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RECENZJA
rozprawy doktorskiej mgra inż. Jędrzeja Mosiężnego, zatytułowanej „Bezpośrednie
podejście do analizy hałasu łopatki transsonicznej sprężarki osiowej”
(oryginalny tytuł: Direct approach noise analysis of a transonic axial compressor
blade)
Recenzowana rozprawa, napisana w języku angielskim, liczy sobie 190 stron
(23 strony dotyczące organizacji treści i 167 stron treści merytorycznej). Składa się
z siedmiu rozdziałów i ośmiu dodatków oraz literatury. Praca napisana jest
zwięzłym językiem,
Rozdział I, Wstęp, podaje motywację podjęcia tematu oraz zawiera
fragmenty regulacji dotyczących wymagań sprzętowych warunkujących
dopuszczenie samolotów do eksploatacji. Dotyczą one m.in. poziomu hałasu
podczas startów i lądowań w obszarach zamieszkałych znajdujących się w pobliżu
lotnisk. Autor nakreśla tam również dotychczas poczynione kroki w zakresie
projektowania silników lotniczych, zmierzających do redukcji poziomu
generowanego przez nie hałasu.
Rozdział II, Aktualne badania aeroakustyki obliczeniowej, zwięźle
przedstawia dotychczasowe osiągniecia dotyczące aeroakustyki, prezentowane w
literaturze. Podejścia obliczeniowe podzielone zostały na dwie grupy: hybrydowe
(pięć różnych typów podejść) i bezpośrednie. Wśród metod hybrydowych
wyróżnione zostały metody całkowe, spośród których Autor dwie (metodę LittlehillCurle’a i FW-H) opisał.
Rozdział III, Podejście i bezpośrednie sformułowanie analizy hałasu, zawiera
podstawowe pojęcia dotyczące analizy hałasu, wymagania obliczeniowej dynamiki
płynów, krótki opis metody bezpośredniej symulacji numerycznej (zawierającej
mn.in. oszacowanie liczby węzłów wymaganych do wykonania poprawnej symulacji
numerycznej i uzasadnienie dlaczego to podejście ograniczone jest tylko do małych
liczb Reynoldsa, rzędu 103), sformułowanie równań rządzących (ciągłości i pędu),
model symulacji dużych wirów, równania Naviera-Stokesa z dekompozycją
Reynoldsa, metody hybrydowe dotyczących dwóch wspomnianych podejść (oba są
modelami lepkości wirów, które są używane do zastąpienia tensora naprężeń
Reynoldsa), wymagania dotyczące rozmiaru siatki i kroku czasowego oraz uwagi
dotyczące czynników ograniczających podejście bezpośrednie. Autor stwierdza
także, że do dalszych obliczeń zastosowana zostanie DDES (Delayed Detached Eddy
Simulation) z wykorzystaniem modelu k – ω przenoszenia naprężeń przez ścinanie
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(k – ω SST model). Jako konsekwencje przyjętej metody obliczeniowej (FVM –
metoda objętości skończonych) do obliczeń zostaną włączone tylko takie fluktuacje
ciśnienia, gdzie długość sinusoidalnej fali jest równa lub większa od 4 długości
brzegu elementu obliczeniowego.
W rozdziale IV, Przypadek testowy, omówiono warunki przeprowadzenia
obliczeń. Opisano parametry transsonicznej sprężarki osiowej R67, użytej przez
NASA do analizy hałasu. Opisano operacje matematyczne prowadzące do
odwzorowania łopatki w 3D. Przedstawiono wymagania dla siatki i orientacji
elementów. Uprzedzono także o pewnych nie sprawdzających się koncepcjach
siatki. Siatkę pokazano na rysunkach; liczba elementów w ostatecznej wersji siatki
to 11 500 000.
Mając narzędzia w postaci wzorów omówionych w rozdziale III i siatkę,
skonstruowaną w rozdziale IV, w rozdziale V, zatytułowanym Analiza CFD,
przedstawiono pewne wzory, omówiono algorytmy obliczeniowe i procedury.
Obliczenia przeprowadzono stosując pakiet oprogramowania obliczeniowej
dynamiki płynów ANSYS Fluent 17.2. Przedstawione na rysunkach 5.3 i 5.4 wyniki
obliczeń porównane z wynikami eksperymentalnymi pokazują bardzo dobra
zgodność ciśnień obliczonych i zmierzonych na wlocie i na wylocie badanego
obszaru.
W rozdziale VI, Wyniki analizy hałasu pola przepływowego, Autor omówił
wyniki, które w formie graficznej (54 rysunki) przedstawione zostały w Dodatku A.
Przedstawił analizę ilościową i jakościową. Otrzymane wyniki są zgodne z intuicją,
a najwyższy poziom hałasu na spływie strumienia z krawędzi łopatki nie zaskakuje.
Natomiast poziom hałasu wewnątrz sprężarki dobrze uzasadnia odbierany poziom
hałasu na zewnątrz silnika odrzutowego, dochodzący często do 120 dB.
Rozdział VII to Wnioski i dalsze zamierzenia. Autor słusznie zauważa, że
hałas zmierzony przy pomocy mikrofonu i obliczony numerycznie będą się od siebie
różnić. Z wnioskami Autora, że „głównymi czynnikami przyczyniającymi się do
generowania szumu łopatki sprężarki są separacje warstw brzegowych indukowane
przez przepływ wsteczny w warstwie granicznej lub przez interakcję warstwy
granicznej fali uderzeniowej” oraz „największe, pod względem amplitudy i
częstotliwości, wahania ciśnienia akustycznego znajdują się na krawędzi spływu
ostrza i na końcu spływu łopatki sprężarki” zgadzam się bez zastrzeżeń. W
przyszłości rzeczywiście warto popracować nad takim ukształtowaniem spływu
ostrza, aby zmniejszyć powstający przy tym hałas. Autor pisze, że „główną wadą
przedstawionego badania jest brak danych walidacyjnych dla bliskiego
akustycznego otoczenia danego przypadku”. Być może Autor tak to odbiera, lecz w
odczuciu Recenzenta walidacja wyników dotyczących ciśnień na wlocie do i wylocie
z badanego obszaru jest wystarczająca dla całego rozważanego zagadnienia.
Ambitne plany Autora dotyczące ewentualnego uwzględnienia efektów
wynikających z rzeczywistych oddziaływań aerodynamicznych na obudowę silnika i
ich wpływ na deformację siatki i – finalnie – na wyniki obliczeń, jak również
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planowana walidacja wyników dla bliskiego akustycznego otoczenia dobrze rokują
na jego rozwój naukowy.
Widoczny jest ogrom pracy Doktoranta zarówno przy budowie modeli jak i
przygotowaniu siatki. Otrzymane wyniki przedstawiono z dużą starannością, a
wnioski są przedstawione w sposób dobrze uzasadniony. Od strony merytorycznej
rozprawa nie budzi żadnych zastrzeżeń. Autor porusza się swobodnie po obszarze
mechaniki płynów zarówno od strony teoretycznej jak i numerycznej. Zastrzeżenia
i pewne usterki występują jedynie w sferze redakcyjnej.
Autor notorycznie podaje wzory, często ważne dla rozprawy, nie podając ich
źródła. I tak przed wzorami 3.5 i 3.6 należałoby zacytować jakąś monografię
dotyczącą hałasu (np. autorstwa prof. Engela lub prof. Cempla). Wypadałoby
podać źródła przed wzorami 3.22, 3.25, po pierwszym zdaniu w części 3.2.4, przed
wzorem 5.2 czy przed wzorem 5.7, gdzie jest mowa o warunku CourantaFriedrichsa-Levy’ego. W kilku przypadkach Autor używa symboli bądź nie
zdefiniowanych ani nie opisanych w spisie symboli (np. 𝑢̅𝑖 we wzorze (2.3), 𝑢̃𝑖 we
wzorze 3.30, Cwq i fw we wzorze 3.49, CDES we wzorze 3.54, 𝜈𝑡 we wzorze 3.59. Ta
ostatnia wielkość zdefiniowana jest kilka stron dalej.) Czasami użyte są
oznaczenia, które wprowadzają w błąd, np. we wspomnianym wzorze 3.59 w
liczniku jest suma 𝜈𝑡 + 𝜈 , przy czym 𝜈 w spisie oznaczeń figuruje jako lepkość
kinematyczna. Ta sama litera (y) oznacza współrzędną punktu lub fluktuację
ciśnienia (str. 36 i 37). Niektórych skrótów nie ma w spisie skrótów, np. EIF i APE
(por. część 2.1). W rozprawie są liczne literówki lub powtórzenia, np. w spisie
oznaczeń w opisie HPC, IFR, RANS, na str 1811, 215, 3213 i in.. Zdarza się, że numer
nie oznacza wzoru tylko rysunek, np. 1310 i 11. Zdanie The Li quantity is a scalar
product LiMi (str 236) wydaje się nie mieć sensu. Czasami przy przekształceniach
Autor się rozpisuje (np. wzór 3.66), a kiedy indziej podaje wzór, do którego trudno
dojść samodzielnie (np. 3.45). W części 3.4 powołuje się na wielkość r
zdefiniowaną w części 3.3, przy czym ta wielkość wcale nie jest tam zdefiniowana.
Czasami pojawia się wzór, na który Autor się nie powołuje (np. 5.1).
Oczywiście wszystkie uwagi redakcyjne są mało istotne, bo praca, mimo
zwięzłego języka daje się zrozumieć. Można nawet zaryzykować stwierdzenie, że
jest napisana na poziomie dobrego artykułu naukowego (w artykułach naukowych
tez zdarzają się literówki).
Podsumowanie:
Przedstawiona rozprawa spełnia warunki określone w Art. 187 Ustawy z dnia 3 lipca
2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w związku z czym wnioskuję o
dopuszczenie jest do publicznej obrony. Wnioskuję także o wyróżnienie rozprawy
doktorskiej pana mgra inż. Jędrzeja Mosiężnego.
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