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ABSTRACT 
The paper presents the diagnostic 

investigation of the effects of non-linear 
behavior caused by the main measurement 
principle of vortex-shedding flow meters. The 
investigation is presented in detail. This 
includes the start to finish design and building 
of the calibration equipment, the description of 
the diagnostic method and the processing of 
the acquired data. The presented calibration 
method and the built equipment can be applied 
to several kinds of flow meter calibrations, it is 
not restricted to the case under investigation. 
The investigations could be deepened by 
applying numerical simulations. 

JELÖLÉSJEGYZÉK 
A [m2] áramlási keresztmetszet 
D [m] keresztmetszet magassága  
d [m] örvényhagyó elem jellemz  

mérete 
 [-] eltérés 

e [m] keresztmetszet szélessége 
f [Hz] örvényleválási frekvencia 
m [-] tömeg 
Q [m3/s] térfogatáram 
Re [-] Reynolds-szám 
Str [-] Strouhal-szám 
t [s] id  
T [°C] h mérséklet 
u [m/s] áramlási sebesség 

[m2/s] kinematikai viszkozitás 
kg/m3] s r ség 

1. BEVEZETÉS 
Az örvényhagyó elven m köd  vortex 

áramlásmér k széles körben alkalmazhatóak 
cseppfolyós, illetve gáz/g z közegek 
térfogatáramméréséhez. 

A m szer áramlástechnikai elve, hogy ha 
egy testet olyan áramlásba helyezünk, 
amelynek jellemz  Reynolds-száma egy adott 
tartományon belülre esik, akkor a testr l 
Kármán-féle örvénysor úszik le. Ezen 
örvények leválási frekvenciája 
hozzávet legesen egyenes arányosságban van 
a közeg sebességével, ezáltal pedig a 
térfogatárammal is. Az örvényleválási jelenség 
jellemzéséhez szükség van a Strouhal-, illetve 
a Reynolds-számra, melyek alakja a 
következ : 

 

 

Str ismerete és f mérése alapján számítható 
az u sebesség. A módszer kritikus pontja a 
Strouhal-szám értékének változékonysága a 
vizsgált Reynolds-szám tartományon. Ideális 
esetben, a Strouhal-szám Reynolds-szám 
függetlensége esetén, idealizált – tökéletesen 
lineáris karakterisztikájú – áramlásmér  
m szer lenne kialakítható, amely az 
örvényleválás f frekvenciájával tökéletesen 
arányos térfogatáram-adatot szolgáltatna a 
teljes mérési tartományon. 

Vizsgálataim motivációja: kalibrációs 
esettanulmány végzése ipari vortex 
áramlásmér n, a m szer nemlinearitásának 
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az ismert szakirodalomban és a gyártói 
katalógusban szerepl  értékekkel. A mérési 
adatok feldolgozásának eredményeként 
kijelenthet , hogy a m szer minden vizsgálati 
pontban teljesítette, illetve több pontra 
vonatkozóan túlteljesítette az el zetes 
elvárásokat. Az örvényhagyó elven m köd  
áramlásmér  m szerek viselkedésének 
részletesebb megértéséhez javasolt numerikus 
áramlástani vizsgálatokat is végezni. Ezen 
kívül érdemes lehet több, más mérési 
tartományra gyártott vortex áramlásmér vel is 
elvégezni a fent bemutatott vizsgálatokat. 

SUMMARY 
The whole calibration process of a vortex 

flow meter was presented in the article. This 
included the design and building of a 
calibration setup by the parameters given, 
carrying out the calibration measurements, and 
the processing and evaluating of the data 
acquired. In the evaluation stage, the effects of 
the non-linearity caused by the measurement 
principle has been examined. Then 
comparations has been made with the values 
that can be found in the related literature and 
the manufacturer’s catalogue. As the results of 
the data-processing it can be stated, that the 
flow meter met the expectations in every 
investigation points, and it even exceeded 
them in some cases. For deeper understanding 
of the behavior of vortex flow meters, 
application of computational fluid dynamics is 
recommended. If given the chance, it can be 
useful to carry out the measurements presented 
above with vortex flow meters manufactured 
for other measuring ranges too. 
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