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Járműipar

Cégünkről
A CFD.HU Kft. a világ legszínvonalasabb áramlás-
tani és mechanikai elemző szoftvereivel segíti az 
Ön munkáját a járműipar területén is. Ügyfeleink-
nek sok év szakmai tapasztalattal rendelkező mér-
nökeink és az ANSYS szakértői hálózata biztosít 
folyamatos konzultációs lehetőséget. 

Numerikus szimuláció előnyei

Aerodinamika: ellenállás-tényező csökkentése, •	

hűtés, szellőztetés javítása;

Biztonságos, takarékos üzemeltetés;•	

Anyag– illetve súlymegtakarítás;•	

Károsanyag-kibocsátás csökkentése;•	

Zajforrások feltárása és csökkentése;•	

Utaskomfort javítása;•	

Vezetési élmény fokozása.•	

Helikopter/repülő törzsének aerodinamikai 
vizsgálata

Egy helikopternél vagy repülőnél alapvető feladat a jármű 
aerodinamikai jellemzőinek vizsgálata, valamint a hűtő- és 
égéslevegő hajtóműbe való bejuttatásának, illetve az onnan 
történő kivezetésének megtervezése. Ehhez szükség van a 
törzs felületén kialakuló határrétegben lezajló folyamatok 
pontos modellezésére is, melyre korszerű megoldásokat kí-
nál az ANSYS.
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Kerék és féktárcsa körüli áramlás vizsgálata

Tükör hatásának vizsgálata a zajszintre és az oldalfal szennyeződésére
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Gépjármű körüli áramlás vizsgálata

A felgyorsult modellalkotás és a kiértékelés fajlagos költségeinek csök-
kenése következtében a jármű aerodinamika területén is előtérbe ke-
rültek a szimulációs módszerek a hagyományos szélcsatornás vizsgá-
latokhoz képest. Mivel a kerekek körüli áramlás az ellenállástényező 
akár 30%-ért felelős, ezért fontos ennek csökkentése, továbbá jelen-
tős mértékben függ a féktárcsa hűtése a jármű körüli áramlási viszo-
nyoktól. Fontos kutatási terület a tükör körüli áramlás vizsgálata az 
ellenállástényező, a zajkeletkezés és az ablakok szennyeződése szem-
pontjából. Ugyancsak az ellenállás csökkentése miatt fokozottan elő-
térbe került az alváz megfelelő kialakítása is. 

Kipufogórendszer vizsgálata

Az ANSYS korszerű szimulációs eszközei előnyösen alkalmazhatók a 
kipufogórendszer tervezésében is. Az áramlási jelenségek mellett itt 
fokozottabb figyelmet kapnak a hőtani és kémiai jelenségek, hiszen a 
katalizátorok, esetenként a füstszűrő és más kipufogógáz-kezelő be-
rendezések is itt találhatók. A katalizátor élettartama szempontjából 
fontos az egyenletes hőterhelés, ami az átáramlás egyenletesítésével 
érhető el. Ehhez a csőrendszer alakjának valamint a kompresszibilis 
áramlás időbeli lefutásának optimalizálása szükséges. Optimalizált 
hőterheléssel a katalizátor-kapacitás túlméretezése elkerülhető.

Szívórendszer szimulációja

A teljes motor egydimenziós vagy koncentrált paraméterű modelljében 
egyes fontos részletek kapcsolt háromdimenziós modellel is kidolgoz-
hatók, amelyek a teljes rendszer modelljébe integrálva képesek mű-
ködni. Ez a megközelítés alkalmazható a haszongépjárművek motor-
feltöltésére jellemző késleltetés (turbó lyuk) kiküszöbölésére szolgáló 
berendezés fejlesztéséhez. A probléma érdekessége, hogy a szabály-
zást megvalósító pillangószelep mozgásának követésére deformálódó 
háló alkalmazása szükséges, melyre kiforrott lehetőségek állnak ren-
delkezésre az ANSYS alkalmazásaiban. 

Tükör hatásának vizsgálata a zajszintre és az oldalfal szennyeződésére
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Az üzemanyag ellátó rendszer elemeinek fejlesztése

A benzinmotorok egyenletesebb keverékképzéséhez egyre nagyobb nyomású 
befecskendező rendszer szükséges, ami maga után vonja az üzemanyag szivaty-
tyúk fejlesztésének igényét is. Erre a feladatra egy elterjedt műszaki megoldás az 
ábrán látható oldalcsatornás szivattyú. Az üzemanyag szivattyúknak különleges 
terhelést jelent a magas hőmérsékletű nyári üzem a nagy mennyiségben képző-
dő gőz miatt, ezt a körülményt a pumpák fejlesztése során figyelembe kell venni. 
A folytonos üzemanyag ellátás érdekében ugyancsak gondos tervezést igényel 
az üzemanyagtartályban kialakuló nyílt felszínű áramlás szabályzása. Az ANSYS 
szimulációs rendszerek megbízható eszközt nyújtanak a kétfázisú áramlásokkal 
üzemelő segédberendezések fejlesztéséhez. 


