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1. Bevezetés 

Doktori kutatómunkám alapjául a diplomatervem szolgált (Szaszák, 

2012.). 2011-ben a magdeburgi ”Otto von Guericke” Egyetemen végeztem 

laboratóriumi vizsgálatokat egy új típusú turbulenciát generáló aktív rács 

fejlesztéséhez kapcsolódóan, amelynek akkori – a létrehozott turbulencia 

tulajdonságainak szempontjából pozitív – eredményei új fejlesztési 

lehetőségeket, s új tudományos eredmények elérését vetítették előre.  

A doktori kutatómunkám keretein belül két, különböző működési elvet 

alkalmazó aktív rácsot fejlesztettem és vizsgáltam. A munkám egyik fő 

irányvonalát a diplomamunkám alapján összeállított nagyméretű, 

szélcsatornába beépített turbulenciagenerátor, s az általa megváltoztatott 

áramlás turbulenciát leíró paramétereinek vizsgálata jelentette. Ezen 

irányvonal mellett saját elgondolásom alapján egy olyan aktív rács 

fejlesztésével és laboratóriumi vizsgálatával is foglalkoztam, amely 

felépítéséből adódóan működéséhez nem igényel külső energiaforrást. A 

rácsok vizsgálatát mind a Miskolci Egyetem, mind pedig a Magdeburgi 

Egyetem áramlástechnikai laboratóriumaiban, különböző méréstechnikák 

felhasználásával végeztem el, amely vizsgálatok során nem csupán a rácsok 

által létrehozott áramlás tulajdonságait vizsgáltam, hanem a rácsok 

működését is tanulmányoztam. 

2. Szakirodalmi áttekintés 

Amennyiben az áramlási térbe, az áramlásra merőlegesen rácsot 

helyezünk el, azzal turbulenciát generálhatunk (Kurian & Fransson, 2009.). 

Ekkor klasszikus rácsturbulenciáról beszélhetünk, amely – jellemzői alapján 

– a turbulencia elméletek és modellek tesztelésére kifejezetten alkalmas 

(Pope, 2000). Alapvetően a rácsturbulencia létrehozásához kétfajta rácsot 

alkalmazhatunk: passzív vagy aktív rácsokat. 

A passzív rácsok minden esetben olyan szerkezeti megoldások, amelyek 

nem tartalmaznak mozgó elemet, továbbá nem is adnak az alapáramlásnak 

extra impulzust (pl. másodlagos légsugarak bejuttatásával). Passzív ráccsal 

kapcsolatos kísérletéről számolt be többek között Simmons & Salter, 1934, 

Comte-Bellot, 1971, Roach, 1987, Discetti et al., 2013, továbbá Zhou et al., 

2014. Ezekkel a rácsokkal jellemzően csupán kismértékben növelhető az 

áramlás turbulencia-intenzitása, továbbá a kialakuló turbulencia jellemző 

hosszléptékei is csak bizonyos tartományon belül alakulhatnak (Comte-

Bellot, 1971). E megszorításoktól függetlenül a passzív rácsok keltette 

rácsturbulencia vizsgálata nélkülözhetetlen volt a különböző turbulencia-



4 

 

 

elméletek fejlődéséhez, a turbulencia modellezéséhez, továbbá validációk 

esetén a megfelelő peremfeltételek meghatározásához (Sakai et al., 2001). 

Az aktív rácsok esetén időben aktívan változtatható a rács lokális 

kitöltési-tényezőjének eloszlása, vagy más esetekben az alapáramlásba 

juttatott nagysebességű légsugarakkal, esetleg mozgó elemekkel 

megváltoztatható az áramló közeg lokális, pillanatnyi impulzusa. Mindezek 

hatására nagy intenzitású turbulencia hozható létre. Aktív ráccsal 

kapcsolatos kísérletéről számolt be többek között Ling & Wan (1972) 

(oszcilláló rácselemek), Ozono et al. (2006) (multi-ventilátor rács), de a 

legszélesebb körben kutatott típus Makita & Miyamoto (1983) nevéhez 

fűződik, akik vízszintesen és függőlegesen elhelyezett, változtatható 

fordulatszámú forgást végző tengelyekből álló rácsot készítettek, amely 

rácselemeken szárnylapátok helyezkednek el.  

Az aktív rácsok egy másik típusa légsugarakat alkalmaz a turbulencia 

növeléséhez, ezek az úgynevezett légsugár-rácsok. Ekkor fúvókákon 

keresztül juttatnak az alapáramlásba másodlagos légsugarakat. Légsugaras 

ráccsal kapcsolatos kísérleteikről számolt be többek között Mathieu & 

Alcaraz (1965), Gad-el-Hak & Corrsin (1974), továbbá Aufderheide et al., 

2014.  

Kutatómunkám egy jelentős részében a szakirodalomban fellelt 

légsugaras rácsok továbbfejlesztéseként vizsgáltam egy olyan variációt, 

ahol a légsugarak rácspontokba illesztett, csapkodó mozgást végző rugalmas 

csövecskéken keresztül lövellnek be az áramlási térbe. Ezen túlmenően egy 

olyan rezgő-szalagos rácsot is kifejlesztettem s vizsgáltam, amely az 

alapáramlás hatására jön rezgésbe, ilyen módon növelve a turbulenciát. 

3. Célkitűzések  

A doktori kutatómunkám gerincét két, működési elvében különböző 

aktív turbulenciagenerátor (aktív rács) kifejlesztése jelentette. E fejlesztések 

célja az volt, hogy mindkét fejlesztett rács esetében megtaláljam a 

legoptimálisabb konstrukciós megoldást, amellyel megfelelő módon 

változtatható az alapáramlás turbulenciája. 

Ebből adódóan a kifejlesztett rácsok által létrehozott turbulencia 

laboratóriumi vizsgálata, és a vonatkozó jellemzők számszerűsítése is 

feladatom volt, amelyhez a rendelkezésemre álló méréstechnikákat 

alkalmaztam. 

A vizsgált rácsok aktív üzeme esetén célul tűztem ki a mozgó elemek 

mozgásjellegének meghatározását, továbbá az aktív elemeket aktivitásuk 

szempontjából leíró dimenziótlan mennyiségek definiálását.  
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Ezeken túlmenően fontosnak tartottam a légsugaras rács esetében az 

indukált turbulenciának gázok keveredésére gyakorolt hatásának 

számszerűsítését is. 

4. A feladatok megoldásának módszerei 

Annak érdekében, hogy a kialakított rácsok áramlásra gyakorolt hatásait 

megvizsgálhassam, azokat a mérésekhez megfelelő szélcsatornába kellett 

beépítenem. Ezért az első feladatom egy szélcsatorna tervezése és 

összeállítása volt. A fejlesztőmunkám eredményeként sikerült olyan 

áramlásrendező-variációval ellátni az összeállított szélcsatornát, amely 

segítségével megfelelően homogén, s alacsony turbulencia-intenzitású 

áramlási teret tudtam biztosítani a későbbi szalag-rács vizsgálataimhoz 

(Szaszák et al., 2012b; Szaszák, 2013; Szaszák & Szabó, 2013a).  

A csatorna építésével és vizsgálataival párhuzamosan, új típusú aktív 

rács összeállításával is foglalkoztam. Saját elgondolásom alapján egy olyan 

rácsot fejlesztettem ki, amely rácselemeinek periodikus mozgásával hoz 

létre intenzív turbulenciát. Mindezt úgy teszi, hogy a mozgásához szükséges 

energiát magából az alapáramlásból nyeri. A rács igen egyszerű felépítésű, 

olyan függőleges rácselemekből áll, amelyek vékony, keskeny rugalmas 

szalagok, s amelyek síkjai nyugalmi állapotban párhuzamosak a csatorna 

hossztengelyével. E szalagok megfelelő sebességű légáram hatására 

periodikus rezgő-csavaró mozgást végeznek. Elsőként poliészter 

szalagokból készítettem el a rácsot, amely működését állandó hőmérsékletű 

légsebességmérő technikával (CTA) vizsgáltam. Ez a méréstechnika 

szakirodalom alapján kifejezetten alkalmas turbulencia vizsgálatára, mivel 

igen jó térbeli és időbeli felbontással rendelkezik (Comte-Bellot, 1976; 

Jørgensen, 2002; Lavoie et al., 2007). Az elsődleges vizsgálataimmal 

kimutattam, hogy a rács aktiválásának hatására jelentős mértékben 

növekedett a turbulencia-intenzitás, így a rács érdemes további 

vizsgálatokra. A kezdeti mérések rávilágítottak, hogy célszerű 

mechanikailag jóval ellenállóbb acél szalagokat alkalmaznom. Mivel az 

egyes szalagok azonos feszességre való beállítása is fontos, ezért a rácsot 

szalagonként egyedi erőmérőkkel és feszítőszerkezettel láttam el (1. ábra). 

E továbbfejlesztett ráccsal számos vizsgálatot végeztem, amelyek részleteit 

és eredményeit a Szaszák & Szabó (2013b), Szaszák & Szabó (2014a,b), 

Szaszák & Szabó (2015a,b), Szaszák et al. (2016); Szaszák et al. 

(2017a,b,c,d) publikációkban ismertettem. 
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1. ábra Az erőmérőkkel ellátott rács két- és háromdimenziós rajzai. 

A vizsgálatok során különböző alapáramlási sebességek, valamint  

szalag feszítő erők mellett, a rácstól mért különböző távolságokban és 

irányokban összehasonlítottam a passzív- (amikor a rács nem jön rezgésbe) 

és az aktív üzemállapotok eredményeit. A szisztematikus vizsgálatok 

alapján számos, a turbulenciára jellemző mennyiséget határoztam meg. Az 

eredmények alapján megállapítottam, hogy a vizsgált mérési tartományon a 

szalag-rács aktiválása jelentősen növelte a turbulencia-fokot (Tu). A passzív 

esethez képest jelentősen eltérő eredményeket kaptam továbbá az izotrópia-

arány (i) turbulens kinetikus energia (k), turbulens kinetikus energia 

disszipációs ráta (ε), a Kolmogorov-hosszlépték (η), és a Taylor-Reynolds-

szám (Reλ) esetében is. A kapott értékeket szakirodalmi adatokkal (Comte-

Bellot & Corrsin (1966), Makita (1991), Kurian & Fransson, 2009, Larssen 

& Devenport, 2002) vetettem össze, melyek eredményeit a dolgozatomban 

részleteztem.  

A turbulenciát leíró skaláris mennyiségek mellett a különböző léptékű 

turbulens örvények energiájának spektrális eloszlását is vizsgáltam (Szaszák 

et al., 2016; Szaszák et al., 2017a,c,d). Eltérően a rácsturbulenciára jellemző 

spektrumoktól, egy lokális energia-maximum jelent meg, amely okát a 

szalagok rezgési frekvenciájában találtam meg. E jelenség 

tanulmányozására a szalagok rezgését nagysebességű kamerával 

vizsgáltam. Az eredmények alapján megállapítottam, hogy a szalagok 

rezgése okozza az energiaspektrumban látható lokális maximumot, 

amelynek jellemző frekvenciája jó közelítéssel megegyezik a szalagok 

átlagos rezgési frekvenciájával. A szalag-ráccsal kapcsolatot új tudományos 

eredményeimet a Tézis I.-ben foglaltam össze.  

A rezgő szalagos rács vizsgálatain túl a légsugaras rács – a 

diplomamunkám alapján legjobbnak talált (Szaszák, 2012; Szaszák et al., 

2012a) – aktív elemeinek mozgásformáit nagysebességű kamera 

segítségével is vizsgáltam. A kapott adatokat erre a célra Blanchet & Charbit 
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(2006) ajánlásai alapján fejlesztett MATLAB scripttel dolgoztam fel 

(Szaszák et al., 2014). Az eredmények alapján megállapítottam, hogy az 

aktív elemek jellemzően periodikus mozgást végeznek, azonban a gyakori 

ütközések hatására a mozgásformák folyamatosan változnak. Továbbá 

felmerült az addig alkalmazottaktól rugalmasabb, így aktívabb csövecskék 

használatának lehetősége. Ezért a későbbiekben vékonyabb csövecskéket 

alkalmaztam aktív elemként, s a véges sűrítettlevegő-kapacitás miatt 

minden második rácspont ledugózásra került. Az így összeállított rács a 

Tanszék laboratóriumában található Göttingen-típusú szélcsatornába 

építettük be, ahol elsőként a szomszédos aktív elemek mozgása közötti 

kapcsolatot vizsgáltam meg, szintén gyorskamerával. A 2. ábrán két, 

szomszédos csövecske végének t=3,2 s időintervallum alatt befutott pályája 

látható. 

 

2. ábra Két csővég mozgásának dimenziótlan nyomvonalai 3,2 másodperces 

időintervallumban 

A két pályavonal idősora segítségével meghatároztam, hogy milyen 

szintű korreláció áll fent a két csővég mozgása között. Eredményül 

r=-0,0327 korrelációs együttható adódott (Szaszák et al. 2018b). Ez az érték 

a ±0,19-es intervallumon belül található, amely alapján megállapítható, 

hogy a vizsgált pályagörbék között nagyon gyenge a lineáris korreláció 

(Evans, 1996). Ezt kiterjesztve a teljes rácsra valószínűsíthető, hogy a rács 

egyes aktív elemei – adott időtáv esetén – egymástól független 

pályagörbéket írnak le. A kapcsolódó tudományos eredményeimet a Tézis 

II.-ben foglaltam össze. 
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E vizsgálataimat követően az aktív elemek dimenziótlanított 

paraméterekkel történő leírását végeztem el annak érdekében, hogy a 

vizsgált légsugaras rács a jövőben más ilyen jellegű, tehát mozgó csöveket 

tartalmazó rácsokkal összehasonlítható legyen. A dimenziótlan paraméterek 

meghatározásához Buckingham π-elméletét használtam fel (Brand, 1957). 

A csövek mozgását feltételezhetően befolyásoló fizikai mennyiségek 

segítségével három dimenziótlan számot vezettem be, ezeket a Tézis III.-

ban ismertettem.  

A szélcsatornába épített légsugaras rácsot követően kialakult 

turbulenciát szintén CTA technikával vizsgáltam, a mérési összeállítást a 3. 

ábra szemlélteti. 

 
3. ábra A vizsgálatokhoz összeállított mérőrendszer. 

A méréseket a mérőszakasz hossztengelyén (M1), s a rácstól adott 

távolságú egyenesek (M2) mentén is elvégeztem négy különböző 

légsebesség esetén, a rács passzív és aktív üzemállapotában egyaránt. A 

mért adatok feldolgozásával e rács esetében is számos, a turbulenciára 

jellemző mennyiséget határoztam meg, s hasonlítottam össze (Szaszák et al. 

2018b).  

Ezek közül az egyik legjelentősebb eredményt a turbulencia-fok 

alakulásából (4. ábra) vonhattam le. A rács passzív állapotában kapott 

turbulencia-fok értékek igen jól közelíthetők a szakirodalomban adott 

empirikus összefüggéssel (Roach, 1987). Ehhez bevezettem a virtuális 

rácselem-vastagságot, amely a jelen lévő csövecskék zavaró/takaró hatása 

miatt a valós értéktől valamelyest nagyobb, feltételezhetően a passzív üzem 
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esetén is. Továbbá aktív üzemállapotban a mért turbulencia-fok függ az 

áramlási sebességtől – így a Reynolds-számtól – (lásd 4. ábra), amely 

figyelembevételével egy, az adott mérési esetek adatpontjaira jól illeszkedő 

görbéket adó összefüggést határoztam meg. Ezt a Tézis IV.-ben foglaltam 

össze. A bemutatott mennyiség mellett számos fizikai jellemző is jelentős 

mértékben változott az aktiválás hatására, ezek eredményeit is e tézisben 

ismertetem. 

 

 
4. ábra A passzív üzemű (üres jelölők) és az aktivált rács (teli jelölők) esetén mért Tu 

értékek a rácstól mért távolság függvényében. Görbék: a passzív esethez tartozó 

adatpontokra fektetett szakirodalmi görbe (folytonos vonal) és az aktív üzemre jellemző, 

saját empirikus összefüggésből adódó görbék (pontvonal). 

A pozitív eredmények tehát igazolták, hogy a légsugaras ráccsal is 

jelentős mértékben növelhető az áramló közeg turbulenciája. Mivel a 

turbulencia nagyfokú keveredéssel jár együtt, felmerült annak lehetősége, 

hogy a rács a laboratóriumi alkalmazása mellett keveréses folyamatokhoz is 

alkalmas lehet (Cekli et al. 2010b; Ckiekh et al., 2012; Verbeek et al., 2013). 

Ezért egy olyan mérési összeállítást készítettem, amely segítségével 

vizsgálható a rácsot követő áramlási térben a rács keveredés-intenzifikáló 

hatása. Erre a célra a rácsot megelőző áramlási térben egy elektromos 

fűtőberendezéssel inhomogén hőmérsékletű áramlást hoztam létre, amely 

azt követően keresztülhaladt a rácson. A mérőtérben a rácstól különböző 

távolságokra egy porózus lapot helyeztem el, amelynek hőmérsékletét 

hőkamerával vizsgáltam. A mérési összeállítást az 5. ábra szemlélteti. A 

mérések során négy különböző sebesség, és három rács-állapotban (passzív, 

fél-aktív és aktív) különböző távolságokban vizsgáltam az áramlás 

hőmérsékletének homogenitását. 
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5. ábra A hőkamerás mérésekhez összeállított mérőrendszer vázlata. 

A hőtérképeket egy erre a célra általam készített programmal dolgoztam 

fel. Eredményként normalizált hisztogramokat és statisztikai mennyiségeket 

határoztam meg (Szaszák et al. 2018a és a Szaszák et al. 2019). A módusszal 

normalizált hőmérséklet hisztogramok alapján megállapítottam, hogy a 

hisztogram alakja szorosan összefügg a homogenitással: homogénebb 

hőmérsékletmező jellemzően kisebb területű hisztogramot eredményez. A 

6. ábrán – adott áramlási sebesség esetén – a rács passzív és aktív 

üzemállapotában számított hisztogramok láthatók a rácstól mért különböző 

távolságokban. 

 
6. ábra A módusszal normalizált hőmérsékletmezők hisztogramjai passzív (P) és aktív (A) 

esetekben Uref=1,5 m/s átlagsebesség esetén, a rácstól mért x=10M-20M-30M-40M 

távolságokban lin-log skálázással. 

A kiszámított statisztikai paraméterek közül a hőmérsékletértékek 

eloszlására jellemző torzultság-értékek szoros kapcsolatban állnak a vizsgált 

felület hőmérsékletmezejének homogenitásával, ugyanis a vizsgált esetekre 

számított torzultság-étékek monoton változtak a távolsággal, az áramlási 

sebességgel, továbbá a rács üzemmódjával együtt (7. ábra). 
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7. ábra Torzultság-értékek az összes vizsgált mérési esetben és síkban. Jelmagyarázat: kék 

körök: passzív-, sárga körök: fél-aktív-, piros körök: aktív üzemállapotú rács, továbbá az 

azonos színű csoportok elemei a rácstól mért távolság (x/M) függvényében ábrázolva. 

A keveredéssel kapcsolatos eredményeimet a Tézis V.-ben foglaltam 

össze. 

5. Összefoglalás 

A doktori kutatómunkám eredményei rámutattak arra, hogy az általam 

vizsgált s tervezett új típusú, aktív turbulenciagenerátorok alkalmasak a 

passzív állapotukhoz viszonyítva jelentős mértékű turbulencia 

létrehozására. Igazoltam, hogy eredményeim a szakirodalmi, aktív rácsokra 

vonatkozó adatokkal összhangban állnak. Így tehát ezek a rácsok – 

viszonylagos egyszerű felépítésük ellenére – a jelenleg laboratóriumokban 

alkalmazott aktív turbulenciagenerátorokhoz viszonyítva költséghatékony 

alternatívát jelenthetnek. 

6. Felhasználási lehetőségek, továbbfejlesztési 

irányok 

A szalag-rács hasznosíthatóságát olyan területen képzelem el, ahol a 

kialakított nagyobb intenzitású turbulencia keverési feladatokat láthat el. 

Ilyen alkalmazás lehet például poros gázokat szállító csővezeték-hálózatba 

történő beépítés, ahol a csőhálózat bizonyos részein (például könyökökben, 

ívekben) porlerakódás vagy porcsóva alakulhat ki, amennyiben alacsony 

mértékű a turbulencia. A rács beépítésével növelhető a turbulencia, amivel 

szétbontható lenne mind a porcsóva, mind pedig a porlerakódás is. 

Acélszalagok alkalmazása esetén a rács beépíthető például viszonylag 

magas hőmérsékletű füstgázcsatornába is. 

Amennyiben a szalag-rácsot laboratóriumi vizsgálatokhoz, turbulencia 

generálásához kívánjuk alkalmazni, úgy a továbbfejlesztési irány az általa 
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létrehozott turbulencia izotrópiájának javítását célzó megoldás kialakítása. 

Ennek egyik módja a már megépített, függőleges irányultságú szalagokra 

merőleges irányú szalag-rácsnak a jelenlegi rendszerhez történő 

hozzáillesztése. 

A rugalmas elemeket tartalmazó légsugaras rács – annak meggyőző 

eredményei alapján – kifejezetten alkalmas a jelenleg elterjedten 

alkalmazott, Makita-féle aktív turbulenciagenerátorok helyettesítésére vagy 

kiváltására, hiszen számos esetben azokhoz hasonló paraméterekkel 

rendelkező turbulenciát képes létrehozni.  

A szakirodalom alapján látható, hogy a legelterjedtebb, Makita-féle aktív 

rács működésének alapja a rács kitöltési tényezőjének időben történő gyors 

változtatása. Éppen ezért – a kitöltési tényező minél szélesebb tartományban 

történő gyors változtatása miatt – érdemes lenne a jelenleg alkalmazott 

csövecskék aktív, szabadon mozgó végei közelében azokra koncentrikusan, 

elhanyagolható tömegű testeket (például 10-20 mm-es átmérőjű vékony 

korongokat) rögzíteni. 

A légsugaras rács másik, általam is vizsgált alkalmazási területe 

különböző fizikai/kémiai minőségű gázok intenzív keverése lehet. Aktív 

keverők számos ipari alkalmazás esetén előnyösen alkalmazhatók, ahol a 

passzív keverőkhöz viszonyított rövidebb keveredési úthossz az elvárás. 
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7. Új tudományos eredmények 

TÉZIS I. Bizonyítást nyert, hogy létrehozható egy új típusú, függőleges 

beépítésű fémszalagokat, mint aktív elemeket alkalmazó turbulencia-

generáló rács, amelyhez az áramlási téren kívül elhelyezett merevítőkeret, 

továbbá arra rögzített szalagonkénti feszítőerő-beállítást biztosító 

csavarrugós feszítőszerkezet tartozik. Szisztematikus vizsgálatok 

eredményeként az alábbi főbb megállapítások tehetők: 

• Megfelelően nagy (𝑈𝑟𝑒𝑓 = 4– 6 m/s) áramlási sebesség esetén a 

szalagok aktiválódnak, periodikus torziós mozgást végeznek, amely 

hatására nő az áramló közeg alapáramlás-irányú turbulencia-foka (𝑇𝑢) és 

turbulens kinetikus energiája (𝑘). Ez a rácstól mért 𝑥/𝑀 = 10 ÷ 30 

dimenziótlan távolság-intervallumban egyértelműen igazolható volt. 

• A rácsot követő áramlási tér vizsgált (𝑥/𝑀 =  10 ÷ 30) térrészében 

kialakuló turbulencia egydimenziós alapáramlás irányú 

energiaspektrumában (𝐸𝑢(𝜅)) – más, aktív rácsok esetén nem jelentkező 

- lokális spektrális-energia maximum alakul ki, amely a fémszalagok 

periodikus mozgására jellemző frekvenciának megfelelő hullámszámhoz 

(𝜅) tartozik. Ezen eltérés a rácstól mért távolsággal együtt fokozatosan 

elhal és 𝑥/𝑀 > 25 értékek esetén már nem mutatható ki.  

• A vizsgált feszítőerő-intervallum (𝐹 =  10 ÷ 16 N) esetén a 

fémszalagok periodikus mozgásának frekvenciája a feszítőerő 

növelésével jó közelítéssel (𝑅2~0,99) lineárisan nő. 

A rács kiemelkedő előnye, hogy az alapáramlás energiáján kívül nem 

igényel semmilyen kiegészítő energiaforrást, mozgató szerkezetet.  

A tézishez kapcsolódó publikációim: Szaszák & Szabó 2013b; Szaszák & 

Szabó 2014a,b; Szaszák & Szabó 2015a,b; Szaszák et al. 2016; Szaszák et 

al. 2017a,b,c,d. 

 

TÉZIS II. Szisztematikus fejlesztési tevékenység eredményeképpen 

kifejlesztésre került egy új típusú légsugár rács, amely esetén – az 

irodalomban ismert, légsugarat alkalmazó rácsok továbbfejlesztéseként – a 

légsugarak rugalmas csövecskéken keresztül lépnek be az áramlási térbe. A 

kiáramló levegő impulzusereje a csöveket intenzív mozgásba hozza, ezzel 

az időben változó irányú légsugarakkal a rács által indukált turbulencia 

jellemzői kedvező irányba változnak. 
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A mozgó elemek gyorskamerával történt vizsgálatát követő számítógépes 

képfeldolgozás megmutatta, hogy a rács aktív üzemállapotában a mozgó 

elemek mozgásformái periodikus jellegűek. A mozgásra azonban jelenetős 

hatással van a szomszédos aktív elemek és az azokból kiáramló légsugarak 

interakciója. A rács aktív üzemállapotában – a megfigyelt 

időintervallumban (𝑡 = 3,2 s) – lineáris kapcsolat nem állt fenn a vizsgált 

szomszédos elemek között, azaz az aktív elemek pályagörbéi egymástól 

lineárisan függetlennek tekinthetők.  

A tézishez kapcsolódó publikációim: Szaszák 2012; Szaszák et al. 2012a; 

Szaszák et al. 2014; Szaszák et al. 2018a; Szaszák et al. 2018b; Szaszák et 

al. 2019. 

 

TÉZIS III. A légsugaras turbulenciagenerátorban alkalmazott aktív elemek 

aktivitása leírható három újonnan – a Buckingham π elmélet alapján – 

definiált dimenzió nélküli mennyiséggel. Ezek:  

𝐶𝑡  =  𝑤𝑡/𝑑𝑖,𝑡 , az aktív elem relatív falvastagsága (falvastagság/belső 

átmérő); 

𝐶𝑎  =  𝑙∗/𝑑𝑖,𝑡 , az aktív elem relatív hossza, ahol 𝑙∗ az aktív elem 

tömegközéppontjának az aktív csőszakasz kezdetétől mért távolsága; 

C𝑚 = 𝜌𝑡𝐸𝑡𝑑𝑖,𝑡
4 𝑚𝑡̇

2⁄  , mobilitási számnak elnevezett jellemző, amely 

az elem anyagtulajdonságait (anyagsűrűség, rugalmassági modulus), belső 

átmérőjét és a dinamikájáért felelős légtömegáramot tartalmazza. 

A tézishez kapcsolódó publikációim: Szaszák et al. 2014; Szaszák et al. 

2018b. 

 

TÉZIS IV. A kifejlesztett, rugalmas elemekkel felszerelt légsugaras rács 

passzív üzemállapotában az irodalomban közölt – az alapáramlás irányú 

turbulencia-fokra vonatkozó – 𝑇𝑢 = 1,13 ∙ (𝑥/𝐷)−5/7összefüggés érvényes 

a valós 𝐷 = 5 mm helyett a rugalmas csövecskék takaró hatását figyelembe 

vevő 𝐷∗ = 5,82 mm virtuális rácsvastagság alkalmazásával. Aktív esetben 

a passzív esetet leíró összefüggés nyomán a mérési eredményekre illeszthető 

egy, a különböző áramlási sebességekhez tartozó rács-Reynolds-számokat 

(ReM) is figyelembe vevő összefüggés: 

𝑇𝑢(Re𝑀) = 𝑒
−7,6∙(

Re𝑀
105 )

∙ (
𝑥

𝐷
)

−10/23
. 
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A légsugaras rács aktiválása jelentős hatással van – az 𝑥/𝑀 = 10 ÷ 50, 

𝑈𝑟𝑒𝑓 = 3 ÷ 6 m/s intervallumban – a szakirodalomban a rácsturbulencia 

jellemzésére elterjedten alkalmazott paraméterekre. A rács aktív üzemekor 

e hatások a passzív üzemállapot esetén mértekhez arányítva a következők: 

• Az alapáramlás irányú turbulencia-fok (𝑇𝑢) az összes vizsgált esetben 

növekedett.  

A legkisebb arány (𝑇𝑢,𝑎𝑘𝑡í𝑣/𝑇𝑢,𝑝𝑎𝑠𝑠𝑧í𝑣 = 1,205) 𝑈𝑟𝑒𝑓 = 6 m/s és 

𝑥/𝑀 = 10 esetén adódott, a legnagyobb (𝑇𝑢,𝑎𝑘𝑡í𝑣/𝑇𝑢,𝑝𝑎𝑠𝑠𝑧í𝑣 = 2,56) 

pedig 𝑈𝑟𝑒𝑓 = 3 m/s és 𝑥/𝑀 = 50 esetben. 

• A fajlagos turbulens kinetikus energia (𝑘) minden esetben növekedett.  

A legkisebb arányszám (𝑘𝑎𝑘𝑡í𝑣/𝑘𝑝𝑎𝑠𝑠𝑧í𝑉 = 1,66) 𝑈𝑟𝑒𝑓 = 6 m/s és 

𝑥/𝑀 = 10 esetén adódott, a legnagyobb (𝑘𝑎𝑘𝑡í𝑣/𝑘𝑝𝑎𝑠𝑠𝑧í𝑉 = 6,61) pedig 

𝑈𝑟𝑒𝑓 = 3 m/s és 𝑥/𝑀 = 50 esetben. 

• A turbulens kinetikus energia disszipációs rátája (𝜀) a teljes vizsgálati 

tartományon növekedett, míg a disszipációs konstans (C𝜀) és a 

Kolmogorov-hosszlépték (𝜂) értéke csökkent. 

• A Taylor-Reynolds-szám (Re𝜆) minden mérési esetben nőtt.  

A legkisebb arányszám (Re𝜆,𝑎𝑘𝑡í𝑣/ Re𝜆,𝑝𝑎𝑠𝑠𝑧í𝑣 = 1,505) 𝑈𝑟𝑒𝑓 = 6 m/s 

és 𝑥/𝑀 = 10 esetén adódott, a legnagyobb arány (Re𝜆,𝑎𝑘𝑡í𝑣/

 Re𝜆,𝑝𝑎𝑠𝑠𝑧í𝑣 = 5,66) pedig 𝑈𝑟𝑒𝑓 = 3 m/s és 𝑥/𝑀 = 50 esetben. 

• Az egydimenziós, alapáramlás-irányú, normalizált energiaspektrumok 

(Eu(κ)) alapján megállapítható, hogy azonos vizsgálati paraméterek 

esetén a rács aktiválása a passzív esetben kalkulálttól szélesebb, az 

elméleti, -5/3-os meredekségű görbét jobban közelítő tehetetlenségi 

tartományt eredményez. 

A tézishez kapcsolódó publikációm: Szaszák et al. 2018b. 

 

TÉZIS V. A kifejlesztett légsugaras rács keveredés-intenzifikáló hatásának 

laboratóriumi vizsgálatára egy újonnan kifejlesztett hőkamerás mérési 

eljárás alkalmazható. Ennek alapja a rács előtt létrehozott inhomogén 

hőmérsékletmező változásának a rácsot követő mérőtérben hőkamerával 

történő vizsgálata. Az inhomogén hőmérsékletmező előállítása a rácsot 

megelőzően, az áramló levegő egy részének villamos fűtésével történik. A 

mérőtérben kialakuló áramlás adott keresztmetszetbeli 

hőmérsékletmezejének meghatározásához egy – alacsony áramlási 

ellenállású – porózus emissziós-felület kerül beépítésre az alapáramlás 
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irányára merőlegesen. E felület hőmérséklet-eloszlása jellemzi a 

keresztmetszetbeli keveredettséget, amely a felületről készült hőképpel 

rögzíthető. Az elkészült hőtérképek számítógépes feldolgozásával a 

keveredést jellemző mennyiségek nyerhetők. A vonatkozó mérések a 

légsugaras rács passzív, fél-aktív és aktív állapotai esetén 𝑈𝑟𝑒𝑓 = 1,5 ÷

3 m/s és 𝑥/𝑀 = 10 ÷ 40 intervallumokban történtek. Az adatok 

feldolgozásával kalkulálhatók a leggyakoribb hőmérséklet-értékkel 

normalizált hisztogramok, valamint a hőmérsékletmező homogenitásával 

egyértelmű kapcsolatban álló torzultság értékek.  

A normalizált hisztogramok alapján megállapítható, hogy a vizsgált 

esetekben a hőmérsékletmező homogénebbé tehető a rácstól mért távolság 

növelésével, az áramlási sebesség csökkentésével, továbbá a rács 

aktiválásával. Bármely vizsgált sebesség- és rács-mód beállítás esetén a 

távolság növelésével a torzultság-értékek monoton csökkennek. Adott 

sebesség és távolság mellett a rács aktiválásának növelése rendre csökkenő, 

míg adott rács-mód és távolság esetén növekvő sebességek rendre növekvő 

torzultság-értékeket eredményeznek. 

A tézishez kapcsolódó publikációim: Szaszák et al. 2018a; Szaszák et al. 

2019. 
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8. New scientific results 

CONTRIBUTION 1 A new type turbulence grid was created which 

consists of metal tapes oriented in vertical direction as active elements and 

a rigid frame assembled outside of the flow field. The tensioning force of 

each metal tape is individually adjustable by means of a screw tensioner 

device assembled on the frame.  

Based on systematic investigations the most important findings are: 

• In case of sufficiently high (𝑈𝑟𝑒𝑓 = 4– 6 m/s) mean velocity the tapes 

are activated, performing periodic, torsion-like motion. As a result, the 

streamwise turbulence intensity (𝑇𝑢) and the turbulence kinetic energy of 

the flow (𝑘) are increased. This finding was verified in the dimensionless 

distance range of 𝑥/𝑀 = 10 − 30.  

• In the longitudinal energy spectra 𝐸𝑢(𝜅) of the investigated interval of 

(𝑥/𝑀 =  10 − 30) a local maximum is present, which is not the case in 

other types of active grids. This belongs to the wavenumber (𝜅) 

corresponding to the frequency of the periodic motion of the metal tapes. 

The presence of the local maximum gradually decays with the distance 

from the grid, and at distances of 𝑥/𝑀 > 25 is not detectable. 

• The relationship between the frequency of the periodic motion of the 

metal tapes and the tensioning force is linear with good approximation 

(𝑅2~0.99) in the investigated range of (𝐹 =  10 − 16 N).  

An outstanding advantage of this grid is that there is no need for an 

additional energy source for its operation beyond the energy of the main 

flow.  

Related publications: Szaszák & Szabó 2013b; Szaszák & Szabó 2014a,b; 

Szaszák & Szabó 2015a,b; Szaszák et al. 2016; Szaszák et al. 2017a,b,c,d. 

 

CONTRIBUTION 2 A new type of jet grid is developed by improving on 

the jet grids found in the literature, here the jets issue out from moving 

flexible tubes. The tubes move in an intensive manner caused by the 

momentum of the air jets. The direction of the jets changes with time, which 

results in turbulence downstream of the grid with favorable properties.  

Based on the image processing of the Hi-Speed camera records of the 

moving tubes it was found that the motion of the tubes is periodic. However, 

there is significant effect of the frequent collision of neighboring tubes, as 
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well as the jet interactions. In the active state of the grid, a linear relationship 

does not exist between the observed two neighboring tubes in the 

investigated time interval of 𝑡 = 3.2 s, i.e. the trajectories of the tubes are 

linearly independent.   

Related publications: Szaszák 2012; Szaszák et al. 2012a; Szaszák et al. 

2014; Szaszák et al. 2018a, b; Szaszák et al. 2019. 

 

CONTRIBUTION 3 The “activity” of the active elements used in the jet 

grid – based on Buckingham’s π theorem – can be characterized by three 

newly introduced dimensionless numbers. These are the following:  

𝐶𝑡  =  𝑤𝑡/𝑑𝑖,𝑡 , relative wall thickness of the tube (wall thickness/inner 

diameter); 

𝐶𝑎  =  𝑙∗/𝑑𝑖,𝑡 , relative length of the tube, where the center of gravity of 

the active part of the tube measured from its connection is denoted by 𝑙∗; 

C𝑚 = 𝜌𝑡𝐸𝑡𝑑𝑖,𝑡
4 𝑚𝑡̇

2⁄  , the mobility number which contains the material 

properties of the tube (density, Young’s modulus), inner diameter, and the 

mass flow rate of the air jet. 

Related publications: Szaszák et al. 2014; Szaszák et al. 2018b. 

 

CONTRIBUTION 4 The empirical formula concerning the streamwise 

turbulence intensity found in the literature – 𝑇𝑢 = 1.13 ∙ (𝑥/𝐷)−5/7 is valid 

for the passive case of the developed jet-grid if a virtual thickness of the rod 

– which takes into account the presence of the tubes with a value of 𝐷∗ =

5.82 mm – is applied instead of the real thickness of the rod (𝐷 = 5 mm). 

For the active state of the grid another empirical formula can be defined that 

is a function of the mesh-Reynolds number (ReM):  

𝑇𝑢(Re𝑀) = 𝑒
−7.6∙(

Re𝑀
105 )

∙ (
𝑥

𝐷
)

−10/23
. 

The activation of the jet-grid has significant effects on the turbulence 

properties widely used in literature, in the investigated intervals of 𝑥/𝑀 =

10 − 50, 𝑈𝑟𝑒𝑓 = 3 − 6 m/s. The ratios of the values in case of active state 

to the values belonging to the passive state of the grid are the following: 

• The streamwise turbulence intensity (𝑇𝑢) was increased in all 

investigated cases. The smallest ratio (𝑇𝑢,𝑎𝑘𝑡í𝑣/𝑇𝑢,𝑝𝑎𝑠𝑠𝑧í𝑣 = 1.205) 

resulted at 𝑈𝑟𝑒𝑓 = 6 m/s and 𝑥/𝑀 = 10, while the largest value 
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(𝑇𝑢,𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒/𝑇𝑢,𝑝𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑒 = 2.56) resulted at 𝑈𝑟𝑒𝑓 = 3 m/s and at 𝑥/𝑀 =

50. 

• The specific turbulence kinetic energy (𝑘) increased in all cases. The 

smallest value (𝑘𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒/𝑘𝑝𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑒 = 1.66) resulted at 𝑈𝑟𝑒𝑓 = 6 m/s and 

𝑥/𝑀 = 10, while the largest value (𝑘𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒/𝑘𝑝𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑒 = 6.61) resulted at 

𝑈𝑟𝑒𝑓 = 3 m/s and 𝑥/𝑀 = 50. 

• The dissipation rate of turbulence kinetic energy (𝜀) increased in all 

cases, while the dissipation constant (C𝜀) and the Kolmogorov lengths 

scale (𝜂) decreased when in active state. Taylor-Reynolds number (Re𝜆) 

increased in all cases. The smallest ratio (Re𝜆,𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒/ Re𝜆,𝑝𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑒 =

1.505) resulted at 𝑈𝑟𝑒𝑓 = 6 m/s and 𝑥/𝑀 = 10, while the largest value 

(Re𝜆,𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒/ Re𝜆,𝑝𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑒 = 5.66) resulted at 𝑈𝑟𝑒𝑓 = 3 m/s and 𝑥/𝑀 =

50. 

• Based on the longitudinal, one-dimensional energy spectra (Eu(κ)) it was 

found that  in case of the same measurement conditions, the activation of 

the grid resulted in a wider inertial subrange which follows better the 

theoretical -5/3 curve.   

Related publication: Szaszák et al. 2018b. 

 

CONTRIBUTION 5 A newly developed thermal imaging camera 

measurement technique can be applied for investigating the intensification 

of the mixing effect of the developed jet-grid. This technique is based on the 

measurement of the inhomogeneity of the temperature field downstream of 

the grid. The strongly inhomogeneous temperature field is created upstream 

of the grid in the center line of the wind tunnel by means of an electrical 

heater. A low-flow-resistance porous felt sheet is inserted perpendicular to 

the mean flow in the test section downstream of the grid. The temperature 

distribution of the surface of the sheet characterizes the degree of mixing, 

which can be investigated by a thermal camera. By computer processing of 

the thermograms, quantities related to the mixing can be obtained. 

Measurements were performed in the passive, semi-active, and active grid 

states in the intervals of 𝑈𝑟𝑒𝑓 = 1,5 − 3 m/s and 𝑥/𝑀 = 10 − 40. 

Histograms of the temperature fields normalized by the most frequent value 

(modus) and the skewness values were calculated, which are clearly related 

to the homogeneity of the temperature field. 
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Based on the normalized histograms it was found in the investigated cases– 

that a more homogeneous temperature field can be obtained by increasing 

the distance from the grid or by decreasing the mean velocity of the flow, 

furthermore by activating the grid. The values of skewness monotone 

decrease with increasing distance in case of all investigated mean velocities 

and grid states. At a given mean velocity and distance, decreasing values of 

skewness were found with increasing activity of the grid. At a given grid 

state and distance, the values of skewness increased with the velocity.          

Related publications: Szaszák et al. 2018a; Szaszák et al. 2019.  
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