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1.

Bevezetés

1.1. Jelölések
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1.2. Motiváció
Az elmúlt évtizedek egyik jelent®s villamosmérnöki kihívását jelentette a szilícium alapú
áramkörök esetében már bevált és alkalmazott méretcsökkentés, valamint az így kialakult
technológia alkalmazása olyan eszközökre, amik az elektronikai mellett egyéb funkciókat
is ellátnak.

A kihívásra válaszként kialakultak a mozgó alkatrésszel rendelkez® mikro-

elektromechanikai (MEMS), illetve a nano-elektromechanikai (NEMS) eszközök. Ezek az
eszközök képesek mechanikai funkciókat (rezgés, elmozdulás, csavarás stb.)

megvalósí-

tani (beavatkozó), vagy mérni (szenzor), miközben az eszközök karakterisztikus mérete
milliméter alatt marad. A mérnöki és tudományos munka eredményeképpen az új technológiai megoldások ma már rengeteg mindennapi eszközben megtalálhatóak, példaként
említhetjük a giroszkópot, a gyorsulásmér®t, de akár a mikrotükrös megjelenítési technikát
projektorok esetén.
A MEMS technológia elterjedésével számos miniat¶r eszköz jelent meg, amik képesek
mechanikai funkciókat betölteni. Az egyik ilyen mechanikai funkció a folyékony anyagok
mozgatása, kezelése. Az olyan mikroméret¶ eszközöket, ami funkciója szerint folyékony
halmazállapotú anyag kezelésére, tulajdonságainak érzékelésére, vagy annak megváltoztatására képes,

mikrouidikai eszközöknek nevezzük.

A mikrouidikai eszközök kialakí-

tásánál a méretcsökkentés célja egyrészt a szükséges folyadék mennyiségének csökkentése
(orvosi alkalmazás), a folyamatok sebességének növelése (vegyipari alkalmazás) és az el®állítási költség minimalizálása (orvos-mérnöki alkalmazás). Másrészt fontos alkalmazási
terület a méretcsökkentéssel megnövekedett felület-térfogat arányt kihasználva a hatékony
h¶tési megoldások megvalósítása, f®képp a mikroelektronika területén.
A MEMS és mikrouidikai eszközökben a mechanikai részek kialakítása az elektronikának megfelel® eljárásokkal történik (tömbi és felületi mikromechanika), ezért a mozgató,
érzékel® és az ezt feldolgozó elektronikai elemek egyetlen szilícium szeleten jelenhetnek
meg. Ennek a komplex feladatot megvalósító chipnek a leírására nem elegend® egy hagyományos elektronikai (elektronikus és termikus) modell, szükség van ehhez csatoltan
a MEMS, vagy uidikai funkció leírására is.

Ennek a leírásnak az alapvet® eszközei a

részletes modellek (ideértve a végeselem-, véges térfogat-, véges dierencia módszereket
és alternatíváikat) használata. Ezeknek a modelleknek az alapja egy térben részletesen
diszkretizált modell megoldása, amikhez az alapvet® mozgás-, folytonossági- és megmaradási egyenleteken keresztül juthatunk el. Az el®bbi egyenletek megoldása a modell részletessége miatt lassúnak bizonyulhat, ami a tranziens elektro-mechanikai, elektro-termikus,
vagy enzimkinetikai szimulációkban komoly id®veszteséget jelent.
A kutatás célja olyan modellezési technikák létrehozása, ami megkerüli a részletes szimulációt, vagy nagy mértékben gyorsítja azt. Azokat a modellezési technikákat, amik a leíró
egyenleteket egyszer¶bb alakra hozzák, vagy könnyebben megoldhatóvá teszik a redukált
rend¶, vagy viselkedési modelleknek nevezzük. A modellel szembeni elvárás, hogy hatékonyan csökkentse a futásid®ket, miközben a részletes és redukált rend¶ modellek által
szolgáltatott eredmények közötti eltérés legyen kicsi. A részletes modellek kiváltásának
az elektronikában alapvet® technikája a kompakt modellezés. Ez lényegében a részletes
modell egy reprezentációja, ahol a tér pontjai közötti hatást elektronikai elemekkel írjuk
le. Megfelel® modell redukciós technikákkal ebb®l is redukált rend¶ modell készíthet®.
A dolgozatban hatékony redukált rend¶ és kompakt modelleket mutatunk be. Az els®
részben egy mikrouidikai csatorna redukált rend¶ modelljét vezetjük be, amiben olyan
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kétfázisú áramlás van, amiben az egyik fázis gáz, a másik folyadék, és ezek, mint csepp
és buborék egymás után felváltva közlekednek a csatornában.

Az ilyen típusú áramlás

modellezése részletes szimulációkkal különösen nehéz és id®igényes, éppen ezért ebben az
esetben nagy jelent®sége lehet egy gyorsabb, de viszonylag pontos redukált modell bevezetésének. Az általunk alkotott modell képes a felületi h®áram által okozott h®mérsékleti
eloszlás kiszámítására, illetve adott kémiai reakció által keletkezett koncentrációk és h®mérsékleti viszonyok szimulálására. Ezeknek az adatoknak az ismerete els®sorban olyan
mikrouidikai alkalmazásoknál szükséges, ahol kémiai reakció folyik. Ebben az esetben a
bevezetett modellel a minta h®mérséklete (2. fejezet) és a reakció lefolyásának folyamata
(3. fejezet) határozható meg a részletes szimulációnál gyorsabban, attól legfeljebb

10%-os

eltéréssel.
A redukált rend¶ modell segítségével meghatározhatók, hogy melyek az áramlás f®bb tulajdonságai, ezzel megállapítható, hogy milyen enzimkinetikai modellek alkalmazhatók
sikerrel, valamint fény derül néhány mérés alapján fennálló anomália okára is. A modell
eredményeit els®sorban a részletes modell eredményeivel vetettük össze, mivel annak kiváltása az els®dleges célunk. Ezenfelül az elérhet® mérési adatokkal validáltuk a modell
termikus részét.
A kutatás másik iránya a mikrocsatornás h¶tés modellezésének kérdéskörével foglalkozik.

A mikrocsatornás h¶tésnél az általunk vizsgált elrendezésben egyfázisú áramlás

zajlik, amit részletes modellel sem különösebben nehéz vizsgálni. Azonban szükség van
olyan modellre, ami az elektronikai termikus szimulációkkal könnyen összekapcsolható.
Erre a legmegfelel®bb egy kompakt modell kialakítása. A jelenlegi kompakt modellezési
eszköztárat alkalmazva olyan modell, ami a mikrocsatornában el®forduló konvektív áramot meg képes határozni, már létezik. Mi kísérletet teszünk egy új modellezési technika
bevezetésére, ami beilleszthet® a tanszéken kifejlesztett SUNRED (szukcesszív hálózatredukció) algoritmusába, ezzel jelent®s futásid® csökkenést elérve. Ennek leírása található
a dolgozat

4.

fejezetében

Az eredményeket a részletes szimuláció eredményeivel vetettük össze és mérési adatokkal
validáltuk.
A szukcesszív hálózatredukció egy hatékony algoritmus, többek között képes arra, hogy
egy tér két pontja közötti részletes kompakt modellb®l meghatározza az állandósult állapotbeli ellenállás értékét, vagyis képes az információt egy számba "csomagolni".

Ez

a tulajdonság viszont tranziens esetben nincs meg, mivel ekkor minden id®lépésben ki
kell "csomagolni" az információt, hogy az áramokoat számolni tudjuk. A kérdés ebben
az esetben az volt, hogy lehetséges-e a SUNRED algoritmus módosításásával a tranziens információt valamilyen jól alkalmazható kifejezésbe "csomagolni", amit azután már
nem kell visszafejteni. Válaszként az adódott, hogy ilyen algoritmus kialakítható, de az
is kiderült, hogy ezért cserébe hosszú futásid®kkel, és kezelhetetlenül bonyolult kifejezésekkel kell számolni. A kutatási téma tehát egyrészt a megfelel® algoritmus megtalálása,
másrészt annak kezelhet®vé tétele. Az modell m¶köd®képességét konkrét mérés nélkül,
a hagyományos iteratív megoldó algoritmusok által szolgáltatott eredményekkel vetettük
össze.
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Köszönetnyilvánítás
Köszönöm mindenkinek, aki a dolgozat elkészítésében segített, els®sorban feleségemnek,
aki a dolgozat ábráinak egy részét is készítette, témavezet®mnek értékes iránymutatásáért,
és tanszéki kollégáimnak, els®sorban Pálovics Péternek és Kohári Zsoltnak hogy a szöveget
átnézték és épít® kritikáikkal annak színvonalát emelték.

Ezen kívül szüleimnek, akik

lehet®vé tették, hogy tanulmányaimmal idáig eljussak, valamint minden tanáromnak és
kollegámnak, akik dicsérettel vagy kritikával fejl®désemet el®mozdította.
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2.

Elméleti háttér

2.1. Energia h®- és anyagtranszport
A transzportjelenségeknek két típusával foglalkozunk a dolgozatban: a konduktív és konvektív (advektív) transzporttal. Konduktív transzportról akkor beszélünk, ha a vizsgált
extenzív áramot (h®-, anyagmennyiség áram) a hozzá csatolt intenzív állapotjelz® inhomogenitása okozza (h®mérsékletgradiens, koncentrációgradiens). A konduktív transzport
önállóan, a közeg esetleges áramlásától függetlenül jelentkezik. Konventív transzportról
akkor beszélünk, ha a szóban forgó áram a közeg valamilyen mozgása miatt alakul ki. A
transzportfolyamatok modellezésére zikai modelleket és azokból származtatott számítógépes modelleket állíthatunk fel.

Az elméleti áttekintés során a kés®bbiekben használt

zikai és számítógépes modelleket mutatjuk be.

2.1.1. H®- és anyagtranszport zikai modellezése
A transzport matematikai reprezentációi a transzportegyenletek.

A konduktív transz-

portot a Fick-törvényekkel írhatjuk le:

J~Q = ξ · ∇q,
ahol

JQ

a

Q

(2.1)

(extenzív) mennyiség árams¶r¶sége,

függ® együttható,

q

ξ

egy közegt®l és az anyagi min®ségt®l

a megfelel® csatolt intenzív mennyiség. Ennek alapján állnak el® a

h®áramra, illetve az anyagdiúzióra vonatkozó egyenletek:

q̇ 00 = −λ · ∇T,
ṁ00 = −D · ∇c,
q̇ 00

(2.2)
(2.3)

ṁ00

a h®, illetve tömegáram, amit a h®mérsékleti gradiens (∇T ), illetve a
dQ
,
koncentráció gradiense (∇c) hajt. Figyelembe véve, hogy deníció szerint JQ =
Adt
R
valamint hogy Q =
cQ q dV , ahol cQ a Q-ra vonatkozó térfogati kapacitás, a Gauss-féle
Ahol

és

integráltétel alkalmazásával eljutunk a konduktív vezetés dierenciálegyenletéhez:

cQ

∂q
= −∇ (ξ∇q) .
∂t

(2.4)

Behelyettesítve a h®vezetéshez vagy a diúzióhoz tartozó mennyiségeket, a h®vezetési,
illetve a diúziós egyenletekhez jutunk:

cV

∂T
− λ∆T = q̇ 0 (r, t),
∂t

(2.5)

∂c
− D∆c = ċ0 (r, t).
∂t

(2.6)

J~Qkonv = ~v q.

(2.7)

Konvektív transzport esetén az áramló mennyiség árams¶r¶sége a közeg sebességét®l
függ:

Amib®l a konvekcióra vonatkozó dierenciálegyenlet az el®bbiekkel azonos módon felállítható:

cQ

∂q
= −∇ (~v q) .
∂t

(2.8)

1

Ezek szerint a h®re, illetve az anyagmennyiségre vonatkozó transzportegyenletek divergenciamentes sebességtérben:

cV

∂T
− λ∆T + cV ~v ∇T = q̇ 0 (r, t),
∂t

(2.9)

∂c
− D∆c + ~v ∇c = ċ0 (r, t).
∂t

(2.10)

A konvektív áram modellezéséhez ismernünk kell a sebességteret, aminek meghatározásához a

Navier-Stokes egyenleten keresztül juthatunk el, aminek összenyomhatatlan közeg

esetén érvényes formája:


ρ

∂~v
+ ~v · ∇~v
∂t


= −∇p + µ∆~v + F.

(2.11)

Az egyenlet bal oldalán az impulzus megváltozását, míg jobb oldalán a küls® és bels®
er®ket találjuk. Ezek szerint a nyomás-gradiens (∇p), vagy más küls® er® (F ) (például
gravitáció) által mozgásba hozott uid

1

sebességét a bels® er®k (µ a dinamikus viszkozi-

tás) korlátozzák.
A Navier-Stokes egyenletet kiegészíti az anyagmegmaradási (kontinuitási) egyenlet:

∂ρ
= −∇ · (ρ~v ),
∂t

(2.12)

ami a tömeg megmaradását fejezi ki.
A (2.11) egyenlet tovább egyszer¶síthet®, ha gyelembe vesszük, hogy az áramló közeg
összenyomhatatlan és az áramlás lamináris, ami teljesül tipikus mikrouidikai alkalmazásoknál. Az el®bb említett feltételek teljesülését dimenziómentes mér®számokkal ellen®rizhetjük. A lamináris áramlást a

Re =
szerinti

ρvDh
µ

(2.13)

Reynolds szám

meghatározásával igazolhatjuk.

Ez a dimenziómentes szám a

tehetetlenségi er®k és a súrlódás arányát adja meg. A folyadék stabil áramlási képét a
súrlódás tarthatja fenn, mert arányaiban nagy súrlódás esetén az esetleges perturbációk gyorsan lecsengenek.

Ebb®l kifolyólag kicsi Reynolds szám esetén az áramlás stabil

lamináris, nagy Reynolds szám esetén pedig turbulenssé válik. A tapasztalat alapján a
határ a lamináris és a turbulens áramlás között

18002300-as

Reynolds számnál jelentke-

zik. A mikrouidikai rendszerekben a Reynolds szám a méretcsökkentés miatt alacsony,
általában

100 alatti, ezért a kialakuló áramlás lamináris, vagyis az áramlási kép egymáson

elcsúszó folyadékrétegekként jelentkezik.
Az összenyomhatatlanság jellemzésére bevezetjük a

M=

v
ch

Mach-számot, ahol ch

(2.14)
az adott közegben mérhet® hangsebesség. Ez a mér®szám a kö-

zeg összenyomhatóságát határozza meg. Ha a Mach-szám kicsi (<

0,05),

akkor az adott

közeget összenyomhatatlannak tekinthetjük, ami a mikrouidikai rendszerekben tipikus
sebességeknél (cm/s) teljesül.

1A

uid szót a továbbiakban az általános áramló közeg leírására használjuk. Ez lehet gáz, vagy
folyadék halmazállapotú anyag is.

2

Összenyomhatatlan közegben a kontinuitási egyenlet (2.12) a következ®képpen egyszer¶síthet®:

∇ · ~v = 0.

(2.15)

A lamináris áramlás feltételével a Navier-Stokes egyenlet (2.11) egyszer¶síthet®. Az egyszer¶sítéshez tegyük fel, hogy az áramlást egy hosszú egyenes csatornában írjuk le. Ebben
a csatornában a lamináris áramlás azt jelenti, hogy az egymáson elcsúszó folyadékrétegek
követik a csatorna nyomvonalát. Vegyük fel az egyik koordináta-tengelyünket a csatorna nyomvonala mentén (x1 ), ahogyan a 2.1. ábrán látható (x2 és
koordináták, amik sugár irányban állnak).

x3

az

x1

re mer®leges

Ebben a koordinátarendszerben a sebesség

tengelyre mer®leges irányú vetületei elt¶nnek, ezért

~v · ∇~v =

3
X
i=1

v1

∂
vi
∂x1

(2.16)

amit részletesen kiírva

∂
∂
∂
v1 + v1
v2 + v1
v3
∂x1
∂x1
∂x1
kifejezést kapjuk. A sebesség v2 és v3
v1

(2.17)
komponense nulla, hiszen ezek mer®legesek a cs®

tengelyére, ezért a fenti kifejezés második és harmadik tagja elt¶nik. Az els® tag elt¶nése
nem szükségszer¶, de homogén keresztmetszet¶ egyenes csatornában, a kialakult áramlási prolra az összenyomhatatlanságot is gyelembe véve mégis nulla értéket ad, mert a
kialakult áramlási prol most éppen azt jelenti, hogy a sebesség a cs® tengelye mentén haladva nem változik. Így megkaphatjuk a kialakult prolra vonatkozó sebességi egyenletet
állandó keresztmetszet esetén:

ρ

∂~v
+ µ∆~v = −∇p.
∂t

(2.18)

Az egyenlet formailag egy diúziós egyenlet, hasonlóan a h®vezetési és az anyag diúziós
egyenletekhez.

2.1. ábra: A koordinátarendszer egyenes csatorna esetében
Mikrouidikában további gyakran használt dimenziómentes mennyiség a

Ca =

µv
γ

(2.19)

Dh hT
λ

(2.20)

kapilláris-szám, ami a felületi és a térfogati er®k hányadosa, illetve a
Nu =

Nusselt szám,

ami a konvektív és konduktív h®vezetés hányadosát adja meg. A kap-

csolt áramlástani és termikus modelleknek ki kell elégíteniük az energiamegmaradás és a
tömegmegmaradás törvényét is. A folyadékdinamikára vonatkozó energiamegmaradást a

3

Navier-Stokes egyenlet kielégíti. A tömegmegmaradást a Navier-Stokes egyenlettel párhuzamosan megoldandó kontinuitási egyenlet tartalmazza.

A h®energia megmaradását

pedig a

∂h
+ ∇ · (h~v ) = q̇ 0
∂t

(2.21)

egyenlet fejezi ki, ami az entalpiára kirótt mérlegegyenlet, és

h

az entalpia-s¶r¶séget,

q̇ 0

a

termelt h®t jelenti.

2.1.2. Energia h®- és anyagtranszport számítógépes modellezése
Számítógépes modellhez az imént felírt dierenciálegyenletek id®ben és térben diszkretizált formájának numerikus megoldásával juthatunk el. Az következ® két fejezet kapcsán
megoldandó problémák esetén hengerszimmetrikus csövekben lezajló jelenségeket szimulálunk, így ehhez a hengerkoordináta-rendszer illeszkedik. Ebben a rendszerben a megoldandó dierenciálegyenletek alakja megváltozik. A h®vezetés dierenciálegyenlete:

1 ∂
∂T
−
cV
∂t
r ∂r



∂ ∂T
∂T
1 ∂ ∂T
0
− λ
= q̇
λr
− 2 λ
∂r
r ∂φ ∂φ ∂z ∂z

Ha a peremfeltételek

(2.22)

axiszimmetrikusak, azaz nem függenek a φ azimutszögt®l, akkor

a dierenciálegyenletben a

φ

szerinti deriváltak elt¶nnek, így a megoldandó dierenciál-

egyenlet kétdimenzióssá válik:

cV

∂T
∂ 2T
λ ∂T
∂ ∂T
0
−λ 2 −
− λ
= q̇
∂t
∂r
r ∂r
∂z ∂z

(2.23)

Az egyenletben szerepl® dierenciálhányadosok dierenciahányadosokká való alakításával
megkapható a

diszkretizált egyenletrendszer:

cV T (t + dt, r, z) = cV T (t, r, z) +
(2.24)
 T (t, r + dr, z) + T (t, r − dr, z) − 2T (r, z, t) λ T (t, r + dr, z) − T (t, r − dr, z)
+ dt λ
+
+
dr2
r
2dr

0
T (t, r, z + dz) + T (t, r, z − dz) − 2T (r, z, t)
+ q̇ (t, r, z)
+ λ
2
dz
Feltéve a továbbiakban, hogy a modell ekvidisztáns felosztású, azaz dr

= dz = ε,

az

egyenletrendszer alakja:

cV T (t + dt, r, z) = cV T (t, r, z) +
(2.25)
 λ T (t, r + ε, z) + T (t, r − ε, z) − 2T (r, z, t) λ T (t, r + ε, z) − T (t, r − ε, z)
+ dt
+
r
ε2
r
2ε

T (t, r, z + ε) + T (t, r, z − ε) − 2T (r, z, t)
0
+ λ
+ q̇ (t, r, z)
ε2
Az egyenletrendszert mátrixok segítségével is felírhatjuk, azonban mivel a koordinátarendszerünk nem Descrates-típusú, a Laplace-operátor mátrix reprezentációját két részb®l
kell el®állítani. Legyenek ezek

L1

és

L2 ,

ahol

L1

a tengely menti (z ) deriválást, míg

L2

a sugármenti (r ) deriválást valósítja meg. A mátrixok elemei a (2.25) egyenlet tagjaiból
leolvashatóak. A tengely mentén elvégzend® deriválásokat ezek szerint az

L1

i,j

= (−2δi,j + δi+1,j + δi−1,j )

(2.26)

4

rendezi mátrix alakba, ahol

i

és

j

sorszámú elemek a

z = i·ε

tengelymenti és sugármenti koordinátáknak felelnek meg.

és

r = j·ε

szerint deniált

A radiális irányban végzett

deriválásoknak az

L2

i,j

=



− 2δi,j

mátrix felel meg.

A


+ 1−

1
2(j − 0, 5)

(j − 0, 5)





1
δi,j+1 + 1 +
2(j − 0, 5)


δi,j−1



(2.27)

ε-nal

a j-edik koordináta és a tengelyhez egy

közelebb

elhelyezked® koordináta átlaga, vagyis az adott modellezend® cella középsugara.

Ezek

alapján a h®vezetési egyenlet diszkretizált alakja felírható a Laplace-mátrixok segítségével:

T (t + dt) = T (t) +
ahol bevezettük a

∗

dt

ε



†
,
α
∗
L
·
T
(t)
+
T
(t)
·
L
1
2
2

(2.28)

szimbólumot az elemenkénti szorzás kifejezésére, a

a transzponálás kifejezésére, valamint az

α

†

szimbólumot

mátrixot, ami az anyagi állandókból képzett

mátrix:

αi,j =
Az

α

λi,j
.
ci,j

(2.29)

mátrix bevezetéssel könnyen kezelhet®ek a mozgó fázishatárok, mivel csak az ebben

szerepl® értékeket kell módosítani.
A diszkretizált egyenlettel a h®vezetés id®fejl®dése valamilyen dt id®lépésenkénti újraszámolással határozható meg. Hasonló módon adható meg a diúziós egyenlet diszkretizált
alakja hengerkoordináta-rendszerben :

c(r, t + dt) = c(r, t) +
αD

ahol az

αD

i,j

dt

ε2



αD ∗ L1 · c(r, t) + c(r, t) · L2

†



,

(2.30)

mátrix elemei az adott koordinátához tartozó diúziós állandók:

= Di,j .

(2.31)

A Laplace-mátrixok ritkasága miatt az Euler-féle megoldási algoritmus indokolt.
A következ®kben megvizsgáljuk az id®léptetési séma
nyeit.

konvergenciájának

követelmé-

A h®mérsékleti és koncentrációs térképek id®fejl®dése tehát meghatározható lé-

nyegében a Laplace-operátorok ismételt alkalmazásával.

A számítógépes modell stabil

m¶ködéséhez azonban a térbeli felbontás és az id®lépés nagyságának helyes megválasztása szükséges. A numerikus megoldás biztosan konvergens, ha bármely
az id®lépést végrehajtva

T2

megoldást kapjuk, akkor

T1 − T2 -re

kiindulva,

igaz, hogy

dt

ε

T1 -b®l



†
α
∗
L
(T
−
T
)
+
(T
−
T
)
·
L
< T1 − T2 ,
1
1
2
1
2
2
2

(2.32)

mert ekkor a Laplace-operátor a különbségre nézve egy kontrakció, ezért a Banach-féle
xpont tétel szerint létezik egyetlen x pontja, a nulla (a teljes metrikus tér adott),
vagyis az iteráció nem divergens.

L

és a

T

Ahhoz, hogy a konvergencia feltételét megadjuk az

mátrixok szorzatának normáját a normák szorzatával felülbecsüljük, majd a

háromszögegyenl®tlenséget kihasználva az el®bbi feltétel így alakul:
dt

ε



α
∗
kL
k
+
kL
k
< 1.
1
2
2

Most már csak

L1

és

L2

(2.33)

mátrixok normáinak becslésével kell foglalkoznunk. Ehhez ele-

gend® a legnagyobb sajátértéket megkeresnünk.

5

Mivel a sajátvektorok által kifeszített

térben bármely vektor kifejthet® sajátbázisban, a legnagyobb elérhet® dilatáció mértéke a
legnagyobb sajátértékkel egyezik meg. A legnagyobb sajátérték viszont a Gersgorin-tétel
segítségével felülbecsülhet®. A tétel értelmében valamennyi sajátérték a komplex síkon
úgy helyezkedik el, hogy beleesik a diagonális elemek középpontú körök uniójába, amelyek

L1

sugara az adott sorban szerepl® többi elem abszolút-érték összege. Ebb®l adódóan

L2

mátrixok normái nem lépik túl a

4

értéket. Ezzel a konvergencia feltétele:

dt

1
.
α
<
ε2
4

α minden elemére.

és

(2.34)
Amennyiben az id®beli és térbeli felbontást ennek megfelel®en választ-

juk, az iteráció konvergens lesz.
A számítógépes modellt a peremfeltételekhez is illesztenünk kell. A rögzített h®mérsékleti
peremfeltétel érvényestéséhez minden id®lépésben adott értékre álltjuk be a perempontokat. A rögzített uxus beállításához (Neumann) a Laplace-mátrixok átalakításával el®ször
nulla uxust írunk el® az alábbiaknak megfelel®en:

•

Az

•

Az

L1

els® és utolsó sorát

(−1, 1, . . . , 0)/ε2

és

(0, . . . , 1, −1)/ε2

L2 † els® és utolsó oszlopát (−2, 2, . . . 0)/ε2
1/(jmax − 1/2))/ε2 oszlopokra cseréljük.

és

sorokra cseréljük.

(0 . . . , 1 − 1/(jmax − 1/2), −1 +

Ami a peremeken elhelyezked® cellák esetén a dierenciálegyenlet el®re-, vagy hátramen® (középpontos helyett) diszkretizálásán alapul.

Majd a uxusnak megfelel® értékkel

növeljük, vagy csökkentjük a perempontok értékét.

2.2. Redukált rend¶ modellezés
A redukált rend¶ modellezés célja hagyományosan az egyenletrendszert leíró mátrix,
vagy mátrixok rendjének csökkentése. Ennek a technikának az a lényege, hogy a rendszer legfontosabb, a valóság jellemzésére alkalmas tulajdonságait megtartja, míg a nem
releváns tulajdonságokat elhanyagolja. Az eljárást el®ször mechanikai rendszerek esetében alkalmazták. Ezek a rendszerek leggyakrabban rezg® rendszerek, melyeknél a valós
rendszer modelljeként használt végeselem szimuláció megoldó mátrixa redukálható. Eh2

hez gyakran a f®elemkiválasztás módszerét használják , mely a legnagyobb sajátértékek
és sajátvektorok megkeresésén alapul. Miután ezek a sajátvektrok meghatározásra kerültek, a sajátvektorok által kifeszített altérre egy vetítéssel a rendszer-mátrix valamint a
gerjesztések rendje (elemszáma) is csökkenthet®. Ez a módszer a Mehner
az [1] cikkben és Schlegel

és társai

és társai

által

által a [2] cikkben részletezes kidolgozásra került. A

cikkekben a szerz®k demonstrálták a módszer hatékonyságát, ami több nagyságrenddel
(2-4) gyorsabban vezetett eredményhez, mint a szokásos végeselem szimulációk, miközben
hibája 1% alatt maradt. A f®elemkiválasztásos módszer azonban nem tudja megkerülni a
részletes modell felállítását, illetve annak többszöri megoldását (sajátértékkeresés), így a
redukált rend¶ modell felállítása sok id®t vesz igénybe. További problémaként merült fel,
hogy új modellt kell felállítani minden olyan esetben, ha a geometria, vagy a peremfeltételek bármi módon megváltoznak. Ez a tulajdonság gátolta leginkább a módszer termikus
rendszerekre való alkalmazhatóságát.

2 Szinte

az összes matematikai rendcsökkent® eljárás ezen az elven alapul.
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Erre a kihívásra Rudnyi és Korvink válaszolt egy, a peremfeltétel megváltozását is kezel® redukált rend¶ modell elkészítésével, amir®l a [3] cikkben olvashatunk részletesebben.
Ennek a modellnek azonban a kísérleti igazolása mindezidáig hiányzik.
A dolgozat els® fele, azaz a következ® két fejezet olyan redukált rend¶ modellek felállításával foglalkozik, melyek kétfázisú áramlást írnak le. Ezekben a modellekben a rend csökkenését az hozza létre, hogy a Navier-Stokes egyenletet nem oldjuk meg, hanem az áramlási
tér f®bb jellemz®inek felhasználásával olyan modellt hozunk létre, aminél az áramlás által
okozott konvekció modellbeli kialakulása nem a Navier-Stokes egyenlet megoldásának az
eredménye, hanem azt egy egyszer¶sített sémával kényszerítjük a rendszerre. Tehát ez a
rend redukció ebben az esetben nem matematikai, hanem zikai megfontolásokon alapul.
Az ilyen modellek felállítása és használata az irodalomban nem példa nélküli. Az általunk használt modellhez hasonló, ám egyfázisú modell jelent meg a [4] cikkben, ahol a
Navier-Stokes egyenlet teljes megoldását kerülték el, vagyis az áramlási prolt adottnak
feltételezve, azt közvetlenül kapcsolták a h®vezetési egyenlethez. Hasonlóan a nemlineáris
modellhez, amely Banerjee nevéhez f¶z®dik [5], ami gyors termikus folyamatok modellezését teszi lehet®vé. Ezek az egyfázisú hidrodinamikát tartalmazó, redukált rend¶ modellek
validáltak [6], és az elérhet® pontosság 5% körül mozgott.
Tehát a rend redukciós eljárás alkalmazható az áramlásokhoz kapcsolt termikus folyamatok modellezésére is. Ebben az esetben a folyadék mozgását ismertnek tekintjük, így a
h®t, illetve az anyagmennyiséget tároló cellák léptetésével a konvektív transzport modellezhet®. A konduktív transzport modellezését a véges dierenciákból kapott egyenlettel
végezhetjük.
A dolgozat

2.

és

3.

fejezete a rend redukciós eljárást alkalmazza a kétfázisú Taylor áram-

lás termikus szimulációjára (2. fejezet) és enzimkinetikával kapcsolt diúziós és termikus
szimulációjára (3. fejezet).

2.3. Kompakt modellezés
A kompakt modellezésen a zikai probléma áramköri elemekkel való interpretációját értjük. Az áramköri elemekkel való modellezésnek több el®nye is van. Egyrészt a kialakult
modell egy ellenállásokból és kapacitásokból álló hálózat és így könnyen értelmezhet®.
Másrészt a modell könnyen illeszthet® egy chipen esetlegesen elhelyezked® szenzorok és
aktuátorok modelljéhez, melyeket így együtt kezelhetünk, azonos megoldó algoritmus segítségével. Széleskör¶ használatának azonban mégsem ez az oka, hanem hogy kis felbontású kompakt modellek alkalmazásával az áramköri elem részletes technológiai paraméterei
elrejthet®k.
A kompakt modellek másik el®nye, hogy létezik ilyen modellekre is jól használható, a megoldás gyorsítására alkalmas redukciós eljárás, például a SUNRED (SUccessive Network
REDuction: Lineáris egyenletrendszer megoldó eljárás, ami az egyenletek (csomópontok)
eliminálásán alapul) [7], [8]. Ezt az eljárást eddig csak konduktív h®áram szimulációjára
alkalmazták. Dolgozatom

4.

fejezetében éppen azt mutatom be, hogyan lehet a SUNRED

algoritmust kiterjeszteni bizonyos (kényszerített) konvektív h®transzport folyamatok szimulációjára is.
Egy kompakt termikus modell megalkotása esetén a f® feladat az áramköri elemek identikálása. Egyszer¶ konduktív h®átadás esetén ehhez elegend® egy h®ellenállásokból és
h®kapacitásokból felépül® hálózat, ahogy az a 2.2. ábrán látható. A (konduktív) h®ellen-
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2.2. ábra: A termikus kompakt modell elemei 2D-ben
állás megállapításához tegyük fel, hogy a modell egy csomópontja egy kocka alakú térrészt
reprezentál, amelynek oldalhossza dx. Ekkor a h®ellenállás a h®áram és a h®mérsékletkülönbség hányadosa:

RT h =

L
1
q̇ 00
=
=
.
∆T
Aλ
λdx

(2.35)

A csomópontot reprezentáló kocka alakú térrész h®kapacitása a kialakult h®mérsékletkülönbség és az azt el®idéz® h®mennyiség hányadosa:

cT h =

Q
= cV V = cV dx3 .
∆T

(2.36)

A termelt h® a 2.2. ábrán látható (h®)áramgenerátorral modellezhet®, amelynek árama:

Igen = q̇ 0 .

(2.37)

A kompakt modellezés nem csak elektromos, vagy termikus probléma szimulációjára használható, de használható minden olyan esetben, amikor a transzportjelenség a (2.4) egyenlet szerint írható le. Ennek megfelel®en a (2.18) egyenlet szerinti Navier-Stokes egyenlet
is kezelhet® az ott megadott egyszer¶sítésekkel.
A dolgozat

4.

fejezete egy kompakt modellezési eljárást mutat be folyadékdinamikával

kapcsolt termikus problémák megoldásához.

2.4. Tranziens SUNRED modell
A SUNRED algoritmus egy csomópont-redukciós térmodellez® eszköz, mellyel leginkább
 de nem kizárólag  termikus és elektromos jelenségek modellezésére van lehet®ség. A

4.

és

5.

fejezethez kapcsolódóan az algoritmust kizárólag termikus problémák megoldására

használjuk, ezért csak ezt a részt részletezem a továbbiakban. Kiindulásképpen tekintsük
a h®vezetési egyenlet (2.5) véges dierenciák módszere szerint diszkretizált változatát:

λ (T (x + dx, y, z, t) − T (x, y, z, t)) dydz + λ(T (x, y + dy, z, t) −
− T (x, y, z, t))dxdz + λ (T (x, y, z + dz, t) − T (x, y, z, t)) dxdy =


T (x, y, x, t − dt) − T (x, y, z, t
= q̇(x, y, z, t) + cv
dt
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(2.38)

A teret csomópontokra osztva, a csomópontok közti kapcsolat egy adott (central,

c)

cso-

mópontra kifejezve az alábbiak szerint alakul:

GT h,N (TN − Tc ) + GT h,E (TE − Tc ) + GT h,W (TW − Tc ) +
GT h,S (TS − Tc ) + GT h,T (TT − Tc ) + GT h,B (TB − Tc ) = q̇c + CT h

+

ahol bevezettük a

N , E, W , S, T , B

h®vezetés

∆Tc (t)
,
dt

jelöléseket sorban az északra, keletre, nyugatra, délre

felfelé, lefelé irányok jelzésére, valamint a h®ellenállás reciprokaként a
a

(2.39)

GT h

szimbólumot

jelölésére. A továbbiakban az állandósult állapotot keressük, így a jobb ol-

dal második tagját elhagyjuk. A megoldandó egyenletrendszer az alábbi mátrixegyenlet
formájában írható:

Y · T = q̇,
ahol bevezettük az

(2.40)

Y

vezetési mátrixot. Ez a mátrix teljesíti az irodalomi áttekintésben

kifejtett tulajdonságokat, azaz pozitív denit, sor- és oszlopösszege nulla.
algoritmus célja, hogy

Y

A SUNRED

mátrix rendjét csökkentsük azáltal, hogy újabb és újabb bels®

csomópontot eliminálunk egymás után (sucessive node reduction  SUNRED) annak érdekében, hogy a (2.40) egyenletrendszert a legrövidebb id® alatt megoldhassuk.
Az elimináció addig folytatódik, amíg az összes lehetséges (bels®) csomópont el nem t¶nik.

Ha ez megtörtént, az egyenletrendszert megoldva a maradék (küls®) csomópont

h®mérséklete a szokásos módszerrel meghatározható, majd az el®bbi (elimináló) transzformáció inverzével (visszahelyettesítések sorozatával) a bels® csomópontok h®mérséklete
n
n
megkapható. A módszer a leghatékonyabb a 2 × 2 csomópontból álló kétdimenziós
feladatoknál, mert ekkor

n

lépéssel az összes bels® csomópont eliminálható [9]. Maga a

csomópont-elimináció szemléletesen a csomópont körül lév® kapcsolatok átkongurálásával végezhet® el. Ehhez fel kell írni egy a bels® csomópontokra vonatkozó egyenletet, ami
az

Y

vezetési mátrix adott eliminálandó (továbbiakban: bels®) csomópontjaihoz tartozó

sorokkal történik. A vezetési mátrix ezen része egy
csomópontok száma,

n az összes csomópont száma.

m × n méret¶ almátrix, ahol m a bels®
Ezt a mátrixot tovább szeparálhatjuk

azon elemekb®l alkotott mátixra, ami bels® csomóponthoz tartozó oszlophoz is tartozik
(m

× m-es Y bb

mátrix), és a küls® csomópontok bels®kre vonatkozó kapcsolatát leíró

mátrixra. Ezzel együtt a h®mérsékleteket tartalmazó
csomópontokra vonatkozó

Tb

T

Y bk

vektort is szeparálhatjuk a bels®

és a küls® csomóponti adatokat tartalmazó

Tk

vektorokra.

Ezzel a bels® csomópontokra vonatkozó egyenlet:

0 = Y bb T b + Y bk T k + q̇ b

(2.41)

és a küls® csomópontokra vonatkozó egyenlet:

0 = Y kk T k + Y kb T b + q̇ k ,

(2.42)

a küls® csomópontoknak megfelel® sor- és oszlopindex¶ elemek (n−m)×(n−m)
méret¶ mátrix, az Y
= Y 0bk a bels® sorindex¶ és küls® oszlopindex¶ elemeket tartalmazkb
za. Az áramokra vonatkozó 0 feltétel az állandósult állapot következménye. A fenti
ahol

Y kk

egyenletekb®l a bels® csomópontok h®mérséklete kifejezhet®:

Y bk T k − Y −1
q̇ .
T b = −Y −1
bb
bb b

(2.43)
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Ezt a küls® csomópontokra vonatkozó egyenletbe (2.42) helyettesítve:

0 = Y RED T k + q̇ RED

(2.44)

adódik. Ahol a redukált vezetési mátrix:

Y RED = Y kk − Y bk Y −1
Y kb
bb

(2.45)

és a redukált h®forrás:

q̇
q̇ RED = q̇ k − Y bk Y −1
bb b

(2.46)

alakú. Ezzel a bels® csomópontokat elimináltuk.
Ezzel az eljárással megállapítható két nem szomszédos csomópont közötti ered® ellenállás
értéke, így a köztes pontok modellezése szükségtelenné válhat. Ha azonban tranziens teret
szeretnénk szimulálni az eredeti csomópontok feszültség (h®mérséklet) értékét minden
id®lépésben vissza kell számolni, hogy annak megváltozásából a kapacitások felé folyó
áramot meg tudjuk határozni.
Ha az eredeti dierenciálegyenleteket Laplace-transzformáljuk, a megoldandó egyenlet
algebraivá válik. Ezt már SUNRED algoritmussal kezelhetjük, aminek eredményeképpen
végül a rendszert leíró átviteli függvényekb®l álló mátrixot kapjuk. A dolgozat 5. fejezetében a SUNRED modell kiterjesztését részletezem komplex admittanciák esetére. Ezzel
egy direkt megoldást kaphatunk a tranziens problémára. Ez azt jelenti, hogy a tranziens
szimulációhoz (a redukciót követ®en) elegend® egy inverz Laplace transzformációt végezni,
nincs szükség iteratív megoldók használatára. Ez jelent®sen gyorsítja a szimulációkat. A
komplex admittancia, vagyis az átviteli függvénnyel azonban további vizsgatok is végezhet®k. Egy lépésben felvehet® például a Bode-diagram, de megoldható (bizonyos keretek
között) például az inverz feladat is, amikor az okozott jelb®l következtetünk a kiváltó
hatásra.
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3.

Kétfázisú Taylor áramlás termikus modellezése

A kétfázisú Taylor áramlás olyan áramlási forma, melyben két, nem kevered® fázis egy
csatornában sorban egymás után mozog. Ebben a dolgozatban els®sorban arról az esetr®l
lesz szó, amelyikben az egyik fázis gáz, a másik folyadék (ellentétben a droplet áramlással,
amit két folyadék hasonló áramlására használunk). Az így kialakuló áramlást szegmentált áramlásnak is nevezik, mivel a gázbuborékok által elválasztott térrészben
alakulnak ki.

cseppek

Az ilyen áramlás legf®bb el®nye a mikrouidikában a kialakuló szeparált

cseppekben rejlik, amelyek mindegyike például egy-egy önálló kémiai (mikro)reaktor lehet. Ezért például egy ilyen áramlási környezetben lehet®ség nyílik cseppenként különböz® mérések végrehajtása mellett azonos mérés többszöri elvégzésére is, amivel a kapott
eredmények pontossága növelhet®.

Egy ilyen környezetben szinte univerzális analitikus

módszert kínál a kalorimetria, melynél egy végrehajtott reakció h®termeléséb®l következtethetünk a keresett anyag jelenlétére vagy mennyiségére. A kalorimetria mikrouidikai
realizálása a hagyományos kalorimetriához képest nagy átbocsátóképességet garantál [10],
ami a kis minta-térfogatoknak, illetve a párhuzamos mérési elrendezés lehet®ségének köszönhet® [11].

Sajnos azonban a mikrouidikai rendszerek nagy felület-térfogat aránya

megnehezíti a módszer komolyabb térnyerését, mivel a keletkezett kis mennyiség¶ h®
relatív nagy felületen áramolhat a környezet felé. Ezzel együtt újabb h®mérsékleti szenzorokkal a kalorimetria megvalósítható [12], azonban különösen fontos a mikrouidikai
rendszerek termikus modellezése, ami rendszerint CFD

1

szimulációkkal történik. A CFD

szimulációknak nagy számítási teljesítményigénye van, ezért ma is jelent®s kutatási terület az, hogy ez miképp csökkenthet®. A kutatás célja egy olyan redukált rend¶ termikus
modell készítése, ami a CFD módszernél kisebb számítási igénnyel képes a CFD által
szolgáltatott eredmények megközelítésére.

3.1. Elméleti és irodalmi összefoglaló kétfázisú Taylor
áramlás termikus modellezéséhez

3.1.1. A mikrouidikában elért eredmények
A droplet mikrouidikában eddig is jelent®s eredmények születtek, ami els®sorban két
tényez® jelent®s gyakorlati motivációjának tudható be: a termelés párhuzamosíthatóságának és a mikrouidikai rendszerek segítségével végzett diagnosztikai vizsgálatok igényelte kis mintatérfogatnak. Az eredmények közül itt csak azokkal foglalkozunk, amelyek
termikus modellezést is igényeltek.
h®mérsékleten megvalósuló CdSe

Ilyen például a Chan

nanokristályok

és társai

által közölt magas

növesztése folyadék-folyadék kétfázi-

sú áramlásban [13]. A kutatásban megjelen® módszer lényegében a folyamatos áramlási
technika átdolgozása droplet áramlás esetére, amivel nagy pontosságot értek el a növesztett nanorészecskék méretét illet®en.
gondos beállításának a Liu

és társai

meráz láncreakcióban (PCR).

Hasonló módon fontos szerep jut a h®mérséklet
által megvalósított biokémiai folyamatban, a

poli-

Ez a genetikai vizsgálatokhoz használt reakció a DNS

molekula megsokszorozására szolgál: a DNS kett®s láncának szétválasztása, valamint az

1 Computational

Fluid Dynamics: a uid-ok leírására használatos diszkretizáción alapuló numerikus
módszerek gy¶jt®neve, ahol a zikai modellezéssel foglalkozó szakaszban áttekintett dierenciál egyenletek
megoldása pl. a véges elemek módszerével (FEM) történik.
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enzim-reakciók követése a h®mérséklet pontos beállítását kívánja a csatorna különböz®
szakaszaiban.

Az eredmények a [14] cikkben kerültek összefoglalásra.

Egyéb biokémi-

ai eredmények közül fontos, de termikus modellezést kevéssé igényl® kísérleti elrendezés
valósult meg az áttekint® módszer adaptálásával [15] droplet áramlásos mikrouidikai környezetbe. Az áttekint® módszer lényege, hogy a vizsgálandó mintát több részbe szedjük,
és azokhoz különböz® reagenseket adunk. Ha a minta valamilyen reagenssel reagál, akkor információhoz jutunk a minta összetételével kapcsolatban. A legismertebb példa az
ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay), ami lényegében a fenti módszer speciális
alkalmazása antitest-antigén reakciókra. Látható, hogy mind több és több hagyományos
technika kerül a biokémiai eszköztárból miniatürizálásra. További jelent®s példák találhatók Sackmann 2014-es cikkében a [16]. A méretcsökkentés igénye azért merül fel ilyen
esetekben, mert a biokémiai, és legf®képpen az orvosi vizsgálatok során a minta mennyiségének minimalizálása nyilvánvalóan fontos cél. A mikrouidika orvosbiológiai térnyerését
az az igény hajtja, hogy minél nagyobb számú vizsgálat legyen végrehajtható kis térfogatú minta feldolgozásával. Ehhez a kutatók igyekeznek a már nagy méretben meglév®
technikai arzenál méretét csökkenteni, új elrendezéseket és megoldásokat találni, ami alkalmas lehet a mikroelektronikai technológiával való megvalósításra. A méretcsökkentés
általában magával vonja az ilyen miniatürizált diagnosztikai eszközök árának csökkenését
is [17].

3.1. ábra: Kémiai analizátor megvalósításának egyszer¶sített vázlata mikrouidikai
környezetben
Az általunk elképzelt technika szemléltetéseként egy analizátor egyszer¶sített vázlata
található a 3.1.

ábrán.

Általános esetben valamilyen molekula koncentrációját (vagy

jelenlétét) szeretnénk meghatározni az adott mintában. Ehhez a mi esetünkben Taylor
áramlást használunk, amihez az áramlást létre kell hozni, ezt a folyamatot cseppgenerálásnak nevezzük [18]. A cseppgenerálással a dolgozatban nem foglalkozunk, azonban annyit
mindenképpen megemlítünk, hogy rengeteg (aktív és passzív) módszert fejlesztettek ki rá
az elmúlt években. Ezek mind képesek megfelel® térfogatú cseppeket és buborékokat létrehozni, a legtöbb esetben a cseppek reprodukálhatósága is az alkalmazásoknak megfelel®.
A téma összefoglalása a [19] cikkben található a legfrissebb eredményekkel.
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A cseppekhez reagenst adunk, és a reakciót megpróbáljuk valahogyan kimutatni. Ha a
reakció valamilyen következménye (h®mérséklet-változás, ellenállás stb.) közvetlenül mérhet® akkor nem-címkézett (non-labeled) eljárásról, ha a kimutatáshoz valamilyen egyéb
anyag (pl.

festék, felületen elhelyezett bio-érzékel® molekulák valamilyen tulajdonság-

változása, stb.)

is felhasználásra kerül, akkor címkézett (labelled) eljárásról beszélünk.

El®bbire példa a kalorimetria (h®), mikroszkópos vizsgálat, Raman spektroszkópiás vizsgálat, tömegspektroszkópiás vizsgálat, Magrezonanciás vizsgálat, míg utóbbira a uoreszcenciás vizsgálatok (kemilumineszcenciás, uoreszcenciás, lézer-indukált uoreszcenciás
vizsgálat), az elektrokémiai analízis, a magneto- és elektroforézis.

A reakció befejezése

után, a cseppeket analízisnek vetjük alá, ahol az címkézett eljárás esetében a jelöl® molekula valamilyen tulajdonságát (például uoreszcenciás esetben a festékanyag koncentrációját, elektroforézis esetén az oldott anyag diúziós állandóját), míg címkézetlen esetben
a reakció lefolyásának valamilyen mérhet® eredményét (például kalorimetriás esetben a
reakció közben felszabaduló h® mennyiségét, vagy az ion-koncentrációt, pH-t ellenállásmérés alapján) mérjük. Jelen tárgyalásunk f® témája egy kalorimetriás mérési eljárásban
is használható termikus modell készítése Taylor áramlás esetére.

3.1.2. A keverés
A szegmentált áramlások (Taylor, droplet) használatának oka egyrészt a mintatérfogat
minimalizálása, másrészt a különleges áramlási kép miatt fellép® nagy radiális energia-,
és anyagtranszport.

Míg az el®bbi nem érhet® el folytonos áramlás esetén, a keverés-

re léteznek hatékony megoldások egyfázisú esetben is. A dolgozat teljessége kedvéért a
továbbiakban ezek közül mutatunk be néhányat.
A keverési megoldásokat az alapján, hogy küls® er® hatására történik-e két csoportba
osztjuk, ezek az aktív és passzív mikrokever®k. Az aktív esetben, valamilyen küls® hatás keveri össze a folyadékot, ez lehet pneumatikus, mechanikai rezgés, mágneses keverés
stb. A passzív esetben a csatornák geometriája okozza a nagyobb hatásfokú keveredést,
mint ahogy az az egyenes csatorna esetében tapasztalható. Aktív mikrokever®k közül a
legegyszer¶bb a pneumatikus elven m¶köd® keresztcsatornás mixer [20], amikor is egy
pumpával a csatorna tengelyére mer®legesen folyadékot áramoltatnak így annak áramfonalai az eredeti elhelyezkedéshez képest eltérülnek.

További lehet®ség elektromos tér

beépítése, ami az ionokat szétválasztja, oldal irányba tereli.

S®t ez tovább fejleszthet®

beépített mágneses térrel, mivel az az ionok áramát a mozgásukra mer®leges irányba tereli. Nagy mágneses tér esetén örvényeket kelthetünk. [21] Aktív mikromixert építhetünk
változtatható méret¶ akadályokból, vagy rezg® membránból is (piezo eektus használatával). Ugyanígy lehet®ség van feszültség vezérelt kever® alkalmazására az úgynevezett
comb-drive használatával is.
Folytonos lamináris áramlásban a keverés passzív megoldásához általában három hatást
használhatunk:

•

A centrifugális er®t

•

Az áramlás szétválasztását és újraegyesítését

•

Örvények keltését, kaotikus keveredést

Az els® eset megvalósítása meanderez® csatornákat jelent.
szemlélteti az alábbi ábra [22]:
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A görbe csatorna hatását

3.2. ábra: Egy kanyargó csatornában kialakuló sebességtér
Az elválasztás azon az elven alapul, hogy a csatornát a tengelyére mer®legesen több
kisebb csatornára osztják, majd azt újra egyesítve a különböz® sebesség¶ rétegekhez (távoli) részek közel kerülnek. Ha az egyesítés egymásra mer®legesen történik jobb keveredést
kaphatunk. Az alábbi egy ilyen mikrokever® képe [23]:

3.3. ábra: Egy elosztó-újraegyesít® kever® képe
Az utolsó említett hatás azt a tényt használja ki, hogy lamináris áramlásban örvényt
kelthetünk (az örvény nem feltétlenül turbulens jelenség). Örvényeket akadályokkal kelthetünk, de ennek viselkedése nem kaotikus.

Ha kaotikus keveredést szeretnénk elérni,

szükség van három szabadsági fokra, és legalább egy nemlineáris tagra a mozgásegyenletben. A Navier-Stokes egyenlet a nemlineáris tagot szolgáltatja, így a három szabadsági
fokot kell biztosítani. Ez térbeli megvalósítás esetén a három mozgásiránnyal adott, kétdimenziós esetben szabad parméternek az id®t is ki kell jelölni. Vagyis három dimenzióban
(szimmetria nélkül) az állandósult állapot is lehet kaotikus, míg két dimenzióban ez csak
tranziens esetben érhet® el. Ezek után csak az a kérdés, hogy milyen aszimmetrikus geometria és milyen peremfeltételek vezetik az áramlást kaotikus trajektóriára. Erre a választ
a [24] cikkben találhatjuk, ahol az alábbi geometriával sikerült ezt a keverési módot elérni:

3.4. ábra: Kaotikus kever® eszköz
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3.1.3. A mikrokalorimetria
A

kalorimetria egy kémiai reakció során felszabaduló, vagy ritkább esetben elnyelt en-

talpia közvetlen mérését jelenti. Mikro-, vagy nanokalorimetriának nevezzük a módszer
azon realizációját, ahol annak az oldatnak a térfogata, amelyben a kémiai reakció lezajlik,
mikro-, vagy nanoliteres nagyságrendbe esik. A kalorimetria alkalmazási lehet®sége a biokémiában nagyon tág, hiszen entalpia szabadul fel minden
vagy

enzim-szubsztrát

antitest-antigén, fehérje-ligand,

reakciónál, ennél fogva a módszer például különböz® betegségek

kimutatásában is alkalmazható (például tumoros, különböz® metabolikus betegségek, enzimhiányos betegségek és így tovább). A felsorolt betegségtípusok különböz® molekulák
felismerésével, vagy koncentrációjának megmérésével ismerhet®ek fel. Tumoros megbetegedés esetében például a marker molekulák felismerése, a metabolikus-szindróma esetében
a jelenlév® vérösszetev®k mennyiségi analízise vezet orvos-diagnosztikai eredményre.
A kalorimetria nagy méretben tipikusan alacsony átbocsátási rátával (mérések száma id®egység alatt) rendelkez® módszer, hiszen a nagy rendszerben a reakció végrehajtásához
és a h®mérséklet kiegyenlít®déséhez is sok id® szükséges. Ezzel szemben a kalorimetria
átbocsátási rátája mikrokalorimetriás elrendezésben növelhet® [25].
El®ször folytonos áramlással sikerült megvalósítani ilyen rendszereket [26] [27], kés®bb a
Taylor áramlás is el®térbe került [28] [29], immáron konkrét mérési eredményeket is közölve a biokémia számos területér®l, mint pl. egy baktérium fajta, vagy egy adott molekula
felismerése [30] [31].
A termikus tervezés a kalorimetriában kulcsfontosságú, hiszen a h®érzékel®nek nJ-os h®termelést kell kimutatnia [32]. Az ilyen eszközök ma már kereskedelmi forgalomban kaphatók (pl. Tainstruments termékek). A h®mérsékletemelkedés precíz méréséhez általában
dierenciál-mérést kell végezni, ahol egy aktív és egy passzív (reakció nélküli) mikrocsatorna közti h®átadást mérünk.

Ezzel az abszolút hiba, vagyis a h®mérséklet abszolút

értékének meghatározásakor fellép® hiba kiküszöbölhet®. A h®mérsékletkülönbséget akár

10 µK-es

tartományban is ki lehet mutatni [33]. Az eszközök nagy része CMOS techno-

lógiával megvalósítható, és így a mikrouidikai alkalmazásokban alkalmazható.

3.1.4. A Taylor áramlás modellezése
Az új redukált rend¶ modellben, a bevezetésben látott példákhoz hasonlóan a NavierStokes egyenlet megoldása helyett az áramlás f®bb vonásait vesszük alapul, ami alapján
a konvektív áramokat modellezhetjük. Ebb®l kifolyólag a modellt csak abban az esetben
használhatjuk, ha az áramlási forma valóban Taylor áramlás. Ennek feltételét els®sorban a
fázisok áramlási rátája határozza meg [34]. A 3.5. ábra szemlélteti a különböz® áramlási
ráták esetén kialakuló áramlási típusokat.

Az ábra alapján leolvasható, hogy alacsony

áramlási sebesség esetén (∼cm/s) a kialakuló áramlás biztosan Taylor áramlás lesz.
A Taylor áramlás nagy el®nye, hogy adott bementi feltételek mellett a kialakuló áramlásban a cseppek és buborékok hossza állandó [36], ezzel garantálva az esetleges többszöri
mérés esetén a térfogatok azonosságát. A Taylor áramlás modellezése komoly kihívást jelent az elterjedt CFD alapú szimulációs programok számára is, éppen ezért vált a Taylor
áramlás modellezése az egyik mér®számmá az ilyen szoftverek összehasonlításában [37],
[38]. Ennek egyik oka, hogy a felületi er®k a kis átmér® miatt dominánssá válnak, ami
gyakran vezet numerikus hibához.

A probléma Achilles-sarka a fal és a buborék közti
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3.5. ábra: Kétfázisú áramlási típusok

400 µm-es

átmér®j¶ cs®ben [35]

folyadéklm modellezése, ugyanis ebben az esetben a falhoz tapadó (álló) folyadékréteg
nagyon közel van a mozgó gázfázishoz, ahol viszont a felületi er®k a folyadékot tangenciális
irányba mozdítják el. Ez tehát azt jelenti, hogy a

0 sebesség¶ peremfeltétel és a felületi er®

támadáspontja nagyon közel esik egymáshoz. Ennek hatása gyelhet® meg a 3.6. ábrán,
ahol jól látható a fal menti nyomásértékek változékonyságából, hogy az ebben a térrészben
kialakuló áramlási képet a CFD modell nehezen tudja kezelni. A hiba mértéke becsülhet®,
ha az eredményeket összevetjük a mérési eredményekkel alátámasztott elméleti görbékkel
[39]. A problémát úgy lehet kezelni, hogy a CFD modellben használt hálót nomítjuk, de
ezzel a szimulációs id® drasztikusan (akár hónapokra is) emelkedik.

3.6. ábra: A nyomás a falon és a tengelyen kétfázisú Taylor áramlásban. Forrás: [40], az
Elsevier engedélyével. (a) a csatorna metszeti képe benne a buborékkal, (b) a nyomás
értékei a csatorna megfelel® helyein
A nom felbontású CFD modelleket több kutatócsoport is összevetette mérésekkel, melyek eredménye szerint a CFD modellek a lokális hibák ellenére a globális folyamatokat
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és társai a [38] cikkben leginkább a buborékok alakját vizsgálák,
és társai, valamint Gupta és társai [41, 42, 40] a hidrodinamikát és a h®-

helyesen írják le. Aland
míg Asadolahi

vezetési tulajdonságokat vizsgálták. A mért eredmények és a szimulációk összevetéséb®l a
fenti CFD modellek validnak tekinthet®k. A továbbiakban az általunk készített redukált
rend¶ szimulációkat a fent hivatkozott cikkeknek megfelel® kezdeti és peremfeltételekkel
készítjük el, amivel biztosra vehet®, hogy a hozzá kapcsolt és elkészített, a redukált rend¶
szimulációt ellen®rz® CFD szimuláció valid.

3.1.5. A kutatást közvetlenül megel®z® eredmények:
közvetlen motiváció
A kétfázisú Taylor áramlás redukált modellezését a tanszéken Ender Ferenc kezdte egy
kompakt modell megalkotásával. Röviden összefoglalva: olyan termikus kompakt modell
született, ami a konvektív h®áramot megfelel® frekvenciával kapcsolt kapacitásokkal modellezi. A kompakt modellezési technikát els® sorban a kétfázisú Taylor áramlás esetére
használtuk sikerrel [J1]. A modellben a kétfázisú áramlás, mint egy együtt mozgó cseppbuborék sorozat szerepelt. Az eredményekb®l kit¶nt, hogy a modell jól alkalmazható kis
Reynolds számok esetén (Re<10), de nagy sebességek esetén a CFD szimulációtól egyre
jobban eltér. Azt már akkor is sejtettük, hogy ennek oka az, hogy az áramlás nomabb
tulajdonságait nem vettük gyelembe. Els® sorban a cseppen belül kialakuló mikrocirkulációt okoltuk a pontatlanságért. Diplomatervemben egy olyan modellt mutattunk be,
ami már a mikrocirkulációt gyelembe vette, de ezt végül nagyobb Reynolds számmal jellemezhet® rendszerekre nem alkalmaztuk. A kutatás kezdeti kérdése az volt, hogy vajon
milyen tulajdonságokat kell gyelembe venni ahhoz, hogy a gyorsabban mozgó kétfázisú
Taylor áramlás transzfer tulajdonságait is le tudjuk írni? A cél tehát, hogy megtaláljuk
az energia-, h®-, és anyagtranszfert leginkább érint® hatásokat Taylor áramlás esetében és
azokól kiindulva az el®z®nél nagyobb Reynolds szám tartományban ki tudjuk számolni a
Taylor áramlásban kialakuló h®mérséklet és anyagmennyiség eloszlásokat.

3.2. Alkalmazott módszerek
Az alkalmazott módszerek áttekintése során az áramlási tulajdonságok legf®bb jellemz®it
vesszük sorra, majd azok számítógépes modelljét.

3.2.1. Mikrocirkuláció és a visszafolyás jelensége

3.7. ábra: Mikrocirkuláció Taylor áramlásban [43]
A Taylor áramlás különlegessége a nagy radiális h®, illetve anyagtranszport, ami a

cirkuláció nev¶ jelenségnek köszönhet® [44].
is nyomon követhet®.

mikro-

Ennek lényege nagy vonalakban a 3.7. ábrán

A cirkuláció egy konvektív transzport utat nyit meg a fal és a
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tengely között, így növelve a h®-, és anyagáramot. A pontos modellezéshez ennek a jelenségnek a gyelembevétele elengedhetetlen.
A

mikrocirkuláció oka,

hogy a fal mentén a folyadék nyugalomban van, míg a ten-

gelyhez közelítve a nyomás egyre nagyobb sebességet hozna létre, de a kétfázisú Taylor
áramlás esetében a fázishatáron megjelen® felületi er®k ezt nem engedik. Ha a parabolikus
prol kialakulna, a buboréknak deformálódnia kellene, ami nagy felületnövekedést, és így
nagy felületi energia változást igényelne (ez a buborékos áramlás), ami a Taylor áramlás
esetében az alacsony nyomáskülönbség miatt nem következik be. Figyelembe véve, hogy
a nyomás nem elégséges a fázishatárok megváltoztatásához, a csepp és a buborék valamilyen átlagsebességgel kell, hogy közlekedjen a csatornában.
A lamináris áramlás feltétele továbbra is fennáll, ezért az áramlás tekinthet® egymáson
elcsúszó folyadékrétegekként, valamint továbbra is igaz, hogy a falon álló folyadékréteg
alakul ki. A sebességtér feltérképezéséhez vizsgáljuk meg, mi történik azzal a folyadékréteggel, ami a buborék szélével azonos távolságra helyezkedik el a tengelyt®l.

A réteg

sebessége a falhoz képest szinte zérus kell legyen a viszkózus er®k hatására, azonban ehhez a majdnem álló folyadék darabhoz így elér a valamilyen átlagsebességgel közleked®
buborék, ami az el®bbiek szerint mindenképpen egyben marad. Ekkor a gáz-folyadék határfelületen elhelyezked® folyadékdarabra a felületi er® úgy hat, hogy azt a tengely felé
tereli. Amikor a fázishatár menti folyadékrész a tengely közelébe ér, a felületi er® tangenciális komponense megsz¶nik a szimmetria miatt, ezért a folyadékdarabra ismét csak
a nyomáskülönbség és a viszkózus er®k hatnak, azonban ekkor a fal nagy távolsága miatt
a folyadékdarab nagyobb sebességet érhet el, mint a fal mentén. Ez a sebesség nagyobb,
mint a buborék átlagsebessége, ezért a folyadékdarab utoléri a cseppet határoló másik
buborékot, ahonnan a buborék mentén ismét a kezdeti rétegbe sodródik, azután a ciklus
ismétl®dhet elölr®l. A viszkózus er®k hatására ezt az áramlási formát a bels®bb rétegek
is követik. Ezt a jelenséget nevezzük
A

mikrocirkulációnak.

mikrocirkuláció modellezése azt jelenti, hogy találnunk kell egy olyan algoritmust,

ami az imént bemutatott áramvonalakat követi. Ilyen szempontból a nehézséget egyedül
az jelenti, hogy a tengelyt®l különböz® távolságra elhelyezked® cellák térfogata különbözik egymástól. A kontinuitási egyenlet (2.12) viszont csak akkor teljesül, ha egységnyi id®
alatt az áramvonalak mentén ugyanakkora térfogatot mozgatunk annak bármely szakaszán. Ennek realizáláshoz bevezettem az algoritmus központi elemét, egy tároló egységet
(buer, vagy reservoir), melybe a cellák tartalma bekerül, majd más cellák onnan tölt®dhetnek fel. Az algoritmus követhet® a 3.8. ábrán. El®ször is a h®mérsékleti térképet
0(0)
duplikáljuk, így az egyikb®l (T
) (a fels® index az iterációs lépés sorszáma, a 0 azt jelenti,
hogy a lépés még az iteráció el®tt történik) kiolvassuk az eredeti adatokat, míg a másikba
(0)
(T
) az újonnan kialakuló h®mérsékleti eloszlás kerül. Tegyük fel, hogy kiindulunk a 1.
0
cellából, melynek térfogata V1 , h®mérséklete T1 . Ennek a cellának a tartalmát elhelyez(1)
(1)
0
zük a buerben, így Vbuf f = V1 , Tbuf f = T1 . Továbbá tegyük fel, hogy az áramlásnál a
soron következ® cella a

2., V2

térfogattal. Itt két eset lehetséges aszerint, hogy a tengely-

Ha V2 ≤ V1 akkor a tengely felé haladunk, ha
V2 > V1 akkor attól távolodunk. Az els® esetben a buerb®l a 2. cella feltölthet®, azaz
(1)
(2)
(1)
(2)
T2 = Tbuf f és Vbuf f = Vbuf f − V2 m¶veleteket hatjuk végre. Ha az új Vbuf f még mindig
hez közeledünk, vagy attól távolodunk.

meghaladja a soron következ® (3.) cella térfogatát, akkor azt is feltöltjük, így
és

(3)

(2)

Vbuf f = Vbuf f − V3

(1)

T3 = Tbuf f

és így tovább, egészen addig, amíg már a buerben lév® térfogat
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3.8. ábra: A mikrocirkulációt megvalósító algoritmus elvi vázlata

kevesebb, mint a soron következ®, legyen ez az

n-edik

cellatérfogat. Általánosságban azt

mondhatjuk, hogy a buer ekkor sem ürül ki teljesen, tehát van egy maradék térfogat
T10 h®mérséklettel. Ekkor betöltjük a 2. cella térfogatát az eredeti h®mérsékleti értékével
(4)
(3)
együtt a buerbe (tegyük fel, hogy 3 lépés elég volt), azaz Vbuf f = Vbuf f + V2 , a buer
(1)
(3)
Tbuf f ·Vbuf f +T20 ·V2
(4)
új h®mérsékletét a keverési szabályoknak megfelel®en Tbuf f =
alapján ha(3)
V
+V
buf f

tározhatjuk meg. Az újratöltött buert el®ször az (n

esetben,

+ 1).

2

cellába ürítjük. A

második

vagyis amikor a fal felé haladunk, az algoritmus lényegében nem változik, de

n. cella térfogata nem elegend® az éppen töltend® k . cella feltöltéséhez (legyen k
a kiürítésben soron következ® cella), így a sorban következ® (n+1.) térfogatot is betöltjük
a buerbe egészen addig, amíg annak tartalma nem éri el a k . cella térfogatának érté-

ekkor az

két; természetesen a különböz® h®mérséklet¶ folyadékok keverését minden alkalommal
elvégezve. A

k.

cellát az így kapott h®mérséklet¶ folyadékkal töltjük fel.

Ezzel az algoritmussal a kontinuitás és az energiamegmaradás betartása is szavatolható.
A buer folyadéktartalma egy teljes ciklus után természetesen zérus, hiszen az összes
cella játszott bemeneti és kimeneti szerepet is.

Az, hogy az els® esetben a 2. cella az

(n+1). cellába ürül azt jelzi, hogy a keresztmetszet csökkenése miatt az áramlási sebesség
növekszik.
A mikrocirkuláció kiterjeszthet® a csepp bels®bb rétegeire is, s®t mindkét fázist lehet
hasonlóan modellezni. Azonban a továbbiakban csak nitrogén-víz kétfázisú Taylor áramlással foglalkozunk, így a gázfázisra vonatkozó mikrocirkulációt a redukált rend¶ modell
nem tartalmazza, mert annak a h®kapacitása elhanyagolható a víz h®kapacitása mellett,
ahogy ez követhet® az anyagi paramétereket tartalmazó 3.1. táblázatban.
Egy másik fontos tulajdonsága a kétfázisú folyadék-gáz Taylor áramlásnak a
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vissza-

folyás jelensége.

Ennek pontos modellezéséhez vizsgáljuk meg az Armand-relációt, ami

kimondja, hogy a Taylor áramlásban a gázfázis sebessége 20 %-al nagyobb, mint a folyadékfázis sebessége [45]. Ez a kontinuitást gyelembe véve csak úgy fordulhat el®, hogy a
folyadék a gázbuborékot megkerülve, a gázfázishoz képest visszafelé folyik. Ezt neveztük a

visszafolyás jelenségének.

A visszafolyásnak az egyik legfontosabb következménye, hogy

a Taylor áramlásban a cseppek szeparáltsága nem teljes, hiszen köztük konvektív kapcsolat alakul ki. A pontos szimuláció megköveteli, hogy mind az Armand-relációt, mind az
abból fakadó visszafolyási jelenséget beépítsük a Taylor áramlás modelljébe. Ezek nélkül
az összenergia-megmaradás, illetve a kontinuitás teljesülhet, de az eredményként kapott
h®mérsékleti eloszlások eltérnek a valóságtól és különböznek a CFD szimulációk eredményeit®l is.
A visszafolyás modellezésekor nem vesszük gyelembe, hogy az valamilyen nem homogén sebességprollal valósul meg. A visszafolyás sebessége kiszámítható a buborék és a
csatorna keresztmetszetéb®l, valamint a buborék és gáz sebességéb®l, a kontinuitási tétel
alkalmazásával (lásd: a 3.2.3. alfejezben).
A visszafolyás sebességének számításával lehet®ség van a mikrocirkuláció sebességének
kiszámítására is.

Ehhez feltesszük, hogy a mikrocirkuláció falhoz legközelebbi rétege a

visszafolyó folyadékréteg mellett helyezkedik el, ezért sebességük azonos. Ezért a mikrocirkuláció sebességét a visszafolyási sebességgel becsüljük.

3.2.2. Konduktív h®áram modellezése
A konduktív termikus modell stabilitásához szükséges, de nem elégséges feltétel a CourantFriedrichs-Lewy (CFL) feltétel kielégítése:
dt

≤

1 λε2
= Co,
2 cV

(3.1)

amivel deniáltuk a Courant-számot. A Laplace-mátrixok alakjából azonban tudjuk, hogy
az elégséges feltétel a (2.34) szerinti:
dt

≤

1 λε2
Co
=
,
4 cV
2

(3.2)

tehát legfeljebb ekkora id®lépést (dt) választhatunk ahhoz, hogy a (2.27) egyenletrendszer
megoldása stabil konvergens legyen. Tehát a Taylor áramlás termikus problémáját szimuláló numerikus algoritmus minden dt id®lépésben kiszámítja az új h®mérsékleti térképet

T (t + dt) = T (t) + dt · L1 . . .

szerint.

Fluid

S¶r¶ség
kg m−3

Dinamikus H®vezetési
viszkozitás együttható
10−3 Pas
W m−1 K−1

Térfogati
h®kapacitás
J kg−1 K−1

víz

997

1,002

0,6

4182

nitrogén gáz

1,15

0,018

0,0242

1040

PDMS

965

-

0,15

1460

3.1. táblázat: A szimulációkban el®forduló anyagok zikai tulajdonságai
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A fázishatár konduktív modellezése
A fázishatárok kezelése külön meggondolást igényel, hiszen a határnál a h®vezetési együttható (λ) inhomogén, és ebben az esetben nem emelhet® a divergencia elé, úgy ahogy a (2.5)
egyenlet esetében tettük.
csak az

Ezért a határon lév® cellák termikus modellezését nem lehet

L mátrixokkal végezni.

A szokásos eljárás ilyenkor az, hogy köztes csomópontokat

hozunk létre, melyek h®mérsékletét mindig úgy állítjuk be, hogy a bejöv® és a kimen®
h®áram megegyezzen a különböz® h®vezetési együtthatók ellenére. Ebben az esetben a
köztes csomópont h®mérséklete (T

T

i,j

=

λi−1,j T

i−1,j

+ λi+1,j T

i,j

) megállapítható a

i+1,j

+ λi,j−1 T

i,j−1

+ λi,j+1 T

i,j+1

(3.3)

λi−1,j + λi+1,j + λi,j−1 + λi,j+1

összefüggéssel, vagyis vesszük a szomszédos cellák h®mérsékletének

λ-súlyozott

átlagát.

A további csomópontok bevitele azonban nagyon megnövelné a számítási igényt, ezért
ehelyett a már a fázishatáron elhelyezked® cellák h®mérsékletét állítjuk be a fenti módon.
Ezzel az eljárással biztosítható, hogy a cellába beáramló, illetve onnan kiáramló h®áram
egyensúlyban legyen.
A probléma a fenti eljárással az, hogy csak Descrates-féle koordinátarendszerben m¶ködik
ilyen egyszer¶en, azonban látni fogjuk, hogy a buborék alakja miatt a fázishatár felületének radiális komponense csak a tengelyt®l viszonylag nagy távolságra jelent®s, így a
h®áramban az ezzel okozott hiba elenyész®.

3.2.3. Konvektív áram modellezése
A h®mérsékleti térkép megfelel® szimulációs id®lepéssel való el®rehaladása után a konvektív áramot modellezzük. Ha az anyagparaméterek helye nem változik, azaz a buborék
nem mozog, a konvektív áram modellezéséhez elegend® a h®mérsékleti értékek megfelel®
cseréje. Az áramlási sebesség a végrehajtott változások gyakoriságának felel meg.
A modellezett tömegáramok közül el®ször a buborék- és folyadékmozgást tárgyaljuk. A
buborékok a redukált rend¶ modellben el®re deniált méret¶ek, így a mozgásuk egyrészt
a

T (r, z + ε) := T (r, z)

h®mérsékleti léptetést, másrészt az

igényli. Ezenfelül az új buborék készítésének egy

ε-t,

α(r, z + ε) := α(r, z)

léptetést

azaz egy cellányit kell haladni a be-

meneten. Ez azt jelenti, hogy az modell-tartomány els® "oszlopát" a megfelel® cellákban
vízzel, illetve nitrogénnel töltjük fel. Az el®re deniáltság itt azt jelenti, hogy követjük a
csepp formáját a fázishatár meghatározásánál. Ez utóbbihoz az el®re megadott buborékhosszból illetve szélességb®l kialakított téglalapot egy félkörívvel zárjuk le, és ennek az
alakzatnak mindig a soron következ® oszlopát helyezzük

α(r, 1) oszlopba, amiben az anya-

gi paraméterek találhatók. Ezzel a fázishatárt kialakítottuk. Emellett a h®mérsékletet a
kezdeti h®mérsékletnek megfelel®en

T (r, 1) = 298,15 K

szerint állítjuk be.

A következ® lépés a mikrocirkuláció és a visszafolyás számítása.

A visszafolyás mo-

dellezésére a buborék sugara és a csatorna sugara által körbevett hengerpalástok közti
területen elhelyezked® cellákat visszaléptetjük az imént látott h®mérsékleti léptetés mintájára. Ezzel egyid®ben a mikrocirkulációs algoritmust is végrehajtjuk, ahogy a 3.8. ábrán
is látható. Tehát a modell m¶ködésének lépései összegezve az alábbiak:
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1. Kielégítjük a határfeltételeket a fázishatárok mentén, azaz a határon a h®mérsékletet, mint egy közbens® csomóponton, a cella környezetének h®mérsékleti értékeinek
h®vezetéssel súlyozott átlagaként adjuk meg.
2. Megoldjuk a (2.28) egyenletet, ezzel a modellt egy id®lépéssel (dt) léptetjük.
3. A csatorna teljes tartalmát léptetjük eggyel az áramlás irányában adott id®pontokban (tmodell

= tn,1 ).

4. A bemenetnél felvesszük a helyes fázishatárokat (gáz, vagy folyadék) egy cella szélességben (tmodell

= tn,1 ).

5. Visszaléptetjük a megfelel® cellákat a f® áramlási iránnyal szemben, modellezve a
visszafolyást (tmodell

= tn,2 ).

6. Futtatjuk a mikrocirkulációs algoritmust a mikrocirkuláció modellezéséhez (tmodel

=

tn,2 ).
Az eltelt szimulált id®t tmodell -ként tüntettük fel, ami megegyezik az id®lépések számának,
és dt-nek a szorzatával.
A harmadik és negyedik lépést akkor hajtjuk végre, ha tmodell eléri valamelyik tn,1
id®pontot, ahol

n pozitív egész szám.

= 1,2 n·ε
v

Ez a kifejezés már tartalmazza az Armand-relációt,

tn,1 id®pontok azokat az
n · ε távolságokra a bemenett®l, ezért ezeknél

vagyis a bemeneti sebességnél nagyobb sebességgel léptetünk. A
id®pontokat jelölik, amikor az áramlás eljut
az id®pontoknál a modellt is léptetjük

ε

távolságra.

Az ötödik és hatodik lépést akkor hajtjuk végre, amikor a visszafolyás megtesz egy cellányi
utat. A visszafolyás sebességének meghatározásához számoljuk ki azt a térfogatáramot,
ami többletként adódik a buborék mozgását gyelembe véve az Armand-reláció következtében, vagyis az átlagsebességnél (v ) a gáz sebessége mintegy

Q̇bub
V

=v

bub

· A = 0,2 · v · 2π ·
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2
rbub

%-al nagyobb:
(3.4)

Mivel a buborék sebessége meghaladja a folyadék sebességét, a buborék körül a többletnek
vissza kell áramlania. Az erre szolgáló felület a buborék és a csatorna között helyezkedik
el, vagyis az a keresztmetszet, ahol a visszafolyás megtörténik:

2
2
Akul−bub = Acsat − Abub = 2π · (rcsat
− rbub
)
ahol

Abub , Acsat

és

Akul−bub

(3.5)

a buborék, illetve a csatorna keresztmetszete. Ezzel a visszafo-

lyás sebessége kiszámítható:

vV issza =

r2
Q̇bub
V
= 0,2v 2 bub 2 ,
Akul−bub
rcsat − rbub

(3.6)

Technikai okokból az csatorna tartalmát egyben léptetjük, vagyis azonos sebességgel mindenhol. Ahhoz, hogy a buborékok elhelyezkedése egyezzen a valósággal, ennek a léptetési
sebességnek a buborék sebességének kell lennie. Ezzel a folyadék sebességét túlbecsültük
nem csak a cseppek közötti részben, de a buborék és a csatorna közötti térrészben. Ennek
kompenzálására a visszafolyás sebességét az el®z® gondolatmenettel analóg módon újra
számoltuk:

vV issza =

∆vf azis Acsat
r2
= 0,2v 2 csat 2 ,
Akul−bub
rcsat − rbub
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(3.7)

tehát a teljes sebességtöbbletet visszafolyással kompenzáltuk.

Végül is a fenti kifejezés

értéke két hatásból adódik: egyrészt a visszafolyás jelenségéb®l, másrészt a túl gyorsan
haladó cseppek hatásából.

Ezek szerint a visszafolyási és a mikrocirkulációs folyamat
n·ε
egyetlen cellányit halad minden tn,2 =
id®pontban. A további technikai korrekcivV issza
ókat az el®z®kkel megegyez®en a visszafolyási rátában juttathatjuk érvényre. Ilyen korrekció például, ha tapadó (nem mozgó) folyadéklmet implementálunk a redukált rend¶
modellbe.

3.2.4. Rendcsökkentés
A visszafolyási jelenség modellezésénél gyelembe kell venni, hogy az általunk modellezett

ε

vastagságú álló réteghez képest a valóságban mekkora az a folyadék-lm, ami a

falhoz képest állónak tekinthet®. Ehhez szimulációs és mérési eredmények is rendelkezésre
állnak, Aussillous és Quere [46] szerint a folyadéklm vastagsága meghatározható a

1,34Ca2/3
δF
=
rcsat
1 + 2,5(1,34Ca2/3 )

(3.8)

kifejezés segítségével. Azonban a mérések és szimulációk szerint ez csak közelítése a valóságnak és a szimulációs eredményeknek is [40].
A rendcsökkentés a mostani redukált rend¶ modellben a Navier-Stokes (2.11) és a h®vezetési (2.27) egyenletrendszerek rendjének csökkentését jelenti. Az el®bbi egyenletrendszert
a redukált rend¶ modellben nem oldjuk meg; ehelyett felhasználjuk a Taylor áramlással
kapcsolatos alapvet® ismereteinket: az Armand-relációt és a visszafolyás jelenségével kapcsolatos tudást. Ennek eredményeképpen természetesen a numerikus probléma megoldása
gyorsul, de ennek hatása van a (2.27) egyenletrendszer rendjére is, ugyanis a Navier-Stokes
egyenlet megoldásakor a felbontást nem választhatjuk meg tetszés szerint. A felbontásnak
az alsó határa Taylor áramlásnál a falra tapadó folyadéklm vastagságának a fele [46]:

εCF D = rcsat

0,67Ca2/3
,
1 + 2,5(1,34Ca2/3 )

(3.9)

Ez a limit általában csak s¶r¶ háló felvételével elégíthet® ki, ha a kapilláris szám kicsi. A
−4
−5
modellkísérletünkben el®forduló esetben a kapilláris szám 3 6 · 10 5 4 · 10
között volt.
Ennek megfelel®en a minimális felbontás a CFD modellben
a redukált rend¶ modell felbontása

6 µm

volt.

Ez legalább

0,040,2 µm, ehhez képest
30-szoros rendcsökkentést

jelentene, ha mindkét modellben ekvidisztáns hálót alkalmaznánk. Ezzel szemben a CFD
modellben a fal felé s¶r¶söd® hálót használunk, amivel a rendcsökkenés körülbelül

15-

szörösnek adódik. Ezenfelül gyelembe véve a stabilitás feltételét, a térbeli felbontás az
id®beli felbontást is befolyásolja. A (3.2) egyenlet szerint az id®lépés nagysága a térbeli
felbontás négyzetével arányos. Ezzel a várt gyorsulás három nagyságrend lenne. Ennek
kihasználásához azonban olyan hatékony algoritmust kellene létrehozni, amilyet a CFD
szoftver használ. Ez azonban a kutatásnak nem célja.

3.2.5. Szimulációs beállítások
A szimulációkban egy

3 mm (hosszú csatorna esetében 9 mm) hosszú,

kör keresztmetsze-

162 µm sugarú egyenes csatornát modelleztünk. Ehhez a redukált rend¶ modellben
2
6x6 µm felbontású ekvidisztáns hálót generáltunk, ami 13500 csomóponton történ® modellezésnek felel meg (hosszú csatorna esetében 40500). A felbontás helyes nomságát
t¶,
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próbaszimulációkkal határoztuk meg, gyelembe véve a modellezni kívánt rendszer karakterisztikus távolságait, amelyeket a modellbe be kellett építenünk.

Az egyik ilyen

karakterisztikus távolság a folyadékréteg átlagos vastagsága a buborék körül, amely a szimulációk alapján

2228 µm-nek

adódott, így ezt a modellben

24 µm-nek

lehetett venni.

Ennek viszonylag pontos megválasztása a visszafolyás jelensége miatt fontos, habár az
össz-anyagáram a CFD és a redukált rend¶ modellben meg kell hogy egyezzen a buborék
körül, hiszen mindkett® az Armand reláció következménye. A pontos termikus analízishez a visszaáramlás sebessége is lényeges. Ennek oka, hogy a konvektív h®áramot leíró
(2.21) egyenletben az entalpia közvetlenül a sebességhez kapcsolódik.

3.9. ábra:

Felül :

A fázishatár (egy buboréké) a szimulációs hálóban.

A fázishatárok a

Alul :

A fázishatár

Matlabos interpretációban

modellben el®re deniáltak, és az áramlással együtt mozognak. A buborék fázishatárának
leírásában három térrészt különíthetünk el. Az els® egy negyed körív, ami a buborék elejét
írja le. A negyedkörív sugara

138 µm,

ami így pontosan csatlakozik a második, stagnáló

szakaszhoz. A buborékot végül egy másik negyedkörív zárja le, ami az els® ív tükörképe.
A csepp létrehozás elve és megvalósítása követhet® a 3.9. ábrán.
A mikrocirkulációs hurok megvalósításához mindenképpen szükséges egy negyedkörívcsepp-negyedkörív szakasz.

Ahhoz, hogy ez az els® cseppnél is rendelkezésre álljon, a

csatornát a bementi irányban meghosszabbítottuk egy csepp és egy negyedkörív mértékben.

A peremfeltételeken ez nem változtat, mert érvényesítése csak a meghosszabbítás

nélküli tartomány peremén történik. Ez a módosítás azért szükséges, mert a csepp közepén a sebesség a mikrocirkuláció következtében igen nagy, a visszafolyási sebesség

vV issza

több tízszerese lehet (a tengely menti cella és a fal menti cella térfogatának hányadosa),
ami meghaladhatja a normál bemeneti sebességet. A mikrocirkuláció modellezésének elhagyása az els® csepp esetében viszont a tapasztalataink szerint nagy hibát okoz. Ezzel
ellentétben a csatorna végén a bemenet felé folyó mikrocirkulációs sebesség megegyezik a
visszafolyási sebességgel, így ott ilyen probléma nem jelentkezik.

24

3.2.6. Kezdeti és peremfeltételek
A peremfeltétel a

bemeneten

egy el®re deniált folyadék-buborék sorozat, konstans,

T = 298,15 K h®mérséklettel. Termikus szempontból a határfeltétel egy Dirichlet típusú perem T = 298,15 K h®mérséklettel.
00
2
A falon Neumann típusú határfeltételt adtunk meg egységes (q̇ = 100 W/m ) h®uxusReynolds számtól függ® sebességgel és

sal. Hidrodinamikai szempontból ez egy nem csúszó határ, azaz a folyadék sebessége a
00
fal mentén ~
v = 0. A
termikus szempontból egy Neumann típusú perem (q̇ = 0
2
W/m ) konduktív h®uxussal. Hidrodinamikailag ez egy kifolyó perem, melyre egyéb fel-

kimenet

tételt nem írunk el®, vagyis a cellák ezen a térrészen az aktuális sebességükkel elhagyják
a modellezett tartományt.
Az adiabatikus feltételek az

L

mátrixok korábban látott módosításával érhet®k el.

3.2.7. ANSYS Fluent szimulációs beállítások
A Taylor áramlásra vonatkozó CFD szimulációkat az ANSYS Fluent programmal végeztük el, hat különböz® Reynolds szám esetén. A peremfeltételek az el®z®ekben leírtakkal
egyeznek a bementi feltétel kivételével, ahol egy bels® (r
(dr

= 18 µm)

= 144 µm) és egy küls® körgy¶r¶

létrehozása szükséges, azért, hogy a gázfázis oldalfalra tapadását meggátol-

juk. Ezért a küls® gy¶r¶n kizárólag folyadékot, míg a bels® gy¶r¶n felváltva gázt és folyadékot engedünk be. A bemeneti sebesség a csatorna bemenetén minden pontban, minden

vbemenet = Re · 0,0027 m/s. A buborékok hosszát
körgy¶r¶n a gáz beengedési ideje tbub = 0,1077/Re s, míg

fázisra
s.

állandó értéken tartva a bels®

tcsepp = 0,1575/Re
8 µm-nek vettük. A

a folyadéké

A h®szigetel® fal anyagát PDMS-nek adtuk meg, vastagságát

folyadékfázist víznek, a gázfázist nitrogénnek választottuk. A beállított peremfeltételek
megtekinthet®k a 3.10. ábrán. A megoldási módszerek beállításainál a Gupta
[42] által kísérleti körülmények között verikált beállításokat használtuk.

és társai

Ezek szerint,

ahogyan már szerepelt, az ortogonális háló felbontása a fal közelében a lmvastagság fele,
ami tengely felé ritkul, a tengely irányában a felbontás ekvidisztáns.

A Volume-of-Fluid módszer
A Volume-of-Fluid (VoF) módszer

kifejezetten többfázisú áramlástani problémákra

kifejlesztett numerikus megoldó algoritmus. Lényege, hogy a modellezett területet  a perem megadásával kijelölve  sok kisebb térfogati elemre bontjuk, majd ezekre megadjuk
azok fázissal való teltségét, ami egy viszonyszám, aminek értéke(β )

0

és

1

között változ-

hat, aszerint, hogy az adott fázis a cella teljes térfogatának hányad részét tölti ki.

A

fázishatárok követésére a módszer kontinuitási egyenleteket használ minden egyes fázisra.
A fázishatárok mentén így minden cellára megállapítható a fázisösszetétel (β ).

Ebb®l

többféle eljárással juthatunk a konkrét fázishatár megállapítására, aminek az alakja és felületének nagysága a felületi er®k és a felületek közti áramok meghatározása miatt fontos.
A határfelületek rekonstruálására a

Geometric Reconstruction Scheme nev¶ eljárást

alkalmaztuk, ami gyakorlatilag a felületi er®k hatására kialakuló felületet egyenesekkel
közelíti, ezzel meghatározza a konvektív áramokat is. A módszer el®nye, hogy a fázishatárokat a cellákon belül veszi fel, így a fázishatároknak nem szükséges a hálónak megfelel®
alakot követniük.
A VoF módszer esetén az egyenleteket a cellák középpontjára értelmezzük. Minden egyenletet egy vektorkomponensnek, vagy skalármennyiségnek a cella térfogati átlagára írjuk
fel.

A felírt egyenleteket a felület, illetve a térfogat ismeretében a szoftver integrál-

egyenletekké alakítja, amelyeket diszkretizálva, a
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Green-Gauss módszerrel

minden

id®lépésben megold.

Ezt az eljárást a szoftver minden fázisra külön-külön elvégzi, a

fázisok közti áramok felírásához a rekonstrukciós eljárás során kapott felület értékeket
használja.

3.10. ábra: A határfeltételek a CFD szimuláció esetén
A konkrét példában a feladat a Taylor áramlás szimulálása volt egy olyan, az el®z®00
2
ekkel mindenben egyez® mikrocsatornában, ahol a h®uxus a falon q̇ = 100 W/m . A
CFD szimulációt az ANSYS Fluent programmal végeztük el, az el®bb leírt beállításokat alkalmazva. A Reynolds számot a bemeneti sebességgel változtattuk, a
tartományban.

Re = 115

A bemeneti sebességeket, valamint a nitrogén és víz beengedési idejére

(a vizet és a nitrogént váltakozva engedjük be a bemeneten) vonatkozó információkat
a 3.2. táblázat tartalmazza.

Re

Bemeneti sebesség [mm/s]

tbub

1

2,76

10,77

15,75

623

3

8,29

3,59

5,25

244

5

13,82

2,15

3,15

187

7

19,35

1,53

2,25

131

10

27,64

1,07

1,58

92

15

41,46

0,72

1,05

60

[ms]

tcsepp

[ms]

szimulált id® [ms]

3.2. táblázat: A CFD szimuláció legfontosabb paraméterei

3.3. Eredmények és hibaszámítás

3.3.1. A modell hatékonyságának elemzése
A modellek végrehajtási ideje nyilvánvalóan egy id®lépés (dt) modellezési idejének és
az id®lépés nagyságának a függvénye. Egy id®lépés végrehajtása lényegében nem függ a
Reynolds számtól, ha a hálófelbontás azonos, és az id®lépés nagyságát mindkét modellben
a (3.2) kifejezés korlátozza. Ezért minden egyes szimuláció számítási er®forrásigényének
összehasonlítása helyett kifejez®bb 1 másodperc szimulált id® modellezéséhez szükséges
számítási id®t vizsgálni.
Az ANSYS Fluent CFD szimuláció

3 mm-es cs®hossznál, 3 µm-es axiális felbontással 8,5 −
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9 · 105

másodpercig tart. Az általunk bevezetett redukált rend¶ modell ugyanezen prob-

1 − 1,5 · 104

másodperc alatt oldotta meg. A hosszú (9 mm) csatorna esetén a CFD
6
szimuláció futásideje 8 · 10 (három hónap, természetesen nem modelleztünk 1 másodper5
cet), ugyanez a redukált rend¶ szimulációval 1,1 · 10 másodperc (kicsit több, mint egy
lémát

nap). Ezeket a futásid®ket azonos számítógépen, egy Intel Core i5 760 4 négymagos processzoron, 6 GB RAM-mal felszerelve mértük. A CFD szimulációt az ANSYS Fluent 14-es
verziójával hajtottuk végre, a redukált rend¶ modellt Matlab 2013a programcsomagban
implementáltuk. Ez utóbbi eljárás még jelent®s sebességnövelési potenciált rejt, amit párhuzamosítással és a Matlab helyett például C(++) nyelv¶ programkód megírásával lehet
realizálni.

3.3.2. A CFD és a redukált rend¶ modell eredményeinek összehasonlítása
Az eredmények tekintetében két fontos helyen vizsgáltuk a h®mérsékleteloszlást a csator-

na mentén. Az egyik a csatorna fala, a másik a tengely. A h®mérsékleti értékek a távolság
függvényében az el®bbi esetben a 3.11., míg a tengely mentén a 3.12. ábrán tekinthet®k
meg, különböz® bemeneti sebességek esetén.

A fal menti összehasonlítást az indokol-

ja, hogy egyrészt a legnagyobb térfogatú cellák ebben a térrészben találhatók, így ezek
h®mérséklete a legfontosabb, másrészt, ha kalorimetriás mérést alkalmaznánk, a szenzor
minden bizonnyal a felületen helyezkedne el.

A fal menti adatok egyez®ségéb®l arra a

következtetésre juthatunk, hogy a visszaáramlási modell paramétereit helyesen választottuk meg. A csatorna közepén felvett h®mérsékleti prolok a mikrocirkulációs algoritmus
helyességér®l adhatnak információt. A feltüntetett Reynolds számok a vízre vonatkoznak:

Re =

ρvvíz rcsat
µvíz

(3.10)

A falon felvett görbéket tekintve a legnagyobb eltérés a csatorna elején található, ami
annak a következménye, hogy a CFD szimulációban a buborék kialakulása egy külön modellezett folyamat, míg a redukált rend¶ modellben a buborék végleges, kialakult változata
közlekedik már a csatorna elején is. Ez természetesen befolyásolja a fázishatárokat, és a
visszafolyási jelenség alakulását is.

A különbség kialakulásának hátterében további té-

nyez®, hogy az ANSYS Fluent a megadott homogén sebességi peremfeltételt kielégíti, így
létrejön egy rövid tranziens szakasz a csatorna elején, amíg a Taylor áramlásra jellemz®
áramvonalak megjelennek.
A csatorna további részein a h®mérsékleti eredmények jól illeszkednek, ami azt jelenti,
hogy a visszafolyást jól sikerült modellezni.
A tengely mentén felvett h®mérsékleti prolok esetén a legfelt¶n®bb különbség a CFD
szimuláció, valamint a redukált rend¶ modell között az, hogy a CFD szimulációban a
gázfázisok el®tt egy stagnáló rész, egy plató helyezkedik el, ami a redukált rend¶ modellben nem jelenik meg. Ezt a jelenséget a redukált rend¶ modellbe épített fázisátmeneti
peremfeltételt leíró módszerrel magyarázhatjuk. Bár a fázisátmeneten átmen® h®áramot
a redukált rend¶ modell viszonylag jól írja le, a CFD szoftverben a geometriai rekonstrukciós módszer nem csak részben töltött cellákat enged meg, de a fázishatár felületét is
helyesen határozza meg. A redukált rend¶ modellben az el®re deniált fázishatárok csakis
teli (nitrogénnel, vagy vízzel) cellákat tartalmaznak, így a fázishatár felülete sem megfelel®. Ennek köszönhet®en a fázishatárok leírásában némi hiba keletkezik, ami viszont a
teljes energiamérleget nem érinti, így a termikus leírás ezzel együtt elfogadható.
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3.11. ábra: A h®mérsékleti prol a csatorna falán ANSYS Fluent program használatával
(kék, folytonos görbe), valamint redukált rend¶ modell használatával (piros, szaggatott,
pontozott görbe),
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Re = 115

3.12. ábra: A h®mérsékleti prol a csatorna tengelye mentén ANSYS Fluent
használatával (kék, folytonos görbe), valamint redukált rend¶ modell használatával
(piros, szaggatott, pontozott görbe),

Re = 17

A CFD módszert helyesnek tekintve a redukált rend¶ modell pontosságát az ANSYS
Fluent és a redukált rend¶ modellek közti eltéréssel közelíthetjük. Az eltérés nagyságát a
modellek eredménye közti szórással (σ ) deniálhatjuk:

N
1 X
(TFluent (xi ) − TROM (xi ))2 ,
σ =
N i=1
2

ahol

N

(3.11)

az összehasonlítandó értékek, azaz a hossztengely menti csomópontok száma. A

relatív eltérés számításához ezt az értéket az átlagos h®mérsékletemelkedéssel vetettük
össze:

σ

Errσ = PN

(3.12)

(∆TFluent (xi )/N )

i=1

Az abszolút értékben vett eltérésen kívül az eltérés el®jeles összege is kiszámítható:

PN
Err∆T =

(TFluent (xi ) − TROM (xi ))
,
PN
i=1 (TFluent (xi ) − T0 )

i=1

ami az adott tartományon a meredekség eltérését adja meg.

(3.13)
A eltérések értékét a fal

menti h®mérsékleti prolok esetében a 3.3. táblázat tartalmazza.
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A tengely menti

Re

σ2

(K2 )

Átlagos h®mérsék- Relatív elletemelkedés (K)
térés (%)

4,86 · 10−5
9,06 · 10−6
6,45 · 10−6
5,35 · 10−6
2,09 · 10−6
1,49 · 10−6

1
3
5
7
10
15

0,158
0,067
0,051
0,043
0,029
0,023

4,41
4,49
4,98
5,38
4,99
5,31

Err∆T

(%)

2,2
1,8
0,7
3,2
1,5
1,1

3.3. táblázat: A redukált rend¶ modell pontossága különböz® Reynolds számok mellett a
a (3.12) egyenlet szerint, a csatorna falán

Re
1
3
5
7
10
15

σ2

(K2 )

Átlagos h®mérsék- Relatív
letemelkedés (K)
rés(%)

3,30 · 10−5
1,15 · 10−5
3,81 · 10−6
5,34 · 10−6
2,13 · 10−6
1,31 · 10−6

0,143
0,057
0,039
0,043
0,025
0,019

elté-

4,01
5,94
5,01
5,38
5,84
6,02

3.4. táblázat: A redukált rend¶ modell pontossága különböz® Reynolds számok mellett
a (3.12) egyenlet szerint, a tengely mentén

prolokból is számítható eltérés, amivel a mikrocirkulációs algoritmus helyességét szintén
ellen®rizhetjük, de egy ilyen hibaszámítás a cellák nagyon kicsi térfogata miatt kevésbé
fontos. A hibák a 3.4. táblázatban kerültek összefoglalásra.
A kontinuitás és az energiamegmaradás az el®bbiek szerint jó eredménnyel teljesül a
redukált rend¶ modellben, hiszen az eltérések értékei 5% körüliek a falon, és még ennél
is kisebb meredekségi eltéréssel (3.13) rendelkeznek. A mikrocirkulációt a tengely menti
hibákkal ellen®rizve ismét elfogadható eredményeket kapunk.
A következ® lépés az, hogy ellen®rizzük, hogy a különböz®képpen számított eltéréseket
hogy befolyásolja a szimulációs háló felbontásának a nomsága. Ehhez bemutatjuk azo-

Re = 10 Reynolds szám választása mellett szolgáltat a
ε = 6 µm-es helyett 3 µm-es ekvidisztáns felbontással számol-

kat az eredményeket, amelyeket a
redukált rend¶ modell, de

va. A kett® összehasonlításából lényegében a felbontáshoz kapcsolódó hibákat igyekszünk
megbecsülni. Az eredményeket a 3.14. ábra tartalmazza. Már az ábrából is megállapítható, hogy az eredmény kevéssé függ a felbontásból, de a nomabb hálóval a futási id®
16-szorosára növekedett.

Ebb®l kiindulva, valamint abból, hogy

6 µm

feletti felbontás-

nál a karakterisztikus hosszokat a felbontás egész számú többszöröseként megadni nem
lehet, a 6 µm-es felbontás elfogadhatónak tekinthet®. A következ® lépésként megvizsgáltuk, hogy a modell hogyan viselkedik az eddigiekkel mindenben azonos feltételek mellett,
de egy hosszabb csatorna esetében.

A nagyobb távolsággal párhuzamosan az várható,

hogy a hiba csökken, hiszen a kezdeti tranziens szakasz kevésbé nagy jelent®ség¶ a hibaszámításkor.
szerint

Az eredmények a 3.13. ábrán láthatók.

4,96%-nak

(fal) és

7,78%-nak

A számított eltérések a (3.12)

(tengely) adódtak. Ezek szerint a modell ugyan ké-
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pes az eltérés tartására hosszabb egyenes cs® esetében is, de az eltérés ennek hatására nem
csökken. Ezzel megállapítható, hogy az eltérés oka nem csak a kezdeti tranziens szakasz
eltéréséb®l adódik.

3.13. ábra: H®mérsékleti prol hosszú (9 mm) cs® esetében a csatorna falán (bal), illetve
a tengelyen (jobb), ANSYS Fluent használatával (kék, folytonos görbe), valamint
redukált rend¶ modell használatával (piros, szaggatott, pontozott görbe)

Re = 15

3.14. ábra: H®mérsékleti prol a csatorna falán (bal), illetve a tengelyen (jobb)
felbontással (kék) és

3 µm-es

6 µm-es

felbontással (piros) a redukált modell használatával,

Re = 10

3.4. A modell validálása
A modell validálásához a [41] cikk eredményeit használhatjuk fel. Az említett cikkben

2

mm átmér®j¶ cs®ben hoztak létre Taylor áramlást különböz® fázisarányokkal, illetve

anyagokkal.

Az egyik ezek közül az általunk is tanulmányozott nitrogén-víz kétfázisú

áramlás volt. A termikus transzportfolyamatot a Nusselt szám kiszámításával jellemezték.
A különböz® fázisarányok (β

= Vgáz /Vfolyadék ) melett, és különböz® sebességek esetén mért

Nusslet számok láthatók a 3.15. ábrán.
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3.15. ábra: A normalizált Nusselt számok különböz® fázisarányok (β ), és Reynolds
számok esetén (◦

− 420,  − 640, 4 − 840, ♦ − 1020),

mérés alapján (teli szimbólum),

és CFD szimuláció alapján (üres szimbólum) [41]
A normalizált Nusselt szám kiszámítható az említett cikkben található formula alapján:

N u∗ =
ahol

q̇ 00

1
q̇ 00
d
· ·
,
Tf al − Tatl λ N ulam

(3.14)

32 kW/m2 , d a csatorna
h®vezetési együtthatója, N ulam a lamináris
4,364, Tf al a fal átlagos h®mérséklete, Tatl a

a felszínen a h®luxus a cikkben közölt mérés esetében

átmér®je, a mérésben

2

mm,

λ

a folyadék

áramlás esetén tapasztalható Nusselt szám:

folyadék-gáz elegy h®kapacitással súlyozott átlagos h®mérséklete (bulk temperature):

Tatl
ahol

P
cella Tcella Ccella vr,cella
,
= P
cella Ccella vr,cella

vr,cella

(3.15)

a cella r-irányú sebessége.

A redukált rend¶ modell eredményeib®l a fent

megadott képlet helyett egyszer¶en a cellák h®kapacitással súlyozott átlagát vettük gyelembe.

Cseppes áramlás esetén belátható, hogy ez egyezik a mérési módszer átlal

szolgáltatott eredményekkel, mert a mérés a kiáramló folyadék h®mérsékletének mérésén
alapul. A probléma a cikkben közölt méréssel az, hogy a leírt információkból a buborék, illetve a csepphossz nem határozható meg.

Figyelembe véve, hogy a magas Nusselt

számért a mikrocirkuláció felel®s, annak fajlagos hatása pedig függ a csepp méretét®l,
az eredmények nem reprodukálhatók.

Szerencsére egy korábbi cikkben a mérési ered-

mények jól dokumentáltan megtalálhatók [47]. Ebb®l kiindulva a validáció elvégezhet®.
2
Ehhez a mérési elrendezésnek megfelel®en 5 kW/m felületi h®uxust állítottunk be a 30
cm hosszú csatornában. A folyadéklm vastagságára a cikkel együtt elvégzett mérés ad

0, 5-re állítottuk be.
futásid® 48 percnek adódott,

felvilágosítást. A fázistérfogatok arányát a mérésnek megfelel®en
A redukált rend¶ modell felbontása

50 µm

volt, ezzel a

szemben a CFD modell várhatóan több, mint egy hetes futásidejével. A kapott eredményeket az eredeti pontokkal összevetve a 3.16.

ábrán jelenítettük meg és a 3.5.

táblá-

zatban tüntettük fel. A mérés bizonytalanságára a [41] cikk alapján következtethetünk,
ami körülbelül

10

%-nak adódik. Az redukált rend¶ modell hibája a mért értékekkel való

összehasonlítás alapján a mérés hibahatárán belül maradt. Ezzel a redukált rend¶ modell
termikus részét validáltuk.

32

Re
220
220
220
640
640
640
1060
1060
1060

Lcs

(mm)

3
9
30
3
9
30
3
9
30

N u∗mért
1,83
1,68
1,19
2,28
2,15
1,47
2,92
2,34
1,78

N u∗szimulált
1,95
1,73
1,26
2,38
2,26
1,35
2,98
2,24
1,89

Relatív hiba(%)
6,5
3
5,9
4,4
5,1
8,2
2,1
4,3
6,2

3.5. táblázat: A redukált rend¶ modell pontossága különböz® Reynolds számok mellett a
redukált Nusselt szám mérési ([47]) és szimulációs eredményeinek gyelembevételével

3.16. ábra: A normalizált Nusselt számok különböz® csepphosszak és sebességek esetén
mért (narancs) [47], illetve redukált rend¶ modellel szimulált (szürke) esetben

3.5. I. tézis
Új, redukált rend¶ modellt hoztam létre egyenes, hengerszimmetrikus csatornában kialakult kétfázisú Taylor áramlás termikus szimulációjához.

A modell eredményeit az

irodalomban található, zikai mérésekkel validált CFD szimulációs modellel és kírsérlettel kapott eredményekkel vetettem össze. A h®mérsékleti prolok eltérése 5% körülinek
adódott, miközben a redukált rend¶ modell két nagyságrenddel gyorsabb volt, mint az
eredeti geometriai és zikai modell szerinti CFD szimuláció.
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3.6. Konklúzió az I. tézishez
A Taylor áramlás általános áramlási tulajdonságaira támaszkodó redukált rend¶ modellt alkottunk, mely alkalmas a kétfázisú Taylor áramlás termikus modellezésére egyenes
csatornaszakaszokon. A modell eredményeit egy, az ipari gyakorlatban és a tudományos
világban is általánosan elfogadott CFD alapú, részletes modellt használó szimulációs programmal hasonlítottuk össze. Az ellen®rzéshez használt részletes geometriával adott, teljes
CFD modellhez más szerz®k munkája nyomán, kísérleti validáció is tartozik. A teszt
elrendezést, valamint az azonos CFD modell beállítását ilyen validált szimulációs elrendezések alapján alakítottuk ki [48]. Az eredményeket hat különböz® Reynolds szám esetében
grakusan szemléltettük, az eltéréseket kiszámoltuk. A redukált rend¶ modell eltérése 5%
körüli a fal menti h®mérsékleti prol tekintetében [J1,C1]. Figyelembe véve, hogy a CFD
modell kísérleti megvalósításában is legalább ekkora hibára számíthatunk, az eredmény jónak mondható. A redukált rend¶ modell hibáinak felderítésére nomabb hálófelbontást is
kipróbáltunk, ami nem hozott jobb eredményt [J2]. Az eredmények meger®sítésére hosszú
(9 mm) csatorna esetén is megvizsgáltuk a redukált rend¶ modell teljesít®képességét. Az
eredmények szerint a modell hibáját csak kis mértékben befolyásolja a csatorna hossza
[J2]. Az eltérések, valamint a kapott görbék ismeretében kijelenthet®, hogy az áramlás
f®bb vonásainak helyes beépítése sikeres volt, a CFD modell ezekben az esetekben kiváltható a redukált rend¶ modellel, miközben a redukált rend¶ modell futási ideje majdnem
két nagyságrenddel kisebb, mint az azonos feladatot ellátó CFD szimuláció futási ideje.
A fejezet végén a modell validálását is elvégeztük irodalmi adatokra támaszkodva. Ennek
alapján megállapítható, hogy a redukált rend¶ modell mind kicsi (Re=1-15), mind nagy
(Re=220-1060) Reynolds számok esetén m¶köd®képes.
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4.

Kétfázisú Taylor áramlás csatolt termikus és enzimkinetikai modellezése

A mikrouidikában, és ezzel együtt a kétfázisú Taylor áramlást modellez® redukált rend¶ modellben a legkomolyabb potenciál a biokémiai vizsgálatokkal kapcsolatban merül
fel [49], [50].

Az egyre terjed®, olcsó mikrouidikai eszközök [51] biokémiai analitikai

alkalmazásában három alapvet® probléma áll fenn:
1. hogyan lehet a mintát, és a reagenseket a megadott helyre eljuttatni, és ott azokat
például összekeverni, vagyis hogyan lehet a reagenseket manipulálni [52].
részletesebb leírás található a

2.

Err®l

fejezetben;

2. hogyan lehet a kémiai reakció végtermékének mennyiségi érzékelését megoldani [53];
3. hogyan lehet a mikrouidikai környezetben végrehajtandó reakciók jellemz® paramétereinek számítását (például: reagens veszteségek, aktivitások feltérképezése, produktum mennyiségéb®l a reagensek kezdeti koncentrációinak meghatározása) megoldani [54], [55].
Ez utóbbi ponthoz kapcsolódóan a kétfázisú Taylor áramlás esetére még nem áll rendelkezésre olyan gyors modell, amely a h®- és tömegtranszfer rátákat pontosan visszaadná.
Azonban már a kétfázisú áramlások vizsgálatának kezdeti szakaszában ismertté vált az
a jelenség, amely szerint az enzimaktivitás látszólag megn®, ha az enzimreakció olyan
gázfolyadék Taylor áramlásban megy végbe, amelynek folyadékfázisa a csatorna falát
nedvesíti [56]. A mérésekkel alátámasztott korábbi eredményeket a 4.1. ábrán tüntettem
fel. Az említett cikkben a szerz®k olyan kísérleti elrendezést használtak, amelyet legfeljebb
mini-uidikának nevezhetünk, a Taylor áramlás el®állítása ugyanakkor jó reprodukálhatósággal teljesült. A kísérleti elrendezésben a két fázis víz és nitrogén volt. Az enzimreakció
a tripszin által katalizált N-benzol-arginin-etilészter hidrolízise volt. Az enzim aktiválását a folyadékfázis h®mérsékletének emelésével érték el. A kísérlet eredményeit a szerz®k

4.1. ábra: Az enzimreakció konverziós rátájának összehasonlítása folytonos (a), illetve
különböz® keresztmetszet¶ kétfázisú Taylor áramlás esetén (b-e) [56]
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a mikrocirkuláció jelenségével, vagyis a nagy radiális tömegtranszporttal magyarázták,
azonban ennek pontos elméleti leírását nem adták meg.
A kétfázisú Taylor áramlás kísérletekkel alátámasztott hatékonyságának vizsgálatához
szükséges egy olyan modell kifejlesztése, amely a nagy radiális transzportot (mikrocirkuláció), valamint a Taylor áramlásra jellemz® egyéb tulajdonságokat (visszafolyás) gyelme
véve képes a látszólag megváltozó enzimaktivitás nyomon követésére úgy, hogy a tömegáram mellet a h®mérsékleti változások szimulációjára is képes, melyre az enzimreakciók
nagyon érzékenyek.

4.1. Elméleti és irodalmi összefoglaló a kétfázisú Taylor
áramlás csatolt termikus és enzimkinetikai modellezéséhez
Az enzimkinetikával foglalkozó mikrouidikai tudományos m¶vekben három alapvet®
folyadékdinamikai struktúrával találkozunk. Az els® a folytonos áramlást használó mikroreaktor, amelyben egyetlen fázist áramoltatnak át mikrocsatornán, illetve különböz®
alakzatú tárolókon. Ilyen esetben ebben a fázisban zajlik le a kiválasztott reakció. Az [57]
cikk tanulsága szerint egy egyenes cs®ben, lamináris áramlással lezajlódó enzimreakció hatásfoka, vagyis az az id®, ami alatt a kezdeti szubsztrátból az elérni kívánt produktum
keletkezik kisebb, mint az ugyanolyan áramú keresztmetszetében konstans sebességtérrel
rendelkez® áramlásban végbemen® folyamat hatásfoka. Ennek oka a parabolikus sebességprol, mert az egymáson elcsúszó folyadékrétegek sebessége a csatorna tengelye mentén
nagy, ezért ott a reakció térben a kiindulási ponttól jóval távolabb ér véget, mint a csatorna fala mentén, ahol az áramlási sebesség lényegesen kisebb. Ezt igazolja az [58] szerinti
méréssorozat is, amelyben enzimkinetikai vizsgálatokat hajtottak végre lamináris áramlásnál, f®képp a diúziós terjedést elemezve. Az elméleti és kísérleti munkáik alapján a
nagy molekulasúlyú anyagok  mint amilyenek például az enzimek  diúziós mozgása elhanyagolható.

Ezért a lamináris egyfázisú áramlásban megvalósuló enzimreakciók

esetében a rétegek közti diúzió nem egyenlíti ki elegend®en gyorsan a rétegek közti koncentráció különbségeket. A folytonos áramlási közeg tulajdonságai javíthatók meanderes
elrendezéssel [59], vagy passzív mikromixerek beépítésével [60], amivel radiális konvektív
transzport válik elérhet®vé.
Az enzimreakciók mérésére egy másik lehetséges mikrocsatornás elrendezés az úgynevezett droplet mikroreaktor [61], amely nagyban hasonlít az eddig Taylor áramlásként
hivatkozott áramlási formára, azonban ebben a kétfázisú áramlásban a falhoz nem tapadó
fázisban jelenik meg az enzimreakció. Ez a kiértékelést némileg könnyebbé teszi, hiszen a
dropletek ebben az esetben valóban különálló, egymással semmilyen kapcsolatba nem lép®
mikroreaktorokként üzemelnek. A megvalósítás legtöbbször egy hidrofób viv®közeggel történik, ami általában valamilyen inert olaj [62]. Az ilyen elrendezésekben az enzimkinetika
mért görbéi megegyeznek a laboratóriumi körülmények között (kémcs®ben) mért görbékkel [63], [64]. Az ilyen típusú reaktorok használatának el®nye a gyors keveredés, amely
a buborék fázisban is meggyelhet® mikrocirkuláción alapszik.

A konvektív transzfer

ráta tovább javítható meanderes elrendezéssel [65]. A droplet áramlással egyes enzimhez
csatolódó inhibitorokat már femtomól nagyságrendben kimutattak [66]. Az irodalmi példák nagy száma miatt azt mondhatjuk, hogy az enzimreakciók vizsgálatának jelenleg ez a

36

mikrouidikában bevett eljárása. A módszer hátránya, hogy a minta mellett az így létrehozott eszközhöz a viv®közeget is biztosítani kell, valamint, hogy a reagensek a fallal nem
találkoznak, így a kontaktust felhasználó mérések megvalósítása problémát okoz. Az ilyen
rendszerek kalorimetrikus analízisénél további probléma, hogy a viv®közeg h®kapacitása
nem elhanyagolható, és minthogy erre vonatkozóan az áramlás folyadékfolyadék Taylor
áramlás, a mért h®mérséklet értelmezéséhez szimuláció szükséges.
A harmadik lehetséges mikroreaktor megvalósítási elrendezés a gázfolyadék Taylor áramláson alapszik.

Ebben az esetben a vizes oldat, amelyben a reakció lezajlik, a droplet

áramlásban szerepl® viv®közeg szerepét tölti be. Ebben az áramlási formában számolni
kell a visszafolyás jelenségével, ami a folyadékfázisban axiális anyagtranszportot eredményez.

Ennek hatására önálló mikroreaktorokról nem beszélhetünk, úgy mint a droplet

mikroreaktorok esetén. Ennek ellenére ez a megvalósítás komoly potenciált rejt magában
enzimek, illetve azokhoz kapcsolódó szubsztrátok kimutatásában, hiszen a visszafolyás
nem csak nemkívánatos jelenség lehet, hanem ki is használhatjuk azt, hiszen visszacsatoló
er®sít® szerepet is betölthet. Ezzel kapcsolatos mérési eredmények publikálásra kerültek,
ahogyan a bevezet®ben említettem [56]. Mérési eredmények már mikrocsatornás elrendezés esetén is hozzáférhet®k [67], [68]. Ezek tanultsága szerint a Taylor áramlás alkalmasabb lehet mikroreaktorok létrehozására, mint a folytonos áramlás, egyrészt a nagyobb
konverziós ráta, másrészt a kisebb mérési bizonytalanság miatt [69]. Az áramlási típus
biokémiai vizsgálatok során történ® elterjedésének akadályát legf®képpen a módszer nehezen magyarázható eredményei jelentik. Van olyan mérési eredmény [70], amely szerint
a nagy távolságokba eljutó cseppek produktum koncentrációja kisebb, az enzimforráshoz közelebb elhelyezked® cseppeké viszont nagyobb, mint az el®zetesen számított érték.
Mindezen anomáliás jelenségeket a redukált rend¶ szimulációnak vissza kell tudni adni. A
tézis bemutatásakor nem csak a CFD szimulációk által szolgáltatott eredményekkel való
összeegyeztethet®séget, de az imént felsorolt a Taylor áramlásra vonatkozó eredményeket
is magyarázni fogjuk.

4.1.1. Alkalmazott módszerek
Az enzimkinetika és a Taylor áramlás kapcsolt redukált rend¶ modelljének elkészítéséhez
az alábbi jelenségek modellezése szükséges:

•
•
•

a reagensek konvekciója,
a reagensek diúziója,
a reakció id®beli lefolyása, azaz az enzimkinetika.

Ezenfelül az enzim h®termelését gyelembe véve, és azt az enzimkinetikai modellhez csatolva a mikrocsatornában az enzimreakció által el®idézett h®mérsékleti eloszlást is meghatározhatjuk.

A konvektív h®átadás modellezését az el®z® tézishez kapcsolódóan leír-

tuk, ezt nem ismételjük meg, hiszen ugyanazon eljárásokat alkalmazzuk (mikrocirkuláció,
visszafolyás), csak jelen esetben a kémiai reagensek koncentrációját leíró mátrixra is hatással van a redukált rend¶ modell hidrodinamikával kapcsolatos része.

A diúzió modellezése
A reagensek diúzióját a h®vezetéshez hasonló egyenletek írják le (2.10), így a termikus
szimuláció numerikus módszerei kisebb módosításokkal átvehet®k. A diszkretizálást követ®en eljuthatunk a (2.30) diszkretizált diúziós egyenlethez, ahol a megfelel®, diúziós
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együtthatókból képzett α mátrixot alkalmazzuk. Az iterációs eljárás konvergenciájához
D
vizsgálni kell a (2.34) egyenl®tlenséget mind a termikus, mind a diúziós problémára, és
olyan id®lépést kell választani, ami mindkét esetben kielégíti a feltételeket.

A diúziós

modell nagy eltérése a termikus modellt®l, hogy míg termikus esetben fellép valamilyen
h®átadás a csepp-buborék határfelületen, anyagáram itt nem fordul el®. Ahhoz, hogy a
határfelületen a uxus nulla legyen, az

L

mátrixokat módosítani kell. A módosítás a fali

határfeltételhez hasonlóan történik, de több eset gyelembevételével. Ezek szerint, ha az
adott (i, j) folyadékfázissal teli ponttól a gázfázis a cs® vége felé (a), eleje felé (b), vagy
tengelye felé (c) helyezkedik el:

•

Az
az

•

L1
L1

Az

i,j

i−1,j

−1-re

tagot 0-ra (a), vagy
i+1,j
tagot 1-re (a), vagy 0-ra (b) módosítjuk.

tagot

L2 †

tagot
i,j
cseréljük.

(a) és (b); és az

−1 + 1/(j − 0,5)-re

L1

(c), illetve

L2 †

i,j

tagot

1-re

(b), valamint

1 − 1/(j − 0,5)

értékre

A határok változásakor, ezeket a mátrixokat a folyadék elmozdulásával egyidej¶leg szintén
léptetni kell.

Reakciókinetikai összefoglaló
A reakciók lefolyásának id®beli elemzésével a reakciókinetika foglalkozik. Részletes leírás
található bármely zikai-kémia tankönyvben, ezért itt csak a modellezéshez szükséges
ismereteket foglaljuk össze.
A kémiai reakció létrejöttéhez a reagensek megadott energiájú ütközése szükséges.
reakcióhoz szükséges mozgási energiát

Homogén reakciótér

esetén adott

Ea -val

T

A

jelöljük, és aktiválási energiának hívjuk.

h®mérsékleten az

Ea -t

elér® molekulák aránya

(ideális gáz esetén) a Boltzmann-eloszlásból kifejezhet®:



Ea
,
Na ∼ exp −
kB T
ahol Na az aktivált molekulák száma és kB

(4.1)
a Boltzmann-állandó. Ha ehhez hozzávesszük,

hogy a találkozási valószín¶ség a térfogatban lév® molekulák koncentrációjával egyenes
arányban áll, megkapjuk a

A+B → C

sztöchiometriai egyenlethez tartozó produktum

(C ) keletkezési sebességét:



Ea
∼ exp −
dt
kB T

dcC


cA cB .

(4.2)

Az arányosság nem csak ideális gázban érvényes, így megfogalmazhatjuk Arrhenius törvényét:
dcC



Ea
= A exp −
dt
kB T


cA cB ,

(4.3)

A reakciók gyorsabb lefolyásának eléréséhez magasabb h®mérséklet, vagy alacsonyabb
aktiválási energia szükséges. A biokémiai minták esetén a h®mérséklet emelése nem elfogadható megoldás, mert a minták a legtöbb esetben tönkremennek a h®mérséklet bizonyos
határon túl történ® emelése következtében. Az aktiválási energia csökkentését katalizátorokkal érhetjük el. A biológiai katalizátorokat enzimeknek nevezzük.
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Enzimkinetika
A redukált rend¶ modellben a vizsgálandó reakció egy enzimreakció. Az enzimek által
katalizált kémiai reakciók általában magas aktiválási energiával rendelkeznek.

Az akti-

válási energia csökkenését a katalizátor által megnyitott új reakcióút révén érhetjük el.
A magas aktiválási energia-szint azt eredményezi, hogy a biokémiában szokásos körülmények között a vizsgált reakciók szinte kizárólag csak enzimek segítségével mennek végbe.
Az enzimek m¶ködése specikus, azaz legfeljebb néhány megfelel® folyamatot katalizálhatnak. Ezek az információk azért fontosak, mert így az enzimeket különösen szelektív
bioreceptoroknak tekinthetjük, ezért ezekkel analitikai mérések végezhet®k.

Michaelis-Menten modell
Az el®forduló enzimreakciókat a Michaelis-Menten modellel tanulmányozzuk, ez a legelterjedtebben használt, és legegyszer¶bb modell erre a célra. Az általunk vizsgált reakció
fajta a következ® kémiai egyenlettel írható le:

ES → E + P,

E+S
ahol

(4.4)

E az enzimet, S a szubsztrátot, ES az enzim-szubsztrát komplexet, P

a produktumot

reprezentálja. A folyamat dinamikáját a produktum keletkezési sebességével jellemezhetjük, tehát:
dcprod

vtotal =

dt

=

d[P ]

(4.5)

dt

A Michaelis-Menten-modell feltevései [71] szerint a

[P ]

produktum koncentráció kicsiny,

vagyis a produktum nem alakul vissza enzim jelenlétében sem enzimszubsztráttá, tehát

E + P → ES

reakció sebessége elhanyagolható. A másik feltételezés, hogy a szubsztrát-

koncentráció ([S]) nagyságrendekkel meghaladja az enzimkoncentrációt ([E]).
feltételek szinte minden enzimreakció esetén teljesülnek.

Ezek a

Felírhatjuk a (4.4) reakcióhoz

tartozó dierenciálegyenlet-rendszert komponensenként:
d[S]
dt
d[E]
dt

= −k1 [E][S] + k2 [ES]

(4.6)

= −k1 [E][S] + k2 [ES] + k3 [ES]

(4.7)

d[ES]
dt
d[P ]
dt

= k1 [E][S] − k2 [ES] − k3 [ES]

(4.8)

= k3 [ES],

(4.9)

k1 az E + S → ES reakcióhoz tartozó, míg k2
ES → E + P reakcióhoz tartozó sebességi állandó.

ahol

a fordított irányhoz tartozó,

k3

az

Az egyenlethez a kezdeti feltételek

általában az alábbi alakban adhatók meg:

• [P ]t=0 = [ES]t=0 = 0
• [E]t=0 = c1
• [S]t=0 = c2
Alkalmazva a Michaelis-Menten modell feltételeit a (4.4) els® reakciója er®sen jobbra tolódott, és a (4.8) egyenletben

[S]

id®függése a kis átalakulási ráta miatt elhanyagolható.
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Ekkor az enzim-szubsztrát koncentráció nem változik id®ben, mert az oda- és visszaalakulás, valamint a produktum-képzés egyensúlyt tartanak egymással. Ezzel a (4.8) egyenlet
bal oldala

0-vá

válik. Ekkor felállíthatók a Michaelis-Menten egyenletek:

k1 ([ES] − [E]0 )[S] = (k2 + k3 )[ES],

(4.10)

ahol felhasználtuk az enzimek megmaradását

[E] + [ES] = [E]0 ,

ezzel

[E]0 [S]
vtotal = [P˙ ] =
Km + [S]

(4.11)

k2 +k3
a Michaelis-Menten-konstans, a maximális sebességet vmax =
k1
k3 c1 alakban adhatjuk meg, ezek az enzimreakciók kinetikáját jellemz® mennyiségek. A

adódik, ahol

Km =

Michaelis-Menten-konstans az a szubsztrát koncentráció, amelynél a reakció sebesség éppen fele a maximális

vmax

sebességnek. A (4.6)-(4.9) egyenletrendszer megoldása, vagyis

a reakciókinetika a 4.2. ábrán követhet®. A Michaelis-Menten közelítés érvényessége csak
a stacioner szakaszban áll fenn, mert ebben a szakaszban a szubsztrátkoncentráció magasabb, mint az enzimkoncentráció.

4.2. ábra: Az enzimkinetikai reakvtánsok koncentrációjának id®beli alakulása (tipikus
példa)
A (4.6)-(4.9) dierenciálegyelnet-rendszer tagonként is megoldható iterációval az

ij pont-

ra:

[S]ij (t) = [S]ij (t − dt) + dt (−k1 [E]ij [S]ij (t − dt) + k2 [ES]ij (t − dt))

(4.12)

[E]ij (t) = [E]ij (t − dt) + dt (−k1 [E]ij [S]ij (t − dt) + (k2 + k3 [ES]ij (t − dt))

(4.13)

[ES]ij (t) = [ES]ij (t − dt) + dt (k1 [E]ij [S]ij (t − dt) − k2 [ES]ij (t − dt))

(4.14)

[P ]ij (t) = [P ]ij (t − dt) + dt · k3 [ES]ij (t − dt)

(4.15)

Az el®re lép® Euler-módszer pontosságának és konvergenciájának feltétele a megfelel®
dt id®lépés választása.

Ehhez vegyük a maximális növekményt a (4.6)-(4.9) egyenletek
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jobb oldalának második tagjaiból. Mivel

k1 , k2 ,k3

és a koncentrációk mind pozitívok, a

növekmény becsülhet®:

L = max (k1 [E]0 [S]0 ; k2 [E]0 ; k3[E]0 )

(4.16)

Ezzel megbecsültük az els® derivált értékét. A második derivált maximális értékét hasonlóan a (4.6)-(4.9) egyenletek második deriváltjaiból becsülhetjük:


M = max k12 [E]0 [S]20 ; k12 [E]20 [S]0 ; k2 k1 [E]0 [S]0 ; k1 (k2 + k3 )E0 . . . ,
ahol csak az els® egyenletb®l adódó becslések szerepelnek. Ekkor a hiba

(4.17)

t

id® elteltével

sem nagyobb, mint [72]:

M
Lt
dt(e
− 1)
(4.18)
2L
7
−5
−20
Ami gyors reakciók (pl. k3 = 10 , [E]0 = 10 ) esetén olyan kicsi id®lépést jelent (∼ 10
ket k ≤

s), amivel dolgozni lehetetlen.

Azonban megfontolva a kémiai reakciók kauzalitását, a

maximális derivált értéke legfeljebb a (4.16) kifejezés els® tagja lehet, hiszen a reakció
kés®bbi fázisai nem folyhatnak gyorsabb ütemben, mint amilyen ütemben a reagensek
el®állnak. Ezért

L = k1 [E]0 [S]0

(4.19)

értékre módosítható. Hasonló módon, a második deriváltra is becslést adhatunk:


M = max k12 [E]0 [S]20 ; k12 [E]20 [S]0 ; k2 k1 [E]0 [S]0 ,

(4.20)

E becslésekkel viszont már az összes általunk vizsgált reakció különösebb nehézség nélkül
modellezhet®.
A kémiai reakció h®termeléssel jár (exoterm reakció); a vonatkozó h®teljesítmény a produktum keletkezési rátájával arányos. Az arányossági tényez® a moláris reakcióentalpia,
így a reakció hatására bekövetkezett h®mérsékletemelkedés modellezhet® minden id®lépésben, minden cellára:

∆Ti,j (t) =

([P ]i,j (t) − [P ]i,j (t − dt)) Hr
cV

(4.21)

módon. A kémiai reakció szimulálása során igyekeztünk olyan reakciókinetikai együtthatókat és kezdeti koncentrációkat kiválasztani, amelyekkel a reakció a legnagyobb szimulált
id® esetén teljesen lejátszódik. A legnagyobb szimulált id® a mikrocsatornás szimulációk-

Re = 1 Reynolds számhoz tartozó 1 másodperc. Ehhez illeszkedik egy olyan kémiai
1000, 0, 107 sorrendben k1 , k2 , k3 -nak meg3
felel®en, ha a kezdeti szubsztrátkoncentráció 10 mmol/dm és a kezdeti enzimkoncentráció
3
10 µmol/dm . Ez a modellezett enzimreakció gyorsnak mondható, de létezik ehhez ha-

ban a

reakció, melynek reakciósebességi együtthatói

sonló, mint például a hidrogén-peroxid kataláz enzim reakciója [73].
A különálló mikroreaktorok képéb®l, amelyek valamilyen egységes

v sebességgel közleked-

nek a mikrocsatornában, megjósolható, hogy a produktumkoncentráció térbeli eloszlása
hogyan alakulhat az id® elteltével. Ehhez ki kell számítani

[P˙ ]

produktumkeletkezési se-

besség értékét a Michaelis-Menten modellb®l, ami az el®bb felvázolt enzimreakció esetében
0,01 mol/dm3 s-nak adódik. A numerikus szimulációk a fent felvázolt kinetikai együttha3
tókkal azt mutatják, hogy a reakció 99%-os konverzióig vmax = 0,01 mol/dm s sebességgel
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történik. Ekkor viszont a térbeli eloszlás a

z
[P ](r) = 10−2 τ ,
l
ahol z a tengely menti távolság
és z = vτ között érvényes.

τ

idej¶ szimuláció végén:
(4.22)

koordinátája,

l

a csatorna hossza. A kifejezés csak

z=0

A modellezés lépései
A redukált rend¶ modellben az enzimreakció által konvertált reagensek anyagmennyiségét, diúziós és konvekciós áramlását, valamint a reakció által termelt h® eloszlását
modellezzük.

Ezért a modell lépései nagyban hasonlítanak a csak termikus modellnél

leírtakhoz, ugyanolyan id®közönként történnek a konvekciós események, hiszen a rendszer
hidrodinamikája nem változott.

Ezt a rendszert egészíti ki a reakció modellje, melyet

minden egyes id®lépéssel el®re léptetünk, amivel a h®mérséklet- és a koncentrációeloszlás
is változik. Az így kialakuló eloszlások megváltozása a diúziós és a termikus egyenletek
egy-egy iterációjának megoldásával követhet®k az id®ben. A konvektív áramokat az el®z®ekhez hasonlóan a mikrocirkuláció és a visszaáramlás gyelembevételével számolhatjuk.
Ebben a modellben ez h®mérsékleteloszláson túl mindegyik résztvev® anyag egymástól
független mozgásának szimulációját is jelenti. A szimulációs algoritmus lépései tehát a
következ®k:
1. A reakció modelljét a következ® dt id®lépésre megoldjuk, így kialakítva az új koncentráció eloszlást (4.12-4.15), valamint a h®mérsékleti értékeket a (4.21) egyenlet
szerint változtatjuk.
2. Kielégítjük a határfeltételeket a fázishatárok mentén, azaz a határon a h®mérséklet,
mint egy közbens® csomóponton, a cella környezeti h®mérséklet-értékeinek h®vezetéssel súlyozott átlaga.
3. Megoldjuk a (2.28) és a (2.30) egyenleteket; ezzel a modellt egy id®lépéssel (dt)
léptetjük.
4. Adott id®pontokban (tmodell

= tn,1 ) a csatorna teljes tartalmát az áramlás irányában

tovább léptetjük.
5. A (4.1.1) szakaszban megadott diúziós Laplace-operátorokhoz tartozó anyagi paraméterek mátrixát léptetjük az új fázishatároknak megfelel® peremfeltételt megvalósítva (tmodell

= tn,1 ).

6. A bemenetnél egy cella szélességben (tmodell

= tn,1 ) felvesszük a helyes fázishatárokat

(gáz, vagy folyadék).
7. Modellezve a visszafolyást, az áramlási iránnyal szemben visszaléptetjük a megfelel®
cellákat, (tmodell

= tn,2 ).

8. A mikrocirkuláció modellezéséhez lefuttatjuk a mikrocirkulációs algoritmust (tmodel

=

tn,2 ).

Az id®skálák szétválasztása
Az el®z®ekben különféle stabilitási kritériumokat állítottunk fel.

Egyrészt a (2.28) és

a (2.30) egyenletekhez tartozó (3.2) egyenlet h®vezetési, illetve diúziós együtthatóval
képzett alakja az id®lépés fels® korlátjára fogalmaz meg egy-egy feltételt. A h®terjedésre
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vonatkozó feltétel:
dtT

≤ 0,25

cV ε 2
,
λ

(4.23)

míg a diúzióra vonatkozó feltétel:
dtD

≤ 0,25

ε2
.
D

(4.24)

Másrészt adott a kémiai reakció Euler-féle megoldási módszerének stabilitását garantáló (4.18) által meghatározott minimális dt id®felbontás.

Ezek a minimális id®lépések

nem csak a stabilitás feltételeként jelentkeznek, de a különböz® folyamatok tipikus karakterisztikus id®it (id®állandóit) is kijelölik.

Amennyiben ezek a karakterisztikus id®k

nagyságrendben különböznek, meg kell fontolni, hogy az el®z® szakasz felsorolásától eltér®en a különböz® karakterisztikus id®kkel jellemezhet® folyamatokat leíró egyenleteket
nem szimultán iterációval, azonos id®közönként, hanem különböz® id®közönként oldjuk
meg.
A 3.1. táblázatban megtalálhatóak a legfontosabb anyagi paraméterek. Ezeket a (4.23)
egyenletbe helyettesítve kiderül, hogy a h®transzport modellezéséhez a nitrogénben kisebb
−7
id®lépés szükséges, mint vízben. Az így meghatározható id®lépési limit dtT ≤ 4,4 · 10
s.
−8 2
A diúzió csak a folyadékfázisban kerül modellezésre, D = 10
m /s értékkel a subsztrát−4
ra és a produktumra. Ebben az esetben az id®lépés fels® korlátját a dtD ≤ 9 · 10
s érték
−8
3
adódik. A kémiai reakció (a már ismert tesztparaméterekkel, ∆c = 10
mol/dm hibát
−7
megengedve) egy másodpercnyi id® szimulálása vonatkozásában dtk = 2 · 10
s id®lépési
határ adódik.
Jól látható, hogy a teljes vizsgált folyamat id®ben különálló (al)folyamatokra esik szét.
Ennek következtében a szimuláció nagy mértékben gyorsítható azzal, hogy a diúziós
problémát a négy reagensre nem minden id®lépésben modellezzük. Ennek során azonban
nem feltétlenül a fent kiszámolt id®lépés-határok a korlátai, ugyanis a konvektív modellhez kapcsolódnia kell a konduktív modellnek is. Széls®séges esetet nézve, ha a diúziós
id®lépést nagyon nagynak választjuk, a mikrocirkulációs eljárás az eredeti helyzetbe áll
vissza akkorra, amikor a diúzióval számolni kezdünk. Ez pedig a mikrocirkulációs konvektív anyagtranszport teljes hiányát okozná a szimuláció során. Ezért bevezetünk egy
új id®lépési határt, ami a konvektív transzport megvalósulását igyekszik garantálni. Ehhez az szükséges, hogy a konvektív transzport szimulációjának bármely lépése el®tt az új
h®mérsékleteloszlás, illetve anyagmennyiség-eloszlás rendelkezésre álljon. Ennek alapján
azt mondhatjuk, hogy az id®lépés elegend®en kicsiny, ha a konvektív transzport id®lépése
alatt a h®átadás és diúzió a csatorna falától a tengelyig jut. Mivel a Laplace-operátor
egyetlen id®lépésben csak a szomszédos cellákra hat, az így kapott feltételek:

≤

ε

min (tn,1 ; tn,2 ) ,
rcsat
ε
dtD ≤
min (tn,1 ; tn,2 ) .
rcsat
dtT

(4.25)

(4.26)

Természetesen ezek függenek a Reynolds számtól is. Az eddigi tapasztalatok alapján az
ezen határoknál kisebb id®lépés választása már nem pontosítja tovább a modell eredményét, azonban ha a határoknál lényegesen nagyobb id®lépést választunk, az az eredményeket szignikánsan rontja.
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Kezdeti feltételek és peremfeltételek
A kezdeti feltételeket és a peremfeltételeket már nem csak a h®mérsékletre és a h®áramra, de a koncentrációra és az anyagáramra is el® kell írni. Termikus szempontból az összes
határt h®szigetel®nek tekintettük, kivéve a bemenetet. A feltételek az el®z® tézisben leírt
Laplace-mátrixokkal teljesülnek. A fázishatároknál a peremfeltételek megegyeznek az ott
leírtakkal. Kezdetben a folyadék, a gáz és a bemeneten beáramló uid h®mérséklete is

298,15 K.
A diúziós egyenlethez a peremen Neumann-típusú, zérus áramú peremfeltételt írunk
el®, ahogyan a fázishatárok mentén is. Ezt biztosítandó, a Laplace-operátort megfelel®
módon léptetjük a fázishatárokkal. Kezdetben a csatornában található folyadék minden
reagenst®l mentes.

A bementen a diúziós egyenletet ugyan zérus anyagáramra oldjuk

meg, a beáramló oldat azonban kezdetben tartalmaz enzimet és szubsztrátot is. A be3
3
jöv® szubsztrátkoncentrációt 10 mmol/dm -ben az enzimkoncentrációt 10 µmol/dm -ben
határoztuk meg.

CFD beállítások
A mikrocsatorna CFD szimulációja a hidrodinamikát tekintve megegyezik a termikus
szimulációkban használttal. A reakciókinetika szimulációjához azonban további beállítások szükségesek. A reakciót volumetrikus reakciónak tekintettük, ezzel együtt megadtuk
a reagáló anyagok legfontosabb tulajdonságait is. Mivel az oldat híg, a reagensek zikai
paramétereit azonosnak vettük a víz paramétereivel.
be, hogy az enzimszubsztrát kivételével
ja,

A moláris tömeget úgy állítottuk

AM = 18 g/mol,

az enzimszubtráté éppen duplá-

AM = 36 g/mol

legyen. Ezzel a tömegmegmaradást a reakció nem sérti. A diúziós
−8 2
együtthatókat a kis molekulák esetén DS = DP = 10
m /s-nak, míg az ezim esetében,
−10 2
annak nagy méretére tekintettel (M=10-250 kDa) DE = DES = 10
m /s-nak vettük. A
beállítások lényege, hogy így biztosan nem hozunk létre tömegforrást (moláris tömegek),
−10 2
a sebességmeghatározó diúziós állandó a szokásos D = 10
m /s nagyságrend¶. Konkrét enzim-reakció leírására nem vállalkozunk, hiszen az a fenti modellnél minden esetben
sokkal összetettebb.
A reakciókinetikai beállításoknál két reakciót állítottunk be: az egyik az
a másik

ES → E + P

E + S → ES ,

reakció. Az ANSYS Fluent programban a reakciókinetikai együtt-

ható a (4.2) egyenletnek megfelel®en adható meg. Mivel a h®mérséklet változása kicsi, a
reakció h®mérsékletfüggését sem a redukált rend¶ modellben, sem az ANSYS Fluent szimulációban nem vettük gyelembe. Ezt úgy értük el, hogy az aktiválási energiát zérusnak
választottuk, és csak a lineáris együtthatót (A) adtuk meg. Ez az els® reakció esetében
k1 = 1000, a második reakció esetében pedig k3 = 107 érték¶ volt. A k2 paraméter értékét
zérusnak vettük, így a ES → E + S irány nem valósul meg a szimulációban. Ennek a
−4
ktív enzimreakciónak a Michaelis-Menten-konstansa KM = 10 , maximális konverzi˙ ] = 0,01 mol/dm3 s. A reakcióh® megadásához minden, a szimulációban
ós sebessége [P
szerepl® vegyület standard keletkezési entalpiáját meg kell adni.
Azt mondhatjuk, hogy az átlagos reakcióh® biokémiában az ADP→ATP reakcióh®je és
az AMP→ATP reakcióh®je között van, ahol az AMP, ADP, ATP az adenozin-mono-/di/trifoszfátot jelöli. Ezek a biokémiai folyamatok során a legtöbb esetben az energiatároló
szerepet játszák. Az ATP-ben ilyen módon tárolt fajlagos energia értéke

30,5 és 45,6 kJ/-

mol, attól függ®en, hogy az ADP-vé, vagy AMP-vé redukálódik. A valós enzimreakciók
h®hatása azonban ett®l lényegesen eltérhet, egyrészt például a szénsav-anhidráz esetén
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306 kJ/mol

tapasztalható, egy átlagos reakció a glükóz-6-foszfatáz közrem¶ködésével

16,7

kJ/mol-t eredményez, míg a csak szerkezeti változásokat okozó enzimeknél ennél sokkal
kisebb fajlagos reakcióh® tapasztalható, például a glükóz-6-foszfát izomeráz által katalizált glükóz-fruktóz átrendez®dés mindössze

1,7 kJ/mol-t

igényel. Annak érdekében, hogy

a kapott h®mérséklet-emelkedési eredmények reálisak legyenek, minden olyan veszteség ellenére, amivel most nem számolunk, a modellezett enzimreakcióhoz tartozó fajlagos reakcióh®t

Hr = 20,1 kJ/mol-nak vettük.

Az ebb®l adódó reakcióh®t a produktum keletkezési

entalpiájaként adtuk meg (negatív el®jellel), míg a többi reagens keletkezési entalpiáját
zérusnak állítottuk be.

4.2. Eredmények és hibaszámítás
Ahogy az el®z® fejezetnél is, a redukált rend¶ modell eredményeit az ANSYS Fluent program által szolgáltatott multizikai modell eredményével vetettük össze. A CFD modell
beállításainak hidrodinamikai része természetesen változatlanul a validált [41] Gupta

társai

és

által írt [42] cikknek megfelel®en alakult. Az enzimreakció beállításainál követtük

a [48] beállításait azért, hogy az ott szerepl® kompakt modell pontosságát és hatékonyságát össze lehessen vetni a redukált rend¶ modell hatékonyságával.

4.2.1. A redukált rend¶ modell teljesítménye
Az ANSYS Fluent program és a redukált rend¶ modell hatékonyságának összevetésére
mindkét esetben kiszámítottuk, hogy mennyi id® alatt képes egy másodperc szimulálására a mikrocsatornában. Mindkét modell esetében az enzimreakció, a négy komponens¶
diúzió és a h®mérséklet került modellezésre. A CFD szimulációk során az el®z® tézisnél megadott szimulációs hálót és beállításokat használtuk. A redukált rend¶ modellnél
−6
a karakterisztikus id®k szétválasztásához a diúzióhoz tartozó id®lépést dtD = 2 · 10
−7
s-nak, a termikus részhez tartozót dtT = 3,33 · 10
s-nak, a kémiai reakció szimulációjá−7
hoz tartozó id®lépést dtreak = 2 · 10
s-nak választottuk, ezek a használt Reynolds szám
tartományban kielégítik a (4.25) és (4.26) egyenleteket.

3 − 4,5 · 106
1 − 1,5 · 105 má-

Az ANSYS Fluent szimuláció végrehajtási ideje a megadott beállításokkal
másodperc (11,5 hónap), míg a redukált rend¶ szimuláció futási ideje
sodperc volt (1 nap). Az eredményeket egy Inter Core i5 760

6

4

magos processzorral és

GB RAM-mal felszerelt számítógépen értük el. A CFD szimulációt az ANSYS Fluent

progarm 14.0 verziójával végezteük, a redukált rend¶ modellt MATLAB 2013a használatával implementáltuk.

4.2.2. A redukált rend¶ modell eredményei különböz® Reynolds
számok esetén
A redukált rend¶ modell és az ANSYS Fluent segítségével kapott szimulációs eredményeket a 4.4. ábrán jelenítettük meg a fali koncentrációs és h®mérsékleti prolokat ábrázolva.
A redukált rend¶ modell eredményei a grakonok alapján viszonylag jónak mondhatók
a megadott Reynolds szám tartományon, habár a koncentráció prolok esetén mindhárom esetben a csatorna harmadánál komolyabb eltérés mutatkozik. Ennek legf®bb oka,
hogy a redukált rend¶ modell esetén a buborék és a fal közötti sebességtér modellezése
elnagyolt. Ez leginkább a szimuláció hálófelbontásából adódik, bár megjegyzend®, hogy
az ANSYS Fluent által számolt sebességtér ebben a térrészben kaotikus, ami kétséget
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4.3. ábra: A sebességtér a buborék és a fal között az ANSYS Fluent programmal
számítva

Re = 1

(fels®) és

Re = 5

(alsó) esetben

ébreszthet a lokális eredmények megbízhatóságával kapcsolatban, ahogyan az a 4.3. ábrán is látható. Ez ugyanaz a jelenség, amit a 3.6. ábra kapcsán is említettünk az el®z®
fejezetben. Feltételezhet®, hogy ezekben a térrészekben az ANSYS Fluent program által
számolt eredmények lokálisan hibásak. Ez a hiba azonban a hidrodinamikai szimulációban
jelentkezik, és nem a diúziós, vagy termikus modellben. Jogos a kérdés tehát, hogy miért
csak az anyagmennyiség eloszlásban látszik komolyabb különbség? A válaszhoz vegyük
gyelembe a termikus és a diúziós hatások karakterisztikus idejét az adott rendszerben:

τterm =

CV 2
r = 0,18
λ

τdif f =

1 2
r = 2,62
D

s

(4.27)

s

(4.28)

A kett® közti különbség mutatja, hogy míg kondukcióval a h® gyorsan terjed, a reagensek
diúziója lassabb folyamat. Ennek eredményeképpen a lokális hidrodinamikai pontatlanságból adódó hibák, amelyek nem érintik az anyag-, vagy energiamegmaradást, termikus
esetben gyorsan átlagolódnak, a reagensek diúziója esetében pedig lassabban. az ANSYS
Fluent program esetében ezt a hibát csökkenteni lehet a szimulációs háló nomításával,
ahogyan a [48] cikkben közölt esetben is tettük, azonban az ott leírt modell futási ideje
több hónap (>3) szimulált másodpercenként.

Ezért ez az eljárás összehasonlító vizs-

gálatokra csak korlátozottan alkalmas, s¶r¶ szimulációs háló felvétele esetében egy-egy
elfogadható megoldásra  a tapasztalatok alapján  egy szokásos személyi számítógé1

pen történ® futtatás esetén akár több mint fél évet is várni kell . Ezért bár kevésbé pontos,
de a ritkább (3 µm-es tengely menti) felbontást alkalmaztuk az összehasonlítás során.

1 Szuperszámítógépen

futtatva természetesen a végrehajtási id®k jelent®sen kisebbek lehetnek.
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4.4. ábra: A h®mérsékleti prol (bal) és koncentráció eloszlás (jobb) a csatorna falán
ANSYS Fluent (kék, folytonos görbe) használatával valamint redukált rend¶ modell
használatával (piros, szaggatott, pontozott görbe),
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Re = 37

4.5. ábra: Az eredmények h®mérsékleti térképként ábrázolva a redukált rend¶ modellb®l
(felül), és a CFD modellb®l (alul)

Re = 5

Az eltéréseket az ANSYS Fluent program és a redukált rend¶ modell eredményei közti
szórással becsültük a koncentráció esetére:

N
1 X
(cFluent (xi ) − cROM (xi ))2
σ =
N i=1
2

Errσ = PN

i=1

(4.29)

σ2

(4.30)

(∆cFluent (xi )/N )

A h®mérsékleti adatok eltérését az eddigieknek megfelel®en a

Errσ = PN

i=1

σ2

(4.31)

(∆TFluent (xi )/N )

kifejezéssel állapítottuk meg. A számított szórás és a relatív eltérés értékei a 4.1. táblázatban találhatóak a produktumkoncentrációkra. A kialakuló h®mérsékleti értékek eltérései
a 4.2. táblázatban találhatóak.
A kialakuló h®mérsékleti térképek a 4.5. ábrán hasonlíthatóak össze. Azt a meggyelést
tehetjük, mintha a hiba csökkenne a Reynolds szám csökkenésével.

Ennek belátásához

azonban nincs elegend® összehasonlítható adat.

4.2.3. Különböz® modellek összevetése
A mikrocsatornában létrejöv® enzimreakciókat több módon is modellezhetjük a szokványos CFD szimuláción kívül. Az egyik lehet®ség a (4.22) által adott analitikus közelítés.
Egy másik lehet®ség, hogy az enzimreakció h®termelését el®re deniáljuk, és azt egy termikus kompakt modellel igyekszünk megoldani [48]. A harmadik lehet®ség a fent bemutatott
redukált rend¶ modell alkalmazása, amelyen belül használhatjuk a fent ismertetett négykomponens¶ diúziós modellt részletes kémiai reakciómodellel, de akár próbálkozhatunk
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Re

σ2

(mol/dm3 )2 Koncentrációemelkedés
(mol/dm3 )

3,79 · 10−9
9,69 · 10−10
1,36 · 10−9

3
5
7

6,60 · 10−4
3,16 · 10−4
4,34 · 10−4

Relatív hiba(%)
9,11
9,84
8,50

4.1. táblázat: A redukált rend¶ modell által számított koncentráció értékek hibája a
mikrocsatorna falán, különböz® Reynolds számok mellett

Re
3
5
7

σ2

(K2 )

9,01 · 10−8
2,16 · 10−8
2,58 · 10−8

H®mérsékletemelkedés (K)

Relatív
(%)

3,17 · 10−3
2,03 · 10−3
2,29 · 10−3

9,46
7,24
5,51

eltérés

4.2. táblázat: A redukált rend¶ modell h®mérsékleti értékeinek eltérése a részletes
modell eredményeit®l mikrocsatorna falán, különböz® Reynolds számok mellett

a Michaelis-Menten közelítés használatával is.
Ez utóbbi esetben a produktum keletkezési sebessége a (4.11) kifejezés alapján csak a
szubsztrátkoncentrációtól függ, így elegend® csak két komponens (szubsztrát, prodoktum) diúzióját és advekcióját szimulálni.

Ez nyilván egy egyszer¶sítést jelent a teljes

redukált rend¶ modellhez képest.
Az "analitikus" becslés hibájának megállapításához vegyük sorban a modellezett csatornában a különböz® id®pontokban, különböz® Reynolds számok esetén kapott eredményeket! A maximális koncentrációkat a szimulációs paraméterekkel együtt a 4.3. táblázatban
foglaltuk össze.
Az ANSYS Fluent programmal számított, illetve a redukált rend¶ modellel becsülhet®
maximális koncentrációk eltérése kicsi, a maximális koncentrációkat a három számítási
mód esetén a 4.6. ábrán jelenítettük meg. Jól látható, hogy az egyszer¶ becslés értékei
nagy eltérést mutatnak a redukált rend¶ modellel, illetve a részletes modellel végzett szimulációhoz képest, de a két másik modellel kapott eredmények eltérése kicsi. A MichaelisMenten modell beépítése a redukált rend¶ modellbe ugyancsak komoly hibát okoz mind
a produktumkoncentrációt, mind a h®mérsékletet tekintve. Az eredmények a 4.7. ábrán
láthatók. A Michaelis-Menten modell nagy eltérését az el®zetes kalkuláció pontatlanságával együtt az okozza, hogy a visszafolyásból adódó enzimhígulást nem veszi gyelembe.

Re sebesség
(mm/s)
3
5
7

8,3
14
19

Szimulált
(ms)
282
144
120

id® Maximális
koncentráció
(µmol/dm3 )
1300
587
714

4.3. táblázat: A szimulációs beállítások és maximális produktum koncentráció értékek
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4.6. ábra: A szimulált és a (4.22) alapján számított koncentráció értékek összehasonlítása

Taylor áramlás esetén azonban, a pontos modell eléréséhez a hígulás gyelembe vétele
feltétlenül szükséges.

Tehát az enzimreakció számításánál az enzimkoncentráció válto-

zás hatását gyelemmel kell követni. Azt, hogy ez mennyiben befolyásolja a szimuláció
eredményét, úgy vizsgálhatjuk, hogy a Michaelis-Menten modellt módosítjuk:

vtotal = [P˙ ] =

[E][S]
,
Km + [S]

(4.32)

ahol a kezdeti enzimkoncentrációt a valós enzimkoncentrációra cseréltük.

A 4.7. ábrán

látható, hogy az enzim diúziójának és konvekciójának nyomon követése nagymértékben
javítja a szimuláció pontosságát, habár a futási id® csökkenése nem jelent®s, lévén, hogy
három komponens diúzióját így is követni kell. A kompakt modell esetében, ami alapvet®en nem erre a célra született, már korábban megállapítottuk, hogy az el®re deniált
h®termelés nagy hibát okoz a rendszerben.
A felvázolt modellek analizálása végül is megmagyarázza az [56] és a [67] által leírt
inkonzisztens eredményeket. Egyrészt a visszafolyás a kezdetben a csatornában elhelyezked® reagensmentes folyadékkal hígítja az azt követ® cseppek enzimtartalmát, másrészt
a további cseppeket az útközben felvett produktummal dúsítja, így a vártnál bizonyos
feltételek mellett alacsonyabb, bizonyos feltételek mellett magasabb produktumkoncentráció tapasztalható. Ezért az enzimreakciók pontos modellezéséhez Taylor áramlás esetén
a cseppek közti kapcsolat gyelembe vétele elengedhetetlen.

4.3. II. tézis
Új, redukált rend¶ modellt hoztam létre, amely képes egy egyenes, hengerszimmetrikus
csatornában kialakult kétfázisú Taylor áramlás cseppjeiben, mint mikroméret¶ reakciókamrákban lezajló enzimreakciónak, a reagensek diúziójának és a felszabaduló reakcióh®
terjedésének szimultán szimulációjára. A redukált rend¶ modell sebessége az eddig használt CFD szimulációkhoz képest legalább harmincszoros gyorsulást mutat. Az eredményeket tekintve a redukált rend¶ modell alkalmazása a vizsgált Reynolds szám tartományon
mintegy 10% eltérést okoz a részletes modellel végzett szimulációhoz képest.
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4.7. ábra: A h®mérsékleti prol (bal) és a koncentráció eloszlás (jobb) a csatorna fala
mentén, Michaelis-Menten modell (piros, szaggatott, pontozott görbe), enzimkövet®
Michaelis-Menten modell (zöld, szaggatott, pontozott görbe), valamint az ANSYS
Fluent program használatával (kék, folytonos görbe),
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Re = 37

4.4. Konklúzió a II. tézishez
A Taylor áramlás legf®bb tulajdonságait (a mikrocirkulációt és a visszafolyást) felhasználva, egy redukált rend¶ modellt hoztunk létre egy mikrocsatornában lezajló kapcsolt
termikus, diúziós és enzimkinetikai folyamatok együttes szimulációjára [J3]. A modellt
kipróbáltuk teljes enzimkinetikai, Michaelis-Menten, és módosított Michaelis-Menten közelítéssel is. Az eredmények azt mutatták, hogy az enzimkoncentráció követése, valamint
a visszafolyás leírása különösen fontos egy ilyen modell megalkotásánál [C3].
A teljes reakciókinetikai modell tekintetében az összehasonlítást az ANSYS Fluent program segítségével végeztük, a két modell eredményeinek különbségéb®l hibát számítottunk,
mind a h®mérsékleti prol, mind az anyagmennyiségi adatok tekintetében. A hiba mind-

10% alattinak adódott a Re = 37 tartományon belül. Figyelembe véve a
3040-szeres futásid® csökkenést, a redukált rend¶ modell használhatónak bizo-

két esetben
jelent®s,

nyult. Az eredmények azt mutatják, hogy mikrocsatornás kaloriméter a kis h®mérsékletemelkedés miatt nem létesíthet®. Tipikus esetben a h®mérséklet emelkedés néhány mK
nagyságrend¶, aminek a detektálása az eredeti tervek szerint lehetetlen.
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5.

Hálózatredukciós eljárás használata
konvektív h®transzport modellezésére

A félvezet® eszközök h¶tése napjaink egyik vezet® kihívása a mikroelektronikában, hiszen
a 3D integrált áramkörök elterjedésével, a csíkszélesség csökkenésével, valamint az integrációs fok emelkedésével az elektronikában használatos eszközök teljesítménys¶r¶sége növekszik, ami sz¶k keresztmetszetet jelent az integrációs fok további növelése szempontjából.
Ezt a problémát fejlett h¶tési eljárások bevezetésével kezelhetjük [74] [75], aminek egyik
példája az úgynevezett termikus TSV-k (through-silicon vias) kialakítása [76]. A termikus
viák alkalmazása azonban nem mindig vezet kielégít® eredményre. Egy 3D struktúrában
a rossz h®vetezt®képesség¶ távtartó rétegek közé beágyazott félvezet® lapkák belsejében
kialakuló forró pontok h¶tése így nehézkes, nem kielégít®. Ezért több kutató csoport is
[77], [78], [79] vizsgálta az aktív félvezet® lapkák hátoldalán kialakított mikrocsatornás
h¶tési megoldásokat. Az ilyen mikrouidikai megoldások el®nye, hogy a keletkezett h®t a
disszipáló áramköri elemt®l közvetlenül a környezet felé tudjuk átadni. Tehát a disszipáló
elem és a h¶t®eszköz integrálásával a chipen belüli, jellemz®en a forró pontok keltette
laterális h®mérsékleti gradiensek nagymértékben csökkenthet®k. Az ilyen integrált mikrocsatornás h¶tési módszerek vizsgálatával foglalkozó cikkek többnyire a mikrocsatornák
áramlástani kérdéseit taglalják és kevéssé foglalkoznak az IC lapkák részletes h®mérsékleteloszlására gyakorolt hatásával.

Ez indokolta azt, hogy olyan modell kidolgozásával

foglalkozzunk, amely illeszkedik a BME Elektronikus Eszközök Tanszékén korábban kidolgozott, a digitális IC-k termikus-funkcionális ko-szimulációja (az ún.

logi-termikus

szimuláció) során használt egyik termikus szimulációs program (a SUNRED program [7])
megoldó algoritmusához annak érdekében, hogy a mikrocsatornás h¶tési megoldásoknak
a lapka h®mérsékletre gyakorolt hatását gyelembe tudjuk venni. [80])
Az imént leírtaknak megfelel®en a mikrocsatornás h¶tési technika sok szempontból került
vizsgálat alá az elmúlt évtizedben. Ezeknek a kutatásoknak leginkább az áramlási tulajdonságok feltérképezése volt a célja, úgy mint a nyomásesés, vagy a sebességprol [81]. A
modellezés általában CFD szoftverek segítségével történik; a kapott eredmények méréssel
(nyomás, ill. áramlási sebesség mérése) validálhatók. A CFD modellek segítségével további tulajdonságok is modellezhet®k, úgy mint az áramló közeg h®mérsékletének helyfüggése,
a lokális h®átadás mértéke [82], illetve a h®ellenállás  utóbbi azonban nem egyértelm¶,
különösen akkor, ha nem a félvezet® lapkák átlagos h®mérsékletét, hanem azok részletes
h®mérsékleteloszlását tekintjük. Egyes esetekben azonban, amikor egy diszkrét félvezet®
eszköz és a környezet közötti h®vezetési útba van egy mikrocsatornás h¶t®eszköz beiktatva, a h®ellenállás, ill. a termikus impedancia jól deniálható és közvetlenül is mérhet®,
és így a különböz® analitikus, ill. numerikus szimulációs modellekkel kapott eredmények
ellen®rizhet®k is [83], [84], [85].
A szokásos CFD szimulációk mellett az elektronikában megszokott módon megjelentek
a kompakt modellezési technikák is. Ezek el®nye, hogy a termikus viselkedést jól reprezentálják, gyorsak és az elektronikai modellekkel (pl. tranzisztor szint¶ Spice net-listával)
egyszer¶en összekapcsolhatók. A tézis témája is egy olyan kompakt modell kialakítása,
ami hatékonyan képes a konduktív és konvektív termikus hatásokat együtt modellezni oly
módon, hogy a konvektív h®átadáshoz is egy ekvivalens konduktív modellt rendel, így a
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mikrocsatornákban áramló h¶t®közeg hatása egy pusztán konduktív problémákat kezel®
(azaz csak a h®vezetés Fourier egyenletét megoldó) szimulációs programmal is szimulálható. Az általam kidolgozott, a mikrocsatornás h¶tés hatását leíró ekvivalens konduktív
modell egyik sajátossága az, hogy szorosan illeszkedik a már fent említett, a véges dierenciák módszerének megfelel® numerikus modellt a szukcesszív hálózat redukció (sucessive
node/network reduction  SUNRED) módszerével megoldó algoritmushoz.
A SUNRED algoritmus alapja az az észrevétel, hogy egy ellenállás háló csomópontjainak
száma csökkenthet®, ha a nem peremen elhelyezked® csomópontokra csillag-delta átalakításhoz hasonló transzformációt végzünk.

Ezzel a módszerrel hatékonyan kezelhet®k

többek között termikus, és kapcsolt elektro-termikus problémák is: [86], [7], [87], [88]. Az
utóbbi id®ben a SUNRED programot használták a bevezet®ben említett TSV-k hatásának elemzésére, az eredmények a [89] cikkben találhatók meg. Logi-termikus szimulációra
a [90] cikkben találhatunk példát, de alkalmazható konvektív h®transzport modellezésére
is [C5].
A modell ellen®rzését két megközelítésben végeztük el. Az egyik esetben egy egyszer¶
csatorna vizsgálatát végeztük el az ANSYS Fluent program és SUNRED algoritmusba
illesztett modell segítségével.
hattuk.

Ezzel a számítások eredményét részletesen is megvizsgál-

A másik egy, a tanszéken fejlesztett mikrocsatornás h¶t®eszköz karakterizáló

mérésének [83], és ugyanennek az eszköznek a SUNRED algoritmusba illesztett modellel kapott eredményének az összevetése, ami szilárd alapot nyújt a modell helyességét
illet®en.

5.1. Elméleti és irodalmi áttekintés a konvektív
transzport kompakt modellezéséhez

5.1. ábra: Áramgenerátoros (3D-ICE) kompakt modellezési technika
A hidrodinamikai és termikus kompakt modellezési kérdéseket együtt vizsgáló irodalom
legnagyobb része az áramgenerátoros leírásmódot preferálja [80]. Ez a technika a konvektív áram leírására vezérelt áramgenerátorokat használ, ahogyan az az 5.1. ábrán is látható.
Ebben az esteben a konvektív áramot reprezentáló generátor árama a csomópontok h®mérsékletének függvénye, vagyis a h®mérséklet-különbség vezérli az áramgenerátort.
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A

3D-ICE program tranziens termikus szimulációt hajt végre, sebessége legalább két nagyságrenddel nagyobb, mint a hagyományos CFD modelleké és pontossága 3,4% a részletes szimulációhoz (CFD) képest [80].

A modell kés®bbi verziójánál a pontosság ugyan

rosszabb (10%), de a sebesség még egy nagyságrenddel nagyobb. A modell részletei megtalálhatók a [91] cikkben. Az ilyen rendszerek rend-redukciója nehéz, mert a generátor
árama pont azon csomópontoktól függ, melyeket szeretnénk eliminálni. A továbbiakban
látni fogjuk, hogy az ilyen rendszer helyett felállítható csupa ellenállásból álló hálózat is
a konvektív hatások konduktív modellezéshez.
Egy másik megközelítés, hogy a csatornában folyó uid h®mérsékletét végállapotban egy
telít®dési görbével becsülhetjük, amivel a konvektív transzport ellenállása megadható.
Ezt a megközelítést a tanszéki kollégáim választották, els®sorban Bognár György, Takács
Gábor és Szabó Péter [83], [84], [85]. Jelen tézis szempontjából ezek a publikációk azért is
fontosak, mert az imént említett szerz®k a számítási eredményeket méréssel is alátámasztották. Modelljük eredményei a mérési eredményekkel jó egyezést mutat(a hiba kisebb,
mint 5%). Mi is ezt a mérést használjuk fel a saját modelleink alátámasztására is. Szerencsés lenne a konvektív modellt úgy felépíteni, hogy abban csak ellenállások szerepeljenek,
mivel erre a SUNRED algoritmus könnyen illeszthet®.
Miután áramló közeget szeretnénk modellezni, a hidrodinamikai kérdések megválaszolása két szempontból fontos. Egyrészt alá kell támasztani, hogy a folyadék áramlását leíró
egyenletek a mikro-skálán is érvényesek, másrészt a tervezéshez fontos ismerni, hogy a
csatorna felület-térfogat hányadosát milyen értékig lehet növelni anélkül, hogy a mikrouidikai rendszer jelent®s h®t termelne a viszkózus er®k következtében.

Az els® kérdés

megválaszolására egy összefoglaló cikk is született [92], amely szerint a mikrocsatornákban
a folyadékdinamika egyenletei úgy érvényesülnek, mint makro-rendszerek esetén. A [92]ban közölt eredmények több kísérleti vizsgálattal alátámasztottak. Ennek alapján a CFD
modellezés, ami a Navier-Stokes egyenleten alapul, továbbra is érvényes és használható
eljárás a ma szokásos mikrocsatornák mérettartományában, habár a szokásosnak tekinthet® határfeltétel, miszerint a folyadék sebessége a fal mentén zérus, az újabb kutatási
eredmények szerint nem teljesül maradéktalanul [54], [93]. Ezek az eektusok azonban a
gyakorlati felhasználást csak nanométeres skálán érintik. Ezzel együtt felmerült a kérdés,
miszerint a folyadék-fal termikus kölcsönhatás is megváltozik-e akkor, amikor a folyadékdinamikai peremfeltétel érvényét veszti. Az erre vonatkozó molekuladinamikai számítások
szerint [94] a fal közvetlen (néhány nanométeres) környezetében valóban meg kell jelennie egy lépcs®s átmenetnek a h®mérsékleti értékekben, miközben a csatornába belépünk.
Ez a hirtelen átmenet a mikroskálán modellezett értékeket is kis mértékben befolyásolja
[95]. Az ebb®l adódó hiba azonban tipikus esetben nem haladja meg a 2% körüli értéket, és a kész modell esetén a sebességprol változtatásával korrigálható. Ez nem jelenti
azt, hogy a hidrodinamika mikrocsatornabeli modellezése ne lenne kihívás, hiszen ha az
egyenletek azonosak is a makroszkópikus megfelel®ikkel, a felületi er®k aránya a szokásosnál nagyobb, így a különböz® megoldási stratégiák között néhány százaléknyi eltérés
mutatkozik [96].

A jelen fejezethez kapcsolódó szakirodalom cikkeinek egy másik cso-

portja a termikus kompakt modellezéssel foglalkozik. Ezek közül els®sorban a SUNRED
algoritmust részletezzük.

A kompakt modellek f®szerepl®je a termikus vezetési mátrix

(Y ). A vezetési mátrix a csomópontok (elemek) közötti kapcsolatot deniálja, amelynek
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1

segítségével a csomóponti h®mérsékletek megkaphatók . Erre a mátrixra a termodinamikai törvények következtében néhány megszorítás is vonatkozik, azaz a sor- és oszlopösszeg
nulla és pozitív denit [97], [98]. A kompakt modellek csomópontjainak és a köztük megjelen® kapcsolatok deniálásának két módja van. Az egyik, hogy a lokális h®ellenállást
és a h®kapacitást az anyagi paraméterekb®l megállapítjuk és ezzel a valamilyen szabály
szerint felvett csomópontok közti kapcsolatot deniáljuk. Ebben az esetben a modellez®
felel®ssége, hogy melyik anyagrészt milyen térbeli felbontással és milyen alakzatokra osztva modellezi. Ennek eredményeképpen az ilyen modellek általában nem optimálisak, és a
tervezés fázisában használatosak [99]. A másik lehet®ség, hogy a tranziens termikus válaszból a különböz® módon viselked® lényeges részeket egy-egy csomóponttal modellezzük
[100], [101]. A termikus válasz és a termikus struktúra-függvény mérésére kész mér®berendezés áll rendelkezésre (MicReD T3ster), amivel a különböz® h®utak rész-h®ellenállásai és
rész h®kapacitásai meghatározhatók [102, 103], akár 20%-os pontossággal [104]. A fejezet
tárgyát képz® modell egyik alátámasztása éppen egy ilyen méréssel való összevetés lesz.

5.1.1. A konvektív energiatranszport kompakt modellje
A Navier- Stokes egyenlet (2.18) alapján a mikrocsatornában kialakuló sebességprolt lényegében ismertnek tekintjük.

A kérdés a továbbiakban az, hogy az áramláshoz

kapcsolódó konvektív energiatranszporthoz milyen (analóg) hálózati ekvivalens modellt
felelthetünk meg úgy, hogy egyrészt az ilyen modellel számolt energiatranszport a valós
konvektív h®áramot megfelel®en adja vissza, másrészt abban csak rezisztív elemek szerepeljenek. Ehhez el®ször is a konvektív h®áram kifejezését kell megadnunk, ami az
cellába a szomszédos (i

− 1)

Iconv,i

az

i.

(5.1)

csomóponton a konvektív h®áram,

áramlási sebesség az

i.

jel¶

cellából érkez® h®árammal egyezik meg:

Iconv,i = cV vi Ai (Ti − Ti−1 ),
ahol

i

csomópontban,

Ai

cV

a fajlagos h®kapacitás,

vi

az

a csomóponthoz tartozó felület (a konvekció

irányában). A továbbiakhoz jobban illeszkedik egy olyan egyenlet, amit közvetlenül a csomópontokra írunk fel. Ehhez tegyük fel, hogy az áramlás irányában két cella (csomópont)
távolsága dx, az áramlás sebessége ezen a ponton

x irányú és értéke v1 .

Ebben az esetben

a konvektív h®uxust az alábbi alakban adhatjuk meg:

Iconv =

cV Vcella (Tn − Tn−1 )
cV Vcella (Tn − Tn−1 )
=
v1 ,
dt
dx

(5.2)

ahol most dt-vel jelöljük azt az id®tartamot, ami alatt a folyadék dx távolságot megtesz,

(n − 1)-edik cella h®tartalmát átszállítja az n-edik cellába, miközben ugyanezen
id® alatt az n-edik cella h®tartalma már a következ® cellába vándorolt. A h®mérsékletkülönbség az (n − 1)-edik, és az n-edik cella között ∆T , ami arányos a létrejött h®árammal.

és így az

Ezért a konvektív h®áramot helyettesíthetjük egy ellenállással:

Rconv =

∆T
dx
=
Iconv
cV Vcella v1

(5.3)

Természetesen a gondolatmenet általánosítható arra az esetre is, ha az áramlás iránya nem
párhuzamos a felvett koordinátatengelyekkel, ekkor a sebességvektornak csak a tengely

1 Ez
rében

az elektromos áramkörök szimulációja során általánosan használt csomóponti potenciálok módszealkalmazott vezetési mártrix, ill. admittancia mátrix megfelel®je.
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irányú vetületét használjuk:

Rconv =
ahol

φ

∆T
dx
=
,
Iconv
cV Vcella |~v |cos(φ)

(5.4)

a sebesség iránya és a csomópontok távolságára illesztett vektor által bezárt szög.

5.1.2. Id®ben változó ellenállás-hálózat modell
A konvektív h®transzportnak a fenti ellenállásokból álló modellje jól adja vissza a h®mérsékleti értékeket az áramlás irányában, azonban, minthogy a h®ellenállásból álló hálózatok
reciprok hálózatok, természetszer¶leg a fenti módon deniált h®ellenálláson a h¶t®közeg
áramlási irányával ellentétes irányú (konvektív) h®áram is lehetséges. Ez a hatás kiküszöbölend®, hiszen a h¶t®közeg áramlásával ellentétes irányú h®átadás nem lehetséges.
A problémát legkönnyebben úgy érthetjük meg, hogy gondolatban veszünk egy csatornát, aminek bemenetére a csatorna falával egyez® h®mérséklet¶ anyagáramot írunk el®.
Ha most a csatornán belül bárhol h®t generálunk, az a csatorna mentén a valóságban az
áramlás irányának megfelel® irányban továbbítódik, vagy legalábbis az áramlási sebesség
értékének függvényében az áramlási irányba tolódik. Ha azonban egy (h®)ellenállásokból
álló reciprok hálózattal próbáljuk meg ezt a jelenséget modellezni, az ilyen hálózatba betáplált h® a csatorna mindkét irányában azonosan terjedne. Ezért egy megfelel® kompakt
modell le kell írja a konvektív h®átadás nem reciprok jellegét is. Elektromos hálózatok esetében a nem reciprok hatásokat vezérelt generátorokkal lehet leírni. Tipikus nem reciprok
viselkedés¶ alkatrészek a tranzisztorok; mind a bipoláris, mind térvezérelt tranzisztorok
ekvivalens modelljei áram-, vagy feszültségvezérelt áramgenerátorokon alapulnak [105].
A konvektív áramok leírására egy sor érdekes megoldás született a tanszéken az elmúlt
évek során. Az els® ilyen a konvektív áram kapcsolt kapacitásokkal való leírása Ender Ferenc munkája nyomán [106], ahol is a h®áramot úgy modellezi, hogy a h®kapacitásokban
tárolt h®mennyiség csomagokat egy alkalmasan választott frekvenciával lépteti a kapacitáshálózat mentén. Takács Gábor ugyanakkor vezérelt (h®)áramgenerátorokkal oldotta
meg a feladatot, amit azóta sikeresen beépített a SUNRED algoritmusba is [C5]. Ebbe
a sorba illeszkedik a most következ®, általunk felállított modell, amit id® variáns rezisztív modellnek nevezünk. A megoldások sokszín¶sége végül is inkább az interpretációban
jelentkezik, hiszen a megoldandó egyenletek változatlanok, de a most következ® modell
kevesebb vesz®dséggel illeszthet® a már meglév® konduktív szimulációs modellekhez.

5.1.3. Alkalmazott módszerek
Célunk tehát az, hogy olyan ekvivalens hálózati modellt alkossunk, amely egyrészt megfelel annak, hogy a konvektív h®transzportnak megfelel® nem reciprok hatást leírja, másrészt
ne legyen szükség vezérelt generátorok alkalmazására azért, hogy a modellt a meglév®,
a konduktív h®terjedési problémák szimulációjára kifejlesztett szimulációs programokba
egyszer¶en be lehessen építeni.

Ehhez olyan megoldást kellett találnunk, amelynek al-

kalmazása révén a szimuláció során elkerülhet® az áramlási iránnyal ellentétes h®átvitel
kialakulása. A javasolt megoldás lényege egy olyan stacionárius szemlélet¶ modell, amely
az állandó sebességgel áramló h¶t®közeg jelentette h®áramot a csatorna mentén egy, a
konvektív h®áramhoz rendelt

Rconv

ekvivalens h®ellenállásal modellezi. Ennek megvaló-

sításához a csatorna diszkretizált modelljében az áramlás irányában az egymást követ®
csomópontokat párokba rendezzük.

A csomópont párok közötti stacionárius konvektív
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5.2. ábra: Id®ben változó ellenállás modell  A hálózat felépítése (a), modellezés els®
fázisa (b) és második fázisa (c)

h®áram ekkor úgy modellezhet®, hogy az egy adott szimulációs id®pillanatban el®álló,
a teljes termikus rendszerre vonatkozó, most már tisztán konduktív termikus modellel
kapott szimulációs eredményeket csak az áramlás irányának megfelel® végpontokban frissítjük (vesszük gyelembe). Ez egy id®variáns rezisztív hálózatot jelent, amely során egy
szimulációs id®lépés két fázisra oszlik. Az els® fázisban az (i,j ) koordinátájú csomópont
Rconv ellenálláson keresztül kapcsolódik az (i + 1,j ) koordinátájú csomóponthoz, míg az
(i − 1,j ) és (i,j ) valamint az (i + 1,j ) és (i + 2, j ) csomópontok között szakadás (0 érték¶
vezetés) jelenik meg, ahogyan az 5.2 (b) ábrán látható. Ebben a fázisban a szimulációt

i → i + 1 irányban halad  az (i + 1,j ) ponton számolt h®mérséklet megtartható, az (i,j ) ponton számított h®mérséklet azonban nem, de a következ®
fázisban az imént kihagyott (i − 1,j ) és (i,j ) pont között Rconv ellenállás szerepel, míg
(i,j ) és (i + 1,j ) pontok között szakadás, ahogyan az 5.2 ábrán látható. Ez a második
elrendezés éppen az (i,j ) pont h®mérsékletét határozza meg.

léptetve  ha az áramlás

Összességében, a mikrocsatornás konvektív h¶tés id®ben változó h®ellenállás hálózattal
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történ® modellezésének f® lépései a következ®k:

•
•

Felállítjuk a modell konduktív részét, ahogyan a 2.2. ábrán szerepel.
Felállítjuk a konvektív modellt az 5.2. ábrának megfelel®en, az áramlási térnek megfelel®

•

Rconv

ekvivalens h®ellenállások felvételével.

A konduktív modellt egy dt szimulációs id®lépéssel léptetjük a megszokott módon.
Ez a

• T0

T0 (i, j, t + dt)

h®mérsékleteloszlást eredményezi.

h®mérsékleteloszlást az els® fázis modelljével frissítjük, amelynek eredményekép-

T1 (i, j, t + dt) h®mérsékleteloszlás.
követ®en a T0 h®mérsékleteloszlást a második

pen el®áll a

•

Ezt

fázisnak megfelel® konvektív mo-

dell alapján frissítjük. Ennek eredményeképpen el®áll a

T2 (i, j, t + dt) második fázis

utáni h®mérsékleteloszlás.

•

A

T1

és

T2

részeredményeinek az el®bb leírtaknak megfelel® értékeit (azaz

Rconv

ellenállás két végpontja közül csak az áramlás irányába es®t gyelembe véve) kombinálva az új, helyes

T (i, j, t + dt)

h®mérsékleteloszlás el®áll.

amit az alábbi ábrán is összefoglaltunk:

5.3. ábra: A konvektív kompakt modell megoldásának lépései
Ha a fenti modell beépíthet® a SUNRED algoritmusba, illetve a SUNRED programba is,
akkor lehet®vé válik az ezen konduktív problémák szimulációjára kifejlesztett programban, hogy a mikrocsatornás h¶tésre jellemz® konvektív h®transzport hatását is gyelembe
vehessük. Az imént ismertetett modell teljesít®képességét önmagában is ellen®riztük egy
egyszer¶ esetben, egy CFD szoftver által adott eredmények és a kompakt modell eredményeinek összevetésével.
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A konvektív h®transzport id®variáns rezisztív ekvivalens modelljének
beépítése SUNRED algoritmusba
Ebben a szakaszban bemutatjuk, hogy a konvektív h®transzport ellenállásmodellje hogyan építhet® be egyszer¶en a SUNRED algoritmusba. Ehhez egy nem-optimális modellépítést használunk, amiben a vizsgált rendszert celláról-cellára épíjük fel. Vegyük ismét
a (2.39) egyenletet. Ebb®l származtatható egy cellának megfelel® vezetési mátrix
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(5.5)

ahol az els® hat sornak és oszlopnak a cella oldalán (lapközépen) felvett csomópontokat
(N;E;W;S;U;B irányok), míg a hetedik sornak és oszlopnak a térközépen felvett csomópontot (C) feleltetjük meg. A cella közepén található csomópont összes szomszédja benne
van az el®bbi mátrixban, vagyis ez egy bels® csomópont, ezért eliminálható:
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(5.6)

amivel a cella redukált mátrixa:


Y =

1
6
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(5.7)



alakú. Vegyük gyelembe, hogy a konvektív h®áramhoz már meghatároztuk az ellenállást
az (5.4) egyenlet felállításakor. Ennek reciprokát konvektív vezetésnek tekintve nincs más
dolgunk, mint ezt a hálózatba becsatolni olyan módon, hogy teljesüljön az a feltétel, hogy
az így párhuzamosan kapcsolt ellenállás csak az egyik csomópont h®mérsékletét befolyásolja a két végpontja közül. Ehhez viszont éppen jól jön a vezetési mátrixszal való leírás,
hiszen ebben a kapcsolat két csomópont között kétirányú.
között, ha azt vizsgáljuk hogyan hat
arra vagyunk kíváncsiak, hogy

j

i

a

j -re

Például

i

és

j

csomópontok

a mátrix (i,j ) elemét vizsgáljuk, míg ha

hogyan befolyásolja i-t, akkor (j ,i) elemet vizsgálhatjuk.

Ennek megfelel®en a termikus vezetés beilleszthet®, ahogyan az az 5.4. ábrán is látható.
Ezzel egy ilyen blokkot leíró mátrix:


Y =

1
6

−5GT h GT h
GT h
GT h
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GT h −5GT h GT h
GT h
GT h
 GT h GT h −5GT h
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GT h
GT h −5GT h −6Gconv GT h +6Gconv
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GT h
GT h
−5GT h




(5.8)

Ezzel a mátrix szimmetriáját megtörjük, vagyis az algoritmusnál nem alkalmazhatóak a
szimmetrikus mátrixokra kidolgozott eljárások, ami végs® soron az algoritmus hatékonyságának csökkenéséhez vezet.
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5.4. ábra: Egy cella kapcsolatai konvektív h®árammal

Ferde csatorna esete
2

Az el®bbiekben bemutatott módszer alapvet®en csak egyenes csatornákra használható ,
mert minden esetben két szemközti oldalt kötöttünk össze a konvektív vezetéssel.

A

méréssel történ® validációhoz azonban ferde csatornákból álló rendszert kell modellezni,
amihez új stratégia kialakítása volt szükséges.

Az alkalmazott megoldás azon alapult,

hogy a ferde csatornát lépcs®sként közelítettük, és ebben az esetben a lépcs®k helyén a
konvektív vezetést a cellák között ferdén (éppen 45 foknak megfelel®en) helyeztük el. A
ferde átkötés azt jelenti, hogy a kiinduló cella nem egyezik a végcellával, azok szomszédok.
Ez a változtatás az áramlás által megtett utat és az áramlási keresztmetszetet is érinti,
így a vezetés értékét újra kell számolni:

Rconv,i =
ahol

l

l
∆T
=
,
2
Iconv
cV dxtrans vi

a hosszanti elmozdulást jelöli,

egyaránt

√
2-szeresére

(5.9)

dxtrans

a keresztmetszeti szélességet.

Ezek értéke

növekszik, ha átlósan csatlakozunk két cella között. A módszert

az 5.5. ábra szemlélteti.
Az egyszer¶sített modellben minden csatlakozás után az adott csatlakozási pontot elimináljuk. Ahhoz, hogy az a csomópont, amit konvektív módon csatlakoztatni szeretnénk,
ne t¶njön el, gyelni kell a csatlakozási sorrendre.

Ebben az esetben az 5.5.

ábrának

megfelel®en jobbról balra sorrendben kell a lépéseket elvégezni, különben a már eliminált
csomópontokhoz kapcsolódnának a konvektív ellenállások.

5.1.4. Szimuláció és mérés
A mikrocsatornás konvektív h¶tés fent vázolt konduktív ekvivalens modelljét két példán teszteltük.

Az egyik egy egyenes csatorna szimulációja egyrészt a natív, id®ben

változó ellenállás-hálózat modellel, ennek SUNRED algoritmusba ágyazásával, másrészt
az ANSYS Fluent CFD szoftverrel. A másik példa egy, a tanszéken futó másik kutatási projekt eredményét használja fel, ami egy mikrouidikai h¶t®eszköz tesztelése során
keletkezett. Ebben az esetben a CFD szimuláció és a mérési eredmény már rendelkezésünkre állt, és ezt kizárólag a SUNRED algoritmusban implementált új modellel kapott
eredménnyel vetettük össze.

2 Ez

3D IC-k integrált h¶tési megoldásainak vizsgálatakor nem feltétlenül jelent lényeges gyakorlati
megkötést.
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5.5. ábra: Konvektív áramok modellezése ferde csatornában

Szimulációs beállítások: Egyenes csatorna
Az els® kísérletünk a modell hatékonyságának és pontosságának vizsgálatára egy egyszer¶
geometriával kialakított struktúrával történt. A vizsgált szerkezet egy
mm méret¶ szilíciumhasáb és egy abban létrehozott mikrocsatorna.
szimulálására egy

300 µm

1 mm×1 mm×10
A mikrocsatorna

oldalszélesség¶ négyzet keresztmetszet¶ áramlási teret állítot-

tunk be aminek pozíciója a hasáb négyzet alakú keresztmetszetének közepén található,
ahogy az az 5.6. ábrán látható. A teszt geometriájának kitalálásánál felhasználtuk a [107]
cikkben található beállításokat. Az egyszer¶ geometriát az általunk MATLAB környezetben megvalósított SUNRED algoritmus számára is deniáltuk és részletes geometriáját
az ANSYS Fluent szimulációs környezetben is létrehoztuk. Ebben
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640.000

csomópontot

hoztunk létre, míg a MATLAB modell

80.000 cellát, vagyis összesen 560.000 csomópontot

tartalmazott.
A modellben a peremet izotermikusnak állítottuk be, a hasáb palástjára el®írt

300 K

h®mérséklettel. A folyadék bementi oldala ugyancsak izotermikus, de az el®bbiekt®l kü-

280 K h®mérséklettel, ami így egyben a beáramló uid h®mérsékletének felel meg.
A beáramló uid sebességnek egyenletes 5 m/s-ot állítottunk be az ANSYS Fluent esetén.
lönböz®

Az id®ben változó ellenállás-hálózat modell implementációjához meg kell adni a termikus
vezetések értékét. Ehhez viszont ismerni kell az áramlási teret. A modell els® közelítése,
hogy a csatorna teljes hosszában kifejlett lamináris áramlást tételezünk fel.

A négyzet

keresztmetszethez tartozó áramlási prolt a már egyszer¶sített Navier-Stokes egyenleten
(2.18) keresztül állapíthatjuk meg, aminek alakja a megfelel® egyszer¶sítések után egy
Poisson-egyenlet, amihez a peremfeltétel a

v=0

a négyzet keresztmetszet oldalainál, így

a homogén megoldás:

v(x, y) = γ((d/2)2 − x2 )((d/2)2 − y 2 )
ahol

γ

(5.10)

illeszthet® a bejöv® tömegáram beállítására és

d

a csatorna szélessége. Az egyes

csomópontokhoz rendelt sebességet a csomópont körüli sebességtér átlagából számíthatjuk
(és nem az aktuális sebességnek feleltetjük meg):

1
dx2

Z

y0 +dx/2

Z

x0 +dx/2

v(x, y)dxdy
y0 −dx/2

(5.11)

x0 −dx/2

A sebesség értékekb®l pedig az adott áramfonalhoz tartozó h®vezetés meghatározható.
Az így felépített id®ben változó ellenállás-hálózat modell már megfelel® iterációs eljárással használható.

A SUNRED algoritmussal való használatkor minden csomópontot

elimináltunk, kivéve a csatorna tengelye menti pontokat, amikre a kialakuló h®mérsékleti
prolt összehasonlítjuk a részletes szimuláció eredményével.

5.6. ábra: Geometria és peremfeltételek egyszer¶ mikrocsatornához
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5.1.5. Mérési elrendezés és szimulációs beállítások egy radiális
mikrocsatornás h¶t®eszköz esetén
A konkrét mérésen nyugvó validáció egy, a tanszéken el®állított mikrouidikai h¶t®chipen végzett mérések és az ebb®l adódó szimulációs eredmények összevetésén alapul.
A mérés, illetve az eszköz részletes leírása megtalálható a tanszéki kollégák cikkeiben:
[85, 84, 83] . Itt csak a modell felállításához, és a szimuláció tárgyához, pontosságának
becsléséhez szükséges információkat közöljük.

A minta kidolgozása
A chip fényképe az 5.7. ábrán látható.

A radiálisan elhelyezked® csíkok a mikrocsa-

tornák, amelyeket tetrametil-ammónium-hidroxidos nedves kémiai marással alakítottak
2
ki egy 15 × 15 mm -es szilícium lapkán. A chip közepén található lyuk az áramló közeg
bevezetésére szolgál. A lapka vastagsága 500 µm volt. A chip tetejét borooat 33 üveggel
zárták le.

5.7. ábra: A mikroh¶t® lapka szerkezete; A marási folyamat eredménye (bal) A kész
eszköz (jobb)
A csatornák keresztmetszete az anizotróp marásnak köszönhet®en trapéz alakú, változó
méretekkel. A csatorna-paraméterek visszamérését egy mikroszkóppal végezték, aminek
felbontása

1 µm.

A minta minden csatornájánál a csatorna elején (Bels®), illetve a csator-

na végénél (Küls®) megmérték a trapéz fels® és alsó szélességét, valamint a magasságát.
A szélesség értékeket 5.8. ábrán összesítettük, ahol a vonalakon belül található a mért
értékek

90%-a,

75%, míg a vízszintes
67 µm-nek adódott.

a dobozon belül a

magassága minden alkalommal

vonal az átlagot jelöli. A trapéz

A mérési elv
A mérend® eszköz egy mikrouidikai h¶t®eszköz, aminek a h®ellenállását szeretnénk
meghatározni különböz® áramlási ráták mellett. Ennek legkézenfekv®bb módja a konvektív áramból származó h®ellenállás mérése közvetlenül a T3Ster m¶szerrel [108]. A m¶szer
és annak adatfeldolgozó szoftvere a struktúrafüggvények felvételével képes a f® h®útban
elhelyezked® parciális h®ellenállások mérésére. Ahhoz, hogy a készülék által mért teljes
h®ellenállásból megkapjuk a konvektív h®áram miatt kialakuló h®ellenállást, a tanszéki
kollégák tovább nomították a [108] cikkben közölt h®ellenállás hálózatot, amely megfelel az eszközt tartalmazó teljes mérési összeállítás sematikus modelljének. A sematikus
modellt az 5.9. ábrán láthatjuk [83], ebb®l a rész h®ellenállásokat leolvashatjuk.
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5.8. ábra: A mikrocsatornák mért geometriájának oszlopdiagrammja, 90-es és 75-ös
percentilisekkel

5.9. ábra: A mérési összeállítás sematikus rajza

Ezek alapján a teljes h®ellenállás értéke:


RT eljes = RJtC + RSzilícium + RÜveg + RO-gy¶r¶ kRÁramlás ,
ahol

RJtC -vel

jelöltük a h¶t®eszköz és a környezet közötti h®ellenállást.

(5.12)
Az el®bbi for-

mulával az áramlásból származó párhuzamos ellenállás meghatározható (RSzilícium

≈ 0

feltételezéssel élve):

RÁramlás =

(RO-gy¶r¶ + RÜveg )(RJtC − RT eljes )
RT eljes − RJtC − RÜveg − RO-Gy¶r¶

Ezt az értéket kell a szimulációból is visszanyernünk.

(5.13)
Ehhez azonban nem szükséges a

teljes mérési összeállítást modellezni, elegend® csupán a h¶t® chip modelljét megalkotni.

A szimulációs beállítások
A mérési elrendezésnek azon része, amely a konvektív termikus ellenállás meghatározásához szükséges, az a szilícium-lapka a benne kialakított csatornákkal. Ha az üveglap
tetejére h®áram típusú peremfeltételt alkalmazunk, a kiáramló uid h®mérsékletéb®l és
térfogatáramából a konvektív h®áram megállapítható.

Mivel a betáplált h®áram többi

része a struktúrán vertikálisan áthalad, a struktúra ellenállásának és a konvektív ellenállásnak a hányadosa kiszámítható, vagyis a struktúra ellenállását megmérve a csatorna
ellenállása meghatározható.
A modellgeometriát a csatornageometria szórásának gyelembe vétele nélkül készítettük
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el.

A csatorna mélységét

2

cellával modellezve a felbontás

33,5 µm-nek

trapéz alakú csatornát így két különböz® alapú hasábbal modelleztük.
alapja

11,

míg az alsó hasábé

8

cellából állt.

adódott.

A

A fels® hasáb

A teljes geometria négyfogású forgási és

tükörszimmetriával is bír, ezért elegend® csak az eredeti eszköz nyolcadát modellezni,
amiben öt csatorna szerepel. Ezek a csatornák egymással

7,5

fokos szöget zárnak be.

5.2. Eredmények és hibaszámítás

5.2.1. A részletes és a kompakt modell eredményeinek összevetése
egyenes csatorna esetén
A CFD modell és az ekvivalens, id®ben változó ellenállás-hálózat modell eredményeit az
egyenes csatorna középvonalán felvett h®mérsékleti görbékkel szemléltetjük az 5.10. ábrán.
A mintavételi pontok kijelölésének indoka, hogy a csatorna középvonalában a legnagyobb
a konvektív h®áram h®mérséklet függése. Az ábrák egyez®sége jelzi, hogy a modellezési technika min®ségileg helyes volt, azonban az apró eltérés azt is mutatja, hogy annak
alkalmazásában némi dierencia adódik. Ezt a különbséget az okozza, hogy az áramlási peremfeltételek az ANSYS Fluent programmal szimulált részletes CFD modellben és
az id®ben változó ellenállás-hálózat modellben eltér®ek voltak.

A CFD szoftverben az

áramlási peremfeltétel a bemenetnél egyenletes prol volt, amib®l a stacioner lamináris
áramlási prol kialakult, ezzel szemben a id®ben változó ellenállás-hálózat modell a cs®
teljes hosszában kialakult áramlási prol feltételezésével készült. Ennek hatása azonban
nem a csatorna elején, hanem éppen a konvektív h®terjedés miatt, a csatorna egy bels®bb
szakaszán jelentkezik.

5.10. ábra: A h®mérsékleti értékek a csatorna közepén a bemenet távolságának
függvényében, CFD modell alapján (kék) és az id®ben változó ellenállás-hálózat modell
(piros, bal) és annak SUNRED implementációja alapján (piros,jobb)
A kompakt modell pontosságát számszer¶en a két görbe közti szórással jellemezzük:

N
2
1 X
σ =
TFluent (xi ) − TKomp/SUN (xi ) ,
N i=1
2
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(5.14)

ahol

N

a csomópontok száma (200). Ebb®l a relatív hibát a szórás és a h®mérsékletemel-

kedés hányadosaként értelmezzük:

Errσ = PN

i=1
2

σ

(5.15)

(∆TFluent (xi )/N )

σ = 0,097 K2 az id®ben változó ellenállás-hálózat modellre. σ 2 = 0,017 K2
a SUNRED implementációra. Ezek szerint a relatív eltérés értéke Errkomp = 0,0198-nak
és ErrSU N = 0,0082-nak adódott. Az eltérés oka, hogy az ellenállásmodell csomópontjai
A szórás értéke

fél cellával a csatorna középvonalától eltolva helyezkednek el, míg a SUNRED implementációnál ilyen probléma nem merül fel.

5.2.2. Mérési eredmények és a modell eredmények összevetése
radiális mikrocsatornás h¶t®rendszer esetén
A csatorna h®ellenállásához el®ször is meg kell határozni a teljes struktúra h®ellenállását.

Ehhez a csatorna bemenetén nulla tömegáramot írunk el®, az eszköz tetején

Pbe

h®áramot, míg alján izotermikus határfeltételt deniálunk. A csatorna két oldala között
kialakuló h®mérsékletkülönbségb®l valamint a beállított h®áramból a szerkezet h®ellenállása megkapható. Ebb®l az áramlás ekvivalens h®ellenállását az

Rconv =

Pbe
Rstrukt
Pconv

(5.16)

Rconv a keresett konvektív h®ellenállás, Pbe a bemen® h®áram,
Pconv a konvektív h®transzport által szállított h®áram, Rstrukt pedig az eszköz h®ellenállása
kifejezéssel kapjuk meg, ahol

konvekció nélkül. A konvektív h®áram számításához az alábbi egyenletet írjuk fel:

Pconv =

X

cV,f luid (Tbelépési − Tkilépési )v · dx2



(5.17)

csomópont

ahol (Tbelépési

− Tkilépési )

a uid be-, illetve kilépési h®mérsékletének különbsége. A uid

a mérés és a szimuláció során leveg® volt. Ennek anyagi paramétereit használva az eredményeket az 5.1. táblázatban foglaltuk össze.

Ebb®l megállapítható, hogy az eltérés a

szimulált és a mért értékek között csupán 5% körülinek adódott, és a különböz® bemeneti térfogatáramok mellett is nagyjából azonos maradt. Ebb®l arra következtethetünk,
hogy a hiba szisztematikus, amit magyarázhatunk a trapéz alakú csatorna kis felbontású
szögletes közelítésének hatásaként is.
Áramlási ráta

Számított [84]

Mért [83]

(l/h)

Szimulált

Eltérés (%)

(SUNRED)

30

99,1

92,2

97,2

5,4

60

49,6

49,9

52,5

5,2

90

34

34,9

36,7

5,2

5.1. táblázat: A mikrocsatornás h¶t®eszköz számított, mért és szimulált h®ellenállás
értékei
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5.3. III. tézis
Ekvivalens konduktív modellt dolgoztam ki integrált mikrocsatornás eszközökben áramló
közeg h¶t® hatásának szimulálására. A modell az áramlás irányának megfelel® nem reciprok h®transzfert írja le a stacionárius áramlási viszonyoknak megfelel® rezisztív hálózat
segítségével.

A kidolgozott modellt a szukcesszív hálózatredukciós (SUNRED) algorit-

mushoz illesztettem.

A modell helyességét tesztszerkezetek CFD szimulációs és mérési

eredményeivel való összehasonlítással igazoltam. Megállapítottam, hogy az általam kidolgozott modell a vizsgált struktúrák esetében 10 %-on belül közelíti a referencia értékeket.

5.4. Konklúzió a III. tézishez
Új kompakt modellezési eljárást dolgoztunk ki konvektív h®áram modellezésére mikrofluidikai csatornás környezetben [C4,C5]. A modellezési eljárást több geometriára, és több
módszerrel is ellen®riztük. Az eredmények szerint a modellezés pontossága kielégít®, mintegy

1%

eltérés adódott egy kereskedelmi CFD szoftverrel való összevetés esetén, és

5%

a mért adatoktól való eltérésre [J4]. A SUNRED algoritmus futtatásához szükséges id®
a 85000 csomópontos modellre 1025 másodperc volt (CFD futásideje nagyjából azonos).
Ez az id® hosszabb, mint a hagyományos módszerek esetén kapható futásid®k, de ennek
nagy részét (>95%) a redukciós algoritmus tette ki, amit nem optimalizáltuk. Tekintve,
hogy a SUNRED eljárás után kapott redukált rend¶ modell megengedi a bemeneti és
peremfeltételek változtatását, a redukciós lépést nem kell újra végrehajtani ugyanazon
eszköz esetén, ha az áramlás sebességét nem változtatjuk. Ezzel viszont a szimulációs id®
2-6 másodpercre csökken, ami az adott probléma esetén megfelel®nek tekinthet®.
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6.

A SUNRED algoritmus kiterjesztése
komplex transzfer impedanciák meghatározására

A SUNRED algoritmus tranziens alkalmazása során a már eliminált csomópontok h®mérsékletét minden id®lépésben vissza kell számolni, annak érdekében, hogy az ott modellezett h®kapacitás nettó h®áramát gyelembe lehessen venni.

Habár ebben az esetben

azok a mátrixok már rendelkezésre állnak, amelyekkel dolgozni kell, a tranziens szimuláció minden egyes id®pillanatában ezt az id®igényes visszahelyettesítést el kell végezni.
A legtöbb alkalmazásnál azonban nincs szükségünk a modellezett zikai térrész minden
pontjára kiterjed® h®mérsékleteloszlás meghatározására, csak egy-egy pont h®mérsékletét,
vagy h®áramát szeretnénk megtudni.
Az alapötlet a probléma megoldására egy olyan összefüggés megadása két csomópont
között, ami magába zárja nem csak az ered® ellenállást, de a kapacitások id®beli hatását is. Erre a célra tökéletesen alkalmasnak t¶nik a probléma átviteli függvényekkel (ez
azonos az úgynevezett komplex transzfer impedanciával, amivel felváltva használjuk a
továbbiakban) való megfogalmazása: egy cella kapacitásból, és ellenállásokból felépített
hálózatát könnyen leírhatjuk átviteli függvénnyel, amire az eredeti SUNRED algoritmus
térbeli rendcsökkent® eljárása alkalmazható. Járulékos eredményként lehet®séget kapunk
a vizsgált rendszerek anyagparamétereket változóként magába foglaló

gálatára is.

paraméteres vizs-

Egy ilyen modell el®nye egyrészt a tranziens szimuláció teljes leírása egyetlen kifejezéssel,
amivel kés®bb bármilyen bemen® h®mérséklet vagy h®áram mellett a modell azonnal megoldható. Másrészt a modellezési eljárás lehet®séget ad a probléma fordított megoldására
is, azaz a szimulációs eredmények ismeretében az azt kiváltó gerjesztés meghatározható.
Ez a feladat az elektronikus eszközök termikus leírásában leginkább úgy jelentkezik, hogy
egy eszközön mérhet® h®mérsékletb®l a kiváltó okot, vagyis az eszköz más pontjainak
h®mérsékletét vagy disszipációját kell meghatározni.

Ezt a feladatot inverz problémá-

nak nevezzük. Az ilyen problémák megoldására statisztikai becslések adhatók (maximum
valószín¶ség, legkisebb négyzetek módszere), vagy Monte-Carlo szimulációval lehet célt
érni [109].

Egy másik megközelítés a komplex transzfer impedanciák meghatározásán

alapul. Amennyiben a gerjesztés (h®áram, vagy forrópont) helye és a h®mérsékletmérés
helye között meg tudjuk határozni a transzfer impedanciákat, kísérletet tehetünk az inverz
probléma megoldására is. Ehhez minden esetben speciális robusztus algoritmus szükséges, mert a mérési hibák a becsült jel divergenciájához vezethetnek [110].

A probléma

megoldására meglehet®sen sok megoldás született [111], ennek ellenére ebben a fejezetben
csak egy nagyon egyszer¶ módszert mutatunk be, aminek a hibája nem minimális, de
legalább felülr®l becsülhet®.

6.1. Irodalmi áttekintés
Az összetett zikai rendszerek modellezésére a mai napig a legelterjedtebb megoldás a
véges elemek, illetve a véges dierenciák módszerének alkalmazása.

Ha a zikai rend-

szert leíró egyenletek analógiát mutatnak az elektromos hálózatokat leíró rendszerekkel,
azaz azok leírása legfeljebb másodrend¶ lineáris autonóm dierenciálegyenlet-rendszerrel
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1

történik, akkor alkalmazható a kompakt modellezés módszere , ami végül is az el®bbi
módszer elektromos hálózati elemekkel történ® megfogalmazásán alapul. A kompakt modellezés el®nye, hogy az könnyen átlátható és a problémának megfelel® elemszámú modell

Tehát a kompakt modellezés lényege a megfelel®en kis elemszámú hálózat felépítése, ami még a kívánt pontossággal modellezi a rendszer viselkedését. Például
építhet®.

tokozott félvezet® eszközök esetén további el®nye az ilyen modellek felállításának, hogy
anélkül közölhetjük a tokozás termikus viselkedésének lényeges tulajdonságait, hogy a
tok bels® szerkezetér®l, annak technológiai paramértereir®l részletes információt közölnénk. Az ilyen típusú kompakt modellezésre ipari szabvány is született [112, 113, 114],
ami a DELPHI modellezési technikából alakult ki [115, 116, 117]. A termikus kompakt
modellek felépítésér®l és teljesítményér®l 2008-ban Clemens Lasance közölt részletes összefoglaló cikket [118]. A klasszikus DELPHI modellezési módszertant elkezdték nem csak
integrált áramköri tokok vonatkozásában is használni [119].
A klasszikus DELPHI megközelítéshez hasonló motiváció mentén született meg az a gondolat, hogy LED tokok, LED szerelvények, esetleg teljes LED-es lámpatestek esetében is
jó lenne alkalmas termikus kompakt modelleket készíteni, amelyekkel  a LED gyártók és
integrátorok igényei szerint  nem csak a pn-átmenet h®mérsékletét, hanem egyéb karakterisztikus pontok (pl. termikus mér®pont, fénypor réteg, reektor, stb.) h®mérsékletét
2

is megkaphassuk. Ez a 2016-ban indított Delphi4LED EU H2020 ECSEL projekt

egyik

f® motivációja [120, 121, 122] és ugyanez volt ennek a módszernek a kidolgozásának motivációja is.
A kompakt modellek megoldására rengeteg módszert publikáltak az elmúlt évtizedek
során. Ezek közül a dolgozat további részéhez szorosan csak kett® kapcsolódik.
Az egyik a csomópontok közti komplex frekvencia-tartománybeli impedanciákat határozza
meg, amely az L. Codecasa

és társai

által kifejlesztett módszer [123, 124], amely a komp-

lex frekvenciatérben megfogalmazott kompakt modell rendjét csökkenti egy momentum
3

egyeztetés nev¶ módszerrel, ami a dolgozat 2.2. szakaszában említett domináns módus keresés komplex frekvenciatérbeli megfelel®je. Ennek a módszernek a nagy el®nye az, hogy
a rendszer minden információja egy viszonylag egyszer¶ átviteli függvénybe s¶r¶södik,
amit a továbbiakban módosítás nélkül használhatunk a tranziens probléma megoldására.
A legújabb eredmény szerint ebbe a modellbe is beépíthet® a paraméterfüggés [125], ami
további lökést adhat a használatának elterjedése felé.

A módszer hátránya a közelítés

(vetítés) alkalmazása, mert az alkalmazott módszer hibájának fels® határára nem létezik
becslés [126]. Az utóbbi másfél évtizedben éppen a különböz® módszerek kipróbálása és
fejlesztése volt a kutatócsoport egyik f® kutatási iránya [127], [128], [129].
A kompakt modellezés egy másik hatékony iránya a már említett SUNRED algoritmus,
amely a tanszéken került kifejlesztésre [7, 8, 87] . Ez a módszer nem alkalmaz semmilyen
közelítést a rend-redukció során, valójában a hálózaton a csomópont eliminációja egy-egy
csillag-delta átalakításhoz hasonló transzformáción keresztül történik, ahogyan az el®z®
tézis során ezt részletesen leírtam.
A SUNRED algoritmus kiválóan alkalmas az állandósult állapotok gyors meghatározásá-

1 Megjegyzés:

nem-lineáris rendszerek nem-lineáris áramköri elemekkel leírhatók.

2 http://delphi4LED.org
3 Multipoint

moment matching
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ra, de a tranziens szimuláció során hagyományos id®lépéses módszert

4

használunk. Ezzel

szemben a momentum egyeztetéssel a rendszer teljes tranziens válaszának meghatározása
id®beli diszkretizáció nélkül lehetséges. De amíg az utóbbi módszer, bármilyen hatékony
is, az altérre való vetítés miatt mindenképpen valamekkora hibát visz az eredményekbe,
a hálózatredukciós módszer algebrai lépései elméletileg hibamentesek. Jelen tézis célja,
hogy a két módszer el®nyeit egyesítve új, a komplex frekvenciatartományban elvégzett
hálózat-redukciós módszert vezessünk be. A dolgozat végén megmutatjuk, hogy a kapott
átviteli függvények rendjét hogyan csökkenthetjük úgy, hogy a modell segítségével végzett
szimuláció sebessége növekedjen és a rendcsökkentés által okozott hiba becsülhet® legyen.

6.2. Alkalmazott módszerek
A szukcesszív hálózatredukció módszerét az el®z® tézisnél bemutattuk, ezért ezt itt nem
ismételjük meg.

Kiindulásként egy kétdimenziós cella redukált mátrixát mutatjuk meg

annak érdekében, hogy az átviteli függvények esetére való kiterjesztésnél a különbségek
nyomon követhet®ek legyenek:

Y RED

GT h
=
4

 −3

1 1 1
1 −3 1 1
1 1 −3 1
1 1 1 −3


(6.1)

6.2.1. A szukcesszív hálózatredukciós módszer kiterjesztése a
komplex frekvenciatérre
A h®vezetés Fourier-féle dierenciálegyenlete megfogalmazható az

s komplex frekvenciára

nézve is, ahogyan a (2.38) egyenlet esetén is tettük:


λ
Ti+1,j (s) + Ti−1,j (s) + Ti,j+1 (s) + Ti,j−1 (s) − 4Tij (s) = P + cV sTij (s)
2
ε

(6.2)

Ezt a kifejezést vezetési mátrixként is megfogalmazhatjuk, ha a csomópontok h®mérsékletét komplex frekvencia-függ®nek tételezzük fel.

Kétdimenziós esetben egy épít®elem

admittancia mátrixa:


Y =
ahol

C



−GT h
0
0
0
GT h
0
−GT h
0
0
GT h
,
 0
0
−GT h
0
GT h
0
0
0
−GT h
GT h
GT h GT h GT h GT h −4GT h −Cs

(6.3)

reprezentálja a teljes blokk h®kapacitását, amit a középponti elem és a föld között

létesítünk. A középponti elem redukcióját követ®en a redukált admittancia mátrix alakja:


Y red
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G2
G2
G2
G2
Th
Th
Th
Th
−GT h
4GT h −Cs
4GT h −Cs
4GT h −Cs
4GT h −Cs
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GT h
GT h
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−GT h
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2
2
2
GT h
GT h
GT h
GT h
−GT h
4GT h −Cs
4GT h −Cs
4GT h −Cs
4GT h −Cs




,



(6.4)

ahol a szokásos m¶veleteket végeztük el. A blokkok közti kapcsolatok a megfelel® sorok és
oszlopok összeadásával, illetve törlésével létesülhetnek. Minden további lépést az eredeti
algoritmus szerint végzünk, azzal a különbséggel, hogy most a mátrixelemek nem számok,
hanem függvények lesznek.
Tegyük fel, hogy a modell néhány pontja (a 6.1. ábrán a meggyel®pontok) közti komplex

4A

dierenciálegyenlet-rendszer id®tartománybeli integrálása az Euler-módszerrel történik.
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impedanciát szeretnénk páronként meghatározni. Ebben az esetben az elemek összef¶zését és az újonnan kialakuló bels® csomópontok eliminálását addig folytatjuk, amíg már
csak az általunk deniált meggyel®pontok maradnak meg.

A meggyel®pontok közti

kapcsolatot az admittancia mátrix elemei tárolják átviteli függvény formájában. A meggyel®pontokon a rendszert bármilyen h®mérséklet-id® függvény szerint gerjeszthetjük.
A gerjeszt® függvényekb®l képzett h®mérsékletvektort az admittancia mátrixszal szorozva megkapjuk a meggyel®pontok h®áramának Laplace-transzformáltját.
megfordítva

Y RED

A szituációt

mátrix invertálásával a csomópontok h®árama adható meg, és a h®-

mérséklet adódik eredményül. A számításoknál fontos, hogy az átviteli függvényeket szimbolikusan kezeltem, így lehet®ség adódott arra, hogy a

GT h

valamint

CT h

paramétereket

is szimbolikusan kezeljem. Ennek következtében a kialakuló modell paraméterfügg® lett.
A peremfeltételek kezelésénél alkalmazható a beépített perem, valamint az ún. összevont
perem lehet®sége is.

Ez utóbbinál a peremfeltételt egyetlen meggyel® csomópontként

reprezentáljuk.

6.1. ábra: Példa a meggyel®pontok elhelyezésére a szimulált tartományon

6.3. Eredmények

6.3.1. Szimulációs beállítások
Az új módszer kipróbálását egy egyszer¶ kétdimenziós termikus problémán végeztük el.
A teszt-geometria egy

25

épít®kockából álló négyzet alakú tömb volt, ami összesen

125

csomópontot jelent. Az algoritmust MATLAB 2014-ben implementáltuk, úgy, hogy a kapcsolási és redukciós eljárásokat manuálisan lehessen vezérelni. Az eredményeket különböz®
peremfeltételek mellett és különböz® bemeneti gerjesztések esetére vizsgáltuk. Ellen®rzésként egy azonos beállításokat használó klasszikus id®tartománybeli tranziens szimulációs
eljárást is implementáltunk, ami az Euler-módszer szerint számította az eredményeket. A
modell pontosságát az eddigieknek megfelel®en a klasszikus id®tartománybeli és a komplex
frekvenciatartományra kiterjesztett SUNRED módszer eredményeinek szórásaként értelmezhetjük, azonban azt várjuk, hogy a módosított hálózatredukciós eljárás a szimbolikus
számításokkal numerikus hiba mentes legyen. Ezt a feltételezést úgy igazolhatjuk, hogy
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az azonos geometriájú id®tartománybeli módszer hibáját megpróbáljuk csökkenteni, és
megvizsgáljuk, hogy az megfelel® ütemben tart-e az új, komplex frekvencia tartományra
kiterjesztett SUNRED algoritmus által szolgáltatott eredményekhez.

6.3.2. A klasszikus id®tartománybeli numerikus módszer hibája
Az id®tartománybeli numerikus megoldó algoritmus hibáját azzal csökkenthetjük, ha
annak id®lépését csökkentjük. Az explicit Euler-séma hibája már szerepelt a (4.18) egyenletben:

M
Lt
dt(e
− 1),
2L
els®, míg M a másidok

ket k ≤
ahol

L

az

(6.5)
deriváltak maximum értéke (a növekményé), azaz a hi-

ba az id®lépés nagyságával lineárisan csökken. Ahhoz, hogy megvizsgáljuk, hogy ez jelen
esetben is teljesül-e, az új redukciós technikával a teszt-geometriának csak két csomópontját hagyjuk szabadon a négyzet alakú háló két átlós végén. A peremfeltételt Dirichlettípusúra állítottuk (0 K-nel), a két meggyel®ponton

±1 W

h®teljesítményt állítottunk

be, ahogy az a 6.2. (a) ábrán szerepel. A hibák az alábbi képlettel számíthatók:
Hiba

=

X Túj (ti ) − Titer (ti )
Túj (ti )
t

(6.6)

i

A kapott eredményeket a 6.1. táblázatban foglaltuk össze, az eltérés csökkenésének lineáris
tendenciája jól látható.
A következ® vizsgálat arra irányult, hogy a peremfeltételek Neumann típusúra állítása
10−7 s értékre

esetén (6.2. (b) ábra) is pontos-e a szimuláció. Az eredményeket az id®lépés
állításával kaptuk és a 6.3. ábrán ábrázoltuk.

Ezek után azt vizsgáltuk, hogy az egyik meggyel®ponton mi történik, ha a
natban a másik csomóponton

1K

0

id®pilla-

h®mérséklet-emelkedés jelenik meg, ahogyan a 6.2. (c)

ábrán látható. Az eredményeket a 6.4. ábrán jelenítettük meg. Az eddigi példák esetén az
eredmények nem mutattak lényeges eltérést az explicit Euler módszerrel számítottakhoz
képest.
A következ® példánál váltakozó h®áramot kapcsoltunk az egyik meggyel®pontra, és a
másikon vizsgáltuk a h®mérsékletet, ahogyan a 6.2. (d) ábrán látható. A vizsgálni kívánt
frekvenciák meghatározásához el®ször a SUNRED módszerrel kapott átviteli függvény

Id®-lépés (s)

−5
Eltérés (×10 )

5 · 10−6

460

2 · 10−6

180

10−6

89

−7

7,9

−8

0,9

10
10

10−9

0,09

10−10

0,009

6.1. táblázat: Az id®lépés hosszának hatása
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6.2. ábra: Peremfeltételek a modellezend® tartományhoz

6.3. ábra: Eredmények

6.4. ábra: Eredmények vegyes

Neumann-féle peremfeltételre (5.2

peremfeltételre (5.2 ábra: c)

ábra: b)

Bode-diagrammját vizsgáltuk meg (6.7. ábra). A Bode-diagramm alapján kiválasztottunk
egy olyan frekvenciát, amelynél a csillapítás kicsi (ω =
5
(ω = 10 rad/s). Ezek eredménye sorrendben a 6.5.

100

rad/s) és egy olyat, ahol nagy

és a 6.6. ábrákon látható.

Ezek

alapján megállapítható, hogy az új szimulációs módszer képes a helyes átviteli függvények
megállapítására egy ilyen egyszer¶ geometria esetén.
Bár a módszer optimalizálását nem végeztük el, az algoritmus az el®bbi geometria redukcióját

14

másodperc alatt végezte el, ami összevetve a klasszikus id®tartománybeli

numerikus módszer
cserébe a rendszert

1,5 másodperces idejével lassúnak mondható, azonban ezért az id®ért
leíró, GT h és CT h értékeket paraméterként magában foglaló kifejezést

kapunk, amivel csak akkor szükséges új redukciós eljárást lefolytatni, ha új meggyel®pontokat deniálunk, vagy ha a beépített peremfeltételeken változtatni szeretnénk.
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6.5. ábra: Szimulációs eredmények

6.6. ábra: Szimulációs eredmények

szinuszos bemen® jel esetén

szinuszos bemen® jel esetén
ω = 105 rad/s (5.2 ábra: d)

ω = 100

rad/s (5.2 ábra: d)

6.7. ábra: A rendszer Bode-diagrammja (5.2 ábra: d)

6.3.3. LED modellezése az új SUNRED algoritmussal
A bíztató eredmények alapján egy gyakorlatiasabb példát is implementáltunk, amely
példát a bevezet®ben említett Delphi4LED projekt igényei inspiráltak. Ebben egy LED
tokot modelleztünk.

Ez annyiban különbözik az el®bbi szimulációtól, hogy egyrészt a

részletes, diszkretizált geometriájú modellnek nagyobb a csomópontszáma, másrészt négy
anyagréteget különítettünk el, amelyek közül csak az egyik anyagi paramétereit hagytuk
meg változtathatónak. A redukciós eljárás után különböz® beálltások mellett szimuláltuk
a rendszert, de ebben az esetben alapvet®en arra voltunk kíváncsiak, hogy a tokozásnak
nem f® h®vezetési útjába es® pontján mért h®mérsékleti adatokból visszanyerhet®-e a
LED-chip felületén a disszipáció hullámformája.

Szimulációs beállítások
A LED-et egy egyszer¶sített kétdimenziós rétegstruktúrával modelleztük. Ez a modell
lényegében a ma használatos teljesítmény LED-ek tipikus struktúrája. Ebben az elrende-
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zésben a LED-chip egy fémmagú nyomtatott huzalozású lemezen (MCPCB  metal core
printed circuit board) helyezkedik el, amit egy h¶t®bordára szereltek úgy, hogy a h¶t®borda és az MCPCB között alkalmas termikus határfelületi anyag

5

(tipikusan: h®vezet®

paszta) van. A h¶t®bordát nem modelleztük részletesen, hatását a struktúra szélén izotermikusnak beállított peremfeltétel megadásával modelleztük. A modellezett rétegszerkezet
leírása a pontos geometriai méretekkel a 6.8. ábrán és a 6.2. táblázatban található.
Az elrendezés egyszer¶sítését az jelenti, hogy csak a termikusan lényeges elemeket modelleztük. Ennek megfelel®en, a LED-chip közvetlenül az alumínium-nitrid kerámiára került
(elhanyagolva a chip rögzítést, az ún. die attach réteget). Ugyanígy, elhanyagoltuk a bels®
kerámia hordozó és az azt az MCPCB-hez rögzít® forrasz réteget is. AZ MCPCB struktúráját két réteggel vettük gyelmbe, egy dieleketrikum réteggel, és egy alumíniumtömbbel.
Ez az alumíniumtömb a már említett módon, h®vezet® pasztával (TIM) kapcsolódik a
h¶t®bordához.

6.9. ábra: A modellezett LED
peremfeltételei

6.8. ábra: A modellezett LED
struktúrája és méretei

A modell elkészítéséhez különböz® méret¶ blokkokat használva a blokkok száma
nak, a csomópontok száma

1080-nak adódott.

216-

A heterogén struktúra anyagi paramétereit

a 6.2. tábálzatnak megfelel® értékek szerint deniáltuk, kivéve a TIM h®vezet®képességét
(λ), ami paraméterként az átviteli függvényben megjelenik. Ezzel lehet®vé válik egyetlen
redukciós eljárás után különböz® h®vezet®képeség¶ TIM-ek tranziens, vagy állandósult
állapotbeli hatásának újabb redukciós eljárás lefolytatása nélküli vizsgálata.
A modell peremfeltételei a 6.9. ábrán szerepelnek. A tok felületén a h®elvezet® felület
kivételével adiabatikus határfeltételt írtunk el®, a h®elvezet®vel érintkez® felületen izoter0
mikus, 25 C h®mérsékletet állítottunk be. A redukciós eljárás során csupán két pontot
hagytunk meg, egyet a LED-chip felületén (az ún.

junction node-ot), ahol a keletkezett

h® adható meg, egyet pedig az MCPCB felületén a peremt®l
kialakuló h®mérsékletre vagyunk kíváncsiak (ez az ún.
teszt pont, mint meggyel® pont).

5 Thermal

Interface Matterial, TIM
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2 mm

távolságban, ahol a

thermal test point  a termikus

Vastagság

Réteg

Méret

Felbontás

H®vezetés

Fajlagos h®kap.

(µm)

(W/m2 K)

(kJ/m3 )

130

3014

(µm)

(mm)

LED-chip

4

1

AlN kerámia

500

3

250 × 250

180

2412

Réz

75

3

250 × 75

401

3494

Dielektrikum

75

15

250 × 75

2.2

787

Alumínium

1500

15

750 × 750

24

2457

TIM

75

15

750 × 75

λ

1600

6.2. táblázat: A szerkezeti elemek mérete és f®bb termikus tulajdonságai

A szimuláció során a mérési pont h®mérsékletét szeretnénk meghatározni, miközben a
LED-chip felületén a h®uxusa következ® képpen alakul:

•

Lépcs®s függvény különböz®

•

AC feszültség hatására mérhet® LED h®teljesítmény (b) [130]

λ

paraméterekkel (a)

Az el®bbi eset azt a kérdést hivatott megválaszolni, hogy a TIM h®vezet®képessége lényegesen befolyásolja-e a mérési ponton a h®mérsékleti tranziens késleltetését és amplitúdóját.
A második eset egy közvetlen váltakozó feszültséggel táplált LED-chip esetén adja meg
a mér®ponton várható h®mérsékletváltozás hullámformáját. A beállítások egy valós AC
táplálású LED teljesítmény mérésén alapulnak [130].
A termikus transzfer impedanciák meghatározásának nem csak tudományos, de gyakorlati igénye is felmerül: egy lámpatestbe beépített LED-ek termikus monitorozásának
általánosan bevett gyakorlata az, hogy a h®mérsékletet egy termisztorral vagy egy termoelemmel a LED szerelvény vagy a lámpatest termikus teszt pontján mérik és az itt mért
adat alapján próbálnak következtetni a LED-chip(ek) aktív rétegének h®mérsékletére. A
megválaszolandó kérdés az, hogy termikus teszt ponton mért információ alapján mennyire
pontos következtetést tudunk levonni a LED lapkák felületi h®mérsékletére vonatkozólag.
Ez a feladat a már említett inverz probléma. A LED-chip h®mérsékletének ismerete azért
fontos, mert a gyártó által garantált élettartam csak abban az esetben biztosítható, ha a
LED-ek lapkah®mérséklete a m¶ködés során egy el®re specikált érték alatt marad. Egy
másik alkalmazás az, amikor a teszt pont h®mérséklete alapján következtetve a lapkah®mérsékletre a lámpatestbe épített LED-ek nyitóáramát úgy szabályozzuk, hogy a lámpatest által kibocsájtott teljes fényárama a környezeti h®mérséklett®l független, konstans
értéken maradjon [131, 132]. A gyakorlati probléma szimulációval való gyors vizsgálatának
kulcs eleme a LED pn-átmenet(ek) és a termikus teszt pont közötti transzfer impedancia
meghatározása. Azonban, még ha a transzfer impedanciá(ka)t sikerül is meghatározni, az
inverz problémát meg kell oldani, amire általánosan használható módszer nem áll rendelkezésre. Az eredeti termikus probléma megfogalmazása komplex transzfer impedanciákkal
(H(s)) így adható meg:

TM P (s) = H(s)IT h,LED (s)
alakú, ahol

H(s) = Y M P,LED (s)

(6.7)
írja le a kauzális rendszert, ami abban is megnyilvánul,
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H(s)-ben

hogy

több a pólus, mint a zérus. Az inverz probléma megfogalmazása ezzel:

IT h,LED (s) =
ahol

1
TM P (s),
H(s)

(6.8)

1/H(s) a nem kauzális problémát reprezentáló átviteli függvény, vagyis több zérussal

rendelkezik, mint pólussal.
Folytonos mér®ponti h®mérséklet (TM P ) esetén nem ütközünk nehézségbe, hiszen az osztás után a folytonos inverz Laplace-transzformáció végrehajtható. Diszkrét id®sor esetén
azonban a diszkrét Laplace-transzformáció már nem hajtható végre, így másik megoldást
kell találni.
A legegyszer¶bb, ha Fourier-transzformációt alkalmazunk, vagyis a teljes komplex-frekvencia
(s) teret a képzetes tengelyre sz¶kítjük. Ekkor a megoldás:

IT h,LED (ω) =

1
TM P (ω)
H(jω)

(6.9)

alakban el®áll, a LED-chip h®mérséklete:

TLED = H2 (jω)
alakú, ahol

1
TM P (ω),
H(jω)

H2 (s) = Y −1
(s)
LED,M P

(6.10)

.

Sajnos azonban ez a megoldás instabil, vagyis a mért jelen bármilyen kis zaj az eljárást
divergenssé teszi. Ezen inverz sz¶r®k beiktatásával segíthetünk, de sajnos az is csak olyan
megoldást jelent, aminek a hibája nehezen kézben tartható [98].
A dekonvolvált jel azonban el®állítható az egységimpulzus válaszfüggvény

6

segítségével

is. Ebben az esetben az probléma megfogalmazása, hogy mekkora lehetett az a h®áram,
ami az adott h®mérsékletet el®állította. Lineáris rendszer esetén a mért jel felbontható
id®ben eltolt egységimpulzus válaszok összegére és ezzel a h®áram értékek a felbontás
együtthatóival megfeleltethet®k:

IT h,LED (ti ) = TM P (ti − dt)/R(dt),
ahol

R

(6.11)

az egységimpulzus függvény. Minden id®lépésben a h®mérsékleti függvény többi

részéb®l az

R(t)

többi részét levonjuk, hiszen azzal már számoltunk:

TM P (t)új = TM P (t)régi − R(t).
a válaszfüggvény általában

0-val

(6.12)

kezd®dik (kauzalitás) és néhány alacsony értékkel foly-

tatódik, ezért a zaj hatására ez a módszer is divergenssé válik.

Azonban, ha nem a

válaszfüggvény els® néhány elemére végezzük a felbontást , robosztus megoldást kapunk,
miközben a hiba becsülhet® marad. Végezzük el a válaszfüggvény

k · dt

helyen vett érté-

kével a dekonvolúciót! Ekkor a (6.11). egyenlet így módosul:

IT h,LED (ti − k · dt) = TM P (ti )/R(k · dt)
A hiba úgy becsülhet®, mint az
és a

k.

(6.13)

R(t) függvény id®lépésenként vett (k−1) értékei összegének

elemnek a hányadosa.

A módszer ellen®rzéséhez a LED disszipációjának id®függvényét négyszögjelnek választva
el®ször megoldjuk a kauzális problémát, azaz meghatározzuk a mér®ponti h®mérsékleteket.

6 dt

A mér®pont h®mérsékletéhez zajt adva, az el®bbieknek megfelel®en megpróbáljuk

hosszú 1 W teljesítmény¶ gerjesztés hatására mérhet® h®mérsékleti görbe a mér®ponton
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el®állítani az eredeti jelet. Az okozott hibát az eredeti és a dekonvolvált jel közti szórásként értelmezzük.

LED modellezési eredmények
Az els® szimulációs beállítás (a) esetén a SUNRED algoritmus paramétere a TIM h®vezetési tényez®je volt. Ezt a paramétert folytonosan változtathatjuk az átviteli függvényben.
A különböz® paraméter értékekre kapott h®mérsékleti görbéket a 6.10. ábrán jelenítettük
meg. A görbék tanúsága szerint a késleltetés nem függ lényegesen a h®vezetés értékét®l
és az állandósult állapotbeli h®mérsékletek között a várakozásnak megfelel®en lényeges
különbség tapasztalható a

λ = 2...8

tartományban felvett értéke szerint.

támasztására megvizsgáltuk a kialakuló h®mérsékleti értékeket a

λ

Ennek alá-

paraméter folytonos

függvényeként, ez a 6.11. ábrán található. Ezek szerint a TIM h®vezet®képessége kritikus
paraméterként jelenik meg, ami az irodalom alapján a modell elvárt viselkedése.

6.10. ábra: A mér®pont

6.11. ábra: A mér®pont állandósult

h®mérsékletének id®függvényei a

állapotbeli h®mérséklete a TIM

TIM réteg h®vezet®képességének

réteg h®vezet®képességének (λ)
függvényében

(λ) különböz® értékei esetében

A második eset (b) vizsgálatához a [130] cikkben közölt valós mérési adatokat használtuk
fel egy 50 Hz-es váltakozó feszültséggel táplált LED-chip f¶t®teljesítményének id®függése
tekintetében.

A mért h®termelési adatok a 6.12. ábrán láthatók.

disszipáció id®függvény
rendelkezik.

50 Hz

alapharmonikussal és

300 Hz-ig

A szintén periódikus

terjed® felharmonikusokkal

∼ 0,5 W, szélessége 8 ms volt. A LED lapka
0,1 W-nak adódott. A mér®pont h®mérsékletének

A teljesítménycsúcsok értéke

által disszipált átlagteljesítmény így
id®függése a 6.13. ábrán látható.

A periodikus bemenet ellenére a h®mérsékleti görbe

simának adódott, ami a termikus rendszerek alulátereszt® sz¶r® jellegéb®l adódik. Habár a
0
h®mérsékletemelkedés nem periodikus a mér®ponton és összességében csak 6 C-ot tesz ki,
a LED h®mérséklete periodikus, és sokkal nagyobb h®mérsékletemelkedést mutat, ahogy
ez a 6.14. ábrán látható.
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6.12. ábra: A mér®pont

6.13. ábra: A h®mérsékleti adatsor

h®mérséklete a LED közvetlen

a mér®ponton

feszültséggenerátoros AC táplálása
esetén [130]

6.14. ábra: A h®mérsékleti adatsor a LED felületén

Az inverz probléma megoldásának demonstrálására a LED f¶t®teljesítményét (a disszipáció hullámformáját) egy 50%-os kitöltés¶,

1 W-os

amplitúdójú,

400 µs

periódusidej¶

négyszögjelnek állítottuk be, ami megfelel a LED-ek fényáramszabályozására használt
pulzus-szélesség moduláció (PWM) során fellép® disszipációjának. A h® hatására a mér®ponton tapasztalható h®mérsékleti értékeket a 6.15.

ábrán jelenítettük meg.

A valós mérések mindig zajjal terheltek, ezért a dekonvolúció el®tt a jelhez egy nulla
átlagú,

A

amplitúdójú véletlen zajt adtunk.

végeztük el. A mintavételi frekvencia

1 kHz

A dekonvolúciót a (6.12) egyenlet szerint

volt. A LED-chip teljesítmény-id®függése az

eredeti és a visszaszámolt esetben a 6.16. ábrán látható.
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6.15. ábra: A mér®pont h®mérséklete

6.16. ábra: A rekonstruált disszipáció

az alakalmazott négyszögjel alakú

hullámforma a LED felületén különböz®
zaj amplitúdók esetén (λ

disszipáció hullámforma esetén

6.17. ábra: A mér®pont

6.18. ábra: Az újraszámolásnál

h®mérséklete visszaszámolt zajjal

fellép® hiba mértéke különböz® zaj

terhelt disszipáció hullámformák
esetén (λ

= 4)

amplitúdók mellett (λ

= 4)
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= 4)

A módszer hibáját az eredeti és az újra szimulált h®mérsékleti adatok szórásaként értelmeztük:

(Teredeti (i) − Tújraszámolt (i))2
,
σ =
N
N a mintavételi pontok száma (1000).
2

ahol

P

(6.14)
A relatív hibát a szórás és az átlagos h®mér-

sékletemelkedés hányadosként értelmeztük:

Error = P

σ
(Teredeti (i) − 25) /N

(6.15)

A különböz® zaj amplitúdók mellett jelentkez® relatív hibát a 6.18. ábrán láthatjuk, az
ezekkel az értékekkel újraszámolt h®mérséklet-id® függvények a 6.17. ábrán jelennek meg.
A szimbolikus SUNRED algoritmus futási ideje az itt ismertetett LED modell esetében
nagy volt, parametrikus esetben

1100

másodperc, paraméter nélkül

hez képest a szimulációs id® nagyon kicsinek,

100 ms

150

másodperc. Eh-

nagyságrend¶nek adódott. Ennek

az az oka, hogy kész átviteli függvény esetén az eredmények meghatározásához csak egy
Laplace-transzformáció szükséges, aminek a m¶veleti igénye csekély, a Fourier transzformációval összemérhet®.

Ennek ellenére az algoritmus nem, vagy csak nagyon nehezen

használható jelenlegi formájában valós példák esetén, hiszen a csomópontok (és még inkább a rétegek) számának növelésével az átviteli függvény zérusainak és pólusainak száma
egyre n®, így a számítási igény a csomópontok számával exponenciálisan növekszik. Figyelembe véve, hogy a módszer kis rendszerek esetén sem gyors, az eredmény jelenlegi
formájában gyakorlati tervezési feladatok esetében nem hasznosítható.

6.3.4. Az átviteli függvény rendjének csökkentése
Ahhoz, hogy a futási id®t csökkenteni tudjuk, nem elegend® a csomópontok számának
csökkentése, mivel az az állapottérbeli rendet növeli. Ebben az alfejezetben megmutatjuk, hogyan lehet az átviteli függvények rendjét redukálni, ezzel a futásid®t jelent®sen
csökkenteni. Az átviteli függvények rendjének csökkentéséhez az admittancia mátrixban
található átviteli függvények által reprezentált fázistér dimenziójának csökkentése szükséges.

Az, hogy mely állapotokat hagyjuk el, annak függvénye kell hogy legyen, hogy

azok az állapotok a meggyel® csomópontok h®mérséklete, vagy h®árama által mennyire
befolyásolhatók, illetve, hogy azok milyen mértékben képesek befolyásolni a meggyel®pontok h®mérsékletét.

Az el®bbit irányíthatóságnak, az utóbbit meggyelhet®ségnek

hívják. Tehát azokat az állapotokat kell megtartani, amelyek egyszerre meggyelhet®k és
irányíthatók is, hiszen ezek az állapotok határozzák meg a meggyel®pontok közti kapcsolat nagy részét. Ha az állapot kevéssé irányítható, akkor az kevéssé függ a bemenett®l,
ezért a kimenetre is kisebb hatással lehet. Ha egy állapot kevéssé meggyelhet®, akkor
pedig hiába irányítható, a kimeneten az állapot megváltozása miatt tapasztalható változás kicsi lesz.

6.3.5. Kiegyensúlyozott rendcsökkentés
A feladat az, hogy olyan mér®számot határozzunk meg, amely a meggyelhet®séget és
az irányíthatóságot jellemzi, továbbá hogy azokat az állapotokat elhagyjuk, amelyekre a
meggyelhet®ség és irányíthatóság együttesen kicsi, már megoldott. A módszert az angol
szakirodalomban található

balanced reduction

rendcsökkentésnek neveztük el.
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(BALRED) alapján kiegyensúlyozott

A módszer ismertetéséhez írjuk fel az átviteli függvényt állapottér reprezentációban:

ẋ = Ax + Bu
ẏ = Cx
ahol

(6.16)

x az állapottérbeli állapotok vektora, amit u jellel gerjeszthetünk, és ez az y

kimene-

tet generálja. A meggyelhet®ség mennyiségi deniálásához vizsgáljuk meg a kimeneten
megjelen® jel energiáját, ha a gerjeszt® jel (u) nulla, és a

t = 0 id®pontban az x0 állapotból

indulunk ki:

∞

Z

kyk2 dt.

Eki =

(6.17)

t=0
Ez a kifejezés az

x0

kezdeti állapotból kialakuló összenergiát méri a kimeneten. Feltéve,

hogy csak stabil megoldások fordulhatnak el®, a kifejezés véges, és megadja az enegriaátvitelt

x0

állapottérbeli pontból a kimenetre. Ez a mennyiség viszont lineárisan függ

x0

elemeit®l, így felírható, mint egy kvadratikus alak:

Eki = x0 W M x†0 ,

(6.18)

W M a meggyelhet®ségi Gramm-mátrix. Alakítsuk át a (6.17) egyenletet a (6.16)
felhasználásával:
Z ∞
†
kCx0 k2 dt
(6.19)
x0 W M x0 =
t=0
ahol

0 id®pillanattól indulunk:
Z ∞
†
kCx(t)k2 dt.
xW M x =

vagyis, ha nem

(6.20)

t=τ

Az integrálegyenletet deriválva és felhasználva az

x†0 W M Ax0 + A† x†0 W M x0 =

Z

ẋ

kifejezést az állapotteres felírásból:

∞

kCx0 k2 dt

(6.21)

t=τ

vagyis a meggyelhet®ségi Gramm-mátrix kielégíti a Ljapunov-egyenletet:

A† W M + W M A + CC † = 0.

(6.22)

Az irányíthatósági Gramm-mátrix az el®z®ekkel analóg módon állítható el®, de ebben
az eseteben egy egységnyi energiájú zavarjelb®l indulunk ki, és keressük ennek hatását az
állapotokra. Ha

kuk = 1, akkor stabil megoldásokat feltételezve az állapotvektor energiája

véges:

†

Z

∞

xx =

†

eA t B † BeAt dt.

(6.23)

t=0
Az irányíthatósági Gramm-mátrix (W ) az el®bbiekkel összhangban:
i
Z inf
†
Wi =
eA t B † BeAt dt,
t=0

(6.24)

ami kielégíti a rá vonatkozó Ljapunov-egyenletet:

AW i + W i A† + BB † = 0.

(6.25)

Ezzel a meggyelhet®ségi és irányítási Gramm-mátrixok meghatározhatók (a Ljapunovegyenleteken keresztül), de amire szükségünk van, az valamilyen szorzatmérték, ami egy-
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idej¶leg mutatja a nem meggyelhet® és nem irányítható állapotokat. Ehhez bontsuk fel
a Gramm-mátrixokat egy-egy alsó és fels® háromszögmátrix szorzatára úgy, hogy azok
†
†
7
egymás transzponáltjai . Tehát WM = LM LM és Wi = Li Li . Ebben az esetben belát†
†
ható, hogy az LM Wi LM , valamint a Li WM Li mátrixok felcserélhet®k, ezért létezik közös
sajátvektor rendszerük, amiben diagonalizálhatók. A Gramm-mátrixok diagonalizálását
kiegyensúlyozottnak tekintjük, ha a diagonális elemek megegyeznek. Az ilyen transzfor-

T = LM Sσ szorzatként el®áll, ahol S a sajátvektorok által alkotott
pedig a sajátértékek által alkotott diagonális mátrix. A fenti állítás behe-

mációt leíró mátrix
mátrix,

σ

lyettesítéssel belátható.

A transzformációval nyert kiegyensúlyozott rendszert könnyen

redukálhatjuk, egyszer¶en a kisebb sajátértékekkel rendelkez® állapotokat elhagyhatjuk.
Ezzel a módszerrel az átviteli függvények fokszáma korlátozható, amivel jelent®s sebességnövekedést lehet elérni. A kiegyensúlyozott rendcsökkentésnek köszönhet®en csak azokat
az állapotokat hagyjuk el, amelyeknek az aktuálisan megmaradt meggyel®pontok közötti
átvitele kicsi. Annak érdekében, hogy a SUNRED algoritmus alkalmazásánál az átviteli
függvények rendje minél kisebb maradjon, minden lépésnél, amikor az átviteli függvény
változik (kapcsolódás, redukció) egy-egy kiegyensúlyozott redukciós eljárásnak is le kell
futnia.

Ennek eredményeként nem csak azt várjuk, hogy a futási id® nagy mértékben

lecsökken, de azt is, hogy a projekció által okozott hiba a többszöri vetítés hatására
kisebb lesz.

6.3.6. Átviteli függvény rendcsökkentésének vizsgálata
A módszer teszteléséhez az eddigi LED modellt használtuk fel, azzal a módosítással,
hogy a nagyobb h®mérsékleti eltérések elérése érdekében a mér®pontot az MCPCB-n közvetlenül a LED mellé helyeztük. Az így kialakuló nagyobb mérték¶ és gyorsabb változások
remélhet®leg kiemelik a hibákat, amelyeket az átviteli függvény rendcsökkentése okoz. Miután a rendcsökkent® módszert implementáltuk MATLAB-ban, azt minden olyan m¶velet
után meghívtuk, amely az átviteli függvények rendjét megváltoztatta. Az els® megállapítás, hogy a módszer valóban alkalmas a futási sebesség növelésére. Az els® tesztekben
azt kaptuk, hogy az el®z®ekben mért

150 másodpercnél lényegesen rövidebb id® alatt, 36

másodperc alatt a teljes algoritmus lezajlott. A kérdés már csak az, hogy van-e köze az
eredményeknek a szimbolikusan kapható eredményekhez. Ehhez két bemeneti disszipáció
függvényt deniáltunk, az egyik az egységugrás-függvény (0,1 W teljesítménnyel), a másik
a 6.12. ábrán látott AC-LED disszipáció hullámforma.

Az eredményeket a 6.19. ábrán

lépcs®függvény bemen® h®teljesítmény és a 6.20. ábrán AC alkalmazott feszültség negyedrend¶ közelítés esetén láthatjuk. Az eredményekb®l azt sz¶rhetjük le, hogy a negyedrend¶
közelítés már igen közeli megoldást jelent. A hibát a szokásoknak megfelel®en számszer¶síthetjük a megszokott négyzetes eltérést számítva. Az így számított hibaértékek azt
mutatják, hogy a hiba 1% körül alakul, ha az átviteli függvények rendje eléri a négyet, a
részletek a 6.3. táblázatban láthatók. A redukció id®tartama a rend növelésével természetesen növekszik, de szerencsére nem olyan mértékben, hogy kompromisszumot kelljen
kötni a pontosság és a futási id® tekintetében.

7 Pozitív

denit mátrixok esetén ez egyértelm¶en megtehet®, a módszer neve: Cholesky-dekompozíció.
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6.20. ábra: A h®mérsékleti értékek

6.19. ábra: A mér®ponton mérhet®

a mér®ponton a 6.12. ábrának

h®mérsékletek 0,1 W teljesítmény

megfelel® h®teljesítmény esetén a

esetén, különböz® rend¶

LED-en,

közelítésekkel (2, 3, 4, 5 és 7)

4.

rend¶ közelítésben

Rend

Rel. hiba (Lépcs®) (%)

Rel. hiba (AC) (%)

Redukció ideje (s)

2

3,5

3,8

3

3

0,7

0,6

4

4

1,3

0,4

4

5

1,0

0,9

5

7

0,6

0,5

6

6.3. táblázat: A kiegyensúlyozott rend csökkent® eljárás hibája, és az elért redukciós id®k

6.3.7. Alkalmazás 3D LED modellre
A következ® lépés egy használható módszer kifejlesztése felé, hogy teszteljük a váltott
SUNRED-BALRED algoritmust nagy elemszámú térbeli rendszeren.

Ehhez az imént

ismertetett LED modellt használtuk, de térbeli esetben. A geometria adatai a 6.4. táblázatban találhatók.
A modell felbontását 50

µm-nek

választottuk, ezzel a csomópontok száma 128000-nek

adódott (szimmetriát gyelembe véve). A redukció végén csak a LED felszínén elhelyezked® csomópontok maradtak meg.
transzfer impedanciák voltak.

A szimuláció eredményei különböz® rend¶ komplex

Vizsgáltuk a rend hatását a pontosságra, amit hagyo-

mányos iterációs algoritmussal való összevetésb®l kaptunk.

Továbbá vizsgáltuk a rend

futásid®re vonatkozó hatását is. Az eredmények szerint a vizsgált esetekben, az eltérés
0,1% alatt maradt, míg a futásid® 19, 22, 32 és 39 másodpercnek adódott sorban a 64,
96, 128, 256-od rend¶ szimulációk esetén. A kapott eredmények közül a 94. rend teljesít®képességét a 6.21. ábrán gyelhetjük meg. A többi görbe alakja ezzel gyakorlatilag
azonos [C6]. Ezzel megmutattuk, hogy a módszer nagyobb csomópontszámú rendszerek
esetén is sikerrel alkalmazható.
A kiegyensúlyozott rendcsökkentéssel elértük, hogy a futási id®k a versenyképes tarto-
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Réteg

Vastagság (µm)

Méret (mm2 )

H®vezetés (W/m2 K)

Fajlagos h®kap. (kJ/m3 )

LED-chip

4

2×2

130

3014

AlN kerámia

400

2×2

180

2412

Réz

100

3, 2 × 3, 2

401

3494

Dielektrikum

100

3, 2 × 3, 2

2.2

787

Alumínium

1600

6, 4 × 6, 4

210

2457

TIM

50

6, 4 × 6, 4

4

1600

6.4. táblázat: A szerkezeti elemek mérete és f®bb termikus tulajdonságai 3D LED esetén

6.21. ábra: A h®mérsékleti értékek a 3D LED-chip felszínén, 10 W amplitúdójú 50 Hz
frekvanciájú négyszögjel alakú teljesítmény esetén

mányba süllyedjenek, és azt, hogy az elemszám növekedésével az átviteli függvények rendje ne növekedjen. Vagyis ez azt jelenti, hogy egy-egy csomópont eliminálása kizárólag az
aktuálisan meglév® meggyel®pontok számától függ, igaz attól négyzetesen, ahogyan az
admittancia mátrix elemszáma változik. Összeségében a teljes számítási id®nek a csomópontok számától (N ) való függése úgy alakul, hogy

N

elemre elvégzett elimináció esetén,

a mátrix aktuális mérete a meggyel® szabad csomópontok számának négyzetével ará2( d−1
d ) , ahol d az aktuális dimenziószám. Ebb®l kétdimenzióban négyzetes,
nyos, ami N
míg háromdimenzióban kicsit nagyobb ütem¶ futási id® emelkedést várunk, ami tovább
javítható okos redukciós stratégia kidolgozásával.

A SUNRED alkalmazása nem csak

a számítási teljesítmény igényben mutat csökkenést, de a memóriaigényben is, hiszen az
egyidej¶leg kezelt csomópontok száma az aktuális blokk felületével arányos. Ez a térfogat

2/3-ik hatványát jelenti, szemben a felülr®l építkez® (jelen esetben redukáló) technikákkal,
amikor is a tér összes csomópontja a kiindulási állapot.
Az eredményeket egy Intel Core i7-3930K processzoros (3,2 GHz, 6 mag, 12 szál), 8
GB (1600MHz) RAM-al rendelkez® számítógépen értük el, az itt ismertetett számítások
MATLAB implementációjával.
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6.4. IV. tézis
Új, egylépéses, szukcesszív hálózatredukciós eljárást dolgoztam ki a termikus tranziens
jelenségek modellezésére. Az eljárás képes a modellezend® tér pontjai közötti átviteli függvények gyors, anyagparamérterekt®l függ® meghatározására és felhasználható a termikus
inverz probléma megoldására is. A hagyományos szimulációs eljárások eredményeit®l való
eltérés 1% alatti. A módszer hatékonyságát az átviteli függvények rendjének folyamatos
kiegyensúlyozott redukciójával növeltem.

Ennek köszönhet®en a mérnöki gyakorlatban

szokásos méret¶ rendszerek is kezelhet®k, mert a futási id® legfeljebb a csomópontszám
harmadik hatványával arányos, ami megfelel a SUNRED algoritmusnál megszokotnak, de
a memória-igény csak legfeljebb a csomópontszám 2/3-ik hatványával növekszik, míg az
egyéb hasonló redukciós módszereknél ez egyenesen arányos.

6.5. Konklúzió és kitekintés a IV. tézishez
Olyan új rend-redukciós módszert sikerült megalkotni, amely peremfeltétel-független,
parametrikus, és egylépéses tranziens modellezésre képes [C6].

Ez a módszer lényegé-

ben a SUNRED módszer általánosítása komplex frekvenciatérbeli függvényekre.

Ezzel

a módszerrel egyszer¶en megoldható a termikus inverz probléma is [J5]. Mindezen el®nyök mellet a módszer hátránya a megnövekedett futási id®. Az els®, egyszer¶ esetben
a redukció ideje
esetben

1100

14

másodpercnek adódott. A második esetben a futásid® parametrikus

másodperc, míg rögzített paraméter esetén

150

másodperc volt.

A futási

id® rövidítésére a kiegyensúlyozott rendcsökkentés módszere sikerrel alkalmazható [C7],
amivel a példaként használt LED modell szimulálásakor a futási id®k jelent®sen csökkentek (46 s). Ezek az eredmények már megközelítik a nagyobb elemszámra is használható
eredményeket, f®képp, hogyha gyelembe vesszük, hogy a csomópontok száma szerinti a
számítási igény közel négyzetesen emelkedik, valamint hogy az eddigi eredményeket MATLAB programcsomaggal értük el.
Az el®bbi állítások alátámasztására megvizsgáltuk, hogy hogyan változik az új SUNRED
algoritmus futási ideje, ha egy nagyobb csomópontszámú térbeli rendszert vizsgálunk. Az
eredményekb®l kit¶nik, hogy nagyon gyorsan (<30 másodperc), 0,1% eltéréssel kaphatunk eredményeket olyan térbeli inhomogén anyageloszlású rendszerek esetén is, amiknek
a csomópontszáma meghaladja a százezret.
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7.

Eredmények összefoglalása,

további

felhasználási lehet®ségek
A dolgozatban bemutatásra kerültek olyan új modellezési technikák, amik a mikrorendszerek analíziséhez, szimulációjához jelentenek segítséget. A megoldatlan problémák, megválaszoltalan kérdések az alábbiak voltak:
1. A kétfázisú Taylor áramlás részletes (CFD) modellezése nagyon hosszú id®t vesz
igénybe. Lehetséges-e csak az áramlás f®bb tulajdonságait gyelembe véve korrekt
h®, és anyagtranszport modellt megadni?
2. A Taylor áramlásban az enzimreakció által termelt produktum koncentrációja anomáliát mutat, nem arányos a reakciótérben töltött id®vel. Feloldható-e az anomália
a Taylor áramlásról szerzett hidrodinamikai ismeretek segítségével?
3. Az anyagtranszportra felállított redukált rend¶ modellt lehetséges-e kémiai reakció
által termelt h® meghatározására és annak transzporttulajdonságainak megállapítására használni?
4. A mikrocsatornás h¶tési rendszerek egyre inkább elterjednek, ezek egyre közelebb
kerülnek a h®forráshoz, ami els®sorban elektronikai elemekb®l épül fel.

A pontos

termikus szimulációhoz egyre inkább gyelembe kell venni az elektronikus elemek
m¶ködését is. A csatolt elekto-termikus szimulációhoz olyan kompakt modellt lenne
célszer¶ használni, ahol a konvektív áram is modellezhet®. Ebben az esetben a kutatás témája az volt, hogy lehetséges-e egyenes csatornában olyan kompakt modellt
létrehozni, ami a konvektív h®áramot ellenállásokkal modellezi?
5. Tranziens termikus szimuláció esetén kíváncsiak vagyunk a h®mérséklet-id® függvényre, de általában csak a modelltartomány egy-egy pontjában. Ezzel szemben az
iterációs megoldások a tér minden pontján megadják az id®függ® megoldást, ami
érezhet®en sok felesleges adatot tartalmaz. A kérdés, hogy a szukcesszív hálózatredukció eszköztárát felhasználva lehetséges-e közvetlenül egy-egy pont h®mérsékletid®függvényét megadni?
6. Milyen tulajdonságai vannak az el®z® pontbeli megoldásnak? Lehet-e használni az
inverz feladat, parametrikus viselkedés leírására is?

Hatékonyan használható-e a

modellezési technika nagy elemszámú rendszerek esetén?
Ezekre a kérdésekre els®sorban a kutatói kíváncsiság vezetett, de ez nem jelenti azt,
hogy a kutatás öncélú lenne. A kérdések megválaszolásával olyan modellezési technikákat
hozhatunk létre, amiknek az alkalmazhatósága nem csak egy-egy mérnöki megoldás, hanem ezek egész sora esetén segíthet már a tervezés szakaszában is. Mindenekel®tt, mint
a dolgozat kivonata, nézzük milyen válaszokat kaptunk a fenti kérdéseinkre:
1. A válasz igenl®, bevezethet® redukált rend¶ modell kétfázisú Taylor áramlás esetére,
ami a visszafolyás és a bels® cirkuláció jelenségét helyesen modellezve a h®mérsékleti és a koncentrációs eloszlásokat megfelel®en visszaadja.

Ezzel a CFD modell

megkerülése lehetségessé vált alacsony Reynolds szám tartományokban (115). A
h®transzfert illet®en a modellt nagy Reynolds szám (2201060) tartományon is validáltuk. A kapott eredmények jó egyezést mutattak az irodalomban található mérési
adatokkal.

88

2. A válasz ebben az esetben is igenl®. A redukált rend¶ modell alkalmazásával megmutattuk, hogy a visszafolyás jelensége a csatorna falán mérhet® anyagmennyiségeloszlást nagy mértékben befolyásolja.
3. Ez a kérdés valójában inkább célkit¶zés volt. A CFD és a redukált rend¶ modell
összehasonlítása ebben az esetben is igazolta az utóbbi teljesít®képességét.

En-

nek a pontnak a szerepe inkább az volt, hogy megvizsgáljuk, hogy a kisebb eltérések
összességében nem korlátozzák-e a modell használhatóságát komplex feladatok megoldásában. A válasz az volt, hogy nem. A komplex modell eltérése 10% volt a CFD
megoldáshoz képest.
4. Sikerült olyan modellt létrehozni, ami csak ellenállások felhasználásával képes modellezni a konvektív anyagáramot. Ennek beépítése a SUNRED algoritmusba azonban nehézkesnek bizonyult, ezért új elemet vezettünk be; az irányított ellenállást.
Ezzel az elemmel a kompakt modell SUNRED algoritmussal kezelhet®vé vált. Az
eredményeket CFD szimulációval és irodalmi eredményekkel ellen®riztük.

Megol-

dottuk az egyenes és ferde homogén keresztmetszet¶ csatorna esetén a konvektív
h®áram kompakt modellezésének kérdését.
5. A szimbolikus számítások alapján úgy t¶nt, hogy az átviteli függvények meghatározhatók a SUNRED algoritmussal.

Az így nyert átviteli függvény két pont kö-

zötti összefüggést adja meg, komplex frekvenciatartományban, ami inverz Laplacetranszformáció után a h®mérséklet-id®függvényt adja. Az eljárást numerikus eljárássá csak nagyon nehezen lehetett kiterjeszteni, mivel az a numerikus hibákra extrém
módon érzékeny.

A problémát végül az átviteli függvények pre-kondicionálásával

sikerült megoldani, így lehet®ség adódott a módszer behatóbb vizsgálatára, valamint a leíró átviteli függvények rendjének kontrollálására. Ezzel egy jól használható
modellezési eljárást sikerült létrehozni.
6. Az átviteli függvényekkel nem csak a szimuláció oldható meg, de az inverz feladat
is, vagyis amikor a következmény alapján szeretnénk meghatározni az azt kiváltó
hatást. Az inverz feladat megoldása csak korlátozottan lehetséges. A másik kérdés a
parametrikus viselkedés leírása. Ebben a tekintetben a legfontosabb eset, ha valamilyen anyagi paraméter változik. A parametrikus viselkedést szimbolikus számítások
alapján sikerült implementálni, de a végs® modellben ez nem szerepel.

7.1. További felhasználás
Az eredmények a további felhasználása, fejlesztése igen sokrét¶ lehet. Ezek közül csak
egy-egy példát említünk meg, ezek esetén a felhasználhatóságot egyértelm¶nek tekintjük.

7.1.1. Kapilláris érhálózat redukált rend¶ modellje
A kétfázisú Taylor áramlásban a buborék szerepe, hogy egyrészt a folyadékfázist részekre ossza, másrészt, hogy a mikrocirkuláció kialakuljon. Hasonló feltételeknek tesz eleget
a vér áramlása a kapillárisokban.
az ilyen néhány

µm

Ezt bolus-áramlásnak nevezik.

A buborék szerepét

átmér®j¶ erekben a vörösvértest játssza. Mivel a vörösvértest még

éppen befér az ilyen kapilláris erekbe, azt keresztmetszetében majdnem teljesen kitölti
azt, így szegmentáló szerep érthet®. Ezzel együtt a sejt deformációja korlátos, a kialakuló
lamináris áramlási prolt (parabolikus prol) nem engedi meg, a Taylor áramlásra jellem-
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z® mikrocirkuláció megjelenik. Erre éppen az idén jelent meg bizonyíték a [133] Nature
cikkben. A kapillárisokban folyó anyagtranszfer vizsgálata rendkívül fontoscsak, hiszen
a vérkeringéssel rendelkez® organizmusokban az anyagtranszport a vér és a sejtek között
csak a kapilláris erek falán keresztül történik. Ezért ennek az áramlási típusnak a vizsgálata, modellezése rendkívül fontos többek között a gyógyszerek hatásosságának, tumorok
épülésének (és pusztításának), valamint vaszkuláris betegségeknek tanulmányozásánál. A
[C9] cikkben bemutattuk az kapillárisokra specializált modell m¶ködését.

7.1.2. Logi-termikus szimuláció mikrocsatornás h¶téssel
Logi-termikus szimuláció alatt egy olyan termikus modellt értünk, aminek a bemenete
egy chip által megvalósított logikai m¶veletsor, kimenete pedig az chipen ennek hatására
kialakuló h®mérsékleti térkép.
modellezést kíván.

Az ilyen modellek létrehozása hagyományosan kompakt

Fontos azonban, hogy a valós termikus viszonyok megállapításához

a konduktív és konvektív h¶tést is gyelembe kell venni.

Ehhez éppen illeszkedik a

4.

fejezetben vázolt technika. Még fontosabb, hogy az így létrejöv® modelleket minél hatékonyabban oldjuk meg. Ehhez nyújt hathatós segítséget a SUNRED algoritmus alkalmazása. Az elképzelések a [C4] és [J4] cikkekben kerültek összefoglalásra. A kivitelezést már
Jani Lázár kollégám megkezdte.

7.1.3. Komplex transzfer impedancia parametrikus meghatározása
A komplex transzfer impedancia meghatározása lényegében kiváltja a tranziens szimulációt.

A kapott átviteli függvényekkel a technológiai részletek elrejthet®k, miközben

a termikus szimuláció nagyon kis hibával elvégezhet®.

A további kutatási irányként is

ezt a területet jelöljük ki, méghozzá a parametrikus viselkedés beépítését a SUNREDBALRED által szolgáltatott gyors és pontos algoritmusba.

Ha ez sikerül, akkor az így

nyert paramterikus átviteli függvényekkel a változó anyagparaméterek is kezelhet®k, az
optimális paraméterek könnyen megkaphatók. Ezenkívül a paramétert is tartalmazó átviteli függvényekkel lehet®ség adódik tranziens mérés alapján az anyagi paraméterek pontos
meghatározására.
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