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BEVEZETÉS

Az utóbbi időben egyre fontosabb szerepet kapó szemléletváltás miatt egyre
nagyobb hangsúlyt kap az energiafelhasználás racionalizálása, illetve a
szénhidrogén alapú energiaforrásoknak a megújuló energiaforrásokkal való
helyettesítése. Ez utóbbi kérdés megoldása a mind nagyobb figyelmet és
egyre fontosabb hangsúlyt kapó környezetvédelmi szempontok miatt is igen
nagy szerepet kell(ene) hogy kapjon, hiszen közismert, hogy a fejlett
világban a növekvő energiafelhasználás miatt az ilyen irányú törekvések
ellenére is nő a kibocsátott szennyező anyagok abszolút mennyisége,
napjainkban a médiában is mindennapi információvá válnak az üvegházhatás
következményei, a légkör melegedésének bizonyítékai. Ebből a szempontból
pl. a biomassza felhasználás igen kedvező, hiszen az energiatermelés során
felszabaduló szennyező anyagok (pl. CO2) kibocsátása a fa növekedése során
felvett anyagokból áll, vagyis ezen anyagokra nézve a biomassza felhasználás
egy pár éves periódusidejű zárt ciklust jelent, ami a légkörben felhalmozódó
szennyező anyagok mennyiségét nem növeli (szemben pl. a
szénhidrogénekkel).

Ezen felismerés alapján nagyon sok országban, pl. Hollandiában is
kutatásokat folytatnak az energetikai céllal termesztett növények
felhasználására. Hollandiában például a tengertől elhódított poldereket egy
ideig nem használják az egyébként nagyon intenzív mezőgazdasági
termelésre a termőtalaj kialakulásáig, s ezen idő alatt ezeken a területeken
(részben) energianövényeket (fűzfa, mischantus) termesztenek.

A fenti kérdéskörhöz az elvégzett kutatási tevékenység több ponton is
kapcsolódik. Az egyik fontos kapcsolódási pont az, hogy az energetikai
felhasználás céljából folyó biomassza termelés betakarítás utáni, de
felhasználás előtti egyik fontos művelete a szárítás. Általában a betakarított
energianövény nedvességtartalma túl magas az azonnali felhasználáshoz (pl.
fűzfára megközelítőleg 100 % szárazanyag tartalomra vetítve), így
valamilyen formában a szárításra (természetes száradás, mesterséges szárítás)
mindenképpen sort kell keríteni. Ez a magas nedvességtartalom a folyamat
hatásfokát lerontja, ráadásul a tökéletlen égés miatt környezeti problémákat is
okoz. A biomassza relatív alacsony energiatartalma viszont a mesterséges
szárítást nagyon költségessé teheti, érdemes tehát megfontolni a természetes
száradási folyamat beiktatását, még az aránylag csapadékos területeken is. E
folyamat optimalizálása azonban pusztán kísérleti úton csak nagyon hosszú
idő alatt lenne elvégezhető, a kísérletek hosszú időtartama (pár hónap – 1 év)
illetve az évről évre különböző időjárási viszonyok miatt. A folyamat fizikai
modelljének felépítésével viszont (megfelelő kontrolmérések és a különböző
szintű kísérleti ellenőrzések után) az optimalizálás (milyen geometriában és
milyen fekvés esetén érhető el a leghatékonyabb szárítás) már számítógépes
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úton, sokkal gyorsabban és kevesebb energia-befektetéssel elvégezhető.

Ugyanakkor a szárítás, mint technológiai folyamat általában is szorosan
kapcsolódik az energiafelhasználás kérdésköréhez tekintve annak igen nagy
energiaigényét. Vagyis a szárítás nem csak pl. a biomassza szárítás
folyamataival, hanem általánosan a szárítási technológia fejlesztésével, és így
az energiafelhasználás csökkentésével is szorosan kapcsolódik az
energiaracionalizáláshoz.

A szárítási technológia fejlesztéséhez általában szükség van a szárítási
folyamat során lezajló folyamatok minél pontosabb ismeretére. Ez egyrészt a
fizikai folyamatok megfelelő szintű elméleti modelljeinek felépítésével
lehetséges, de a modelleknek a valóságban végbemenő folyamatokkal való
összevetéséhez, a modellek érvényességének ellenőrzéséhez mindenképpen
szükség van a megfelelő pontosságú méréseket tartalmazó kísérletekre.

A szárítási folyamatok során általában a szárítandó anyag diffúziós tényezője
és a nedvességtartalma, a levegő relatív nedvességtartalma, és a hőmérséklet
játszik jelentős szerepet. Ezen mennyiségek mérése általában kellőképpen
megoldott, bár a nagyszámú mérést lehetővé tevő közvetlen villamos jel
mérése, pl. a szárítandó termék nedvességtartalmának megállapításánál
általában csak közvetett módon (pl. tömegmérés) valósítható meg.

A hőmérsékletmérés általában ellenállás-hőmérővel illetve termoelemmel
oldható meg egyszerűen, ha rögtön villamos jelet szeretnénk kapni. Az előbbi
nagy stabilitású tápfeszültséget és pontos ellenállásmérést igényel, míg a
termoelem maga hozza létre a feszültséget, bár kis hőmérsékletkülönbségek
mérése ezzel az eszközzel is csak megfelelő érzékenységű műszerrel
lehetséges. A termoelemmel való mérésnél problémát jelent, hogy amint azt a
dolgozatban megmutatom, a termofeszültségre általánosan használt közelítő
függvény fizikailag nem megfelelő, a termoelem működését meghatározó
fizikai elveknek nem tesz eleget, s bár a közelítő függvény hibája miatt a
mérés hibája általában nem módosul jelentősen, a mérési pontosság növelése
csak elméletileg jó modell alapján lehetséges. A doktori tevékenység egyik
célkitűzése, hogy megmutatva az általánosan használt közelítés nem korrekt
voltát, más, a fizikai elvekkel immár összhangban levő közelítő függvényt
adjon. Ezen munka során a klasszikus fizika ide vonatkozó fejezetei mellett a
függvényegyenletek illetve a Fermi-Dirac statisztika egyes eredményeit is
felhasználtam.

Probléma felvetés

A szárítás modellezésének, és a modell kiválasztásának indokai
Az energiaerdő fájának kiválasztásához nagyon sokrétű szempontrendszert
kell tekintetbe venni. A legfontosabb szempontok között szerepel a gyors
növekedés, az hogy a növény ne igényeljen jó minőségű termőföldet, a
kedvező száradási paraméterek, s mivel az így termelt fát általában
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energiatermelésre használják fel, a nagy fűtőérték. A disszertációban a
fűzfával, pontosabban annak száradásának modellezésével foglakozom. A
kutatás kísérleti hátterét a wageningeni IMAG-DLO kísérleti eszközei, illetve
a hozzá tartozó, a poldereken levő farm jelentette, ahol mintegy 600 hektár
területen termesztenek fűzfát energetikai céllal.

A fát három-öt éves korában kivágják, és energiatermelésre használják. A
frissen kivágott fa nedvességtartalma azonban nagyon magas (szárazanyag
tartalomra vetítve általában 100 % feletti), így az azonnali felhasználás nem
lehetséges. Itt egyrészt az égetéskor keletkező környezeti hatás (nagy füst)
amit figyelembe kell venni, másrészt az a tény, hogy magas
nedvességtartalom esetén a keletkező hő tetemes része fordítódik a fában
meglévő víz elpárologtatására, ami komoly hőveszteséget okoz. A betakarítás
általában a fa nyugalmi állapotában (tehát télen) történik. A betakarítástól a
felhasználásig terjedő időszakban a fát 2-3 m magas, 8-10 m széles
farakásokban halmozzák fel, maguk a fatörzsek, ágak 4-6m méter hosszúak.

A kutatási feladat indukálása annak a kérdésnek a megválaszolása volt, hogy
melyik megoldás a gazdaságosabb: hagyni a fát száradni a földeken egy évig,
vagy mesterséges szárítással olyan nedvességtartalomra szárítani, hogy már
elégethető legyen. A gazdaságossági számításokat természetesen meg kell
hogy előzze a folyamat jellemző tulajdonságainak ismerete, azonban az ezzel
kapcsolatos kísérletek nagyon időigényesek (egy kísérletsorozat időtartama
általában egy év). Emiatt merült fel a numerikus modellezés gondolata, ahol
az ilyen jellegű modell lefuttatása a kísérlethez képest nagyságrendekkel
rövidebb idejű. Ráadásul a modellbe tetszőleges környezeti paraméterek
betáplálhatóak, így például a környezeti hatásokra való érzékenységvizsgálat
is elvégezhető.

A modell mindenképpen fizikai alapú modell kellett hogy legyen, hiszen
hosszú távú kísérleti eredmények nem álltak rendelkezésre, ugyanakkor a fa
anyagi állandóinak meghatározására vonatkozó kísérletek menet közben
elvégezhetőek voltak, a kísérletek elvégzéséhez a szükséges eszközök
(szárítókamra, hőmérséklet és nedvességtartalom stabilizálását lehetővé tevő
szárítótér, megfelelő pontosságú mérlegek, a szorpciós izoterma mérésekhez
szükséges vegyszerek) rendelkezésre álltak.

Probléma a termoelem termofeszültségének meghatározására szolgáló
szokásos közelítő függvénnyel
A termofeszültség leírására a következő jelölést használják: UAB(T,T0), ahol
A és B a termoelemet alkotó kétféle fémre, T a mérendő és T0 a referencia
hőmérsékletre utal.

A termoelemmel történő hőmérsékletmérésnél a klasszikus irodalom a
termoelem termofeszültségére az

UAB(T,To) = α (T-To)+β (T-To)2+γ (T-To)3+… (1)
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összefüggést adja, ahol U a mért termofeszültség, T a mérőpont- , To a
referenciapont hőmérséklete, az α, β, γ együtthatók pedig az adott termoelem
A és B fémének anyagi minőségére jellemző (és rendszerint a To-tól függő)
együtthatók.

Termofeszültségre vonatkozó szabályok
A témakör irodalmából ismeretesek a következő tulajdonságok:

I. Homogén fémre vonatkozó szabály:

UAA(T,To) = 0. (2)

II. Izoterm termoelemre vonatkozó szabály:

UAB(T,T) = 0. (3)

III. Antiszimmetrikus tulajdonság:

UAB(T,To) = - UAB(To,T). (4)

IV. Közbülső fémre vonatkozó tulajdonság:

UAB(T,To) = UAC(T,To) +UCB(T,To). (5)

V. Közbülső hőmérsékletekre vonatkozó szabály:

UAB(T1,T3) = UAB(T1,T2) +UAB(T2,T3). (6)

Nyilvánvaló, hogy mivel a most felírt öt szabály teljesül a termoelemek által
szolgáltatott termofeszültségre, így teljesülnie kell az azt leíró közelítő
függvényre is. Ha megvizsgáljuk az (1) egyenlettel megadott függvényt,
akkor azt tapasztaljuk, hogy az első két triviális állítást minden további nélkül
kielégíti.

Az antiszimmetrikus tulajdonság viszont a fenti összefüggésre a következő
feltételt adja:

α·(T-T0)+β·(T-T0)2+γ·(T-T0)3+ ...= -α·(T0-T)-β·(T0-T)2-γ·(T0-T)3+ ... (7)

A feltétel a páratlan kitevőjű hatványokra igaz, de a páros kitevők esetén
nem, így persze az összegre, vagyis a közelítő függvényre sem teljesül ez a
tulajdonság. Ugyanígy nem teljesül általánosan az 5. tulajdonság sem.

A fent elmondottak alapján megállapíthatjuk: a termoelem
termofeszültségére a klasszikus irodalomban használt közelítő törvény nem
tesz eleget a tapasztalatból és az elméletből adódó elvárásoknak. Ezért
kezdtem vizsgálni, hogy az (1) függvény helyett milyen más közelítő
függvénnyel lehetne leírni a termofeszültséget, most már a fizikai kép
szempontjából is helyesen. Az új függvény szinte sugallja a referenciapont
nélküli mérési megvalósítás lehetőségét is.



7

ANYAG ÉS MÓDSZER

A száradást leíró fizikai alapú modell differenciálegyenlet rendszerének
felállítása
A száradó termék és a szárító levegő közötti nedvesség- és
energiatranszportra jellemző differenciálegyenlet az alább megadott
formában került felállításra:

Diffúziós egyenlet:
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Az alkalmazott numerikus megoldási módszerek
Az bemutatott parciális differenciálegyenlet-rendszer analitikus módon nem
oldható meg, így a megoldásra közelítő módszerek alkalmazására volt
szükség. Mivel az egyenletrendszer minden egyenlete a nedves fa
tömegveszteségétől függ, először ennek az egyenletnek a megoldása történt
meg. A megoldás érdekében tesztelt módszerek:

• Közelítő megoldás a Bessel függvények segítségével

• Végeselem módszer (MATLAB PDE Toolbox)

• Véges differencia módszerek:

 Euler módszer

 Crank Nicolson módszer

Az egyes modellek összehasonlíthatóságának érdekében mindegyik módszert
ugyanazzal a peremfeltétellel teszteltük, nevezetesen annak feltételezésével,
hogy a fa szélén a nedvességtartalom az egyensúlyi nedvességtartalommal
egyezik meg.

(8)

(9)

(10)

(11)
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A tesztelés eredménye alapján a Crank Nicolson módszer került
alkalmazásra, mivel a módszer másodrendben pontos formulával, az időlépés
elején és végén vett értékek átlagával határozza meg a függvény változását,
és viszonylag nagy lépésköznél is stabil eredményt produkált.

A módszer segítségével a nedvességeloszlás függvény a fa belsejében
tetszőleges időpontban meghatározhatóvá vált. A felépített modell egy
konkrét futtatásának eredményeként a nedvességeloszlás időbeli változása az
alábbi ábrán látható egy átmérő mentén. (6 cm átmérőjű hengerszimmetrikus
fa minta sugár irányú diffúzióval 20 °C fokos környezeti hőmérséklet és 60%
relatív levegő nedvességtartalom mellett

A kutatáshoz kapcsolódó mérések
A kutatáshoz kapcsolódóan, az egyenletekben szereplő anyagi jellemzők
meghatározásához szerteágazó mérések elvégzésére volt szükség. Ezek közül
a legfontosabbak:

• nedvességtartalom mérés (annak időbeli változásával együtt)

• szorpciós izoterma mérés
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• porozitásmérés

• alaki tényezők meghatározása

• sűrűségmérés

• háncs vastagságának mérése

A termoelemes mérőkör termofeszültség függvényének vizsgálatához
felhasznált módszerek

A problémafelvetésnél megmutattuk, hogy az általánosan használt közelítés a
fizikai alapelveknek nem tesz eleget. Az elektron sokaságok leírására
szolgáló Fermi-Dirac statisztika energia-eloszlás sűrűségfüggvénye alapján
felállítható egy új modell, amellyel a fenti probléma feloldható:
A fémfelület belsejében a vezetési elektronoknak negatív potenciális
energiájuk van a környezetükhöz képest, ez teszi érthetővé a potenciálkád-
modell használatát, amikor is azt az analógiát használjuk ki, hogy a fém
belsejében a vezetési elektronok potenciális energiája kisebb mint a külső
térben, éppen úgy, ahogy egy "gödörben" levő test mechanikai helyzeti
energiája is kisebb mint a gödör felső szélénél, amely a nulla helyzeti energia
szintet reprezentálja. Vagyis ilyen értelemben a fémben levő vezetési
elektronok egy "potenciálgödörben" vagy más szóval potenciálkádban
vannak, az összenergiájuk negatív.
Ha a két különböző fémet összeérintjük, akkor a két fémfelület között
elektronáramlás indul meg. Ha beáll a dinamikus egyensúly, akkor két fém
belseje között a Galvani feszültség :

U W W
eAB

F F=
−1 2

ahol e az elemi töltés nagysága, WF1 és WF2 pedig a két fém Fermi energiája.

(12)
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EREDMÉNYEK

A szárítási modellek összehasonlítása, a feladat szempontjából
legalkalmasabb módszer kiválasztása
Mivel a három felállított modell (Bessel függvények, végeselem módszer,
véges differencia módszer) között a modellekkel általában futtatott 1000 órás
időtartamban nem volt lényeges eltérés, a száradás első 100 órájának
összehasonlítása alapján történt a kiválasztás. A folyamat kezdetén a Bessel
fügvényekkel való közelítés mintegy 5 %-al eltér a másik kettőtől, emiatt ezt
a módszert (gyorsasága miatt) inkább csak a modellek tesztelésére használtuk
fel. A véges differencia és a véges elem módszer között végül is az döntötte
el az előbbi javára a kérdést, hogy a végeselem módszert a Matlab PDE
Toolbox segítségével teszteltem, amelynek előre gyártott rutinjaiba nem
minden volt a feladatnak megfelelően átlátható illetve beállítható. A véges
differencia módszert viszont a feladathoz kapcsolva került felépítésre, így ott
ilyen probléma nem volt.

Gyakorlati esetre vonatkozó kombinált peremfeltétel megalkotása

A száradási folyamat egyes szakaszaiban más-más peremfeltétel használata
célszerű, mert más és más lesz a limitáló tényező. Elvileg az összes
peremfeltétel beépíthető egy modellbe, de az a számolási idő növekedésével
gyakorlatilag kizárja, hogy a felépített modellt egy halmazbeli számolás
alapmoduljaként lehessen használni.

Mivel a mérések is egy magas felületi nedvességtartalmú állapotról
kezdődtek, ugyanezen kezdeti feltétellel történt a modellek vizsgálata is. A
modellek lefuttatása és összehasonlítása alapján az alábbi megállapításokat
lehet tenni: A konstans felületi nedvességtartalom modell csak akkor ad jó
eredményt, ha alacsony a felületi nedvességtartalom, és a diffúzió válik a
limitáló tényezővé. A folyamat elején vagy a telített gőz állapotot feltételező
peremfeltétel, vagy a (még számolásigényesebb) állandó fluxussal vett
peremfeltétel alkalmazása szükséges, a kezdeti nedvesség tartalom
függvényeként. Kombinált peremfeltételként a kezdeti folyamatra mindkét
peremfeltétel alkalmazása célszerű, s egészen addig, amíg az állandó fluxusú
peremfeltétel kisebb tömegáramot szolgáltat, addig azt szükséges alkalmazni.
Mikor már a telített gőz állapotot feltételező peremfeltétel nem ad
(szigifikánsabban) nagyobb értéket, akkor már alkalmazhatjuk azt a modellt
is mindaddig, míg az általa szolgáltatott tömegáram nem lesz, s így a termék
tömegvesztesége nem lesz lényegesen nagyobb a konstans felületi nedvesség
tartalmat feltételező peremfeltétellel felépített modellénél. Ezután áttérhetünk
ez utóbbi, leggyorsabb számolást végző modellre, amely így már kielégítő
eredményt ad.
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Az itt leírt, bonyolultnak tűnő módszer lényege, hogy a sok számolást
igénylő peremfeltételek alkalmazása csak a száradási idő mintegy első száz
órájának modellezésében szükséges, s ezután már a jóval gyorsabb modell
használható. Egy adott anyaghalmaz száradásának modellezése ezen
gyorsított eljárással is akár egy napig is futhat egy korszerű PC-n.

Az villamos ellenállással való analógián alapuló, kétrétegű ellenállás-
modell kidolgozása

Az villamos ellenállással analóg ∫∫ π
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"diffúziós ellenállás" fogalmán alapulva ki tudjuk számítani egy r és R
sugarakkal határolt, L hosszúságú henger alakú közeg diffúziós ellenállását,
de esetünkben a problémát fokozza, hogy a fa belsejét teljesen kitölti az adott
közeg, azaz r=0, amely esetre a hengeres testre jellemző ellenállásmodell
nem használható, hisz abban r-el osztani kell, így a formula az esetünkben
felmerülő problémára nem alkalmazható automatikusan.

Ehelyett próbáljuk meghatározni az átlagos diffúziós ellenállást, ami a fenti
diffúziós ellenállás térfogatra vett súlyozásával jön ki az alábbi összefüggés
alapján:
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A nevező integrálását elvégezve (az eredménye R2π) és a kontansokat
kiemelve egy olyan integrál marad meg, amit z = R/r helyettesítéssel, a
parciális integrálás szabályát alkalmazva, a L'Hospital szabály segítségével
Ra = 1/(Db 4π l) alakra hozhatunk. Tehát a fa belső részének ekkora az
átlagos diffúziós ellenállása.

A háncsot felületéhez képest vékony rétegnek tekintve a diffúziós ellenállása
egy d vastagságú síklap ellenállásának tekinthető, s mivel a nedvesség
mindkét rétegen át kell hogy áramoljon, egy soros kapcsolással számolva a fa
eredő diffúziós ellenállása:
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(14)



12

Mivel a diffúzió (nedvesség) szempontjából a térfogat egy kapacitásként
működik, egy RC kör bekapcsolási jelenségéhez hasonlóan itt is egy
exponenciális beállás következik be, amelynek időállandója:
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amely időállandóval a nedvességtartalom időbeli változása a

( ) τ
−

⋅−+=
t

e0e eCCC)t(C  összefüggéssel határozható meg.

Az itt bemutatott ellenállás modell alkalmazása a hánccsal együtt szárított fa
esetén vált szükségszerűvé. Ennek magyarázata, hogy a háncs megléte a
száradási folyamatot annyira lelassítja, hogy folyadéknak a fa belsejében való
mozgása ehhez képest gyors folyamat lesz, vagyis ebben az esetben a fa
belsejében egy homogéntől alig különböző eloszlásfüggvényt kapunk
eredményül. Ráadásul a háncs anyaga sokkal nagyobb fizikai változáson
megy keresztül a száradás során mint a fa, ezért a diffúziós együttható
változását itt is figyelembe kell vennünk.

A függvényegyenletek elméletének alkalmazása a termofeszültség
leírására
A (2-6) alapján felmerül az igény annak a vizsgálatára, hogy a
függvényegyenletek elmélete milyen függvényeket ad megoldásnak erre az öt
egyenletre vonatkozóan.

Az (5) illetve (6) egyenletekben megadott függvényegyenletek "elnyelési"
tulajdonságúak ugyanis a jobboldali összeadandó függvények mindegyikében
szerepel C illetve T2 de a baloldali eredményfüggvényben már nem. Az ilyen
típusú, úgynevezett Szincov - féle függvényegyenleteket vizsgálva, pusztán
matematikai megfontolások felhasználásával belátható, hogy a
termofeszültség függvényt két egyváltozós (T illetve T0 argumentumú)
függvény különbségeként állíthatjuk elő. A (4) antiszimmetrikus tulajdonság
alapján az is belátható, hogy ez a "két" egyváltozós függvény azonos, tehát a
keresett közelítés f(T) - f(T0) alakú.

A termofeszültség keletkezésének elmélete
Megmutatva, hogy a klasszikus irodalom  alapján felállított közelítés a fizikai
alapelveknek nem tesz eleget, az elektron sokaságok leírására szolgáló Fermi
- Dirac statisztika segítségével kerestem egy jobb közelítést.

A statisztika energia-eloszlás függvényének 0-tól végtelenig vett integrálja
kiadja az összes részecskeszámot, s ennek a hőmérséklet szerinti deriváltja
nulla, mivel az nem függhet a hőmérséklettől. Ez alapján kimutatható, hogy a

(15)

(16)
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Fermi-energia az abszolút hőmérséklet páros kitevős hatványsorával írható
fel.

Felhasználva továbbá, hogy a két fém belseje között a Galvani feszültség a
Fermi energiák különbségétől függ, továbbá hogy a termofeszültség a T
illetve T0 érintkezési hőmérsékletekhez tartozó Galvani feszültségek
különbsége, a termoelemen keletkező termofeszültségre az

UAB(T,T0) = UAB(T)-UAB(T0) = α·(T2-T0
2) + β·(T4-T0

4)+γ·(T6-T0
6)+ …

összefüggést kapjuk.

Ha az így nyert közelítő függvényt visszahelyettesítjük a (2-6) egyenletekbe,
akkor azt találjuk, hogy a most kapott közelítő függvény már kielégíti mind
az öt egyenletet, s ezáltal megfelel az egyenletek által leírt fizikai
feltételeknek.

Referenciapont nélküli termoelemes mérőkör és szoftver
A kapott eredmények, valamint a mai mérési és számítástechnikai eszközök
lehetővé teszik a termoelemes mérőkör stabilizált referenciapont nélküli
használatát. Ehhez a termofeszültség mérése mellett a referenciapont
hőmérsékletének éppen aktuális értékét kell kellő pontossággal
meghatároznunk.  Ez utóbbi - mivel ha változik is a hidegpont hőmérséklete,
az a mérési tartományhoz képest rendszerint nagyon szűk tartományban
történik -, általában nem okoz problémát.

Az itt elmondottak alapján az elmélethez kapcsolódóan összeállításra került
egy stabilizált refernciapont nélküli termoelemes mérőkör, amelyben a
termofeszültségek és egyéb mért adatok egy AD konverteren keresztül
kerülnek feldolgozásra. A mérőkörhöz szükséges program, ami a mérés
irányítását, az adatok tárolását végzi, Pascal nyelven készült.

Termoelemes mérőkör hibaanalízise
A nemegyensúlyi termodinamikára támaszkodva a dolgozat egy külön
fejezete foglalkozik a termoelemes mérőkör hibaanalízisével. Az itt kapott
eredményekből következik, hogy a termoelem termofeszültsége nem a két
fém érintkezési tartományában keletkezik, hanem ott, ahol a hőmérséklet
gradiens nem nulla.

Az így kapott eredményből az is kiolvasható, hogy a termoelemnél nem lehet
hőmérséklet gradiens azokon a szakaszokon, ahol a termoelem anyaga nem
homogén, ekkor ugyanis ott olyan járulékos termofeszültség keletkezne, ami
meghamisítaná a mérést. Ugyanezen okból szükséges az is, hogy hegesztett
illetve forrasztott termoelemek esetén az érintkezési tartomány izoterm
legyen, ami általában jó termikus kontaktussal érhető el.

(17)
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A mégneses térnek a termoelemre gyakorolt hatását vizsgálva az a
következtetés adódott, hogy a mágneses tér által lefedett részen nem lehet
hőmérséklet gradiens, ha pontos mérést akarunk végezni.

A modellezési eredmények ellenőrzése a szárítási modell esetén

A felépített modell és a mérési adatok összevetésére tekintsük a következő
ábrát, ahol 20 °C fokos, 60 % relatív nedvességtartalmú levegő környezetben
levő, 3 cm sugarú, csak sugárirányú diffúzióval száradó fa
nedvességtartalmának modellezési és mérési adatait ábrázoltam az idő
függvényében.

Az ábrán a kombinált peremfeltétellel felépített véges differencia modell
futási eredményét és a háncs nélkül szárított fa mérési eredményeit láthatjuk
közös koordinátarendszerben.

Az összevetés eredményeként elmondhatjuk, hogy a modell még a
legrosszabb közelítésű tartományban is legfeljebb 3 % -kal tér el a mérési
eredményektől, a korrelációs együttható értéke R = 0,9998.

A szárítási modell alkalmazása hosszú távú szárítás gyors modellezésére

A kidolgozott modell a diffúziós egyenlet felhasználásával meg tudja
határozni, hogy egy adott fadarab átlagos nedvességtartalma hogyan változik
meg egy adott idő alatt ismert paraméterekkel rendelkező környezetben,
vagyis hogy mennyi nedvességet ad át eközben a szárító levegőnek. A
felállított differenciálegyenletek segítségével azt is meg tudjuk határozni,
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hogy eközben mennyi lesz a termék és a környezetének
hőmérsékletváltozása, illetve hogy hogyan változik meg emiatt a levegő
nedvességtartalma. Figyelembe véve, hogy az ily módon megváltoztatott
paraméterekkel bíró levegő megy tovább a halmaz következő eleméhez, a
modellt tovább tudjuk fejleszteni egy farakáson átáramló levegő szárítási
paramétereinek, illetve a farakás különböző részein található fa száradási
paramétereinek meghatározásához.

Az így felépített halmazmodell a következő
feltételezéseket teszi:

A számolás a helykoordináta irányába indul, és
miután végighaladt a helykoordinátákon, az időkoordináta egyel megnő, s a
számlálás újrakezdődik. Mivel a fa nedvességeloszlása a környezeti
paraméterektől függően változik, a rácspontokban a diffúziós modellt minden
lépésben végig kell futtatni.

A termoelemes közelítő függvény numerikus értékelése az irodalmi
adatok alapján

A kapott közelítő függvény vizsgálataként a termoelem gyártók által
megadott termofeszültség táblázatok segítségével összehasonlítottam az
újonnan kapott közelítő függvényt az irodalomban megtalálható szokásos
közelítő függvényekkel.

Összefoglalóan megállapítható, hogy az új közelítő függvény, amely a (2-6)
egyenletekben megfogalmazott elveknek eleget tesz, általában jobb közelítést
ad, mint a szokásos közelítő függvények. Pl. a mérési alkalmazáshoz
szükséges 0-50°C hőmérséklet tartományban az új közelítő függvény az
összes speciális közelítésnél jobb közelítést ad, de pl. -50 - +100 °C
hőmérséklettartományban is csak a teljesen speciális Bodry-féle közelítés ad
jobb eredményt. Ez a függvény azonban csak 0 Celsiusos hidegpontra, és réz-
konstantán termoelemre képes ezt a közelítést megadni, ellentétben az
általunk megadott függvényalak általános megadási módszerével.

Másrészt a gyakorlati alkalmazásban a közelítéssel elért 0,3 °C -os abszolút
eltérés a mérés során nem lehet "szűk" keresztmetszet, vagyis a mérési hiba
várhatóan ennél lényegesen nagyobb lesz, tehát a megadott új közelítő
függvény a mérésekben alkalmazható.

A mérőkör egy konkrét gyakorlati alkalmazásaként vákuumhűtött gomba
felületén mértük az éppen aktuális hőmérsékletet hűtés közben.
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TÉZISEK

A doktori tevékenység során a következő új tudományos eredményeket
kaptam:

1. Kidolgoztam egy háncs nélküli fadarab mint hengerszimmetrikus homogén
test hő- és anyagtranszport folyamatait leíró differenciálegyenlet-
rendszert, és elkészítettem és a fenti rendszer numerikus modelljét. A
numerikus modellhez kifejlesztettem egy olyan kombinált peremfeltételt,
amely a kezdeti, nagy felületi nedvességű szakaszban is a kísérleti
adatokkal összhangban adta vissza a száradás sebességét. A mért és a
modell által számított adatok között a legnagyobb eltérés 3%, a
korrelációs együttható értéke R = 0,9998.

2. A hánccsal együtt szárított fára a villamos ellenállás analógiája alapján
kidolgoztam egy kétrétegű diffúziós ellenállás modellt, ahol a fa
belsejének átlagos diffúziós ellenállását egy improprius integrál
segítségével, a héj ellenállását egy síklap ellenállásával számoltam.
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Az így kapott eredő ellenállás segítségével határoztam meg a száradást
leíró exponenciális függvény időállandóját.

3. Rakatban lévő fára, a halmazjellemzőkkel felírt differenciálegyenletek
felhasználásával kidolgoztam a fa és a szárító levegő nedvességtartalmát
és hőmérsékletét meghatározó numerikus modellt, és kifejlesztettem a
hozzá tartozó számítógépes szimulációs programot. A szimulációs
program segítségével meghatároztam a halmazjellemzőket hosszú távú
szárítás esetén adott konstans környezeti hőmérséklet és levegő
nedvességtartalom esetén.

4. Kimutattam, hogy a termoelem termofeszültségére a szakirodalomban
általánosan használt, UAB(T,T0) = α (T-T0)+β (T-T0)2+γ (T-T0)3+… alakú
közelítő függvény a termoelem működését meghatározó fizikai elveknek
nem felel meg.

a, A függvényegyenletek elméletének felhasználásával meghatároztam,
hogy a keresett új, elvileg helyes termofeszültség függvényt két
egyváltozós függvény különbségeként állítható elő, ahol a mérőpont és
a hidegpont abszolút hőmérséklete a két változó, azaz U(T,T0) = f(T)-
f(T0).
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b, A Fermi-Dirac statisztika eloszlásfüggvényeinek felhasználásával
megadtam a termoelem termofeszültségére egy új, a fizikai
alapelveknek maradéktalanul eleget tevő közelítő függvényt, ami
UAB(T,T0) = UAB(T)-UAB(T0) = α·(T2-T0

2) + β·(T4-T0
4)+γ·(T6-T0

6)+ …
alakú.

c, A termoelem gyártók adatainak felhasználásával összehasonlítottam az
általánosan használt és a kidolgozott közelítő függvényeket. Ennek
alapján megállapítottam, hogy az újonnan kidolgozott közelítő
függvény a -50 − +150 °C hőmérséklettartományban jobb közelítést ad,
mint az irodalomban hagyományosan használt függvények.

5. A nemegyensúlyi termodinamika felhasználásával áttekintettem azokat
az elvi mérési hibákat, amelyek a termoelemes mérőkör használata során
előfordulhatnak. Ennek kapcsán megállapítottam, hogy a termoelemet
alkotó fémek érintkezési tartományában a hőmérséklet gradiens jelenléte
mérési hibát okoz. Ezen vizsgálatok alapján megadtam az elméleti
hátterét annak a ténynek, hogy ahol a hőmérséklet gradiens nem nulla, ott
homogén fémnek kell lennie, különben mérési hibák lépnek fel.
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KÖVETKEZTETÉSEK ÉS JAVASLATOK
A doktori tevékenység során végzett vizsgálatok, a kapott eredmények
természetesen sok egyéb kérdést és a kutatómunka folytatásának különböző
irányba történő kiterjesztését is felvetették.

A szárítás modellezési feladat kapcsán felépített modell elsősorban a
mesterséges körülmények között folytatott száradás leírására készült. A
modellnek az általános körülményekre (valós időjárási körülmények közötti
modellezés) való alkalmazhatóságához többféle kiegészítést szükséges tenni,
amelyeket részben a modellben előkészítettem.

Például a modell alapvetően a szorpciós izotermából számolja a felületi
nedvességtartalmat, ami a konstans száradási körülményekhez megfelelő
volt. Természetes körülmények közötti szárításhoz be kell illeszteni a
deszorpciós adatokat a modellbe, hogy a hiszterézis hatását a modell a
valóságnak megfelelően kezelje. A modellnek ilyen jellegű bővítése az
adatok ismeretében elvégezhető.

Technikailag ugyancsak beilleszthető a modellbe a légsebesség változásának
hatása. Itt a fő problémát a az áramlás jellegének megváltozása (a
légsebesség változásával a természetes konvekció lamináris áramlásának
turbulensbe fordulása) okozza) Mivel erre a megfelelő modellek (ahogy azt a
dolgozatban részben ismertettem is) megvannak, ezeknek a programba
illesztése technikai jellegű feladat.

Komolyabb bővítést igényel az, ha a szabadtéri alkalmazásokhoz a modellt a
csapadék figyelembe vételére is meg kívánjuk tanítani. Ez a modell magját
alkotó (egy hasáb viselkedését leíró) differenciálegyenletekben is egy újabb
fizikai effektus bevitelét jelenti, a rakás egészét leíró modellbe pedig egy
inhomogenitást (fentről lefele egyre kevesebb a bejutó nedvesség) visz.

A gyakorlati alkalmazhatóságot növelné, ha a hasonló célból termesztett
egyéb fafajtáknak a hő- és anyagtranszport jellemzői is ismertek lennének.
Mivel az élő anyagokra ezek ez irodalmi adatok esetenként meglehetősen
hiányosak, az ezzel kapcsolatos mérések végzése, és publikálása is fontos
feladat.

A termoelemes mérőkör vizsgálata során kérdésként merült fel, hogy a
termoelemes mérőkört gyártó és forgalmazó cégek miért adnak meg
fizikailag nem feltétlenül helytálló hitelesítési függvényeket a
felhasználóknak. Ennek a valószínű oka, hogy a jelfeldolgozó egységek
érzékenysége és az igényelt mérési pontosság ezekkel is teljesíthető, nem
beszélve a matematikailag egyszerűbb függvényekkel való számolás
könnyebbségéről. Emiatt a dolgozatban kidolgozott elméleti modell
valószínűleg inkább a speciális mérési feladatokat igénylő mérőrendszereknél
válhat közvetlenül hasznosíthatóvá.
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függvény fizikailag helyes alakjának keresése során segítette a munkámat,
nélküle a kutatási munka ezen ágába valószínűleg bele sem kezdtem volna.

Gerard Bot professzor és Dr. Wilko van Loon egyetemi docens, a
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Végül, de nem utolsósorban szeretnék köszönetet mondani a családomnak,
akiknek háttérbeli támogatása, türelme és lemondása lehetővé tette, hogy ez a
munka elkészüljön.
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