5

0,16

0,60

4

3,0

0,21

0,65

5

4,0

0,26

0,70

6

5,0

0,31

0,75

7

6,0

0,36

0,80

8

7,0

0,41

0,85

9

8,0

0,46

0,90

10

9,0

-

0,95

11

-

-

1,00

A 9. táblázattal kapcsolatosan megjegyzendő, hogy a méréseim során egyszerre csak egyféle paramétert változtatok (pl. íriszlemez állása  levegő térfogatáram változik), miközben
minden más állandó. A befúvási Reynolds szám és a normál légcsereszám hatásának vizsgálatához 10 mérési sorozatot, a távolsági arány hatásának elemzéséhez 9 sorozatot, míg az oldalviszony vizsgálatához 11 mérési sorozatot alkalmazok.
A 9. táblázat adatai alapján – összhangban a vizsgálati célkitűzéseimmel – megadom azokat a mennyiségeket, melyeket a mérési eredmények értékelése során a diagramok vízszintes
tengelyén feltüntetek:


befúvási térfogatáram a (24) összefüggés szerint: 𝑉̇0 = 60÷170 m3/h, melyből a befúvási Reynolds szám Re0 = (2,33÷5,00) ∙103 között változik a (2) összefüggéssel
számítva, a normál légcsereszám pedig n = 2,4÷6,7 1/h között módosul a (22) képlet
szerint;



résbefúvó anemosztát távolsági aránya a (3) összefüggés alapján: OR = 5,83÷38,33;



résbefúvó anemosztát oldalaránya a (4) összefüggés szerint: AR = 41,7÷83,3.

A résbefúvó anemosztát oldalarányának (AR) hatását a helyiségbe vezetett SARK(o)L
áramlására két esetre vizsgálom. Az elsőnél a befúvási sebességet állandó értéken tartom a szellőző levegő térfogatáramának kiegyenlítésével, melyet az íriszes légmennyiség szabályozóval
érek el (ld. 6. ábra). A második esetben a szellőző levegő mennyiségét tartom állandó értéken,
így a résbefúvó anemosztát hosszának változtatásával a folytonossági tétel miatt módosul a
befúvási sebesség értéke. A résbefúvó hosszát kitakarásos módszerrel változtatom, melynek
lényege az, hogy a szabad befúvási keresztmetszetet síklappal kitakarjuk. A befúvószerkezet
változó szélességének vizsgálata nem tárgya a doktori értekezésnek.
A hazai és nemzetközi gyakorlatban számos gyártó készít változó hosszúságú és szélességű
résbefúvó anemosztátokat (ld. M5. Melléklet). A méréseimhez alkalmazandó befúvószerkezet
egysoros rés, melynek névleges hossza L0 = 1000 mm; szélessége pedig s0 = 12 mm. A változó
oldalarányt a résbefúvó szerkezet szabad áramlási hosszának változtatásával érem el.
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Miután ismertek a mérendő mennyiségek, az azokra vonatkozó követelmények, a mérési
módszerek, a következő lepésben az előkészítő mérések tervezése a feladat, igazodva a 4. táblázatban megadott vizsgálati lépésekhez.
Az előkészítő mérések elvégzésének egyik célja a résbefúvó anemosztát hossza mentén
kialakuló sebesség és turbulencia-fok egyenletes eloszlásának vizsgálata, másik célja pedig a
tényleges mérési feladathoz igazodó pontos mintavételezési idő megválasztása a tartózkodási
zónában lévő mennyiségek méréséhez. Az előkészítő mérések elvégzésének céljait állandó, 𝑉̇0
= 100 m3/h befúvási térfogatáram, OR = 21,67 távolsági arány; illetve AR = 83,3 oldalarány
alkalmazása mellett valósítom meg. Választásom azért ezesett ezekre az értékekre, mivel a légtechnikai gyakorlatban számos esetben alkalmazzák ezt a konfigurációt a résbefúvók működtetése és beépítése során. Az előkészítő méréseket irányfüggetlen, hőgömbös szondával végzem
el, melyre érvényesek az 5-8. táblázatban megadott adatok és követelmények.
A befúvási sebesség és turbulencia-fok állandóságának vizsgálatához a résbefúvó anemosztát hossza mentén mérem a légsebesség nagyságát (vá), illetve ennek időben ingadozó öszszetevőjét (vRMS), majd ebből a (18) összefüggéssel számítom a turbulencia-fokot (Tuá). A méréseket a résbefúvó szerkezet hossza mentén (L0 = 1000 mm) végzem el 30 mm-es osztásközök
alkalmazásával 35 pontban.
A mintavételezési idő pontos megállapításához a modellhelyiség tartózkodási zónájának
négy releváns magasságában (boka, derék, ülő és álló ember fejmagasság) mérem a légsebesség
nagyságát (vá), illetve ennek időben ingadozó összetevőjét (vRMS), majd ebből a (18) összefüggéssel számítom a turbulencia-fokot (Tuá). A teljes tartózkodási zónára számolva összesen 116
mérési pontom van. A méréseimhez három, a légtechnikai gyakorlat szempontjából jellemzően
alkalmazott mintavételezési időt használok: 60; 200 és 400 másodperc.
A mérési eredményeket a Microsoft Excel 2016-os programmal értékelem. A matematikai
statisztikai módszerek alkalmazásához az Easy Fit Professional 5.5 és az Xlstat 2016 programokat használom fel.
A doktori értekezésemben szereplő vizsgálati eredmények értékelése során figyelembe kell
vennem, hogy minden mért adat a véletlentől függő valószínűségi változó, melyet a matematikai statisztika segítségével értékelek [Meszéna-Ziermann 1981; Korpás 1996, 1997; KeményDeák 2000; Halász-Huba 2003; Lukács 2006; Devore 2010; Bálint és mtsai 2011; Halász és
mtsai 2013]. A mérési eredményeim értékeléshez alkalmazandó statisztikai módszerek magyarázatát az M2. Melléklet tartalmazza.
A mérési eredmények értékeléséhez alkalmazandó hibaszámítási módszereket az M4. Mellékletben foglaltam össze, figyelembe véve az erre vonatkozó ISO 5168:2005 szabvány alapfogalmait, ajánlásait.
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5. Az előkészítő mérések eredményeinek értékelése és tárgyalása
Itt szeretném rögzíteni azokat a fontos megjegyzéseket, melyek az értekezés soron következő fejezetinek diagramjaihoz kapcsolódnak. Az értekezés jelenlegi és ezt követő részeiben
mérési eredményeken alapuló diagramokat mutatok be. Az ezeken ábrázolt mérési pontokat, a
függő és független változó közötti kapcsolatokat az általános regressziós és az Abbe-próbával
elemzem 95%-os megbízhatósági szinten. Az összefüggések lehetnek állandók, lineáris, illetve
nemlineáris jellegűek. A kapcsolat típusától függően a mérési pontok köré konfidencia-intervallumot illesztek (konstans mennyiségeknél), illetve konfidencia-sávot (nem konstans menynyiségeknél). Utóbbit mindenhol két darab, pontozott vonallal jelölöm a trendvonal körül. Lineáris összefüggés köré egyszerűen a Microsoft Excel programmal illesztem a konfidenciasávot a minta becsült jellemzői (számtani átlag, korrigált tapasztalati szórás), a mintaelemszám
és a megbízhatósági-szint beállításával. A nemlineáris összefüggések köré az ún. Hougen-Watson-féle eljárással illesztettem a konfidencia-sávot az Xlstat szoftver segítségével (egyébként a
Matlab program is ezt az eljárást alkalmazza).
A megfelelő trendvonal kiválasztása során figyelembe veszem a korábbi szakirodalmi
eredményeket, melyek a turbulens szellőzési jellemzők tartózkodási zónában történő mérésével
kapcsolatosak [Fanger 1986; Fanger 1988]. Ezekben a szakirodalmi forrásokban többnyire másodfokú összefüggésekkel írták le a légsebesség és a turbulencia-fok változását. A másik döntő
szempont a regresszióanalízis eredménye kiegészítve a Ralston-módszerrel, mely a mérési pontokra illesztett polinom szükséges fokszámának meghatározására szolgál. Utóbbi eljárás részletesen megtalálható a [Halász-Huba 2003] irodalomban. Mivel az R2 determinációs együttható
valamennyi mérésértékelő szoftverben megtalálható, így a gyakorló mérnök számára is szemléletes az egyes trendvonalak ez alapján történő összehasonlítása.
A fentiek mellett annak érdekében, hogy az értekezésben és a tézispontokban bemutatandó
empirikus konstansok és összefüggések a gyakorló mérnökök számára is hasznos információt
̅ ). Ez a konzervatív
szolgáltassanak a megbízhatóságról, megadok egy átlagos hibakorlátot is (𝐻
módon megadott hiba (a precízen illesztett konfidencia-sávokon túlmenően) a teljes érvényességi tartományra átlagolt érték lesz, mely tájékoztató adat a gyakorló mérnökök részére. Ezt az
átlagolt hibát minden vonatkozó diagram alatt és a szövegben meg fogom adni.
Mint azt a kutatási célkitűzéseimben (3. fejezet) és a méréses vizsgálat lépéseiben (4. fejezet) bemutattam, az előkészítő mérések elvégzésének egyik célja a résbefúvó anemosztát hoszsza mentén kialakuló sebesség és turbulencia-fok egyenletes eloszlásának vizsgálata. Másik cél
a tényleges mérési feladathoz igazodó pontos mintavételezési idő megválasztása a tartózkodási
zónában lévő mennyiségek méréséhez.
A szakirodalmi összefoglalóban (2. fejezet) ismertettem, hogy a helyiségbe vezetett szellőztető légsugarak és a tartózkodási zóna huzatkomfortjának elemzése során alapvető követelmény a résbefúvó anemosztát hossza mentén mérhető légsebesség és turbulencia-fok egyenletes eloszlása [Sawyer 1960; Fanger és mtsai 1988; Goda 2014].
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A 4. fejezetben bemutatott előkészítő mérési tervnek megfelelően a résbefúvó anemosztát
hossza mentén mértem a szellőző levegő befúvási sebességét (v0) és annak RMS komponensét
(vRMS). Az utóbbi két mennyiség hányadosából a (18) összefüggéssel számítottam a levegőmozgás turbulencia-fokát a befúvásra (Tu0). A mérési eredményeket a 8. a) és b) ábrán mutatom be
állandó befúvási térfogatáram és rögzített befúvó geometria, valamint beépítés mellett.

8. ábra. a) a résbefúvó anemosztát hossza mentén mért befúvási sebesség; b) a befúvási turbulencia-fok. 𝑽̇𝟎 =
100 m3/h, AR = 83,3; OR = 21,67; N = 35.

A 8. ábrán szereplő diagramokon bemutatott terjedelem a mintában mért maximum és minimum érték közötti különbség, míg a standard hiba a korrigált tapasztalati szórás és a mintaelemekből számított számtani átlag százalékos aránya (a relatív szórás). Utóbbi mindkét esetben a szabvány [ISO 5168:2005] által megengedett 5% alatt volt.
A 8. ábrán látható légsebesség és turbulencia-fok várható értékének állandó jellegét az
Abbe-próba segítségével ellenőriztem kétoldali ellenhipotézist vizsgálva. A tapasztalati adatok
nem mondtak ellent a nullhipotézis fennállásának, mely a várható érték állandósága volt (N =
35 darab, P = 95%). Az így kapott eredmény szerint a befúvási sebesség és turbulencia-fok
síkbeli eloszlása egyenletesnek tekinthető. A turbulencia-fok várható értéke 2,0 és 2,4% közötti
(P = 95%). Cao szerint [Cao és mtsai 2010, 2013] minél kisebb a befúvási turbulencia-fok,
annál pontosabban mérhető a légsebesség a helyiség tartózkodási zónájában. A szakirodalomban található vizsgálatoknál alkalmazott egyenletes befúvás követelménye tehát teljesült.
A 8. ábrán bemutatott mérési eredmények átlaga köré konfidencia-intervallumot számítottam, melyet az ábrákon jelöltem. Ennek egyik alapvető feltétele a mért valószínűségi változó
normális eloszlása, melyet legtöbbször három különböző módszerrel vizsgálnak. Az első kettő
a Kolmogorov-Smirnov és az Anderson-Darling próba a közepes elemű mintára (N ≈ 30÷100),
míg a harmadik módszer a Khi-négyzet próba nagyelemű mintára (N > 100) ad megbízható
eredményt. A befúvási sebesség és turbulencia-fok normalitásvizsgálatát 95%-os megbízhatósági szinten végeztem el mindhárom módszerrel, a tapasztalati adatok egyiknél sem mondtak
ellent a nullhipotézis, vagyis a normalitás fennállásának. A konfidencia-intervallumok meghatározása során a korrigált tapasztalati szórást nem ismertem, így azt a mintából becsültem.
Az előkészítő mérések elvégzésének másik célja volt a megfelelő mintavételezési idő kiválasztása, mely a mérési eredmények értékelésének egyik alapfeltétele. A szakirodalom elemzése során többször találkoztam a 180 másodperces értékkel, melyet számos kutató alkalmazott
munkája során a helyiség tartózkodási zónájában kialakult légsebesség és turbulencia-fok méréséhez [Fanger és mtsai 1988; Griefahn és mtsai 2001; Yu és mtsai 2003, 2007; Goda 2014].
- 36 -

Az MSZ EN ISO 7726:2003 és az MSZ EN ISO 7730:2006 szabványok szintén a minimum
180 másodperces mintavételezési idő alkalmazását javasolják a turbulens jellemzők méréséhez.
Adott mintavételi sűrűség alkalmazása esetén minél nagyobb a mintavételezési idő, annál pontosabb a mérés eredménye, hiszen csökken a mért valószínűségi változó átlagának szórása. A
turbulens szellőzési jellemzők mérése során rendszerint három mintavételezési idő állítható be
a mérési adatgyűjtőn: 60; 200 és 400 másodperc. Luck és munkatársai [Luck és mtsai 2014],
valamint Yu és munkatársai [Yu és mtsai 2003, 2005, 2007] arra a következtetésre jutottak,
hogy a minimum 180 másodperces mintavételezési idő megfelelő pontosságot ad a turbulens
jellemzők méréséhez legalább 2 Hz mintavételi frekvencia alkalmazása esetén.
A 4. fejezetben bemutatott előkészítő mérési terv megvalósítását követően a megfelelő
mintavételezési idő megállapítását az alábbi lépésekben végeztem el.
1. A tartózkodási zónában mért légsebességeket felhasználva normalitásvizsgálatot
hajtottam végre, melyhez – a nagy mintaelemszám miatt – a Khi-négyzet próbát
alkalmaztam (becsléses illeszkedésvizsgálat). A tapasztalati adatok nem mondtak
ellent a nullhipotézis, tehát a normalitás fennállásának (N = 116, P = 95%).
2. Második lépésben Grubbs-próbát alkalmaztam a kiugró értékek kiszűréséhez a
mért valószínűségi változók normális eloszlásának ismeretében. A Grubbs-próba
alkalmazásával megállapítottam, hogy a tapasztalati adatok nem mondanak ellent
a nullhipotézis fennállásának, tehát nem találtam szignifikánsan kiugró értékeket
az adatsorokban (N = 116, P = 95%).
3. A fentiek után F-próbával páronként ellenőriztem, hogy a légsebesség és a turbulencia-fok szórásában a 60; 200 és 400 másodperces mintavételezési idővel mért
értékek között van-e szignifikáns eltérés. A mintapárok a következők voltak: 60200; 60-400 és a 200-400 másodperces mintavételi idővel mért mennyiségek. A
mintaelemekből számított tapasztalati adatok nem mondtak ellent a nullhipotézis
fennállásának, mely két egymástól független minta szórásának azonossága volt (N
= 116, P = 95%). Ez az eredmény gyakorlatilag azt jelenti, hogy a légsebesség
bármelyik mintavételezési idő beállításával mérhető, a mért értékek átlagának szórása között nem volt szignifikáns eltérés.
A turbulencia-fok esetében a tapasztalati adatok csupán a 60-200 másodperces
mintapárnál nem mondtak ellent a nullhipotézis fennállásának. Ez pedig azt jelenti,
hogy a turbulencia-fok mérhető a 60 és 200 másodperces mintavételi idővel is.
A megfelelő mérési pontosság betartása érdekében, figyelembe véve a szabványok ajánlásait, illetve az előkészítő mérési eredményeket, a 200 másodperces mintavételezési időt alkalmazom a légsebesség és a turbulencia-fok méréséhez. A szakirodalomban, mint fentebb bemutattam, a legtöbb kutató 180 másodperces mintavételezi idővel mért, esetemben ez 20 másodperccel több, mely nem növeli jelentősen a mérési időtartamot, ugyanakkor a pontosságot szolgálja.
Az előkészítő mérések eredményeinek ismertetése után először az ELV(e)R-el szellőztetett
helyiségbe vezetett SARK(o)L elemzését mutatom be.
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6. A befújt légsugár elemzése
A helyiségbe vezetett légsugarak befolyásolják a tartózkodási zónában kialakuló sebességés hőmérsékletmezőt, melyek hatással vannak az emberek komfortérzetére. Az ELV(e)R-nél
alkalmazott SARK(o)L három legfontosabb jellemzője a sebességprofil; a relatív tapadási távolság és a tengelymenti (maximális) sebesség. A 6. fejezetben tehát főleg az előbb felsorolt
jellemzőket fogom elemezni a célkitűzéseimnek megfelelően három fő tervezési paraméter
függvényében: befúvási Reynolds szám, résbefúvó anemosztát távolsági és oldalaránya.
A mérések reprodukálhatósága érdekében a 10. táblázatban megadom a mérési körülményeket, melyekre vonatkozó követelményeket a 4. fejezetben ismertettem.
10. táblázat. A mérésekhez alkalmazott mérési körülmények. Zárójelben megadom az egyes mennyiségek számítására szolgáló összefüggést.

S.sz.

Mérési körülmény

Vizsgált tartomány

1

Befúvásra számított Archimédesz-szám (23)

Ar0 = 1,02 × 10-4 ÷ 4,49 × 10-6

2

Befúvási hőmérséklet

P(21,0 ≤ t0, °C ≤ 23,2) = 95%

3

Laborhőmérséklet

P(23,7 ≤ tk, °C ≤ 24,5) = 95%

4

Környezeti nyomás

P(100900 ≤ pk, Pa ≤ 101456) = 95%

5

Környezeti relatív nedvességtartalom

6

Befúvási térfogatáram (24)

P(41,6 ≤ 𝜑k, % ≤ 48,4) = 95%
𝑉̇0 = 60÷170 m3/h

7

Befúvási Reynolds szám (2)

Re0 = (2,33÷5,00) ∙103

8

Befúvó távolsági arány (3)

OR = 5,83÷38,33

9

Befúvó oldalviszony (4)

AR = 41,7÷83,3

A befúvásra számított Archimédesz-szám számítására vonatkozó (23) összefüggés alatt
bemutattam, hogy amennyiben Ar0 < 10-3, a befúvás izotermikus, akkor a mérések során bekövetkező esetleges változás a befújt és a helyiség levegő hőmérséklet között nem okoz anizotermiát a tervezett izotermikus vizsgálatokhoz képest. A 10. táblázat 1. sorában megadott Archimédesz-szám tartományt tekintve tehát megállapítható, a méréseim során befújt szellőztető levegő izotermikusnak tekinthető. Az izotermikus befúvást azoknál a helyiségeknél alkalmazzuk,
ahonnan a szennyezőanyag eltávolítás az elsődleges cél. Mindezen túl, kutatási szempontból
minden anizotermikus vizsgálat alapja az izotermikus állapotra kapott eredmények értékelése.
A 10. táblázatban ismertetett hőmérséklet (2-3. sor), nyomás (4. sor), és relatív nedvességtartalom (5. sor) értékek megfelelnek az MSZ EN ISO 7730:2006 szabvány által javasolt értelmezési tartománynak (ld. 4. fejezet).
A szakirodalmi összefoglalóban bemutattam, hogy a légsugarak elemzése során többnyire
három paramétert változtattak: a befúvási Reynolds számot, a befúvó szerkezet távolsági és
oldalarányát. A 10. táblázat 6. sorában a választásom azért esett az ott megadott befúvási térfogatáram tartományra, mivel az épületgépészeti gyakorlatban a résbefúvó anemosztátoknál jellemzően 60÷170 m3/h intervallumot alkalmaznak.
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Az értekezés 2-3. fejezetében azt is bemutattam, hogy kevés azon szakirodalmi források
száma, ahol a befúvási Reynolds szám 103 nagyságrendű (10. táblázat, 7. sor). A 10. táblázat 8.
és 9. sorában alkalmazott távolsági arány és oldalviszony intervallumok megfelelnek az épületgépészeti gyakorlati alkalmazásokban használt tartományoknak. Az értekezés 3. fejezetében, a
szakirodalmi összefoglaló során bemutattam, hogy a befúvási Reynolds szám tartomány kivételével az oldalviszony és távolsági arány intervallumok beleesnek a szakirodalomban vizsgált
tartományba. A szakirodalomban dokumentált vizsgálatok az ELV(e)R-re ezért kiegészítendők.
Az értekezés célkitűzéseinek (3. fejezet) megfelelően a fő tervezési paraméterek közül először a befúvási Reynolds szám változásának hatását mutatom be a SARK(o)L-ra.

6. 1. A befúvási Reynolds szám hatása
A befúvási Reynolds szám hatásának vizsgálatakor csupán a modellhelyiségbe vezetett
szellőztető levegő térfogatáramát változtattam (𝑉̇0 = 60÷170 m3/h között), miközben a résbefúvó szerkezet geometriáját és beépítési pozícióját nem módosítottam (AR = 83,3; OR = 25,83).
A mérési terv (4. fejezet) 6. ábráján látható mérőperemen mért nyomáskülönbségből, felhasználva a 4. fejezet 9. táblázatát, a (24) összefüggés segítségével számítottam a szellőző levegő térfogatáramát, melyet a 11. táblázatban mutatok be a (2) összefüggéssel számított befúvási Reynolds számmal együtt.
11. táblázat. A mérőperemen mért nyomáskülönbség, valamint az ebből számított térfogatáram és befúvási
Reynolds szám. A táblázatban minden mért nyomás 40 darab mérési eredmény időbeli átlaga.

Mérési sorozat

Δpmp,á, Pa

± Δp, Pa

𝑉̇0 , m3/h

± Δ𝑉̇0 , m3/h

Re0 ∙103

± ΔRe0

1

123

2

60

1,0

2,33

30

2

109

2

75

1,3

2,58

36

3

100

2

90

1,7

2,85

42

4

86

2

100

2,1

3,06

49

5

64

2

115

2,5

3,47

52

6

48

2

125

3,1

3,73

57

7

42

2

140

3,4

4,03

61

8

35

2

150

3,9

4,32

64

9

31

2

160

4,2

4,76

69

10

28

2

170

4,8

5,00

72

A 11. táblázatban a ± Δp a digitális nyomásmérő leolvasási pontossága, ± Δ𝑉̇0 a térfogatáram számítás hibakorlátja, míg ± ΔRe0 a Reynolds szám számítás hibakorlátja. Az íriszlemezek zárásával, tehát a szabad áramlási keresztmetszet csökkentésével a mérőperemen mért nyomás nő, a szellőző levegő térfogatáram pedig csökken. Az ábrán látható, hogy a befúvási Reynolds szám értéke (2,33÷5,00) ∙103 közötti, tehát az épületgépészeti gyakorlati alkalmazásokra
jellemzően 103 nagyságrendű.
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A szakirodalomban azonban elsősorban 104 és 105 nagyságrendű befúvási Reynolds számok alkalmazása mellett végezték el a légsugár vizsgálatokat [Förthmann 1934; BourqueNewman 1960; Nozaki és mtsai 1975, 1981; Gao és Ewing 2007]. Figyelembe véve tehát az
épületgépészeti gyakorlatot és a szakirodalmat, indokoltnak tartom a 11. táblázatban megadott
befúvási Reynolds számok alkalmazását a méréseim során. A légtechnikában számos esetben
változó térfogatáramú rendszerekkel találkozunk, ahol a befúvási Reynolds szám is változik.
A légsugarak vizsgálatának egyik első lépése minden esetben a légsebesség profilok elemzése. Ennek oka az, hogy a befúvás környezetében kialakult sebességprofilok alakja információt ad a helyiségbe vezetett szellőztető légsugár természetéről. Az erősen torzult sebességprofilok a befúvásnál nem kívánatosak [Nasr-Lai 1998]. Ennek megfelelően, a mérőhelyiségbe
vezetett SARK(o)L-ban mért sebességprofilokat a 9. ábrán mutatom be. A profilok közül természetesen nem az összeset, csak a legfontosabb síkokban jellemzőket prezentálom: a befúvás
és környezete (9. a), b), c), és d) ábrák), valamint a tapadási pont (9. e) ábra). Mivel a légsebesség profilok alakja nem változott szignifikánsan a Reynolds szám függvényében, így a 100 m3/h
névleges befúvási térfogatáramhoz tartozó Reynolds szám (Re0 = 3,06∙103) mellett ábrázoltam
a profilokat.
A falnál a tapadás törvénye értelmében zérus a sebesség, majd attól távolodva növekszik.
A 9. a) – e) ábrák vízszintes tengelyén szereplő x = 30 mm érték, mint biztonsági távolság, a
mérőműszert körülvevő védőburkolat miatt szerepel (lásd a 6. ábrát), mely a fali határrétegen
kívül eső tartomány.
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9. ábra. Légsebesség profilok a befújt légsugárban. Mérési síkok: a) y = 0 mm a befúvási pont; b) y = 100 mm;
c) y = 200 mm; d) y = 300 mm; e) tapadási pont. (Re0 = 3,06∙103; AR = 83,3; OR = 25,83)

A 9. a)-d) ábrákon szabályos sebességprofilokat látunk, ahol minél jobban távolodunk a
befúvástól (y = 0 mm), a légsebesség profilok maximum értékei annál jobban csökkennek, valamint a profilok szélesednek a 2. fejezetben bemutatott Prandtl-axiómáknak [Prandtl 1904]
megfelelően. A befúvás és a falfelület közötti recirkulációs zónában (30 < x < 230 mm tartomány) a fal felé (x = 30 mm) közeledve a légsebesség nagysága a fal felé egy bizonyos határig
növekszik, ami a recirkulációs zóna jellegzetességeivel magyarázható [Rajaratnam 1976; REHVA 2013]. Mivel a fal felőli oldalról korlátozott a levegő injektálása a sugár belsejébe, így ott
a környezeti nyomáshoz képest kisebb nyomások jellemzők, ez a nyomáskülönbség pedig a
recirkulációs zónában másodlagos áramlásokat eredményez. Az előbbiek hatására a tapasztalatok szerint nő a légsebesség fluktuációja [Fanger-Pedersen 1977].
A 9. e) ábrán a tapadási ponthoz tartozó mérési keresztmetszetben a falfelület mellett
áramló légsugárban közel egyenletes sebességeloszlás tapasztalható (30 < x ≤ 130 mm között),
majd a faltól a környezet felé távolodva a falra merőleges irányban a légsebesség fokozatosan
csökken (130 < x < 600 mm között).
Mielőtt tovább lépünk, vizsgáljuk meg, hogy van-e egyáltalán létjogosultsága a tapadás
elemzésének. Awbi szerint [Awbi 2000, 2008] a SARK(o)L felületre történő feltapadása abban
az esetben következik be, ha a befúvási pont és a felület közötti vízszintes távolság kisebb egy
kritikus értéknél, mely:
ℎ𝑘𝑟𝑖𝑡 = 6 ∙ √𝐴0 .

(25)

Munkámban a befúvási keresztmetszet A0 = L0 × s0 = 12 000 mm2, így (25) alapján hkrit ≈
657 mm. Az általam vizsgált befúvási Reynolds szám tartományban a résbefúvó szerkezete
távolsági aránya OR = h/s0 = 310/12 = 25,83. Mivel h = 310 mm < hkrit = 657 mm, ezért van
létjogosultsága a tapadás vizsgálatának, melyhez szükség van a légsugárban mért sebességmező
elemzésére. Az értekezés célkitűzéseiben (3. fejezet) és a mérési tervben (4. fejezet) bemutattam, hogy a tapadási pont helyzete a légsugárban mért sebesség nagyságának maximumából meghatározható. Minden mérési magasságban Excel függvény segítségével kiválasztható a maximális légsebesség, melynek helye állandó befúvási Reynolds szám és rögzített
résbefúvó geometria mellett a 10. ábrán látható a 95%-os megbízhatósági szinthez tartozó hibasávokkal. Itt kihasználom, hogy minden légsugárban a tengelymenti sebesség egyúttal a maximális légsebesség is [Rajaratnam 1976; Awbi 2003]. Az ábrán nyomon követhető a légsugár
tengelyének a Coanda-hatás következtében történő elhajlása.
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Az ábrán összesen 21 pont található, mivel a mérési sík alapterülete 2000 × 2000 mm, a mérési
magasságok (ahol a maximális sebességet kerestem) közötti távolság pedig 100 mm (ld. 8. táblázat).
A befúvás környezetében mért
maximális, vagyis tengelymenti
légsebességek közelítően egy
egyenesen helyezkednek el,
vagyis a légsugár görbülete az 30
10. ábra. A sebességprofilok alapján meghatározott maximális (ten- < yt/s0 < 75 szakaszon kimutathagelymenti) légsebességek geometriai pozíciója (Re0 = 3,06∙103; AR =
tatlan mértékű. Az yt/s0 = 75 rela83,3; OR = 25,83).
tív értéktől megfigyelhető, hogy a
maximális sebesség helyzete, ezáltal pedig a légsugár tengelye fokozatosan közel kerül a falfelülethez. A tapadási pont geometriai helye ott keresendő, ahol a légsugár tengelymenti, vagy
maximális sebességének pozíciója a legközelebb esik a falhoz. Nyilván több ilyen pontot kapunk, melyek közül mindig a legelsőt kell kiválasztanunk, hiszen a többi már a falfelületen
áramló fali légsugárban mért érték. Az ábrán látható, hogy a tapadási pontot követően a maximális légsebességek függőleges egyenesre esnek (120 < yt/s0 < 165 között). A tapadási pont
helyzetének befúvástól mért távolsága a relatív tapadási távolság, mely az ábra alapján az adott
befúvási Reynolds számnál yt/s0 ≈ 120 ± 5 (P = 95%).
A 10. ábrával kapcsolatosan szeretném megjegyezi, hogy a maximális légsebesség helyének keresése során figyelembe kell venni egy, a mintavételi hely megválasztásából adódó hibát.
Ennek oka, hogy a diszkrét pontban mért maximális légsebesség valójában két mérési pont
között helyezkedik el. Ennek megfelelően a maximális légsebesség helyének megállapításakor
elkövetett hiba azonos a két szomszédos mérési pont közötti távolsággal, amely vízszintes
irányban ±6 mm (összesen 12 mm), míg függőleges irányban ±50 mm (összesen 100 mm) (ld.
8. táblázat).
A 10. ábrán bemutatott relatív
tapadási távolságot állandó befúvási Reynolds számra határoztam
meg. A kutatási célkitűzéseim között szerepelt e relatív távolság
vizsgálata egy meghatározott befúvási Reynolds szám tartományban.
A relatív tapadási távolság kapcsolatát ezért a befúvási Reynolds
számmal a 11. ábrán látjuk a 95%os megbízhatósági szinthez tartozó
hibasávokkal, az erre vonatkozó 1.
11. ábra. A relatív tapadási távolság a befúvási Reynolds szám
függvényében állandó résbefúvó geometria mellett (AR = 83,3; OR Tézis pedig a 8. fejezetben olvas= 25,83).
ható.
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A relatív tapadási távolság és a befúvási Reynolds szám kapcsolatát az Abbe-próbával elemeztem 10 elemű mintára, kétoldali ellenhipotézist vizsgálva. A mérési adatok nem mondtak
ellent a nullhipotézis fennállásának, mely szerint az ELV(e)R-ű helyiségben a SARK(o)L falfelületen kialakuló relatív tapadási helye az Re0 = (2,33÷5,00)∙103 tartományban a befúvási
Reynolds számtól függetlenül yt/s0 = 128 ± 4 (95%-os megbízhatósági szinten való értékelés alapján), egysoros résbefúvó szerkezet alkalmazása esetén.
Gyakorlati értelemben a fenti eredmény azt jelenti, hogy a változó térfogatáramú légtechnikai rendszereknél a légsugár minden esetben ugyanabban a pontban tapad fel a felületre, ami
a szakirodalmi és elméleti összefoglaló (6)-(8) és (10) összefüggéseiből is látható. Ennek jelentősége abban áll, hogy ha nem módosul a légsugár tapadási helye a felületen, akkor a helyiség
tartózkodási zónájában egyenletesebb sebességeloszlás alakul ki, mely kedvez a huzatkomfortnak és a szennyezőanyag eloszlásnak [Moureh és mtsai 2003].
A 11. ábrán a relatív tapadási távolság és a befúvási Reynolds szám kapcsolata összhangban van a korábbi szakirodalom Re0 > 104 befúvási Reynolds számok esetére tett megállapításaival [Bourque-Newman 1960; McRee-Moses 1967; Nozaki és mtsai 1979; Nasr-Lai 1998].
Az irodalmi eredmények így kiterjeszthetők az alacsony befúvási Reynolds számú ELV(e)R-re
is Re0 = (2,33÷5,00)∙103 tartományban, mely 60÷170 m3/h befúvási térfogatáram intervallumnak felel meg. A szakirodalomban a relatív tapadási távolságot jellemzően 104 nagyságrendű befúvási Reynolds számok esetére vizsgálták. Az épületgépészeti gyakorlatban
azonban az előbbitől egy nagyságrenddel kisebb befúvási Reynolds szám tartomány a jellemző, erre vonatkozóan a szakirodalom kiegészítendő.
A relatív tapadási távolság egy igen fontos jellemzője a részlegesen korlátozott légsugaraknak, és az általam vizsgált ELV(e)R-nek, így a főbb statisztikai jellemzőit grafikus formában
a 12. ábrán szemléltetem.

12. ábra. a) Box-plot; b) gyakoriság diagram a relatív tapadási távolságra (Re0 = (2,33÷5,00)∙103; AR = 83,3;
OR = 25,83).

A 12. a) ábrán szereplő Box-plot, vagyis doboz ábra a terjedelem, az interkvartilis terjedelem, és a medián ábrázolására szolgáló grafikus eszköz. Az interkvartilis terjedelmet egy dobozzal szemlélteti, ebben van behúzva a medián, a legnagyobb és legkisebb értékek pedig egyegy talppal vannak ábrázolva. A doboz elhelyezkedése a teljes talphoz viszonyítva, illetve a
medián helyzete a dobozon belül információt ad az eloszlásról [Halász és mtsai 2013]. Az a)
ábrán megfigyelhető, hogy a relatív tapadási távolság terjedelme 16,7, átlagértéke pedig 128.
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A b) ábra alapján jól látható, hogy a relatív tapadási távolság értékkészlete 117 és 133
közötti, a leggyakoribb értékeket pedig 125 és 133 értékeknél veszi fel. A Kolmogorov-Smirnov és az Anderson-Darling próbák eredménye alapján megállapítottam, hogy a relatív tapadási
távolság normális eloszlású (kétoldali ellenhipotézis, P = 95%, N = 10).
A kutatási célkitűzéseimnek
megfelelően érdemes azt is megvizsgálni, hogy a befújt légsugár
két jellemző, vízszintes irányú
metszetében, tehát a befúvásnál
(y/s0 = 0) és a tapadási pont környezetében hogyan változik a
tengelymenti és a befúvási sebesség aránya a Reynolds szám
függvényében (13. ábra). A légsugárban mért tengelymenti sebesség csökkenésének mértéke
13. ábra. A tengelymenti légsebesség nagysága a befúvási sebességhez
hatással van a helyiségben kialaviszonyítva (AR = 83,3; OR = 25,83). Az empirikus összefüggések átla̅ = ± 8% (befúvásnál) és 𝑯
̅ = ± 6% (tapadásnál)
kuló sebességeloszlásra, ezáltal
gos hibakorlátja 𝑯
95%-os megbízhatósági szinten.
a huzatkomfortra [Gao és mtsai
2007, Cao és mtsai 2010, 2013].
A kétoldali Abbe-próba alkalmazása egyértelművé tette, hogy a tengelymenti és befúvási
sebesség aránya a vizsgált tartományban nem független a befúvási Reynolds számtól (13. ábra).
Az általános regressziós próba alapján a mérési pontokra való legjobb illeszkedést a lineáris
trend mutatta (P = 95%; N = 10-10), vagyis a befúvási Reynolds szám növelésével a vmax/v0
arány lineárisan növekszik az Re0 = (2,33÷5,00)∙103 tartományban. A növekedés üteme, tehát
az egyenesek meredeksége szignifikánsan eltér egymástól a befúvás és a tapadás közelében. A
befúvás közelében a vmax/v0 arány intenzívebben növekszik a Reynolds szám függvényében,
mint a tapadásnál. Ennek oka, hogy a befúvási pont közelében a befúvási sebesség változásának
hatása a nagyobb impulzus miatt erőteljesebben jelentkezik.
A 6.1. alfejezetben bemutatott mérési eredmények a 4. fejezetben ismertetett mérési beállítások, valamint a 10. és 11. táblázatban megadott mérési körülmények mellett érvényesek.

6. 2. A befúvó távolsági arányának változása
Ahogy azt a kutatási célkitűzésekben is bemutattam, a következő lényeges kérdés annak
vizsgálata, hogy milyen kapcsolatban állnak a SARK(o)L fő jellemzői a résbefúvó anemosztát
távolsági arányával a többi paraméter állandósága mellett. Ezzel azt modellezem, amikor a gyakorlatban belsőépítészeti megfontolások miatt a résbefúvót a falfelülettől eltérő távolságokban
építik be. A befúvó távolsági arányának hatását elemezve csupán a szellőztetéshez alkalmazott
egysoros résbefúvó szerkezet faltól mért távolságát változtattam (h = 0,07÷0,46 m között), mialatt változott a rés távolsági aránya (OR = 5,83÷38,33).
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Ekkor a befúvási térfogatáramot állandó értéken tartottam (𝑉̇0 = 100 m3/h  Re0 =
3,06∙103) és a befúvó geometriája is rögzített volt (AR = 83,3).
Az értekezés 2. fejezetének (3) összefüggésében bemutattam a távolsági arány számítását.
A mérési terv (4. fejezet) 9. táblázatában megadtam azokat a vízszintes távolságokat, melyeket
a résbefúvó anemosztát és a falfelület között állítottam be a rés álmennyezetben történő mozgatásával. Ennek megfelelően a 12. táblázatban összefoglalom a távolsági arányokat.
12. táblázat. Beállított távolsági arányok a SARK(o)L tapadási távolságának elemzéséhez, 𝑹𝒆𝟎 = 3,06∙103 és
AR = 83,3.

Mérési sorozat

h, m

𝑂𝑅

1

0,07

5,83

2

0,11

9,17

3

0,16

13,33

4

0,21

17,50

5

0,26

21,67

6

0,31

25,83

7

0,36

30,00

8

0,41

34,17

9

0,46

38,33

A szakirodalomban jellemzően OR = 0÷51 közötti tartományban vizsgálták a négyszög
keresztmetszetű befúvószerkezetek távolsági aranyának hatását a légsugarakra, mely egyébként
megfelel az épületgépészeti gyakorlatban alkalmazott tartománynak (ld. 2. fejezet, 1. táblázat).
A 12. táblázatban látható, hogy ennek a széles tartománynak körülbelül 80%-át vizsgálom, mivel ELV(e)R-nél nem jellemző az ennél nagyobb távolsági arány alkalmazása.
Miután ismertek a résbefúvó
anemosztát távolsági arányai, a következő lépésben bemutatom a relatív tapadási távolság kapcsolatát a
távolsági aránnyal. A SARK(o)Lban mért légsebesség maximuma
ebben az esetben is minden mérési
magasságban megállapítható a mérési tervben és a 6.1. alfejezetben
leírt módszerhez hasonlóan. A maximum sebességeket ábrázolva a
falfelülettől mért távolság függvé14. ábra. A relatív apadási távolság változása a résbefúvó anemosznyében megállapítható a tapadási
tát távolsági arányának függvényében (𝑹𝒆𝟎 = 3,06∙103 és AR =
̅
83,3). Az empirikus összefüggés átlagos hibakorlátja 𝑯 = ± 8%
pont helye, melyből a névleges
(95%-os megbízhatósági szinten).
résszélesség (s0) ismeretében számítható a relatív tapadási távolság
(yt/s0). Utóbbi mennyiség változását a résbefúvó anemosztát távolsági arányának függvényében
a 14. ábra mutatja, az erre vonatkozó 2. Tézis pedig a 8. fejezetben olvasható.
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A relatív tapadási távolság és a résbefúvó távolsági arányának kapcsolatát az Abbe-próbával elemeztem 10 elemű mintára, kétoldali ellenhipotézist vizsgálva. A mérési adatok ellentmondtak a nullhipotézis fennállásának, tehát az ELV(e)R-ű helyiségben a SARK(o)L falfelületen kialakuló relatív tapadási helye és az egysoros résbefúvó szerkezet távolsági aránya közötti kapcsolat lineáris összefüggéssel közelíthető. A közelítés elfogadható 95%-os
megbízhatósági szinten az OR = 5,83÷38,33 és Re0 = (2,33÷5,00)∙103 tartományokban. Az
épületgépészeti gyakorlatban az utóbbi távolsági arány tartomány azt jelenti, hogy a résbefúvó
faltól mért távolsága 0,07 és 0,46 m között változik. A függő és független változó közötti kapcsolat az általános regressziós próba (M6. Melléklet, M3. táblázat) szerint lineáris összefüggéssel közelíthető (P = 95%, N = 9):
𝑦𝑡
̅ = ± 8% ),
= 3,42 ∙ 𝑂𝑅 + 25,29 (𝑅 2 = 0,984; 𝐻
𝑠0

(26)

ahol yt/s0 a relatív tapadási távolság, s0 a résbefúvó szerkezet névleges szélessége, OR
̅ az átlagos hibakorlát.
= h/s0, ahol h a résbefúvó faltól mért vízszintes távolsága, 𝑯
A SARK(o)L tapadási távolságának változását a befúvószerkezet távolsági arányának
függvényében eddig csak Re0 > 104 befúvási Reynolds szám mellett, félvégtelen térben vizsgálták [Bourque 1967; Nozaki és mtsai 1979; Pelfrey-Liburdy 1986; Nasr-Lai 1998]. Így a korábbi irodalmi eredmények kiterjeszthetők ELV(e)R-re. Ennek jelentősége a gyakorlati alkalmazások számára ott jelentkezik, ahol a résbefúvó szerkezetet belsőépítészeti megfontolások
miatt a falfelülettől különböző távolságokban építik be. A helyiség tartózkodási zónájában kialakuló sebességeloszlásra hatással van a tapadási távolság nagysága, hiszen minél nagyobb ez
a távolság, a befújt légsugárnak annál nagyobb része tartozik a tartózkodási zónába. Ez annyit
jelent, hogy növekedhet a huzathatás kockázata a helyiségben [Nielsen 1978].
A befújt légsugár két jellemző, vízszintes irányú metszetében a befúvásnál (y/s0 = 0) és a
tapadási pont környezetében a
tengelymenti és a befúvási sebesség arányát a 15. ábra mutatja
a 95%-os megbízhatósági szinthez tartozó hibasávokkal. Az ábrán látható, hogy a befúvásnál
(y/s0 = 0) a sebességek aránya
nem változik a résbefúvó anemosztát távolsági arányának függ15. ábra. A maximális és a befúvási sebesség aránya a légsugárban a
vényében (kétoldali Abbe-próba,
résbefúvó anemosztát távolsági arányának függvényében (𝑹𝒆𝟎 =
3,06∙103 és AR = 83,3). Az empirikus összefüggések átlagos hibakor- P = 95%; N = 9-9). Ez az ered̅ = ± 2% a befúvásnál, míg 𝑯
̅ = ± 7% a tapadásnál (95%-os
látja 𝑯
mény nem meglepő, hiszen a bemegbízhatósági szinten).
fúvási térfogatáram értékét a résbefúvó anemosztát távolsági arányának változtatásakor állandó értéken tartottam. A tapadási
pontban azonban már változást tapasztalhatunk. A 14. ábrán bemutattam, hogy a résbefúvó távolsági arányát növelve a relatív tapadási távolság lineárisan növekszik.
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Ebből adódóan a távolsági arány növekedésével a légsugárban kialakult maximális sebesség csökken, hiszen növekszik a görbült légsugár tengelyének hossza, ezáltal jelentősebb a légsebesség csökkenésének mértéke [Awbi 2003]. Az általános regressziós próba eredményeként
a sebességek arányának csökkenése lineáris jellegű (P = 95%, N = 9) az OR = 5,83÷38,33 tartományon belül (ld. M6. Melléklet, M4. táblázat).
A 6.2. alfejezetben bemutatott mérési eredmények a 4. fejezetben ismertetett mérési beállítások, valamint a 10. és a 12. táblázatban megadott mérési körülmények mellett érvényesek.

6. 3. A befúvó oldalarányának módosítása
A befúvó oldalarányának hatását elemezve a szellőztetéshez alkalmazott egysoros résbefúvó szerkezet hosszát változtattam (L0 = 0,50÷1,00 m között), mialatt változott a rés oldalaránya (AR = 41,7÷83,3).
A dolgozat 2. fejezetének (4) összefüggésében ismertettem az oldalarány számítását. Az
értekezés 4. fejezetének 9. táblázatában megadtam azokat a hosszméreteket, melyeket a mérési
tervben leírt kitakarásos módszerrel a résbefúvónál beállítottam. A légtechnikai gyakorlatban
egyébként sokszor alkalmaznak eltérő hosszúságú résbefúvókat (ld. M5. Melléklet), a változó
résszélesség vizsgálata viszont nem tárgya a doktori értekezésnek. Ennek megfelelően a 13.
táblázatban összefoglalom az oldalarányokat, melyeket a résbefúvó anemosztát szabad kifúvási
keresztmetszetének módosításával felvettem.
13. táblázat. Oldalarányok a SARK(o)L tapadási távolságának elemzéséhez.
Mérési sorozat

L0, m

𝑨𝑹

1

0,50

41,7

2

0,55

45,8

3

0,60

50,0

4

0,65

54,2

5

0,70

58,3

6

0,75

62,5

7

0,80

66,7

8

0,85

70,8

9

0,90

75,0

10

0,95

79,2

11

1,00

83,3

A szakirodalomban jellemzően AR = 1÷100 tartományban vizsgálták a négyszög keresztmetszetű befúvószerkezet oldalarányának hatását (ld. 2. fejezet, 1. táblázat). Az épületgépészeti
gyakorlatban elsősorban ennél szűkebb tartománynak van relevanciája, mely jellemzően AR =
40÷80 közötti. Ez utóbbi tartomány a szakirodalomban elemzett intervallumnak körülbelül a
40%-a.
A méréses vizsgálatok lépéseinek részletezése során a 4. fejezetben bemutattam, hogy az
oldalarány változtatását két esetre végzem el. Az elsőnél a befúvási sebességet tartottam állandó
értéken, a másodiknál pedig a befúvási térfogatáramot, tehát a Reynolds számot.
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A befúvási sebesség állandó értéken tartásához szükség van annak a résbefúvó anemosztát
hossza mentén való mérésére.

16. ábra. A befúvásnál mért légsebesség (AR = 41,7÷83,3; OR =
21,67).

A 16. ábrán a méréseimhez alkalmazott résbefúvó anemosztát hossza
mentén 125 pontban, egyenletes lépésközökkel mért befúvási sebességek (v0) láthatók a 95%-os megbízhatósági szinthez tartozó hibasávokkal.
Az ábra alapján megállapítható, hogy
a vizsgált oldalarány tartományban a
befúvási sebesség értéke a résbefúvó
anemosztát névleges hossza mentén
állandó (kétoldali Abbe-próba, P =
95%, N = 125). Az állandó befúvási
térfogatáramon mért légsebesség
nagysága a résbefúvó anemosztát
hosszúsága mentén nem változik szignifikánsan. Az állandó befúvási sebesség követelménye az oldalarány
hatásának vizsgálatához ezzel teljesült.

Az oldalarány elemzésének második esete volt, amikor a befúvási
térfogatáramot tartottam állandó értéken. A térfogatáram számítása a mérőperemen mért nyomáskülönbségen
17. ábra. A mérőperemen mért nyomáskülönbség (AR =
(Δpmp) alapul (ld. 4. fejezet). Ahhoz,
41,7÷83,3; OR = 21,67).
hogy a befúvási térfogatáram értéke
állandó legyen, alapfeltétel a nyomáskülönbség állandósága is. Az íriszes légmennyiség szabályozóval rendelkező mérőperemen mért nyomáskülönbség értékeket a 17. ábra mutatja a 95%os megbízhatósági szinthez tartozó hibasávokkal. A kétoldali Abbe-próba alkalmazásával 95%os megbízhatósági szinten, 125 elemű nagymintára – a tapasztalati adatok nem mondtak ellent
a nullhipotézis fennállásának. A (24) összefüggés alapján számított szellőző levegő térfogatáram átlaga 130 m3/h, a köré illesztett konfidencia-intervallum pedig: P(128 < 𝑉̇0 < 132 m3/h)
= 95%. Az állandó befúvási térfogatáram követelménye az oldalarány hatásának vizsgálatához
ezzel teljesült.
A SARK(o)L-ban mért sebesség maximuma ebben az esetben is minden mérési magasságban megállapítható a mérési tervben (4. fejezet) és a 6.1. alfejezetben leírt módszerhez hasonlóan. A maximum sebességeket ábrázolva a falfelülettől mért távolság függvényében megállapítható a tapadási pont helye, melyből számítható a relatív tapadási távolság. Utóbbi mennyiség
változását a résbefúvó anemosztát oldalarányának függvényében a 18. ábra mutatja állandó befúvási sebesség biztosítása mellett a 95%-os megbízhatósági szinthez tartozó hibasávokkal, az
erre vonatkozó 3. Tézis pedig a 8. fejezetben olvasható.
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A relatív tapadási távolság és a
résbefúvó oldalarányának kapcsolatát
az Abbe-próbával elemeztem 10
elemű mintára, kétoldali ellenhipotézist vizsgálva állandó befúvási sebesség esetére. A mérési adatok nem
mondtak ellent a nullhipotézis fennállásának, tehát az ELV(e)R-ű helyiségben a SARK(o)L falfelületen kialakuló relatív tapadási helye az AR
= 41,7÷83,3 tartományban a résbe18. ábra. A relatív tapadási távolság és a befúvó szerkezet oldal- fúvó oldalarányától függetlenül
arányának kapcsolata, ha P(3,43 < v0 m/s < 3,45) = 95% és AR
yt/s0 = 121 ± 4 (95%-os megbízható= 41,7÷83,3; OR = 21,67.
sági szintű értékelés alapján). Az
épületgépészeti gyakorlatban az utóbbi oldalarány tartomány azt jelenti, hogy a résbefúvó hoszsza 0,5 és 1,0 m között változik (az s0 résszélesség 12 mm).
A SARK(o)L tapadási távolságának változását a befúvószerkezet oldalarányának függvényében eddig csak Re0 > 104 befúvási Reynolds szám mellett, félvégtelen térben vizsgálták
[McRee-Moses 1967; Nozaki és mtsai 1979, 1981; Pelfrey-Liburdy 1986; Nasr-Lai 1998]. Így
a korábbi irodalmi eredmények kiterjeszthetők ELV(e)R-re. Mivel ebben az esetben a befúvási
sebesség állandó volt, a befúvási Reynolds szám sem változott (ld. 11. ábra), így jogos eredmény a relatív tapadási távolság változatlansága az oldalarány függvényében. Ha a relatív tapadási távolság nem változik a befúvószerkezet oldalarányának függvényében, az kedvező a
helyiség tartózkodási zónájában kialakuló huzatkomfortra és a szennyezőanyageloszlásra
nézve.
A relatív tapadási távolság az egyik legfontosabb jellemzője a SARK(o)L-nak és így az
ELV(e)R-nek, a 18. ábrán bemutatott relatív tapadási távolságának főbb statisztikai jellemzőit
a vizsgált oldalarány tartományban, állandó befúvási sebesség esetére grafikus formában a 19.
ábrán szemléltetem.

19. ábra. a) Box-plot; b) gyakoriság diagram a relatív tapadási távolságra, ha P(3,43 < v0 m/s < 3,45) = 95%
és AR = 41,7÷83,3; OR = 21,67.
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A 19. a) és b) ábrán megfigyelhető, hogy a relatív tapadási távolság terjedelme 19 mm/mm,
átlagértéke pedig 121 mm/mm. A Kolmogorov-Smirnov és az Anderson-Darling próbák alkalmazása alapján megállapítottam a relatív tapadási távolságra illeszkedik a normális eloszlás
(kétoldali ellenhipotézis, P = 95%, N = 11).
A relatív tapadási távolság és a
résbefúvó anemosztát oldalviszonyának kapcsolatát a 20. ábra mutatja a 95%-os megbízhatósági
szinthez tartozó hibasávokkal arra
az esetre, amikor a befúvási térfogatáramot állandó értéken tartottam, míg a befúvó hosszát változtattam, ezáltal változott a befúvási sebesség. Az erre vonatkozó 3. Tézis
a 8. fejezetben olvasható.
20. ábra. A relatív tapadási távolság és a befúvó szerkezet oldalarányának kapcsolata, ha P(128 < 𝑽̇𝟎 < 132 m3/h) = 95% és AR =
41,7÷83,3; OR = 21,67.

A relatív tapadási távolság és
a résbefúvó oldalarányának kapcsolatát az Abbe-próbával elemeztem 10 elemű mintára, kétoldali ellenhipotézist vizsgálva. A mérési adatok nem mondtak ellent
a nullhipotézis fennállásának, tehát az ELV(e)R-ű helyiségben a SARK(o)L falfelületre való
relatív tapadási helye yt/s0 = 123 ± 3 az AR = 41,7÷83,3 tartományban (95%-os megbízhatósági szintű értékelés alapján). Az épületgépészeti gyakorlatban az utóbbi oldalarány tartomány azt jelenti, hogy a résbefúvó hossza 0,5 és 1,0 m között változik (az s0 résszélesség 12
mm).
A 20. ábrán bemutatott relatív tapadási távolság főbb statisztikai jellemzőit a vizsgált oldalarány tartományban állandó befúvási térfogatáram esetére a 21. ábrán szemléltetem.

21. ábra. a) Box-plot; b) gyakoriság diagram a relatív tapadási távolságra, ha P(128 < 𝑽̇𝟎 < 132 m3/h) = 95%
és AR = 41,7÷83,3; OR = 21,67.

A 21. a) és b) ábrán megfigyelhető, hogy a relatív tapadási távolság terjedelme 12 mm/mm,
átlagértéke pedig 123 mm/mm.
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Összességében akár a résbefúvó anemosztátból kilépő levegő sebességét, akár a térfogatáramát tartjuk állandó értékén, a relatív tapadási távolság egyik esetben sem függ az
alkalmazott egysoros résbefúvó szerkezet oldalarányától ELV(e)R-ű helyiségben. Mindezen túl a két esetben mért relatív tapadási távolság értékek sem különböznek egymástól
(ld. 18. és 20. ábrák). Ezt az eredményt a kétoldali Welch-próba alapján kaptam, P = 95%-os
megbízhatósági szinten, N = 11-11 elemű mintákra.
A maximális és befúvási sebességek arányát a résbefúvó anemosztát oldalarányának függvényében a 22. ábra mutatja a 95%-os megbízhatósági szinthez tartozó hibasávokkal.

22. ábra. A maximális és a befúvási sebesség arányának változása a résbefúvó anemosztát oldalviszonyának
függvényében, a) ha P(3,43 < v0 m/s < 3,45) = 95%; b) ha P(128 < 𝑽̇𝟎 < 132 m3/h) = 95%; AR = 41,7÷83,3;
OR = 21,67.

A 22. a) ábrán látható, hogy a maximum és a befúvási légsebesség aránya nem függ a
résbefúvó szerkezet oldalarányától sem a befúvásnál, sem pedig a tapadásnál (kétoldali Abbepróba, P = 95%; N = 11-11). Az előbbi eredmény logikus, hiszen a befúvási sebességet állandó
értéken tartottam, tehát a résbefúvó anemosztát közelében eleve nem változhat a légsebesség
értéke. A b) ábrán pedig az látható, hogy állandó befúvási térfogatáram alkalmazása esetén
minél nagyobb a résbefúvó anemosztát oldalaránya, annál jobban csökken a maximális és befúvási légsebesség aránya mind a befúvásnál, mint pedig a tapadási pont közelében.
Ennek oka a kontinuitási egyenletben keresendő, hiszen ha a befúvási térfogatáram állandó,
a réshossz növelésével a befúvási sebesség értéke csökken. A befúvás környezetében és a tapadási pontnál a változás lineáris függvénnyel írható le (általános regressziós próba, P = 95%; N
= 11-11).
A 6.3. alfejezetben bemutatott mérési eredmények a 4. fejezetben ismertetett mérési beállítások, valamint a 10. és a 13. táblázatban megadott mérési körülmények mellett érvényesek.
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7. A tartózkodási zóna vizsgálata
A helyiségbe vezetett szellőztető légsugár a tartózkodási zónában az alkalmazott légvezetési rendszertől függő sebesség- és hőmérsékletmezőt hoz létre, melyek jelentősen meghatározzák a helyiségben tartózkodó emberek huzatérzetét. Utóbbit jelentősen meghatározza a levegőmozgás sebességének nagysága (vá); a sebesség időben ingadozó összetevője (vRMS); a turbulencia-fok (Tu); és a levegő hőmérséklete (tá). Az előbb felsorolt mennyiségekből számítható a
szubjektív huzatérzeti szám és minősíthető a helyiség. A huzatkomfortot befolyásoló fizikai
mennyiségek síkbeli átlaga a tartózkodási zóna releváns magasságaiban, korrigált tapasztalati
szórása, terjedelme és módusza gyakorlati szempontból fontos információkat szolgáltat a komfort tervezése során.
A célkitűzésimnek megfelelően három fő tervezési paraméter huzatkomfortra való hatását
elemzem: normál légcsereszám (n), résbefúvó anemosztát távolsági aránya (OR), és a résbefúvó
oldalaránya (AR).

7. 1. A normál légcsereszám változtatása
Az értekezés szakirodalmi összefoglalójában bemutattam, hogy a normál légcsereszám alkalmazása általánosíthatóvá teszi az eredményeket. A normál légcsereszám hatásának elemzésekor a szellőztető levegő térfogatáramát (24) változtattam (𝑉̇0 = 60÷170 m3/h között), melyből
a (22) összefüggéssel számítottam a légcsereszámot n = 2,4÷6,7 1/h tartományban. Ez alatt a
résbefúvó szerkezet távolsági és oldalaránya állandó volt (OR = 25,83; AR = 83,3). A változó
normál légcsereszámok hatásának vizsgálata a gyakorlat szempontjából ott jelentős, ahol változó térfogatáramú légtechnikai rendszereket alkalmaznak. A számított normál légcsereszámokat a 14. táblázat tartalmazza.
14. táblázat. A mérőperemen mért nyomáskülönbség, valamint az ebből számított térfogatáram és normál légcsereszám. Minden érték 40 darab mérési eredmény időbeli átlaga. A helyiség légtérfogata 24,3 m3.

Mérési sorozat

Δpmp,á, Pa

± Δp, Pa

𝑉̇0 , m3/h

± Δ𝑉̇0 , m3/h

n, 1/h

± Δn, 1/h

1

123

2

60

1,0

2,4

0,04

2

109

2

75

1,3

3,0

0,05

3

100

2

90

1,7

3,6

0,07

4

86

2

100

2,1

4,0

0,08

5

64

2

115

2,5

4,6

0,10

6

48

2

125

3,1

4,9

0,12

7

42

2

140

3,4

5,6

0,13

8

35

2

150

3,9

6,0

0,15

9

31

2

160

4,2

6,3

0,17

10

28

2

170

4,8

6,7

0,19
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A 14. táblázatban a ± Δp a digitális nyomásmérő leolvasási pontossága, ± Δ𝑉̇0 a térfogatáram számítás hibakorlátja, míg ± Δn a légcsereszám számítás hibakorlátja. Az íriszlemezek
zárásával, tehát a szabad áramlási keresztmetszet csökkentésével a mérőperemen mért nyomás
nő, a szellőző levegő térfogatáram pedig csökken. A táblázattal kapcsolatban megjegyzendő,
hogy Magyar szerint [Magyar 1993] az ELV(e)R-el szellőztetett helyiségek ajánlott normál
légcsereszáma 2,0 és 7,0 1/h közötti. A 2,0 1/h alatti légcsereszám a helyiség elégtelen átszellőzését, a 7,0 1/h feletti pedig fokozott huzatérzetet okozhat.

7.1.1. A légsebesség nagyságának tanulmányozása
A kutatási célkitűzéseknek megfelelően először a szellőztető, SARK(o)L hatására a helyiségben kialakuló légsebesség nagyságát elemzem. A tartózkodási zóna négy releváns magasságában a mérési tervnek megfelelően (ld. 4. fejezet) mért sebesség nagyságából (𝑣á,𝑖 ) síkbeli
átlagot (𝑣̅ ) képeztem az alábbi összefüggéssel:
𝑁

1
𝑣̅𝑦 =
∑ 𝑣á,𝑖 , 𝑚/𝑠.
𝑁

(27)

𝑖=1

Az ELV(e)R-nél a résbefúvót mindig a tartózkodási zónán kívül helyezik el, így a zónában
csak a befúvás (főáramlás) által indukált másodlagos áramlásban mért légsebességek szerepelnek a magasságonként képzett síkbeli átlagokban. A (27) összefüggés bal oldalán alsó indexben
szereplő y az adott mérési magasságra utal, mely y = 0,1 m (bokamagasság); y = 0,6 m (derékmagasság); y = 1,1 m (ülő ember fejmagasság) és y = 1,7 m (álló ember fejmagasság). A mérési
pontok száma egy adott magasságban N = 29 darab (ld. 4. fejezet).
A magasságonként mért légsebesség síkbeli átlagának változását a légcsereszám függvényében a 23. ábra szemlélteti. A pontok köré konfidencia-sávot rajzoltam, melynek elkészítéséhez felhasználtam az adott magasságban mért légsebesség átlagának korrigált tapasztalati
szórását, illetve a mérési pontok számát (N = 29 darab/magasság) 95%-os megbízhatósági szinten. Az átlagsebesség változására vonatkozó 4. Tézis a 8. fejezetben olvasható.
A kétoldali Abbe-próba segítségével, magasságonként 10 elemű mintára
megállapítottam, hogy az ELV(e)R-el
szellőztetett helyiségben a huzatérzet
szempontjából meghatározó magasságokban (boka, derék, ülő és álló
ember fejmagasság) kialakuló légsebességek síkbeli átlagértéke függ a
helyiség légcsereszámától n = 2,4÷6,7
1/h tartományban (95%-os megbízhatósági szinten).
23. ábra. A releváns magasságokban mért időbeli átlagsebesség síkbeli átlaga (AR = 83,3; OR = 25,83).
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A kétoldali Welch-próba alkalmazásával magasságonként 10 elemű mintára megállapítottam, hogy a bokamagasságban mért légsebességek síkbeli átlaga minden légcsereszámnál
szignifikánsan nagyobb, mint a derék- és fejmagasságban mért értékekből számított síkbeli átlag (95%-os megbízhatósági szinten). Ennek oka az, hogy az ELV(e)R-nél az elsődleges levegőáram rendszerint a helyiség határolószerkezeteinek felületén jellemző [Magyar
1993], jelen esetben a padlón. Ezzel szemben a derék- és fejmagasságban mért sebességekből számított síkbeli átlagértékek nem különböznek egymástól (95%-os megbízhatósági
szinten). Ennek magyarázata az, hogy a tartózkodási zóna közepén a sebesség időbeli ingadozása ugyan szignifikáns, de a sebesség nagysága – a szabványok által javasolt 180 másodperces
mintavételi idő megtartása mellett – nem változik jelentősen [MSZ EN ISO 7726:2003].
A 23. ábrán látható függő és független változó közötti kapcsolat jellegének megállapításához regresszióanalízist végeztem el 95%-os megbízhatósági szinten (ld. M6. Melléklet, M5.
táblázat). Ennek alapján megállapítottam, hogy az ELV(e)R-el szellőztetett helyiségben a huzatérzet szempontjából meghatározó magasságokban (boka, derék, ülő és álló ember fejmagasság) kialakuló légsebességek síkbeli átlagértéke másodfokú függvény szerint változik a helyiség légcsereszámának változtatásával:
̅ = ± 11%),
𝑣̅𝑏𝑜𝑘𝑎 = 5,86 ∙ 10−3 𝑛2 − 2,11 ∙ 10−2 𝑛 + 0,13 (𝑅 2 = 0,958; 𝐻
̅ = ± 8%),
𝑣̅𝑑𝑒𝑟é𝑘 = 2,98 ∙ 10−3 𝑛2 - 7,46 ∙ 10−3 𝑛 + 0,09 (𝑅 2 = 0,969; 𝐻
̅ = ± 7%),
𝑣̅ü𝑙ő 𝑓𝑒𝑗𝑚𝑎𝑔. = 3,22 ∙ 10−3 𝑛2 - 6,84 ∙ 10−3 𝑛 + 0,07 (𝑅 2 = 0,983; 𝐻

(28)

̅ = ± 6%),
𝑣̅á𝑙𝑙ó 𝑓𝑒𝑗𝑚𝑎𝑔. = 6,17 ∙ 10−3 𝑛2 - 3,03 ∙ 10−2 𝑛 + 0,12 (𝑅 2 = 0,980; 𝐻

̅ az adott magasságban mért légsebességek síkbeli átlaga, n a helyiség légcsereahol 𝒗
2
̅ az átlagos hibakorlát.
száma, R a determinációs együttható, 𝑯
A szellőzéstechnikai szakirodalom az átlagsebesség és a normál légcsereszám közötti kapcsolatot lineárisnak írja le, ahol a megállapítások nem ELV(e)R-re vonatkoznak [Nielsen 1991;
REHVA 2013]. Érintőleges légvezetés alkalmazása esetén azonban a másodfokú görbe determinációs együtthatója szignifikánsan nagyobb a lineárisnál (ld. M6. Melléklet, M5. táblázat).
Előbbieknek a változó befúvási térfogatáramú légtechnikai rendszereknél van jelentősége, ahol
a huzatérzetet meghatározó komfortparaméterek a tervezési fázisban becsülhetők az ELV(e)Rű helyiség légcsereszámának függvényében.
Az átlag mellett a szórás is fontos információt szolgáltat arról, hogy a helyiség releváns
magasságaiban milyen mértékű a légsebesség síkbeli ingadozása. A négy magasságban mért
légsebesség síkbeli átlagának korrigált tapasztalati szórását ábrázoltam a normál légcsereszám
függvényében a 24. ábrán, az erre vonatkozó 4. Tézis pedig a 8. fejezetben olvasható.
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A kétoldali Abbe-próba segítségével, magasságonként 10 elemű mintára
megállapítottam, hogy az ELV(e)R-el
szellőztetett helyiségben a huzatérzet
szempontjából meghatározó magasságokban (boka, derék, ülő és álló
ember fejmagasság) kialakuló légsebességek átlagának szórása függ a
helyiség légcsereszámától n = 2,4÷6,7
1/h tartományban (95%-os megbízhatósági szinten).
24. ábra. A releváns magasságokban mért síkbeli átlagsebesség
korrigált tapasztalati szórása (AR = 83,3; OR = 25,83).

A kétoldali Bartlett-próba alkalmazásával magasságonként 10 elemű
mintára megállapítottam, hogy bokamagasságban a légsebesség átlagának korrigált tapasztalati szórása szignifikánsan kisebb, mint az összes többi magasságban (95%-os megbízhatósági szinten). Ennek magyarázata összefügg a 23. ábrán bemutatott síkbeli átlagsebességnél tapasztaltakkal, mely szerint érintőleges légvezetés alkalmazása esetén a helyiség határolófelületein egy stabil levegőáramlás alakul ki [Magyar 1993]. Ennek következtében a határolófelület közelében kialakuló légsebességek átlagának szórása szignifikánsan kisebb, mint a tartózkodási zónában. Ugyanakkor a Bartlett-próba alapján az is megfigyelhető, hogy a légsebesség szórása különbözik egymástól a derék- és fejmagasságban. Minél jobban távolodunk a
bokamagasságtól függőleges irányban, annál inkább nő a légsebesség síkbeli átlagának korrigált tapasztalati szórása [REHVA 2013].
A 24. ábrán látható függő és független változó közötti kapcsolat jellegének megállapításához regresszióanalízist végeztem el 95%-os megbízhatósági szinten 10 elemű mintára (M6.
Melléklet M6. táblázat). Az ELV(e)R-el szellőztetett helyiségben a huzatérzet szempontjából meghatározó magasságokban (boka, derék, ülő és álló ember fejmagasság) kialakuló
légsebességek átlagának szórása másodfokú függvény szerint változik a helyiség légcsereszámának változtatásával:
̅ = ± 10%),
𝑠 ∗ 𝑣̅𝑏𝑜𝑘𝑎 = 1,05 ∙ 10−3 𝑛2 – 1,67 ∙ 10−3 𝑛 + 0,02 (𝑅2 = 0,891; 𝐻
̅ = ± 9%),
̅𝑑𝑒𝑟é𝑘 = 4,85 ∙ 10−3 𝑛2 − 2,46 ∙ 10−2 𝑛 + 0,07 (𝑅 2 = 0,978; 𝐻
𝑠∗𝑣
̅ = ± 7%),
𝑠 ∗ 𝑣̅ü𝑙ő 𝑓𝑒𝑗𝑚𝑎𝑔. = 4,42 ∙ 10−3 𝑛2 - 2,22 ∙ 10−2 𝑛 + 0,08 (𝑅 2 = 0,969; 𝐻

(29)

̅ = ± 7%),
𝑠 ∗ 𝑣̅á𝑙𝑙ó 𝑓𝑒𝑗𝑚𝑎𝑔. = 7,58 ∙ 10−3 𝑛2 - 5,31 ∙ 10−3 𝑛 + 0,14 (𝑅 2 = 0,956; 𝐻

̅ az adott magasságban mért légsebességek síkbeli átlagának szórása, n a heahol 𝒔∗ 𝒗
̅ az átlagos hibakorlát.
lyiség légcsereszáma, R2 a determinációs együttható, 𝑯
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Az átlag és a szórás után a harmadik meghatározó statisztika a légsebesség terjedelme, tehát a mért maximum és minimum érték különbsége,
mely megadja a helyiség tartózkodási
zónájában kialakuló és a huzatkomfortot meghatározó légsebesség értékkészletét (25. ábra, az erre vonatkozó
4. Tézis pedig a 8. fejezetben olvasható).
A kétoldali Abbe-próba segítségével, magasságonként 10 elemű mintára megállapítottam, hogy az
ELV(e)R-el szellőztetett helyiségben a huzatérzet szempontjából meghatározó magasságokban (boka, derék, ülő és álló
ember fejmagasság) kialakuló légsebesség nagyságának terjedelme függ a helyiség légcsereszámától n = 2,4÷6,7 1/h tartományban (95%-os megbízhatósági szinten).

25. ábra. A releváns magasságokban mért időbeli átlagsebesség
terjedelme (AR = 83,3; OR = 25,83). Az ábrán bemutatott empiri̅ = ± 𝟏𝟏%.
kus összefüggések átlagos hibakorlátja 𝑯

A kétoldali Bartlett-próba alkalmazásával magasságonként 10 elemű mintára megállapítottam, hogy bokamagasságban a terjedelem szignifikánsan kisebb, mint az összes többi
magasságban (95%-os megbízhatósági szinten). Ennek oka, hogy a padlófelület közelében
kialakuló stabil légáramban a szórás is kismértékű volt (ld. 24. ábra). A diagram elemzése alapján a Bartlett-próba alkalmazásával az is megfigyelhető, hogy a terjedelem különbözik egymástól a derék és fejmagasságokban.
A szakirodalomban található terjedelem értékek átlagosan 0,35 és 0,40 m/s között változnak (ld. 2. táblázat), tehát a teljes tartózkodási zónát tekintve azonosak az általam mért eredményekkel. A különbség elsősorban abban van, hogy mindezt ELV(e)R-ben, a négy releváns magasságban és a normál légcsereszám függvényében adtam meg.
A 25. ábrán bemutatott függő és független változó közötti kapcsolat jellegének korrekt
megállapításához regresszióanalízist végeztem el 95%-os megbízhatósági szinten magasságonként 10 elemű mintára (M6. Melléklet, M7. táblázat). A mérési adatokra minden vizsgált magasságban a másodfokú görbe illeszkedik a legjobban (P = 95%, N = 10 darab/magasság).
Az átlag, szórás és a terjedelem mellett a légsebesség móduszának ismerete is fontos a
gyakorlat szempontjából, hiszen adott valószínűséggel megadható, hogy a vizsgált légcsereszám tartományban a légsebesség nagysága hol és milyen értéket vesz fel a leggyakrabban,
melynek elsősorban a huzatkomfort tervezése során van jelentősége. A móduszt Excel-függvény segítségével számítottam minden vizsgált légcsereszámnál a teljes tartózkodási zónára,
melynek eredményét a 26. ábrán szemléltetem a 95%-os megbízhatósági szinthez tartozó hibasávokkal, az erre vonatkozó 4. Tézis pedig a 8. fejezetben olvasható.
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26. ábra. A teljes tartózkodási zónában mért időbeli átlagos légsebesség módusza (AR = 83,3; OR = 25,83).

A kétoldali Abbe-próba segítségével, magasságonként 10 elemű
mintára megállapítottam, hogy az
ELV(e)R-el szellőztetett helyiségben a huzatérzet szempontjából
meghatározó
magasságokban
(boka, derék, ülő és álló ember
fejmagasság) leggyakrabban előfordulú légsebesség nagysága
nem függ a helyiség légcsereszámától n = 2,4÷6,7 1/h tartományban (95%-os megbízhatósági
szinten).

Az ELV(e)R-ű helyiség tartózkodási zónájában mért leggyakoribb sebességérték a
0,10 ± 0,02 m/s (95%-os megbízhatósági szinten). Az MSZ CR 1752:2000 szabvány maximum 0,18 m/s sebességet, míg az MSZ EN ISO 7730:2006 szabvány maximum 0,12 m/s sebességet javasol egy „A” kategóriás helyiség huzatkomfortjának tervezéséhez. Látható, hogy
még a szigorúbb ISO szabványtól is szignifikánsan kisebb az általam kapott 0,10 m/s sebességérték (egymintás t-próba, kétoldali ellenhipotézis), ami a huzatérzet szempontjából kedvező lehet.
Tervezői szempontból lényeges kérdés, hogy egy adott légvezetési rendszernél a helyiségben kialakuló légsebesség nagysága milyen mértékben mutat eltérést a szabványok ajánlásaitól.
A zárt terek tartózkodási zónáinak minősítéséhez Magyarországon széles körben alkalmazott
szabvány az MSZ CR 1752:2000 (nemzetközi viszonylatban ez csak egy a szabványnál alacsonyabb rendű ajánlás). Az előbbi magyar szabvány egy korszerűbb és természetesen nemzetközileg szélesebb körben alkalmazott alternatívája az MSZ EN ISO 7730:2006 szabvány. A hazai
tervezői gyakorlatban mindkettőt alkalmazzák, melyek ajánlásait a tartózkodási zónában megengedhető légsebesség nagyságára a 15-16. táblázat tartalmazza.
15. táblázat. A megengedhető légsebesség nagysága a tartózkodási zóna méretezéséhez az MSZ CR 1752:2000
szabvány ajánlása alapján. Az „A” kategória a legjobb, a „C” pedig a legrosszabb.

Kategória

Légsebesség vá, m/s

A

0,18

B

0,22

C

0,25

16. táblázat. A megengedhető légsebesség nagysága a tartózkodási zóna méretezéséhez az MSZ EN ISO
7730:2006 szabvány ajánlása alapján. Az „A” kategória a legjobb, a „C” pedig a legrosszabb.

Kategória

Légsebesség vá, m/s

A

0,12

B

0,19

C

0,24
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A 15-16. táblázat adataiból látszik, hogy a korszerűbb és az EU-ban szélesebb körben alkalmazott MSZ EN ISO 7730:2006 szabvány jóval szigorúbb követelményeket ad meg a légsebesség nagyságára vonatkozóan, mint az MSZ CR 1752:2000 szabvány. Definiálható ezért
egy olyan mutatószám (LI – légsebesség index), mely megadja a szabvány ajánlásainak megfelelően adott kategóriába tartozó légsebességek százalékos arányát annak érdekében, hogy az
ELV(e)R-ben kialakuló légsebességek összehasonlíthatók legyenek a szabványos ajánlásokkal.
Ez a mutatószám az alábbi:
𝐿𝐼𝑀𝑆𝑍 𝐶𝑅 1752 =
𝐿𝐼𝑀𝑆𝑍 𝐸𝑁 𝐼𝑆𝑂 7730

𝐴𝑑𝑜𝑡𝑡 𝑘𝑎𝑡𝑒𝑔ó𝑟𝑖á𝑏𝑎 𝑡𝑎𝑟𝑡𝑜𝑧ó 𝑠𝑒𝑏𝑒𝑠𝑠é𝑔𝑒𝑘 𝑠𝑧á𝑚𝑎
∙ 100%.
Ö𝑠𝑠𝑧𝑒𝑠 𝑚é𝑟é𝑠𝑒𝑘 𝑠𝑧á𝑚𝑎
𝐴𝑑𝑜𝑡𝑡 𝑘𝑎𝑡𝑒𝑔ó𝑟𝑖á𝑏𝑎 𝑡𝑎𝑟𝑡𝑜𝑧ó 𝑠𝑒𝑏𝑒𝑠𝑠é𝑔𝑒𝑘 𝑠𝑧á𝑚𝑎
=
∙ 100%.
Ö𝑠𝑠𝑧𝑒𝑠 𝑚é𝑟é𝑠𝑒𝑘 𝑠𝑧á𝑚𝑎

(30)

A (30) összefüggés számlálójában a vizsgált helyiség tartózkodási zónájának egészében
mért légsebességek száma található, melyek kisebbek, mint a 15-16. táblázatban megadott kategóriafüggő értékek. A nevezőben a tartózkodási zónában mért összes légsebesség darabszáma
(jelen vizsgálat során 116 darab, ld. 4. fejezet) található egy állandó paraméter (pl. állandó normál légcsereszám) mellett. Az LI alsó indexe annak a szabványnak a nevét tartalmazza, melynek ajánlásaira az összefüggés vonatkozik. Ezen mennyiség segítségével összehasonlíthatóvá
válnak a szabványok, ráadásul megállapítható, hogy a tartózkodási zónában mért légsebességeknek fajlagosan mekkora százaléka tartozik az adott tervezési kategóriába, és mindez hogyan
változik a vizsgált paraméterek szerint. A normál légcsereszám függvényében változó légsebesség indexeket a 27. a)-b) ábra mutatja a 95%-os megbízhatósági szinthez tartozó hibasávokkal a három huzatkomfort kategóriára és az azokból kieső értékekre.

27. ábra. Légsebesség indexek változása a teljes tartózkodási zónában a) az MSZ CR 1752:2000; b) az MSZ
EN ISO 7730:2006 szabvány szerint (AR = 83,3; OR = 25,83). Az ábrán látható pontok átlagos hibakorlátja
̅ = ± 𝟓%.
𝑯

A kétoldali Abbe-próba segítségével, kategóriánként 10 elemű mintára megállapítottam,
hogy az ELV(e)R-el szellőztetett helyiségben a légcsereszám növelésével csökken az „A”, „B”
és „C” kategóriába sorolható légsebességek száma n = 2,4÷6,7 1/h tartományban (95%-os megbízhatósági szinten). Ez az eredmény azért nem meglepő, mert ha megnézzük a 24. ábrát, akkor
látható, hogy a sebesség nagysága növekszik a légcsereszám növelésével.
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Az ELV(e)R-ű helyiség tartózkodási zónájában mért légsebességek 80-95%-a huzatkomfort szempontjából a „C” tervezési kategóriába sorolható, 70-95%-a „B” kategóriába és 2595%-a „A” kategória az MSZ EN ISO 7730:2006 és az MSZ CR 1752:2000 szabványok ajánlásai szerint. Minél nagyobb a normál légcsereszám, annál nagyobb a szabvány által ajánlott
légsebesség-tartományból kieső légsebességek aránya – ennek maximum értéke 22%. A két
szabvány követelményeit alapul véve, a szabványok között nincs eltérés a kieső értékekre vonatkozóan (kétmintás t-próba, kétoldali ellenhipotézis, P = 95%).
A 27. ábrán látható, hogy mivel az MSZ EN ISO 7730:2006 szabvány szigorúbb ajánlásokat ad meg a légsebesség nagyságának tervezési értékeire, így az „A” kategória esetében a légsebesség index minden légcsereszámnál kisebb a tartózkodási zónában, mint az MSZ CR
1752:2000 szabvány esetében. Ezzel szemben a „B” és „C” tervezési kategóriák légsebesség
indexe nagyobb az ISO szabvány esetében, mint a CR-nél.
A 7.1.1. alfejezetben bemutatott eredmények a 4. fejezetben ismertetett mérési beállítások,
valamint a 10. és 14. táblázatban megadott mérési körülmények mellett érvényesek.

7.1.2. A fluktuáló sebességkomponens vizsgálata
A huzatkomfort második jelentős paramétere a sebesség nagysága után az időben ingadozó, vagy idegen nevén RMS – fluktuáló – sebességösszetevő. Ennek ismerete azért jelentős,
mivel az emberi test felületén kialakuló szigetelő határréteget elsősorban ez a sebességösszetevő bontja meg [Magyar 2000, 2008].
A tartózkodási zóna négy releváns magasságában a mérési tervnek megfelelően (ld. 4. fejezet) mért RMS sebességértékekből síkbeli átlagot képeztem az alábbi összefüggéssel:
𝑁

𝑣̅𝑅𝑀𝑆,𝑦

1
=
∑ 𝑣𝑅𝑀𝑆,𝑖 , 𝑚/𝑠.
𝑁

(31)

𝑖=1

Az ELV(e)R-nél a résbefúvót
mindig a tartózkodási zónán kívül
helyezik el, így a zónában csak a befúvás (főáramlás) által indukált másodlagos áramlásban mért RMS légsebességek szerepelnek a magasságonként képzett síkbeli átlagokban.
A (31) összefüggés bal oldalán alsó
indexben szereplő y az adott mérési
magasságra utal, mely y = 0,1 m (bokamagasság); y = 0,6 m (derékmagasság); y = 1,1 m (ülő ember fejma28. ábra. A releváns magasságokban mért RMS sebességkompogasság) és y = 1,7 m (álló ember fejnens síkbeli átlaga (AR = 83,3; OR = 25,83).
magasság). A mérési pontok száma
egy adott magasságban N = 29 darab (ld. mérési terv, 4. fejezet).
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Az RMS légsebesség síkbeli átlaga és a légcsereszám közötti kapcsolat a 28. ábrán látható,
felhasználva a (31) összefüggést. Az RMS sebességkomponens szórás típusú mennyiség (ld.
(14) összefüggés), mely abban különbözik az előző fejezetben bemutatott korrigált tapasztalati
szórástól (s*v), hogy előbbi az időbeli, míg utóbbi a térbeli szóródást fejezi ki jelen esetben.
Mivel a mérési síkon (vagyis magasságon) belül nem mindenhol azonos az RMS légsebesség,
ezért a pontok köré konfidencia-sávot rajzoltam, melynek elkészítéséhez felhasználtam az adott
magasságban mért RMS légsebesség átlagának korrigált tapasztalati szórását, illetve a mérési
pontok számát (N = 29 darab/magasság) 95%-os megbízhatósági szinten. Az erre vonatkozó 4.
Tézis pedig a 8. fejezetben olvasható.
A kétoldali Abbe-próba segítségével, magasságonként 10 elemű mintára megállapítottam,
hogy az ELV(e)R-el szellőztetett helyiségben a huzatérzet szempontjából meghatározó
magasságokban (boka, derék, ülő és álló ember fejmagasság) kialakuló RMS sebességek
síkbeli átlagértéke függ a helyiség légcsereszámától n = 2,4÷6,7 1/h tartományban (95%os megbízhatósági szinten).
A kétoldali Welch-próba alkalmazásával magasságonként 10 elemű mintára megállapítottam, hogy 2,4; 3,6; 4,0 és 6,7 1/h légcsereszámok esetében a huzatérzet szempontjából meghatározó magasságokban (boka, derék, ülő és álló ember fejmagasság) mért RMS sebességek síkbeli átlagértéke között nincs különbség. Ez az épületgépészeti gyakorlatban annyit
jelent, hogy a légsebesség időbeli ingadozása azonos mértékben változik a négy magasságban a légcsereszám függvényében. A 3,0; 4,6; 4,9; 5,6; 6,0; 6,3 1/h légcsereszámok esetében
az eltérés szignifikáns. Összességében véve megállapítható, hogy nagyobb légcsereszám értékeknél mért RMS légsebesség komponensek közötti eltérés jelentősebb.
A 28. ábrán bemutatott függvénykapcsolat elemzésekor az általános regressziós próba alkalmazása során négyféle ismert függvény illeszkedését elemeztem, melyeket a függő és független változó kapcsolatának erősségét jellemző determinációs együttható segítségével hasonlítottam össze (ld. M6. Melléklet, M8. táblázat). Az ELV(e)R-el szellőztetett helyiségben a
huzatérzet szempontjából meghatározó magasságokban (boka, derék, ülő és álló ember
fejmagasság) kialakuló RMS sebességek síkbeli átlagértéke másodfokú függvény szerint
változik a helyiség légcsereszámának változtatásával:
̅ = ± 7%),
𝑣̅𝑅𝑀𝑆,𝑏𝑜𝑘𝑎 = 1,58 ∙ 10−3 𝑛2 − 5,78 ∙ 10−3 𝑛 + 0,03 (𝑅2 = 0,964; 𝐻
̅ = ± 7%),
𝑣̅𝑅𝑀𝑆,𝑑𝑒𝑟é𝑘 = 6,38 ∙ 10−4 𝑛2 + 1,44 ∙ 10−3 𝑛 + 0,02 (𝑅2 = 0,965; 𝐻
̅ = ± 8%),
𝑣̅𝑅𝑀𝑆,ü𝑙ő 𝑓𝑒𝑗𝑚𝑎𝑔. = 3,98 ∙ 10−4 𝑛2 + 3,87 ∙ 10−3 𝑛 + 0,02 (𝑅 2 = 0,921; 𝐻

(32)

̅ = ± 13%),
𝑣̅𝑅𝑀𝑆,á𝑙𝑙ó 𝑓𝑒𝑗𝑚𝑎𝑔. = 7,26 ∙ 10−4 𝑛2 + 2,45 ∙ 10−3 𝑛 + 0,01 (𝑅 2 = 0,893; 𝐻
̅𝑹𝑴𝑺 az adott magasságban mért RMS sebességek síkbeli átlaga, n a helyiség
ahol 𝒗
̅ az átlagos hibakorlát.
légcsereszáma, R2 a determinációs együttható, 𝑯
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Érdemes vizsgálni, hogy a tartózkodási zóna négy releváns magasságában
és a zóna egészében hogyan változik az
RMS sebességkomponens az ott kialakult légsebesség nagyságának függvényében (29. ábra, a 95%-os megbízhatósági szinthez tartozó hibasávokkal). Az
ábra alapján látható, hogy az ELV(e)Rel szellőztetett helyiségben a huzatérzet
szempontjából meghatározó magasságokban (boka, derék, ülő és álló ember
29. ábra. Az RMS sebesség síkbeli átlaga a légsebesség nagy- fejmagasság) kialakuló RMS sebesség
ságának függvényében a négy releváns magasságban (𝒏 =
síkbeli átlaga nő a sebesség nagyságá2,0÷7,0 1/h; AR = 83,3; OR = 25,83). Az ábrán látható ponnak növekedésével (95%-os megbízha̅ = ± 𝟔%.
tok átlagos hibakorlátja 𝑯
tósági szinten). Ennek magyarázata,
hogy minél nagyobb a tartózkodási zónában kialakuló levegőmozgás átlagsebessége, annál nagyobb lesz annak szóródása a várható érték körül [Hanzawa és mtsai 1987; Chow és mtsai
1996].
A 7.1.2. alfejezetben bemutatott eredmények a 4. fejezetben ismertetett mérési beállítások,
valamint a 10. és 14. táblázatban megadott mérési körülmények mellett érvényesek.

7.1.3. A turbulencia-fok elemzése
A 7.1.2. alfejezetben bemutatott RMS sebességkomponens és a 7.1.1. alfejezetben ismertetett sebesség nagyságának százalékos aránya a turbulencia-fok (ld. (18) összefüggés), mely a
huzatérzet kialakulásának egyik fő okozója [Fanger-Christensen 1986]. A turbulencia-fok vizsgálatának azért is van jelentősége, mivel kifejezi a sebesség nagyságának és az RMS összetevő
viszonyának hatását a tartózkodási zónában kialakuló jellemzőkre.
A tartózkodási zóna négy releváns magasságában a mérési tervnek megfelelően (ld. 4. fejezet) mért légsebesség nagyságából és az RMS komponensből a (18) összefüggéssel számítottam a levegőmozgás turbulencia-fokát, melynek síkbeli átlaga egy adott magasságban:
𝑁

̅̅̅̅𝑦
𝑇𝑢

1
=
∑ 𝑇𝑢á,𝑖 , %.
𝑁

(33)

𝑖=1

Az ELV(e)R-nél a résbefúvót mindig a tartózkodási zónán kívül helyezik el, így a zónában
csak a befúvás (főáramlás) által indukált másodlagos áramlásban mért turbulencia-fokok szerepelnek a magasságonként képzett síkbeli átlagokban. A (33) összefüggés bal oldalán alsó indexben szereplő y az adott mérési magasságra utal, mely y = 0,1 m (bokamagasság); y = 0,6 m
(derékmagasság); y = 1,1 m (ülő ember fejmagasság) és y = 1,7 m (álló ember fejmagasság). A
mérési pontok száma egy adott magasságban N = 29 darab (ld. mérési terv, 4. fejezet).
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30. ábra. A releváns magasságokban mért turbulencia-fok síkbeli átlaga (AR = 83,3; OR = 25,83).

A tartózkodási zóna négy releváns
magasságában mért turbulencia-fok
síkbeli átlaga a 30. ábrán látható, az erre
vonatkozó 4. Tézis pedig a 8. fejezetben
olvasható. A pontok köré konfidenciasávot rajzoltam, melynek elkészítéséhez felhasználtam az adott magasságban mért turbulencia-fok átlagának szórását, illetve a mérési pontok számát (N
= 29 darab/magasság) 95%-os megbízhatósági szinten.

A kétoldali Abbe-próba segítségével, magasságonként 10 elemű mintára megállapítottam,
hogy az ELV(e)R-el szellőztetett helyiségben a huzatérzet szempontjából meghatározó
magasságokban (boka, derék, ülő és álló ember fejmagasság) kialakuló turbulencia-fokok
síkbeli átlagértéke bokamagasságban 24% ± 2%, derékmagasságban 35 ± 2%, ülő ember
fejmagasságban 39% ± 3%, álló ember fejmagasságban 36% ± 3%. Az érvényességi tartomány: n = 2,4÷6,7 1/h (95%-os megbízhatósági szinten).
A kétoldali Welch-próba alkalmazásával magasságonként 10 elemű mintára megállapítottam, hogy a bokamagasságban mért turbulencia-fokok síkbeli átlaga kisebb, mint a többi
magasságban (95%-os megbízhatósági szinten). A turbulencia-fok a bokamagasságban
veszi fel a legalacsonyabb értékeket átlagosan 22÷28% közötti tartományban. Az ülő és
álló ember fejmagasságban mértem a legnagyobb átlagos turbulencia-fokot 32÷45% közötti tartományban. Ennek oka, hogy ELV(e)R alkalmazása esetén a helyiség tartózkodási
zónájában kialakuló szekunder áramlásban nagyobb a turbulencia mértéke, mint a padlón
áramló stabil levegőrétegben [Kovanen és mtsai 1989; REHVA 2013].
A turbulencia-fok móduszának
ismerete lényeges abból a szempontból, hogy megadható, a teljes tartózkodási zónában melyek a leggyakoribb értékek, melyeket a 31. ábrán
szemléltetek a 95%-os megbízhatósági szinthez tartozó hibasávokkal,
az erre vonatkozó 4. Tézis pedig a 8.
fejezetben olvasható.
A kétoldali Abbe-próba segítségével, magasságonként 10 elemű
31. ábra. A teljes tartózkodási zónában mért turbulencia-fok mómintára megállapítottam, hogy az
dusza (AR = 83,3; OR = 25,83).
ELV(e)R-el szellőztetett helyiség
tartózkodási zónájában kialakuló turbulencia-fok módusza nem függ szignifikánsan a helyiség légcsereszámától n = 2,4÷6,7 1/h tartományban (95%-os megbízhatósági szinten).
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Az ábrán látható konfidencia-intervallum alapján megállapítható, hogy az ELV(e)R-el
szellőztetett helyiség tartózkodási zónájában a leggyakoribb turbulencia-fok érték a 34,7
± 8,9% és az a vizsgált légcsereszám tartományban (n = 2,4÷6,7 1/h) állandó.
A huzatkomfort tervezésére vonatkozó MSZ EN ISO 7730:2006 szabvány ajánlása szerint
a szubjektív huzatérzeti szám (DR) számításához a turbulencia-fok hígításos légvezetési rendszer alkalmazása esetén jellemzően 10; 20; 40, illetve 60% (ld. 2. fejezet, 5. ábra). A szabvány
azonban nem tér ki arra, hogy mindez hogyan függ az alkalmazott légvezetési rendszer pontos
típusától és a befúvási paraméterektől. Az is kérdéses, hogy egy adott légvezetési rendszerben
a tartózkodási zónában kialakuló turbulencia-fok értékek mennyiben térnek el a szabvány által
javasolt kategóriáktól. Definiálható ezért egy olyan mutatószám (TuI – turbulencia-fok index),
amely megmutatja, hogy a tartózkodási zónában mért turbulencia-fokok mekkora százaléka felel meg a szabvány ajánlásainak.
𝑇𝑢𝐼𝑇𝑢% =

𝐴𝑑𝑜𝑡𝑡 𝑘𝑎𝑡𝑒𝑔ó𝑟𝑖á𝑏𝑎 𝑡𝑎𝑟𝑡𝑜𝑧ó 𝑡𝑢𝑟𝑏𝑢𝑙𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 − 𝑓𝑜𝑘𝑜𝑘 𝑠𝑧á𝑚𝑎
∙ 100%.
Ö𝑠𝑠𝑧𝑒𝑠 𝑚é𝑟é𝑠𝑒𝑘 𝑠𝑧á𝑚𝑎

(34)

A (34) összefüggés számlálójában a vizsgált helyiség teljes tartózkodási zónájában mért
turbulencia-fokok száma található, melyek kisebbek, mint az MSZ EN ISO 7730:2006 szabvány által javasolt értékek. A nevezőben a tartózkodási zónában mért összes turbulencia-fok
darabszáma található (jelen vizsgálatnál összesen 116, ld. 4. fejezet) egy állandó paraméter (pl.
állandó normál légcsereszám) mellett. A TuI alsó indexe annak a turbulencia-foknak az értékét
tartalmazza, melynek követelményeire az összefüggés vonatkozik. Ezen mennyiség segítségével megállapítható, hogy a tartózkodási zónában mért turbulencia-fokok fajlagosan mekkora
százaléka tartozik a szabvány által javasolt intervallumokba, és mindez hogyan változik a vizsgált paraméterek függvényében.
A 32. ábra alapján kétoldali Abbe-próba segítségével, magasságonként 10 elemű mintára
megállapítottam, hogy az ELV(e)R-el szellőztetett helyiség tartózkodási zónájában az MSZ EN
ISO 7730:2006 szabvány ajánlásainak megfelelő turbulencia-fokok fajlagos száma nem függ a
helyiség légcsereszámától n = 2,4÷6,7 1/h tartományban (95%-os megbízhatósági szinten).
Az ábrán látható, hogy az
ELV(e)R-el szellőztetett helyiség tartózkodási zónájában mért turbulenciafokoknak átlagosan a 65%-a 20% és
40% közé esik; a mért turbulencia-fokok átlagosan 23%-a 40÷60% közötti
tartományban van. A tartózkodási zónában mért turbulencia-fokok átlagosan
9%-a 10÷20% közötti értéket vesznek
fel, míg átlagosan a 3%-a esik ki a szabvány által megadott intervallumból.
32. ábra. Turbulencia-fok indexek a teljes tartózkodási zónában (AR = 83,3; OR = 25,83). Az ábrán látható pontok átlagos
̅ = ± 𝟕%.
hibakorlátja 𝑯
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A szakirodalomban mért turbulencia-fokok átlagosan 30% és 80% közé estek [Fanger és
mtsai 1988; Chow és mtsai 1996], azonban az irodalmi eredmények kör keresztmetszetű befúvóval rendelkező diffúz légvezetési rendszerre vonatkoznak.
Érdemes megvizsgálni, hogy a tartózkodási zóna négy releváns magasságában és a teljes zónában hogyan változik a turbulencia-fok átlaga az ott kialakult légsebesség nagyságának függvényében (33. ábra). Az ábrán látható,
hogy az ELV(e)R-el szellőztetett helyiségben a boka, derék, ülő és álló ember
fejmagasságban kialakuló turbulenciafok síkbeli átlaga nem függ a légsebesség nagyságától (95%-os megbízható33. ábra. A turbulencia-fok síkbeli átlaga a légsebesség nagy- sági szinten). Ennek az eredménynek a
ságának függvényében a négy magasságban (𝒏 = 2,0÷7,0 1/h; magyarázata az, hogy a turbulencia-fok
AR = 83,3; OR = 25,83). Az ábrán látható pontok átlagos hisíkbeli átlaga a négy magasságban nem
̅ = ± 𝟔%.
bakorlátja 𝑯
változik normál légcsereszám függvényében (ld. 30. ábra).
A 7.1.3. alfejezetben bemutatott eredmények a 4. fejezetben ismertetett mérési beállítások,
valamint a 10. és 14. táblázatban megadott mérési körülmények mellett érvényesek.

7.1.4. A szubjektív huzatérzeti szám értékelése
A 7.1.1. – 7.1.3. alfejezetekben bemutatott mennyiségek önmagukban nem elegendők ahhoz, hogy jól használható információkhoz jussunk az ELV(e)R-el szellőztetett helyiség tartózkodási zónájának minősítésével kapcsolatban. Szükség van tehát a szakirodalmi összefoglalóban bemutatott Fanger-huzatmodell alkalmazására, mely a szubjektív huzatérzeti szám meghatározásán alapul (ld. (19) összefüggés). Ez a DR érték magába foglalja a tartózkodási zóna egy
pontjában kialakuló légsebesség, léghőmérséklet és turbulencia-fok értékét.
A tartózkodási zóna négy releváns magasságában a (19) összefüggéssel számított szubjektív huzatérzeti számból síkbeli átlagot képeztem az alábbi összefüggéssel:
𝑁

1
̅̅̅̅
𝐷𝑅𝑦 =
∑ 𝐷𝑅𝑖 , %.
𝑁

(35)

𝑖=1

A (35) összefüggés a 2. fejezetben meghatározott (21) mérési körülményrendszer mellett
érvényes. A képlet bal oldalán alsó indexben szereplő y az adott mérési magasságra utal, mely
y = 0,1 m (bokamagasság); y = 0,6 m (derékmagasság); y = 1,1 m (ülő ember fejmagasság) és
y = 1,7 m (álló ember fejmagasság). A mérési pontok száma egy adott magasságban N = 29
darab (ld. mérési terv, 4. fejezet).
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A 34. ábrán a DR síkbeli átlaga és
a légcsereszám közötti kapcsolat látható a 95%-os megbízhatósági szinthez tartozó hibasávokkal, az erre vonatkozó 4. Tézis pedig a 8. fejezetben
olvasható. A kétoldali Abbe-próba segítségével, magasságonként 10 elemű
mintára megállapítottam, hogy az
ELV(e)R-el szellőztetett helyiségben
a huzatérzet szempontjából meghatározó magasságokban (boka, derék,
34. ábra. A releváns magasságokban számított szubjektív huülő és álló ember fejmagasság) százatérzeti szám síkbeli átlaga (AR = 83,3; OR = 25,83).
mított szubjektív huzatérzeti szám
síkbeli átlagértéke 7% ± 2% az n = 2,4 és 5,6 1/h közötti légcsereszám tartományban
(95%-os megbízhatósági szinten). Ezt követően 6,0 és 6,7 1/h között azonban már szignifikáns a növekedés. Mivel utóbbi mindössze három darab pontot jelent magasságonként, így
nincs relevanciája a görbeillesztésnek. Az ELV(e)R-el szellőztetett helyiségek ajánlott légcsereszám tartományának felső határa 7,0 1/h [Magyar 1993], a 34. ábrán látható utolsó három
pont mind a négy magasságban közel esik a felső alkalmazási határhoz.
Az MSZ EN ISO 7730:2006 szabvány szerint egy helyiség az „A” huzatkomfort kategóriába sorolható abban az esetben, ha a DR ≤ 10%; „B” kategóriába, ha a DR ≤ 20%; és „C”
kategóriába, ha a DR ≤ 30%. A 34. ábrán látható, hogy amennyiben a DR átlagértékét tekintjük,
akkor a tartózkodási zóna minden egyes magassága legfeljebb a „B” tervezési kategóriába
sorolható, ha a szabvány ajánlását figyelembe vesszük.
A zárt terek huzatkomfortjának tervezése szempontjából célszerű megvizsgálni, hogyan
függ a DR síkbeli átlaga a légsebesség nagyságától (35. ábra, a 95%-os megbízhatósági szinthez
tartozó hibasávokkal).
A 35. ábrán látható mérési pontokat
a kétoldali Abbe- és Welch-próbák segítségével elemeztem, melyek eredményeként
megállapítottam,
hogy
ELV(e)R-el szellőztetett helyiségben
0,07÷0,12 m/s sebességtartományban a
szubjektív huzatérzeti szám síkbeli átlaga állandó (95%-os megbízhatósági
szinten), valamint az egyes magasságok
DR átlagértékei között nincs eltérés. Az
állandóság 0,12÷0,15 m/s között is ta35. ábra. A DR átlaga a légsebesség nagyságának függvényé- pasztalható, itt azonban már szignifiben a négy magasságban (𝒏 = 2,0÷7,0 1/h; AR = 83,3; OR =
káns a magasságbeli különbség a DR
̅ =
25,83). Az ábrán látható pontok átlagos hibakorlátja 𝑯
± 𝟕%.
síkbeli átlagában. A 0,15 és 0,26 m/s közötti sebességtartományban a szubjektív huzatérzeti szám síkbeli átlaga nő a légsebesség nagyságának növekedésével (95%-os megbízhatósági szinten).
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Az ábra segítségével egy helyiség huzatkomfortjának tervezése során leolvasható a szabvány által javasolt sebesség nagyságához tartozó szubjektív huzatérzeti szám.
A dolgozatban már bemutattam, hogy az MSZ EN ISO 7730:2006 szabvány három kategóriába sorolja a helyiségeket a huzatkomfort szempontjából. Mindebből azonban nem derül
ki, hogyan változik mindez egy adott légvezetési rendszernél egy adott paraméter változtatása
mellett. Definiálható ezért egy olyan mutatószám (DRI – draught rating index), mely megadja
a szabvány ajánlásainak megfelelően adott kategóriába tartozó DR értékek százalékos arányát.
𝐷𝑅𝐼𝐴,𝐵,𝐶 =

𝐴𝑑𝑜𝑡𝑡 𝑘𝑎𝑡𝑒𝑔ó𝑟𝑖á𝑏𝑎 𝑡𝑎𝑟𝑡𝑜𝑧ó 𝐷𝑅 é𝑟𝑡é𝑘𝑒𝑘 𝑠𝑧á𝑚𝑎
∙ 100%.
Ö𝑠𝑠𝑧𝑒𝑠 𝑚é𝑟é𝑠𝑒𝑘 𝑠𝑧á𝑚𝑎

(36)

A (36) összefüggés számlálójában a
vizsgált helyiség teljes tartózkodási zónájában mért DR értékek száma található, melyek kisebbek, mint az MSZ EN
ISO 7730:2006 szabvány által megadott
kategóriafüggő értékek. A nevezőben a
tartózkodási zóna összes vizsgált pontjában számított DR értékek száma található egy adott állandó paraméter (pl. állandó normál légcsereszám) mellett, melyek száma jelen vizsgálatnál 116 darab
36. ábra. A DRI a normál légcsereszám függvényében a tel- (lásd mérési terv, 4. fejezet). A DRI alsó
jes tartózkodási zónában (AR = 83,3; OR = 25,83). Az ábrán indexe pedig a szabvány megfelelő kom̅ = ± 𝟖%.
látható pontok átlagos hibakorlátja 𝑯
fortkategóriáját tartalmazza. A három
tervezési komfortkategóriára számított DRI értékeket a 36. ábra mutatja a 95%-os megbízhatósági szinthez tartozó hibasávokkal.
ELV(e)R-el szellőztetett helyiség tartózkodási zónájában az „A”, „B” és „C” komfortkategóriák esetén az adott kategóriába sorolható szubjektív huzatérzeti számok fajlagos mennyisége
növekszik a helyiség légcsereszámának növelésével a 2,4 és 5,5 1/h közötti tartományban. Ezt
követően 5,6 és 6,7 1/h között a DRI csökken mindhárom kategóriában. A csökkenés mértéke
az „A” kategória esetében intenzívebb, mint a „B” és „C” osztályoknál.
A 7.1.4. alfejezetben bemutatott eredmények a 4. fejezetben ismertetett mérési beállítások,
valamint a 10. és 14. táblázatban megadott mérési körülmények mellett érvényesek.

7.1.5. A tartózkodási zóna minősítése statisztikai alapokon
Az előző alfejezetben bemutattam a tartózkodási zóna minősítését a Fanger-féle DR huzatmodell alapján, figyelembe véve MSZ EN ISO 7730:2006 szabvány ajánlásait. A Fanger-modellel azonban nem határozható meg a légsebesség egyenletessége egy adott magasságban. Magyar [Magyar 2000, 2008] kidolgozott ezért egy modellt a tartózkodási zóna statisztikai alapon
történő minősítésére, mely az ott kialakuló légsebesség nagyságának mérésén alapul feltételezve a normális eloszlást, aminek két paramétere a várható érték és a variancia.
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A modell szerint a normális eloszlást jellemző eloszlásfüggvény transzformált alakjából
következtethetünk az áramlás egyenletességére egy adott magasságban.
A 37. ábrán a bokamagasságban
elkészített transzformált eloszlásfüggvények láthatók állandó normál
légcsereszám (n = 4,0 1/h) mellett.
A diagramban látható görbék paramétere az adott mérési pont a tartózkodási zóna egy magasságában. A
modellt ezidáig nem alkalmazták az
ELV(e)R-re, holott kvalitatív és
kvantitatív elemzésre is megfelelő.
A transzformált eloszlásfüggvények
pozíciója és meredeksége leírja a
37. ábra. A bokamagasságban mért légsebességek transzformált
eloszlásfüggvényei (𝒏 = 4,0 1/h; AR = 83,3; OR = 25,83).
légsebesség nagyságát és annak fluktuációját egy adott pontban. Ha a légsebesség normális eloszlást mutat a tartózkodási zónában, akkor az eloszlás paraméterei is becsülhetők. A transzformációs módszer az eloszlásfüggvényből két pont által meghatározott
egyenest készít. Az egyik ilyen pont az eloszlásfüggvény inflexiós pontja, amely az 50%-os
valószínűséghez tartozik. Az egyenest meghatározó másik pont pedig a normális eloszlás sűrűség- és eloszlásfüggvényének kapcsolatából származtatható feltéve, hogy az említett függvények szimmetrikusak és az RMS sebességkomponens lényegében a légsebesség átlagának időbeli szórása. A modell matematikai hátterét és a 37. ábrán bemutatott jellegzetes határértékek
(16% és 84%) származtatását részletesen bemutatom az M1. Mellékletben.
A légsebesség nagyságának transzformált eloszlásfüggvényéről az alábbi megállapítások
tehetők [Magyar 2000, 2008]:
• az egyenesek pozíciója az F(vá)-vá diagramban megmutatja a légsebesség nagyságát
az adott pontban;
• ha az egyenes jobbra mozdul el a diagramban, akkor abban a pontban nagyobb a
légsebesség nagysága, ha balra, akkor pedig kisebb;
• az egyenesek meredeksége a légsebesség időbeli fluktuációját írja le;
• ha az egyenes meredeksége nagyobb egy pontban, mint a többiben, akkor a légsebesség időbeli ingadozása kisebb az adott pontban;
• ha az egyenes meredeksége kisebb egy pontban, mint a többiben, akkor a légsebesség
fluktuációja nagyobb az adott pontban;
• ha az egyenesek meredeksége azonos, akkor az adott mérési síkban a légsebesség
fluktuációja mindenhol azonos, tehát a légsebesség eloszlása egyenletesnek tekinthető.
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A 37. ábrán látható diagram természetesen a teljes tartózkodási zóna bármely vizsgált magasságában elkészíthető. Ezek után már nincs más hátra, mint meghatározni azon pontok számát, ahol a diagramok alapján nagyobb a sebesség fluktuációja. A transzformált eloszlásfüggvény alakjának elemzéséből kapott fluktuáló légsebességek számát egy adott magasságban osztottam az összes vizsgált ponttal (29 darab/magasság), melynek eredménye a 38. ábrán tekinthető meg, az erre vonatkozó 7. Tézis pedig a 8. fejezetben olvasható.
A 38. ábra alapján a kétoldali
Abbe-próba segítségével, magasságonként 10 elemű mintára megállapítottam, hogy az ELV(e)R-el szellőztetett helyiségben a huzatérzet
szempontjából meghatározó bokamagasságban a légsebesség síkbeli
eloszlása homogén (ezért ezt nem is
ábrázoltam a diagramban). Derékmagasságban a fluktuáló légsebességek százalékos aránya derékma38. ábra. A fluktuáló sebességértékek százalékos aránya magas- gasságban 22,8% ± 2,4%, ülő emságonként (AR = 83,3; OR = 25,83).
ber fejmagasságban 20,8% ± 1,6%,
álló ember fejmagasságban 17,1%
± 2,1% az n = 2,4÷6,7 1/h tartományban (95%-os megbízhatósági szinten). Ez az eredmény
azt jelenti, hogy a változó térfogatáramú rendszereknél (tehát ahol változik a normál légcsereszám is) a befúvási térfogatáram változása nem okoz szignifikáns változást a légsebesség fluktuációjában, vagy homogenitásában. A szellőztetett helyiség releváns magasságaiban kialakuló
légsebesség homogenitását korábban csak kör keresztmetszetű befúvóval rendelkező diffúz légvezetési rendszerre vizsgálták [Magyar 2000, 2008].
A 7.1.5. alfejezetben bemutatott eredmények a 4. fejezetben ismertetett mérési beállítások,
valamint a 10. és 14. táblázatban megadott mérési körülmények mellett érvényesek.

7. 2. A befúvó távolsági arányának hatása
A befúvó távolsági arányának hatását elemezve a szellőztetéshez alkalmazott egysoros résbefúvó szerkezet faltól mért távolságát változtattam (h = 0,07÷0,46 m között), mialatt változott
a rés távolsági aránya (OR = 5,83÷38,33). Ekkor a befúvási térfogatáramot állandó értéken tartottam (𝑉̇0 = 160 m3/h  n = 6,3 1/h) és a befúvó geometriája is rögzített volt (AR = 83,3).
A dolgozat 2. fejezetében, a (3) összefüggésben ismertettem a távolsági arány számítását.
Az értekezés 6.2. fejezetének 12. táblázatában ismertettem a méréseimhez alkalmazott távolsági
arány értékeket, melyeket most változtatás nélkül alkalmazok.

- 68 -

7.2.1. A légsebesség nagyságának vizsgálata
A szellőztető SARK(o)L hatására a helyiség tartózkodási zónájában kialakuló sebességmező ismerete fontos a huzatérzet szempontjából. A légtechnikai tervezésre, üzemeltetésre vonatkozó szabványok a sebesség nagyságát adják meg táblázatos formában. Erről az értekezés
2. fejezetében részletesen írtam. A (27) összefüggéssel ebben az esetben is számítottam a tartózkodási zóna négy releváns magasságában mért légsebességek síkbeli átlagát.
A 39. ábrán a négy magasságban
számított síkbeli átlagsebesség látható a
résbefúvó anemosztát távolsági arányának függvényében, az erre vonatkozó 5.
Tézis pedig a 8. fejezetben olvasható. A
mért pontok köré konfidencia-sávot rajzoltam, melynek elkészítéséhez felhasználtam az adott magasságban mért légsebesség átlagának korrigált tapasztalati
szórását, illetve a mérési pontok számát
(N = 29 darab/magasság) 95%-os megbízhatósági szinten. A kétoldali Abbe39. ábra. A releváns magasságokban mért sebesség nagyságá- próba segítségével, magasságonként 9
nak síkbeli átlaga (𝒏 = 6,3 1/h; AR = 83,3).
elemű mintára megállapítottam, hogy az
ELV(e)R-el szellőztetett helyiségben a huzatérzet szempontjából meghatározó bokamagasságban kialakuló légsebességek síkbeli átlagértéke 0,23 ± 0,02 m/s az OR = 5,83÷38,33
tartományban (95%-os megbízhatósági szinten). A derékmagasságban, valamint ülő és
álló ember fejmagasságban a növekedés szignifikáns.
A kétoldali Welch-próba alkalmazásával magasságonként 9 elemű mintára megállapítottam, hogy a bokamagasságban mért légsebességek síkbeli átlaga minden távolsági aránynál szignifikánsan nagyobb, mint a derék- és fejmagasságban mért értékekből számított
síkbeli átlag (95%-os megbízhatósági szinten). Ennek magyarázata logikus, ha az 1. ábrát
tekintjük, ahol bemutattam, hogy a padló közelében nagyobb légsebesség tapasztalható, mint a
tartózkodási zóna közepén. Ezzel szemben a derék, ülő- és álló ember fejmagasságban mért
sebesség nagyságából számított síkbeli átlagértékek nem különböznek egymástól, kivéve
OR = 38,33 esetében.
A regresszióanalízis alapján (M6. Melléklet, M9. táblázat) megállapítottam, hogy az
ELV(e)R-el szellőztetett helyiségben a huzatérzet szempontjából meghatározó magasságokban (derék, ülő és álló ember fejmagasság) kialakuló légsebességek síkbeli átlagértéke
másodfokú függvény szerint változik a résbefúvó szerkezet távolsági arányának változtatásával:
̅ = ± 12%),
𝑣̅ = 3,63 ∙ 10−5 ∙ 𝑂𝑅 2 + 9,05 ∙ 10−4 ∙ 𝑂𝑅 + 0,11 (𝑅 2 = 0,962; 𝐻

(37)

̅ a síkbeli átlagsebesség, OR a résbefúvó szerkezet távolsági aránya, míg R2 a
ahol 𝒗
̅ az átlagos hibakorlát.
determinációs együttható, 𝑯
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Gyakorlati oldalról régóta ismert tény, hogy egy véges térfogatú helyiségben minél közelebb kerül a résbefúvó anemosztát a tartózkodási zónához, annál nagyobb lesz a sebesség nagysága a térben.
A 6.2. alfejezet 14. ábráján bemutattam, hogy a helyiségbe vezetett SARK(o)L relatív tapadási távolsága lineárisan növekszik a befúvószerkezet távolsági arányának növelésével. Ez
azt jelenti, hogy minél távolabb helyezkedik el a befúvó a falfelülettől, a helyiségbe vezetett
légsugárnak annál nagyobb térfogata jut a tartózkodási zónába, mellyel növeli az ott kialakuló
átlagsebességet. Ezt a huzatkomfort tervezése során figyelembe kell venni.
Az átlag után a korrigált tapasztalati
szórás is információt hordoz a sebesség
síkbeli homogenitásáról az adott magasságban. A síkbeli átlagértékek korrigált
tapasztalati szórását mind a négy vizsgált magasságban ábrázoltam a résbefúvó távolsági arányának függvényében
a 40. ábrán, az erre vonatkozó 5. Tézis a
8. fejezetben olvasható.
A kétoldali Abbe-próba segítségével, magasságonként 9 elemű mintára
40. ábra. A releváns magasságokban mért síkbeli átlagsebes- megállapítottam, hogy az ELV(e)R-el
ség korrigált tapasztalati szórása (𝒏 = 6,3 1/h; AR = 83,3).
szellőztetett helyiségben a huzatérzet
szempontjából meghatározó bokamagasságban kialakuló légsebességek átlagának szórása 0,05 ± 0,01 m/s az OR = 5,83÷38,33 tartományban (95%-os megbízhatósági szinten).
A derékmagasságban, valamint ülő és álló ember fejmagasságban a növekedés szignifikáns.
-

A kétoldali Bartlett-próba alkalmazásával magasságonként 9 elemű mintára megállapítottam, hogy bokamagasságban a korrigált tapasztalati szórás szignifikánsan kisebb, mint az
összes többi magasságban (95%-os megbízhatósági szinten). Ennek oka az, hogy érintőleges
légvezetés esetében a padlófelületen áramló levegőben alacsony a légsebesség fluktuációja
[Moureh és mtsai 2003]. A Bartlett-próba alapján az is megfigyelhető, hogy a szórás nem különbözik egymástól a derék- és fejmagasságokban.
A 40. ábrán látható pontok elemzéséhez az általános regressziós próba alkalmazása során
négyféle ismert függvény illeszkedését vizsgáltam (M6. Melléklet, M10. táblázat). Ennek alapján megállapítottam, hogy az ELV(e)R-el szellőztetett helyiségben a huzatérzet szempontjából meghatározó magasságokban (derék, ülő és álló ember fejmagasság) kialakuló légsebességek átlagának szórása másodfokú függvény szerint változik a résbefúvó szerkezet
távolsági arányának változtatásával:
̅ = 10%),
𝑠 ∗ 𝑣̅á = −3,38 ∙ 10−5 ∙ 𝑂𝑅 2 + 4,46 ∙ 10−3 ∙ 𝑂𝑅 + 0,02 (𝑅 2 = 0,981; 𝐻

(38)

̅á a síkbeli átlagsebesség korrigált tapasztalati szórása, OR a résbefúvó szerahol 𝒔∗ 𝒗
̅ az átlagos hibakorlát.
kezet távolsági aránya, míg R2 a determinációs együttható, 𝑯

- 70 -

ELV(e)R-nél minél távolabb kerül a befúvószerkezet a falfelülettől a tartózkodási zóna
irányába, az 1. ábrán bemutatott recirkulációs zóna mérete annál nagyobb [Nozaki és mtsai
1979]. Amennyiben nő a recirkulációs zóna mérete, ennek egyre nagyobb térfogata jut a helyiség tartózkodási zónájába, ezzel növekszik a helyiségben kialakuló sebesség átlagának szórása.
Az átlag és a szórás után a terjedelem is lényeges statisztika, mely megadja a legnagyobb
és a legkisebb légsebesség közötti eltérést (41. ábra, az erre vonatkozó 5. Tézis a 8. fejezetben
olvasható).

-

A 41. ábra alapján a kétoldali Abbepróba segítségével, magasságonként 9
elemű mintára megállapítottam, hogy az
ELV(e)R-el szellőztetett helyiségben a
huzatérzet szempontjából meghatározó bokamagasságban kialakuló légsebesség nagyságának terjedelme 0,20
± 0,05 m/s, a többi magasságban pedig 0,40 ± 0,06 m/s az OR = 5,83÷38,33
tartományban (95%-os megbízhatósági szinten).

A kétoldali Bartlett-próba alkalmazásával magasságonként 9 elemű mintára megállapítottam, hogy bokamagasságban a terjedelem szignifikánsan kisebb, mint az
összes többi magasságban (95%-os megbízhatósági szinten). A Bartlett-próba alkalmazásával az is megfigyelhető, hogy a terjedelem különbözik egymástól a derék és fejmagasságokban is. A szakirodalomban a légsebesség terjedelme 0,05 és 0,60 m/s közötti (ld. 2. táblázat).
41. ábra. A releváns magasságokban mért sebesség nagyságának terjedelme (𝒏 = 6,3 1/h; AR = 83,3).

Az átlag, szórás és a terjedelem mellett a negyedik fontos statisztika a módusz, melynek
változását a résbefúvó anemosztát távolsági arányának függvényében a 42. ábra tartalmazza.
A kétoldali Abbe-próba segítségével, magasságonként 9 elemű mintára
megállapítottam, hogy az ELV(e)R-el
szellőztetett helyiség tartózkodási zónájában a légsebesség módusza függ a
résbefúvó szerkezet távolsági arányától OR = 5,83÷38,33 tartományban
(95%-os megbízhatósági szinten).
A 42. ábrán látható mérési pontok
vizsgálata során az általános regressziós
próba alkalmazásával (M6. Melléklet,
42. ábra. A légsebesség nagyságának módusza a teljes tarM11. táblázat) megállapítottam, hogy az
tózkodási zónában (𝒏 = 6,3 1/h; AR = 83,3).
ELV(e)R-el szellőztetett helyiség tartózkodási zónájában a légsebesség módusza másodfokú függvény szerint változik a résbefúvó szerkezet távolsági arányának változtatásával.
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A függvény alakja:
̅ = 9%),
𝑣á,𝑚ó𝑑 = 3,27 ∙ 10−5 ∙ 𝑂𝑅 2 + 3,41 ∙ 10−4 ∙ 𝑂𝑅 + 0,08 (𝑅 2 = 0,891; 𝐻

(39)

ahol 𝒗á,𝒎ó𝒅 a légsebesség nagyságának módusza, OR a résbefúvó szerkezet távolsági
̅ az átlagos hibakorlát.
aránya, míg R2 a determinációs együttható, 𝑯
A normál légcsereszám hatásának elemzése során írtam arról, hogy a tartózkodási zóna
komfortjának tervezésére szolgáló MSZ CR 1752:2000 és az MSZ EN ISO 7730:2006 szabványok mindössze maximum sebességeket javasolnak a helyiség kategória függvényében. Felmerül a kérdés, hogy az ELV(e)R esetén a tartózkodási zónában kialakuló légsebességek ténylegesen hogyan viszonyulnak a szabványok ajánlásaihoz. A (30) összefüggésben ezért definiáltam a légsebesség indexet (LI), mely figyelembe veszi az ELV(e)R-el szellőztetett helyiség
tartózkodási zónájában ténylegesen kialakuló légsebességek százalékos eltérését a szabványoktól. Ezek alapján elkészítettem az LI-diagramokat, melyeket a 43. ábrán mutatok be.

-

-

43. ábra. Légsebesség indexek a teljes tartózkodási zónában az MSZ EN ISO 7730:2006 és az MSZ CR
1752:2000 szabványok ajánlásait figyelembe véve (𝒏 = 6,3 1/h; AR = 83,3). Az ábrán látható pontok átlagos
̅ = 5%.
hibakorlátja 𝑯

A 43. ábrán megfigyelhető, hogy az ELV(e)R-el szellőztetett helyiség tartózkodási zónájában kialakuló légsebességek 30÷50%-a „A” tervezési kategóriába sorolható, míg 15÷30%-a
„B” kategóriába, valamint 10÷20%-a „C” kategóriába tartozik az MSZ EN ISO 7730:2006
szabvány ajánlásai szerint. Az MSZ CR 1752:2000 szabvány ajánlásait figyelembe véve a tartózkodási zónában mért sebességek 50÷80%-a „A” tervezési kategóriába sorolható, míg
10÷20%-a „B” kategóriába, valamint 5÷10%-a „C” kategóriába. Az „A”, „B” és „C” kategóriába sorolható és elfogadható légsebességek százalékos aránya szignifikánsan csökken a résbefúvó anemosztát távolsági arányának növelésével. Ez az eredmény nem meglepő, hiszen a tartózkodási zónában kialakuló légsebesség átlaga és az átlag szórása – a bokamagasság kivételével – növekszik a távolsági arány növelésével (lásd a 39. és 40. ábrát).
A 7.2.1. alfejezetben bemutatott eredmények a 4. fejezetben ismertetett mérési beállítások,
valamint a 10. és a 12. táblázatban megadott mérési körülmények mellett érvényesek.
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7.2.2. A fluktuáló sebességkomponens elemzése
Mint arról már korábban írtam, az
RMS sebességkomponens vizsgálata
azért fontos, mert az emberi test felületének kialakuló szigetelő határréteg felbontásáért ez a sebességösszetevő a fő
felelős. A (31) összefüggéssel ebben az
esetben is számítottam az RMS légsebesség komponens síkbeli átlagát a tartózkodási zóna négy releváns magasságában. Az eredményt a 44. ábra tartalmazza, az erre vonatkozó 5. Tézis pedig a 8. fejezetben olvasható. Az ábrá44. ábra. Az RMS légsebességek síkbeli átlaga (𝒏 = 6,3 1/h;
zolt pontok köré konfidencia-sávot rajAR = 83,3).
zoltam, melynek elkészítéséhez felhasználtam az adott magasságban mért RMS légsebesség átlagának korrigált tapasztalati szórását, illetve a mérési pontok számát (N = 29 darab/magasság) 95%-os megbízhatósági szinten.
A kétoldali Abbe-próba segítségével, magasságonként 9 elemű mintára megállapítottam,
hogy az ELV(e)R-el szellőztetett helyiségben a huzatérzet szempontjából meghatározó bokamagasságban kialakuló RMS sebességek síkbeli átlagértéke 0,06 m/s ± 5% az OR =
5,83÷38,33 tartományban (95%-os megbízhatósági szinten). A derékmagasságban, valamint ülő és álló ember fejmagasságban a növekedés szignifikáns.
A kétoldali Welch-próba alkalmazásával magasságonként 9 elemű mintára megállapítottam, hogy a derékmagasságban, valamint ülő és álló ember fejmagasságban mért RMS
légsebesség síkbeli átlaga nem különbözik egymástól (95%-os megbízhatósági szinten).
A 44. ábrán látható függő és független változó közötti kapcsolat jellegének megállapításához regresszióanalízist végeztem el 95%-os megbízhatósági szinten. Az általános regressziós
próba alkalmazása során négyféle ismert függvény illeszkedését elemeztem, melyeket a függő
és független változó kapcsolatának erősségét jellemző determinációs együttható segítségével
hasonlítottam össze (M6. Melléklet, M12. táblázat). Ennek alapján megállapítottam, hogy az
ELV(e)R-el szellőztetett helyiségben a huzatérzet szempontjából meghatározó magasságokban (derék, ülő és álló ember fejmagasság) kialakuló RMS sebességek síkbeli átlagértéke másodfokú függvény szerint változik a résbefúvó szerkezet távolsági arányának változtatásával:
̅ = 8%),
𝑣̅𝑅𝑀𝑆 = −3,24 ∙ 10−6 ∙ 𝑂𝑅 2 + 1,54 ∙ 10−3 ∙ 𝑂𝑅 + 0,02 (𝑅 2 = 0,960; 𝐻

(40)

̅𝑹𝑴𝑺 a síkbeli RMS átlagsebesség, OR a résbefúvó szerkezet távolsági aránya,
ahol 𝒗
2
míg R a determinációs együttható, 𝑯 az átlagos hibakorlát.

- 73 -

A tartózkodási zóna magasságaiban
az RMS légsebesség változhat az ott kialakuló sebesség nagyságának függvényében, melyre az MSZ CR 1752:2000
és az MSZ EN ISO 7730:2006 szabvány
is ajánlásokat fogalmaz meg. A két sebesség kapcsolatát a négy releváns magasságban, illetve a teljes tartózkodási
zónában a 45. ábra mutatja. Az ábrán látható, hogy az ELV(e)R-el szellőztetett
helyiség tartózkodási zónájában a légse45. ábra. Az RMS légsebesség kapcsolata a sebesség nagybesség átlagának időbeli szórása növekságával a négy releváns magasságban (OR = 5,83÷38,33; 𝒏 szik a légsebesség nagyságának növelés= 6,3 1/h; AR = 83,3). Az ábrán látható pontok átlagos hiével, kivéve a bokamagasságot. A boka̅ = ± 9%.
bakorlátja 𝑯
magasságban ugyanis az RMS légsebesség komponens nem függ a légsebesség nagyságától (95%-os megbízhatósági szinten). A 45.
ábrán látható mérési pontok elemzése során az általános regressziós próba alkalmazásával (M6.
Melléklet, M13. táblázat) megállapítottam, hogy az ELV(e)R-el szellőztetett helyiségben a huzatérzet szempontjából meghatározó magasságokban (derék, ülő és álló ember fejmagasság)
kialakuló RMS légsebességek síkbeli átlagértéke másodfokú függvény szerint változik a sebesség nagyságának változásával.
A 7.2.2. alfejezetben bemutatott eredmények a 4. fejezetben ismertetett mérési beállítások,
valamint a 10. és a 12. táblázatban megadott mérési körülmények mellett érvényesek.

7.2.3. A turbulencia-fok elemzése
A 7.2.2. alfejezetben részletezett RMS sebességkomponens és a 7.2.1. alfejezetben bemutatott sebesség nagyságának százalékos aránya szolgáltatja a huzatérzetet jelentősen meghatározó turbulencia-fokot, mely a (18) összefüggéssel számítható. A tartózkodási zónában mért
turbulencia-fokból a (33) összefüggés felhasználásával számítottam a síkbeli átlagot a releváns
mérési magasságokban. Az MSZ EN ISO 7730:2006 szabvány a turbulencia-fok tervezési értékének javaslata során – az adott helyiségkategória függvényében – csupán a tartózkodási zóna
egészét tekinti, és nem veszi figyelembe a turbulencia-fok változását a releváns mérési magasságokban.
A turbulencia-fok síkbeli átlaga és a befúvó távolsági aránya közötti kapcsolat a 46. ábrán
látható. A pontok köré konfidencia-sávot rajzoltam, melynek elkészítéséhez felhasználtam az
adott magasságban mért turbulencia-fok átlagának korrigált tapasztalati szórását, illetve a mérési pontok számát (N = 29 darab/magasság) 95%-os megbízhatósági szinten.
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A 46. ábra alapján, a kétoldali Abbepróba segítségével, magasságonként 9
elemű mintára megállapítottam, hogy az
ELV(e)R-el szellőztetett helyiségben a
huzatérzet szempontjából meghatározó bokamagasságban kialakuló turbulencia-fokok síkbeli átlagértéke
27% ± 3% az OR = 5,83÷38,33 tartományban (95%-os megbízhatósági
szinten). A derékmagasságban, valamint ülő és álló ember fejmagasságban
46. ábra. A négy releváns magasságban mért turbulenciaa növekedés szignifikáns. A szakirodafokok síkbeli átlaga (𝒏 = 6,3 1/h; AR = 83,3).
lomban a turbulencia-fok terjedelme
jellemzően 10% és 80% között változott (lásd 2. táblázat), az ottani eredmények azonban
diffúz légvezetési rendszerre vonatkoztak. Az erre vonatkozó 5. Tézis a 8. fejezetben olvasható.
A kétoldali Welch-próba alkalmazásával magasságonként 9 elemű mintára megállapítottam, hogy a bokamagasságban mért turbulencia-fokok síkbeli átlaga minden távolsági
aránynál kisebb, mint a derék- és fejmagasságban mért értékekből számított síkbeli átlag
(95%-os megbízhatósági szinten).
Az általános regressziós próba alkalmazása során négyféle ismert függvény illeszkedését
elemeztem, melyeket a függő és független változó kapcsolatának erősségét jellemző determinációs együttható segítségével hasonlítottam össze (M6. Melléklet, M14. táblázat). Ennek alapján megállapítottam, hogy az ELV(e)R-el szellőztetett helyiségben a huzatérzet szempontjából meghatározó magasságokban (derék, ülő és álló ember fejmagasság) kialakuló turbulencia-fokok síkbeli átlagértéke másodfokú függvény szerint változik a résbefúvó szerkezet távolsági arányának változtatásával:
̅̅̅̅ = 2,24 ∙ 10−3 ∙ 𝑂𝑅 2 + 0,20 ∙ 𝑂𝑅 + 32,3 (𝑅 2 = 0,958, 𝐻
̅ = 8%),
𝑇𝑢

(41)

̅̅̅̅ a turbulencia-fok síkbeli átlaga, OR a résbefúvó szerkezet távolsági aránya,
ahol 𝑻𝒖
2
̅ az átlagos hibakorlát.
míg R a determinációs együttható, 𝑯
A turbulencia-fok móduszának meghatározásával
megadhatjuk,
hogy
az
ELV(e)R-el szellőztetett helyiség tartózkodási zónájában adott valószínűséggel milyen turbulencia-fok érték fordul elő a leggyakrabban. A 47. ábra alapján a kétoldali
Abbe-próba segítségével, magasságonként
9 elemű mintára megállapítottam, hogy a
turbulencia-fokok leggyakoribb értéke
32% és 40% közé esik 95%-os valószínű47. ábra. A teljes tartózkodási zónában mért turbulenciaséggel.
fok módusza (𝒏 = 6,3 1/h; AR = 83,3).
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A pontok várható értéke 36 ± 4% az OR = 5,83÷38,33 tartományban (95%-os megbízhatósági szinten).
A huzatkomfort tervezésére vonatkozó MSZ EN ISO 7730:2006 szabvány
ajánlása szerint a szubjektív huzatérzeti
szám (DR) számításához javasolt turbulencia-fok hígításos légvezetési rendszer
alkalmazása esetén 10; 20; 40, illetve 60%
(ld. 2. fejezet, 4. ábra). A szabvány azonban nem tér ki arra, hogy adott légvezetési
rendszer alkalmazása esetén a tartózkodási zónában kialakuló turbulencia-fok
értékek mennyiben térnek el a szabvány
által javasolt intervallumoktól. Bevezet48. ábra. A teljes tartózkodási zónában mért turbulenciafok értékekből számított indexek (𝒏 = 6,3 1/h; AR = 83,3).
tem ezért a turbulencia-fok indexet (TuI),
̅ = ± 6%.
Az ábrán látható pontok átlagos hibakorlátja 𝑯
melyet a (34) összefüggéssel definiáltam.
Ennek változását a résbefúvó anemosztát távolsági arányának függvényében a 48. ábrán mutatom be a 95%-os megbízhatósági szinthez tartozó hibasávokkal. A 47. ábrán bemutattam, hogy
a turbulencia-fok módusza a teljes tartózkodási zónában 32% és 40% közé esik 95%-os valószínűséggel. Ezzel az eredménnyel összhangban van a 48. ábra, melyen látható, hogy az
ELV(e)R-el szellőztetett helyiség tartózkodási zónájában kialakuló turbulencia-fokok jellemzően 20% és 40% közé esnek, ha az MSZ EN ISO 7730:2206 szabvány által felállított turbulencia-fok határokat tekintjük. A mért turbulencia-fokok kisebbik hányada 40-60% közötti értéket vesz fel. A 60% feletti és 10-20% közötti turbulencia-fokok aránya között nem találtam
eltérést (kétoldali Welch-próba, P = 95%, N = 9 darab/sorozat).
A négy releváns magasságban mért
turbulencia-fok és a légsebesség nagysága
közötti kapcsolat ismerete azért lényeges,
mivel a légtechnikai tervezés során megállapítható, hogy adott valószínűséggel
mekkora turbulencia-fok érték alakul ki
egy állandó átlagsebesség mellett. A komfort tervezésére vonatkozó szabványok
ugyanis a légsebesség nagyságára vonatkozóan adnak meg javaslatokat (ld. 16-17.
táblázat). A 49. ábra alapján a kétoldali
49. ábra. A négy releváns magasságban mért turbulencia- Abbe-próba segítségével, magasságonként
fok és a sebesség nagyságának kapcsolata (OR =
9 elemű mintára megállapítottam, hogy az
5,83÷38,33; 𝒏 = 6,3 1/h; AR = 83,3). Az ábrán látható
ELV(e)R-el szellőztetett helyiségben a hu̅ = ± 10%.
pontok átlagos hibakorlátja 𝑯
zatérzet szempontjából meghatározó bokamagasságban kialakuló turbulencia-fok nem függ a légsebesség nagyságától (95%-os megbízhatósági szinten). Derékmagasságban, valamint ülő és állóember fejmagasságban a turbulencia-fok szignifikánsan növekszik a sebesség nagyságának növekedésével.
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Az általános regressziós próba alkalmazása során négyféle ismert függvény illeszkedését
elemeztem, melyeket a függő és független változó kapcsolatának erősségét jellemző determinációs együttható segítségével hasonlítottam össze (M6. Melléklet, M15. táblázat). Ennek alapján megállapítottam, hogy az ELV(e)R-el szellőztetett helyiségben a huzatérzet szempontjából
meghatározó magasságokban (derék, ülő és álló ember fejmagasság) kialakuló turbulencia-fokok síkbeli átlagértéke másodfokú függvény szerint változik a légsebesség nagyságának változásával.
A 7.2.3. alfejezetben bemutatott eredmények a 4. fejezetben ismertetett mérési beállítások,
valamint a 10. és a 12. táblázatban megadott mérési körülmények mellett érvényesek.

7.2.4. A szubjektív huzatérzeti szám értékelése
A 7.2.1. – 7.2.3. pontokban vizsgált sebesség nagyságából, a turbulencia-fokból és a tartózkodási zónában mért légsebességből a (19) összefüggés felhasználásával a Fanger-modell
alapján számítható a szubjektív huzatérzeti szám.
A tartózkodási zóna négy releváns magasságában a (35) összefüggés segítségével mind a
négy jellemző magasságban számítottam a szubjektív huzatérzeti szám síkbeli átlagát. Az eredményt az 50. ábra mutatja, az erre vonatkozó 5. Tézis pedig a 8. fejezetben olvasható.

50. ábra. A négy releváns magasságban számolt DR síkbeli
átlaga (𝒏 = 6,3 1/h; AR = 83,3).

A kétoldali Abbe-próba segítségével, magasságonként 9 elemű mintára
megállapítottam, hogy az ELV(e)R-el
szellőztetett helyiségben a huzatérzet
szempontjából meghatározó bokamagasságban számított szubjektív huzatérzeti szám síkbeli átlagértéke 21% ±
3% az OR = 5,83÷38,33 tartományban
(95%-os megbízhatósági szinten). A
derékmagasságban, valamint ülő és
álló ember fejmagasságban a növekedés szignifikáns.

Az 50. ábrán szereplő mérési pontok vizsgálata során az általános regressziós próba alkalmazásakor négyféle ismert függvény illeszkedését elemeztem, melyeket a függő és független
változó kapcsolatának erősségét jellemző determinációs együttható segítségével hasonlítottam
össze (M6. Melléklet, M16. táblázat). Ennek alapján megállapítottam, hogy az ELV(e)R-el
szellőztetett helyiségben a huzatérzet szempontjából meghatározó magasságokban (derék, ülő és álló ember fejmagasság) számított szubjektív huzatérzeti szám síkbeli átlagértéke másodfokú függvény szerint változik a résbefúvó szerkezet távolsági arányának változtatásával:
̅̅̅̅ = 1,39 ∙ 10−3 ∙ 𝑂𝑅 2 + 0,50 ∙ 𝑂𝑅 + 3,16 (𝑅2 = 0,966; 𝐻
̅ = 11%),
𝐷𝑅

(42)

ahol ̅̅̅̅̅
𝑫𝑹 a szubjektív huzatérzeti szám síkbeli átlaga, OR a résbefúvó szerkezet távolsági aránya, míg R2 a determinációs együttható, 𝑯 az átlagos hibakorlát.
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Az MSZ EN ISO 7730:2006 szabvány szerint az általam vizsgált, ELV(e)R-el szellőztetett
helyiség tartózkodási zónája legfeljebb a „C” huzatkomfort kategóriába sorolható. Az 50. ábrán
az is megfigyelhető, hogy minél jobban növeljük a résbefúvó anemosztát távolsági arányát,
annál jobban romlik a helyiség minősítése (másodfokú függvény szerint).
A DR átlaga és a sebesség nagysága
közötti kapcsolat az 51. ábrán látható. A
kétoldali Abbe-próba segítségével, magasságonként 9 elemű mintára megállapítottam, hogy az ELV(e)R-el szellőztetett
helyiségben a huzatérzet szempontjából
meghatározó bokamagasságban számított
szubjektív huzatérzeti szám síkbeli átlagértéke nem függ a légsebesség nagyságától (95%-os megbízhatósági szinten). A
derékmagasságban, valamint ülő és álló
51. ábra. A négy releváns magasságban számolt DR síkbeli ember fejmagasságban a növekedés szigátlagának kapcsolata a sebesség nagyságával (OR =
nifikáns. Az általános regressziós próba
5,83÷38,33; 𝒏 = 6,3 1/h; AR = 83,3). Az ábrán látható ponalkalmazása során négyféle ismert függ̅ = ± 9%.
tok átlagos hibakorlátja 𝑯
vény illeszkedését elemeztem, melyeket
a függő és független változó kapcsolatának erősségét jellemző determinációs együttható segítségével hasonlítottam össze (M6. Melléklet, M17. táblázat). Ennek alapján megállapítottam,
hogy az ELV(e)R-el szellőztetett helyiségben a huzatérzet szempontjából meghatározó magasságokban (derék, ülő és álló ember fejmagasság) számított szubjektív huzatérzeti szám síkbeli
átlagértéke másodfokú függvény szerint változik a légsebesség nagyságának változásával.
Az 50. ábrán bemutattam, hogy minél jobban növeljük a résbefúvó anemosztát távolsági
arányát, annál jobban romlik a helyiség minősítése a huzatkomfort szempontjából. Célszerű azt
is megvizsgálni, hogyan változik az adott kategóriába sorolható DR értékek százalékos aránya
a távolsági arány függvényében. Ennek vizsgálatára a (36) összefüggésben definiáltam a DRI
mennyiséget, melynek változása a résbefúvó távolsági arányának függvényében az 52. ábrán
látható a 95%-os megbízhatósági szinthez
tartozó hibasávokkal.
Ezen megfigyelhető, hogy az
ELV(e)R-el szellőztetett helyiség teljes
tartózkodási zónájában a vizsgált pontokban számított DR értékek 40÷70%-a „A”
tervezési kategóriába sorolható, 70÷90%a „B” kategóriába, míg 90÷100%-a „C”
kategóriába tartozik. A helyiségben található kiugró érték, tehát a legrosszabb mi52. ábra. A teljes tartózkodási zónára számolt DRI (𝒏 = 6,3 nősítés a „C” kategória, legjobb pedig
1/h; AR = 83,3). Az ábrán látható pontok átlagos hibakor- „A” kategória.
̅ = ± 5%.
látja 𝑯

- 78 -

A 7.2.4. alfejezetben bemutatott eredmények a 4. fejezetben ismertetett mérési beállítások,
valamint a 10. és a 12. táblázatban megadott mérési körülmények mellett érvényesek.

7.2.5. A tartózkodási zóna minősítése statisztikai alapokon
Az értekezés 7.1.5. alfejezetében bemutattam a tartózkodási zóna minősítését statisztikai
alapon, valamint azt is ismertettem, hogyan határozható meg a fluktuáló légsebességek százalékos aránya, mely információt ad egy adott magasság átszellőztetésének egyenletességéről.
Utóbbinak nemcsak a huzatkomfort, hanem a szennyezőanyag eloszlás szempontjából is jelentősége van.
Az 53. ábra lapján a kétoldali Abbepróba felhasználásával megállapítottam,
hogy az ELV(e)R-el szellőztetett helyiség releváns magasságaiban a fluktuáló
légsebességek százalékos aránya nem
független a résbefúvó anemosztát távolsági arányától (95%-os megbízhatósági
szinten). Minél távolabb helyezzük el a
résbefúvót a felfelülettől a tartózkodási
zóna irányába, annál jobban növekszik
53. ábra. A négy magasságban mért fluktuáló sebességérté- a fluktuáló sebességek százalékos arákek százalékos aránya (𝒏 = 6,3 1/h; AR = 83,3).
nya. Az erre vonatkozó 7. Tézis a 8. fejezetben olvasható.
Az 53. ábrán szereplő pontok vizsgálatához az általános regressziós próba alkalmazása során négyféle ismert függvény illeszkedését elemeztem, melyeket a függő és független változó
kapcsolatának erősségét jellemző determinációs együttható segítségével hasonlítottam össze
(M6. Melléklet, M18. táblázat). Ennek alapján megállapítottam, hogy az ELV(e)R-el szellőztetett helyiségben a huzatérzet szempontjából meghatározó magasságokban (boka, derék,
ülő és álló ember fejmagasság) a fluktuáló sebességek százalékos aránya másodfokú függvény szerint változik a résbefúvó szerkezet távolsági arányának változtatásával:
̅ = 7%),
𝐹′𝑏𝑜𝑘𝑎 = −7,19 ∙ 10−3 ∙ 𝑂𝑅 2 + 0,97 ∙ 𝑂𝑅 − 2,09 (𝑅 2 = 0,930; 𝐻
̅ = 5%),
F’derék = -6,50 ∙ 10−3 ∙ 𝑂𝑅2 + 1,08∙ 𝑂𝑅 + 0,06 (𝑅 2 = 0,981; 𝐻
̅ = 6%),
F’ülő fejmag. = −1,88 ∙ 10−2 ∙ 𝑂𝑅2 + 1,46∙ 𝑂𝑅 – 4,45 (𝑅 2 = 0,972; 𝐻

(43)

̅ = 10%).
F’álló fejmag. = 1,18 ∙ 10−3 ∙ 𝑂𝑅2 + 0,70∙ 𝑂𝑅 – 0,34 (𝑅 2 = 0,917; 𝐻

ahol 𝑭′ az adott magasságban kialakuló fluktuáló sebességek százalékos aránya, OR
̅ az átlagos hibaa résbefúvó szerkezet távolsági aránya, R2 a determinációs együttható, 𝑯
korlát.
A 7.2.5. alfejezetben bemutatott eredmények a 4. fejezetben ismertetett mérési beállítások,
valamint a 10. és a 12. táblázatban megadott mérési körülmények mellett érvényesek.
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7. 3. A befúvó oldalarányának változtatása
A befúvó oldalarányának hatását elemezve csupán a szellőztetéshez alkalmazott egysoros
résbefúvó szerkezet hosszát változtattam (L0 = 0,5÷1,0 m között), mialatt változott a rés oldalaránya (AR = 41,7÷83,3). A méréseimhez alkalmazott résbefúvó oldalarányokat a 6.3. fejezet
13. táblázatában ismertettem, melyeket a következő alfejezetekben változatlanul alkalmazok.
A légtechnikai gyakorlatban sokszor változó hosszúságú (oldalarányú) befúvószerkezeteket alkalmaznak (ld. M5. Melléklet). A változó résszélesség vizsgálata nem tárgya a doktori értekezésnek.

7.3.1. A légsebesség nagyságának vizsgálata
A légsebesség nagyságának ismerete a huzatkomfort tervezésére vonatkozó szabványok
miatt lényeges. A (27) összefüggéssel az ELV(e)R-el szellőztetett helyiség tartózkodási zónájának négy releváns magasságában számítottam az ott mért légsebességek síkbeli átlagát. Ez
azért lényeges, mivel a nemzetközi szabványok a tartózkodási zóna egészére, és nem annak
releváns magasságaira fogalmaznak meg ajánlásokat. Ráadásul, a szabványok a befúvási paraméterek változásának hatását sem veszik figyelembe a mért jellemzőkre.
Az 54. ábrán a tartózkodási zóna négy releváns magasságában számolt síkbeli átlagsebességet mutatja a résbefúvó anemosztát oldalarányának függvényében a két alesetre, az erre vonatkozó 6. Tézis pedig a 8. fejezetben olvasható. Az a) ábra az állandó befúvási térfogatáramra,
a b) ábra az állandó befúvási sebességre vonatkozik. A mérési pontok köré konfidencia-sávot
rajzoltam, melynek elkészítéséhez felhasználtam az adott magasságban mért légsebesség átlagának korrigált tapasztalati szórását, illetve a mérési pontok számát (N = 29 darab/magasság)
95%-os megbízhatósági szinten.

-

-

54. ábra. A négy magasságban mért légsebességek nagyságának síkbeli átlaga: a) állandó befúvási térfogatáram esetén, ha P(128 < 𝑽̇𝟎 < 132 m3/h) = 95%; b) állandó befúvási sebesség esetén, ha P(3,43 < v0 m/s <
3,45) = 95%. OR = 21,67.

Az 54. a) ábrán látható, hogy az ELV(e)R-el szellőztetett helyiség tartózkodási zónájában a huzatérzet szempontjából meghatározó magasságokban (boka, derék, ülő és álló
ember fejmagasság) ha a befúvási térfogatáram értéke állandó, miközben változik a résbefúvó szerkezet oldalaránya (AR = 45,8÷83,3 tartományban), csökken a légsebesség
nagyságának síkbeli átlaga az oldalarány függvényében.
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Ennek magyarázata a folytonossági tétellel függ össze, hiszen ha növeljük a résbefúvó
hosszát, akkor állandó befúvási térfogatáram mellett csökken a befújt levegő sebessége. Ezzel
szemben a b) ábrán – állandó befúvási sebesség alkalmazása mellett – a légsebesség síkbeli
átlaga a négy magasságban 0,14 ± 0,01 m/s (kétoldali Abbe-próba, P = 95%, N = 10 darab/magasság). Az a) ábrán megfigyelhető, hogy állandó befúvási térfogatáram esetén a bokamagasságban mért légsebesség mindenhol nagyobb a tartózkodási zóna többi magasságában mért értéktől (kétoldali Welch-próba, P = 95%, N = 10 darab/magasság).
Az általános regressziós próba alkalmazása során négyféle ismert függvény illeszkedését
elemeztem az 54. a) ábrán látható mérési pontokra. Az illesztett trendvonalakat a függő és független változó kapcsolatának erősségét jellemző determinációs együttható segítségével hasonlítottam össze (M6. Melléklet, M19. táblázat). A legjobb illeszkedést a másodfokú görbék
mutatták, melyek egyenletei:
̅ = 8%),
𝑣̅𝑏𝑜𝑘𝑎 = 1,09 ∙ 10−4 ∙ 𝐴𝑅 2 − 1,64 ∙ 10−2 ∙ 𝐴𝑅 + 0,80 (𝑅2 = 0,955; 𝐻

(44)

̅ = 10%),
𝑣̅𝑑𝑒𝑟é𝑘 = 9,67 ∙ 10−5 ∙ 𝐴𝑅2 - 1,45 ∙ 10−2 ∙ 𝐴𝑅 + 0,70 (𝑅 2 = 0,947; 𝐻

̅ a légsebesség nagyságának síkbeli átlaga, AR a résbefúvó szerkezet oldalaráahol 𝒗
̅ az átlagos hibakorlát.
nya, R2 a determinációs együttható, 𝑯
A légsebesség átlagának korrigált tapasztalati szórása a négy magasságban megadja a légsebesség síkbeli homogenitását. Az 55. a) ábrán a légsebesség síkbeli átlagának korrigált tapasztalati szórása látható az állandó befúvási térfogatáram esetén, a b) ábrán pedig az állandó
befúvási sebesség esetén.

-

-

55. ábra. A négy magasságban kialakuló síkbeli átlagsebesség szórása: a) állandó befúvási térfogatáram esetén, ha P(128 < 𝑽̇𝟎 < 132 m3/h) = 95%; b) állandó befúvási sebesség esetén, ha P(3,43 < v0 m/s < 3,45) = 95%.
OR = 21,67.

Az 55. a) ábrán látható, hogy a kétoldali Abbe-próba szerint az ELV(e)R-ű helyiség tartózkodási zónájának bokamagasságában a légsebesség átlagának szórása 0,04 ± 0,01 m/s
(P = 95%, N = 10 darab/magasság). Abban az esetben, ha a befúvási térfogatáram állandó,
miközben változik a résbefúvó szerkezet oldalaránya, akkor utóbbi mennyiség növelésével derékmagasságban, valamint ülő és álló ember fejmagasságban csökken a légsebesség
átlagának szórása minden mérési magasságban. A b) ábrán állandó befúvási sebesség esetén boka- és derékmagasságban, továbbá az ülő ember fejmagasságban a légsebesség átlagának szórása nem függ szignifikánsan a résbefúvó szerkezet oldalarányától.
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Ezzel szemben az álló ember fejmagasságban a szórás csökken az oldalarány növelésével az AR = 45,8÷83,3 tartományban.
Az 55. ábrán látható mérési pontok vizsgálatához az általános regressziós próbát alkalmaztam, melynek során négyféle ismert függvény illeszkedését elemeztem, melyeket a függő és
független változó kapcsolatának erősségét jellemző determinációs együttható segítségével hasonlítottam össze (M6. Melléklet, M20. és M21. táblázat). A légsebesség síkbeli átlagának
korrigált tapasztalati szórása másodfokú függvény szerint változik a résbefúvó anemosztát oldalarányának függvényében (természetesen azokban a magasságokban, ahol nem
konstans), melynek egyenletei:
𝑠 ∗ 𝑣̅á,á𝑙𝑙.

𝑡.á𝑟𝑎𝑚

̅ = 9%),
= −3,44 ∙ 10−5 ∙ 𝐴𝑅2 + 2,97 ∙ 10−3 ∙ 𝐴𝑅 + 0,04 (𝑅2 = 0,956; 𝐻

(45)

̅ = 9%),
s*𝑣̅á,á𝑙𝑙.𝑠𝑒𝑏. = -1,81 ∙ 10−4 ∙ 𝐴𝑅2 + 1,96∙ 10−2 𝐴𝑅 - 0,33 (𝑅 2 = 0,952; 𝐻

̅á a légsebesség síkbeli átlagának korrigált tapasztalati szórása, AR a résbeahol 𝒔∗ 𝒗
̅ az átlagos hibakorlát.
fúvó szerkezet oldalaránya, R2 a determinációs együttható, 𝑯

A légsebesség nagyságának módusza a teljes tartózkodási zónára számítva megadja az ott
leggyakrabban előforduló légsebesség értéket, mely aztán összehasonlítható az MSZ CR
1752:2000 és az MSZ EN ISO 7730:2006 szabványok sebességre vonatkozó ajánlásaival. A
módusz kapcsolatát a résbefúvó anemosztát oldalarányával az 56. ábrán mutatom be a 95%-os
megbízhatósági szinthez tartozó hibasávokkal, az erre vonatkozó 6. Tézis pedig a 8. fejezetben
olvasható.

-

-

56. ábra. A légsebesség nagyságának módusza a tartózkodási zónában: a) állandó befúvási térfogatáram esetén, ha P(128 < 𝑽̇𝟎 < 132 m3/h) = 95%; b) állandó befúvási sebesség esetén, ha P(3,43 < v0 m/s < 3,45) = 95%.
OR = 21,67.

Az 56. ábrán látható, hogy az ELV(e)R-el szellőztetett helyiség tartózkodási zónájában
a légsebesség nagyságának módusza nem függ a résbefúvó anemosztát oldalarányától
(kétoldali Abbe-próba, P = 95%, N = 10). Az a) ábrán, tehát állandó befúvási térfogatáram
mellett a módusz várható értéke 0,16 ± 0,04 m/s (95%-os megbízhatósági szinten). A b)
esetben, tehát amikor a befúvási sebesség állandó, a módusz várható értéke 0,10 ± 0,02 m/s
(95%-os megbízhatósági szinten). Összehasonlításképpen, az MSZ CR 1752:2000 szabvány
maximum 0,18 m/s sebességet, míg az MSZ EN ISO 7730:2006 szabvány maximum 0,12 m/s
sebességet javasol egy „A” kategóriás helyiség huzatkomfortjának tervezéséhez.
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A tartózkodási zóna komfortjának tervezésére szolgáló MSZ CR 1752:2000 és az MSZ EN
ISO 7730:2006 szabványok mindössze maximum értékeket javasolnak a sebesség nagyságára
vonatkozóan a helyiség kategória függvényében. Felmerül a kérdés, hogy az ELV(e)R esetén a
tartózkodási zónában kialakuló légsebesség nagysága ténylegesen hogyan viszonyul a szabványok ajánlásaihoz. A (30) összefüggésben ezért definiáltam a légsebesség indexet (LI), mely
figyelembe veszi az ELV(e)R-el szellőztetett helyiség tartózkodási zónájában ténylegesen kialakuló légsebességek százalékos eltérést a szabványoktól. A légsebesség indexeket a résbefúvó oldalarányának függvényében az 57-58. ábra mutatja a 95%-os megbízhatósági szinthez
tartozó hibasávokkal.

-

-

57. ábra. A légsebesség indexek a tartózkodási zónában állandó befúvási térfogatáram esetén, ha P(128 < 𝑽̇𝟎
̅ = 5%.
< 132 m3/h) = 95%. OR = 21,67. Az ábrán látható pontok átlagos hibakorlátja 𝑯

-

-

58. ábra. A légsebesség indexek a tartózkodási zónában állandó befúvási sebesség esetén, ha P(3,43 < v0 m/s <
̅ = 4%.
3,45) = 95%. OR = 21,67. Az ábrán látható pontok átlagos hibakorlátja 𝑯

Az 57. ábrán látható, hogy állandó befúvási térfogatáram biztosítása mellett a légsebesség
indexek növekednek az oldalarány növelésével (95%-os megbízhatósági szinten). Ennek oka
az, hogy a kontinuitási egyenletből adódóan a réshossz növelésével csökken a befújt légsebesség értéke, ezáltal csökken a tartózkodási zónában kialakuló sebesség nagysága is.
Az 58. ábrán megfigyelhető, hogy állandó befúvási sebesség esetén a légsebesség indexek
kis mértékben csökkennek a résbefúvó anemosztát oldalarányának növelésével (95%-os megbízhatósági szinten).
A 7.3.1. alfejezetben bemutatott eredmények a 4. fejezetben ismertetett mérési beállítások,
valamint a 10. és a 13. táblázatban megadott mérési körülmények mellett érvényesek.
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7.3.2. A fluktuáló sebességkomponens elemzése
A 7.3.1. alfejezetben vizsgált légsebesség nagysága mellett a másik lényeges sebességöszszetevő az időben ingadozó komponens (RMS sebesség). Ennek jelentősége abban áll, hogy ez
a sebességkomponens az egyik fő felelőse a huzatérzet kiváltásának. A (31) összefüggéssel
ebben az esetben is számítottam az RMS légsebesség komponens síkbeli átlagát a tartózkodási
zóna négy releváns magasságában. Az eredményt az 59. ábra tartalmazza a 95%-os megbízhatósági szinthez tartozó hibasávokkal, az erre vonatkozó 6. Tézis pedig a 8. fejezetben olvasható.

-

-

59. ábra. Az RMS légsebesség síkbeli átlaga: a) állandó befúvási térfogatáram esetén, ha P(128 < 𝑽̇𝟎 < 132
m3/h) = 95%; b) állandó befúvási sebesség esetén, ha P(3,43 < v0 m/s < 3,45) = 95%. OR = 21,67.

Az 59. ábrán látható, hogy ELV(e)R-el szellőztetett helyiségben a négy releváns magasságban kialakuló RMS sebességkomponens síkbeli átlaga nem függ szignifikánsan a résbefúvó anemosztát oldalarányától sem állandó befúvási térfogatáram, sem pedig állandó
befúvási sebesség esetén az AR = 45,8÷83,3 tartományban (kétoldali Abbe-próba, P = 95%,
N = 10 darab/magasság). Az RMS sebesség síkbeli átlagának várható értéke az a) esetben
állandó befúvási térfogatáram esetén 0,06 ± 0,01 m/s; míg a b) esetben állandó befúvási
sebesség esetén 0,045 ± 0,005 m/s (95%-os megbízhatósági szinten).
Az RMS légsebesség és a sebesség nagysága közötti kapcsolatot a 60. ábra mutatja.

60. ábra. Az RMS légsebesség kapcsolata a sebesség nagyságával: a) állandó befúvási térfogatáram esetén, ha
P(128 < 𝑽̇𝟎 < 132 m3/h) = 95%; b) állandó befúvási sebesség esetén, ha P(3,43 < v0 m/s < 3,45) = 95%. Érvé̅ = 10%.
nyességi tartomány: AR = 41,7÷83,3; OR = 21,67. Az ábrán látható pontok átlagos hibakorlátja 𝑯
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A 60. a) ábrán megfigyelhető, hogy az ELV(e)R-el szellőztetett helyiség tartózkodási zónájának négy releváns magasságában az RMS légsebesség lineárisan növekszik az ott kialakuló
sebesség nagyságának növekedésével (M6. Melléklet, M22. táblázat). Ez az eredmény abban
az esetben igaz, ha a befúvási térfogatáram állandó. Az eredmény magyarázata logikus, hiszen
ebben az esteben a kontinuitási egyenletből adódóan a réshossz növeléséves nő a befújt légsebesség is, amely növeli a tartózkodási zónában kialakult légsebességet.
A 60. b) ábrán az állandó befúvási sebesség esetében azt látjuk, hogy az RMS sebességkomponens síkbeli átlaga nem függ a tartózkodási zónában kialakuló sebesség nagyságától
(kétoldali Abbe-próba, P = 95%, N = 10 darab/magasság).
A 7.3.2. alfejezetben bemutatott eredmények a 4. fejezetben ismertetett mérési beállítások,
valamint a 10. és a 13. táblázatban megadott mérési körülmények mellett érvényesek.

7.3.3. A turbulencia-fok elemzése
A tartózkodási zóna egy pontjában mért turbulencia-fok időbeli átlagértékéből a (33) öszszefüggés felhasználásával számítottam a síkbeli átlagot a releváns mérési magasságokban. Az
eredményt a 61. ábrán ábrázoltam a 95%-os megbízhatósági szinthez tartozó hibasávokkal, az
erre vonatkozó 6. Tézis pedig a 8. fejezetben olvasható.

-

-

61. ábra. A turbulencia-fok síkbeli átlaga: a) állandó befúvási térfogatáram esetén, ha P(128 < 𝑽̇𝟎 < 132
m3/h) = 95%; b) állandó befúvási sebesség esetén, ha P(3,43 < v0 m/s < 3,45) = 95%. OR = 21,67.

A 61. ábrán látható, hogy az ELV(e)R-el szellőztetett helyiség tartózkodási zónájának
boka, derék, ülő és álló ember fejmagasságában a turbulencia-fok síkbeli átlaga nem függ
a résbefúvó anemosztát oldalarányától az AR = 45,8÷83,3 tartományban (kétoldali Abbepróba, P = 95%, N = 10 darab/magasság). A turbulencia-fok várható értéke 35 ± 5% (95%os megbízhatósági szinten).
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A turbulencia-fok módusza a teljes tartózkodási zónában a 62. ábrán látható.

-

-

62. ábra. A turbulencia-fok módusza a tartózkodási zónában: a) állandó befúvási térfogatáram esetén, ha
P(128 < 𝑽̇𝟎 < 132 m3/h) = 95%; b) állandó befúvási sebesség esetén, ha P(3,43 < v0 m/s < 3,45) = 95%. OR =
21,67.

A 62. a) ábrán látható, hogy állandó befúvási térfogatáram esetén az ELV(e)R-el szellőztetett helyiség tartózkodási zónájában mért turbulencia-fok módusza lineárisan nő az oldalarány
növelésével (M6. Melléklet, M23. táblázat). Ezzel szemben a b) ábrán, tehát amikor a befúvási
sebesség állandó, a turbulencia-fok módusza nem függ a résbefúvó anemosztát oldalarányától
az AR = 45,8÷83,3 tartományban (kétoldali Abbe-próba, P = 95%, N = 10 darab/magasság).
A huzatkomfort tervezésére vonatkozó MSZ EN ISO 7730:2006 szabvány ajánlása szerint
a szubjektív huzatérzeti szám (DR) számításához javasolt turbulencia-fok hígításos légvezetési
rendszer alkalmazása esetén 10; 20; 40, illetve 60% (ld. 2. fejezet, 4. ábra). A szabvány azonban
nem tér ki arra, hogy adott légvezetési rendszer alkalmazása esetén a tartózkodási zónában kialakuló turbulencia-fok értékek mennyiben térnek el a szabvány által javasolt kategóriáktól.
Bevezettem ezért a turbulencia-fok indexet (TuI), melyet a (34) összefüggéssel definiáltam. A
turbulencia-fok indexeket a 63. ábrán mutatom be.

-

-

63. ábra. A turbulencia-fok indexek a tartózkodási zónában állandó befúvási térfogatáram esetén, ha P(128 <
𝑽̇𝟎 < 132 m3/h) = 95% (bal oldali ábra); illetve állandó befúvási sebesség esetén, ha P(3,43 < v0 m/s < 3,45) =
̅ = ±6%.
95% (jobb oldali ábra). OR = 21,67. Az ábrán látható pontok átlagos hibakorlátja 𝑯

A 63. ábra bal oldalán látható, hogy az ELV(e)R-el szellőztetett helyiség tartózkodási zónájában mért turbulencia-fokok 65-85%-a 20% és 40% közötti tartományba esik.
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Ezt követi a 40-60% közötti tartomány, majd legkisebb hányada 10-20% közé tartozik,
illetve kiesik az MSZ EN ISO 7730:2006 szabvány által ajánlott tartományból. Ez az eredmény
az állandó befúvási térfogatáram esetére érvényes az AR = 45,8÷83,3 tartományban.
A 63. ábra jobb oldalán megfigyelhető, hogy a turbulencia-fokok 60-80%-a 20% és 40%
közötti intervallumba tartozik, a 20%-a pedig a 40-60% közötti tartományba tartozik, a többi a
10-20%-os intervallumba sorolható, míg egészen kis hányada kiesik az MSZ EN ISO
7730:2006 szabvány által ajánlott tartományból. Ez az eredmény az állandó befúvási sebesség
esetére érvényes az AR = 45,8÷83,3 tartományban.
A turbulencia-foknak és a légsebesség nagyságának kapcsolata a 64. ábrán látható a 95%os megbízhatósági szinthez tartozó hibasávokkal.

64. ábra. A turbulencia-fok síkbeli átlagának kapcsolata a légsebesség nagyságával: a) állandó befúvási térfogatáram esetén, ha P(128 < 𝑽̇𝟎 < 132 m3/h) = 95%; b) állandó befúvási sebesség esetén, ha P(3,43 < v0 m/s <
3,45) = 95%. Érvényességi tartomány: AR = 41,7÷83,3; OR = 21,67. Az ábrán látható pontok átlagos hibakor̅ = ±11%.
látja 𝑯

A 64. a) ábra alapján megállapítható, hogy állandó befúvási térfogatáram esetén a tartózkodási zóna négy releváns magasságában mért turbulencia-fok síkbeli átlaga nem függ az ott
kialakult sebesség nagyságától (kétoldali Abbe-próba, P = 95%, N = 10 darab/magasság). Ezzel
szemben a b) ábrán állandó befúvási sebességnél a turbulencia-fok síkbeli átlaga csökken a
sebesség nagyságának növekedésével (M6. Melléklet, M24. táblázat). A turbulencia-fok síkbeli
átlagának és a sebesség nagyságának kapcsolatára a lineáris trend illeszkedik a legjobban.
A 7.3.3. alfejezetben bemutatott eredmények a 4. fejezetben ismertetett mérési beállítások,
valamint a 10. és a 13. táblázatban megadott mérési körülmények mellett érvényesek.

7.3.4. A szubjektív huzatérzeti szám értékelése
A tartózkodási zóna négy releváns magasságában mért sebesség nagyságából, turbulenciafokból és száraz hőmérsékletből a (35) összefüggés segítségével mind a négy jellemző magasságban számítottam a szubjektív huzatérzeti szám síkbeli átlagát. Az eredményt a 65. ábra mutatja, az erre vonatkozó 6. Tézis pedig a 8. fejezetben olvasható. A szubjektív huzatérzeti
szám síkbeli átlaga nem függ a résbefúvó anemosztát oldalarányától (kétoldali Abbe-próba,
P = 95%, N = 10 darab/magasság).
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A szubjektív huzatérzeti szám várható értéke állandó befúvási térfogatáram esetében
17% ± 3%; míg állandó befúvási sebesség esetén 10% ± 3% (95%-os megbízhatósági
szinten). A DR síkbeli átlaga eltér egymástól az egyes magasságokban az AR = 45,8÷83,3
tartományban (kétoldali Welch-próba, P = 95%, N = 10 darab/magasság).

-

-

65. ábra. A négy releváns magasságban számolt DR síkbeli átlaga: a) állandó befúvási térfogatáram esetén,
ha P(128 < 𝑽̇𝟎 < 132 m3/h) = 95%; b) állandó befúvási sebesség esetén, ha P(3,43 < v0 m/s < 3,45) = 95%. OR
= 21,67.

A 7.3.4. alfejezetben bemutatott eredmények a 4. fejezetben ismertetett mérési beállítások,
valamint a 10. és a 13. táblázatban megadott mérési körülmények mellett érvényesek.

7.3.5. A tartózkodási zóna minősítése statisztikai alapokon
Az értekezés 7.1.5. alfejezetében bemutattam a tartózkodási zóna minősítését statisztikai
alapon, valamint azt is ismertettem, hogyan határozható meg a fluktuáló légsebességek százalékos aránya, mely információt ad egy adott magasság átszellőztetésének egyenletességéről.
Utóbbinak nemcsak a huzatkomfort, hanem a szennyezőanyag eloszlás szempontjából is jelentősége van. A fluktuáló sebességértékek százalékos arányát a 66. ábra szemlélteti, az erre vonatkozó 7. Tézis pedig a 8. fejezetben olvasható.

-

-

66. ábra. A fluktuáló sebességértékek százalékos aránya: a) állandó befúvási térfogatáram esetén, ha P(128 <
𝑽̇𝟎 < 132 m3/h) = 95%; b) állandó befúvási sebesség esetén, ha P(3,43 < v0 m/s < 3,45) = 95%. OR = 21,67.

- 88 -

A 66. ábrán megfigyelhető, hogy az ELV(e)R-el szellőztetett helyiségben a fluktuáló
légsebességek százalékos aránya derékmagasságban 22% ± 5%, míg a többi magasságban 41% ± 4% az AR = 45,8÷83,3 tartományban (kétoldali Abbe-próba, P = 95%, N = 10
darab/magasság).
A 7.3.5. alfejezetben bemutatott eredmények a 4. fejezetben ismertetett mérési beállítások,
valamint a 10. és a 13. táblázatban megadott mérési körülmények mellett érvényesek.
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8. Új tudományos eredmények
Az érintőleges légvezetési rendszerű (továbbiakban ELV(e)R) helyiségek szellőztetését
szolgáló részlegesen korlátozott légsugárnak (továbbiakban SARK(o)L) a helyiség határoló
szerkezeteire való feltapadása jelentősen meghatározza a helyiségben kialakuló sebességeloszlást és a huzatérzetet. A légsugár komfortterekben történő feltapadására az épületgépészeti alkalmazásokra jellemző befúvási Reynolds szám (Re0), befúvó beépítés (OR) és geometria (AR)
függvényében a szakirodalomban dokumentált vizsgálatok kiegészítendőek az ELV(e)R-re.
Ennek megfelelően termisztoros szondával mértem a sebesség nagyságát a légsugárban, majd
a sebességmező elemzésével megállapítottam a légsugár tapadási pontjának helyét. A tapadási
pont és a befúvás közötti függőleges távolságot (yt) a résbefúvó szerkezet névleges szélességére
(s0) vonatkoztatva a relatív tapadási távolságot (yt/s0) kapjuk eredményül, melynek kapcsolatát
a befúvási paraméterekkel az első három tézispontban fogalmazom meg. A tézisekkel kapcsolatos publikációknál számít a szerzők sorrendje a beazonosíthatóság miatt. Az első három tézisponthoz kapcsolódik az 1. segédábra.

1. segédábra. Az ELV(e)R működésének szemléltetése. Itt h a résbefúvó faltól mért távolsága, x, y és z a három koordinátairány, p1 és p2 pedig a nyomások.

Valamennyi tézisponthoz kapcsolódnak olyan empirikus összefüggések, melyeknél a megfelelően illeszkedő trend kiválasztása során figyelembe veszem a korábbi szakirodalmi eredményeket, melyekben többnyire másodfokú összefüggésekkel írták le a légsebesség és a turbulencia-fok változását. Mivel az R2 determinációs együttható valamennyi mérésértékelő szoftverben megtalálható, így a gyakorló mérnök számára is szemléletes az egyes illeszkedő trendek
ez alapján történő összehasonlítása. Annak érdekében, hogy a tézispontokban bemutatandó empirikus konstansok és összefüggések a gyakorló mérnökök számára is hasznos információt szol̅ ) is. Ez a konzervatív
gáltassanak a megbízhatóságról, megadok egy átlagos hibakorlátot (𝐻
módon megadott hiba (a precízen illesztett konfidencia-sávokon túlmenően) a teljes érvényességi tartományra átlagolt érték lesz, mely tájékoztató adat a gyakorló mérnökök részére.
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1. Tézis
Az érintőleges légvezetési rendszerű helyiségben a szellőztetésre alkalmas részlegesen
korlátozott légsugár falfelületen kialakuló relatív tapadási helye egysoros résbefúvó szerkezet alkalmazása esetén az Re0 = (2,33÷5,00)∙103 tartományban a befúvási Reynolds
számtól függetlenül yt/s0 = 128 ± 4 (95%-os megbízhatósági szintű értékelés alapján).
[Both-Goda 2011; Both-Szánthó 2015 (3); Both-Goda-Szánthó 2015; Both-Szánthó 2016
(2)]
Az 1. tézisben szereplő mennyiségek: Re0 a befúvási Reynolds szám, mely 𝑅𝑒0 =

v0 𝑠0
𝜈

, ahol

v0 a befúvási légsebesség (m/s), s0 a résbefúvó szélesége (s0 = 0,012 m), ν a levegő kinematikai
viszkozitása (m2/s), yt a tapadási pont távolsága a befúvástól m-ben.
A relatív tapadási távolság befúvási Reynolds számtól való függetlensége összhangban van
a korábbi szakirodalom Re0 > 104 befúvási Reynolds számok esetére tett korábbi megállapításaival. Az irodalmi eredmények így kiterjeszthetők az épületgépészeti gyakorlatban alkalmazott alacsony befúvási Reynolds számú ELV(e)R-re is Re0 = (2,33÷5,00)∙103 tartományban,
mely 60÷170 m3/h befúvási térfogatáram intervallumnak felel meg.

A SARK(o)L felületre való tapadásának és a résbefúvó szerkezet távolsági arányának kapcsolatát a 2. Tézis foglalja össze.
2. Tézis
Az érintőleges légvezetési rendszerű helyiségben a szellőztetésre alkalmas részlegesen
korlátozott légsugár falfelületen kialakuló relatív tapadási helye és az alkalmazott egysoros résbefúvó szerkezet távolsági aránya közötti kapcsolat lineáris összefüggéssel közelíthető. A közelítés elfogadható 95%-os megbízhatósági szinten az OR = 5,83÷38,33 tartományban az alábbi összefüggéssel:
𝑦𝑡
̅ = ± 8% ).
= 3,42 ∙ 𝑂𝑅 + 25,29 (𝑅 2 = 0,984; 𝐻
𝑠0

(1)

[Both-Goda 2015; Both-Szánthó-Goda 2015; Both-Szánthó 2016 (2)]
A 2. tézisben szereplő mennyiségek: yt/s0 a relatív tapadási távolság, yt a tapadási pont és
a befúvás közötti függőleges távolság m-ben, s0 az alkalmazott résbefúvó szerkezet névleges
szélessége (s0 = 0,012 m), OR = h/s0 a résbefúvó távolsági aránya, ahol h a rés faltól mért
̅ az összefüggés átlagos hibakorvízszintes távolsága m-ben, R2 a determinációs együttható, 𝐻
látja.
A SARK(o)L tapadási távolságának változását a befúvószerkezet távolsági arányának
függvényében eddig csak Re0 > 104 befúvási Reynolds szám mellett, félvégtelen térben vizsgálták. Így a korábbi irodalmi eredmények kiterjeszthetők az épületgépészeti gyakorlatban alkalmazott ELV(e)R-re.
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A 2. Tézis jelentősége a gyakorlati alkalmazások számára ott jelentkezik, ahol a résbefúvó
szerkezetet belsőépítészeti megfontolások miatt a falfelülettől különböző távolságokban építik
be.

A SARK(o)L felületre való tapadásának és a résbefúvó szerkezet oldalarányának kapcsolatára a 3. Tézis vonatkozik.
3. Tézis
Az érintőleges légvezetési rendszerű helyiségben a szellőztetésre alkalmas részlegesen
korlátozott légsugár falfelületen kialakuló relatív tapadási helye egysoros résbefúvó szerkezet alkalmazása esetén az AR = 41,7÷83,3 tartományban a résbefúvó oldalarányától
függetlenül yt/s0 = 121 ± 4 (95%-os megbízhatósági szintű értékelés alapján). [Goda-Both
2013; Both-Szánthó 2014; Both és mtsai 2017 (2)]
A 3. tézisben szereplő mennyiségek: yt/s0 a relatív tapadási távolság, yt a tapadási pont és
a befúvás közötti függőleges távolság m-ben, s0 az alkalmazott résbefúvó szerkezet névleges
szélessége (s0 = 0,012 m), AR = L0/s0 az Aspect Ratio (oldalarány), L0 a résbefúvó hossza.
A SARK(o)L tapadási távolságának változását a befúvószerkezet oldalarányának függvényében eddig csak Re0 > 104 befúvási Reynolds szám mellett, félvégtelen térben vizsgálták. Így
a korábbi irodalmi eredmények kiterjeszthetők az épületgépészeti gyakorlatban alkalmazott
ELV(e)R-re.
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Az ELV(e)R-el szellőztetett helyiség tartózkodási zónájának négy releváns magasságában (boka, derék, ülő
és álló ember fejmagasság) irányfüggetlen, hőgömbös szondával mértem a
levegőmozgást meghatározó turbulens
jellemzőket (légsebesség nagysága,
légsebesség időben ingadozó összetevője és a turbulencia-fok) a 2. segédábra szerinti pontokban.

2. segédábra. A vizsgálati helyiség kétdimenziós nézetrajzai a tartózkodási zóna méreteivel és a mérési pontokkal a huzatkomfort elemzéséhez. Itt x, y és z a három koordinátairányt jelöli.

A huzatérzetet meghatározó turbulens jellemzők kapcsolatát a helyiség légcsereszámával a 4.
Tézis tartalmazza.
4. Tézis
Az érintőleges légvezetési rendszerű helyiség légcsereszáma és a huzatérzet szempontjából meghatározó magasságokban (boka, derék, ülő és álló ember fejmagasság) kialakuló
légsebesség nagysága, átlagának szórása, terjedelme, időben ingadozó összetevője közötti
kapcsolat másodfokú összefüggéssel közelíthető. A közelítés elfogadható 95%-os szinten
az n = 2,4÷6,7 1/h légcsereszám tartományban (mely 60÷170 m3/h befúvási térfogatáram
intervallumnak felel meg). A helyiség komfortminősítését befolyásoló szubjektív huzatérzeti szám nem függ szignifikánsan a légcsereszámtól az n = 2,4 és 5,6 1/h közötti tartományban egysoros résbefúvó szerkezet alkalmazása esetén (95%-os megbízhatósági
szintű értékelés alapján). [Both-Szánthó 2015 (2); Both-Szánthó-Goda 2016 (1); BothSzánthó-Goda 2016 (2); Both-Szánthó-Goda 2017 (1)]
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A 4. tézisben szereplő mennyiségek: n a helyiség légcsereszáma (1/óra), mely a helyiségbe
juttatott szellőző levegő térfogatáramának és a helyiség köbtartalmának aránya.
A szellőzéstechnikai szakirodalom az átlagsebesség és a légcsereszám közötti kapcsolatot
lineárisnak írja le, ahol a megállapítások viszont nem ELV(e)R-re vonatkoznak. A 4. Tézis
gyakorlati alkalmazásának a változó befúvási térfogatáramú légtechnikai rendszereknél van jelentősége, ahol a huzatérzetet meghatározó komfortparaméterek a tervezési fázisban becsülhetők az ELV(e)R-ű helyiség légcsereszámának függvényében.
A légsebesség nagysága és a légcsereszám közötti kapcsolat az alábbi:
̅ = ± 11%),
𝑣̅𝑏𝑜𝑘𝑎 = 5,86 ∙ 10−3 𝑛2 − 2,11 ∙ 10−2 𝑛 + 0,13 (𝑅 2 = 0,958; 𝐻
̅ = ± 8%),
𝑣̅𝑑𝑒𝑟é𝑘 = 2,98 ∙ 10−3 𝑛2 - 7,46 ∙ 10−3 𝑛 + 0,09 (𝑅 2 = 0,969; 𝐻
̅ = ± 7%),
𝑣̅ü𝑙ő 𝑓𝑒𝑗𝑚𝑎𝑔. = 3,22 ∙ 10−3 𝑛2 - 6,84 ∙ 10−3 𝑛 + 0,07 (𝑅 2 = 0,983; 𝐻

(2)

̅ = ± 6%),
𝑣̅á𝑙𝑙ó 𝑓𝑒𝑗𝑚𝑎𝑔. = 6,17 ∙ 10−3 𝑛2 - 3,03 ∙ 10−2 𝑛 + 0,12 (𝑅 2 = 0,980; 𝐻

ahol 𝑣̅ az adott magasságban mért légsebességek síkbeli átlaga, n a helyiség légcsereszáma,
̅ az összefüggés átlagos hibakorlátja.
R a determinációs együttható, 𝐻
2

A légsebesség síkbeli átlagának szórása és a légcsereszám közötti kapcsolat:
̅ = ± 10%),
𝑠 ∗ 𝑣̅𝑏𝑜𝑘𝑎 = 1,05 ∙ 10−3 𝑛2 – 1,67 ∙ 10−3 𝑛 + 0,02 (𝑅2 = 0,891; 𝐻
̅ = ± 9%),
̅𝑑𝑒𝑟é𝑘 = 4,85 ∙ 10−3 𝑛2 − 2,46 ∙ 10−2 𝑛 + 0,07 (𝑅 2 = 0,978; 𝐻
𝑠∗𝑣
̅ = ± 7%),
𝑠 ∗ 𝑣̅ü𝑙ő 𝑓𝑒𝑗𝑚𝑎𝑔. = 4,42 ∙ 10−3 𝑛2 - 2,22 ∙ 10−2 𝑛 + 0,08 (𝑅 2 = 0,969; 𝐻

(3)

̅ = ± 7%),
𝑠 ∗ 𝑣̅á𝑙𝑙ó 𝑓𝑒𝑗𝑚𝑎𝑔. = 7,58 ∙ 10−3 𝑛2 - 5,31 ∙ 10−3 𝑛 + 0,14 (𝑅 2 = 0,956; 𝐻

ahol 𝑠 ∗ 𝑣̅ az adott magasságban mért légsebességek síkbeli átlagának szórása, n a helyiség
̅ az összefüggés átlagos hibakorlátja.
légcsereszáma, R2 a determinációs együttható, 𝐻
A légsebesség terjedelme és a légcsereszám közötti összefüggés az alábbi:
𝑣á,𝑡𝑒𝑟,𝑏𝑜𝑘𝑎 = 6,55 ∙ 10−3 𝑛2 − 2,68 ∙ 10−2 𝑛 + 0,12 (𝑅2 = 0,970; 𝐻 = 8%),
𝑣á,𝑡𝑒𝑟,𝑑𝑒𝑟é𝑘 = 1,68 ∙ 10−2 𝑛2 − 0,08𝑛 + 0,28 (𝑅2 = 0,977; 𝐻 = 8%),
𝑣á,𝑡𝑒𝑟,ü𝑙ő 𝑓𝑒𝑗𝑚𝑎𝑔. = 1,65 ∙ 10−2 𝑛2 - 0,08𝑛 + 0,33 (𝑅 2 = 0,970; 𝐻 = 9%),

(4)

𝑣á,𝑡𝑒𝑟,á𝑙𝑙ó 𝑓𝑒𝑗𝑚𝑎𝑔. = 2,92 ∙ 10−2 𝑛2 − 0,20𝑛 + 0,57 (𝑅2 = 0,894; 𝐻 = 11%),

ahol 𝑣á,𝑡𝑒𝑟 az adott magasságban mért légsebesség nagyságának terjedelme, n a helyiség
̅ az összefüggés átlagos hibakorlátja.
légcsereszáma, R2 a determinációs együttható, 𝐻
A légsebesség időben ingadozó összetevője és a légcsereszám közötti összefüggés:
̅ = ± 7%),
𝑣̅𝑅𝑀𝑆,𝑏𝑜𝑘𝑎 = 1,58 ∙ 10−3 𝑛2 − 5,78 ∙ 10−3 𝑛 + 0,03 (𝑅2 = 0,964; 𝐻
̅ = ± 7%),
𝑣̅𝑅𝑀𝑆,𝑑𝑒𝑟é𝑘 = 6,38 ∙ 10−4 𝑛2 + 1,44 ∙ 10−3 𝑛 + 0,02 (𝑅2 = 0,965; 𝐻
̅ = ± 8%),
𝑣̅𝑅𝑀𝑆,ü𝑙ő 𝑓𝑒𝑗𝑚𝑎𝑔. = 3,98 ∙ 10−4 𝑛2 + 3,87 ∙ 10−3 𝑛 + 0,02 (𝑅 2 = 0,921; 𝐻
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(5)

̅ = ± 13%),
𝑣̅𝑅𝑀𝑆,á𝑙𝑙ó 𝑓𝑒𝑗𝑚𝑎𝑔. = 7,26 ∙ 10−4 𝑛2 + 2,45 ∙ 10−3 𝑛 + 0,01 (𝑅 2 = 0,893; 𝐻

ahol 𝑣̅𝑅𝑀𝑆 az adott magasságban mért időben ingadozó sebességkomponensek síkbeli át̅ az összefüggés átlagos hilaga, n a helyiség légcsereszáma, R2 a determinációs együttható, 𝐻
bakorlátja.

A huzatérzetet meghatározó mennyiségek kapcsolatát a résbefúvó szerkezet távolsági arányával az 5. Tézis tartalmazza.
5. Tézis
Az érintőleges légvezetési rendszerű helyiségben a szellőztetéshez alkalmazott egysoros résbefúvó szerkezet távolsági aránya és a huzatérzet szempontjából meghatározó magasságokban (boka, derék, ülő és álló ember fejmagasság) kialakuló légsebesség nagysága,
átlagának szórása, időben ingadozó összetevője, a turbulencia-fok, a szubjektív huzatérzeti szám közötti kapcsolat másodfokú összefüggéssel közelíthető. A közelítés elfogadható
95%-os szinten az OR = 5,83÷38,33 távolsági arány tartományban. A bokamagasságban
az előbb felsorolt turbulens szellőzési jellemzők nem függenek szignifikánsan a távolsági
aránytól (95%-os megbízhatósági szintű értékelés alapján). [Both-Szánthó 2016 (1); BothSzánthó-Goda 2016 (1); Both-Szánthó 2017; Both és mtsai 2017 (1)]
Az 5. tézisben szereplő mennyiségek: OR = h/s0 a résbefúvó távolsági aránya, ahol s0 a
résbefúvó szerkezet névleges szélessége (s0 = 0,012 m), h a résbefúvó faltól mért vízszintes
távolsága m-ben.
A tartózkodási zóna egészére vonatkozó légsebesség nagysága és a résbefúvó távolsági
aránya közötti kapcsolat az alábbi:
̅ = ± 12%),
𝑣̅ = 3,63 ∙ 10−5 ∙ 𝑂𝑅 2 + 9,05 ∙ 10−4 ∙ 𝑂𝑅 + 0,11 (𝑅 2 = 0,962; 𝐻

(6)

ahol 𝑣̅ a síkbeli átlagsebesség, OR a résbefúvó szerkezet távolsági aránya, R2 a determiná̅ az összefüggés átlagos hibakorlátja.
ciós együttható, 𝐻
A tartózkodási zóna egészére vonatkozó légsebesség átlagának szórása és a résbefúvó távolsági aránya közötti kapcsolat az alábbi:
̅ = 10%),
𝑠 ∗ 𝑣̅á = −3,38 ∙ 10−5 ∙ 𝑂𝑅 2 + 4,46 ∙ 10−3 ∙ 𝑂𝑅 + 0,02 (𝑅 2 = 0,981; 𝐻

(7)

ahol 𝑠 ∗ 𝑣̅á a síkbeli átlagsebesség korrigált tapasztalati szórása, OR a résbefúvó szerkezet
̅ az összefüggés átlagos hibakorlátja.
távolsági aránya, R2 a determinációs együttható, 𝐻
A tartózkodási zóna egészére vonatkozó légsebesség időbeli ingadozása és a résbefúvó
távolsági aránya közötti kapcsolat az alábbi:
̅ = 8%),
𝑣̅𝑅𝑀𝑆 = −3,24 ∙ 10−6 ∙ 𝑂𝑅 2 + 1,54 ∙ 10−3 ∙ 𝑂𝑅 + 0,02 (𝑅 2 = 0,960; 𝐻

(8)

ahol 𝑣̅𝑅𝑀𝑆 a síkbeli RMS átlagsebesség, OR a résbefúvó szerkezet távolsági aránya, R2 a
̅ az összefüggés átlagos hibakorlátja.
determinációs együttható, 𝐻
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A tartózkodási zóna egészére vonatkozó turbulencia-fok és a résbefúvó távolsági aránya
közötti kapcsolat az alábbi:
̅̅̅̅
̅ = 8%),
𝑇𝑢 = 2,24 ∙ 10−3 ∙ 𝑂𝑅 2 + 0,20 ∙ 𝑂𝑅 + 32,3 (𝑅 2 = 0,958, 𝐻

(9)

̅̅̅̅ a turbulencia-fok síkbeli átlaga, OR a résbefúvó szerkezet távolsági aránya, R2 a
ahol 𝑇𝑢
̅ az összefüggés átlagos hibakorlátja.
determinációs együttható, 𝐻
A tartózkodási zóna egészére vonatkozó szubjektív huzatérzeti szám és a résbefúvó távolsági aránya közötti kapcsolat az alábbi:
̅̅̅̅
̅ = 11%),
𝐷𝑅 = 1,39 ∙ 10−3 ∙ 𝑂𝑅 2 + 0,50 ∙ 𝑂𝑅 + 3,16 (𝑅2 = 0,966; 𝐻

(10)

̅̅̅̅ a szubjektív huzatérzeti szám síkbeli átlaga, OR a résbefúvó szerkezet távolsági
ahol 𝐷𝑅
2
̅ az összefüggés átlagos hibakorlátja.
aránya, R a determinációs együttható, 𝐻
Az 5. Tézis jelentősége a gyakorlati alkalmazások számára ott jelentkezik, ahol a résbefúvó
szerkezetet belsőépítészeti megfontolások miatt a falfelülettől különböző távolságokban építik
be. Ekkor a huzatérzetet meghatározó komfortparaméterek a tervezési fázisban becsülhetők az
ELV(e)R-ű helyiségben alkalmazott résbefúvó szerkezet beépítési pozíciójának függvényében.

A résbefúvó szerkezet oldalarányának változása és a huzatérzetet befolyásoló szellőzési
jellemzők közötti kapcsolatra az alábbi tézis fogalmazható meg.
6. Tézis
Az érintőleges légvezetési rendszerű helyiségben a szellőztetéshez alkalmazott egysoros résbefúvó szerkezet oldalaránya és a huzatérzet szempontjából meghatározó magasságokban (boka, derék, ülő és álló ember fejmagasság) kialakuló légsebesség nagysága
közötti kapcsolat másodfokú összefüggéssel közelíthető. A közelítés elfogadható 95%-os
szinten az AR = 45,8÷83,3 oldalarány tartományban állandó befúvási térfogatáram alkalmazása esetén. A tartózkodási zónában kialakuló turbulencia-fok átlaga, és a szubjektív
huzatérzeti szám nem függ szignifikánsan az alkalmazott egysoros résbefúvó oldalarányától (95%-os megbízhatósági szintű értékelés alapján). [Both-Szánthó-Goda 2016 (1);
Both-Szánthó-Goda 2017 (2); Both és mtsai 2017 (1), (2)]
A 6. tézisben szereplő mennyiségek: AR = L0/s0 az Aspect Ratio (oldalarány), ahol L0 a
résbefúvó hossza m-ben, s0 a szélessége (s0 = 0,012 m).
A tartózkodási zóna egészére vonatkozó légsebesség nagysága és a résbefúvó oldalaránya
közötti kapcsolat az alábbi:
̅ = 8%),
𝑣̅𝑏𝑜𝑘𝑎 = 1,09 ∙ 10−4 ∙ 𝐴𝑅 2 − 1,64 ∙ 10−2 ∙ 𝐴𝑅 + 0,80 (𝑅2 = 0,955; 𝐻
̅ = 10%),
𝑣̅𝑑𝑒𝑟é𝑘 = 9,67 ∙ 10−5 ∙ 𝐴𝑅2 - 1,45 ∙ 10−2 ∙ 𝐴𝑅 + 0,70 (𝑅 2 = 0,947; 𝐻

(11)

ahol 𝑣̅ a légsebesség nagyságának síkbeli átlaga, AR a résbefúvó szerkezet oldalaránya, R2
̅ az összefüggés átlagos hibakorlátja.
a determinációs együttható, 𝐻
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A 6. Tézis jelentősége a gyakorlati alkalmazások számára ott jelentkezik, ahol beruházási
megfontolások miatt változó hosszúságú résbefúvó szerkezeteket építenek be. Ekkor a huzatérzetet meghatározó komfortparaméterek a tervezési fázisban becsülhetők az ELV(e)R-ű helyiségben alkalmazott résbefúvó szerkezet hosszának függvényében.

A 7. Tézis az ELV(e)R-el szellőztetett helyiség tartózkodási zónájában mért légsebesség
transzformált eloszlásfüggvényéből Magyar modellje alapján [Magyar 2000, 2008] vizsgálja
az egyes magasságokban kialakult légsebesség fluktuációját. Azokban a magasságokban, ahol
ez a fluktuáció jelentősebb, nagyobb a huzatérzet kialakulásának kockázata. A sebesség fluktuációjára vonatkozóan az alábbi tézis fogalmazható meg.
7. Tézis
Az érintőleges légvezetési rendszerrel szellőztetett helyiség tartózkodási zónájában a
huzatérzet szempontjából meghatározó jelentőségű bokamagasságban a légsebesség
nagyságának síkbeli eloszlása homogén, az időbeli ingadozás ott csekély mértékű az n =
2,4÷6,7 1/h légcsereszám és az AR = 45,8÷83,3 résbefúvó oldalviszony tartományban. Az
alkalmazott egysoros résbefúvó szerkezet távolsági arányának növelése fokozza a helyiség
négy releváns magasságában kialakuló légsebesség időbeli ingadozását az OR =
5,83÷38,33 tartományban. [Both-Szánthó-Goda 2017 (1)]
A 7. tézisben szereplő mennyiségek: n a helyiség légcsereszáma (1/óra), mely a helyiségbe
juttatott szellőző levegő térfogatáramának és a helyiség köbtartalmának aránya. AR = L0/s0 az
Aspect Ratio (oldalarány), ahol L0 a résbefúvó hossza m-ben, s0 a szélessége (s0 = 0,012 m).
OR = h/s0 a résbefúvó távolsági aránya, ahol h a résbefúvó faltól mért vízszintes távolsága mben.
Az ELV(e)R-el szellőztetett helyiségben a huzatérzet szempontjából meghatározó magasságokban (boka, derék, ülő és álló ember fejmagasság) a fluktuáló sebességek százalékos aránya másodfokú függvény szerint változik a résbefúvó szerkezet távolsági arányának változtatásával:
̅ = 7%),
𝐹′𝑏𝑜𝑘𝑎 = −7,19 ∙ 10−3 ∙ 𝑂𝑅 2 + 0,97 ∙ 𝑂𝑅 − 2,09 (𝑅 2 = 0,930; 𝐻
̅ = 5%),
F’derék = -6,50 ∙ 10−3 ∙ 𝑂𝑅2 + 1,08∙ 𝑂𝑅 + 0,06 (𝑅 2 = 0,981; 𝐻
̅ = 6%),
F’ülő fejmag. = −1,88 ∙ 10−2 ∙ 𝑂𝑅2 + 1,46∙ 𝑂𝑅 – 4,45 (𝑅 2 = 0,972; 𝐻

(12)

̅ = 10%).
F’álló fejmag. = 1,18 ∙ 10−3 ∙ 𝑂𝑅2 + 0,70∙ 𝑂𝑅 – 0,34 (𝑅 2 = 0,917; 𝐻

ahol 𝐹′ az adott magasságban kialakuló fluktuáló sebességek százalékos aránya, OR a rés̅ az összefüggés átlagos
befúvó szerkezet távolsági aránya, R2 a determinációs együttható, 𝐻
hibakorlátja.
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9. Az új eredmények hasznosíthatósága
Az épületgépészeti gyakorlatban széles körben elterjedt érintőleges légvezetésű szellőztetés vizsgálatára vonatkozó szakirodalom áttekintését követően méréssel elemeztem a szellőztetésre alkalmas részlegesen korlátozott légsugár feltapadását a helyiség határoló szerkezetére a
tapadási pont meghatározásán keresztül. A tapadási pont helye egyrészt elválasztja a helyiségbe
vezetett részlegesen korlátozott légsugarat a fali légsugártól, melyekre eltérő matematikai öszszefüggések vonatkoznak, másrészt meghatározza azt, hogy a szellőztető légsugárnak mekkora
térfogata jut a helyiség tartózkodási zónájába. Utóbbi jelentős hatással van a helyiségben kialakuló sebességeloszlása, ezáltal a huzatérzetre. Mindezek során három fő befúvási paraméter
hatását elemeztem: befúvási Reynolds szám, résbefúvó szerkezet távolsági és oldalaránya.
A mérési eredményeim értékelését követően megállapítottam, hogy amennyiben az érintőleges légvezetési rendszerekre jellemző határok között változtatjuk a helyiségbe juttatott szellőztető levegő térfogatáramát (befúvási Reynolds számot), illetve a szellőztetésre alkalmas résbefúvó oldalarányát (változó hosszúság, állandó résszélesség esetén), akkor a szellőztető légsugár tapadási pontjának helyzete állandó. Ezzel szemben a résbefúvó beépítési pozíciójának,
tehát a távolsági arányának változtatása módosítja a légsugár felületre való feltapadási helyét.
Minél közelebb helyezzük a résbefúvót az épületszerkezethez, annál hamarabb tapad fel arra,
módosítva ezzel a sebességeloszlást, csökkentve a huzathatás kockázatát. A tervezéskor ezzel
becsülhető a részlegesen korlátozott, szellőztető légsugár közvetlen hatása az érintőleges légvezetési rendszerű helyiség tartózkodási zónájára.
Az érintőleges légvezetési rendszer jóságát a tartózkodási zónában jellemzi a huzathatás
mértéke, melynek kialakulását meghatározza a légsebesség nagysága, időben ingadozó összetevője, turbulencia-foka, hőmérséklete, és az ezekből számított szubjektív huzatérzeti szám. A
tartózkodási zóna releváns magasságaiban (boka, derék, ülő és álló ember fejmagasság) a huzatérzetet meghatározó mennyiségek viselkedését elemeztem a helyiség légcsereszámának, valamint a résbefúvó távolsági- és oldalarányának függvényében. Ennek alapján tapasztalati öszszefüggéseket állítottam fel, melyek segítségével a légtechnikai tervező mérnök becsülheti a
huzathatás kialakulásának kockázatát a releváns magasságokban a fent nevezett három fő befúvási paraméter változtatásával.
Vizsgáltam, hogy a helyiség légcsereszámának, valamint a résbefúvó szerkezet kialakításának és beépítésének milyen hatása van az egyes magasságokban kialakuló légsebesség időbeli
ingadozására, mely a huzatérzet egyik legfőbb kiváltó oka. Ennek eredményeként lehetőség
adódik a huzatkomfortot meghatározó paraméterek becslésére a tervezési fázisban, érintőleges
légvezetési rendszer alkalmazása esetén.
Természetesen az értekezésben bemutatott vizsgálatok nem tekinthetők lezártnak. Számos
további kutatási lehetőség rejlik még a témában. Vizsgálható például, hogyan hat a résbefúvó
szélességének változása a huzatérzetet meghatározó mennyiségekre, vagy egy időben akár több
befúvási paraméter is változtatható. Élőalanyok alkalmazásával elemezhető a huzatérzet emberekre gyakorolt hatása, mely összehasonlítható az értekezésben bemutatott, érintőleges légvezetési rendszerre kapott műszeres mérési eredményekkel.
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Mellékletek
M1. Melléklet. A tartózkodási zóna minősítése statisztikai módszerekkel
Az M1. sz. mellékletben bemutatom egy helyiség tartózkodási zónájának minősítését statisztikai alapokon Magyar modellje alapján [Magyar 2000, 2008].
„Kiindulási alap a tartózkodási zónában mérhető légsebesség kumulált relatív gyakorisága.
A mérési értékekből szerkesztett gyakoriságot az M1. ábra mutatja. A vízszintes tengelyen a
sebességek kvantált értékei (v), míg a függőleges tengelyen a légsebesség kumulált relatív gyakorisága látható (F(v)). Egy-egy kvantált érték kumulált relatív gyakorisága azt jelenti, hogy a
valószínűségi változó (jelen esetben a sebesség) vi értéket, vagy annál kisebb értéket milyen
gyakorisággal vesz fel. A lépcsős szerkezetű hisztogramra határátmenettel ráültethető a légsebesség tapasztalati eloszlás függvénye (M2. ábra). A koordináta tengelyek alkalmasan választott léptéktorzításával (transzformációval) a folytonos eloszlásgörbe egyenessé transzformálható. Elhelyezkedése a síkon jellemzi az átlagos átöblítési sebességet, míg a vízszintessel bezárt
szöge az áramló levegő fluktuáló sebességére (esetleg turbulenciájára) utal. Ez az egyenes lesz
a tartózkodási zóna légáramlására jellemző függvény.

M1. ábra. A mért légsebesség kumulált relatív gyakorisága.

M2. ábra. A mért légsebesség eloszlás függvénye és transzformált eloszlásfüggvénye.

I

Felvetődhet a kérdés, hogy biztosítható-e ehhez a transzformációhoz matematikai háttér?
Az egyenes megszerkesztése az [ln F(v)] – v síkon, két pont ismeretével lehetséges. A gyakorlatban feltételezzük, hogy a sebességek eloszlása a normális eloszlást követi. Az egyik pontot
az eloszlásfüggvény inflexiója adja, mivel annak gyakorisági értéke: 50%. Ez egyben az eloszlásfüggvényből származtatott sűrűségfüggvény maximuma. Az M3. ábra szemlélteti a légsebesség f(v) sűrűség- függvényét. Inhomogén Gauss-féle eloszlást feltételezve, az
(𝑣𝑖 (𝜏) − 𝑣)2
𝑓(𝑣) =
𝑒𝑥𝑝 [−
].
2𝐷2
𝐷√2𝜋
1

(M1)

összefüggés fejezi ki a sűrűségfüggvényt. A sebesség sűrűségfüggvényének homogén eloszlásához képesti eltolódását a mindenkori átlagsebesség (v) adja, ahol a D, mint variancia
mind alakra, mind értékre megegyezik a légsebesség változótagjának „RMS” értékével (vRMS).
Ez adta a lehetőséget, hogy a légáramlást jellemző egyenes másik megatározó pontja ezzel öszszefüggő érték, tehát az (v – D),vagy a (v + D) változó által meghatározott adat legyen. Az
eloszlás- és a sűrűségfüggvény között fennáll az alábbi kapcsolat:
𝜕
(𝐹(𝑣)),
𝜕𝑣

(M2)

𝐹(𝑣) = ∫ 𝑓(𝑣)𝑑𝑣.

(M3)

𝑓(𝑣) =
és ebből az F(v) függvény:

Az (M3) egyenletet aktualizálva a (v – D) értékre:
v–D

𝐹(𝑣 − 𝐷) = ∫ 𝑓(𝑣)𝑑𝑣,

(M4)

−∞

ahol:
v–D

+∞

𝑣+𝜎

1
[ ∫ 𝑓(𝑣)𝑑𝑣] = [ ∫ 𝑓(𝑣)𝑑𝑣 − ∫ 𝑓(𝑣)𝑑𝑣].
2
−∞

−∞

(M5)

𝑣−𝜎

Belátható, hogy mivel f(v) szimmetrikus függvény,
+∞

𝑣+𝜎

∫ 𝑓(𝑣)𝑑𝑣 = 1 é𝑠 ∫ 𝑓(𝑣)𝑑𝑣 = 0,683.
−∞

(M6)

𝑣−𝜎

Így az (M4) összefüggés számszerű értéke F(v – D) = 0,15866 ≈ 0,16, azaz a 16%-hoz,
vagy a 84%-hoz tartozó légsebesség adja a keresett egyenes másik pontját.

II

M3. ábra. A sebesség sűrűségfüggvénye.

Abban az esetben, ha a (v – 2D, illetve v + 2D) intervallumot veszünk alapul, akkor az
eloszlásfüggvény 5%-ához, illetve 95%-ához tartozó értékek képezik a meghatározó pontot.
Mérési oldalról a tartózkodási zónák minősítése olyan esetben, amikor erős turbulencia lép fel
az áramló levegőben, megoldottnak látszik. A létrehozott függvénnyel grafikusan demonstrálható az áramló levegő huzathatása a helyiségben. Sajnos a fiziológiai oldal kimunkálása késik,
amellyel összeköthető lenne a fizikai törvényszerűség és az emberi huzatérzet elfogadhatósága.
Ez utóbbi korrekt megoldása csak igen nagyszámú, élőalanyos méréses vizsgálat elvégzésén
keresztül lehetséges.”

III

M2. Melléklet. Az értekezéshez alkalmazott matematikai statisztikai módszerek
A doktori értekezésemben alkalmazott matematikai statisztikai módszerek részletes tárgyalására a dolgozat fő részében nem volt módom. Ebben a mellékeltben ezért összefoglalom a
statisztikai próbák megértéséhez szükséges függ alapfogalmakat, a próbák általános menetét,
és az általam is használt próbák főbb jellemzőit.
A műszaki gyakorlatban elsősorban a folytonos valószínűségi változó a jellemző, mely
jellemezhető egy eloszlás- és sűrűségfüggvénnyel. Az előbbi függvények paramétereinek
száma függ az eloszlás típusától, amelyből összesen több mint 100-féle létezik. Minden téren
az egyik legjellemzőbb eloszlás a normális – vagy másnéven Gauss-féle – eloszlás. A normális
eloszlás sűrűségfüggvénye olyan f(x) ≥ 0 függvény, melynél a ζ folytonos valószínűségi változó
(a, b) intervallumba esésének valószínűsége:
𝑏

P(a ≤ ζ ≤ b) = F(b) – F(a) = ∫𝑎 𝑓(𝑥)𝑑𝑥.

(M7)

A sűrűségfüggvényből az alábbi módon előállítható az eloszlásfüggvény:
𝑥

F(x) = ∫−∞ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥.

(M8)

A ζ folytonos valószínűségi változó normális eloszlást követ, ha sűrűségfüggvénye 𝑓(𝑥) =
1

∙𝑒
𝐷√2𝜋

−

(𝑥−𝐸)2
2𝐷2

, ahol az eloszlás két paramétere a várható érték (E) és a variancia (D), mindket-

tőre igaz, hogy E, D ∈ R, valamint D > 0. A normális eloszlás eloszlásfüggvényét az M4. ábra
mutatja.

M4. ábra. A normális eloszlás eloszlásfüggvénye.

Természetesen nem minden esetben van lehetőség a normalitást ellenőrizni (például nagyon kicsi a minta elemszáma). Ebben az esetben a centrális határeloszlás tételt alkalmazzuk,
melynek értelmében, ha a minta elég nagy, akkor a mintaátlagok eloszlása közelít a normális
eloszlás jellegzetes görbéjéhez még akkor is, ha az eredeti sokaság nem normális eloszlású. A
tétel alkalmazásának feltételei, hogy a valószínűségi változók egymástól függetlenek, eloszlásuk azonos, a szórásuk véges pozitív szám. Az is elmondható, hogy ha egy valószínűségi változó várható értékétől való eltérést több, egymástól független hatás határoz meg, a változó eloszlása szintén a normálishoz közelít.
IV

Szükséges megemlíteni a minta elemszámára vonatkozó információkat, melyek kulcsfontosságúak a mérési eredmények értékeléséhez választott módszerek tekintetében. Kis elemszámú minták esetében (N ≤ 30), bármilyen is az alapsokaság, a mintaátlagok is ugyanolyan
eloszlással helyezkednek el a sokasági átlag körül. Nagy elemszámú minták esetén (N ≥ 100),
bármilyen az alapsokaság eloszlása, a mintaátlagok eloszlása a normálhoz közelít. Közepes
mintaelemszámról pedig akkor beszélünk, ha 30 ≤ N ≤ 100.
A doktori értekezésemben bemutatandó tézispontok mindegyike tartalmaz mérési eredményeket, amelyek korrekt értékeléséhez különböző matematikai statisztikai próbákat alkalmaztam, mely próbák általános felépítése a következő.
1. A kérdés megfogalmazása műszaki nyelven.
2. Az előbb felvetődött problémához illeszkedő próba kiválasztása (körülbelül 150-féle
próba közül választhatunk).
3. A nullhipotézis (H0) és az alternatív hipotézis (H1) felállítása, figyelembe véve az első
pontban megfogalmazott kérdést, vagy problémát.
4. A szignifikancia szint (a) megválasztása a feladat igényeinek megfelelően.
5. A mintaelemekből számítjuk az adott próbához tartozó próbastatisztika értékét, mely
maga is valószínűségi változó.
6. A próbastatisztika eloszlásának, a minta elemszámának, szabadsági fokának, illetve a 4.
pontban választott szignifikancia szint függvényében kiválasztjuk a kritikus értéket a
megfelelő szakkönyv megfelelő táblázatából.
7. A próbastatisztika és a kritikus érték összehasonlításával meghozzuk a nullhipotézisre
vonatkozó döntést: elfogadjuk, vagy elvetjük azt.
8. A következtetések levonása. Ha a nullhipotézis teljesül, ezt statisztikai szempontból úgy
fejezhetjük ki korrekt módon, hogy a tapasztalati adatok adott valószínűségi szinten nem
mondanak ellent a nullhipotézis fennállásának.
A következőkben ismertetem azoknak a próbáknak az elvi hátterét, amelyeket a mérési
eredmények értékelése során alkalmaztam.
F-próba a szórások elemzéséhez
Az F-próba alkalmazásának feltétele, hogy mindkét sokaság normális eloszlású, a korrigált
tapasztalati szórás kissé eltérő. Akkor alkalmazzuk, ha az a kérdés, hogy az N, illetve M elemű
független minták azonos elméleti szórású normális eloszlású sokaságból származnak-e? A várható értéket figyelmen kívül hagyjuk, azok most különbözhetnek egymástól. A minták elemszáma lehet azonos, de lehet különböző is.
A próba nullhipotézise H0: D(ζ) = D(η).
Az alternatív hipotézisek H1: D(ζ) > D(η), ekkor F ≥ Fa (jobb, vagy felső ellenhipotézis);
H1: D(ζ) < D(η), ekkor F ≤ F1-a (bal, vagy alsó ellenhipotézis); H1: D(ζ) ≠ D(η), ekkor F ≥ Fa/2,
vagy F ≤ F1-a/2 (kétoldali).

V

A próbastatisztika értéke:
𝐷𝑁2
𝐹 = 2,
𝐷𝑀

(M9)

ahol DN,M a mintából számított korrigált tapasztalati szórás.
Megegyezés szerint a nagyobbik szórásnégyzetet írjuk a számlálóba, a kisebbet a nevezőbe.
Az F próbastatisztika másodrendű béta-eloszlású. A táblázatbeli kritikus érték függ a választott szignifikancia-szinttől és a szabadsági foktól. A szabadsági fokot meghatározza a minta
elemszáma és a becsült paraméterek száma, amely jelen esetben egy. A számláló szabadsági
foka ezzel N-1, a nevezőé pedig M-1. A táblázat használatakor ügyelni kell arra, hogy az első
szabadsági fok mindig a számlálóé, tehát a nagyobb szóráshoz tartozó szabadsági fok.
Egymintás t- (Student-) próba a várható érték vizsgálatához
A próba alkalmazásának feltétele, hogy a statisztikai sokaság normális eloszlású, a szórás
ismeretlen, vagy csupán a minta korrigált tapasztalati szórása ismert. Annak eldöntésére alkalmazzuk, hogy egy normális eloszlású sokaság várható értéke egyenlő-e egy előre megadott értékkel, ha a sokaság szórását nem ismerjük.
A próba nullhipotézise H0: E(ζ) = E0.
Az alternatív hipotézisek H1: E(ζ) > E0, ekkor t ≥ ta,N-1 (jobb, vagy felső ellenhipotézis);
H1: E(ζ) < E0, ekkor t ≤ - ta,N-1 (bal, vagy alsó ellenhipotézis); H1: E(ζ) ≠ E0, ekkor t ≥ ta/2,N-1,
vagy t ≤ - ta/2,N-1 (kétoldali).
A mintából számított próbastatisztika értéke:
𝑡=

𝜁 ̅ − 𝐸0
∙ √𝑁,
𝑠∗

(M10)

ahol 𝜁 ̅ a mintából számított számtani közép, E0 a névleges érték, N a minta elemszáma, s* pedig
a minta korrigált tapasztalati szórása.
A próbastatisztika N-1 paraméterű (szabadsági fokú) Student eloszlású, amely nem függ az ismeretlen variancia értékétől, ennél fogva az elsőfajú hiba valószínűsége is független a varianciától. Az egymintás t-próba egy hasonló próba, továbbá a t-eloszlás nagyban hasonlít az N(0,
1) eloszláshoz.
Kétmintás t- (Student-) próba két várható érték összehasonlításához
Az alkalmazási feltétel az, hogy mindkét sokaság normális eloszlású, szórásuk ismeretlen,
vagy a tapasztalati szórás ismert, de azonosak, vagy csak kissé térnek el. A két minta egymástól
független. Akkor alkalmazzuk, ha két normális eloszlású, egymástól független sokaság várható
értékének az eltérését vizsgáljuk, ha a két sokaság szórása ugyan ismeretlen, de feltehetően
azonos.
A próba nullhipotézise H0: E(ζ) = E(η).
VI

Az alternatív hipotézisek H1: E(ζ) > E(η), ekkor t ≥ ta (jobb, vagy felső ellenhipotézis); H1:
E(ζ) < E(η), ekkor t ≤ - ta (bal, vagy alsó ellenhipotézis); H1: E(ζ) ≠ E(η), ekkor t ≥ ta/2, vagy t
≤ - ta/2 (kétoldali).
A próbastatisztika értéke:
𝑡=

𝜁 ̅ − 𝜂̅
√(𝑁 − 1) ∙ 𝑠𝑁

∗2

+ (𝑀 − 1) ∙

∗2
𝑠𝑀

∙√

𝑁 ∙ 𝑀 ∙ (𝑁 + 𝑀 − 2)
.
𝑁+𝑀

(M11)

A próbastatisztika N + M – 2 paraméterű (szabadsági fokú) Student eloszlást követ. A próba
alkalmazhatóságának feltétele a szórások egyezése, amit az F-próba segítségével ellenőrzünk.
Csak akkor alkalmazhatjuk a kétmintás t-próbát, ha az F-próba nem mutat szignifikáns különbséget a szórások között. Ha a szórások közötti különbség mégis szignifikáns, akkor a kétmintás
t-próba helyett a Welch-próba alkalmazandó.
Welch-próba (d-próba) két várható érték összehasonlításához
A Welch-próba, vagy más néven d-próba azt vizsgálja, hogy két független mintában egyegy valószínűségi változó átlagai egymástól szignifikánsan különböznek-e. A próba alkalmazásának feltételei, hogy a vizsgált valószínűségi változók normális eloszlásúak, intervallum
vagy arányskálán mértek, és függetlenek.
A próba nullhipotézise H0: E(ζ) = E(η).
Az alternatív hipotézisek H1: E(ζ) > E(η), ekkor t ≥ ta (jobb, vagy felső ellenhipotézis); H1:
E(ζ) < E(η), ekkor t ≤ - ta (bal, vagy alsó ellenhipotézis); H1: E(ζ) ≠ E(η), ekkor t ≥ ta/2, vagy t
≤ - ta/2 (kétoldali).
A próbastatisztika értéke a korrigált tapasztalati szórásokkal számolva:
𝑡=

𝜁 ̅ − 𝜂̅
2
2
√𝐷𝑁 + 𝐷𝑀
𝑁
𝑀

.

(M12)

A nullhipotézis fennállása esetén az előbb kiszámolt próbastatisztika értéke közelítően Student-eloszlást követ f paraméterrel, amely:
𝑐=

2
𝜎𝑀
𝑀
2
𝜎𝑁2 𝜎𝑀
+
𝑁
𝑀

,
(M13)

1
𝑐2
(1 − 𝑐)2
=
+
.
𝑓 𝑀−1
𝑁−1
Ha a minta elemszámom (N és M) elég nagyok, tehát legalább 40, akkor a próbastatisztika
már közelítően normális eloszlású. Az M és N felcserélhető mindkét összefüggésben.

VII

Bartlett-próba több szórás összehasonlításához
A Bartlett-próbát több szórás egyezésének vizsgálatára alkalmazzuk. A próba alkalmazásának a feltétele, hogy minden sokaság normális eloszlású. Az egymástól független minták
elemszámának legalább négynek kell lennie, viszont az egyes minták elemszáma lehet azonos,
de eltérő is.
A próba nullhipotézise H0: D(ζ1) = D(ζ2) = …= D(ζk).
Tekintsük az egyes valószínűségi változókra vonatkozóan rendre N1, N2, …, Nk nagyságú
független mintákat, és legyenek az azokból számított korrigált tapasztalati szórásnégyzetek
DN1*2, DN2*2, …, DNk*2. vezessük még be az fi = Ni – 1 (i = 1, 2, …, k) és a Σfi = f jelölést. Végül
legyen
𝑘

𝐷𝑁∗2

1
∗2
= = ∑ 𝑓𝑖 ∙ 𝐷𝑁𝑖
.
𝑓

(M14)

𝑖=1

Bartlett kimutatta, hogy a
𝑘

2,3026
∗2
𝐾2 =
∙ (𝑓 ∙ 𝑙𝑔𝐷𝑁∗2 − ∑ 𝑓𝑖 ∙ 𝑙𝑔𝐷𝑁𝑖
)
𝑐

(M15)

𝑖=1

Valószínűségi változó közelítően χ -eloszlást követ k – 1 paraméterrel, míg
2

𝑘

1
1 1
𝑐 = 1+
∙ (∑ − ).
3(𝑘 − 1)
𝑓𝑖 𝑓

(M16)

𝑖=1

A próbát (1 – a) szinten úgy hajtjuk végre, hogy kiszámítjuk a K2 mennyiséget, és ha ez
nem haladja meg a χ2k-1(1 – a) kritikus értéke, akkor elfogadjuk a nullhipotézist. A χ2-eloszlás
nagyban hasonlít az F-eloszláshoz.
Abbe-próba a várható érték állandóságának megállapításához
Egy mérés során valami történhet a műszerrel, megváltozhatnak a mérési körülmények.
Kérdés es lehet, hogy minden ξi, (i = 1, 2, . . . , N) mérés ugyanabból az eloszlásból származike (M5. ábra).

τ
M5. ábra. A mérési eredmények változása az idő függvényében.

Tegyük fel tehát, hogy ξ ∈ N(E, D), és a mérési eredmények ξ1, ξ2, . . . , ξN. A nullhipotézisünk pedig az, hogy minden megfigyelésnek ugyanaz a várható érteke.
A próba nullhipotézise H0: E(ξi) = E0, (i = 1, 2, . . . , N).
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Azt vizsgáljuk, hogy változott-e a várható érték a mérés során. A korrigált tapasztalati szórásnégyzet helyett tekintsünk egy olyan összeget, amelyben az egymás melletti megfigyelések
eltérését nézzük:
𝑁−1

1
𝑞2 =
∑(𝜁𝑖+1 − 𝜁𝑖 )2 .
2(𝑁 − 1)

(M17)

𝑖=1

Fontos tudnunk azt, hogy jelen esetben számít a megfigyelések sorrendje. Az aktuális érték legyen:
𝑟𝑎𝑘𝑡 =

𝑞2
.
𝑠 ∗2

(M18)

Ha nem változik meg a várható érték a merés során, akkor q2 és s∗2 nem nagyon térnek el
egymástól. Ha pedig a merés során a várható értekben egy ugrás tapasztalható, akkor q2-ben
csak egy tag értéke változik meg, míg s∗2-ben minden tag megváltozik, hiszen az átlag is megváltozik. Ekkor rakt értéke csökken. A próbához tartozó kritikus érték ugyancsak táblázatból
olvasható ki. A nullhipotézisünket akkor fogadjuk el, ha rakt > rkrit.
χ2-próba
A χ2-próba mind diszkrét, mind folytonos eloszlásra alkalmazható. Előnye a parametrikus
próbákhoz képest, hogy nem előfeltétele a mért változók normál eloszlása (a diszkrét változók
nem lehetnek normál eloszlásúak, mivel nem folytonosak). Ettől függetlenül két fontos előfeltételnek teljesülnie kell alkalmazhatóságához: a változók függetlensége, és az elvárt gyakoriság
a kontingencia táblázat minden cellájában 10 felett van.
Alkossanak az A1, A2, …, Ar egymást kizáró események teljes eseményrendszert.
A próba nullhipotézise H0: P(Ai) = pi, ahol i = 1, 2, …, r és Σpi = 1.
Tekintsünk a jelenségre vonatkozóan N számú megfigyelést, amelyek közül az A1 esemény
v1-szer, az A2 esemény v2-ször, az Ar esemény vr-szer következett be, nyilván Σvi = N. Minden
vi valószínűségi változó binomiális eloszlást követ Npi várható értékkel, a (v1, v2, …, vr) vektorváltozó eloszlása polinomiális. A pi valószínűség egy elméleti valószínűség, melyet az eredeti
valószínűségi változó (vagy sokaság) eloszlásából lehet számítani.
Konstruáljuk a következő statisztikát:
𝑟

(𝑣𝑖 − 𝑁𝑝𝑖 )2
𝜒 =∑
.
𝑁𝑝𝑖
2

(M19)

𝑖=1

A statisztika minden egyes tagja a gyakoriság és négyzetes eltérése a várhatóértéktől,
osztva a várható értékkel. Ez a statisztika azt jellemzi, hogy milyen arányú a mintabeli gyakoriság és a feltételezett elméleti várható érték eltérése. Ha a minta elemszáma végtelen nagy,
akkor a próbastatisztika eloszlása tart az r – 1 paraméterű χ2-eloszláshoz tiszta illeszkedésvizsgálat esetén, illetve az r – 1 – s paraméterű χ2-eloszláshoz becsléses illeszkedésvizsgálat esetén,
ha a becsült paraméterek száma s.

IX

A nullhipotézisünk vizsgálatára adott (1 – a) szinthez a következő kritikus tartományt
konstruálhatjuk: Xk = {χ2 ≥ χ2r-1(a)}. A kritikus értékeket adott szignifikancia szint mellett r –
1, vagy r – 1 – s különböző értékeihez táblázatok tartalmazzák. Mivel a próba aszimptotikus (N
 ∞) eloszláson alapszik, így csak nagy N esetén alkalmazható. Az Ai események megválasztásakor ügyelni kell arra, hogy a vi gyakoriságok értéke legalább 10 legyen.
Illeszkedésvizsgálat
Ha a nullhipotézis az eloszlásfüggvényt egyértelműen meghatározza, akkor ez az ún. tiszta
illeszkedésvizsgálat. Amikor a hipotézis az eloszlásfüggvénynek csak a típusára vonatkozik, de
nem határozza meg minden paraméterét, amelyeket a mintából kell becsülni, akkor becsléses
illeszkedésvizsgálatról beszélünk. Jelen esetben folytonos valószínűségi változókkal dolgozunk.
Tiszta illeszkedésvizsgálat
A próba nullhipotézise H0: P(ζ < x) = F(x), ahol F(x) teljesen meghatározott.
A mínusz plusz végtelen intervallumot osszuk fel z0, z1, …, zr osztópontokkal r intervallumra. Legyen az egymás utáni intervallumokba eső mintaelemek száma v1, v2, …, vr (Σvi = N).
A felosztást úgy végezzük, hogy minden i-re a vi ≥ 10 teljesüljön. A próba alkalmazásához az
események a következők: Ai = {zi-1 ≤ ζ ≤ zi}, i ( 1, 2, …, r). Az ezekhez tartozó valószínűségek
P(Ai) = F(zi) – F(zi-1) = pi.
Becsléses illeszkedésvizsgálat
Itt most két paramétert: a várható értéket és a szórást becsüljük, így a paraméter nem r – 1,
hanem kettővel csökken, tehát r – 3. Ez a szabály minden eloszlástípus esetén érvényes. Ha a
szórás ismert például és csak a várható értéket becsüljük, akkor a paraméter r – 2 és a statisztika
eloszlása khi-négyzet eloszlású. Itt is, ha pl. Poisson eloszlású a vizsgált diszkrét változó, akkor
eseményeket (osztályokat) hozunk létre, gyakoriságot számolunk, majd Poisson valószínűségeket, az Npi értéket és ezekből végül a próbastatisztikát, melyet összegzünk és a kritikus értékhez hasonlítunk. Ebben az esetben a Poisson-eloszlás lambda paramétere nem más, mint a
mintából becsült várható érték.
Ha folytonos a valószínűségi változónk, akkor számolunk a mintából átlagot és korrigált
tapasztalati szórást, osztályokat alakítunk ki, gyakoriságokat számolunk ezekre, majd a két becsült paraméter (átlag és szórás) segítségével a pi valószínűségeket meghatározzuk. Mindezekből számítjuk a próbastatisztikát, ezt összegezzük, és összehasonlítjuk a kritikus értékkel, adott
valószínűségi szinten.
Homogenitásvizsgálat
A homogenitásvizsgálat mindig csak tiszta lehet. A vizsgálatot annak eldöntésére alkalmazzuk, hogy két valószínűségi változó azonos eloszlásúnak tekinthető-e, vagyis, hogy két
minta azonos sokaságból származik-e. A két valószínűségi változó ζ és η.
A próba nullhipotézise H0: P(ζ < x) = P(η < x), ha az x mínusz és plusz végtelen közötti.
X

A közösnek feltételezett eloszlásfüggvény maga nem is szerepel a próbában. Felosztjuk a
mintákat z osztópontokkal r számú részre. Jelölje vi a (zi-1, zi) intervallumba eső ζ-k számát és
µi az ugyanabba az intervallumba eső η-k számát (i = 1, 2, …, r); vagyis Σvi = N és Σµi = M.
Ha N és M a végtelen felé tart, akkor a
𝑟

𝜒 2 = 𝑁𝑀 ∑
𝑖=1

𝑣
µ 2
( 𝑁𝑖 − 𝑀𝑖 )
𝑣𝑖 + µ𝑖

(M20)

statisztika r – 1 paraméterű khi-négyzet eloszlást követ. Ilyen módon ha M és N elég nagy,
a Khi-négyzet próba alkalmazható. Minden osztályhoz számolunk gyakoriságokat (vi és µi),
melyek maguk is valószínűségi változók. Ennek alapján osztályonként kapunk egy χ2 értéket és
ezt összegezve, a kritikus értékkel összevetjük adott valószínűségi szinten (pl. 95%).
Függetlenségvizsgálat
Itt az a kérdés, hogy a ζ és η valószínűségi változók, amelyek egymásra hatása feltételezhető, függetlennek tekinthetők-e vagy sem. Ez ugyancsak a χ2-próbával ellenőrizhető le.
A próba nullhipotézise H0: P(ζ < x, η < y) = P(ζ < x)P(η < y), ha x és y a mínusz és plusz
végtelen közötti érték.
Tekintsük a (ζ, η) értékpárra vonatkozó N-elemű mintát, mely értékpár itt egy vektorváltozó. A két mennyiség egészen különböző is lehet, mondjuk az egyik diszkrét, a másik folytonos változó, stb.
A χ2-próba alkalmazásához a nullhipotézist a szokott módon kissé módosítjuk. Osszuk fel
a ζ-re kapott értékkészletnek megfelelően az x tengelyt x osztópontokkal r részre, továbbá az ηra kapott értékeknek megfelelően az y tengelyt y osztópontokkal s részre. Az r és s közös megválasztásához a fentebb adott szempontok irányadóak. Jelöljük az {xi-1 ≤ ζ < xi} eseményt Aivel és az {yi-1 ≤ η < yi} eseményt Bj-vel. Ha ζ és η függetlenek, akkor az össze Ai és Bj események
is függetlenek.
Aszerint, hogy a ζ és η eloszlásfüggvényei ismertek, vagy sem, tiszta és becsléses függetlenségvizsgálatról beszélhetünk.
Tiszta függetlenségvizsgálat
Legyen ismert a két eloszlásfüggvény: P(ζ < x) = F(x) és P(η < y) = G(y). Ekkor a pi =
F(xi) - F(xi-1) és qj = G(yj) – G(yj-1) jelölésekkel a nullhipotézis így írható: H0’: P(AiBj) = piqj.
Ahol pi és qj ismert valószínűségek. Meg kell határoznunk az AiBj események gyakoriságát:
jelölje vij azoknak a mintaelemeknek a számát, amelyek az {xi-1 ≤ ζ < xi}{yi-1 ≤ η < yi} intervallumba esnek. A gyakoriságokhoz használható a kontingencia-táblázat, amelynek egyik oszlopa
az A esemény, egyik sora a B esemény, közöttük a közös gyakoriságok, valamint ezek összegzése. A szumma sorban ill. oszlopban a sorok és oszlopok összegei, az ún. perem-, vagy marginális eloszláshoz tartozó relatív gyakoriságok találhatók: vi az Ai esemény gyakorisága, míg
vj a Bj esemény gyakorisága.
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A próbastatisztika:
𝑟

𝑠

2

(𝑣𝑖𝑗 − 𝑁𝑝𝑖 𝑞𝑗 )
𝜒 = ∑∑
.
𝑁𝑝𝑖 𝑞𝑗
2

(M21)

𝑖=1 𝑗=1

A nullhipotézis fennállása esetén nagy N-re közelítően rs – 1 paraméterű khi-négyzet eloszlást követ. Ily módon a χ2-próba keresztülvihető.
Becsléses függetlenségvizsgálat
A gyakorlat túlnyomó részében az F(x) és G(y) eloszlásfüggvényeket nem ismerjük. Ilyenkor a valószínűségeket a relatív gyakoriságokkal becsüljük: pi = vi/N és qj = vj / N, ahol i és j
megy 1-től r-ig, illetve s-ig.
A próbafüggvény:
𝑣𝑖 𝑣𝑗 2
(𝑣𝑖𝑗 − 𝑁 )
𝜒2 = ∑ ∑
,
𝑟𝑖 𝑣𝑗
𝑟

𝑠

(M22)

𝑖=1 𝑗=1

amely rs – 1 – (r + s – 2) = (r-1)(s-1) paraméterű khi-négyzet eloszlást követ. Adott valószínűségi szinten a próbafüggvény értéke itt is összevethető a kritikus értékkel.
Kolmogorov-Szmirnov-féle kétmintás próba
Alkalmas arra, hogy két valószínűségi változó eloszlását összehasonlítsuk, vagy ellenőrizzük, hogy egy valószínűségi változónak csakugyan az az eloszlása, amit feltételeztünk (homogenitás). Ezzel a próbával azt vizsgáljuk, hogy a ζ és η valószínűségi változók azonos eloszlásúak-e. Az eloszlásfüggvények: P(ζ < x) = F(x) és P(η < x) = G(x).
A próba nullhipotézise H0: G(x) = F(x).
Legyen a ζ-re vonatkozó N-elemű minta ζ1, ζ2, …, ζN, az η-ra vonatkozó M-elemű minta
pedig η1, η2, …, ηM. Konstruáljuk az ezekhez tartozó FN(x) és GM(x) tapasztalati eloszlásfüggvényeket. A Glivenko–Cantelli-tétel szerint a tapasztalati eloszlásfüggvény egyenletesen tart a
valódi eloszlásfüggvényhez. A tesztstatisztika független a valódi eloszlásfüggvénytől. Ha a
tesztstatisztika értéke nagyobb, mint ami a táblázatban meg van adva, a H0 hipotézis valószínűleg nem teljesül, ezért elvetjük.
Ha feladatunk a H0-al szemben az egyoldali H1: F(x) > G(x) ellenhipotézis vizsgálata, akkor a próbastatisztika DN,M = max(FN(x) – GM(x)), a kritikus tartomány 1 – a szinten Xk+ = {DN,M
> Da}, ahol a kritikus értéket a P(DN,M < Da|H0) = 1 – a összefüggés adja.
Egyoldali ellenhipotézis alkalmazására pl. a következő gyakorlati esetben kerül sor, amelyhez hasonló típusú igen gyakran lép fel. Jelentse ζ valamely híradástechnikai alkatrész élettartamát, amelynek ingadozásait darabról-darabra az F(x) eloszlásfüggvény írja le; valamilyen eljárással az élettartam növelését akarjuk elérni. Ha most η jelöli az új eljárással készült darabok
élettartamát, akkor az élettartam növekedését az fejezi ki, hogy az {η > ζ} eseménynek nagyobb
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a valószínűsége, mint a {ζ > x} eseménynek minden x értékére. Ez azonban az 1 – G(x) > 1 –
F(x) egyenlőtlenséget jelenti, amelyet az egyoldali ellenhipotézis fejez ki.
Ha csupán azt a kérdést akarjuk vizsgálni, hogy a ζ valószínűségi változó eloszlása azonose az η változó eloszlásával, vagyis ha a kétoldali ellenhipotézis H1: G(x) ≠ F(x), akkor a DN,M
= |FN(x) – GM(x)| statisztikával konstruáljuk a következő 1 – a szintű kritikus tartományt: Xk =
{DN,M ≥ D’a}.
A Kolmogorov–Szmirnov-próba a χ²-próbával szemben kis elemszámú minták vizsgálatára is alkalmas. Mint nem paraméteres próba nagyon stabil. Eredetileg folytonos eloszlásokra
készült, de alkalmas diszkrét vagy rangskálázott értékek vizsgálatára is. Ekkor azonban ritkábban lehet elvetni a nullhipotézist, mint folytonos esetben. Nagy előnye abban áll, hogy eloszlásfüggetlen, és nem csak normális eloszlásból származó statisztikák vizsgálatára alkalmas. A
próbastatisztika minden folytonos eloszlásra ugyanazt az eloszlást követi, emiatt széles körben
használható. Hátránya, hogy kicsi az ereje.
Kolmogorov-próba
A Kolmogorov-próba illeszkedésvizsgálatra alkalmazható. A próba nullhipotézise H0: P(ζ
< x) = F(x). Ha ζ folytonos eloszlású változó. Ha az F(x) eloszlásfüggvény egyértelműem – a
mintától függetlenül – adott, akkor tiszta illeszkedésvizsgálat esete áll fenn. Ha F(x) ismeretlen
paramétert tartalmaz, amelynek helyére a mintából becsült értéket írjuk, akkor az illeszkedésvizsgálat becsléses. A próbastatisztika, ha a ζ1, ζ2, …, ζN minta tapasztalati eloszlásfüggvénye
FN(x), a következő (egyoldali): DN = max(FN(x) – F(x)), ill. (kétoldali). DN = max|FN(x) – F(x)|.
Ha G(x)-szel jelöljük a tényleges eloszlásfüggvényt, akkor az egyoldali esetben, vagyis ha
H1: F(x) > G(x) ellenhipotézishez az Xk = {DN ≥ Da} kritikus tartomány tartozik. A kétoldali
esetben, vagyis H1: G(x) ≠ F(x) ellenhipotézis esetén Xk = {DN ≥ D’a} adja a kritikus tartományt.
Anderson-Darling-próba
A próba nullhipotézise H0: P(ζ < x) = F0 (x). Az ötlet hasonló a Kolmogorov-Szmirnovtesztéhez: egy távolságmértéket használ az elméleti és a tapasztalati eloszlásfüggvények F0 és
Fn közötti távolság számára, viszont ritkán alkalmazzák. Elutasítja a nullhipotézist, hogyha az
F0 és az Fn közötti távolság túl nagy. Távolságmértéket használ egy súlyfüggvény segítségével.
A súlyfüggvény azt okozza, hogy az eloszlások széleihez a fenti integrálban nagyobb súlyt rendelünk. Az Anderson-Darling tesztstatisztikát a következő képlettel számolhatjuk ki:
𝑁

1
𝐴 = (− ∑(2𝑖 − 1)[𝑙𝑛𝑧𝑖 + 𝑙𝑛(1 − 𝑧𝑁+1−𝑖 )]) − 𝑁,
𝑁
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𝑖=1

ahol zi = F0(xi).
A normalitást abban az esetben vetjük el, ha a próbastatisztika értéke nagyobb, mint az
adott szignifikancia szinthez tartozó kritikus érték. Az Anderson-Darling-próba kritikus értékei
nem függetlenek a vizsgált eloszlástól.
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Grubbs-próba a kiugró értékek vizsgálatához
A Grubbs-próba alkalmazásának lényege a kiugró adatok kiszűrése egy mérési adatsoron
belül. A próba alkalmazásakor abból a feltételezésből indulunk ki, hogy a vizsgált adatok normális eloszlásúak. Lényegében azt vizsgáljuk, hogy a kiugró érték előfordulásának valószínűsége milyen arányban áll a próbához választott megbízhatósági szinttel. A próba nullhipotézise
szerint a mérési adatsor nem tartalmaz kiugró értéket, míg az ellenhipotézis szerint a mérési
adatsor kiugró adattal rendelkezik. A mintaelemekből számított próbastatisztika értéke:
𝐺0 =

𝜉 − 𝜁𝑖
.
𝑠∗

(M24)

Amennyiben a G0 próbastatisztika értéke kisebb az adott valószínűségi szinthez és mintaelemszámhoz tartozó kritikus értéknél, úgy a tapasztalati adatok nem mondanak ellent a nullhipotézis fennállásának.
Általános regressziós próba
A mérési adatok feldolgozása során egy egyenes, vagy bármilyen görbe illesztésekor fontos annak mérlegelése, hogy az illesztett görbe megfelelő-e a mérési adatok leírására. Azt is
meg kell vizsgálnunk, hogy egyáltalán szükség van-erre az illesztett görbére, vagyis a vízszintes
nem megfelelő-e. Ennek a kérdésnek a megválaszolási módja az általános regressziós próba
alkalmazása. Ebben az esetben azt vizsgáljuk, hogy az illesztett görbe meredekségének együtthatója zérustól szignifikánsan különbözik-e, vagy sem. Egyenesre korlátozva a vizsgálatot a
becsület egyenes egyenlete:
𝑌̂ = 𝛼 + 𝛽𝑥.

(M25)

A vizsgálandó nullhipotézis pedig H0: β = 0, az alternatív hipotézis pedig H1: β ≠ 0. A
próbastatisztika:
𝛽 2 ∑(𝑥𝑖 − 𝑥)2
1
𝐹0 =
2 .
∑(𝑦𝑖 − 𝑌̂𝑖 )
(𝑁 − 2)

(M26)

A próba nullhipotézise abban az esetben fogadható el, ha a mintaelemekből számított próbastatisztika értéke adott megbízhatósági szinten kisebb, mint az F-eloszlás kritikus értéke.
Box-plot ábra
Tapasztalati medián és box-plot: a rendezett minta középső eleme. Ha a mintaelemek
száma páros, akkor a medián a két középső érték számtani átlaga. Vizsgálható továbbá az is,
hogy a medián alatti illetve feletti mintaelemekről mi mondható el. Vehető ezen elemeknek is
a mediánja, amik az eredeti adatainkat ’negyedelik’. Erre vezetjük be a kvartilisek fogalmát.
Alsó kvartilis (vagy 1. kvartilis) alatt azt a mintaelemet értjük, amelyik a medián alatt elhelyezkedő mintaelemek mediánja, ezt ξ1/4 jelöli. Hasonlóan felső kvartilisen (vagy 3. kvartilisen) azt
a mintaelemet értjük, amelyik a medián felett elhelyezkedő mintaelemek mediánja, ezt ξ3/4 jelöli. Értelmezhető a 0. illetve a 4. kvartilis is, ezek a rendezett mintánkban rendre a legkisebb
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(ξ1∗) illetve a legnagyobb (ξn∗) elemek. Vagyis a k. kvartilis alatt éppen az a mintában szereplő
elemek k/4-ed része található és felette a mintában szereplő elemek 1 – k/4-ed rész. A kvartilisek felhasználásával tudjuk felrajzolni a mintánkhoz tartozó box-plotot (M6. ábra).

M6. ábra. Box-plot ábrázolás.

A box-plotot vizsgálva további fogalom bevezetésére van szükség. A középső tartomány
méretét interkvartilis tartománynak nevezzük, amit a továbbiakban IQR fog jelölni. Tehát:
𝐼𝑄𝑅 = 𝜁3/4 − 𝜁1/4 .

(M27)

Friedman-próba
A Friedman-próba egy nemparaméteres eljárás, amely az ANOVA – tehát a varianciaanalízis – alternatívája, ahol a mért valószínűségi változó normális eloszlása nem feltétel. A próba
k darab minta homogenitásvizsgálatára szolgál. A próba nullhipotézise H0: P(ζ < x) = P(η <
x), ha az x mínusz és plusz végtelen közötti. A mintaelemekből számított próbastatisztika értéke:
𝑘

12
𝑄=
∑ 𝑅𝑖2 − 3𝑁(𝑘 + 1),
𝑁𝑘(𝑘 + 1)
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𝑖=1

ahol R a rangsorolt minták rangszáma az i. mintára.
A Q próbastatisztika közelíthető a Khi-négyzet eloszlással (k-1) szabadsági fokkal. Ez a
közelítés elsősorban abban az esetben érvényes, ha kN > 30.
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M3. Melléklet. A sík és a részlegesen korlátozott légsugarak matematikai modellje.
Ahhoz, hogy a részlegesen korlátozott légsugarak matematikai modellje érthető legyen,
először szükséges bemutatnom a sík szabadsugár matematikai modelljét [Nozaki és mtsai 1975,
1979] megközelítése szerint. A mozgásegyenlet a befúvástól mérve y-irányban:
𝑣𝑦

𝜕𝑣𝑦
𝜕𝑣𝑦
𝜕 2 𝑣𝑦
+ 𝑣𝑥
=𝜀
.
𝜕𝑦
𝜕𝑥
𝜕𝑥 2
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Az (M29) egyenlet integrálásával az impulzusegyenlet integrál alakját kapjuk:
∞

𝑑
∫ [𝑣(𝑥)]2 𝑑𝑥 = 0.
𝑑𝑦

(M30)

0

Integrálva az (M30) egyenletet y szerint, az alábbi összefüggés adódik:
∞

∫ [𝑣(𝑥)]2 𝑑𝑥 = 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑠 .

(M31)

0

A (M31) egyenlet bal oldalának integrálásával a befúvásra kapott impulzus nem más, mint
v0 s0, így:
2

∞

∫ [𝑣(𝑥)]2 𝑑𝑥 = 𝑣02 𝑠0 .

(M32)

0

Továbbá, az (M29) egyenletből származtatható az energiaegyenlet integrál alakja:
∞

∞

1 𝑑
𝜕𝑣(𝑥) 2
3
∫ [𝑣(𝑥)] 𝑑𝑥 + 𝜀 ∫ [
] 𝑑𝑥 = 0.
2 𝑑𝑦
𝜕𝑥
0

(M33)

0

Annak érdekében, hogy az (M29)-(M33) egyenletekkel további számításokat végezhessünk, szükségünk van a v(x) légsebesség profilokra. A légsugár magszakaszában a tengelymenti
légsebesség mindenhol azonos a befúvási sebességgel. A lassuló szakaszban a tengelymenti
sebesség pedig mindenhol kisebb, mint a befúvási sebesség.
A lassuló szakaszban a légsebesség profil:
𝑣(𝑥) = 𝑣𝑦0 𝑓(𝜂),

(M34)

ahol az η = y/b paraméter, az f(η) egy polinom, mely kielégíti a következő feltételeket:
f(0) = 1; f’(0) = 0; f”(0) = 2α η = 0-nál,
f(1) = 0; f’(1) = 0; f”(1) = 0 η = 1-nél,
α pedig azonos (1/2)(s2/ε)[d 𝑣(𝑥)/dy]-al, ahol s a légsugár szélessége egy tetszőleges keresztmetszetben. Ekkor:
𝑓(𝜂) = (1 − 𝜂)3 {1 + 3𝜂 + (6 + 𝜆)𝜂2 }.
XVI

(M35)

A lassuló szakaszban az (M32) egyenlet:
1

𝑣𝑦0 2 𝑠 ∫ 𝑓 2 𝑑𝜂 = 𝑣02 𝑠0 ,

(M36)

0

az (M33) egyenlet pedig:
1

1

𝜀𝑣𝑦0 2
1 𝑑
3
3
(𝑣𝑦0 𝑠) ∫ 𝑓 𝑑𝜂 +
∫ 𝑓′2 𝑑𝜂 = 0.
2 𝑑𝑦
𝑠
0

(M37)

0

Az (M36) és (M37) egyenletekből adódik, hogy:
1

1

𝜆 ∫ 𝑓 3 𝑑𝜂 + ∫ 𝑓′2 𝑑𝜂 = 0.
0

(M38)

0

Behelyettesítve az (M35) egyenletet az (M38) összefüggésbe azt kapjuk, hogy:
9𝜆4 + 594𝜆3 + 20488𝜆2 + 277680𝜆 + 1029600 = 0.

(M39)

Az (M39) egyenletnek egy valós gyöke létezik, mely α = -5,83.
Az f”(0) = 2α feltétel azt jelenti, hogy a mozgásegyenlet pontosan kielégült a légsugár
tengelyén. Ugyanakkor mivel ez nem szükséges egy közelítő megoldáshoz, az α értéke kerekíthető α = -6-ra. Az (M35) egyenletből:
𝑓(𝜂) = (1 − 𝜂)3 (1 + 3𝜂).

(M40)

Az (M29) képletben bemutatott örvényviszkozitásra írható, hogy:
𝜀 = 𝐾′𝑠𝑣𝑦0 ,

(M41)

ahol K’ egy állandó, mely kísérleti úton határozható meg. A közelítő számítások során az
s sugárszélesség értéke függ az f(η) kifejezéstől, így a K’ érték szintén függ az f(η)-tól. Ugyanakkor az ε-nak függetlennek kell lennie az f(η) értéktől, így az (M41) egyenlet nem megfelelő
az örvényviszkozitás számítására, ezért e helyett az új összefüggés:
𝜀 = 𝐾𝑠1/2 𝑣𝑦0 ,

(M42)

ahol 𝑠1/2 a légsugár átlagos szélességének a fele, mely az alábbi egyenlettel definiálható:
𝑏

𝑠1/2 𝑣𝑦0 = ∫ 𝑣(𝑥)𝑑𝑥.

(M43)

0

Ebben az esetben a K érték már függetlennek tekinthető az f(η)-tól. Az (M36) egyenletből
következik, hogy:
2

7
𝑣0
𝑠 = 𝑠0 ( ) .
2
𝑣𝑦0
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(M44)

Felhasználva az (M43) egyenletet azt kapjuk, hogy
𝑠1/2 =

2
𝑠,
5

(M45)

amelyet felhasználva:
2
𝜀 = 𝐾𝑠𝑣𝑦0 .
5

(M46)

Az (M46) egyenletet behelyettesítve az (M37) összefüggésbe:
1

1

𝑣𝑦0 2
1 𝑑
2
3
3
(𝑣 𝑠) ∫ 𝑓 𝑑𝜂 + 𝐾𝑠𝑣𝑦0
∫ 𝑓′2 𝑑𝜂 = 0,
2 𝑑𝑦 𝑦0
5
𝑠
0

0

vagy az f(η) értéket felhasználva:
83 𝑑
96
(𝑣𝑦0 3 𝑠) +
𝐾𝑣 3 = 0.
715 𝑑𝑦
715 𝑦0

(M47)

Az (M47) differenciálegyenlet kezdeti feltétele 𝑣𝑦0 = v0 az y = y1-nél, ahol y1 a magszakasz
hossza. Integrálva az (M47) egyenletet az (M44) összefüggés felhasználásával:
1/2
𝑣𝑦0
54912 𝑦 − 𝑦1
=(
𝐾
+ 1) ,
𝑣0
20335
𝑠

(M48)

amelyből a légsugár félszélessége az (M44) egyenlet alkalmazásával:
𝑠
27456 𝑦 − 𝑦1 7
=
𝐾
+ .
𝑠0
2905
𝑠0
2

(M49)

A magszakaszban a légsebesség profil:
𝑣(𝑥) = 𝑣0 𝑓(𝜂),

(M50)

az smag < y < s szakaszon, ahol η = (x – smag)/(s – smag) és f(η) egy polinom, amelyet az
(M40) egyenlet ad meg.
Az örvényviszkozitás a magszakaszon:
𝜀 = 𝐾(𝑠1/2 − 𝑠𝑚𝑎𝑔 )𝑣0 ,

(M51)

ahol s1/2 a légsugár átlagos szélességének a fele, amely az alábbi egyenlettel definiálható:
𝑠

𝑣0 𝑠1/2 = 𝑣0 𝑠𝑚𝑎𝑔 + ∫ 𝑣(𝑥)𝑑𝑥.

(M52)

𝑠𝑚𝑎𝑔

Az (M40) egyenlet felhasználásával:
2
𝑠1/2 − 𝑠𝑚𝑎𝑔 = (𝑠 − 𝑠𝑚𝑎𝑔 ),
5

XVIII

(M53)

ezért
𝜀=

2
𝐾(𝑠 − 𝑠𝑚𝑎𝑔 )𝑣0 .
5

(M54)

Az (M32) egyenletből:
𝑠𝑚𝑎𝑔

𝑠

∫ 𝑣02 𝑑𝑥 + ∫ [𝑣(𝑥)]2 𝑑𝑥 = 𝑣02 𝑠0 .
0

𝑠𝑚𝑎𝑔

Az (M34) egyenletet a fenti összefüggésbe helyettesítve:
1

𝑣02 𝑠𝑚𝑎𝑔 + 𝑣02 (𝑠 − 𝑠𝑚𝑎𝑔 ) ∫ 𝑓 2 𝑑𝜂 = 𝑣02 𝑠0 .

(M55)

0

Egyszerűsítés után, felhasználva az (M40) egyenletet:
𝑠=

7
5
𝑠0 − 𝑠𝑚𝑎𝑔 ,
2
2

(M56)

Az (M33) egyenletből:
𝑏

𝑏

1 𝑑
1 𝑑
𝜕𝑣(𝑥) 2
3
3
(𝑣 𝑠
)+
∫[𝑣(𝑥)] 𝑑𝑥 + 𝜀 ∫ [
] 𝑑𝑥 = 0.
2 𝑑𝑦 0 𝑚𝑎𝑔
2 𝑑𝑦
𝜕𝑥
𝑏𝑐

𝑏𝑐

Az (M50) egyenletet behelyettesítve:
1

1

1 3 𝑑𝑠𝑚𝑎𝑔 1 3 𝑑
𝜀𝑣02
3
𝑣0
+ 𝑣0
(𝑠 − 𝑠𝑚𝑎𝑔 ) ∫ 𝑓 𝑑𝜂 +
∫ 𝑓′2 𝑑𝜂 = 0.
2
𝑑𝑦
2 𝑑𝑦
𝑠 − 𝑠𝑚𝑎𝑔
0

(M57)

0

Felhasználva az (M40) és (M54) összefüggéseket, néhány egyszerűsítés után adódik, hogy
1 3 𝑑𝑠𝑚𝑎𝑔
83 3 𝑑
96
𝑣0
+
𝑣0
(𝑠 − 𝑠𝑚𝑎𝑔 ) +
𝐾𝑣 3 = 0.
2
𝑑𝑦
715 𝑑𝑦
175 0

(M58)

Az (M56) és (M58) egyenletek meghatározzák a mag smag félszélességét és a légsugár s1/2
félszélességét. A kezdeti feltételek: smag = s = s0 az y = 0-nál.
Az (58) egyenlet integrálásával és az (M56) egyenlet felhasználásával:
𝑠
𝑠𝑚𝑎𝑔

= 1−

13728 𝑦
𝐾 ,
2345 𝑠0

(M59)

és
𝑠
6864 𝑦
= 1+
𝐾 .
𝑠0
469 𝑠0
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(M60)

Érdekességképpen bemutatom, hogy más légsebességprofil függvényekkel hogyan változik a fenti egyenletekben bemutatott K érték:
M1. táblázat. K értékek a részlegesen korlátozott légsugarak számításához.
Formula neve

Összefüggés

K érték

Simson-formula
Koszinusz-formula

f(η) = (1 – η7/4)2
f(η) = (1 + cosπη)/2

0,0261
0,0256

Kimura-formula
Niitsu-formula

f(η) = 1 - 3η2 + 2η3
f(η) = (1 – η3/2)2

0,0259
0,0270

Az M1. táblázat adataiból az látható, hogy a K értékek közel függetlenek a légsebesség
profiltól, vagyis az örvényviszkozitást helyesen alkalmaztuk az (M42) összefüggésben. Most
az előző összefüggések alkalmazásával bemutatom a SARK(o)L görbült áramvonalának leírását (M7. ábra).

M7. ábra. Részlegesen korlátozott légsugár metszete.

Kétdimenziós, turbulens légsugarat feltételezve, időben állandósult áramlásban, összenyomhatatlan közeg esetén a mozgásegyenlet a görbült y’ tengelyre felírva:
𝑣𝑦 2
𝑟
𝜕𝑣𝑥
𝜕𝑣𝑥
1 𝜕𝑝
𝜕 2 𝑣𝑥
𝑣𝑦
+ 𝑣𝑥
+
=−
+𝜀
.
𝑟 − 𝑥′ 𝜕𝑦′
𝜕𝑥′ 𝑟 − 𝑥′
𝜌 𝜕𝑥′
𝜕𝑥′2

(M61)

Ha a légsugár görbületi sugara jóval nagyobb, mint a szélessége, akkor az (M61) egyenlet
az alábbi formára egyszerűsödik:
𝜕𝑣𝑥
𝜕𝑣𝑥 𝑣𝑦 2
1 𝜕𝑝
𝜕 2 𝑣𝑥
𝑣𝑦
+ 𝑣𝑥
+
=−
+𝜀
.
𝜕𝑦′
𝜕𝑥′
𝑟
𝜌 𝜕𝑥′
𝜕𝑥′2

XX

(M62)

Az (M62) egyenlet x’ szerinti integrálásával -∞ és +∞ közötti tartományban a fenti feltételek teljesülése esetén:
𝑟
2𝜌𝑣02
=
,
𝑠0
∆𝑝

(M63)

ahol Δp a recirkulációs zóna közepe és a szabad tér közötti statikus nyomáskülönbséget
jelöli, amely adott befúvási jellemzők mellett állandó, így a légsugár görbületi sugara is állandó.
Most pedig tekintsük a tapadási áramvonal meghatározásának, leírásának matematikai hátterét.
A magzónában bevezetve az alábbi paramétert:
𝜂′ =

𝑥′ − 𝑠𝑚𝑎𝑔
,
𝑠 − 𝑠𝑚𝑎𝑔

(M64)

ekkor a légsebesség-profil az smag < x’ < s tartományban:
𝑣(𝑥′) = 𝑣0 𝑓(𝜂′).

(M65)

A lassuló szakaszban az új paraméter:
𝜂′ =

𝑥′
,
𝑠

(M66)

ekkor a légsebesség-profil:
𝑣(𝑥′) = 𝑣𝑦0 𝑓(𝜂′).

(M67)

Az f(η’) függvény az (M65) és (M67) egyenletekben egy polinom, amely:
𝑓(𝜂′) = 1 − 6𝜂′2 + 8𝜂′3 − 3𝜂′4 .

(M68)

Az xt’ jelölje a légsugár középvonala és a tapadási áramvonal közötti távolságot, melynek
ki kell elégítenie az alábbi egyenletet. A tömegmegmaradás törvénye alapján írható, hogy:
𝑥′𝑡

∫ 𝑣(𝑥′)𝑑𝑥′ = 𝑣0 𝑠0 .

(M69)

0

A magzónában, η’ = η’t-t, és x’ = x’a-t írva az (M64) egyenletben, és behelyettesítve az
(M65) és (M68) egyenleteket az (M69) összefüggésbe:
𝜂′𝑡

𝑠𝑚𝑎𝑔 𝑠 − 𝑠𝑚𝑎𝑔
+
∫ (1 − 6𝜂′2 + 8𝜂′3 − 3𝜂′4 )𝑑𝜂′ = 1.
𝑠0
𝑠

(M70)

0

Behelyettesítve az alfejezetben korábban s és smag-ra számított összefüggéseket, eredményeket az (M70) egyenletbe, η’t-re 0,341 adódik. Ekkor a tapadási áramvonal a magzónában:
𝑥′𝑡
𝑦′
= 1 + 0,0196 .
𝑠0
𝑠0
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(M71)

A lassuló szakaszban, behelyettesítve az (M67) és (M68) egyenleteket az (M69) összefüggésbe:
𝜂′𝑡

𝑣𝑦0 𝑠
∫ (1 − 6𝜂′2 + 8𝜂′3 − 3𝜂′4 )𝑑𝜂′ = 1.
𝑣0 𝑠0

(M72)

0

Felhasználva a korábbi, vy0-ra és s-re kapott eredményeket, az (M72) egyenlet:
1/2

𝑦′
(0,0721 + 0,286)
𝑠0

(𝜂′𝑡 − 2𝜂′3𝑡 + 2𝜂′4𝑡 − 3/5𝜂′5𝑡 ) = 2/7.

(M73)

A tapadási áramvonal a lassuló szakaszban, felhasználva ηt’-t, amely kielégíti az (M73)
egyenletet:
𝑥′𝑡
𝑦′
= (0,252 + 1,002) 𝜂′𝑡 .
𝑠0
𝑠0

(M74)

A tapadási pont ott definiálható, ahol a tapadási áramvonal metszi a falfelületet, ez pedig x
= h-nál történik meg. A befúvás és a tapadási pont közötti távolság az yt tapadási távolság. A
tapadási áramvonal a xt’ távolságban van a görbült légsugár középvonalától (y’ tengely). A
magzónában x’a az (M71) összefüggéssel, a lassuló szakaszban pedig az (M73) és (M74) képletekkel számítható.
Tapasztalati adatok szerint a nyomásegyüttható értéke a recirkulációs zóna közepén:
ℎ −0,75
𝐶𝑝 = 0,824 ( )
.
𝑠0

(M75)

Ha OR < 12, akkor a nyomásegyüttható:
ℎ −0,164
𝐶𝑝 = 0,193 ( )
.
𝑠0

(M76)

A fal mentén értelmezett nyomásegyüttható pedig:
𝐶𝑝 =

𝑝1 − 𝑝2
.
𝜌𝑣02 /2

(M77)

Felhasználva a Δ𝑝 = 𝑝1 − 𝑝2 összefüggést és behelyettesítve az (M63) egyenletbe:
𝑟
4
=
.
𝑠0 |𝐶𝑝 |

(M78)

Ha nagy az OR távolsági (12 < OR < 70), a tapadási áramvonal közelíthető egy körvonallal,
melynek középpontja az x tengelyen van és a sugara r’, akkor az egyenlete:
2

2

𝑟′
𝑦𝑡 2
𝑟′
ℎ
( ) = ( ) + { − ( − 1)} .
𝑠0
𝑠0
𝑠0
𝑠0
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(M79)

Amennyiben az r’ nagy, továbbá az r’/h nagy távolsági arányoknál állandó az áramlási
hasonlóság miatt, akkor:
𝑦𝑡
= √2𝐶 − 1,
ℎ

(M80)

ahol C = r’/h. Nagy távolsági arány esetében az r’ közel azonos r-el. Az (M75) egyenletben
látható, hogy a Cp arányos a h3/4-el, ezért r is arányos h3/4-el az (M78) egyenletből adódóan 12
< OR < 70 távolsági arány mellett. Ebből adódóan r’ ugyancsak arányos lesz h3/4-el, így az
(M80) egyenletből:
𝑦𝑡
ℎ
= 1,4 + 4,0.
𝑠0
𝑠0

(M81)

Az (M81) egyenlet abban az esetben érvényes, ha OR > 6.
Kis távolsági arányok esetében a relatív tapadási távolság:
0,754
𝑦𝑡
ℎ
= 3,51 ( − 1)
.
𝑠0
𝑠0

XXIII

(M82)

M4. Melléklet. Mérési hibaszámítás.
Az itt közölt hibaszámítási összefoglaló alapját az ISO 5168:2005 szabvány képezi.
A műszaki gyakorlatban előforduló fizikai mennyiségek mérésekor minden esetben számolni kell a mérési hibával, mely a mért mennyiséget terheli. A mérési feladathoz alkalmasan
választott és megfelelően kalibrált műszer esetén a műszer saját hibája elhanyagolhatóan kicsi.
Ekkor elsősorban a vizsgált folyamat zajosságából származik a mérési eredmény bizonytalansága, melyet statisztikus hibának nevezünk. Az értekezésemben bemutatott méréseket minden
esetben kalibrált, laboratóriumi mérőműszerekkel végeztem el. Ennek megfelelően a mérési
eredmények helyes megadása a következő:
mért mennyiség ± hibakorlát.

(M83)

A relatív mérési hiba a hibakorlát és a mért mennyiség hányadosának százalékban kifejezett értéke:
relatív hiba = (hibakorlát / mért mennyiség) × 100%.

(M84)

Az általam elvégzett mérések során a szórást nem ismertem, hanem azt a mintából becsültem (ez a korrigált tapasztalati szórás, s*). Ekkor a hibakorlát az alábbi:
hibakorlát = ±

𝑡𝑁−1 ∙𝑠∗
√𝑁

,

(M85)

ahol tN-1 a mintaelemszámtól és a mérőszemély által beállított szignifikancia szinttől függő
valószínűségi változó (táblázatos érték):

XXIV

Gyakori eset azonban, hogy valamely fizikai mennyiséget (ξ) nem egy, hanem több mért
adat felhasználásával tudunk meghatározni (számítani). Ebben az esetben számolni kell a mérési hibák halmozódásával, melyet hibaterjedésnek nevezünk. Ekkor a hibakorlátot a következő
összefüggés alapján kell meghatározni:
𝑁

𝜕𝜉 2
𝐻𝑖𝑏𝑎𝑘𝑜𝑟𝑙á𝑡 = √∑ (𝛿𝑋𝑖 ∙
) ,
𝜕𝑋𝑖

(M86)

𝑖=1

ahol 𝛿𝑋𝑖 az i. mért mennyiség hibakorlátja, mely figyelembe veszi a megfigyelt folyamat zajosságát; 𝜉 a számolt mennyiség; 𝑋𝑖 pedig az i. mért mennyiség, továbbá igaz, hogy 𝜉 = 𝑓(𝑋𝑖 ),
ahol i = 1…N (N darab mért mennyiség esetén).
Doktori munkámban az íriszes légmennyiségszabályozóval ellátott mérőperemmel mért
nyomáskülönbségből (Δpmp) a (37) összefüggéssel számított szellőző levegő térfogatáram (𝑉̇0)
és a helyiségben kialakuló turbulencia-intenzitás (Tu, (29) összefüggés) több mért adat alapján
került meghatározásra. Az (M86) összefüggésben esetemben az X1 = Δpmp, vagyis az íriszes
légmennyiségszabályozóval ellátott mérőperemmel mért nyomáskülönbség; X2 = K, mely az
íriszlemez pillanatnyi állásának leolvasási pontatlansága.
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A fentiek alapján a szellőző levegő térfogatáram hibakorlátja:
𝐻𝑖𝑏𝑎𝑘𝑜𝑟𝑙á𝑡 = √(𝛿∆𝑝𝑚𝑝 ∙

2
2
𝜕𝑉̇0
𝜕𝑉̇0
) + (𝛿𝐾 ∙
)
𝜕∆𝑝𝑚𝑝
𝜕𝐾

(M87)

A parciális deriváltak:
𝜕𝑉̇0
𝐾
= 1,8 ∙
𝜕∆𝑝𝑚𝑝
√∆𝑝𝑚𝑝

(M88)

𝜕𝑉̇0
= 3,6 ∙ √∆𝑝𝑚𝑝
𝜕𝐾

(M89)

Ezzel az (M87) egyenlet:
𝐻𝑖𝑏𝑎𝑘𝑜𝑟𝑙á𝑡 = √(𝛿∆𝑝𝑚𝑝 ∙ 1,8 ∙

𝐾
√∆𝑝𝑚𝑝

2

2

) + (𝛿𝐾 ∙ 3,6 ∙ √∆𝑝𝑚𝑝 )

(M90)

A turbulencia-fok hibakorlátja a parciális deriválások elvégzése után pedig az alábbi:
1 2
𝑣𝑅𝑀𝑆
𝐻𝑖𝑏𝑎𝑘𝑜𝑟𝑙á𝑡 = √(𝛿𝑣𝑅𝑀𝑆 ∙ ) + (𝛿𝑣á ∙ − 2 )
𝑣á
𝑣á
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2

(M91)

M5. Melléklet. Főbb résbefúvó gyártók.
Az alábbi táblázatban összefoglalom a fontosabb résbefúvó anemosztát gyártókat. A táblázatban megadom a résbefúvók névleges szélességét és hosszúságát is.
M2. táblázat. Az épületgépészeti gyakorlatban előforduló főbb résméretek és gyártóik.
Gyártó

Befúvó szélesség s0, mm

Befúvó modulhosszúság L0, mm

Lindab

15; 19

1000

Thermax

20

575÷2000

SIG Air handling

21

változó

Trox

15; 35; 50

600÷1500; 600÷1950

Aeroprodukt

20

257÷2000

Airvent

42

500÷2000

Larodo

18

600÷1500

Schako

18; 33

≤1000, max. 1500

Price industries

13; 19; 25; 38

610÷1829

Grada

15

1000

Nailor

13; 19; 25

max. 1829

Air diffusion

20; 25

max. 2400

Hart cooley

12; 19; 25

300÷1800

Menerga

8; 10; 12

500÷6000
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M6. Melléklet. A regresszióanalízis eredményei.
M3. táblázat. Az értekezés 14. ábráján látható relatív tapadási távolságra illeszkedő görbék determinációs
együtthatóei.
Trendvonal típusa
Lineáris
Másodfokú
Hatvány függvény
Exponenciális

R2
0,984
0,914
0,947
0,982

M4. táblázat. Az értekezés 15. ábráján bemutatott maximális és a befúvási sebességek arányára illeszkedő görbék determinációs együtthatóei.
Trendvonal típusa
Lineáris
Másodfokú
Hatvány függvény
Exponenciális

R2
0,986
0,991
0,787
0,947

M5. táblázat. Az értekezés 23. ábráján bemutatott sebesség nagyságára illeszkedő görbék főbb paraméterei.

bokamagasság

derékmagasság

ülő ember fejmagasság

álló ember fejmagasság

Ill. típusa
lineáris
másodfokú
hatvány függvény
exponenciális
lineáris
másodfokú
hatvány függvény
exponenciális
lineáris
másodfokú
hatvány függvény
exponenciális
lineáris
másodfokú
hatvány függvény
exponenciális

Egyenlet
𝑣̅𝑏𝑜𝑘𝑎 = 0,03𝑛 + 0,02
𝑣̅𝑏𝑜𝑘𝑎 = 5,86 ∙ 10−3 𝑛2 − 2,11 ∙ 10−2 𝑛 + 0,13
𝑣̅𝑏𝑜𝑘𝑎 = 0,05𝑛0,80
𝑣̅𝑏𝑜𝑘𝑎 = 0,07e0,19n
𝑣̅𝑑𝑒𝑟é𝑘 = 0,02𝑛 + 0,03
𝑣̅𝑑𝑒𝑟é𝑘 = 2,98 ∙ 10−3 𝑛2 - 7,46 ∙ 10−3 𝑛 + 0,09
𝑣̅𝑑𝑒𝑟é𝑘 = 0,04𝑛0,69
𝑣̅𝑑𝑒𝑟é𝑘 = 0,06e0,16n
𝑣̅ü𝑙ő 𝑓𝑒𝑗𝑚𝑎𝑔. = 0,02𝑛 + 0,01
𝑣̅ü𝑙ő 𝑓𝑒𝑗𝑚𝑎𝑔. = 3,22 ∙ 10−3 𝑛2 - 6,84 ∙ 10−3 𝑛 + 0,07
𝑣̅ü𝑙ő 𝑓𝑒𝑗𝑚𝑎𝑔. = 0,03𝑛0,82
𝑣̅ü𝑙ő 𝑓𝑒𝑗𝑚𝑎𝑔. = 0,05e0,20n
𝑣̅á𝑙𝑙ó 𝑓𝑒𝑗𝑚𝑎𝑔. = 0,03𝑛 - 0,01
𝑣̅á𝑙𝑙ó 𝑓𝑒𝑗𝑚𝑎𝑔. = 6,17 ∙ 10−3 𝑛2 - 3,03 ∙ 10−2 𝑛 + 0,12
𝑣̅á𝑙𝑙ó 𝑓𝑒𝑗𝑚𝑎𝑔. = 0,03𝑛0,90
𝑣̅á𝑙𝑙ó 𝑓𝑒𝑗𝑚𝑎𝑔. = 0,04e0,22n
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R²
0,916
0,958
0,913
0,953
0,939
0,969
0,920
0,960
0,956
0,983
0,944
0,980
0,909
0,980
0,883
0,951

M6. táblázat. Az értekezés 24. ábráján bemutatott légsebesség síkbeli átlagának korrigált tapasztalati szórására illeszkedő görbék főbb paraméterei.

bokamagasság

derékmagasság

ülő ember fejmagasság

álló ember fejmagasság

Ill. típusa
lineáris
másodfokú
hatvány függvény
exponenciális
lineáris
másodfokú
hatvány függvény
exponenciális
lineáris
másodfokú
hatvány függvény
exponenciális
lineáris
másodfokú
hatvány függvény
exponenciális

Egyenlet
s*𝑣̅𝑏𝑜𝑘𝑎 = 0,01𝑛 - 0,01
𝑠 ∗ 𝑣̅𝑏𝑜𝑘𝑎 = 1,05 ∙ 10−3 𝑛2 – 1,67 ∙ 10−3 𝑛 + 0,02
s*𝑣̅𝑏𝑜𝑘𝑎 = 0,01𝑛1,03
s*𝑣̅𝑏𝑜𝑘𝑎 = 0,01e0,24n
s*𝑣̅𝑑𝑒𝑟é𝑘 = 0,02𝑛 - 0,02
s*𝑣̅𝑑𝑒𝑟é𝑘 = 4,85 ∙ 10−3 𝑛2 − 2,46 ∙ 10−2 𝑛 + 0,07
s*𝑣̅𝑑𝑒𝑟é𝑘 = 0,01𝑛1,12
s*𝑣̅𝑑𝑒𝑟é𝑘 = 0,02e0,27n
s*𝑣̅ü𝑙ő 𝑓𝑒𝑗𝑚𝑎𝑔. = 0,02𝑛 - 0,01
s*𝑣̅ü𝑙ő 𝑓𝑒𝑗𝑚𝑎𝑔. = 4,42 ∙ 10−3 𝑛2 - 2,22 ∙ 10−2 𝑛 + 0,08
s*𝑣̅ü𝑙ő 𝑓𝑒𝑗𝑚𝑎𝑔. = 0,02𝑛0,91
s*𝑣̅ü𝑙ő 𝑓𝑒𝑗𝑚𝑎𝑔. = 0,03e0,01n
s*𝑣̅á𝑙𝑙ó 𝑓𝑒𝑗𝑚𝑎𝑔. = 0,02𝑛 - 0,01
s*𝑣̅á𝑙𝑙ó 𝑓𝑒𝑗𝑚𝑎𝑔. = 7,58 ∙ 10−3 𝑛2 - 5,31 ∙ 10−3 𝑛 + 0,14
s*𝑣̅á𝑙𝑙ó 𝑓𝑒𝑗𝑚𝑎𝑔. = 0,02𝑛0,79
s*𝑣̅á𝑙𝑙ó 𝑓𝑒𝑗𝑚𝑎𝑔. = 0,03e0,21n

R²
0,840
0,891
0,865
0,876
0,902
0,978
0,900
0,957
0,895
0,969
0,863
0,932
0,717
0,956
0,578
0,710

M7. táblázat. Az értekezés 25. ábráján bemutatott légsebesség nagyságának terjedelmére illeszkedő görbék
főbb paraméterei.

bokamagasság
derékmagasság
ülő ember
fejmagasság
álló ember
fejmagasság

Ill. típusa
lineáris
másodfokú
hatvány függvény
exponenciális
lineáris
másodfokú
hatvány függvény
exponenciális
lineáris
másodfokú
hatvány függvény
exponenciális
lineáris
másodfokú
hatvány függvény
exponenciális

Egyenlet
vá,ter = 0,03𝑛 - 0,01
vá,ter = 6,55 ∙ 10−3 𝑛2 − 2,68 ∙ 10−2 𝑛 + 0,12
vá,ter = 0,04𝑛0,94
vá,ter = 0,05e0,23n
vá,ter = 0,07𝑛 - 0,04
vá,ter = 1,68 ∙ 10−2 𝑛2 − 0,08𝑛 + 0,28
vá,ter = 0,06𝑛1,03
vá,ter = 0,09e0,25n
vá,ter = 0,07𝑛 + 0,01
vá,ter = 1,65 ∙ 10−2 𝑛2 - 0,08𝑛 + 0,33
vá,ter = 0,09𝑛0,85
vá,ter = 0,12e0,21n
vá,ter = 0,07𝑛 + 0,01
vá,ter = 2,92 ∙ 10−2 𝑛2 − 0,20𝑛 + 0,57
vá,ter = 0,10𝑛0,78
vá,ter = 0,13e0,20n
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R²
0,919
0,970
0,916
0,962
0,909
0,977
0,915
0,962
0,899
0,970
0,882
0,943
0,718
0,894
0,579
0,688

M8. táblázat. Az értekezés 28. ábráján bemutatott RMS sebesség síkbeli átlagára illeszkedő görbék főbb paraméterei.

bokamagasság

derékmagasság

ülő ember
fejmagasság

álló ember
fejmagasság

Ill. típusa
lineáris
másodfokú
hatvány függvény
exponenciális
lineáris
másodfokú
hatvány függvény
exponenciális
lineáris
másodfokú
hatvány függvény
exponenciális
lineáris
másodfokú
hatvány függvény
exponenciális

Egyenlet
𝑣̅𝑅𝑀𝑆,𝑏𝑜𝑘𝑎 = 0,01𝑛 + 0,01
𝑣̅𝑅𝑀𝑆,𝑏𝑜𝑘𝑎 = 1,58 ∙ 10−3 𝑛2 − 5,78 ∙ 10−3 𝑛 + 0,03
𝑣̅𝑅𝑀𝑆,𝑏𝑜𝑘𝑎 = 0,01𝑛0,91
𝑣̅𝑅𝑀𝑆,𝑏𝑜𝑘𝑎 = 0,01e0,22n
𝑣̅𝑅𝑀𝑆,𝑑𝑒𝑟é𝑘 = 0,01𝑛 + 0,01
𝑣̅𝑅𝑀𝑆,𝑑𝑒𝑟é𝑘 = 6,38 ∙ 10−4 𝑛2 + 1,44 ∙ 10−3 𝑛 + 0,02
𝑣̅𝑅𝑀𝑆,𝑑𝑒𝑟é𝑘 = 0,01𝑛0,77
𝑣̅𝑅𝑀𝑆,𝑑𝑒𝑟é𝑘 = 0,02e0,19n
𝑣̅𝑅𝑀𝑆,ü𝑙ő 𝑓𝑒𝑗𝑚𝑎𝑔. = 0,01𝑛 + 0,01
𝑣̅𝑅𝑀𝑆,ü𝑙ő 𝑓𝑒𝑗𝑚𝑎𝑔. = 3,98 ∙ 10−4 𝑛2 + 3,87 ∙ 10−3 𝑛 + 0,02
𝑣̅𝑅𝑀𝑆,ü𝑙ő 𝑓𝑒𝑗𝑚𝑎𝑔. = 0,01𝑛0,79
𝑣̅𝑅𝑀𝑆,ü𝑙ő 𝑓𝑒𝑗𝑚𝑎𝑔. = 0,02e0,12n
𝑣̅𝑅𝑀𝑆,á𝑙𝑙ó 𝑓𝑒𝑗𝑚𝑎𝑔. = 0,01𝑛 + 0,02
𝑣̅𝑅𝑀𝑆,á𝑙𝑙ó 𝑓𝑒𝑗𝑚𝑎𝑔. = 7,26 ∙ 10−4 𝑛2 + 2,45 ∙ 10−3 𝑛 + 0,01
𝑣̅𝑅𝑀𝑆,á𝑙𝑙ó 𝑓𝑒𝑗𝑚𝑎𝑔. = 0,01𝑛0,94
𝑣̅𝑅𝑀𝑆,á𝑙𝑙ó 𝑓𝑒𝑗𝑚𝑎𝑔. = 0,02e0,22n

R²
0,921
0,964
0,923
0,963
0,955
0,965
0,941
0,964
0,879
0,921
0,897
0,884
0,885
0,893
0,890
0,885

M9. táblázat. Az értekezés 39. ábráján bemutatott sebesség nagyságára illeszkedő görbék főbb paraméterei.
Ill. típusa
lineáris
másodfokú
hatvány függvény
exponenciális

Egyenlet
𝑣̅ = 0,003×OR + 0,10
𝑣̅ = 3,63 ∙ 10−5 ∙ 𝑂𝑅2 + 9,05 ∙ 10−4 ∙ 𝑂𝑅 + 0,11
𝑣̅ = 0,07×OR0,27
𝑣̅ = 0,10e0,02×OR

R²
0,945
0,962
0,815
0,940

M10. táblázat. Az értekezés 40. ábráján bemutatott légsebesség síkbeli átlagának korrigált tapasztalati szórására illeszkedő görbék főbb paraméterei.
Ill. típusa
lineáris
másodfokú
hatvány függvény
exponenciális

Egyenlet
s*𝑣̅á = 0,003×OR + 0,04
s*𝑣̅á = −3,38 ∙ 10−5 ∙ 𝑂𝑅 2 + 4,46 ∙ 10−3 ∙ 𝑂𝑅 + 0,02
s*𝑣̅á = 0,02×OR0,57
s*𝑣̅á = 0,05e0,03×OR

R²
0,971
0,981
0,956
0,935

M11. táblázat. Az értekezés 42. ábráján bemutatott légsebesség nagyságának móduszára illeszkedő görbék
főbb paraméterei.
Ill. típusa
lineáris
másodfokú
hatvány függvény
exponenciális

Egyenlet
vá,mód = 0,002×OR + 0,06
vá,mód = 3,27 ∙ 10−5 ∙ 𝑂𝑅2 + 3,41 ∙ 10−4 ∙ 𝑂𝑅 + 0,08
vá,mód = 0,04×OR0,29
vá,mód = 0,07e0,02×OR

XXX

R²
0,700
0,891
0,505
0,632

M12. táblázat. Az értekezés 44. ábráján bemutatott légsebesség nagyságára illeszkedő görbék főbb paraméterei.
Ill. típusa
lineáris
másodfokú
hatvány függvény
exponenciális

𝑣̅𝑅𝑀𝑆
𝑣̅𝑅𝑀𝑆
𝑣̅𝑅𝑀𝑆
𝑣̅𝑅𝑀𝑆

Egyenlet
= 0,001×OR + 0,03
= −3,24 ∙ 10−6 ∙ 𝑂𝑅2 + 1,54 ∙ 10−3 ∙ 𝑂𝑅 + 0,02
= 0,01×OR0,43
= 0,03e0,03×OR

R²
0,949
0,960
0,900
0,942

M13. táblázat. Az értekezés 45. ábráján bemutatott RMS és a sebesség nagyságának kapcsolatára illeszkedő
görbék főbb paraméterei.
Ill. típusa
lineáris
másodfokú
hatvány függvény
exponenciális

Egyenlet
vRMS = 0,41×vá + 0,01
vRMS = -1,80×vá2 + 1,00×vá + 0,06
vRMS = 0,52×vá1,22
vRMS = 0,02e7,52×vá

R²
0,971
0,944
0,954
0,955

M14. táblázat. Az értekezés 46. ábráján bemutatott turbulencia-fok síkbeli átlagára illeszkedő görbék főbb paraméterei.
Ill. típusa
lineáris
másodfokú
hatvány függvény
exponenciális

Egyenlet
̅̅̅̅
𝑇𝑢 = 0,30×OR + 31,44
̅̅̅̅
𝑇𝑢 = 2,24 ∙ 10−3 ∙ 𝑂𝑅2 + 0,20 ∙ 𝑂𝑅 + 32,3
̅̅̅̅
𝑇𝑢 = 25,80×OR0,13
̅̅̅̅
𝑇𝑢 = 31,90e0,01×OR

R²
0,904
0,958
0,787
0,902

M15. táblázat. Az értekezés 49. ábráján bemutatott turbulencia-fok és a sebesség nagyságának kapcsolatára
illeszkedő görbék főbb paraméterei.
Ill. típusa
lineáris
másodfokú
hatvány függvény
exponenciális

Egyenlet
̅̅̅̅
𝑇𝑢 = 0,31×vá + 32,50
̅̅̅̅
𝑇𝑢 = 0,01×vá2 + 0,28×vá + 32,90
̅̅̅̅
𝑇𝑢 = 24,10×vá0,13
̅̅̅̅
𝑇𝑢 = 32,50e0,01×vá

R²
0,895
0,946
0,832
0,914

M16. táblázat. Az értekezés 50. ábráján bemutatott DR és az OR kapcsolatára illeszkedő görbék főbb paraméterei.
Ill. típusa
lineáris
másodfokú
hatvány függvény
exponenciális

Egyenlet
̅̅̅̅ = 0,56×OR + 2,64
𝐷𝑅
̅̅̅̅= 1,39 ∙ 10−3 ∙ 𝑂𝑅2 + 0,50 ∙ 𝑂𝑅 + 3,16
𝐷𝑅
̅̅̅̅= 1,38×OR0,78
𝐷𝑅
̅̅̅̅= 5,34e0,04×OR
𝐷𝑅

R²
0,915
0,966
0,950
0,904

M17. táblázat. Az értekezés 51. ábráján bemutatott DR és a sebesség nagyságának kapcsolatára illeszkedő
görbék főbb paraméterei.
Ill. típusa
lineáris
másodfokú
hatvány függvény
exponenciális

Egyenlet
̅̅̅̅
𝐷𝑅 = 162,83×vá – 11,58
̅̅̅̅
𝐷𝑅 = 79,26×vá2 + 136,80×vá – 9,54
̅̅̅̅= 501,10×vá1,96
𝐷𝑅
̅̅̅̅= 1,87e12,14×vá
𝐷𝑅

XXXI

R²
0,978
0,960
0,901
0,874

M18. táblázat. Az értekezés 53. ábráján bemutatott fluktuáló pontok százalékos arányára illeszkedő görbék
főbb paraméterei.

bokamagasság
derékmagasság
ülő ember
fejmagasság
álló ember
fejmagasság

Ill. típusa
lineáris
másodfokú
hatvány függv.
exponenciális
lineáris
másodfokú
hatvány függv.
exponenciális
lineáris
másodfokú
hatvány függv.
exponenciális
lineáris
másodfokú
hatvány függv.
exponenciális

R²

Egyenlet
F’ = 0,66×𝑂𝑅 + 0,56
F’ = −7,19 ∙ 10−3 ∙ 𝑂𝑅2 + 0,97 ∙ 𝑂𝑅 − 2,09
F’ = 1,10×𝑂𝑅 04
F’ = 5,47e0,05×OR
F’ = 0,80×𝑂𝑅 + 2,45
F’ = -6,50 ∙ 10−3 ∙ 𝑂𝑅 2 + 1,08∙ 𝑂𝑅 + 0,06
F’ = 1,48×𝑂𝑅 0,86
F’ = 6,41e0,05×OR
F’ = 0,75×𝑂𝑅 - 0,78
F’ = −1,88 ∙ 10−2 ∙ 𝑂𝑅 2 + 1,46∙ 𝑂𝑅 – 4,45
F’ = 0,61×𝑂𝑅 1,04
F’ = 3,73e0,06OR
F’ = 0,63×𝑂𝑅 + 2,49
𝐹′ = 1,18 ∙ 10−3 ∙ 𝑂𝑅 2 + 0,70∙ 𝑂𝑅 – 0,34
F’ = 0,80×𝑂𝑅 0,97
F’ = 4,44e0,05×OR

0,921
0,930
0,928
0,901
0,975
0,981
0,968
0,923
0,952
0,972
0,963
0,921
0,854
0,917
0,801
0,721

M19. táblázat. Az értekezés 54. a) ábráján bemutatott sebesség nagyságára illeszkedő görbék főbb paraméterei.

bokamagasság
derékmagasság,
ülő és álló ember
fejmagasság

Ill. típusa
lineáris
másodfokú
hatvány függv.
exponenciális
lineáris
másodfokú
hatvány függv.
exponenciális

Egyenlet
𝑣̅𝑏𝑜𝑘𝑎 = -0,002𝐴𝑅 + 0,36
𝑣̅𝑏𝑜𝑘𝑎 = 1,09 ∙ 10−4 ∙ 𝐴𝑅2 − 1,64 ∙ 10−2 ∙ 𝐴𝑅 + 0,80
𝑣̅𝑏𝑜𝑘𝑎 = 3,38𝐴𝑅-0,67
𝑣̅𝑏𝑜𝑘𝑎 = 0,41e-0,01AR
𝑣̅𝑑𝑒𝑟é𝑘 = -0,002𝐴𝑅 + 0,31
𝑣̅𝑑𝑒𝑟é𝑘 = 9,67 ∙ 10−5 ∙ 𝐴𝑅2 - 1,45 ∙ 10−2 ∙ 𝐴𝑅 + 0,70
𝑣̅𝑑𝑒𝑟é𝑘 = 3,49𝐴𝑅-0,73
𝑣̅𝑑𝑒𝑟é𝑘 = 0,35e-0,01AR

R²
0,766
0,955
0,849
0,793
0,757
0,947
0,835
0,780

M20. táblázat. Az értekezés 55. a) ábráján bemutatott sebesség nagyságára illeszkedő görbék főbb paraméterei.

derékmagasság;
ülő és álló ember
fejmagasság

Ill. típusa
lineáris
másodfokú
hatvány függv.
exponenciális

Egyenlet
s*𝑣̅á = -0,002𝐴𝑅 + 0,18
s*𝑣̅á = −3,44 ∙ 10−5 ∙ 𝐴𝑅2 + 2,97 ∙ 10−3 ∙ 𝐴𝑅 + 0,04
s*𝑣̅á = 12,54𝐴𝑅-1,23
s*𝑣̅á = 0,28e-0,02AR

R²
0,902
0,956
0,800
0,852

M21. táblázat. Az értekezés 55. b) ábráján bemutatott sebesség nagyságára illeszkedő görbék főbb paraméterei.

álló ember fejmagasság

Ill. típusa
lineáris
másodfokú
hatvány függv.
exponenciális

s*𝑣̅á𝑙𝑙ó
s*𝑣̅á𝑙𝑙ó
s*𝑣̅á𝑙𝑙ó
s*𝑣̅á𝑙𝑙ó

Egyenlet
= -0,004𝐴𝑅 + 0,40
= -1,81 ∙ 10−4 ∙ 𝐴𝑅2 + 1,96∙ 10−2 𝐴𝑅 - 0,33
= 224,72∙ 𝐴𝑅1,78
= 0,99e-0,03AR

R²
0,760
0,952
0,672
0,745

M22. táblázat. Az értekezés 60. a) ábráján bemutatott sebesség nagyságának és az RMS légsebesség kapcsolatára illeszkedő görbék főbb paraméterei.
Ill. típusa

Egyenlet

XXXII

R²

lineáris
másodfokú
hatvány függvény
exponenciális

vRMS = 0,12vá + 0,02
vRMS = 4,00 ∙ 10−5 vá2 - 0,01vá + 0,03
vRMS = 3,31vá0,71
vRMS = 0,31e-0,10vá

0,914
0,858
0,838
0,811

M23. táblázat. Az értekezés 62. a) ábráján a turbulencia-fok móduszára illeszkedő görbék főbb paraméterei.
Ill. típusa
lineáris
másodfokú
hatványos
exponenciális

Egyenlet
Tuá,mód = 0,26AR - 5,71
Tuá,mód = -0,01AR2 + 0,32AR – 7,53
Tuá,mód = 0,01AR1,60
Tuá,mód = 2,07e0,03AR

R²
0,927
0,828
0,857
0,833

M24. táblázat. Az értekezés 64. b) ábráján a turbulencia-fok és a sebesség nagyságának kapcsolatára illeszkedő görbék főbb paraméterei.
Ill. típusa
lineáris
másodfokú
hatvány függvény
exponenciális

Tu
Tu
Tu
Tu

Egyenlet
= -1,52vá + 0,55
= 59,41vá 2 – 18,12vá + 1,71
= 0,10vá 1,64
= 0,62e0,13vá

XXXIII

R²
0,941
0,901
0,899
0,874

M7. Melléklet. A mérésekhez használt műszerek adatai.
M25. táblázat. Digitális mikro manométer.

Gyártmány, típus

AIRFLOW MEDM500 digitális nyomásmérő

Gyári szám

47880

Mérési tartomány

0÷500 Pa

Üzemi hőmérséklet

0…699 °C

Pontosság

± 1 Pa

M26. táblázat. Termisztoros szonda.

Gyártmány, típus

Egyedi

Gyári szám

-

Tárolási hőmérséklet

-30 … +70 °C

Üzemi hőmérséklet

0 … +50 °C

Pontosság

± 0,3 °C

M27. táblázat. Membrános barométer.

Gyártmány, típus

Feingerätebau Fischer
104 14/374

Tárolási hőmérséklet

-30 … +70 °C

Üzemi hőmérséklet

-30 … +70 °C

Pontosság

± 30 mbar
(± 3000 Pa)

Mérési tartomány

900÷1060 mbar
(90000÷106000 Pa)

XXXIV

M28. táblázat. Kapacitív páratartalom érzékelő és a mérési adatgyűjtő.

Gyártmány, típus

testo, 435-4

Gyári szám

01658941/903

Tárolási hőmérséklet

-30 … +70 °C

Mérési tartomány

0÷100%

Pontosság

± 2%

M29. táblázat. Irányfüggetlen hőgömbös anemométer és a mérési adatgyűjtő.

Gyártmány

DANTEC MULTICHANNEL
FLOW ANALYZER

Típus

54N10

Gyári szám

123/6578

Gyártmány

DANTEC

LOW

VELOCITY

FLOW ANALYZER
Típus

54N50

Gyári szám

9054N0504

Gyártmány, típus

Dantec 9054R0102

Serial

2059

Mérési tartomány

0÷5 m/s
0÷45 °C

Műszer pontossága ± 5%-a a mért értéknek

XXXV

M8. Melléklet. Fényképek a mérőszobáról.

M8. ábra. A szellőztetéshez alkalmazott résbefúvó anemosztát (bal oldali ábra) és a mérőhelyiség fényképe.

M9. ábra. A mérőszoba elölnézeti képe a mérési adatgyűjtőkkel az előtérben.

XXXVI

M10. ábra. A boka, derék, ülő és álló ember fejmagasságban elhelyezett hőgömbös mérőszondák.

M11. ábra. A szellőztetéshez alkalmazott precíziós klímaberendezés (CRAC).

XXXVII

