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PhD tézisek

Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Gépészmérnöki Kar
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1. tézis

Nagy blokkolási tényezőjű bordázott csatornákban lévő áramlás és hőátadás
számı́tására numerikus modellt fejlesztettem ki az általános célú FLUENT
kód segı́tségével. Az áramlást és a hőátadást kialakultnak lehet tekinteni.
Nagy örvény szimulációt használtam négy különböző hálóméret alatti mo-
dellel.

1. Casarsa (2003)-as PIV mérésihez való részletes összehasonlı́tással ki-
mutattam, hogy az első és másodrendű áramlási struktúrákat jó pon-
tossággal lehet meghatározni. A nagy örvény szimulációs modellek
közül egyik se emelkedett ki, ı́gy a MILES megközelı́tést alkalmaz-
tam a továbbiakban melyhez pontosabb statisztikai átlag állt rendel-
kezésre.

2. A hőátadást a csupasz MILES megközelı́téssel számoltam és az eredményeket
Çakan (2000)-es eredményeihez hasonlı́tottam. A hőátadás legfőbb
jellemzőit elfogadható pontossággal sikerült meghatároznom.

2. tézis

Különböző megjelenı́tési módszerek kombinációjával ı́rtam le az áramlás
topológiáját két féle bordázott csatornában. A módszerek a következőek
voltak: áramfelületek, sı́kbeli áramvonalak, fali áramvonalak és a hozzájuk
tartozó bifurkációs vonalak, örvény mag detektálás és magas Q tartományok
állandó magas sebességű felületek megjelenı́tése. Ezen módszerek együttes
használata lehetővé tette, hogy megmutassam a 90◦-ban és a 45◦-ban
bordázott csatornában kialakuló áramlások közötti különbséget.

1. A merőlegesen elhelyezett borda fölött a falhoz közel átı́velő struktúrát
(amelyet korábbi méréseiből Çakan (2000) és Casarsa (2003) is valószı́nűsı́tett)
megjelenı́tettem a korábban javasolt módszerekkel.

2. A 90◦-os bordázott csatornában Prandtl első fajú szekunder áramlás
alakul ki ellentétben a 45◦-os esettel ahol a borda alakja kelti a hosszanti
örvényt.

3. A súrlódási tényező növekedés a 45◦-os borda esetén pár százalékkal
nagyobb, de a turbulens kinetikus energia növekedés a 90◦-os borda
estén jelentősen (70%-al) nagyobb.
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3. tézis

Megjelenı́tettem a turbulens áramlás és a hőátadás közötti kapcsolatot a
két fajta 3D-s összetett kényszerı́tett hőátadás jelensége esetén.

1. A hőátadási tényező növekedést a fali áramvonalakkal és a hozzájuk
tartozó bifurkációs vonalakkal együtt jelenı́tettem meg. Megmu-
tattam, hogy a legöbb esetben a visszafekvési/leválási vonal ma-
gas/alacsony növekedési tényezővel járt együtt, de megmutattam
olyan helyeket is megfigyelhettünk ahol ez a szabály nem érvényes.

2. Az energia egyensúly egyenlet tagonkénti vizsgálatát javasoltam
az áramlás irányában periodikus egyenletes fali hőáramú hőátadási
probléma vizsgálatára, a különböző hőáramok fontosságának kimu-
tatására. A magas pozitı́v és negatı́v tartományok ábrázolhatóak,
hogy megértsük a különböző hőáramok szerepét, mivel ezek térbeli
eloszlása felelős a hőátadás növekedésért.

3. Az egyenlet tagjai a hőáramok divergenciái, azaz helyi hűtésként és
fűtésként foghatóak föl, ami segı́t a kényszerı́tett turbulens hőátadás
magyarázásában.

4. tézis

Feltételes átlagolást alkalmaztam a turbulens áramlás és hőátadás vizsgálatára,
amelyben feltételként a koherens struktúra detektáló Q kritérium szolgált.

1. Mindkét csatornára meghatároztam az örvények gyakoriságát.

2. Egy példán (a 90◦-os bordázott csatorna szimmetria sı́kjában) be-
mutattam, az örvények áramvonala jelentősen különbözhet az átlag
áramkép áramvonalától.

3. A javasolt feltételes átlagolást alkalmaztam az örvények a nyomás és
hőmérséklet ingadozás keltésében játszott szerepének meghatározására.
Azt találtam, hogy az örvények főként negatı́v nyomásingadozást
keltenek és a vizsgált befelé irányuló fali hőáram esetén pozitı́v
hőmérséklet ingadozást okoznak.
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