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Transzportfolyamatok redukált rendű modellezéseinek egyes kérdései

A kutatás előzményei
Az elmúlt évtizedek egyik jelentős villamosmérnöki kihívását jelentette a szilícium alapú
chipek esetében már bevált és alkalmazott méretcsökkentés kiterjesztése mechanikus
eszközökre. A kihívásra válaszként kialakultak a mikro-elektromechanikai (MEMS), illetve a
nano-elektromechanikai (NEMS) eszközök. Ezek az eszközök képesek mechanikai funkciókat
betölteni milliméter alatti jellemző mérettartományban. A mérnöki és tudományos munka
eredménye képpen az új technológiai megoldások ma már rengeteg eszközben
megtalálhatóak, példaként említhetjük a giroszkópot, a gyorsulásmérőt, de akár a mikrotükrös
megjelenítési technikát projektorok esetén.
A mikro-elektromechanikai eszközök mellett egy másik méretcsökkentési igény is felmerült,
méghozzá a folyadékok és gázok manipulálására alkalmas fluidikai eszközök esetén. Ebben
az esetben a méretcsökkentés célja egyrészt a szükséges minta csökkentése (orvosi
alkalmazás), a folyamatok gyorsítása (vegyipari alkalmazás) és az előállítási költség
minimalizálása (orvos-mérnöki alkalmazás). A karakterisztikus méret csökkenésével egy új
interdiszciplináris terület alakult ki, a mikrofluidika. Ez olyan folyékony halmazállapotú
anyagokkal operáló eszközök gyűjtőneve, amiben miniatűr csövecskék (csatornák,
kapillárisok) találhatóak, melyeknek átmérője nem haladja meg az 1 mm-t. Ezeken a
csatornákon keresztül gáz, vagy folyadék halmazállapotú anyagok áramolhatnak, és ez
lehetővé teszi többek között a kémiai- és biológiai analízist és szintézist, adott eszközök jó
hatásfokú hűtését, vagy MEMS eszközökkel együttműködve a nyomtatás korszerűsítését.
Jellemző, hogy az utóbbi évtizedben mind több-, és több mikrofluidikával kapcsolatos
publikáció jelent meg. A statisztika megtalálható 1. ábrán

1. ábra A mikrofluidikával kapcsolatos publikációs számának alakulása 2000-2015 között.
A doktori dolgozat témája a mikrofluidika környezetben zajló transzportfolyamatok
modellezése figyelembe véve a szimuláció hatékonyságát is. A hatékonyság növelése
érdekében kifejlesztésre kerültek redukált rendű és kompakt modellek. A mikrofluidikai
alkalmazási területből adódóan, és főképpen az analitikai céllal tervezett eszközök esetében a
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transzportfolyamatok közül elsősorban a termikus- illetve az anyagtranszport jelenik meg. Ez
utóbbi esetében figyelembe véve az esetleges kalorimetriás alkalmazást is, az
anyagtranszportot hőtermelő enzimkinetikai modellel kapcsoltuk össze. A modellek többségét
az irodalom által kísérleti úton igazolt multifizikai szimulációval vetettük össze. Az ilyen
modellek megalkotásának célja, hogy hatékony segítséget jelentsenek már a tervezés
folyamán is azzal, hogy viszonylag pontos eredményeket szolgáltatnak a bevett multifizikai
szimulációknál legalább egy nagyságrenddel rövidebb futási idő alatt. Az alkalmazott
technikák alapvetően hasonlítanak a MEMS eszközök esetén bevett futási sebesség növelő
eljárásokhoz.
A kutatás illeszkedik a tanszéken folyó kutatási projektekhez. Az első két tézis a kétfázisú
Taylor áramlás redukált rendű leírásával foglalkozik, aminek előzménye Ender Ferenc
munkássága, aki azonos témában kompakt modellt állított fel. A részletek a [J1] cikkben
kerültek publikálásra. A dolgozatban szereplő első két tézis lényegében egyenes folytatása a
megkezdett munkának, és arra irányul, hogy a modell felfedezett korlátait részletesen
megmagyarázza, illetve kitolja.
A második két tézis a tanszéken Székely Vladimír által kidolgozott, majd Pohl László által
fejlesztett szukcesszív hálózatredukciós eljárás, másnéven SUNRED (SUccessive, Network
REDuction) algoritmushoz kapcsolódik. A III. tézisben az algoritmust használva egyfázisú
áramlás konvektív hatását leíró módszert mutatunk be. Ezt a hatást a tanszéken párhuzamosan
több módszerrel is vizsgáltuk. A másik megközelítést Takács Gábor, (Bognár György
vezetésével) dolgozta ki [1,2,J4], ezt az ő Doktori disszertációjában kerül részletes vizsgálat
alá. Ehhez kapcsolódik a módszer kísérleti validációja, ami teljes egészében az ő munkájuk.
A IV. tézis egy direkt tranziens térmodellező algoritmus kidolgozásáról szól. Ebben a
kutatásban SUNRED algoritmusra épülő módszert dolgoztunk ki annak érdekében, hogy a
modellezett tér bármely két csomópontja közti átviteli függvényt gyorsan és kis hibával
számíthassuk.

[1] TAKÁCS, G.; SZABÓ, P. G.; BOGNÁR, Gy. Modelling of the flow-rate dependent partial
thermal resistance of integrated microscale cooling structures. Microsystem Technologies, 2017,
23.9: 4001-4010.
[2] TAKÁCS, G.; SZABÓ, Péter G.; BOGNÁR, Gy. Enhanced thermal characterization method of
microscale
heatsink
structures.
Microelectronics
Reliability,
2016,
67:
21-28.
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Kutatások célkitűzései és vizsgálati módszerek
A doktori kutatás fő célja a különböző mikrorendszerek termikus és anyagtranszfer
leírása redukált rendű modellekkel. A kutatás első részében egy a mikrofluidikában használt,
kétfázisú áramlás, a Taylor áramlás redukált rendű modelljét alkottuk meg. Ennek
jelentősége, hogy az áramlási térben a két fázis, ami esetemben gáz és folyadék, egymástól
elkülönülve mozog, így lehetőség nyílik kis térfogatú minták kémiai analízisére. Az ilyen
rendszerek vizsgálata hagyományos úton rendkívül lassú, mivel a fázishatárok helyes nyomon
követése nagyon finom felbontást igényel. A kutatás célja ezért olyan egy olyan modell
létrehozása, ami
• A hagyományos szimulációs technikához képest legalább egy nagyságrenddel
gyorsabb
• Kielégíti az alapvető mérlegegyenleteket (energia-, és anyagmegmaradás)
• Képes a hőmérsékleti és anyagmennyiségi eloszlások meghatározására, az
előbbi esetben legfeljebb 5%-os, az utóbbi esetben legfeljebb 10%-os hibával a
hagyományos (részletes) módszer eredményeihez képest
• Képes az áramlási térben létrejövő reakciók számítására és azok hőeffektusát is
kezelni tudja
• A hibát a sebességek egy az eddig alkotott modelleknél szélesebb tartományán
belül tartja
A modell létrehozásához olyan modellt állítottunk fel, ami az alapvető megmaradási
tételekből kiindulva, azaz az impulzus-, anyag-, és energiamegmaradás, valamint az ilyen
rendszerekben tapasztalható hatások (mikrocirkuláció, Armand reláció) figyelembe vételével
az áramlást előre definiált algoritmus szerint írja le. A konvektív áramokat az áramlási térnek
megfelelően definiálva, valamint a konduktív áramokat hagyományos módon kezelve a fenti
feltételek kielégíthetők. A rend csökkenését egyrészt az idézi elő, hogy az áramlási
tulajdonságokat nem kell meghatározni, másrészt az, hogy ezzel együtt a modell térbeli
felbontása csökkenthető, ezzel együtt pedig a minimális időlépés növekedhet.
A kutatás második részében egyfázisú áramlást modelleztünk kompakt modell segítségével.
A kutatás fő célja egy olyan csak ellenállásokból álló kompakt modell létrehozása, ami
helyesen írja le az áramló közeg által szállított hőt. Ez azért fontos, mert egy ilyen ellenállás
modell, egy már kifejlesztett hálózatredukciós eljárással kezelhető és gyorsan megoldható. A
modellben egy olyan ellenállást vezettünk be, ami irányított, azaz a két végpontja közül csak
az egyikre van hatással, ahogy az a 2. ábrán látható. A modellből származó eredményeket egy
egyszerű mikrocsatorna esetében részletes modellel vetettük össze. A modell eredményeit
mérési adatokkal is összevetettük, habár a mérést a tanszéki kollegák végezték el. A
modellezendő eszköz egy mikrofluidikai alapú hűtőtest volt, amiben a konvektív hűtést a
mikrocsatornákból kialakított struktúrában áramló levegő adja.
Az új modellezési eljárástól azt vártuk, hogy:
• Helyesen adja vissza a konvektív hőtranszportból származó eredményeket
• Hibája 1% alatt maradjon
• Sebessége nagyobb legyen, mint az egyéb módszereké
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2. ábra A konvektív hőáram helyettesítése irányított ellenállással

A kutatás utolsó szakaszában a szukcesszív hálózatredukciós eljárás (SUNRED)
fejlesztési lehetőségeit vizsgáltuk meg a komplex frekvenciatérbeli kiterjesztéssel. Ebben a
részletes modell csomópontjai közti összefüggéseket Laplace-transzformálva a komplex
frekvenciatérre térünk át, amiben az algebrai egyenletrendszert a SUNRED algoritmussal
redukáljuk. Ezzel a módszerrel elérhető, hogy a rendszer egyes előre definiált
csomópontpárjai közti átviteli függvényt, ezzel együtt a komplex impedanciákat is
meghatározzuk. A modellezési eljárást három példán teszteltük, egy egyszerű rácson,
valamint egy két-, és háromdimenziós LED modellen. Az eredményeket mindkét esetben
hagyományos számításokkal vetettük össze. A modellezési eljárástól azt várjuk el, hogy:
•

Nagy pontossággal adja vissza az eredményeket, összehasonlítva az azonos
geometrián és rácson elvégzett integráló algoritmusok eredményével

•

Képes legyen paraméterek kezelésére, úgy mint az egyes anyagok mérete, vagy
anyagi minősége

•

Képes legyen az inverz probléma megoldására, azaz az eredmény ismeretében
az azt kiváltó hatás visszaszámolható legyen legalább bizonyos körülmények
között.

5

Transzportfolyamatok redukált rendű modellezéseinek egyes kérdései

A kétfázisú Taylor áramlás termikus redukált rendű modelljének
eredményei
A kétfázisú Taylor áramlás modellezését a redukált rendű modellben és Ansys Fluentben
végeztük el. A peremfeltételeket a két modellben azonosnak állítottuk be:
A bemeneten egy előre definiált folyadék-buborék sorozat, konstans sebességgel és
T=298,15 K hőmérséklettel.
A csatorna falán Neumann típusú határfeltételt adtunk meg egységes (100 W/m2) hőfluxussal.
Hidrodinamikai szempontból a folyadék sebessége a fal mentén végig nulla volt.
A kimenet termikus szempontból egy adiabatikus perem. Hidrodinamikailag pedig egy
kifolyó perem, melyre egyéb feltételt nem írunk elő, vagyis a cellák ezen a térrészen az
aktuális sebességükkel elhagyják a modellezett tartományt.
Az eredmények eltérését a csatorna mentén kapott hőmérsékleti eredmények négyzetes
eltéréseként értelmeztük. A szimulációkat több sebesség esetén is összevetettük. Az
eredményeket az 1. táblázatban összegeztük.

1. táblázat A redukált rendű modell hibája különböző Reynolds számok mellett a hőmérsékleti profil
tekintetében, a csatorna falán

A kapott redukált rendű modellt összevetettük az irodalomban található mérési
eredményekkel is. Ennek eredményeként elmondható, hogy a hiba még 1000-es Reynolds
szám esetén is 10 % alatt marad.

I. Tézis
Új, redukált rendű modellt hoztam létre egyenes, hengerszimmetrikus csatornában kialakult
kétfázisú Taylor áramlás termikus szimulációjához. A modell eredményeit az irodalomban
található, fizikai mérésekkel validált CFD szimulációs modellel és kísérlettel kapott
eredményekkel vetettem össze. A hőmérsékleti profilok eltérése 5% körülinek adódott,
miközben a redukált rendű modell két nagyságrenddel gyorsabb volt, mint az eredeti
geometriai és fizikai modell szerinti CFD szimuláció.
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A kapott hőmérsékleti profilokat a fal mentén ábrázoltuk a 3. ábrán.

3. ábra A hőmérsékleti profil a csatorna falán ANSYS Fluent (kék, folytonos görbe) használatával,
valamint redukált rendű modell használatával (piros, szaggatott, pontozott görbe), Re=1-15
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A kétfázisú Taylor áramlás csatolt termikus és enzimkinetikai
redukált rendű modelljének eredményei
A kétfázisú Taylor áramlás modellezését a redukált rendű modellben és ANSYS Fluentben
végeztük el. A peremfeltételeket a két szimulációhoz azonosnak állítottuk be:
A bemeneten egy előre definiált folyadék-buborék sorozat, konstans sebességgel és
T=298,15 K hőmérséklettel. A folyadékfázisban az enzimreakció kiinduló komponenseinek
híg oldata volt. A kezdeti enzimkoncentráció 10 µmol/dm3, a szubsztrátkoncentráció 10
mmol/dm3 volt.
A csatorna fala és a kimenet hőszigetelő volt. A hidrodinamikai peremfeltételek az előző
tézisben említettekkel egyezik.
Az eredmények eltérését a csatorna mentén kapott hőmérsékleti és produktum koncentrációs
eredmények négyzetes eltéréseként értelmeztük. A szimulációkat több sebesség esetén is
összevetettük. Az eredményeket az 2. és 3. táblázatban foglaltuk össze.

2. táblázat A redukált rendű modell hibája különböző Reynolds számok mellett a hőmérsékleti profil és a
produktum koncentráció tekintetében, a csatorna falán

II. Tézis
Új, redukált rendű modellt hoztam létre, amely képes egy egyenes, hengerszimmetrikus
csatornában kialakult kétfázisú Taylor áramlás cseppjeiben, mint mikroméretű
reakciókamrákban lezajló enzimreakciónak, a reagensek diffúziójának és a felszabaduló
reakcióhő terjedésének szimultán szimulációjára.
A redukált rendű modell sebessége az eddig használt CFD szimulációkhoz képest legalább
harmincszoros gyorsulást mutat. Az eredményeket tekintve a redukált rendű modell
alkalmazása a vizsgált Reynolds szám tartományon mintegy 10% eltérést okoz a részletes
modellel végzett szimulációhoz képest.
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A kapott hőmérsékleti és koncentrációs eloszlásokat a fal mentén ábrázoltuk az 4. ábrán.

4. ábra A hőmérsékleti és koncentrációs profilok a csatorna falán Ansys Fluent (kék, folytonos görbe)
használatával, valamint redukált rendű modell használatával (piros, szaggatott, pontozott görbe), Re=3-7
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Az egyfázisú áramlás kompakt modelljének eredményei
A modellt a 2. ábrának megfelelően készítettük el, először egy egyenes mikrocsatorna esetére
(5. ábra, jobb), aminek a keresztmetszete egy 300 µm-es oldalú négyzet, hossza 10 mm. A
csatorna egy szilíciumhasáb közepén foglal helyet, aminek alapja egy 1 mm oldalú négyzet,
magassága 10 mm. A határfeltételek ebben az esetben izotermikusak, 300 K a hasáb
felszínére és 280 K a bejövő folyadék hőmérsékletére. A SUNRED modell eredményeit egy
CFD szimuláció eredményeivel vetettem össze a 5. ábrán

5. ábra A csatorna hőmérséklete középen Ansys Fluent (kék, folytonos görbe) használatával,
valamint SUNRED modell használatával (bal) valamint a használt peremfeltételek (jobb)

A négyzetesen számolt hiba ebben az esetben 0,82%-nak adódott.
A modell validációját egy szilícium lapkába épített mikrocsatornás hűtőeszköz termikus
ellenállásának meghatározásával értük el. A mérést tanszéki kollegáim végezték, a
szimulációt a méréseknek megfelelően különböző bemeneti térfogatáramok esetén végeztük
el. Az összehasonlítás a 4. táblázatban került összefoglalásra

4. táblázat A mikrocsatornás hűtőeszköz mért és szimulált hőellenállás értékei

10
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III. Tézis
Ekvivalens konduktív modellt dolgoztam ki integrált mikrocsatornás eszközökben
áramló közeg hűtő hatásának szimulálására. A modell az áramlás irányának megfelelő nem
reciprok hőtranszfert írja le a stacionárius áramlási viszonyoknak megfelelő rezisztív hálózat
segítségével. A kidolgozott modellt a szukcesszív hálózatredukciós (SUNRED)
algoritmushoz 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.
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Egylépéses tranziens szukcesszív hálózatredukciós eljárás
eredményei
Az új modellezési eljárást alapvetően egy hagyományos megoldó algoritmussal, az Euler
módszerrel vetettük össze. Az első példa egy nagyon egyszerű geometria, egy huszonöt
cellából álló háló volt. Mivel az Euler módszer hibája ismert, az hibamentességet úgy
igazoltuk, hogy bármely időlépés választásával az új módszerrel számolt eredmények a
hibahatáron belül maradtak, ahogyan ez a 6. ábrán látható

6. ábra Az új SUNRED modell eredménye összevetve különböző időlépéses Euler módszerrel
számolt eredményekkel

Az egyszerű geometriát különböző peremfeltételekkel, paraméterértékekkel és hőáramokkal
teszteltük. Az eredmények szerint a hiba minden esetben a hagyományos, integráló módszer
hibáján belül maradt.
A modellezési eljárás hatékonyságát, illetve hasznosságát egy LED modellen történő
alkalmazással mutattuk be. A LED struktúrája és a peremfeltételek a 7. ábrán láthatók. A
redukció során a LED felületének és a mérőpontként megjelölt pontnak megfelelő
csomópontokat hagytuk meg, amelyek között így az átviteli függvényt meghatároztuk. A
LED chiphez tartozó teljesítmény beállításával megvizsgáltuk a TIM anyag hővezetési
együtthatójának befolyását a mért hőmérsékleti értékekre 2 W hőtermelés esetén, ami a 8.
ábrán követhető. További esetek tanulmányozása után kidolgoztunk egy korlátozott módszert
az inverz probléma megoldására, aminek eredménye a 9. ábrán látható, a mérőponton mérhető
jel és a kiszámolt fluxussal szimulált (újra számolt) jelet megjelenítve.
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7. ábra A LED struktúra (bal) és a peremfeltételek (jobb)

8. ábra A LED mérőpont hőmérsékletének változása az időben különböző TIM hővezetési együtthatók
esetén (bal), a kialakuló állandósult hőmérséklet a hővezetési együttható folytonos függvényeként (jobb)

9. ábra A LED mérőpont hőmérsékletének változása és az inverzió után

Miután kiderült, hogy a SUNRED módszerrel pontos eredmények érhetők el, a módszer
gyorsítására került fókuszba. A problémát a szimbolikus számítások során az jelenti, hogy a
csomópontok eliminálásával az átviteli függvény pólusainak száma növekszik. Ezt a
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problémát úgy oldottuk meg, hogy a kialakuló átviteli függvényeket egyensúlyi
rendcsökkentésnek vetettük alá (BALRED), aminek eredményeképpen a pólusok száma
kezelhető mértékű maradt a redukciós eljárás során. Ezzel a módszerrel már gyorsan
kezelhetőek nagy csomópontszámú rendszerek is. Ezt egy 3D LED modellen mutattuk be,
aminek a geometriája a 10. ábrán (jobb) látható. Ez a modell összesen 128 000 csomópontból
áll, a chip felszínének hőmérsékletét a redukciós és transzformációs lépések után állapítottuk
meg. Az egész szimuláció 19-39 másodpercig tart attól függően milyen mértékű
rendcsökkentést hajtunk végre. Az eredmények a 10. ábrán (bal) láthatók 10W amplitúdójú
négyszög-függvény alakú hőteljesítményt feltételezve.

10. ábra A szimuláció eredménye (bal) és a LED struktúra (jobb)

IV. Tézis
Új, egylépéses, szukcesszív hálózatredukciós eljárást dolgoztam ki a termikus tranziens
jelenségek modellezésére. Az eljárás képes a modellezendő tér pontjai közötti átviteli
függvények gyors, anyagparamérterektől függő meghatározására és felhasználható a termikus
inverz probléma megoldására is. A hagyományos szimulációs eljárások eredményeitől való
eltérés 1% alatti.
A módszer hatékonyságát az átviteli függvények rendjének folyamatos kiegyensúlyozott
redukciójával növeltem, amelynek révén a mérnöki gyakorlatban szokásos méretű rendszerek
is kezelhetők mert a futási idő legfeljebb a csomópontszám harmadik hatványával arányos,
ami megfelel a SUNRED algoritmusnál megszokottal, de a memória-igény csak legfeljebb a
csomópontszám 2/3-ik hatványával növekszik, míg az egyéb hasonló redukciós módszereknél
ez egyenesen arányos.
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