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2.4.4. Külső térfogati erő bevezetése . . . . . . . . . .

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

15
15
17
18

2.5. A rács-Boltzmann módszer kiterjesztése kétfázisú áramlások vizsgálatához . . . . .
2.6. Turbulens áramlások numerikus kezelése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.7. A rács-Boltzmann módszer kiterjesztése nagyörvény-szimulációs vizsgálatokhoz . .

19
20
22

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

3. Hidrodinamikai problémák vizsgálata

25

3.1. A programkód és a futtatási környezet . . .
3.1.1. A program felépítése és működése .
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25
26
27

síkfalak között . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.2. Végtelen síkfalak közötti áramlás vizsgálata turbulens esetben . . . . . . . .
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3.3.2. A kód működésének ellenőrzése analitikus eredményekkel . . . . . . . . . .

39

1

. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
lamináris esetben

. . . . .
. . . . .
. . . . .
végtelen

35
37

TARTALOMJEGYZÉK

2
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1. fejezet
Bevezetés
A Three Mile Island-i atomerőmű 2. blokkjának (TMI-2) 1979-ben történt balesete rámutatott a
nukleáris erőművekben zajló kétfázisú áramlások megismerésének jelentőségére. Ebben az időszakban kezdték el fejleszteni a szimulátorokban és a biztonsági analízisekben használt kétfázisú,
egydimenziós rendszerkódokat. 2000-ben felmerült az igény, hogy az AEKI is rendelkezzen egy
saját fejlesztésű, valós idejű, nagyléptékű, a paksi szimulátorba illeszthető rendszerkóddal. Ennek
a kódnak (RETINA) [38] [14] [30] [25] a fejlesztése során, melyben magam is részt vettem, számos problémával szembesültünk. A tesztek rávilágítottak arra, hogy a kétfázisú kódokban használt
korrelációk pontossága sok esetben megkérdőjelezhető. A legtöbb probléma a két fázist elválasztó
határfelületen zajló tömeg-, impulzus- és energiatranszport modellezéseinél adódik [38]. A RETINA
kód kifejlesztése után figyelmem az egy- és kétfázisú folyamatok numerikus leírásának részletesebb
megismerésére irányult.
Napjainkban, az intenzíven fejlődő számítógépek korszakában, egyre nagyobb szerephez jutnak
a nagy számításigényű folyadékáramlásokat modellező programrendszerek. Ezeket a számításos folyadékdinamikát modellező programkódokat az angol terminológia után a szaknyelvben általánosan
CFD (Computational Fluid Dynamics) kódoknak nevezik.
Az elmúlt évtizedben egy új módszer látott napvilágot a folyadékáramlások szimulációjának területén, nevezetesen a rács-Boltzmann módszer, vagy ahogy az angolszász irodalomban olvasható,
a „Lattice Boltzmann Method” - LBM. A módszert alapvetően a Navier-Stokes egyenletek numerikus megoldására használják. Fejlődésének történetét tekintve a rács-gáz módszerekből alakult ki, de
a Boltzmann egyenletből közvetlenül is származtatható. Egyik igen nagy előnye, hogy viszonylag
könnyen kiterjeszthető kétfázisú áramlási problémák vizsgálatára, így segítségével a két fázist elválasztó határfelületen zajló folyamatok részletesen vizsgálhatók. További előnye még, hogy könnyen
programozható és alkalmas komplex geometriák vizsgálatára is [96] [26]. Az előbb vázolt kedvező tulajdonságai miatt választottam dolgozatom központi témájának a rács-Boltzmann módszert.
Kutatásom során, használatával olyan kérdésekre kerestem a választ, amelyek részint a módszer jellegzetességeihez, részint a nukleáris iparban zajló alapkutatásokhoz kapcsolódnak.
Az értekezés hat fejezetre tagolódik, melyből az első a jelen bevezetés. A második fejezetben
a vizsgálataimban felhasznált rács-Boltzmann módszert mutatom be. A harmadik fejezetben a témában végzett saját kutatási eredményeimet ismertetem. Bemutatom, hogy miképpen használtam
a módszert háromszög elrendezésű pálcaköteg szubcsatornájának egy szakaszában zajló turbulens
3
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áramlás modellezésére. A negyedik fejezetben szintén saját, a kétfázisú vizsgálataim kapcsán nyert
új kutatási eredményeimet mutatom be. Az ötödik fejezet az összefoglalást, míg a hatodik a köszönetnyilvánítást tartalmazza.

2. fejezet
A rács-Boltzmann módszer
Folyadékok áramlásának numerikus vizsgálatára a mai mérnöki gyakorlatban a legelterjedtebben az
ún. "CFD" - Computational Fluid Dynamics kódokat alkalmazzák. A legtöbb ilyen program közös tulajdonsága, hogy a folyadékok makroszkopikus viselkedését leíró megmaradási egyenleteken
alapulnak. Az ipar számos területén használják őket az autógyártástól kezdve a repülőgépek szárnyprofiljainak vizsgálatához, tervezéséhez, optimalizálásához, stb... Az ilyen és ehhez hasonló vizsgálatokat régebben általában valamilyen csatornába (pl. szélcsatorna) helyezett kismintán végezték
és a hasonlóságelméletet felhasználva következtettek az eredeti (még meg nem épített) test áramlási tulajdonságaira, viselkedésére. Ennek a módszernek - előnyei mellett - azonban van egy igen
hátrányos tulajdonsága, nevezetesen az, hogy a kísérletek igen költségesek. A számítógépek napjainkban történő igen gyors fejlődése azonban lehetővé tette, a numerikus módszerek elterjedését is.
Turbulens áramlások esetében azonban - az örvények széles méretskálái, valamint az ebből keletkező
nagy felbontásigény miatt - csak nagyon alacsony Reynolds számú áramlások vizsgálhatók közvetlenül. A mérnöki szemlélet ezt a problémát különböző turbulenciamodellekkel hidalja át. Ennek a
hátránya azonban a kisminta modellekkel szemben az, hogy a számítások jelentős bizonytalanságot
is hordozhatnak. Ez a probléma okozza azt, hogy a méréseknek mind a mai napig nem csökkent a jelentősége a különböző áramlási jelenségek vizsgálatában azokon a területeken, ahol a pontosságnak
nagy jelentősége van.
Ebben a fejezetben egy olyan újfajta módszerrel találkozhat az Olvasó, amely a hagyományos
makroszkopikus megközelítés helyett mezoszkopikus megközelítésmódot alkalmaz. A rács-Boltzmann
módszer napjainkban igen nagy fejlődésen megy keresztül. Jól bizonyítja ezt a módszerrel kapcsolatos publikációk számának évről évre történő exponenciális [91] emelkedése. A témában már több
könyv is megjelent [90] [91] és több szabadon letölthető programot (pl. OPENLBM) is találhatunk
az interneten. Mindezek mellett már rács-Boltzmann alapú CFD kódot is vásárolhatunk (POWERFLOW). A módszerrel kapcsolatban a mai napig csak néhány magyar nyelvű publikáció jelent meg
(pl. [37]), azonban a fent vázolt dinamikus fejlődés, valamint az ebből fakadó számos kutatási irányvonal miatt jelen disszertációban nem tekintem feladatomnak a módszer teljes körű elméleti leírását,
ezért csak a dolgozat szempontjából fontos tudnivalókat foglalom össze, és a módszer fejlődésének
történetéről is csak a könnyebb érthetőség miatt lesz szó.
Előrebocsátom, hogy ebben a fejezetben több lehetséges sorrend is kínálkozott a téma ismertetésére. A legtöbb folyóiratcikk és könyv is az általam használt sorrendet követi, ez azonban nem
5
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jelenti azt, hogy más megközelítésmód ne lenne alkalmas a módszer bemutatására. A sorrend összeállításánál elsősorban a módszer időrendben történő fejlődését tekintettem alapul. Itt-ott azonban
előfordult, hogy a jobb érthetőség kedvéért előreszaladtam, esetleg visszatekintettem. Ezért némely
helyen egy-egy ábra, egyenlet, modell vagy szövegrész több helyen is szerepel a szövegben.
Ebben a fejezetben szó lesz arról, hogy miképpen fejlődött ki a rács-Boltzmann módszer a rácsgáz módszerekből, valamint bemutatom mindazokat a modelleket, kezdeti és peremfeltételeket, amelyeket felhasználtam a 4. és 5. fejezetben elért eredményeimhez. Ezen kívül bemutatásra kerül, hogy
a módszer miképpen terjeszthető ki kétfázisú áramlások modellezésére, valamint a - turbulens áramlások szempontjából igen fontos - nagyörvény-szimulációs vizsgálatokra.

2.1. A Boltzmann egyenlet
A klasszikus kinetikus elmélet egy V térfogatba zárt, N molekulából álló, zárt rendszer leírásával
foglalkozik [36]. A kinetikai egyenletek közül legnagyobb gyakorlati jelentőséggel a Boltzmann által származtatott egyenlet bír. Itt most csak az egyenlet legfontosabb tulajonságait mutatom be. Az
egyedi részecskék nyomonkövetése helyett a részecskék jellemzésére az f (r, v, t) eloszlásfüggvényt
használják. Így az f (r, v, t)d3 rd3 v megadja, hogy az adott t időpillanatban, hány részecske tartózkodik az r körüli d3 r térrészben, amelynek a v körüli d3 v sebességtér tartományba esik a sebessége.
A Boltzmann transzportegyenlet szokásos alakja [36] a következő:

¡ ∂f ¢
∂t coll

¡ ¢
(∂t + v1 · ∇r + F · ∇v1 ) f (r, v1 , t) = ∂f
,
∂t coll
RR
0
0
=
[f (r, v 1 , t)f (r, v 2 , t) − f (r, v1 , t)f (r, v2 , t)] |v1 − v2 | σ(Ω)d3 v2 dΩ,

(2.1)

ahol a 0 nélküli jelölés az ütközés előtti állapotot, és a 0-t tartalmazó tag az ütközés utáni állapotot jelzi. v1 és v2 a részecskék mikroszkopikus sebessége, F a részecske egységnyi tömegére
ható külső erő, σ(Ω) a szórási hatáskeresztmetszet, Ω pedig a szóródási térszög. A fenti kifejezés egy nemlineáris integro-differenciálegyenlet f -re. Sikerét annak köszönhette, hogy visszaadja a
többrészecskerendszerekre jellemző alapvető tulajdonságot, az irreverzibilitást. Maxwell 1860-ban
megmutatta [60], hogy egy termodinamikai egyensúlyban lévő zárt rendszerben a sebességeloszlás
háromdimenziós esetben a következő alakban fejezhető ki:
Ã
!
2
³ m ´3/2
m
(v
−
u)
exp −
f (eq) (v) = n
,
2πkT
2kT

(2.2)

ahol n a részecskesűrűség1 , m egy részecske tömege, k a Boltzmann-állandó, T a makroszkopikus
hőmérséklet, és u a makroszkopikus sebesség.
A későbbiek folyamán látni fogjuk, hogy a rács-Boltzmann módszer a Boltzmann egyenletből
származtatható, fejlődését tekintve azonban a rács-gáz módszerekből alakult ki, így alapjainak megértéséhez fontos szót ejteni a módszer korai fejlődési szakaszáról. Ezt mutatja be a következő fejezet.
1

Az angol terminológia a részecskesűrűségre: ”number density”. n mértékegysége: db/m3 . A tömegsűrűség - a
továbbiakban sűrűség - ”mass density” az egy részecske tömege és a részecskesűrűség szorzata: ρ = nm, mértékegysége
természetesen kg/m3 .
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2.2. A rács-gáz és a rács-Boltzmann BGK modell
2.2.1. A rács-gáz módszer
Az első sejtautomata megalkotása Neumann János és Stanislaw Ulam nevéhez fűződik. Ez egy olyan
diszkrét modell, amelyben szabályos rácson elrendezett cellák (sejtek) mindegyike véges számú
diszkrét állapotot vehet fel. A rács több dimenziós is lehet. A modellben az idő szintén diszkrét
és a egy adott sejt következő időlépésbeli állapotát csak a közvetlen szomszédai határozzák meg.
Egy adott cella szomszédai mindig ugyanazok a cellák maradnak. Minden sejt ugyanazon szabályok
alapján működik és a szabályok végrehajtása után a következő időpillanathoz tartozó új generáció
jön létre. Példaként említve az egyik legismertebb sejtautomata a John Convay nevéhez fűződő ú.n.
életjáték. A sejtautomata rendszerek közé tartoznak az ú.n. rács-gáz módszerek is. Az angol nyelvű
szakirodalomban rács-gáz sejtautomata módszereknek is nevezik őket (Lattice Gas Cellular Automaton). A rács-Boltzmann módszer [68] a rács-gáz módszerekből [19] fejlődött ki. Hardy, Pomeau és
Pazzis [19] publikálták először 1973-ban a később róluk elnevezett HPP rács-gáz modellt. A módszer alapja, hogy a kétdimenziós térre egy szabályos négyszögrácsot fektetnek. Az azonos tömegű
részecskék csak ezen a rácson mozoghatnak. Egy rácsélen 2 egy adott időpillanatban egy adott irányban csak egy részecske mozoghat. Ez az ún. kizárási törvény, amely elnevezését a Fermi analógia
3
miatt kapta. Így minden egyes rácsélhez egy bináris értéket rendelhetünk, 0-át vagy 1-et, annak
megfelelően, hogy az adott rácsélen nulla vagy 1 részecske található. A szakirodalom ezeket a részecskéket Boolean molekuláknak is nevezi. A szimuláció az ún. terjedési és ütközési szakaszokból
áll (2.1 ábra).

2.1. ábra. A HPP modell négyzetes rácsa. ◦ ütközés előtti állapot. •ütközés utáni állapot.
A terjedési lépésben minden egyes részecske pontosan egy rácstávolságnyit ugrik tovább a saját
2

A továbbiakban a rács metszéspontjait rácspontoknak, míg a rácspontok között lévő éleket rácséleknek nevezem.
A Pauli elven alapuló statisztikát Fermi, vagy Fermi-Dirac statisztikának nevezik [52]. Az elv azt fejezi ki, hogy
egy adott kvantumállapotban nem tartózkodhat egynél több részecske. Frisch és társai [15] kimutatták, hogy a rács-gáz
modellek egyensúlyi állapota Fermi-Dirac statisztikát követ.
3
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2.2. ábra. Az FHP modell hatszögletes rácsa. Egy rácspontból hat lehetséges irányban terjedhet
részecske.
sebességének megfelelő irányban. Az ütközési lépésben, ott ahol részecskék találkoznak, az ütközés
utáni állapotot az ún. ütközési szabályok határozzák meg. A HPP modellben egy ütközési szabályt alkalmaztak. Abban az esetben, ha egy rácspontban egymással szemben mozogva találkozott
két részecske, akkor a rájuk merőleges irányba haladtak tovább. Bármely más kombináció esetén
folytatták eredeti útjukat. Ez az ütközési szabály mikroszkopikus szinten megőrzi a tömeget és az
impulzust, ezáltal biztosítja a makroszkopikus megmaradásokat is. A makroszkopikus mennyiségek a részecskék tér, illetve sokaság szerinti átlagolásával származtathatók. Ennek megfelelően a
rács-gáz módszreben például a sűrűséget egy adott pontban úgy kapjuk, hogy a pont körüli, adott sugarú térfogatban lévő összes részecske tömegét átlagoljuk az adott sugarú térfogatra. A fenti nagyon
egyszerű modellből egy olyan makroszkopikus egyenlet származtatható, amely formailag hasonló
a Navier-Stokes egyenletekhez, de a kapott impulzus megmaradási egyenletben az impulzusáramsűrűség tenzor nem izotrop. További jelentős eltérést mutat még a Navier-Stokes egyenletektől, hogy
a származtatott egyenlet a szokásos inercia rendszerek közötti Galilei transzformációval szemben
nem invariáns. Ezenkívül megjelenik még az ún. gyanús megmaradás problémája is [40]. Ez utóbbi
az impulzus soronkénti és oszloponkénti megmaradását jelenti a HPP modellben.
A HPP modellt Frisch, Hasslacher és Pomeau [16] fejlesztették tovább 1986-ban, amelyet a szerzők neve után ma FHP modellnek hívnak. Rájöttek arra, hogy ha egyenlő oldalú hatszögrácsot
választanak (2.2 ábra) két dimenzióban, akkor a származtatott egyenlet impulzusáram-sűrűség tenzora már izotrop. Wolfram [105] megmutatta, hogy háromdimenziós esetben nincs olyan szabályos
Bravais rács, amely egy negyedrendű tenzor izotropiáját biztosítaná. A problémát Frisch és társai
[15] oldották meg, az ún. FCHC (face centered hyper cubic) négydimenziós rács három dimenzióba
történő vetítésével.
A szerzők a Mach számot alacsony értéken tartották, miáltal a konvektív tagban szereplő sűrűségfüggő tag első rendben konstans értéket vesz fel és így össze lehet vonni egy újraskálázott idővel
[15]. Ezzel tehát az egyenlet Galilei invariáns lesz. A gyanús megmaradásokat álló részecskék bevezetésével sikerült csökkenteni.
A rács-gáz módszerek által adott megoldás azonban túlságosan zajos. Ez például a sűrűség számításában mutatkozik meg, amikor egy viszonylag kis térrészben átlagoljuk a részecskéket. Nagyobb
térrészeket átlagolva ez valamelyest csökkenthető, de ennek az ára a megnövekedett számítási igény.
Az említett problémák ellenére a rács-gáz módszert mind a mai napig használják, algoritmikus egyszerűsége, bináris természete, könnyű párhuzamosíthatósága és abszolút stabilitása miatt.
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2.2.2. A rács-Boltzmann módszer
A rács-gáz módszer megoldásában jelentkező zaj csökkentésének igénye ösztönözte McNamarát és
Zanettit [68], hogy részecskék helyett egyrészecske sebesség-eloszlásfüggvényeket (f ), és ezekre
vonatkozó kinetikai egyenletet vezessenek be. Minden egyes rácsponthoz hozzárendeltek az élek
számának (N ) megfelelő eloszlásfüggvényt, és megtartották a rács-gáz módszerben használt terjedési és ütközési lépést. Innentől kezdve beszélünk rács-Boltzmann módszerről. Ennél a pontnál
az érthetőség miatt célszerű egy picit előre szaladni. A legelterjedtebb kétdimenziós modell az ún.
D2Q9-es. Ennek rácsát szemlélteti a következő 2.3 ábra.

4

3

5

6

2
1

7

8

2.3. ábra. A D2Q9 modell rácsa. Az íves nyilak a terjedési fázist jelzik. A számozás a terjedésnek
megfelelő i index.
A terjedési folyamat során az adott rácsponthoz és irányokhoz rendelt eloszlásfüggvények (8
darab, az álló eloszlásfüggvény (1 darab) helyben marad) átugranak a nekik megfelelő szomszédos
rácspontra a 2.3 ábrának megfelelően. Fontos hangsúlyozni, hogy minden egyes időlépésben minden
egyes eloszlásfüggvény - az állót kivéve - átugrik a neki megfelelő helyre. Ebből az következik,
√
hogy egy időlépés alatt az átlós irányban terjedő eloszlásfüggvények sebessége 2 szerese a nem
átlós irányba terjedő eloszlásfüggvényeknek. A terjedést leíró sebességvektorok az i indexeknek
megfelelően a következők:




(0, 0),
i=0
ci =
(cosϑi , sinϑi )c,
ϑi = (i − 1)π/2,
i = 1, 3, 5, 7

 √
2(cosϑi , sinϑi )c, ϑi = (i − 5)π/2 + π/4, i = 2, 4, 6, 8







.

(2.3)

Ismételten fel kell hívni a figyelmet arra, hogy egy szimulációs δt időlépés alatt a rácspontokban
lévő eloszlásfüggvények mindig az irányuknak (ci ) megfelelő következő rácspontokra ugranak, így
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például ha az 1-es irányban terjedő eloszlásfüggvény (f1 ) sebessége a fenti ábrának megfelelően
√
egységnyi, akkor a 2-es irányban terjedő eloszlásfüggvény (f2 ) sebessége 2. A terjedés folyamán
az eloszlásfüggvények a nekik megfelelő irányban pontosan egy rácstávolságnyit ugranak vagyis:
fi (r + ci δt , t + δt ) = fi (r, t). Az ütközési fázisban a rács-gáz módszereknél alkalmazott ütközési
szabályokat az ütközési operátor (Ω(fi )) váltotta fel, mely az ütközés folyamán megőrzi a tömeget és
az impulzust. A rács-Boltzmann módszer egyszerű algoritmusa megőrizte a rács-gáz módszerekből
jól ismert terjedési és ütközési fázist, így a fenti eljárásnak megfelelő - terjedési és ütközési fázist
leíró - explicit rács-Boltzmann egyenlet alakja a következő:
fi (r + ci δt , t + δt ) − fi (r, t) = Ω(fi ),

(2.4)

ahol az i = 0...N index4 a diszkrét sebességvektorokat (ci (r, t)) jelöli a 2.5 ábrának megfelelően.
N értéke modellenként változik (a fenti D2Q9-es modell esetében: N = 8). fi (r, t) dr megadja
azon részecskék számát, amelyek a dr oldalhosszúságú kocka alakú térfogatelemben (dr) a ci (r, t)
irányba haladnak. A makroszkopikus mennyiségeket az eloszlásfüggvény megfelelő momentumaival
állították elő a következő módon:
ρ=

N
X

fi ,

(2.5)

c i fi .

(2.6)

i=0

ρu =

N
X
i=0

Vegyük észre, hogy i számozása 0-val kezdődik, amely az álló részecskét reprezentálja. A legelterjedtebb kétdimenziós kilencsebességes D2Q9-es modell esetében az összegzés indexe nullától
nyolcig fut (2.5 ábra).
Az ütközési operátor jelenleg leggyakrabban használt alakja az ütközések hatását egyszerű relaxációs folyamatként modellezi. Az ún. BGK [5] ütközési operátor a következő alakban írható
fel:
1
(eq)
Ω(fi ) = − (fi − fi ),
τ

(2.7)

ahol f (eq) az egyensúlyi eloszlás, τ pedig az ún. dimenziótlan relaxációs paraméter, ami azt fejezi
ki, hogy az ütközés során milyen gyorsan tart a rendszer a makroszkopikus mennyiségeknek megfelelő egyensúlyi állapothoz. Értéke - mint azt később látni fogjuk - egyértelműen meghatározza a
modellezett gáz viszkozitását.
A rács-Boltzmann módszer algoritmusának (BGK) egyszerű megértése érdekében írjuk fel a fenti
egyenletet a következő alakban:
4
A rácsszegmens indexét a 2.5 ábra szemlélteti egy kétdimenziós és két háromdimenziós rács esetében. A fenti 2.4
egyenlet tehát a 2.5 ábrának megfelelően sorrendben 8+1, 18+1, valamint 26+1 egyenletet jelent. A +1 az álló részecskét
jelenti, amelynek indexe általában i=0.
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1
(eq)
fi (r + ci δt , t + δt ) = fi (r, t) − (fi (r, t) − fi (r, t))
|
{z
}
|τ
{z
} .
terjedés
ütközés
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(2.8)

Látható, hogy a módszer teljesen explicit, hiszen az új eloszlásfüggvények értékét az előző időpillanathoz tartozó eloszlásfüggvények értékei határozzák meg. A szimuláció az előbbiekben már említett
terjedési és ütközési szakaszokból áll. Az ütközést terjedés követi, majd a terjedést ismét ütközés és
így tovább, a rács gáz módszerekkel teljesen analóg módon. A fenti egyenletből jól látszódik, hogy a
terjedési szakaszban az eloszlásfüggvény értéke nem változik meg. Az algoritmus implementálásánál
a terjedés tehát csak annyit jelent, hogy az adott r rácsponthoz és adott ci irányhoz rendelt fi (r, t)
eloszlásfüggvény az adott ci irányban átugrik a következő r + ci δt rácspontra. Természetesen ez
minden ci irányban megtörténik, ahol i = 1, 2, 3...N . Nem esett még szó az ütközési tagban szereplő
(eq)
fi (r, t) egyensúlyi eloszlásról. Rövidesen erről bővebben is szó lesz, itt egyelőre elég annyit megjegyezni, hogy egy egyszerű polinommal számoljuk ki, amelyben felhasználjuk az adott rácsponthoz tartozó eloszlásfüggvények momentumait, vagyis a makroszkopikus sűrűséget és sebességet. Itt
érdemes kihangsúlyozni az ”adott rácsponthoz tartozó eloszlásfüggvényeket”, mert az ütközési fázisban csak az ott lévő lokális eloszlásfüggvények szerepelnek (fenti 2.8 képlet). Többek között ez
a sajátossága teszi a rács-Boltzmann módszert egy nagyon hatékony és gyors numerikus eszközzé
és ennek köszönheti azt a tulajdonságát, hogy hatékonyan alkalmazható szuperszámítógépeken és
klasztereken, hiszen ”adatok” továbbítására csak a terjedési fázisban van szükség az egyes térfogatelemek között. Amennyiben például a tartomány felosztással 5 felbontott térrészeket egy klaszter
gépein számoljuk, akkor az ütközési fázis teljes egészében lokálisan számolható és kommunikációra
csak a terjedési fázisban lesz szükség az egyes gépek között. Ez utóbbi is csak a kérdéses térrészek
közötti eloszlásfüggvények hálózaton keresztül történő továbbítását jelenti. A módszer jellege miatt
tehát általában nem a hálózat sebessége lesz a szűk keresztmetszet, hanem az egyes processzorok
sebessége, amelyek ezáltal teljes kihasználtságot kapnak.
A rács-Boltzmann módszer algoritmusának igen egyszerű folyamatábráját a 2.4 ábra szemlélteti. Az első rács-Boltzmann modellek az egyensúlyi eloszlást a rács-gáz módszerekből származó
ismeretek alapján határozták meg. A kizárási elv miatt a tömeg és impulzus megmaradást is leíró
egyensúlyi eloszlás Fermi-Dirac eloszláshoz vezet. Először tehát ennek az eloszlásnak a sebesség
szerint sorfejtett változatát használták kis sebességek mellett. He és Luo [32] [106] csak 1997-ben
mutatták meg, hogy a rács-Boltzmann egyenlet független a rács-gáz módszerektől és a Boltzmann
egyenletből közvetlenül származtatható, így az egyensúlyi eloszlás logikus választása a MaxwellBoltzmann eloszlás. A rács-Boltzmann módszer Boltzmann egyenletből történő származtatásának
bemutatása meghaladja jelen dolgozat kereteit. További információk a témát illetően He és Luo eredeti cikkeiben [32] [106] találhatók. Itt most annyit érdemes megejegyezni, hogy a ma használatos
modellek a Maxwell-Boltzmann egyensúlyi eloszlás makroszkopikus sebesség szerint másodrendig
Taylor sorba fejtett változatát használják és a magasabb rendű tagokat elhanyagolják. Az, hogy az
5

Egy program párhuzamosításának többféle módja létezik. A CFD módszerek között általában a leghatékonyabb
az ún. tartomány felosztás (domain decomposition), amely az adott számítási térfogat felosztását jelenti. Általában
minden egyes résztérfogatot külön processzor számol. Azokban az esetekben amikor a hálózati kommunikáció játssza
a legfontosabb szerepet, akkor általában az egyes térfogatok közötti felület (és ezáltal kommunikáció) minimalizálására
törekednek (pl. genetikai algoritmus használatával).
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2.4. ábra. A rács-Boltzmann módszer algoritmusának folyamatábrája.
így felépített numerikus modell milyen makroszkopikus egyenleteket old meg valójában - többek
között - a Chapman-Enskog sorfejtés segítségével mutatható meg. Ezen eljárásra az Olvasó a függelékben találhat egy példát. Az egyensúlyi eloszlásban szerepel egy súlyfüggvény (ω). Ez biztosítja a
módszer izotropiáját.

2.3. Két- és háromdimenziós modellek
Munkám során a legelterjedtebb D2Q9, D3Q19 és D3Q27 rácsmodellekkel dolgoztam. Ahogyan
azt már említettem, a fenti megnevezésben a D után következő szám a dimenziók számát, a Q után
következő pedig mikroszkopikus sebességek számát adja meg, ami az álló eloszlás függvény miatt
eggyel több mint az adott modellhez tartozó rácsélek száma. Természetesen minél kevesebb sebességű modellt alkalmazunk annál kevesebb memóriára és számításra van szükség, így első közelítésben célszerűnek látszik a lehető legkisebbet választani. Azonban a későbbiek folyamán látni fogjuk,
hogy bizonyos problémák esetén a választott rács befolyásolhatja a megoldás pontosságát. A 2.5 ábra
mutatja a rácsok térbeli elhelyezkedését. Minden egyes rácsél két szomszédos rácspontot köt össze,
így az ábra alapján a többi rácsponttal való összefüggés könnyen elképzelhető. A következőkben az
ezen rácsokhoz kapcsolódó eloszlásfüggvényeket és súlyfüggvényeket mutatom be.

2.3.1. D2Q9 modell
Két dimenzióban a legelterjedtebben használt modell az ún. D2Q9-es (2.5a. ábra) [32], amely kilenc
sebességet használ. Az egyensúlyi eloszlás polinominális alakja (He és Luo [32] [106]) a következő:
µ

(eq)
fi

u2
(ci · u) (ci · u)2
+
−
= wi ρ 1 +
c2s
2c4s
2c2s

ahol a ci vektor elemei a 2.5a. ábrának megfelelően:

¶
,

(2.9)
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2.5. ábra. Az alkalmazott rácsok: a., D2Q9; b., D3Q19; c.,D3Q27. Az ábrán látható számok i
megfelelő értékei.




(0, 0),
i=0
ci =
(cosϑi , sinϑi )c,
ϑi = (i − 1)π/2,
i = 1, 3, 5, 7

 √
2(cosϑi , sinϑi )c, ϑi = (i − 5)π/2 + π/4, i = 2, 4, 6, 8







,

(2.10)

és a megfelelő súlyok [32]:


 4/9,
wi =
1/9,


1/36,

i=0





i = 1, 3, 5, 7 .


i = 2, 4, 6, 8

(2.11)

c = δδxt , ahol δx és δt rendre a hosszegység (egymáshoz két legközelebb eső rácspont távolsága) és
időegység (egy időlépés nagysága, ami a programban a 2.4 ábra szerinti ciklusnak felel meg). cs a
2
modell hangsebessége, melynek értéke: c2s = c3 . A δx és δt értékeket egységnyire választva c2s = 13 .
A fenti egyenletben a makroszkopikus u és ρ értékét a 2.5 és 2.6 egyenletekkel számoljuk.

2.3.2. D3Q27 modell
A D3Q27-es modell az álló részecskével együtt 27 mikroszkopikus sebességgel rendelkezik (2.5c.
ábra), melyben:






ci =







(0, 0, 0),
i=0
(±1, 0, 0)c, (0, ±1, 0)c (0, 0, ±1)c,
i = 1, 2, ..., 6
(±1, ±1, 0)c, (±1, 0, ±1)c (0, ±1, ±1)c, i = 7, 8, ..., 18
(±1, ±1, ±1)c,
i = 19, 20, ..., 26













,

(2.12)

és a súlyok a következők:

wi



8/27,
i=0



 2/27,
i = 1, 2, ..., 6
=

1/54,
i = 7, 8, ..., 18



 1/216, i = 19, 20, ..., 26













.

(2.13)
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Az egyensúlyi eloszlás és a modell hangsebessége megegyezik a D2Q9-es modellével (2.9).

2.3.3. D3Q19 modell
A D3Q19-es modell az álló részecskével együtt 19 mikroszkopikus sebességgel rendelkezik (2.5b.
ábra), melyben:





i=0


ci =
,
i = 1, 2, ..., 6




(±1, ±1, 0)c, (±1, 0, ±1)c (0, ±1, ±1)c, i = 7, 8, ..., 18
(0, 0, 0),
(±1, 0, 0)c, (0, ±1, 0)c (0, 0, ±1)c,

(2.14)

és


 12/36,
wi =
2/36,


1/36,


i=0


.
i = 1, 2, ..., 6


i = 7, 8, ..., 18

(2.15)

Az egyensúlyi eloszlás és a modell hangsebessége itt is megegyezik a D2Q9-es illetve a D3Q19-es
modellével. A különbség tehát csak a súlyokban (és értelemszerűen a rácsban) van.

2.4. Kezdeti és peremfeltételek
Ebben a fejezetben bemutatom a szimulációimban felhasznált kezdeti és peremfeltételeket. A rácsBoltzmann módszer esetén kezdetben egy adott makroszkopikus állapotból indulunk ki, és ehhez
keressük a megfelelő eloszlásfüggvényeket az egész számítási térfogatra.
A peremfeltételek kezelése a rács-Boltzmann módszer keretein belül egy aktuális időlépésben a
peremen belépő új eloszlásfüggvények meghatározását jelenti.

2.4.1. Kezdeti feltételek
Az egyes eloszlásfüggvények ismeretében könnyedén meghatározhatóak a makroszkopikus mennyiségek (2.5 és 2.6 egyenlet). A szimuláció legelején azonban általában csak a makroszkopikus mennyiségek adottak, és ezek segítségével kell beállítani a kezdeti eloszlásokat, amely azonban már korántsem olyan egyszerű feladat. Ha a kezdeti időpillanatban a sebesség nulla és a sűrűség konstans az
adott számítási térfogat összes pontjában, akkor elegendő az egyensúlyi eloszlás beállítása az eloszlásfüggvényekre, hiszen a tér szerinti deriváltak - és ezáltal a nemegyensúlyi feszültségek is minden pontban zérus értéket vesznek fel. Ez a legegyszerűbben megvalósítható kezdeti feltétel, így
például D2Q9 esetén a 2.9 egyenlet segítségével az összes eloszlásfüggvény számítható, ha adott
a sűrűség és a sebesség. Abban az esetben amikor a kezdetben megadott sebesség nem nulla és
nyomásmező már nem konstans, akkor inicializálásnál figyelembe kell venni a nemegyensúlyi eloszlásokat (fineq = fi − fieq ) is [88]. Ha ezt elmulasztjuk, akkor a kezdetben elkövetett hiba a szimuláció
során végig megmaradhat [80]. Házi és Jiménez [27] megmutatta, hogy a nemegyensúlyi eloszlások inicializálásához felhasználható végesdifferencia közelítések pontatlanságai végeredményben
mindenképpen befolyásolják a szimuláció eredményét. Szimulációimban a kezdeti feltételeket az
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egyensúlyi eloszlásfüggvények inicializálásával állítottam be nulla, vagy konstans kezdeti sebesség
és konstans nyomásmező mellett. A turbulens áramlások kifejlődését sok esetben felgyorsíthatjuk
egy kis perturbációval, ami megtöri az áramlás szimmetriáját. A programban lehetőség van mind
a kezdeti sebesség, mind kezdeti sűrűség véletlenszerű perturbációjára úgy, hogy közben a globális
kezdeti sebesség illetve sűrűség változatlan marad. Ennek megfelelően például a kezdeti sebesség
két szám összege: U0 + cUpert , ahol U0 a kezdeti sebesség, c egy -0,5 és 0,5 közötti véletlen szám és
Upert a sebességperturbáció amplitúdója. A futások indításánál ez utóbbi értéke általában U0 1%-a.

2.4.2. Fal peremfeltételek
2.4.2.1. A visszapattanás peremfeltétel
A rács-gáz modellekben az ún. visszapattanás „bounce back” (BB) peremfeltételt alkalmazták a falak
modellezéséhez. A módszer lényege, hogy az adott rácsélen adott irányban haladó részecske, amikor
a falnak ütközik ellentétes irányban verődik vissza. Ez az egyszerű eljárás könnyen kiterjeszthető a
rács-Boltzmann módszerre, ahol az eloszlásfüggvények „pattannak” vissza a szóban forgó rácspontról, illetve falról, vagy „nódusról” (2.6 ábra). Innen kapta az eljárás az angolszász „bounce back on
the node”, BBN elnevezést. Az itt vázolt módszer visszaadja a zérus sebességet a falon, de segítségével csak elsőrendű pontosság érhető el a sebességben [109], azaz a sebesség hibájának nagysága egy
adott távolságban a faltól a felbontás növelésével arányosan csökken. Ladd [49] a falat két rácspont
közé helyezte. Ezt a fajta megközelítést nevezik BBL (Bounce Back on the Link) peremfeltételnek
(2.6 a. ábra). Zou és társai [109] analitikus technikákkal megmutatták, hogyha a visszapattanás félúton, két rácspont között, a rácsélen egy lépésben megtörténik, akkor olyan falak esetén, ahol a rács
és a falak orientációja kedvező a módszer másodrendű pontosságot szolgáltat, azaz a sebesség hibája
a felbontás növelésével négyzetesen csökken. A rács-Boltzmann egyenlet analitikus megoldásainak
egy osztályát meghatározva eredményeiket kedvezőtlenebb orientációjú falakra Házi általánosította
[22] [23].
2.4.2.2. Interpolált visszapattanás peremfeltétel
A hidrodinamikai problémák vizsgálata című fejezetben majd látni fogjuk, hogy pl. a fűtőelempálca
direkt numerikus, illetve nagyörvény-szimulációs vizsgálatánál a falak pontosabb kezelésmódjára
van szükség. Görbe falak mentén a BBN peremfeltétel nem írja le pontosan a geometriát, mert
a visszapattanás mindig félúton történik meg. A módszer nem veszi tehát figyelembe a rács felbontásánál finomabb falgeometriát. Dolgozatomhoz a Yu és társai [107] által publikált elsőrendű
peremfeltételt használtam fel, amely figyelembe veszi a fal pontos helyzetét, és a rácsokkal történő
metszéspontokat. Mint minden peremproblémánál a rács-Boltzmann módszerben, itt is a peremről
(ez esetben a falról) a folyadékba lépő eloszlásfüggvényeket kell meghatározni. A BB peremfeltétel
előnye, hogy használatával nem sérül a tömeg megmaradása, hiszen mindig az az eloszlásfüggvény
pattan vissza, amelyik elhagyná a számítási térfogatot. Yu és társai első- és másodfokú interpolációval határozták meg a szóban forgó eloszlásfüggvényt a kérdéses nódus környezetében rendelkezése
álló eloszlásfüggvények segítségével. Ez esetben a térfogatba be- és az onnan kilépő „tömeg” nem
azonos. Ennek egy lehetséges kompenzációja, hogy a különbséget hozzáadjuk a kérdéses rácspont
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álló eloszlásához, vagy pl. az egyensúlyi eloszlásnak megfelelően minden egyes eloszlásfüggvényhez hozzáadjuk a nekik megfelelő súlyokkal. A Yu és társai által készített peremet a 2.6 b. ábra
szemlélteti.
ff

folyadék
fal
f
∆

BBN

w
b
6

folyadék

fal

BBL

2

3

5

1

fal
7

4

8

2.6. ábra. a. BBN és BBL peremfeltétel. b. A Yu és társai által készített interpolációs fal peremfeltétel.
A számítási eljárás a b, f és ff irány mentén lévő eloszlásfüggvények segítségével határozza meg
- az f pontban, a kérdéses időpillanatban (a terjedési fázis utáni állapotban) - a folyadékba mutató
eloszlásfüggvény értékét. A fal és a rács metszéspontjának pontos térbeli helyzetét a
∆=

xf − xw
xf − xb

paraméterrel lehet meghatározni, ahol 0 ≤ ∆ ≤ 1. Az eljárásban a terjedés utáni állapotból indulunk
ki, és lineáris interpolációval meghatározzuk a falon lévő (fal felé mutató) eloszlásfüggvényt. A 2.6
b. ábra alapján:
f8 (xw ) = f8 (xf ) + ∆ [f8 (xb ) − f8 (xf )] .

(2.16)

A zérus sebesség biztosításához a falon a következőt mondhatjuk:
f6 (xw ) = f8 (xw ).

(2.17)

Mindezeket felhasználva újabb interpolációt alkalmazunk, de most a faltól befelé terjedő eloszlásfüggvények között:
∆
[f6 (xf f ) − f6 (xw )] .
(2.18)
1+∆
Ezzel megkaptuk a keresett eloszlásfüggvényt. A fal kezelésének ez a módja másodfokú interf6 (xf ) = f6 (xw ) +

polációval is elvégezhető, amely esetén a faltól eggyel távolabbi eloszlásfüggvényeket is figyelembe
veszünk.
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2.4.3. Hidrodinamikai peremfeltétel
A sűrűség és a nyomás között az állapotegyenlet teremt kapcsolatot. (lásd függelék 7.47 egyenlet ).
Ez esetben ez egy lineáris kapcsolat (p = ρc2s ), melyben a hangsebesség értéke konstans. Ha tehát
ismerjük a sűrűséget egy adott pontban, akkor egyértelműen meghatározható a nyomás értéke is.
Emiatt a szakirodalomban néha sűrűség peremfeltételként is emlegetik a nyomás peremfeltételt. A
kezdetben alkalmazott nyomás és sebesség peremfeltételek nagyon egyszerűek voltak. Ez azt jelenti,
hogy adott nyomás és sebesség mellett az eloszlásfüggvények meghatározásához egyensúlyi eloszlást
állítottak be a peremen. Ez az egyszerű megközelítés azonban jelentős hibát hordoz. A későbbiekben
több megoldás is született a hidrodinamikai peremek kezelésére.
A gyakorlatban alkalmazott peremfeltételek közül a Zou és He [108] által publikált terjedt el leginkább. Alapötletük az volt, hogy a peremre merőleges eloszlásfüggvények nemegyensúlyi részének
meghatározásához, az előzőekben már ismertetett visszapattanás peremfeltételt használták. Ezt a váP (neq)
(neq)
(eq)
= 0 összefüggés indokolja, ahol fi
= fi − fi a nemegyensúlyi eloszlás. Az
lasztást a fi
eljárást a következő kétdimenziós D2Q9 modell esetén lehet a legkönnyebben szemléltetni. Tekintsük a 2.7 ábrát. Tételezzük fel, hogy egy olyan nyomásperemet szeretnénk készíteni, ami a számítási
térfogat bal oldalán helyezkedik el.

6

a

2

3

5

6

1

3

7

7

4

8
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2

5

2
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1

4

8

y

perem
x

b

3

7

1

4

8

fal
2.7. ábra. Zou és He hidrodinamikai pereme a D2Q9-es modell esetén.
Ekkor az f1 , f5 és f8 eloszlásfüggvényeket kell meghatározni, hiszen a terjedési fázis után csak
ezek az értékek hiányoznak. Tegyük még fel azt is, hogy az y irányú sebességkomponens nulla. A
2.5 és 2.6 egyenletek alapján, valamint figyelembe véve a 2.10 egyenletet (az egyszerűség végett c -t
egységnyinek választjuk és a továbbiakban nem jelöljük) a következőket írhatjuk:
f1 + f5 + f8 = ρin − (f0 + f2 + f3 + f4 + f6 + f7 ),

(2.19)

f1 + f5 + f8 = ρin ux + (f3 + f6 + f7 ),

(2.20)
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(2.21)

Ennek megfelelően a sebesség x irányú komponense:
ux = 1 −

f0 + f2 + f4 + 2(f3 + f6 + f7 )
.
ρin

(2.22)

Használjuk most fel Zou és He ötletét, ami a 2.7 a. ábra jelöléseivel a következő: f1 − f1eq =
f3 −f3eq . Az egyensúlyi eloszlás 2.9 alakját felhasználva a keresett eloszlásfüggvényekre a következő
adódik:
2
f1 = f3 + ρin ux ,
3

(2.23)

1
1
f5 = f7 + (f2 − f4 ) + ρin ux ,
2
6

(2.24)

1
1
f8 = f6 + (f2 − f4 ) + ρin ux .
(2.25)
2
6
ρin megválasztásával tehát fix értéken tarthatjuk a nyomást (sűrűséget). Ott azonban, ahol a
nyomásperem közvetlenül a fal mellett helyezkedik el, máshogyan kell eljárni. Tételezzük fel, hogy
a vizsgált peremnódus alul helyezkedik el, közvetlenül a fal szomszédságában a számítási térfogat
bal oldalán (2.7 b. ábra - bal oldalon alul). Ekkor f1 , f2 , f5 , f6 , f8 értékeit kell a terjedési szakasz után
meghatározni. ux és uy értéke a fal mellett nulla. Alkalmazzuk most a nemegyensúlyi eloszlásra a
visszapattanás feltételt a falra és a peremre merőlegesen. Ez a következőket adja: f1 = f3 és f2 = f4 .
A 2.5 és 2.6 egyenletek alapján: f5 = f7 és
1
(ρbe − (f0 + f1 + f2 + f3 + f4 + f5 + f7 )) .
2
A fenti eljárás könnyen kiterjeszthető háromdimenziós rácsokra is.
f6 = f8 =

(2.26)

2.4.4. Külső térfogati erő bevezetése
A 2.1 egyenletben az F · ∇v f tag jelenti a külső térfogati erőt. Sajnos ez a tag a módszer adottságai
miatt nem vihető át közvetlenül a rács-Boltzmann egyenletbe, mert abban a terjedési sebesség konstans, így egy olyan megoldást kell keresni, ami valamilyen módon módosítja a folyadék impulzusát
[7]. A rács-Boltzmann módszerben többféle megközelítés is létezik külső térfogati erő bevezetésére.
Guo és társai [17] javasoltak először egy olyan technikát a külső erő bevezetésére, amely a hidrodinamikailag korrekt makroszkopikus egyenleteket adja vissza akár időben és térben változó erő
esetén is. A rács-Boltzmann egyenlethez hozzáadtak egy tagot a következő módon:
fi (x + ci δt , t + δt ) − fi (x, t) = −

i
1h
(eq)
fi (x, t) − fi (x, t) + δt Fi ,
τ

ahol az egyensúlyi eloszlás a ρ sűrűségtől és egy u∗ sebességtől függ:

(2.27)
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(ρ, u∗ ),

(2.28)

ahol
ρu∗ ≡

X
i

1
c i fi + F δ t .
2

(2.29)

A megfelelő makroszkopikus egyenletek származtatását az Olvasó megtalálhatja a [17]-ben.

2.5. A rács-Boltzmann módszer kiterjesztése kétfázisú áramlások vizsgálatához
A bevezetőben szó esett már arról, hogy a rács-Boltzmann módszer egyik nagy előnye - mezoszkopikus természete miatt - az, hogy könnyen kiterjeszthető kétfázisú áramlási problémák kezelésére. Az
egyik legelterjedtebben használt eljárást alkalmaztam a dolgozatomban bemutatott vizsgálatokhoz,
ez a Shan és Chen [85, 86] által kidolgozott pszeudopotenciál módszer. Ahhoz, hogy két fázis együttes jelenlétét modellezni tudjuk, nyilvánvalóan olyan modellre van szükség, amely nemideális gáz
viselkedését képes modellezni. Nemideális gázok esetén a molekulák között vonzó-, illetve taszítóerő lép fel a molekulák távolságának függvényében. Ezt modellezendő, Shan és Chen a következő
kölcsönhatási potenciál bevezetését javasolta:
V (x, x0 ) = Gσσ̄ (x, x0 )ψ σ (x)ψ σ (x0 ),

(2.30)

ahol Gσσ̄ egy Green függvény, ψ σ pedig alkalmasan megválasztott függvénye a részecskesűrűségnek.
Ez a megközelítésmód alkalmas több komponensű rendszerek leírására is, amelyben σ és σ jelölik a
különböző komponenseket. Jelen dolgozatban azonban csak egykomponensű, kétfázisú szimulációs
eredményeimet mutatom be. A Green függvénnyel csak a szomszédos eloszlásfüggvények közötti
kölcsönhatást vesszük figyelembe a következő módon:
(
Gσσ̄ (x − x0 ) =

0,

|x − x0 | > c

gσσ |x − x0 | = c

,

(2.31)

ahol gσσ abszolút értéke határozza meg a σ és σ komponensek (fázisok) közötti kölcsönhatás erősségét, és előjele pedig a közöttük létrejövő vonzást illetve taszítást fejezi ki. A fenti kölcsönhatási
potenciálnak megfelelő impulzusváltozás:
S
b
X
X
dI σ
σ
(x) = −ψ (x)
gσσ
ψ σ (x + ĉi )ĉi ,
dt
σ=1
i=0

(2.32)

ami megfelel −∇V -nek, ha c → 0. Ezt az impulzusváltozást minden rácsponton be kell állítani. Ennek megfelelően a terjedés után az eredő impulzus az x helyen a σ komponensre a következőképpen
alakul:
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dpσ
(x),
(2.33)
dt
ahol ρσ (x) = mσ nσ (x) a σ komponens sűrűsége. Sajnos e miatt az impulzusváltozás miatt az ütközésben nem marad meg az impulzus lokálisan, minden egyes pontban. Bizonyítható azonban, hogy
globálisan az impulzus megmaradása nem sérül [86]. Shan és Chen Chapman-Enskog sorfejtéssel a
ρσ (x)uσ (x) = ρσ (x)u(x) + τσ

következő egyenleteket származtatta a fenti modellre:
∂ρ
+ ∇ · (ρu) = 0,
∂t
µ
ρ

¶
∂
+ u · ∇ u + c2s ∇ρ − ∇ · (µ∇u) + ∇ (µ0 ∇ · u) = −∇V.
∂t

(2.34)

(2.35)

A jobb oldali tag nélkül az impulzus egyenlet a (függelékben ismertetett) Navier-Stokes egyenlet izotermikus ideális gáz állapotegyenlettel, ahol µ és µ0 az első és második dinamikai viszkozitás. Ha
figyelembe vesszük a jobb oldali tagot is, akkor a következő állapotegyenletet kapjuk:
ρ
+ 6gψ 2 (ρ),
(2.36)
3
ami egy nemideális gáz állapotegyenlete lehet, amennyiben ψ-t alkalmasan választjuk. Shan és Chen
p=

a következő függvényt javasolta ψ-re:
¡
¢
ψ = ρ0 1 − e−ρ/ρ0 ,

(2.37)

ahol ρ0 konstans. A D3Q19-es modellre először Martys és Chen [58] dolgozta ki a Shan és Chen
által bevezetett módszert. A négydimenziós FCHC rácsból kiindulva az általuk adott összefüggés Γ
értékére a következő:

i
gσσ



 2g , ha |ci | =√1
=
g , ha |ci | = 2 ,


0
különben

(2.38)

ahol g konstans. A 2.5b ábrának megfelelően ez azt jelenti, hogy a fő irányokban a kölcsönhatás erőssége kétszer akkora, mint az átlós irányokban, így a 2.33 egyenlet számításakor ezt kell figyelembe
venni.

2.6. Turbulens áramlások numerikus kezelése
A gyakorlatban előforduló áramlások jellege döntő többségében turbulens. A turbulens áramlások
numerikus leírására három alapvető megközelítésmód közül választhatunk; direkt numerikus szimuláció, nagyörvény szimuláció és Reynolds-átlagolt Navier-Stokes szimuláció. Itt most a három
megközelítésmód főbb jellegzetességeiről lesz szó röviden.
Az áramlás jellegét alapvetően az impulzusegyenlet konvektív és disszipatív tagjának viszonya
határozza meg. Ezt a viszonyt kifejező dimenziótlan számot Reynolds számnak nevezik. Az áramlásban a legnagyobb és legkisebb örvények méretének aránya a Reynolds szám 3/4 hatványával nö-
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vekszik [75], emiatt a turbulens áramlások szimulációja a kialakult széles méretskálák miatt igen
összetett feladat. A széles spektrum az impulzusegyenlet nemlineáris konvektív tagjának a következménye. Ahhoz, hogy az áramlás pontosan leírható legyen, a legkisebb örvények hatását is pontosan
kell figyelembe venni. Ez úgy érhető el, hogy a modellezésnél a felbontást a legkisebb örvények
méreténél is finomabbra választjuk és az egyenleteket turbulenciamodellek használata nélkül - közvetlenül - oldjuk meg. Ezt a fajta megközelítést hívjuk direkt numerikus szimulációnak (Direct Numerical Simulation - DNS). A Reynolds szám meghatározásakor általában több jellemző méret is
definiálható. Cella Reynolds szám alatt azt a Reynolds számot értjük, amelyben a jellemző méret
éppen egy cella nagyságú. Abban az esetben, ha ennek értéke egy (Recella = 1), akkor a nemlineáris,
konvektív tag egyensúlyban van a disszipatív, viszkózus taggal. Numerikus számítások azt mutatják
[70], hogy direkt numerikus szimuláció esetén a cella Reynolds számnak O(1) nagyságrendjébe kell
esnie. A karakterisztikus hossz segítségével a Reynolds szám függvényében kaphatunk egy becslést
a szükséges elemi cellák számára. Három dimenzióban a szükséges elemi cellák száma a Reynolds
szám 9/4 hatványával növekszik [75], emiatt sajnos a magas Reynolds számú áramlások nem számíthatók a direkt numerikus szimuláció eszközével. Másrészről a direkt numerikus szimuláció nem
tartalmaz közelítő modelleket, és felbecsülhetetlen jelentőségű információt szolgáltat az áramlásról.
Mérésekkel szemben például a teljes tartomány áramlási képe elérhető, így aztán napjainkban ez a
megközelítés a turbulenciakutatás egyik alapvető eszközévé vált.
A nagyörvény szimuláció (Large Eddy Simulation - LES) egy olyan eszköz, amely a mai számítástechnikai háttérrel már alkalmas nagy Reynolds számú áramlások modellezésére egyszerűbb
geometriák esetén. A nagyörvény szimuláció mögött húzódó alapgondolat az, hogy felbontjuk az
áramlást „nagy”, illetve „kis” méretű örvényekre, és a nagyméretű örvényeket pontosan számítjuk,
míg a „felbontott skála alatti” folyamatokat - arra alkalmas modellel - közelítjük. Mind kísérleti,
mind elméleti eredmények bizonyítják, hogy magas Reynolds számú turbulens áramlások esetén, a
kis skálán játszódó folyamatok univerzálisan viselkednek, míg a nagy skálákon zajló folyamatok az
adott problémától függenek. A nagyörvény szimuláció ereje tehát abban rejlik, hogy a nagy skálákon
zajló folyamatokat pontosan számolja, míg a skála alatti folyamatokra, ahol azok univerzálisak, egyszerű turbulenciamodellt alkalmaz. Ebből következik, hogy minél jobban felbontjuk az áramlásban
szereplő skálákat, annál jobban csökken az alkalmazott turbulenciamodell szerepe. Egy határesetnek
tekinthető az, amikor az áramlásban szereplő összes térskálát felbontjuk, vagyis direkt numerikus
szimulációt alkalmazunk, mert ebben az esetben a turbulenciamodell már nem játszik szerepet.
A Reynolds átlagolt Navier-Stokes (RANS) megközelítésben az egész mérettartományt jól leíró
- a kis és a nagy skálákat is pontosan modellező - turbulenciamodellre van szükség. A nagy skálákon
zajló folyamatok azonban az adott problémától függenek, így általános érvényű turbulenciamodellt a
mai napig még nem sikerült készíteni. Előnyei közé tartozik azonban, hogy használatával igen összetett geometriájú áramlások is modellezhetők, így gyakorlati szempontból igen nagy jelentőséggel bír.
A háromféle megközelítés közül a direkt numerikus szimuláció adja a legpontosabb és legrészletesebb megoldást. Eredményeit közvetlenül felhasználhatjuk a nagyörvény szimulációban alkalmazott turbulenciamodellek a priori tesztelésére. A nagyörvény szimuláció eredményei viszont a RANS
számításokban alkalmazott turbulenciamodellek választásánál játszhatnak fontos szerepet. Segítségével a modellek a posteriori tesztelésére van lehetőségünk.
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2.7. A rács-Boltzmann módszer kiterjesztése nagyörvény-szimulációs vizsgálatokhoz
A nagyörvény szimulációk esetén hagyományosan a Navier-Stokes egyenletek térben szűrt változatát
oldják meg. Ennek bemutatásához induljunk ki az eredeti, összenyomhatatlan közegre felírt NavierStokes egyenletből, melynek alakja a következő:

∂α uα = 0,
1
∂t uα + ∂β (uα uβ ) = − ∂α p + ∂β σαβ ,
ρ

(2.39)
(2.40)

ahol Newtoni folyadék esetén a feszültségtenzort a következőképpen definiáljuk:
σαβ = 2νSαβ ,
amelyben
Sαβ =

1
(∂β uα + ∂α uβ )
2

(2.41)

(2.42)

a deformációs ráta tenzora.
A nagyörvény szimuláció az előzőekben már említett alapgondolata, hogy felbontja az (u) sebességet (e
u) nagy skálájú , és (u0 ) skála alatti komponensekre:
u=u
e + u0 ,

(2.43)

melyben˜egy térbeli szűrést jelent. A szűrt Navier-Stokes egyenletek a következők:
∂α u
eα = 0,
¡
¢
1
∂t u
eα + ∂β u]
e + ∂β σ
eαβ .
α uβ = − ∂α p
ρ

(2.44)
(2.45)

Vezessük be most ταβ -t a skála alatti feszültség jelölésére a következő módon:
ταβ = u]
eα u
eβ ,
α uβ − u

(2.46)

és rendezzük át az egyenleteket:
∂α u
eα = 0,
1
eαβ − ∂β τeαβ .
∂t u
eα + ∂β (e
uα u
eβ ) = − ∂α pe + ∂β σ
ρ

(2.47)
(2.48)

Látható, hogy a szűrt egyenlet csupán a −∂β τeαβ tagban különbözik az eredeti, összenyomhatatlan közegre vonatkozó Navier-Stokes egyenletektől. Ez a tag veszi figyelembe a skála alatti - nem felbontott
- sebességfluktuációk hatását a felbontott skálákra újabb hat ismeretlent hozva be az egyenletekbe,
minek következtében több ismeretlenünk lesz mint egyenletünk. Ezt a tagot tehát valamilyen módon
modellezni kell, az egyenletrendszert be kell zárni. A probléma megoldására legnépszerűbbek az
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ún. örvényviszkozitás modellek, melyek alkalmazása során feltételezik, hogy a modellezendő tag a
viszkózus disszipatív taghoz hasonlóan modellezhető az ún. turbulens viszkozitás bevezetésével. Itt
érdemes megjegyezni, hogy a nagyörvény szimulációkban a turbulenciamodell szerepe jóval kisebb
mint RANS számítások esetén, így nagyörvény szimuláció esetében általában a lehető legegyszerűbb, egyparaméteres, nyomnélküli Smagorinsky modellt használják a gyakorlatban.
Smagorinsky [89] 1963-ban publikálta a róla elnevezett örvényviszkozitás modellt, melyben
megalkotása során feltételezte, hogy a kérdéses tag arányos a deformációs sebességgel. A turbulens feszültségtenzor alakja a Smagorinsky modellt használva a következő:
1
2
ταβ − τγγ δαβ = ταβ − kδαβ = −2νt Seαβ ,
3
3
ahol Seαβ =

1
2

(2.49)

(∂β u
eα + ∂α u
eβ ), és k = 12 τγγ a kinetikus energia. A turbulens viszkozitást a modell a

következő módon számítja:
q
νt = l

2Seαβ Seαβ ,

2

(2.50)

ahol az l hosszúságskála, az ún. keveredési úthossz, ami összefüggésben van a szűrő méretével és
ezáltal a felbontással. Homogén izotrop turbulencia esetén ez a hosszúságskála lineáris kapcsolatban
áll a szűrő méretével: l = CS ∆ [75], de ott ahol a turbulens struktúrák mérete korlátozott - például
a falak mellett - figyelembe kell venni a jellemző méret csökkenését. Az előző kifejezésben használt
CS az ún. Smagorinsky paraméter, amelynek értéke elméleti megfontolások alapján 0.23.
A fal melletti méretskálák változását figyelembe vehetjük a Van Driest csillapítófüggvény használatával, amely exponenciálisan csökkenti a keveredési hosszt, ahogy a falakhoz közeledünk:
µ

+

¶

− y+

l = CS 1 − e

A

(∆1 ∆2 ∆3 )1/3 ,

(2.51)

ahol A+ = 25, ∆ a rács mérete és
uτ y
.
ν
A súrlódási sebesség értékét a következő módon számoljuk:
y+ =

r
uτ =

τw
,
ρ

(2.52)

(2.53)

melyben τw a falon ébredő csúsztatófeszültség, az y pedig a faltól mért távolság.
A függelékben láthatjuk, hogy a rács-Boltzmann módszerben a viszkozitást a τ relaxációs paraméter értéke határozza meg. A Smagorinsky modell a skála alatti veszteségeket a már bemutatott
turbulens viszkozitás (2.50) segítségével igyekszik figyelembe venni. Ennek megfelelően a teljes
viszkozitás (νtot ) két részből tevődik össze: az eredeti Navier-Stokes egyenletekben is szereplő kinematikai (ν0 ), és az ún. örvényviszkozitásból (turbulens viszkozitás) (νt ):
νtot = ν0 + νt .

(2.54)
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Ezzel analóg módon a rács-Boltzmann módszer esetén vezessük be a
τtot = τ0 + τt

(2.55)

relaxációs paramétert, ahol τ0 és τt a következő kapcsolatban állnak a viszkozitással:
τ0 − 0.5
,
3

ν0 =

(2.56)

τt
.
(2.57)
3
Hou és társai [34] a Chapman-Enskog expanzió segítségével megmutatták, hogy a deformációs ráta
e (1) ) a következő kapcsolatban van:
tenzor (Seαβ ) a nemegyensúlyi feszültségtenzorral (Π
αβ
νt =

e (1) = − 2ρτtot Seαβ .
Π
αβ
3

(2.58)

e (1) második variánsát:
Vegyük a Π
αβ
¯
¯ q
2ρτtot ¯¯ e ¯¯ 2ρ (τ0 + τt ) ¯¯ e ¯¯
¯ e (1) ¯
(1) e (1)
e
Q = ¯Παβ ¯ = Παβ Παβ =
¯Sαβ ¯ =
¯Sαβ ¯ .
3
3
Rendezzük át és használjuk ki, hogy τt = 3νt , és használjuk a 2.50 egyenletet:
1/2

¯
¯´
³
¯
¯
¯
2ρ τ0 + 3l2 ¯Seαβ ¯ ¯¯
¯
1/2
e
Q −
¯Sαβ ¯ = 0,
3

(2.59)

(2.60)

¯
¯
¯
¯
ami ¯Seαβ ¯-re egy másodfokú egyenlet. Átrendezve ezt kapjuk:

¯
¯2
¯
¯
3
¯
¯
¯
¯
3l2 ¯Seαβ ¯ + τ0 ¯Seαβ ¯ − Q1/2 = 0.
2ρ

(2.61)

Ennek a pozitív megoldása:
¯
¯ −τ0 +
¯e ¯
¯Sαβ ¯ =

q

τ02 + l2 Q1/2 18
ρ

.
(2.62)
6l2
Felhasználva a 2.50 és 2.57 egyenleteket a következő kifejezést kapjuk a turbulens relaxációs paraméterre, melyben szerepel a keveredési úthossz:
1
τt =
2

r

µ
−τ0 +

τ02

+

l2 Q1/2

18
ρ

¶
.

(2.63)

Ez az az összefüggés, amit Krafczyk és Tölke [46] is használt szimulációihoz. A szimuláció során
tehát minden egyes időlépésben, minden egyes pontban meghatározzuk τt értékét, majd a τtot =
τ0 + τt értékkel végezzük el a relaxációt.

3. fejezet
Hidrodinamikai problémák vizsgálata
Ebben a fejezetben a saját - az egyfázisú hidrodinamikai problémák vizsgálataiban elért - új tudományos eredményeimet ismertetem. Bemutatom a kifejlesztett programkódok vázlatos felépítését,
majd egy egyszerű tesztfeladaton keresztül demonstrálom a program működését párhuzamos sík lapok közötti lamináris, majd turbulens áramlás esetére. Ezt követően ismertetem eredményeimet háromszög elrendezésű pálcakötegre, először szintén lamináris, majd később turbulens áramlás esetén.
Ez utóbbiban a modellezésnek két szintjén végeztem kutatásaimat. Az első esetben a direkt numerikus szimulációs eredmények kerülnek bemutatásra, majd ezt követően a nagyörvény-szimulációs
eredményeimet ismertetem [63][67][41][62][29][61].

3.1. A programkód és a futtatási környezet
Az első fejlesztéseket egy 1,6GHz-es Intel Pentium 4-es PC-n a Red Hat Linux 6.3-as operációs
rendszer alatt végeztem, majd a későbbiekben áttértem egy 3,2GHZ-es sebességű Intel Pentium 4-es
PC-re, amelyen FEDORA 4.0 Linux operációs rendszert használtam. A rács-Boltzmann módszert
megvalósító kód programnyelve szabványos ANSI C programnyelv. Ennek egyik igen nagy előnye,
hogy a programkód gyakorlatilag operációs rendszer független és így viszonylag könnyen hordozható különböző operációs rendszerek között. A WINDOWS operációs rendszerben például Cygwin
(linuxot emuláló) programkörnyezet alatt problémamentesen használható.
A program kezdeti fejlesztési szakaszában a megjelenítést még a program saját megjelenítője végezte el (Open Motif felhasználásával), azonban az egyre növekvő adatmennyiségek, illetve az adatok professzionális megjelenítésének igénye szükségessé tette annak elválasztását a kódtól. A céljaim
megvalósításához leginkább az IBM cég által nyílt forráskódúvá tett OpenDx [31] programrendszer
bizonyult a legjobb választásnak. A szoftver saját szkriptnyelvvel rendelkezik, azonban a könnyebb
kezelhetőség miatt tartozik hozzá egy grafikus felület is, amellyel a programozása jelentősen leegyszerűsíthető. Segítségével vektor- és skalármezők, valamint szintfelületek is megjeleníthetők három
dimenzióban. A szimulációs eredményeimet megjelenítő háromdimenziós ábrák döntő többsége ezzel a programmal készült. Az egyprocesszoros programváltozat fejlesztése a Source Navigator fejlesztői környezet segítségével történt. A klaszteren ugyanerre a feladatra a Midnight Commander
szoftvercsomagot használtam. Az adatok kiértékelését és a grafikonok rajzolását a Gnumeric programmal végeztem el, míg a dolgozat elvi ábráinak elkészítéséhez az Xfig programot választottam. A
25
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Gnuplot nevű programot legtöbb esetben az időfüggő adatok megjelenítéséhez használtam.
2006-ban az AEKI-ben egy 32 PC-ből álló klaszter telepítésére került sor [73]. A klasztert alkotó gépek mindegyike 3,2GHz-es P4 Pentium processzort tartalmaz 2Mbyte cach-sel (ezek közül
az egyik a szervergép). A gépek egyenként 2Gbyte memóriával és 120 Gbyte-os merevlemez kapacitással rendelkeznek (szervergép 2x300Gbyte). A gépek közötti kommunikáció 1Gigabites csatornán
történik, amelyet egy 48 portos switch biztosít. A klaszter gyakorlatilag egy nagysebességű számítógéphálózat, amit a felhasználó egyetlen szuperszámítógépként lát és használ. A gépeken Gentoo
Linux operációs rendszer fut. A kommunikációs programkönyvtár MPI-MPICH2, a munkamegosztást pedig az MPD (Multi-Purpose Daemon) rendszer végzi. Az MPI (Message Passing Interface)
szoftverrendszert kimondottan szuperszámítógépek, illetve klaszterek számára dolgozták ki. Fő feladata, hogy lehetővé tegye a gépek közötti gyors kommunikációt, munkamegosztást.
A rács-Boltzmann módszer párhuzamos környezetben történő optimalizálásáról jelenleg már széles irodalom áll rendelkezésre, amelyre jelen dolgozatban most nem térek ki. Mind a saját, mind az
általános tapasztalat azt mutatja azonban, hogy az elsősorban funkcionális párhuzamosítást megvalósító módszerek (pl. OpenMP) nem, vagy csak korlátozott mértékben alkalmazhatók erre a feladatra.
Ahhoz, hogy a program kihasználhassa a rendelkezésre álló erőforrásokat elkerülhetetlen a számítási
térfogat feldarabolása. Ezt a procedúrát nevezik tartomány felosztásnak. Ez azt jelenti, hogy fel kell
osztani a számítási tartományt - lehetőleg egyenlő elemszámú - térfogatrészekre a rendelkezésre álló
processzorok számának megfelelően úgy, hogy az egymással érintkező felületek egyenlő nagyságúak
és a lehető legkisebbek legyenek. Ezután az így létrejött térfogatrészekben zajló folyamatokat külön
processzor számítja és amikor szükséges az egyes térfogatrészek között megtörténik a kommunikáció. A felületek minimalizálására általában azért van szükség, mert a kisebb felület kevesebb hálózati
kommunikációt igényel. (A legtöbb esetben nem a processzorok sebessége korlátozza a számítás sebességét, hanem a hálózaton történő adatátvitel sebessége.) Erre a feladatra léteznek külön szabadon
letölthető programkönyvtárak, amelyek különbözö algoritmusokkal (pl. genetikai algoritmus) végzik
el a feladatot.
Az rács-Boltzmann módszer, valamint a szubcsatorna feladat sajátossága miatt azonban a hálózati
kommunikáció (a klaszetren végzett saját tapasztalatom alapján) nem jelent problémát a számítási
sebességben. Ez lehetővé tette, hogy a felbontást leegyszerűsítsem és a szubcsatorna szakaszt az
axiális áramlási irányra merőlegesen szeleteljem fel. A szubcsatorna szakaszt tehát felbontottam
rövidebb szubcsatorna szakaszokra. Minden egyes szubcsatorna szakasz külön processzoron (külön
PC-n) futott a klaszteren.

3.1.1. A program felépítése és működése
A fejlesztés során több különálló programkód is készült az adott célnak megfelelően. Az LBM2D1P
egy kétdimenziós (2D), egyfázisú (1P) csomag amely felépítését tekintve egyetlen modulból áll, és
egy téglalap alakú sík térrész modellezésére szolgál. A program fő számítási része csupán 360 sor,
ami jól mutatja a módszer egyszerű programozhatóságát. Az LBM3D2P program az első fejlesztések között szerepelt, amelyben a megjelenítés és a számítás még nincs különválasztva. A program
többek között emiatt igen robusztus, 17 modulból áll és majdnem 14000 sor terjedelmű. Segítségével
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egy hasáb alakú térrész modellezése végezhető el. A kétfázisú vizsgálataimban szereplő eredmények
ezzel a programcsomaggal készültek. A direkt numerikus és nagyörvény-szimulációs vizsgálataimat az LBM3D1P programkóddal készítettem, amelyben a számítás és a megjelenítés már szétvált.
Ennek a programnak egy párhuzamos verziója futtatható a klaszteren is. A kód összesen 10 modulból áll, és a teljes terjedelme 9000 sor. Ez a program már tetszőleges geometriát tud kezelni, így
az egyes rácspontoknak rendelkezésére áll az ő szomszédos, kapcsolódó rácspontjainak azonosítója.
Ez abban az esetben hasznos, amikor nem hasáb alakú térrészt kell modellezni. Ebben az esetben
ugyanis - mint például háromszög elrendezésű csőköteg esetében - többlet memóriát kell lefoglalni a
szomszédos elemek tárolására, azonban ez megtérül amikor a kieső rácspontoknak (például a pálcán
belül és a hatszögön kívül) nem kell memóriát lefoglalni. A programhoz tartozik egy különálló, saját
fejlesztésű rácsgeneráló (HEXAGEN) program, amelynek terjedelme 1600 sor. Ez a program készíti
el az LBM3D1P program számára a rácsot a szükséges peremekkel együtt, és letárolja egy bináris
fájlban. A program futtatásához egy külön txt fájlban meg kell még adni ezen kívül, hogy mely koordinátájú pontokban szükséges az időbeli változók nyomonkövetése. Az LBM3D1P programkódban
fordítás előtt lehetőség van választani a D3Q27, illetve D3Q19 rácsmodellek valamelyikéből. Szintén lehetőség van a direkt numerikus, illetve nagyörvény szimuláció közül választani. Ez utóbbi azt
mondja meg a programnak, hogy bekapcsolja-e a Smagorinsky turbulenciamodellt vagy sem. Számos - itt nem említett apróbb funkció - áll még rendelkezésre a programkód fordítása előtt, ezek
használatára azonban adott esetben helyben térek majd ki. Amint arról már szó volt az LBM3D1P
kód párhuzamosított verziója futtatható a klaszter gépeken. Futtatás előtt el kell dönteni az igénybe
veendő processzek (processzorok) számát, és a geomertriát ennek megfelelően kell megválasztani.
Ha például 100 rácsegység hosszúságú csatorna szakasz szimulációja a cél 5 gépen, akkor 20 rácsegység hosszúságú csatorna szeleteket kell készíteni. A program futás közben adott lépésenként
(ez is választható) letárolja az aktuális adatokat és létrehoz egy restart fájlt is, amely segítségével
szükség esetén egy korábbi lépésből újraindítható. A kimeneti fájlokban az adatok binárisan állnak rendelkezésre, a megjelenítésekhez azonban szöveges fájlokra van szükség. Ennek átalakítását
egy BIN2DX nevű program végzi, melynek forráskódja 300 sor terjedelmű. Az így készült szöveges fájlok már közvetlenül használhatók az OPENDX programrendszerrel. Az időben folyamatosan
monitorozott pontokban rendelkezésre álló adatokat szintén bináris módon tárolja a program, amelynek átalakítását a PLOT_AVER, illetve PLOT_TIME programok végzik. Az előbbi eredményei az
időátlagok időbeli változásának vizsgálatára alkalmazhatók (például a számítás konvergenciájának
ellenőrzésére).

3.2. A programkód tesztelése
3.2.1. Poiseuille áramlási profil tesztelése lamináris esetben végtelen kiterjedésű síkfalak között
Megmutatható, hogy a végtelen kiterjedésű párhuzamos síkfalak közötti áramlás lamináris sebességprofilja egy parabola [50]. Amennyiben a csatorna szélessége a, a folyadék kinematikai viszkozitása
∆p
ν és a közeget - a falakkal párhuzamosan - ∆x
nyomásgradienssel (térfogati erővel) gyorsítjuk, akkor
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az ux (y) sebesség állandósult állapotban a következő alakot ölti:
·
¸
1 ∆p ³ a ´2
2
ux (y) =
−y .
2ν ∆x
2

(3.1)

Egy új kód ellenőrzésekor általában ezt az egyszerű összefüggést vizsgálják meg legelőször és
alapvető elvárás a kóddal szemben, hogy ezt a profilt minél pontosabban adja vissza. Segítségével
nemcsak a numerikus módszer pontossága vizsgálható, hanem - a fejlesztési fázisban - adott esetben
fényt deríthet bizonyos programozási hibák jelenlétére is.
A következőkben bemutatom azt, hogy miképpen teszteltem le az általam fejlesztett kétdimenziós
D2Q9-es (LBM2D1P) programkódot. Szimulációkat végeztem különböző keresztirányú felbontások
(12x3, 22x3, 42x3, 82x3, 162x3) mellett párhuzamos síkfalak között. Az áramlás lamináris jellege
miatt - ha a folyadékot a falakkal párhuzamosan gyorsítjuk, egy a szimuláció alatt végig konstans térfogati erővel - nem lép fel keresztirányú sebesség, ezért az áramlás irányában elegendő néhány cellát
választani. Esetemben ezen cellák száma minden szimulációban 3 volt. Az áramlás irányára merőleges peremeken periodikus peremfeltételt, míg az áramlással párhuzamos oldalakon csúszásmentes fal
(BBL) peremfeltételt alkalmaztam (lásd 2.4.2.1 fejezet). Kezdetben zérus sebességet állítottam be a
tartomány összes pontjában. A kezdeti sűrűséget 1 egységnyire (dimenziója: tömeg/(rács*rács*rács))
választottam, és 10−6 térfogati erővel (dimenziója: tömeg/(idő*idő*rács*rács)) gyorsítottam a folyadékot. A viszkozitás értéke minden szimulációs lépés alatt 1/6 volt (dimenziója: (rács*rács)/idő)1 .
A következő 3.1 ábra a 82x3-as (x, y) felbontású számítási térfogatban számolt állandósult sebességeloszlást mutatja egy a falakra merőleges vonalban.
1

Két dimenzióról lévén szó a mértékegységek akkor értelmezhetők helyesen, ha az áramlást úgy tekintjük, hogy a
harmadik dimenzióban egységnyi hosszúságú folyadékrészt választunk.

FEJEZET 3. HIDRODINAMIKAI PROBLÉMÁK VIZSGÁLATA

29

3.1. ábra. Végtelen síklapok között kialakult Poiseuille (lamináris) parabolikus sebességprofil. A
két síklap távolsága az áramlásra merőlegesen 80 rácsegységnyi. A két szélső nódus falnódus és
emiatt nincsenek ábrázolva, így a 82 pont helyett csak 80 pontban láthatók az eredmények. Meg kell
jegyezni, hogy az itt használt BBL perem esetében a zérus sebességű pont a falnódus és a közvetlen
fal melletti nódus közé esik. Az ábrán a D2Q9-es rács-Boltzmann módszerrel, valamint az analitikus
3.1 képlet alapján számolt sebességértékek láthatók. A két parabola gyakorlatilag együtt fut.

3.2. ábra. A D2Q9-es modell sebességértékeinek relatív hibája az analitikus megoldáshoz viszonyítva
((ux,LBM − ux,anal ) /ux,anal ). Látható, hogy a fal mellet találhatjuk a legnagyobb a relatív hibákat,
ami ebben a konkrét esetben kisebb, mint 0,7%. A faltól távolabb az átlagos hiba nagysága egy
ezrelék alatt van.
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3.3. ábra. A relatív hiba változása egy adott pontban a felbontás függvényében. A másodrendű
konvergencia szemléltetésének érdekében az ábra a -2-es meredekségű egyenest is tartalmazza.
Az ábrán szerepel még ezen kívül az analitikus megoldás. A rács-Boltzmann módszer eredményei szemmel láthatólag igen jó egyezést mutatnak az analitikus megoldással. Ahhoz, hogy jobban
láthassuk az eltérést célszerű a kapott szimulációs eredmények relatív hibáját vizsgálni. Ezt mutatja
be a 3.2 ábra.
A legnagyobb hibákat a fal mellett láthatjuk, ami ebben a konkrét esetben 0,7% alatti. Az áramlási tartomány belsejében ez a hiba tovább csökken és értéke jóval egy ezrelék alatt marad. Vizsgáljuk
meg most a faltól adott távolságra (a/20) lévő pontban a relatív hiba értékét különböző felbontások
mellett (3.3 ábra) logaritmikus skálán. Az ábrán a könnyebb összehasonlíthatóság kedvéért feltüntettem a -2 meredekségű egyenest is a konvergencia megbecslésének megkönnyítése szempontjából.
Jól látható, hogy a relatív hiba másodrendben konvergál, hiszen a felbontás kétszeres növelésével
annak értéke negyedére csökken.

3.2.2. Végtelen síkfalak közötti áramlás vizsgálata turbulens esetben
Számos numerikus módszer jól működik lamináris áramlások esetén, azonban már korántsem mindegyik alkalmazható sikeresen turbulens áramlások modellezésére. A különböző diszkretizációs módszerek különböző mértékben befolyásolják a numerikus diffúziót, melynek hatására nem kívánt módon változhat a viszkozitás a rendszerben.
A rács-Boltzmann módszerrel már többen is végeztek sikerrel direkt numerikus vizsgálatot. Emiatt ennek a fejezetrésznek az elsődleges célja annak bemutatása, hogy a kifejlesztett kód is sikerrel
alkalmazható direkt numerikus vizsgálatokhoz. A legtöbb mérési, valamint direkt numerikus szimulációval készített adat párhuzamos, végtelen kiterjedésű sík falak közötti áramlás esetére található
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[72], [51]. A következőkben - erre a geometriára (3.4 ábra) - bemutatom a D3Q27-es (LBM3D1P)
háromdimenziós rács-Boltzmann modellel kapott szimulációs eredményeimet. Mivel ebben a részben csak a kód használhatóságát teszteltem, nem tekintettem célomnak nagy pontosságú, nagy felbontású és időigényes szimulációk végrehajtását, amelyeket már más kutatók elvégeztek a szóban
forgó geometriára - többek között a rács-Boltzmann módszerrel is - , hanem éppen ellenkezőleg, azt
szeretném bemutatni, hogy viszonylag gyenge felbontás (relatíve nagy cella Reynolds számok) és
nagy Mach számok esetén is még pontos eredmények nyerhetők a kifejlesztett kód segítségével.
Turbulens áramlások esetében az áramlás különböző sebességkomponensei a vizsgált térrész egy
adott pontjában időben gyorsan változnak, fluktuálnak. Gyakorlati szempontból ezeknek a fluktuációknak az ismerete általában szükségtelen, elegendő az időben átlagolt mennyiségeket használni.
Szükség van tehát a vizsgált pontban az áramlás jellemző paramétereinek időbeli átlagára. Az átlagolás egy kézenfekvő módja, hogy egy adott pontban minden egyes időpillanatban letároljuk a vizsgált
paramétert, majd adott lépés után összegezzük a tárolt mintákat és az összeget elosztjuk az időlépések számával. Abban az esetben viszont amikor például négymillió cellában tíz paramétert kell
egyszerre időben átlagolni, akkor ez a módszer - a nagy tárigény miatt - nem kivitelezhető. Ennek a
problémának az elkerülésére egy rekurzív technikát alkalmaztam, amely az átlagérték meghatározásához a pillanatnyi értéket és az előző időlépésben meghatározott átlagértéket használja fel. Ennek
megfelelően például az y irányú átlagsebesség a következő módon számítható egy adott pontban:
< vt >=

t−1
1
< vt−1 > + vt ,
t
t

(3.2)

ahol t, v, < v > rendre az adott időlépés, a vizsgált sebességkomponens és az átlagsebesség a
kérdéses pontban. Természetesen az időátlagolásnak akkor van értelme, ha a turbulens áramlás már
teljesen kifejlődött és a folyadék átlagsebessége időben már nem változik.
A kód tesztelésének érdekében tehát direkt numerikus szimulációt végeztem egy 100x100x300
felbontású térfogatelemben. A szimulációhoz felhasznált adatok a 3.1 táblázatból olvashatók le.
Eredményeim ellenőrzésére az interneten található Moser és társai [72] által készített - mérésekkel
validált - adatbázist használtam fel. Az általuk végzett direkt numerikus
qszimulációk közül a legkisebb Reynolds2 számút választottam (Reτ = uτ δ/ν = 180, ahol uτ = Fνδ a súrlódási sebesség, δ
a csatorna félhossza, ν a kinematikai viszkozitás, F a térfogati erő). Ezt a problémát rács-Boltzmann
módszerrel már Lammers és társai [51] vizsgálták nagyobb felbontás mellett, igen jó eredményeket
kapva [51]. A szerzők 256x256x4192-es felbontást használtak. Kezdetben állandó sebességet (U0 )
állítottam be minden egyes folyadékcellában és erre szuperponáltam rá Upert sebesség-perturbációt.
A sűrűséget (ρ) konstansra választottam. Adott viszkozitás, félcsatorna hossz (49 rács a fal perem
miatt) és sűrűség mellett meghatározható a szimulációban beállítandó térfogati erő (F ) értéke. A
szimuláció során végig ezzel az értékkel gyorsítottam a közeget minden egyes folyadékcellában.
A felhasznált értékeket a 3.1 táblázat mutatja. A 3.5 ábra a gyorsító erő vektorával megegyező
irányú sebességkomponenst mutatja egy adott időpillanatban egy olyan síkban, amely merőleges a
fő áramlás irányára. Látható, hogy a kialakult struktúrák relatíve nagyok. Az időbeli átlagolást a
700000-2100000 lépések között végeztem el. Ennyi átlagolási idő már elégséges ahhoz, hogy az
2

Több módon is definiálható a Reynolds szám értéke. Az irodalomban általában Reτ -t használják, így az összehasonlíthatóság végett én is ezt választottam.
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eredmények összevethetők legyenek a referenciával, azonban pontosabb eredményekhez még ennél
is több átlagolási időre van szükség.
Jelölés
ρ
U0
ν
F
Reτ
Upert
Ubulk

Paraméter
Sűrűség
Kezdeti sebesség
Kinematikai viszkozitás
Térfogati erő
Reynolds szám
Random sebesség-perturbáció
Átlag sebesség

Érték
10
0,08
0,002
1,102*10−6
180
U0 ∗ 10−5
0.117843

Dimenzió
tömeg/(rács*rács*rács)
idő/rács
rács*rács/idő
tömeg/(idő*idő*rács*rács)
idő/rács
idő/rács

3.1. táblázat. A végtelen síkfalak közötti turbulens áramlás szimulációinak adatai.
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3.4. ábra. Párhuzamos síkfalak közötti áramlás. Az alsó és felső határoló lapok között z irányban
állandó térfogati erő (BF) hat a folyadékra. A periodikus peremek kapcsolódásait a nyilak mutatják.
A klaszteren 30 PC-n egyszerre párhuzamosan 30 darab 100x100x10 felbontású térrész számítása
folyt. 30 ilyen ”szelet” kiadja a 300 rácsnyi z irányú felbontást.
A következő 3.6 ábra az időben átlagolt - térfogati erővel megegyező (fő áramlási) irányú - sebességprofilt mutatja be - egy a falra merőleges vonalon. Látható, hogy a gyenge felbontás és a nagyon
nagy Mach szám (~0,25-0,3) és cella Reynolds szám (Recella = 58, 9) ellenére a kapott eredmények
jól követik a Moser és társai [72] által publikált görbét.
A következő ábrákon a Reynolds feszültségtenzor normál (3.7 ábra) komponensei, valamint a
keresztirányú (áramlási irányban vett és a falra merőleges irányban képzett) komponense (3.8 ábra)
látható. Az eredmények azt mutatják, hogy a durva felbontás illetve a nagy Mach szám ellenére a
kapott értékek ez esetben is jól követik a referencia görbéket.
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3.5. ábra. Párhuzamos síkfalak közötti áramlás. Az ábra a térfogati erővel megegyező irányú sebességkomponenst mutatja, amely merőleges a kép síkjára. A sebességskála dimenziója rács/időlépés.

3.6. ábra. Az időben átlagolt dimenziótlan sebességprofil u+ = u/uτ a faltól vett dimenziótlan
távolság függvényében. 4 rács-Boltzmann módszer • Moser és társai.
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3.7. ábra. A Reynolds-féle feszültségtenzor normál komponensei. ◦ uu rács-Boltzmann (
• uu Moser és társai (
rács-Boltzmann (

D 0 0E
uu

2
D 0 0 E uτ
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u2τ

), 4 vv rács-Boltzmann (

), ¥ ww Moser és társai (

D 0 0E
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D 0 0 E uτ
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), N vv Moser és társai (

D 0 0E
v v
u2τ

0 0

uu
u2τ

E

),

), ¤ ww

).

3.8. ábra. A Reynolds-féle felszültségtenzor uv komponense (
rács-Boltzmann.

D 0 0E
uv
u2τ

). • uu Moser és társai, 4 uu
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3.3. Háromszög elrendezésű pálcaköteg szubcsatorna szakaszában kialakuló áramlás vizsgálata direkt numerikus és nagyörvény szimulációval
Atomerőművek üzemeltetése során nagyon fontos a fűtőelem-burkolat integritásának megőrzése, ami
a primer hőtechnikai korlátok betartásával biztosítható. Az ún. elsőfokú meghibásodásokra vonatkozó elsőfajú korlátok között szerepel a fűtőelemkötegből kilépő legmagasabb hűtőközeg-hőmérsékletre vonatkozó korlát [10] (VVER-440 reaktor esetén Tki,max ≤ 325◦ C). A VVER-440 típusú
reaktor teljesítménynövelésének szempontjából nagyon fontos tehát a kilépő hőmérséklet minél pontosabb ismerete. Ennél a típusnál a fűtőelemkötegekből kilépő hűtőközeg-hőmérsékletet termoelemekkel mérik. A termoelemek körülbelül 50 cm-rel a fűtőelemek felett helyezkednek el. Korábban
úgy gondolták, hogy ebben a magasságban a hűtőközeg már igen jól elkeveredett és emiatt a termoelemek az adott kazetta kilépő átlaghőmérsékletét mutatják. A közelmúltban végzett szimulációk
([53], [74]), illetve mérések [45] azonban nem támasztották alá ezt a feltételezést és a kérdés jelentősége miatt felvetették a fűtőelem-kazettákon belüli keveredési folyamatok részletesebb megismerésének igényét. Szakmai körökben a téma mind a mai napig nem vesztett aktualitásából és a kutatók
igen komoly erőfeszítéseket tesznek mind a mérési technológiák mind a rendszer modellezésére szánt
szimulációs technikák pontosságának növelésére [54][95][94][93].
A csőkötegben történő áramlás jellegében eltérő tulajdonságokat mutat a csőben történő áramlástól. A csőkötegen belüli áramlásról legtöbbet mérések alapján tudunk. Az első méréseket a hetvenes
évek elején végezték, de a mérési módszerek gyors fejlődésével további fontos információkat publikáltak a kilencvenes évek végén is [98] [97] [83] [79] [47]. Kiderült, hogy a hagyományos mérnöki
megközelítés - melyben a csőköteg geometriáját visszavezetik egy vele egyenértékű kör keresztmetszetű cső geometriájára - a keveredés tekintetében nem ad pontos eredményt. A turbulens folyamatok
eltérő jellege miatt a csőkötegben történő keveredés jóval intenzívebb, mint a vele egyenértékű csőátmérő korrelációjával számolt. Ennek a megfigyelésnek két lehetséges okát jelölték meg a kutatók.
Az egyik lehetséges magyarázat - amely kimutatásával számos kísérleti szakember foglalkozott
[98] [97] [83] [79] és amelynek nemrégiben analitikus bizonyítását is publikálták [43] - az ún. másodlagos áramlás jelenlétével magyarázza a nagyobb keveredést. A régebbi hődrótos sebességmérési
módszerekkel nem sikerült meggyőző kísérleti bizonyítékát találni a fent említett jelenségnek, mert
a másodlagos áramlás sebességének nagyságrendje kisebb volt a műszerek hibahatárának. Emiatt
a másodlagos áramlásra csak a Reynolds feszültségek anizotropiájából lehetett következtetni. Jó
példa erre Trupp és Azad [98] eredménye. A mérési módszerek fejlődésével azonban lehetőség
nyílt mind pontosabb mérések kivitelezésére. Vonka [99] 1988-ban lézer doppleres sebességmérés
segítségével mutatta ki először közvetlenül a jelenséget P/D = 1, 3-mas háromszög elrendezésű
csőkötegre 60000-es és 175000-es Reynolds szám mellett. Méréseiben azt tapasztalta, hogy a másodlagos áramlás átlagos sebesség abszolútértékének nagysága csupán 0,1%-a a térfogatra átlagolt
axiális sebességnek. Prandtl szerint [77] [100] kétféle másodlagos áramlásról beszélhetünk. Az ún.
elsőfajú másodlagos áramlás akkor keletkezik, ha a fő áramlás elfordul vagy elhajlik például egy
görbe csatornában. Csőkötegekben ez a belépésnél előfordulhat, de teljesen kifejlődött áramlás ké-
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sőbbi szakaszán már nem. Az ún. másodfajú másodlagos áramlások olyan csatornákban alakulnak
ki, amelyek nem hengerszimmetrikusak. A dolgozat szempontjából ez utóbbinak van jelentősége,
így másodlagos áramlás alatt a továbbiakban a másodfajú másodlagos áramlást fogom érteni. A másodlagos áramlás a keresztirányú sebességek időbeli átlagában mutatkozik meg (3.9 ábra). Minden
egyes szubcsatorna3 elemi cellájában kialakul egy cirkuláció. Az ábrán látható, hogy szimmetriára vonatkozó megfontolások alapján 12 elemi cirkulációs cella jön létre, ahol az egymás melletti
cellákban egymással ellentétes irányú forgás alakul ki - természetesen csak hosszú átlagolási időt
figyelembe véve.

3.9. ábra. A háromszög elrendezésű csőkötegben kialakuló, másodlagos áramlás az egyik lehetséges
magyarázata a vártnál intenzívebb keveredésnek. A sematikus ábrán látható a 12 egymással szembe
forgó másodlagos áramlási cella.
A nagyobb keveredés másik lehetséges magyarázata az ún. áramlási pulzáció. Krauss és Meyer
[47] megfigyelte, hogy az áramlás belsejében, távolabb a falaktól, az áramlás sebessége oszcillál.
Ennek egy lehetséges magyarázatát mutatja be a 3.10 ábra. A fő áramlással együtt egymással szembe
forgó örvények utaznak, ami az áramlás közepén egy időben változó kváziperiodikus oszcillációt
okoz az axiális és laterális sebességkomponensekben. Ez okozhatja a vártnál nagyobb keveredést.
Áramlás

3.10. ábra. Az áramlási pulzáció a másik lehetséges magyarázata a vártnál intenzívebb keveredésnek. A bal oldali ábra a Kim és Chung [42] által adott elvi magyarázatát mutatja az áramlási pulzáció
jelenségének. Középen a fő áramlási irány látható, amint az egymással ellentétesen forgó örvények
együtt mozognak a fő áramlással. Ennek hatására egy pulzáló mozgás jön létre az axiális és azimutális komponensekben a rudak között. A jobb oldali ábra a Krauss és Meyer [47] által megfigyelt
áramlási pulzáció mérésének eredménye. A képen a különböző sebességkomponensek idő szerinti
alakulása látható.
3

Szubcsatorna alatt a háromszög elrendezésű pálcaköteg szimmetriasíkjai által határolt hatszögletű hasáb alakú térrész
értendő (lásd: 3.9 és 3.11 ábrák)
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Annak érdekében, hogy eldönthessem, hogy alkalmas-e a rács-Boltzmann módszer a fenti folyamatok leírására, a kifejlesztett programkódot (LBM3D1P) felhasználtam egy végtelen kiterjedésű
háromszög elrendezésű pálcakötegben történő áramlás szimulációjához, amelyhez a VVER-440 típusú fűtőelem geometriai adatait használtam fel. Fő célkitűzésem a folyamatok lehető legrészletesebb vizsgálata volt, így a programkódot alapvetően direkt numerikus és nagyörvény-szimulációs
vizsgálatokhoz fejlesztettem ki. Meg kell még említeni azonban, hogy a rács-Boltzmann módszerrel
már sikerrel végeztek szimulációkat RANS szinten is (pl: Teixera [92]). A programkód továbbfejlesztésével természetesen ez is megvalósítható.

3.3.1. A vizsgált geometria és a használt kezdeti- és peremfeltételek
Egy VVER-440 típusú fűtőelem 126 db 9.1 mm átmérőjű cirkónium üzemanyagpálcát tartalmaz háromszög elrendezésben egymástól 12.2 mm távolságra4 . A fűtőelem közepén egy darab 10,9 mm
átmérőjű központi cső található. A pálcák közötti távolság és az átmérő hányadosa 1.34. Az angolszász irodalomban ezt az értéket „pitch to diameter” azaz P/D viszonynak nevezik. Egy fűtőelemen
85,5 tonna hűtőközeg áramlik át óránként, miközben 270 C ◦ -ról 300 C ◦ -ra melegszik. A hűtőközeg
nyomása eközben p = 126 bar. A hidraulikai ármérővel számolt Reynolds szám értéke meghaladja a
200000-ret. A pálcák közötti fix távolságot 11 darab távtartó biztosítja.
Direkt numerikus és nagyörvény szimulációval egy egész fűtőelemköteg - a korábbiakban már
említett okok miatt - nem modellezhető a mai számítástechnikai háttérrel. Emiatt egy olyan térfogatelemet választottam, amelyben az adott geometria áramlási tulajdonságai már megmutatkoznak, és
azt vizsgálva akár egy PC-n, belátható időn belül értékelhető eredményeket kapok. A vizsgálataimat
ennek megfelelően a 3.11 ábra által mutatott hatszögletű hasáb alakú térrészben végeztem, ami a
pálcakötegen belül egy 12.2 mm hosszúságú szubcsatorna szakasznak felel meg távtartók nélkül. A
pálca körüli hatszög alapú hasáb oldalai, valamint az alsó és felső határoló lapok periodikus peremfeltételekkel csatoltak az ábrának megfelelően. Ennek megvalósításához egy diszkrét rácsra kellett
szabályos hatszögeket fektetni úgy, hogy a hatszög minden csúcsa rácspontra essék. Ez sajnos csak
egy adott átlapolási hibával tehető meg, ami azt jelenti, hogy x irányban a pálcák távolabb vannak
egymástól, mint a 60 és 120 fokos szögben. Ezt mutatja a 3.12 ábra. A hibának értelemszerűen fél
rácsméret alá kell esnie, de annak érdekében, hogy ez a hiba a lehető legkisebb legyen, csak bizonyos
felbontásokat alkalmaztam. Ennek megfelelően az általam vizsgált rácsok x irányú felbontása: 52,
104, 208 volt5 .
A fal peremfeltétel magvalósításához a Yu és társai [107] által publikált, 2.4.2.2 fejezetben bemutatott interpolációs peremfeltételt alkalmaztam, amely figyelembe veszi a fal pontos helyzetét a
rácspontok között. Állandósult állapotban a falon ébredő súrlódás illetve az ebből származó nyomásesés egyensúlyt tart a térfogati erővel. A vizsgálatot időfüggő szimulációval végeztem. A turbulens áramlásban a szimmetriatulajdonságok csak statisztikai értelemben léteznek, pillanatnyilag
nem, emiatt szimmetria peremfeltétel nem használható. A periodikus peremfeltétel használata szintén megkérdőjelezhető, mivel ez azt jelenti, hogy minden egyes szubcstorna megfelelő pontjában
4

Újabb típusoknál ez 12,3mm
Az eltérés a fűtőelem valós méretében a 104x120x103 felbontás mellett 90µm. További erőfeszítésekkel ez a hiba
elkerülhető (pl. interpoláció).
5
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azonos az áramlási sebesség. Csak a mérési és a szimulációs eredmények összehasonlítása után lehet
kijelenteni, hogy az alkalmazott peremfeltételek és a vizsgált hossz megfelelő és alkalmazásuk nem
befolyásolja jelentősen a megoldást.
12,2mm

14,087mm
9,1mm

Szubcsatorna
12,2mm

Áramlási
irány
z
y

Térfogati ero

x

3.11. ábra. Az alkalmazott periodikus permfeltételek és a térfogati erő a számítási térfogatban.

Ny

y

x

Nx

3.12. ábra. A periodikus peremfeltétel
miatt kialakuló átlapolási hiba. Az ideális
√
√ feltétel - amikor
3
nem lenne hiba - az az Nx = Ny 2 lenne, de ez sajnos nem teljesíthető,
mivel 3 irracionális és így
√
3
Nx
nem írható fel két egész szám hányadosaként. A hibát a h = Ny / 2 összefüggéssel számolva 104-es
x-irányú felbontás esetében (Nx = 104, Ny = 120) h = 0, 00074. Ez a valós adatokra átszámolva azt
jelenti, hogy a pálcák x-irányban 0,009 mm-el távolabb vannak egymástól, mint a 60, és 120 fokos
szögben.
A Reynolds számban szereplő jellemző méret meghatározásához a nem kör keresztmetszetű csöveknél használatos hidraulikai átmérőt használjuk, ha a csőkötegben az áramlás párhuzamos a csövekkel [69]:
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Jelölés

Paraméter

Érték

Dimenzió

ρ

Sűrűség

1

tömeg/(rács*rács*rács)

U0

Kezdeti sebesség

0

idő/rács

ν

Kinematikai viszkozitás

1/6

rács*rács/idő

Térfogati erő

10−5

tömeg/(idő*idő*rács*rács)

ReDh

Reynolds szám

2,675

-

Upert

Random sebesség perturbáció

0

idő/rács

Dh

Hidraulikai átmérő

77,574

rács

δ

rácsméret mm-ben

0,117308

mm

dp
dz

F,

Ubulk

Átlag sebesség

5, 748 ∗

10−3

39

idő/rács

3.2. táblázat. A háromszög elrendezésű pálcaköteg szubcsatorna szakaszának lamináris szimulációja
a rács-Boltzmann módszerrel.
4A
,
(3.3)
K
ahol A az áramlási keresztmetszet, és K a nedvesített kerület. A Reynolds szám kiszámításakor a
jellemző sebesség az átlagsebesség egy adott keresztmetszetben. Egy adott P/D viszony mellett
Dh =

háromszög elrendezés esetében
egyenértékű
átmérő - 3.3 egyenlet alapján - a következő alakban
o
n √ ¡ az
¢
2
P
− 1 [98], ami a VVER-440 típusú fűtőelem esetén Dh = 8, 935
is kifejezhető: Dh = D 2 π 3 D
mm. Az előző kifejezésben D a fűtőelempálca sugarát jelenti.

3.3.2. A kód működésének ellenőrzése analitikus eredményekkel
Az előző vizsgálatokhoz hasonlóan megbizonyosodtam a kód működésének helyességéről lamináris esetben. Háromszög elrendezésű csőkötegre Drummond és Tahir [13] publikált analitikus eredményeket 1984-ben. Lamináris esetben nincs keresztirányú áramlás, így axiális irányban elegendő
néhány cellát választani. A vizsgálatokat több rácsfelbontás mellett is elvégeztem. Jelen esetben a
104x120x3 felbontás eredményeit mutatom be. A vizsgálatokat mind a D3Q19-es és mind a D3Q27es rácsmodellel is elvégeztem. Ennek okára a következő fejezetben találhat majd választ az Olvasó.
A futtatás adatait a 3.2 táblázat tartalmazza. Az axiális sebességek értékeit, valamint az analitikus
megoldáshoz viszonyított relatív hibát két sugár irányú egyenes mentén ábrázoltam a 3.13 ábrának
megfelelően (vastag vonalak) nulla és kilencven fokos szögek mellett. A 3.14 ábra mutatja az axiális sebességeket radiális irányban a D3Q27-es modellel, melyen látható, hogy a szimulációs és az
analitikus eredmények közel esnek egymáshoz. A 3.15 ábra azt mutatja, hogy a kapott eredmények
leginkább a fal mellet térnek el az analitikus eredményektől - melynek mértéke 2% alatti - és faltól
távolabb a hiba jelentősen csökken. A 3.16 és 3.17 ábrák ugyanezen értékeket mutatják a D3Q19-es
modell esetén. Látható, hogy számottevő különbség nem tapasztalható a D3Q27-es és a D3Q19-es
modellek között. Lamináris esetben tehát mindkét rácsmodell helyes eredményeket szolgáltat.
Mérnöki szempontból szemléletesebb kép adható a fenti áramlásról, amennyiben azt egy valós
rendszerre vonatkoztatjuk. Képzeljük el a VVER-440 típusú fűtőelem egy pálca körüli szubcsatornájának egy távtartó nélküli részletét. Ehhez tartozik egy hidraulikai átmérő Dh = 8, 935mm. Tegyük
fel, hogy ebben a referencia rendszerben víz áramlik, amelynek sűrűsége 1000 kg/m3 , dinamikai
viszkozitása 10−3 P as. Alapfeltevésünk az, hogy ebben a referencia rendszerben az áramlás Rey-
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Dh
nolds száma (Re = Ubulk
) megegyezik a szimulációban kapottal. Ekkor a Reynolds-féle kritérium
ν
segítségével megállapítható, hogy a keresztmetszetre átlagolt sebesség 2, 995 ∗ 10−4 m/s a referencia

rendszerben. További érdekes kérdés marad annak megválaszolása, hogy egy szimulációs időlépés
a kódban, hány másodpercnek felel meg a referencia rendszerben. Ezt akkor lehet megválaszolni,
ha a referencia rendszerben és a szimulációban biztosítjuk a folyamatok egyidejűségét, ami az ún.
δt
egyidejűségi kritérium - vagy más néven Homokron kritérium (Ho = Ubulk
) - betartását jelenti. Itt
Dh
δt egy időlépést jelent a szimulációban és 1 másodpercet a valós rendszerben. A referencia rendszer
Homokron számának, illetve a szimuláció Homokron számának egyenlősége alapján tehát megállapítható, hogy 104 időlépés a rács-Boltzmann módszerben megfelel 1,15 másodpercnek a referencia
rendszerben. Arra a kérdésre, hogy mekkora nyomásesés jelentkezik a referencia rendszerben az
Euler (Eu = ρU∆p
) kritérium adja meg a választ. Ebben az esetben a ∆p a nyomásesést jelenti a
2
bulk

csatorna egységnyi hossza mentén. Az Euler szám azonossága alapján megmutatható, hogy 1 méteres
szakaszon 4,524 P a nyomáskülönbség adódik a valós rendszerben.
90 fok

0 fok

3.13. ábra. A vastag vonalak az axiális sebesség illetve relatív hiba megjelenítésének helyét jelzik a
következő 3.14, 3.15, 3.16, 3.17 ábrákon.

3.14. ábra. A rács-Boltzmann módszerrel kapott és a Drummod és Tahir [13] által megadott analitikus megoldás axiális sebességprofilja a falól vett távolság függvényében a háromszög elrendezésű
pálcakötegszakaszban. Fal peremfeltétel: Yu [107], rácsmodell: D3Q27.

FEJEZET 3. HIDRODINAMIKAI PROBLÉMÁK VIZSGÁLATA

41

¯
¯
¯ ULBM −Uanal ¯
3.15. ábra. A lamináris rács-Boltzmann szimulációs eredmények relatív hibája ¯ Uanal ¯ Drummond és Tahir [13] analitikus eredményéhez viszonyítva a háromszög elrendezésű pálcakötegszakaszban. Fal peremfeltétel: Yu [107], rácsmodell: D3Q27.

3.16. ábra. A rács-Boltzmann módszerrel kapott és a Drummod és Tahir [13] által megadott analitikus megoldás axiális sebességprofilja a falól vett távolság függvényében a háromszög elrendezésű
pálcakötegszakaszban. Fal peremfeltétel: Yu[107], rácsmodell: D3Q19.
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¯
¯
¯ ULBM −Uanal ¯
3.17. ábra. A lamináris rács-Boltzmann szimulációs eredmények relatív hibája ¯ Uanal ¯ Drummond és Tahir [13] analitikus eredményéhez viszonyítva a háromszög elrendezésű pálcakötegszakaszban. Fal peremfeltétel: Yu [107], rácsmodell: D3Q19.

3.3.3. A különböző rácsmodellek használata eltérő eredményt szolgáltat
A 3.3.2 fejezetben láthattuk, hogy mind a D3Q19-es, mind a D3Q27-es rácsmodell hasonlóan jó
eredményeket adott lamináris áramlás esetén. Eredeti elképzelésem alapján a direkt numerikus és
nagyörvény-szimulációs vizsgálataimat csak a D3Q19-es modellel terveztem, így az első vizsgálatokat ezzel a rácsmodellel végeztem. Turbulens esetben azonban az axiális sebességek várhatóértéke
nem adta vissza a szubcsatorna geometriája által megkövetelt 60 fokos szimmetria tulajdonságokat
(3.18 ábra), nevezetesen azt, hogy a faltól legtávolabbi pontokban (a hatszög sarkaiban) a legnagyobb
az áramlási sebesség [63] [41]. A fal melletti feszültségek részletes elemzésénél gyanúm a rácsra terelődött, így kidolgoztam egy D3Q27-es rácsmodellt is. Ezzel a modellel már visszakaptam nemcsak
a helyes axiális sebesség (3.19 ábra), hanem a keresztirányú sebességek várhatóértékeit is (3.35 ábra)
[63]. A 3.18 és 3.19 árbákon az axiális sebesség a térfogatra vett sebességgel lett dimenziótlanítva.
Itt kell még megjegyezni azt is, hogy a direkt numerikus szimuláció is jellegre hasonlóan rossz
eredményt adott (3.18) a D3Q19-es modell használata esetén az axiális sebesség várhatóértékére.
Ez azt jelenti tehát, hogy nem a nagyörvény szimuláció miatt keletkezett a hiba, hanem a rács, illetve a rács és a peremfeltétel együttes használata okozta a problémát. A jelenség pontos okának
tisztázásához még további elméleti vizsgálatok szükségesek, melyek nem képezik jelen dolgozat tárgyát. Ennek megfelelően a további direkt numerikus és LES vizsgálataimat kizárólag a D3Q27-es
rácsmodellel végeztem.
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3.18. ábra. Az időben átlagolt axiális sebesség kontúrja (nagyörvény szimuláció). D3Q19-es rácsmodell. A szimuláció nem adja vissza a rendszer által megkövetelt 60 fokos szimmetriát.

3.19. ábra. Az időben átlagolt axiális sebesség kontúrja (nagyörvény szimuláció). D3Q27-es rácsmodell
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3.3.4. Direkt numerikus szimuláció eredményei
A direkt numerikus szimulációt 208x240x207 felbontású rácson végeztem el. Ebből az aktív folyadék nódusok száma hozzávetőlegesen négymillió. A szimuláció paramétereit a következő 3.3
táblázat foglalja össze.
Jelölés

Paraméter

Érték

Dimenzió

ρ

Sűrűség

10

tömeg/(rács*rács*rács)

U0

Kezdeti sebesség

0,1

idő/rács

ν

Kinematikai viszkozitás

0,002

F

Térfogati erő

1, 125 ∗

10−5

rács*rács/idő
tömeg/(idő*idő*rács*rács)

ReDh

Reynolds szám

3680

-

Upert

Random sebesség perturbáció

0,01

idő/rács

Dh

Hidraulikai átmérő

152,47

rács

δ

rácsméret mm-ben

0,0586

mm

Ubulk

Átlag sebesség

4,7612e-2

idő/rács

3.3. táblázat. A háromszög elrendezésű pálcaköteg szubcsatorna-szakaszának direkt numerikus szimulációjában felhasznált paraméterek.
A szimuláció kezdetén egy konstans axiális sebességet U0 adtam meg minden egyes pontban
és erre szuperponáltam rá egy kis amplitúdójú sebességperturbációt Upert . Ez utóbbira azért volt
szükség, hogy a kezdeti véletlen perturbációkból a turbulens áramlás gyorsabban fejlődhessen ki. A
konstans térfogati erőt (F ) a szimuláció első lépésében bekapcsoltam. Kezdetben nagyon gyorsan
létrejött egy lamináris sebességprofil, ami az egyre növekvő sebesség miatt elvesztette a stabilitását,
és kialakult a turbulens áramlás. Az impulzusveszteség erősen megnövekedett és ezzel egy időben az
axiális sebesség lecsökkent, majd egy adott átlag körül többé-kevésbé periodikus oszcilláció alakult
ki. Az átlagsebesség és az ekvivalens hidraulikus átmérő alapján számolt Reynolds szám 3680.
A cella Reynolds szám értéke - az átlagsebességgel számolva - 23,8. A 3.20, 3.21, 3.22 ábrák a
sebesség különböző komponenseit mutatják a legnagyobb átlagsebességű pontban a már kifejlődött
turbulens áramlás esetén. Az ábrán látható időintervallumban alacsonyfrekvenciás nagy amplitúdójú
sebességingadozások jelennek meg, amely hasonlít a Krauss és Meyer [47] által megfigyelt áramlási
pulzációhoz.
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3.20. ábra. Az axiális (z) sebességkomponens időfüggése a turbulencia kialakulása után (rácsosztás/időlépés dimenzióban)

3.21. ábra. A laterális (x) sebességkomponens időfüggése a turbulencia kialakulása után (rácsosztás/időlépés dimenzióban)

FEJEZET 3. HIDRODINAMIKAI PROBLÉMÁK VIZSGÁLATA

46

3.22. ábra. A laterális (y) sebességkomponens időfüggése a turbulencia kialakulása után (rácsosztás/időlépés dimenzióban)

3.23. ábra. Az axiális sebességeloszlás két különböző időpillanatban (rácsosztás/időlépés dimenzióban). Kontúrvonalak az axiális metszetekben.
A 3.23 ábra két különböző időpillanatban mutatja az axiális sebességeloszlást kontúrvonalakkal
a különböző axiális metszetekben. A 3.24 ábra az örvényvektor axiális komponensét mutatja szintén
két időpillanatban. Az Olvasó a [64] honlapon színes animációk formájában is megtekintheti ezeket
az eredményeket. Az animációk alapján örvényleválási pontok figyelhetők meg. Látható, hogy ezek
a pontok az adott időtartam alatt többé-kevésbé megtartják eredeti pozíciójukat. Megfigyelhető, hogy
a legtöbb ilyen leválási pont a sarkok környékén észlelhető (itt a legnagyobb az átlagsebesség, ez a
falaktól mért legtávolabbi pont). Habár a leválási pontok nem mozdulnak el jelentősen, a leválások
iránya oszcillál. Az animációkon jól látható, hogy néhány leválási pont nem rendelhető egyértelműen
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3.24. ábra. Az örvényesség axiális komponense két különböző időpillanatban (1/időlépés dimenzióban).
a sarkokhoz és jóval kevésbé szabályosan oszcillálnak. Ezek néha kölcsönhatnak a belső örvényekkel
és eltűnnek.
Feltétlenül meg kell azonban említeni, hogy 3.23 ábrán látható hosszú elnyújtott struktúrák végigkövetik az egész modellezett hosszt. Ez arra enged következtetni, hogy a választott axiális hosszúság
túlságosan rövid. Ennek vizsgálata azonban túlmutatna a dolgozat jelenlegi keretein.
Nagyon érdekes képet mutat az axiális sebességkomponens idő szerinti átlaga (3.25 ábra). A
nagyon nagy számítási igény miatt az átlagolást csak a 3.20 ábrán látható időtartományra végeztem
el. Az időben átlagolt axiális sebesség kontúrjából arra lehet következtetni, hogy az áramlás statisztikai értelemben még nem állapodott meg ezen hét periódus alatt. Mindezek ellenére a keresztirányú
komponensek időbeli átlaga néhány pontban tisztább képet mutat (3.26 ábra). A számítási térfogat
jobb oldali részén például felismerhetők a Vonka [99] méréseiben megfigyelt másodlagos áramlási
cellák. Ahhoz, hogy mérnöki szempontból jobban követhető legyen a fenti szimuláció érdemes megvizsgálni, hogy mekkora áramlási sebességet és lépésidőt jelent ez egy konkrét gyakorlati esetben.
Mindehhez azonban választani kell egy referencia rendszert. A geometria adja magát: célszerűen a
VVER-440 típusú fűtőelem egy pálca körüli szubcsatornájának egy távtartó nélküli részlete. Ehhez
tartozik egy hidraulikai átmérő Dh = 8, 935mm. Tételezzük fel, hogy a referencia rendszerben víz
áramlik, amelynek sűrűsége 1000 kg/m3 , dinamikai viszkozitása 10−3 P as. Mindezek és a megfelelő dimenziótlan számok segítségével könnyedén meghatározhatjuk a referencia rendszer főbb
jellemzőit. A Reynolds kritériumnak megfelelően az áramlás átlagsebessége 0,412m/s. Az egyidejűségi kritériumnak megfelelően 106 szimulációs időlépésnek a rács-Boltzmann modellben 6,75s
felel meg a referencia rendszerben. Az Euler kritérium alapján pedig egy méteres csőszakaszon
68,392 P a nyomáscsökkenés keletkezik.
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3.25. ábra. Az időben átlagolt axiális sebesség kontúrja (rács/időlépés)

3.26. ábra. Az időben átlagolt sebességvektorok felülnézete. A vonalak hossza 1/60 rács/időlépésnek
felel meg.
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További feladatomnak a magasabb Reynolds számú áramlások vizsgálatát tűztem ki, amihez
azonban - a korábban már említett okok miatt - a nagyörvény szimuláció eszközét használtam fel.

3.3.5. A nagyörvény-szimulációs vizsgálatok eredményei
A szimulációkban fontos szerepet játszik a felhasznált rács felbontása [24], emiatt a szóban forgó
geometriát a szimulációk során többféle felbontás mellett is megvizsgáltam. A dolgozat szempontjából legfontosabb futási eredmények adatait a 3.4 táblázat tartalmazza. Az első sor az adott futás
azonosítója (pl.: A54). Az itt bemutatott eredmények közül minden egyes futás az AEKI klaszteren
készült. Ennek megfelelően a tartományfelbontással (axiálisan - z irányban) felosztott ”szeletek”
külön PC-n futottak és így az axiális hosszt rácsegységben az egy gépen futó ”szelet” hosszának és
a felhasznált processzorok számának szorzataként nyerhetjük. Például az A54-es futás esetében a
csatorna hossza 13 cella x 4 processzor = 52. Annak érdekében, hogy a vizsgált szakasz hosszának
eredményekre gyakorolt hatását megvizsgálhassam három különböző hosszúságú periodikusan csatolt csőkötegszakaszt szimuláltam (A54, A55, A56). Az utóbbi hossza (A56) négyszerese volt az
elsőnek (A54), amely 48,8 mm hosszú szubcsatorna szakasznak felel meg.
Futás

A54

A55

A56

A43

A47

A53

felbontás (x, y, (z))

52x60x(13*4)

52x60x(13*8)

52x60x(13*16)

104x120x(8x14)

208x240x(15x14)

208x240x(7x31)

Reynolds szám

15299

15578

15479

17978

21397

13915

átlagsebesség [δx /δt ]

0.03253

0.033132

0.032921

0.03823541

0.045507

0.050709

térfogati erő [tömeg*δx /(δt δt )]

9.695e-7

9.695e-7

9.695e-7

4.84757e-7

2.4237e-7

2.671121e-7

súrlódási sebesség [δx /δt ]

0.0030382

0.0030382

0.0030382

0.00313087

0.003086

0.003499

+
ymax

a fal melletti térfogatelemben

54.256

54.256

54.256

25.97895

13.0728

8.935119

+
ymin
a fal melletti térfogatelemben

2.5589

2.5589

2.5589

2.00981

0.04973

0.03291215

egy rács szélessége mm-ben

0.2346

0.2346

0.2346

0.1173077

0.05865

0.05865

τ

0.5002430

0.5002430

0.5002430

0.500486

0.5009719

0.5016655

viszkozitás ν [δx δx /δt ]

8.099556e-5

8.099556e-5

8.099556e-5

1.619911e-4

3.2398e-4

5.551620e-4

másodlagos áramlás *

5.539e-3

5.667e-3

5.553e-3

4.025e-3

2.669e-3

2.52e-3

a pálca sugara [δx ]

19.393

19.393

19.393

38.78689

77.57

77.57

felhasznált térfogatelemek száma

68224

136448

272896

551936

4021920

4155985

Smagorinsky konstans

0.23

0.23

0.23

0.23

0.15

0.1

Van Driest damping

nem

nem

nem

nem

nem

igen

3.4. táblázat. A nagyörvény szimulációk adatai. * A másodlagos áramlás mező alatt a következőt
kell érteni: az időben átlagolt kétdimenziós laterális sebességvektorok abszolut értékének térfogati
átlaga osztva az axiális átlagsebességgel.
Látható, hogy a legnagyobb felbontású számítások esetében a térfogatelemek száma közel négymillió volt (3.4 táblázat). A számítási tartomány peremfeltételei teljesen megegyeztek a direkt numerikus szimuláció peremfeltételeivel. Az adott szubcsatorna szakaszban - amely alul is és felül is
periodikusan csatolt - meg kellett határozni a térfogati erő, a viszkozitás és a Smagorinsky konstans
értékét. Ezen értékek határozzák meg többek között a kifejlődött áramlás átlagsebességét. Direkt numerikus szimuláció és nagyörvény szimuláció során általánosan elterjedt a periodikus peremfeltétel
használata, hiszen ebben az esetben nincs szükség a bemeneten a sebesség idő szerinti megadására.
Ennek megfelelően - mivel a peremeken nem sebességperemet alkalmaztam - az átlagsebességet nem
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lehet előre definiálni, minek következtében a kialakult sebesség nagy valószínűséggel nem fog megegyezni az előre eltervezett sebességgel. Ennek következtében általában nem lehet egy adott Reynolds számú áramlást pontosan visszaadni a szimulációk során elsőre - például a turbulenciamodellek
hangolása nélkül. Ez a probléma nem jelentkezik abban az esetben, ha a bemeneten sebességperemet használunk. Ekkor a megfelelő Reynolds szám értékét előre meg tudjuk határozni. Ha viszont ez
utóbbit alkalmazzuk, akkor nagy valószínűséggel a nyomásveszteség - amely, mint azt láttuk az Euler
kritériumban szerepel - tér majd el az előre definiált értéktől, amelyet ismét például a turbulenciamodell paramétereivel (paraméterével) lehet hangolni. Igazából tehát - bármely módszert alkalmazzuk
is - általában nem tudjuk elsőre biztosítani a mérés és az őt modellező szimuláció hasonlóságát, mert
vagy a Reynolds-féle, vagy az Euler-féle kritérium sérül.
A számítások kezdetekor meg kellett határozni tehát a viszkozitást, a térfogati erőt és a Smagorinsky konstanst, valamint döntést kellett hozni Van Driest csillapítófüggvény használatáról. Mindezek
együttesen - plusz a geometria és a peremfeltételek - határozzák meg a kifejlődött áramlás átlagsebességét.
A rács-Boltzmann módszerben - amint arról már szó volt - a sebesség értéke korlátozott. Természetesen a számolás szempontjából az a legjobb, ha értéke minél magasabb, hiszen akkor adott
szimulációs időlépés alatt (pl: 10000 lépés) nagyobb térfogatáram halad át egy adott keresztmetszeten, és így az átlagolás szempontjából több információt biztosít. A módszerből adódóan azonban
biztosítani kell, hogy a Mach szám értéke alacsony maradjon. Saját tapasztalatom szerint az optimális
sebesség ideális értéke kb. 0.05 rács/időlépés. Ez az a sebesség, amivel a módszer még megőrzi numerikus hatékonyságát és egyben biztosítja a betartandó korlátokat is. A kiindulási cél tehát az, hogy
az átlagsebesség a kötegben 0.05 rács/időlépés legyen. Amennyiben ismerjük a szimuláció során
elérendő Reynolds számot, hidraulikai átmérőt, valamint átlagsebességet, meghatározható a viszkoDh
) (3.4 táblázat). Az egységtérfogatra vonatkoztatott térfogati erő (nyomás
zitás értéke (ν = Ubulk
Re
gradiens) meghatározásához a Trupp és Azad [98] által megadott összefüggést használtam fel:
u2τ = −

Dh ∂P
.
4ρ ∂x

(3.4)

Látható, hogy a kezdeti sűrűség és súrlódási sebesség ismeretében könnyedén meghatározható
értéke. Az ehhez szükséges adatokat Trupp és Azad méréseiből vettem. Két mérést választottam
ki a következő paraméterekkel:
B6: Re = 23510, Ub = 7.274 m/s, uτ = 0.442 m/s,
B7: Re = 13720, Ub = 4.217 m/s, uτ = 0.269 m/s.
∂P
∂x

Az A53 futáshoz Trupp és Azad B7-es mérését választottam referenciának, míg az összes többihez a B6-ost.
Az eddigiekben megadtam tehát a viszkozitás és a nyomásgradiens számításának menetét, azonban a kialakult átlagsebességet - mivel nem direkt numerikus szimulációt végeztem - más tényezők is befolyásolják. A Smagorinsky konstans a skála alatti turbulenciamodell egyetlen paramétere,
amelynek értékét szabadon változtathatjuk. Elméleti értéke 0.23, azonban nagyörvény szimulációk
esetében általában 0.1-es értéket találunk a szakirodalomban. Értéke minél nagyobb, annál jobban nő
a turbulens viszkozitás, így csökken az átlagsebesség és fordítva. A Van-Driest csillapítófüggvény
a Smagorinsky konstans értékét csökkenti le a falakhoz közel, így használatával az átlagsebesség
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növekszik. A fenti táblázat mutatja, hogy az egyes szimulációk során mely értékeket használtam.
Turbulens áramlások esetén a fal melletti régiót több részre oszthatjuk a sebességprofil várhatóértékének megfelelően. Ezt a profilt y + függvényében szokás megadni. Közvetlenül a fal mellett ez a
profil lineáris, egészen addig amíg y + értéke 10 vagy az alatti. Az 30 ≤ y + ≤ 300 közötti tartományban a profil az ún. univerzális (logaritmikus) faltörvényt követi. Az y + 300 feletti tartományban
empirikus, vagy félempirikus formulák használhatók a profil becslésére. Numerikus szimulációk
esetében a fal melletti első rácspontnak a faltól való távolsága jelentősen befolyásolhatja a szimuláció eredményét. Direkt numerikus szimuláció esetében ez nem okoz problémát, hiszen az egész
tartományt - a falak melletti régiót is ideértve - felbontjuk a legkisebb örvények méretéig. Ebben
az esetben az első rácspont a lineáris tartományba esik. Nagyörvény szimuláció esetében, két lehetséges választás adódik a fal kezelésére. Az elsőben a fal mellett nagyon finom hálót alkalmaznak
úgy, hogy lehetőség szerint több rácspont is a lineáris tartományba essen. A második megközelítésben ún. falfüggvényt alkalmaznak, melynek segítségével menet közben úgy módosítják a sebességet
a fal melletti rácspontban, hogy az várhatóértékben visszaadja a logaritmikus sebességprofilt. A
rács-Boltzmann módszeren belül ezidáig még nem publikáltak nagyörvény szimulációhoz alkalmas
falfüggvényt megvalósító módszert, így szimulációimban ennek használatát mellőznöm kellett. A
táblázatból látható, hogy az 52-es és 104-es x irányú felbontás esetében a falfüggvény használata
+
mindenképpen indokolt lenne, hiszen ymax
értéke a fal melletti nódusban 54-es illetve 26-os maximális értékeket veszi fel. A 208-as felbontás mellett ez az érték azonban - a legrosszabb esetben is már csak maximum 13, ami azt jelenti, hogy még éppen a lineáris sebességprofil tartományába esik.
Eredményeim ellenőrzéséhez a Trupp és Azad által végzett mérési eredményeket használtam fel.
A szerzők a szóban forgó méréseket a hetvenes évek elején készítették, az akkori mérési színvonalnak
megfelelően, azonban az általam vizsgált P/D viszony mellett újabb eredmény nem állt rendelkezésemre. Kísérletsorozatukban különböző P/D (1,2; 1,35; 1,5) viszonyú háromszög elrendezésű pálcaköteget vizsgáltak szélcsatornában 12000 és 84000 közötti Reynolds szám tartományban. A köteg
egy központi és hat körülötte lévő aluminium csövet tartalmazott valamint hat fél, illetve hat harmad
pálcát. A csövek hossza 2 m és átmérőjük 50,8 mm volt. A turbulens jellemzők mérését a belépéstől
számítva 153,7 cm-nél végezték el. Ebben távolságban a nyomásgradiens és a turbulencia intenzitások már állandósultak. Az axiális sebességek értékét 5%-os hibahatáron belül mérték. A turbulencia
jellemző paramétereit hődrótos méréstechnikával mérték 3% és 10% közötti hibahatárral.
A 3.27, 3.28 és 3.29 ábrák az axiális és a laterális sebességkomponensek időfüggését mutatják
a szimuláció elejétől egy adott időintervallumig az A47-es futásra a falaktól legtávolabbi pontban.
A kezdeti lamináris gyorsuló szakasz után hirtelen kialakult a turbulencia, aminek hatására az axiális sebesség lecsökkent. Pulzáció itt is megfigyelhető de korántsem olyan tisztán, mint a direkt
numerikus szimuláció esetén. Ezt mutatja a 3.30 ábra, ahol az előző futási eredményt egy szűkebb
időintervallumban ábrázoltam. Az áramlás - a csőköteg hidraulikai átmérőjére és az átlagsebességre6
vonatkoztatott - Reynolds száma a táblázatból olvasható le. Szemléletesebb képet kaphatunk, ha
meghatározzuk, hogy mekkora időintervallumot fednek le a szóban forgó ábrák a valóságban. Trupp
és Azad B6-os légcsatornakísérletét alapul véve és felhasználva az egyidejűségi kritériumot: 2727627
időlépés a rács-Boltzmann módszerben 1 másodpercnek felel meg a valóságban. Így az ábrán 106 δt
6

Egy adott keresztmetszetben az időben átlagolt axiális sebességekből képzett átlag.

FEJEZET 3. HIDRODINAMIKAI PROBLÉMÁK VIZSGÁLATA

52

megfelel 0,36662 másodpercnek Truppék csatornájában.
A 3.31 ábra a sebesség axiális komponensének egy pillanatfelvételét mutatja. A direkt numerikus
szimuláció eredményeivel összevetve látható, hogy a kialakult struktúrák jóval kisebbek, ami a jóval
nagyobb Reynolds számnak tudható be. A szimuláció kapcsán készített animációk szintén letölthetők a [64] honlapról, melyek alapján nem található olyan szabályos örvényfejlődési mechanizmus,
mint ahogyan az a direkt numerikus szimuláció esetében megfigyelhető volt. Az időben átlagolt axiális sebesség értékeit mutatja a 3.32 ábra. Trupp és Azad mérései alapján nem állnak rendelkezésre
adatok az időben átlagolt axiális sebességek mért értékére a sugár és a szög függvényében, így azok
közvetlen összehasonlítása nem lehetséges. Rendelkezésre áll azonban a mérési adatokra illesztett logaritmikus profil (szögfüggetlen). Ez azonban a falak közelében (lineáris és átmeneti sebességprofil
y + < 30), illetve az áramlás közepén - ahol az axiális sebesség radiális irányú gradiense szimmetria
megfontolások miatt zérus - értelemszerűen nem ad pontos eredményt. A 3.33 ábra az időben átlagolt
axiális sebességet mutatja y + függvényében az A53-mas futás esetére. Látható, hogy a kapott profil
meredeksége jól egyezik a mérésben tapasztalttal (A), azonban B értéke ettől jelentősen eltér, minek
következtében az átlagsebesség körülbelül 8 %-al alacsonyabb a szimulációban, mint a mérésben.
Mindez annak ellenére adódik, hogy az A53-as futás esetében a szimuláció során az átlagsebesség
Ubulk 1,4% pontossággal adta vissza a kezdetben kitűzött 0,05-ös értéket. A mérések bizonytalansága a szerzők szerint 5% ebben az esetben, azonban még ez sem magyarázza teljes mértékben ezt
az eltérést. További javulás valószínűleg csak falfüggvény használatával vagy a felbontás további
finomításával érhető el.
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3.27. ábra. Az A47-es futás axiális sebességkomponensének időbeni változása a maximális sebességű pontban (rácsosztás/időlépés dimenzióban). Trupp és Azad B6-os légcsatornakísérletét alapul
véve és felhasználva az egyidejűségi kritériumot: 2727627 időlépés a rács-Boltzmann módszerben
megfelel 1 másodpercnek a valóságban. Így az ábrán 106 δt megfelel 0,36662 másodpercnek Truppék
csatornájában.
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3.28. ábra. Az A47-es futás x irányú laterális sebességkomponensének időbeni változása a maximális
sebességű pontban (rácsosztás/időlépés (δx /δt ) dimenzióban).
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3.29. ábra. Az A47-es futás y irányú laterális sebességkomponensének időbeni változása a maximális
sebességű pontban (rácsosztás/időlépés (δx /δt ) dimenzióban).
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3.30. ábra. Az axiális sebességkomponens időfüggése (A47-es futás) egy viszonylag szűk időintervallumban, kifejlődött turbulencia esetén (rácsosztás/időlépés (δx /δt ) dimenzióban).

3.31. ábra. Az axiális sebességeloszlás (rácsosztás/időlépés dimenzióban).

FEJEZET 3. HIDRODINAMIKAI PROBLÉMÁK VIZSGÁLATA

55

3.32. ábra. Az időben átlagolt axiális sebességeloszlás (rácsosztás/időlépés dimenzióban).

3.33. ábra. Az A53-as futás dimenziótlan, időátlagolt axiális sebességének (u+ = hui
) profilja y +
uτ
függvényében. ¥ rács-Boltzmann 0 fok, ¤ rács-Boltzmann 90 fok, N rács-Boltzmann 180 fok,
egyenes vonal Trupp és Azad [98] B7-es mérés: u+ = Aln y + + B, ahol A = 2, 8267, B = 3, 4684
+
= 244.
és ymax
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3.34. ábra. A Trupp és Azad [98] által következtetett másodlagos áramlási cella. P/D = 1.35,
Re = 60000.

3.35. ábra. Az időben átlagolt keresztirányú sebességek vetítése egy adott keresztmetszetre az A43-as
futás esetében.
A 3.34 ábrán látható a Trupp és Azad által megfigyelt másodlagos áramlási cella. A 3.35 ábrán
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a rács-Boltzmann módszerrel kapott másodlagos áramlási cellák jól tükrözik a kísérletekben megfigyelteket az A43-mas futás esetén. Megfigyelhető a 12 egymással ellentétes irányban forgó áramlási
cella. Ez természetesen nem egy pillanatnyi állapotot tükröz, hanem hosszú átlagolás után adódik.
Jelen esetben (A43-mas futás) ez az átlagolási idő 12000000 időlépés volt.
Érdemes még megemlíteni, hogy Carajilescov és Todreas [8] statisztikus turbulencia modellt alkalmaztak számítási eredményeikben és egy harminc fokos szegmensben két örvényt figyeltek meg
(3.36 ábra). A két ábrából látható, hogy a második áramlási cella - amely a keskenyebb hézag felé
helyezkedik el - a nagyobb Reynolds szám esetében jóval kisebb, igaz itt a P/D viszony is jóval
nagyobb. Ugyanezt a megfigyelést támasztják alá Kriventsev és társai [48] által végzett numerikus
kísérletek, amelyben egy új örvényviszkozitás modellt használtak 1.17-es P/D viszony esetén. Ők
azonban jóval kisebb második másodlagos áramlási cellát figyeltek meg 8170-es Reynolds szám esetén, és 160100-as Reynolds szám mellett már nem tapasztaltak második másodlagos áramlási cellát.
A rács-Boltzmann szimulációk során a 104-es x irányú felbontás esetében hasonló másodlagos áramlási cellák figyelhetők meg a már említett 3.35 ábrán. Ez azonban nem jelenik meg minden harminc
fokos szegmensben. A másodlagos áramlás nagyságát a 3.4 táblázatban tüntettem fel, mely az időben
átlagolt kétdimenziós laterális sebességvektorok abszolútértékének térfogati átlagát mutatja az axiális átlagsebességgel elosztva. Ez Vonka mérései alapján a P/D=1.3, valamint 60000-es és 175000-es
Reynolds számok mellett 0,1%-ra adódott. A 3.4 táblázatból látható, hogy ez az érték az A53-mas
futás esetében 0,252%.
Befejezésképpen essen még szó arról, hogy az AEKI klaszteren mekkora a számításra szánt idő
egy konkrét futás esetében. Az A53-as futást tekintve például 100000 időlépés megtételéhez 31 processzoron (4155985 folyadékelemet tartalmazó térfogat esetében) 67200 másodperc futási időre volt
szükség. Ez azt jelenti, hogy egy lépéshez 0,672 másodperc számítási idő szükséges. A várhatóértékek meghatározásához általában több millió lépésre van szükség. Ebből jól látszódik, hogy a
várhatóértékek számítása érdekében akár több heti futtatás is szükséges lehet.

3.36. ábra. Caraljilescov és Todreas [8] által publikált szimulációs eredmény a másodlagos áramlási
cellákról két különböző Reynolds szám mellett.
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3.37. ábra. Vonka mérése alapján készített áramvonal (P/D=1,3). Az ábrához két mérési adatot
(Re=60000, Re=175000) átlagolt.

3.3.6. Anizotrop Reynolds feszültségek által indukált másodlagos áramlás
Ebben a fejezetben bemutatom, hogy miképpen jelenik meg az anizotrop Reynolds feszültségeket
tartalmazó forrástag a Reynolds átlagolt transzportegyenletben, és megmutatom a szerepét a másodlagos áramlás kialakulásában.
Induljunk ki az összenyomhatatlan közegre felírt Reynolds átlagolt Navier-Stokes egyenletekből. Az anizotrópia miatt fontos, hogy komponensenként vizsgáljuk az egyenletet, így használjuk a
következő alakot:
∂ ū ∂v̄ ∂ w̄
+
+
= 0,
∂x ∂y
∂z

(3.5)

∂ ū ∂(ūū) ∂(u0 u0 ) ∂(ūv̄) ∂(u0 v 0 ) ∂(ūw̄) ∂(u0 w0 )
1 ∂ p̄
+
+
+
+
+
+
=−
+ ν∇2 ū,
∂t
∂x
∂x
∂y
∂y
∂z
∂z
ρ ∂x

(3.6)

∂v̄ ∂(v̄ū) ∂(v 0 u0 ) ∂(v̄v̄) ∂(v 0 v 0 ) ∂(v̄ w̄) ∂(v 0 w0 )
1 ∂ p̄
+
+
+
+
+
+
=−
+ ν∇2 v̄,
∂t
∂x
∂x
∂y
∂y
∂z
∂z
ρ ∂y

(3.7)

1 ∂ p̄
∂ w̄ ∂(w̄ū) ∂(w0 u0 ) ∂(w̄v̄) ∂(w0 v 0 ) ∂(w̄w̄) ∂(w0 w0 )
+
+
+
+
+
+
=−
+ ν∇2 w̄.
∂t
∂x
∂x
∂y
∂y
∂z
∂z
ρ ∂z

(3.8)

Tételezzük most fel, hogy csőkötegben zajló áramlást vizsgálunk, ahol az áramlás fő iránya párhuzamos a rudakkal, és válasszuk most az egyszerűség kedvéért ezt az irányt x-nek. A mérésekből
tudjuk, hogy az örvényesség x irányú komponense időben átlagolva zérustól különböző értéket mutat,
a másodlagos áramlás miatt. Vizsgáljuk meg most ennek forrását a Reynolds átlagolt Navier-Stokes
egyenletekben. Írjuk fel ehhez az x irányú örvénytranszport egyenletet. Az ω örvényességvektor
komponensei a sebességek deriváltjaival kifejezve a következők:
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ωx =

∂w ∂v
−
,
∂y
∂z

(3.9)

ωy =

∂u ∂w
−
,
∂z
∂x

(3.10)

ωz =

∂v ∂u
−
.
∂x ∂y

(3.11)

Annak érdekében, hogy az x irányú örvényességet tartalmazó egyenlethez jussunk, vegyük a 3.8
egyenlet y irányú deriváltját, és használjuk a szorzat deriválási szabályt a konvektív tagra:
·
¸
∂ ∂ w̄
∂ ū
∂ w̄
∂v̄
∂ w̄
∂ w̄
∂ w̄
+ w̄
+ ū
+ w̄
+ v̄
+ w̄
+ w̄
∂y ∂t
∂x
∂x
∂y
∂y
∂z
∂z
·
¸
0
0
0
0
0
∂ ∂(w u ) ∂(w v ) ∂(w w0 )
+
=
+
+
∂y
∂x
∂y
∂z
·
¸
∂
1 ∂ p̄
2
−
+ ν∇ w̄ ,
∂y
ρ ∂z

(3.12)

és a 3.7 egyenlet z irányú deriváltját:
·
¸
∂ ∂v̄
∂ ū
∂v̄
∂v̄
∂v̄
∂ w̄
∂v̄
+ v̄
+ ū
+ v̄
+ v̄
+ v̄
+ w̄
∂z ∂t
∂x
∂x
∂y
∂y
∂z
∂z
·
¸
0
0
0
0
0
∂ ∂(v u ) ∂(v v ) ∂(v w0 )
+
+
+
=
∂z
∂x
∂y
∂z
·
¸
∂
1 ∂ p̄
2
−
+ ν∇ v̄ .
∂z
ρ ∂y

(3.13)

Vonjuk ki az elsőből a másodikat és használjuk ki, hogy a folytonossági egyenlet miatt a ∇ · u = 0,
majd elemi átalakítások után a következőket kapjuk:

∂ ∂v̄
∂ ∂ w̄
−
∂y ∂t
∂z ∂t
∂ ∂ w̄ ∂v̄ ∂ w̄
∂ ∂ w̄ ∂ w̄ ∂ w̄
∂ ∂ w̄
∂ ū ∂ w̄
+ ū
+
+ v̄
+
+ w̄
+
∂y ∂x
∂y ∂x ∂y ∂y
∂y ∂y
∂y ∂z
∂y ∂z
∂ ∂(w0 u0 )
∂ ∂(w0 v 0 )
∂ ∂(w0 w0 )
+
+
+
∂y ∂x
∂y ∂y
∂y ∂z
∂ ∂v̄ ∂v̄ ∂v̄
∂ ∂v̄ ∂ w̄ ∂v̄
∂ ∂v̄
∂ ū ∂v̄
− ū
−
− v̄
−
− w̄
−
∂z ∂x
∂z ∂x ∂z ∂y
∂z ∂y
∂z ∂z
∂z ∂z
0
0
0
0
∂ ∂(v u )
∂ ∂(v v )
∂ ∂(v 0 w0 )
−
−
−
=
∂z ∂x
∂z ∂y
∂z ∂z
∂
∂
+ν ∇2 w̄ − ν ∇2 v̄
∂y
∂z

.

Írjuk vissza ω megfelelő komponenseit az egyenletbe, majd néhány átalakítás után:

(3.14)
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∂ ω¯x
∂t
∂ ω¯x
∂ ω¯x
∂ ω¯x
+ū
+ v̄
+ w̄
∂x
∂y
∂z
∂ ū
∂ ū
∂ ū
−ωx
− ωy
− ωz
∂x
∂y
∂z
·
¸
·
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+
+
+
+
+
−
=
∂y
∂x
∂y
∂z
∂z
∂x
∂y
∂z
+ν∇2 ω¯x

. (3.15)

Ez tehát a Reynolds átlagolt örvénytranszport egyenlet x irányban. A mérésekből tudjuk, hogy
csőkötegben történő turbulens áramlás esetén másodlagos áramlás van jelen, ami - ha a folyadék x
irányban áramlik - azt jelenti, hogy egy időben stacioner ωx komponensünk adódik. Vizsgáljuk meg
most a fenti egyenletet soronként. Az első sor az x irányú örvényesség idő szerinti megváltozását
fejezi ki, ami stacioner esetben nulla. A második sor a konvekcióval érkező x irányú örvényesség.
A harmadik sor első tagja nulla, mert az axiális sebesség axiális irányban történő megváltozása az
átlagolás miatt nulla. A harmadik sor második és harmadik eleme szintén nulla a következők miatt:
¶
µ
¶
∂ ū ∂ w̄ ∂ ū
∂v̄ ∂ ū ∂ ū
−
−
−
=
∂z
∂x ∂y
∂x ∂y ∂z
∂ ū ∂ ū ∂ w̄ ∂ ū ∂v̄ ∂ ū ∂ ū ∂ ū
∂ w̄ ∂ ū ∂v̄ ∂ ū
−
+
−
+
=
−
= 0 (3.16)
∂z ∂y
∂x ∂y ∂x ∂z
∂y ∂z
∂x ∂y ∂x ∂z

∂ ū
∂ ū
−ωy
− ωz
= −
∂y
∂z

µ

∂ v̄ ∂ ū
Az előző kifejezésben a ∂∂xw̄ ∂∂yū − ∂x
tag azért nulla mert abban axiális (x) irányú deriváltak
∂z
szerepelnek várható értékben, márpedig axiális irányban a probléma statisztikailag homogén. A ne-

gyedik sor a Reynolds feszültségekből adódó forrástag, amely stacioner esetben egyensúlyt tart az
egyenlet jobb oldalán található disszipatív taggal. A másodlagos áramlásért tehát egyedül a negyedik sorban lévő Reynolds-féle forrástag a felelős. A mérések alapján tudjuk, hogy a keresztirányú
feszültségek jóval kisebbek a főfeszültségekhez viszonyítva. Ezek hatását elhanyagolva vizsgáljuk
tovább a negyedik sorban lévő Reynolds-féle főfeszültségeket:
¢
∂ ∂(v 0 v 0 )
∂ ∂ ¡ 0 0
∂ ∂(w0 w0 )
−
=
(w w ) − (v 0 v 0 ) .
∂y ∂z
∂z ∂y
∂z ∂y

(3.17)

Ebből jól látható tehát, ha a Reynolds-féle feszültségtenzor nem izotrop, azaz w0 w0 6= v 0 v 0 , akkor
egy nemzérus forrástag jelenik meg az axiális irányú örvényesség várhatóértékében. A másodlagos
áramlás kialakulásáért tehát elsősorban ezek az anizotrop Reynolds feszültségek a felelősek. Ennek egy nagyon fontos következménye az, hogy azok a turbulencia modellek, amelyek izotropiát
feltételeznek a Reynolds feszültségekben (pl. k − ε modell), nem alkalmasak a másodlagos áramlások leírására. Ezen konkrét példán keresztül láthattuk tehát a turbulenciamodell megválasztásának
fontosságát, Reynolds átlagolt Navier-Stokes megközelítés esetén.
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3.3.7. Reynolds feszültségek
Az előző részben tárgyaltaknak megfelelően itt a nagyörvény-szimulációs eredmények részletesebb
vizsgálatát mutatom be. Turbulens áramlások esetében tehát nemcsak a sebességek várhatóértékei,
hanem azok magasabb rendű momentumai is fontos információt hordoznak. Ezek átlagolásához
viszont jóval több időre van szükség. A pillanatnyi turbulencia intenzitását egy adott pontban a
Reynolds-féle feszültségtenzor (Rαβ ) különböző elemeiből kaphatjuk meg, amely a következő módon definiált:
Rαβ ≡< uα >< uβ > − < uα uβ >= − < u0α u0β >,

(3.18)

ahol a <> operátor időbeli átlagolást jelent (3.2 egyenlet). Az u pillanatnyi sebesség felbontható
egy időben stacioner és egy fluktuáló komponensre a következő módon: u =< u > +u0 , melyben
a fluktuáló komponens várhatóértéke nulla. Ezt felhasználva könnyen belátható, hogy a Reynolds
feszültségtenzor a fentieknek megfelelően (3.18) kétféleképpen is kifejezhető, vagyis az < u0α uβ0 >
tenzor felírható a pillanatnyi sebességek és a <> operátor segítségével.
A mérési eredmények, és a direkt numerikus szimuláció eredményei, nem vethetők össze közvetlenül a nagyörvény szimuláció eredményeivel, mert figyelembe kell venni a felbontott skála alatti
fluktuációk hatását is [104]. Fontos még megjegyezni azt, hogy a Smagorinsky model egy nyomnélküli modell. A nyomást tehát ennek megfelelően átdefiniálják és a kinetikus energiát beleveszik
a nyomástagba, miáltal ez utóbbit nem tudjuk pontosan meghatározni. Ahhoz tehát, hogy a Smagorinsky modellel készített nagyörvény szimuláció eredményei összehasonlíthatók legyenek a direkt
numerikus szimuláció eredményeivel, vagy - esetünkben - méréssel készült eredményekkel, meg kell
becsülni a turbulens kinetikus energiát. Ennek egy lehetséges módja a következő [12]:
ταβ = −2νt Seαβ + (δαβ τγγ /3),

(3.19)

τγγ = 2νt2 /(CS ∆)2 .

(3.20)

ahol

A fentieket figyelembe véve a Reynolds feszültségeket a következő módon számoltam ki:


− < Rαβ


skála alatti
skála alatti
}|
{ 
z

z
}|
{
>=  z
}|
{
2 e
2
< νt2 >  , (3.21)
−<u
eα >< u
eβ > + < u
eα u
eβ > + < − τt Sαβ > + δαβ 2 2
3
3
CS ∆
f elbontott

neq

Π
ahol a 2.58 egyenlet alapján: Seαβ = − 2 ρ(ταβ
.
0 +τt )
3
A radiális faltól mért dimenziótlan távolság a következő módon definiált: y + =

uτ y
,
ν

ahol ν a ki-

nematikai viszkozitás. Számításaim során a súrlódási sebességet a hidraulikai átmérővel határoztam
meg [98]:
s
uτ =

DH ∂p
,
4ρ ∂x

(3.22)
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melyben a nyomás gradiens értéke esetemben megegyezik a folyadékot gyorsító térfogati erővel.
Annak érdekében, hogy a mérési és a szimulációs eredményeket szám szerint is össze lehessen
hasonlítani, a Reynolds feszültségek időbeli átlagát dimenziótlanítani kell a súrlódási sebességgel.
Ezt a következő módon tehetjük meg például a Reynolds-féle feszültségtenzor u0 u0 komponensére:
√

< u0 u0 >
,
< uτ >

(3.23)

ahol uτ a súrlódási sebesség. A fenti 3.23 mennyiséget RMS -értéknek is nevezik az angolszász
elnevezés után (root mean square - RMS). Abban az esetben ha a keresztirányú komponenseket
számoljuk ki - például az u0 v 0 komponensre - akkor a következő módon járunk el:
< u0 v 0 >
.
< uτ >2

(3.24)

Az időben átlagolt turbulens kinetikus energia kiszámításához a Reynolds-féle feszültségtenzor
főfeszültségeit használtam a következő módon:
1
q=
2

µ

2 < νt2 >
<uu >+<vv >+<ww >+
CS2 ∆2
0 0

0 0

0

0

¶
.

(3.25)

A saját számítási eredményeimet derékszögű koordináta-rendszerben kaptam meg. A mérések
polár koordináta-rendszerben készültek, így az összehasonlíthatóság végett célszerű az eredményeket ez utóbbiban megadni. Ezt szemlélteti a 3.38 ábra. A Reynolds-féle feszültségtenzor komponensei könnyen felírhatók elforgatott koordináta-rendszerben de számunkra elegendő most a 0, 90 és
180 fokokban megvizsgálni az eredményeket. Ezen radiális irányok mellett a tenzor komponensei
az eredeti tenzor komponenseiből - a koordináta és előjel cseréket figyelembe véve - értelemszerűen
adódnak. Ennek megfelelően a φ = 0◦ -nál kapott értékek közvetlenül összehasonlíthatók a mérésekben megadott φ = 0◦ -hoz tartozó értékekkel, és a φ = 90◦ -nál kapott eredmények összevethetők a
mérésekben a φ = 30◦ -nál kapottakkal. A 3.38 ábra jelöléseit használva az elforgatott koordinátarendszerben a faltól mért távolságot y jelöli. ŷ a faltól mért maximális távolság, amely a hatszögletű
számítási térfogat széléig terjed - vagyis a periodikus peremfeltétel határáig. A mérési eredményeket
a dimenziótlan y/ŷ függvényében szokás megadni, melynek értéke értelemszerűen 0 a fal mellett, és
1 a számítási térfogat határán.
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3.38. ábra. A Trupp és Azad [98] által választott koordináta-rendszer.
Az intézetünkben jelenleg folyó PIV (Particle Image Velocimetry) mérések kapcsán a közeljövőben lehetőség adódik majd a szimulációs eredmények méréssel történő összevetésére. Addig is
azonban felhasználhatók olyan mérési adatok, amelyeket ezidáig publikáltak ebben a témában. A
szimulációs adataimhoz legközelebb álló geometrián és az általam vizsgált Reynolds szám mellett a
legjobban a már említett Trupp és Azad [98] mérési eredményei használhatók fel. A következő ábrákon az ő mérési eredményeiket hasonlítom össze a rács-Boltzmann módszerrel kapottakkal. Először
a hosszirányú felbontást változtattam fix (x, y) keresztirányú felbontás mellett (A54 (52x60x52),
A55 (52x60x104), A56 (52x60x208)). A kapott axiális sebességprofilt mutatja a 3.39 ábra. Megfigyelhető, hogy a 104-es és 208-as z irányú felbontás esetében nincs jelentős különbség a sebesség
várhatóértékében. Hasonlóan kis eltérés figyelhető meg a Reynolds-féle feszültségtenzor vv (3.40
ábra) és uv (3.41 ábra) komponenseiben. Ennek megfelelően a 208-as z irányú felbontás elegendőnek bizonyult a szimulációk elvégzésére. A következő vizsgálatokban a keresztirányú felbontásokat
változtattam.
A 3.42, 3.43 és 3.44 ábrákon a Reynolds-féle feszültségtenzor < u0 v 0 > /u2τ komponense látható
a faltól mért dimenziótlan távolság (y/ŷ) függvényében, rendre 52-es (A56-os futás) 104-es (A43-as
futás) és 208-as (A47-es futás) x irányú felbontás mellett. A felbontás növelésével a pontosság is
növekszik. Meg kell még említeni, hogy a mérések és a szimulációs eredmények is csak a fluktuáló
komponensből adódó tagot tartalmazzák - ami a fal mellett értelemszerűen nulla. A szimmetria miatt
φ = 0◦ és φ = 180◦ esetében a rács-Boltzmann eredményeknek elméletileg meg kell egyezniük, a
különbség csak a kevés átlagolási idő miatt adódik.
A további Reynolds feszültségek ismertetését már csak a legnagyobb (208-as x irányú, A47-es
futás) felbontás esetében mutatom be, mert az alacsonyabb felbontás mellett az előzőhöz hasonlóan
kevésbé pontos eredményeket kaptam. A 3.45, 3.46 és 3.47 ábrák rendre a < v 0 v 0 >, < w0 w0 >
és < u0 u0 > komponenseit tartalmazzák a Reynolds-féle főfeszültségeknek. Látható, hogy a falak
mellett az axiális irányú komponensek magasak, míg ezzel szemben a laterális irányúak alulbecsültek. A falaktól távol φ = 30◦ -nál szintén eltérés figyelhető meg a mérésekhez viszonyítva. Ezidáig
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a rács-Boltzmann keretein belül még nem publikáltak falfüggvény megvalósítására alkalmas módszert, így szimulációim során - annak hiányában - nem alkalmaztam azt. A fal melletti pontatlanság
főleg ennek tulajdonítható. A mérésektől való szisztematikus eltérés a falaktól távolabb azonban
azt sugallja, hogy a laterális irányokban alkalmazott periodikus peremfeltétel lecsökkenti az áramlás
szabadsági fokát ezekben az irányokban. Ennek kompenzációja egy olyan számítási térfogat lehetne,
amely több - például négy - szubcsatornát tartalmaz. Feltétlenül meg kell azonban említeni, hogy a
< v 0 v 0 > komponensek esetén y/ŷ < 0.2 tartományban - pont a P/D = 1.35 esetében - gyanú merült fel a mérést végzők részéről [98] annak pontosságát illetően. Mindezek tükrében vizsgáljuk meg
a számított kinetikus energiát (3.48 ábra), amely arányos a normál feszültségek összegével. Az eddigiekkel összhangban szintén jó egyezést kaptam a mérésekkel. A φ = 90◦ - nál középen nagyon jó
kvantitatív egyezést láthatunk, azonban φ = 0◦ -nál a rács-Boltzmann szimulációval számított kinetikus energia túlbecsli a mérési eredményeket. Ki kell emelni azonban, hogy Kjellstrom és Stenback
[44] mérései alapján Trupp és Azad eredményei alulbecslik a turbulens kinetikus energiát.

3.39. ábra. Az axiális sebességprofilok változása különböző hosszúságú szubcsatorna-szakaszok esetén 52-es x irányú felbontás mellett. • A54-es futás (φ = 0◦ ), ¥ A55-ös futás (φ = 0◦ ), 4 A56-os
futás (φ = 0◦ ).
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√
3.40. ábra. A Reynolds-féle feszültségtenzor < v 0 v 0 >/uτ komponense y/ŷ függvényében, 52-es
x irányú felbontás mellett. • A54-es futás (φ = 0◦ ), ¥ A55-ös futás (φ = 0◦ ), 4 A56-os futás
(φ = 0◦ ).

3.41. ábra. A Reynolds-féle feszültségtenzor < u0 v 0 > /u2τ komponense y/ŷ függvényében, 52-es
x irányú felbontás mellett. • A54-es futás (φ = 0◦ ), ¥ A55-ös futás (φ = 0◦ ), 4 A56-os futás
(φ = 0◦ ).
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3.42. ábra. A Reynolds-féle feszültségtenzor < u0 v 0 > /u2τ komponense y/ŷ függvényében, 52es x irányú felbontás mellett. (A56-os futás). • Trupp és Azad φ = 0◦ (mérés), ◦ Trupp és Azad
φ = 30◦ (mérés), ¥ rács-Boltzmann φ = 0◦ , ¤ rács-Boltzmann φ = 90◦ , N rács-Boltzmann φ = 180◦

3.43. ábra. A Reynolds-féle feszültségtenzor < u0 v 0 > /u2τ komponense y/ŷ függvényében, 104es x irányú felbontás mellett. (A43-as futás). • Trupp és Azad φ = 0◦ (mérés), ◦ Trupp és Azad
φ = 30◦ (mérés), ¥ rács-Boltzmann φ = 0◦ , ¤ rács-Boltzmann φ = 90◦ , N rács-Boltzmann φ = 180◦
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3.44. ábra. A Reynolds-féle feszültségtenzor < u0 v 0 > /u2τ komponense y/ŷ függvényében, 208as x irányú felbontás mellett. (A47-es futás). • Trupp és Azad φ = 0◦ (mérés), ◦ Trupp és Azad
φ = 30◦ (mérés), ¥ rács-Boltzmann φ = 0◦ , ¤ rács-Boltzmann φ = 90◦ , N rács-Boltzmann φ = 180◦

√
3.45. ábra. A Reynolds-féle feszültségtenzor < v 0 v 0 >/uτ komponense y/ŷ függvényében, 208as x irányú felbontás mellett. (A47-es futás). • Trupp és Azad φ = 0◦ (mérés), ◦ Trupp és Azad
φ = 30◦ (mérés), ¥ rács-Boltzmann φ = 0◦ , ¤ rács-Boltzmann φ = 90◦ , N rács-Boltzmann φ = 180◦
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√
3.46. ábra. A Reynolds-féle feszültségtenzor < w0 w0 >/uτ komponense y/ŷ függvényében, 208as x irányú felbontás mellett. (A47-es futás). • Trupp és Azad φ = 0◦ (mérés), ◦ Trupp és Azad
φ = 30◦ (mérés), ¥ rács-Boltzmann φ = 0◦ , ¤ rács-Boltzmann φ = 90◦ , N rács-Boltzmann φ = 180◦

√
3.47. ábra. A Reynolds-féle feszültségtenzor < u0 u0 >/uτ komponense y/ŷ függvényében, 208as x irányú felbontás mellett. (A47-es futás). • Trupp és Azad φ = 0◦ (mérés), ◦ Trupp és Azad
φ = 30◦ (mérés), ¥ rács-Boltzmann φ = 0◦ , ¤ rács-Boltzmann φ = 90◦ , N rács-Boltzmann φ = 180◦
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3.48. ábra. Az átlagos turbulens kinetikus energia (< q > /u2τ ) y/ŷ függvényében, 208-as x irányú
felbontás mellett. (A47-es futás). • Trupp és Azad φ = 0◦ (mérés), ◦ Trupp és Azad φ = 30◦ (mérés),
¥ rács-Boltzmann φ = 0◦ , ¤ rács-Boltzmann φ = 90◦ , N rács-Boltzmann φ = 180◦ .

3.49. ábra. Az átlagos turbulens kinetikus energia (< q > /u2τ ) és turbulens nyírófeszültség (< u0 v 0 >
/u2τ ) közötti korreláció, 208-as x irányú felbontás mellett. (A47-es futás). • Trupp és Azad (mérés),
° Harsha és Lee [20], ¥ rács-Boltzmann φ = 0◦ , ¤ rács-Boltzmann φ = 90◦ , N rács-Boltzmann
φ = 180◦
A 3.49 ábra az átlagos turbulens kinetikus energia és a turbulens nyírófeszültség (< u0 v 0 > / <
uτ >2 ) közötti korrelációt mutatja. Harsha és Lee [20] kimutatta, hogy a kapcsolat lineáris:
|< u0 v 0 >| = 0.3 < q > .

(3.26)
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Látható, hogy a nagyörvény szimuláció eredményei együtt haladnak a mérésekkel - amelyek
visszaadják a fenti korrelációt. Az < u0 v 0 > komponens a fal mellett nullához tart, attól legtávolabb
pedig nincsenek mérési pontok, emiatt csak a 0.1 < y/ŷ < 0.9 tartományban ábrázoltam az eredményeket. A szimulációs eredmények csak a falhoz közeli (|< u0 v 0 >| = 1) esetben térnek el jelentősen
a mérésektől, a már említett falfüggvény hiánya miatt.

4. fejezet
Kétfázisú vizsgálatok
A RETINA kód fejlesztése közben számos numerikus, fizikai és komplex tesztet végeztünk [38][14]
az AEKI-ben. Ezek közül az egyik legfontosabb komplex teszt a PMK1 berendezésen végzett kis
LOCA modellezése volt a RETINA kóddal. A vizsgálatok során azt találtuk, hogy az egyik legnagyobb bizonytalanságot hordozó tényező a két fázist elválasztó határfelület, illetve az azon keresztül lezajló transzportfolyamatok meghatározása volt [38]. Felmerült tehát az igény a határfelületen
zajló folyamatok részletesebb megismerésére, ezért olyan numerikus modellkísérletekbe kezdtünk,
melyekkel a fázisok közötti határfelület részletesen vizsgálható. Ekkor kezdtünk el foglalkozni a
rács-Boltzmann módszerrel. A jelen fejezetben bemutatott eredmények elkészülte óta jelentős előrelépés történt az egy- és kétfázisú termikus rács-Boltzmann alapú módszerekben. Az első rácsBoltzmann módszerek térben másodrendű pontossággal visszaadták az összenyomhatalan közegre
vonatkozó makroszkopikus Navier-Stokes egyenleteket. Az energia egyenlet bevezetése, azonban
már nem volt egyszerű. Ma alapvetően két fő megközelítés létezik a probléma kezelésére. Az elsőben az energiát az eloszlásfüggvények második momentumával definiálják. Ennek a módszernek
a hátránya az, hogy csak nagyon szűk hőmérsékleti tartományokban működik stabilan, emiatt gyakorlati szerepe elhanyagolható. A másik megközelítésben az energia kezelésére egy makroszkopikus
egyenletet vezetnek be, és azt csatolják a mozgásegyenletekkel. Ez megtehető például egy második
eloszlásfüggvény bevezetésével, amely például a hőmérsékletmezőt számolja. Ezekben a módszerekben a második momentum nem játszik szerepet, mivel a hőmérsékletet egy másik makroszkopikus
egyenlettel vesszük figyelembe. Az így készült módszerek jóval stabilabbak és ennek megfelelően a
gyakorlati jelentőségük is jóval nagyobb.
Kutatásaimban az akkor legnépszerűbb Shan és Chen [85] által publikált atermikus modellel végeztem numerikus vizsgálataimat. Kezdetben több alapvető kérdés is felmerült a módszerrel kapcsolatban. Az egyik legfontosabb - többek között - az volt, hogy a módszer képes-e helyes folyadék-gőz
határátmenetet produkálni. Ennek megválaszolásához olyan vizsgálatokat végeztem, amelyekben a
fázisok közötti határfelület térben és időben már állandósult. További fontos kérdés volt, hogy szintén statikus határátmenet esetében - visszakapható-e a helyes fázisegyensúlyi görbe, és ha igen,
akkor milyen feltételek mellett. Természetesen arra a kérdésre is választ szerettem volna kapni, hogy
mennyi erőfeszítés szükségeltetik egy ilyen kód elkészítéséhez. Mindezen alapkérdések megválaszolásának érdekében hozzáláttam egy háromdimenziós, atermikus modellezésre alkalmas programkód
1

PMK - Paksi Modell Kísérlet. A Paksi Atomerőmű primer körének termohidraulikai modellje, KFKI, AEKI.
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kidolgozásához.
A hagyományos megközelítésmód esetében a folyadék és gőz közötti határfelületet pontosan
nyomonkövetik a szimuláció során. Ez azonban igen bonyolulttá teszi a programkódot, minek eredményeképpen megnő mind a programozásra, mind pedig a számításra szánt idő. A rács-Boltzmann
módszer egyik jellegzetessége két fázis esetében, hogy nincs szükség az előbb említett határfelület
nyomonkövetésére, így a kifejlesztett programkód leegyszerűsödik.
A molekuláris dinamikai szimulációkban a molekulák közötti kölcsönhatásokat egy potenciálfüggvénnyel modellezik. Ezek vonzó illetve taszító kölcsönhatások lehetnek az egymáshoz viszonyított távolság függvényében. Ennek megfelelően, adott körülmények között, fázisszeparáció alakulhat ki. Ekkor létrejön egy kisebb sűrűségű gázfázis, illetve egy nagyobb sűrűségű folyadékfázis,
valamint a két fázist elválasztó - általában nagyon vékony - határfelület.
A rács-Boltzmann módszert ún. mezoszkopikus módszernek is nevezik. Az itt használt eljárások
átveszik a molekuláris dinamikából ismert kölcsönhatási potenciál fogalmát, de nem a molekulák,
hanem a részecske csoportok között használják azt. Ezzel egy olyan eljárás nyerhető, amely képes
fázisátmenetet produkálni - természetesen megfelelő körülmények között - anélkül, hogy a határfelület nyomonkövetésének problematikájával foglalkozni kellene. A legelső ilyen modellt - készítőjük
után az előbb már említett - Shan és Chen [85] modellnek nevezi a szakirodalom. A szerzők módszerükben bevezettek egy kölcsönhatási potenciált, majd az egyensúlyi eloszlás számításánál felhasznált
sebességet módosították a potenciálnak megfelelően. Az így kapott egyszerű modell egy atermikus
modell, amely képes fázisátmenetet produkálni. A kölcsönhatás erősségét a g paraméter határozza
meg, melynek létezik egy kritikus értéke (a vonzás miatt negatív), amely alatt már létrejön fázisszeparáció. Éppen ezért ezt az értéket a szakirodalomban ”hőmérsékletszerű” paraméternek is nevezik.
A fázisegyensúlyi görbét úgy kaphatjuk meg, hogy egy adott g érték mellett megvárjuk, amíg a két
fázis egyensúlyba kerül (a makroszkopikus sebesség mindenhol zérus), majd meghatározzuk a kilalakult sűrűségek minimumát, illetve maximumát. Az utóbbi években egyre több kutató foglalkozik
a módszer további fejlesztésével, ennek megfelelően bevezethető például a van der Waals, vagy akár
más állapotegyenletek is [57], amelyben a hőmérséklet már explicit megadható. A dolgozat további
részében a fázishatár vizsgálatát mutatom be. Mindehhez azonban megfelelő a Shan és Chen által
bevezetett modell is az ”ad hoc” potenciálfüggvénnyel, melynek segítségével mind a véges méret
hatása, mind a határfelület vizsgálható.
A Shan-Chen modellel nem csak stacioner, hanem időben változó folyamatok is vizsgálhatók.
Sankaranarayanan és társai [82] összehasonlítottak egy felületkövető véges differencia modellt a
rács-Boltzmann modellel, emelkedő buborékot szimulálva két dimenzióban. Azt tapasztalták, hogy
a két módszer által szolgáltatott eredmény gyakorlatilag megegyezik.
A mezoszkopikus szinten bevezetett potenciálnak természetesen ára is van. Amint azt látni fogjuk
- a numerikus módszer következtében - a határfelület nem lehet tetszőlegesen vékony. Ez gyakorlati szempontból azt jelenti, hogy a szimulált buborék határfelülete általában több cella vastagságú.
Ennek következtében a szimulált buborékok a valóságban nagyon kis méretűek lesznek, kivéve azt
az esetet, amikor a rendszer nagyon közel van a kritikus ponthoz. (A kritikus pontban a határfelület
vastagsága a teljes rendszerre kiterjed).
Jelen - kétfázisú vizsgálatok című - fejezet két fő részre tagolódik. Az elsőben bemutatom azt,
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hogy milyen hatása van a véges méretű rácsnak a háromdimenziós rács-Boltzmann szimulációk során
a két fázis egyensúlyára, majd a második részben részletesen megvizsgálom a két fázist elválasztó
határfelületet és összehasonlítom azt molekuláris dinamikai, illetve kísérleti eredményekből kapott
határfelületekkel.

4.1. A véges méret hatása a fázisátalakulásra
Mint minden rács módszer a rács-Boltzmann módszer is véges méretű rácson dolgozik, aminek hatása még periodikus peremfeltétel választása esetében is kimutatható a fázisegyensúlyi görbére, különösen alacsony rácsfelbontás esetén. A helytelen felbontás megválasztása kvantitatív hibákon kívül
kvalitatív hibát is okozhat [78][39]. Gyakorlatilag tehát, ha például egy 10x10x10 rács oldalhosszúságú, minden oldalán periodikusan csatolt, kocka alakú térfogatrészben végzünk fázisszeparációt a
rács-Boltzmann módszerrel, akkor a kapott fázisegyensúlyi görbe nemcsak mennyiségileg, de minőségileg is különbözhet az elméletitől.
Munkám fő célja egy olyan minimális felbontás meghatározása volt, ahol a kétfázisú háromdimenziós rács-Boltzmann szimulációs vizsgálatok esetében még elkerülhető a fent említett probléma.
Mindezekhez a rács-Boltzmann szimuláció eredményeit összehasonlítottam egy független módszer
eredményeivel.
Háromdimenziós esetben, egyensúlyban lévő folyadék-gőz esetén a fázisgörbe az állapotegyenletből származtatható. A véges méret hatásának vizsgálatához 43 -tól 1003 -ig terjedő felbontások
esetén vizsgáltam a rács-Boltzmann szimuláció által adott fázisegyensúlyi görbét és összehasonlítottam az állapotegyenletből származtatottal [65]. Minden esetben kocka alakú térrészt vizsgáltam,
amelynek oldalai egymással periodikusan voltak csatolva. A kétfázisú vizsgálatokhoz a 2.5-ban leírt
Shan és Chen [85] által javasolt pszeudopotenciál módszert választottam. Korábban Qian és Chen
[78] egy dimenzióban, Imre és Házi [39] két dimenzióban már kimutatták a véges méret hatását.
Eredményeik szerint a felhasznált rács mérete nagymértékben befolyásolja a kialakult fázisegyensúlyi görbét, különösen kis rácsfelbontás esetén.
A folyadék-gőz kritikus pontjához közel a fázisegyensúlyi görbe egy aszimmetrikus parabolával
írható le (4.1 ábra). A kritikus pontot a nyíl jelöli, amelyhez tartozó hőmérséklet felett nem jön létre
fázisszeparáció. Ezen hőmérséklet alatt egy adott T hőmérséklethez egy ρl (T ) sűrűségű folyadék és
ρv (T ) sűrűségű gőz tartozik egyensúlyi állapotban. A Shan-Chen modellel készített fázisegyensúlyi
görbében g játssza a hőmérséklet szerepét. Emiatt nevezi az állapotegyenletben lévő g értéket a
szakirodalom „hőmérsékletszerű” paraméternek.
A kritikus pont Tc , pc , ρc , kritikus hőmérséklettel, nyomással és sűrűséggel jellemezhető. A
folyadék illetve gőz sűrűsége ekkor megegyezik, azaz ρl (Tc ) = ρv (Tc ). A fázisgörbét a Wegner
[102] expanzió segítségével vizsgálhatjuk. A kritikus pont közelében a következő tagok fontosak
[78][59][11][101]:
∆ρ = 2Bτ β ,
és

(4.1)
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4.1. ábra. Sematikus folyadék-gőz fázisegyensúlyi diagramm.

ρl + ρv
= ρc + Cτ,
2
ahol B és C a kritikus amplitúdók, β a kritikus exponens és τ a redukált hőmérséklet:
τ=
A

ρl +ρv
2

T − Tc
.
Tc

(4.2)

(4.3)

kifejezést rektilineáris átmérőnek nevezik. Valós rendszerekben a kritikus pont közelében

β értéke 0.325 körül van. β-nak ezt az értékét nevezi a szakirodalom Ising-exponensnek [84]. A
β = 0.5 érték az ún. átlagtér exponens, amelyet az állapotegyenletek analitikus megoldásaival
nyerhetünk. Mivel a rács-Boltzmann módszer átlagtér modell, β értékének 0.5 körül kell lennie.
Martys és Douglas [59] vizsgálatai szerint a Shan-Chen rács-Boltzmann modell leírja a fázisegyensúlyi görbe alakját, habár kis eltérések megfigyelhetők a valós és a számolt sűrűségek között, távol
a kritikus ponttól. Ahogyan arról már szó volt a Shan-Chen modell a ψ függvény alkalmas megválasztásával képes fázisátmenetet produkálni. Shan és Chen a 2.5 pontban már ismertetett (2.37)
függvényt javasolta. Az állapotegyenletet ekkor a 2.36 egyenlet írja le.
Annak érdekében, hogy az eredmények közvetlenül összehasonlíthatók legyenek a kétdimenziós
szimuláció [39] eredményeivel, a vizsgálataimhoz a D3Q19-es modellt választottam. A Shan-Chen
modellben a hőmérsékletet a már bemutatott hőmérsékletszerű kölcsönhatási változó g helyettesíti.
Emiatt a redukált hőmérséklet (4.3) a következő módon alakul:
τg =

g − gc
.
gc

(4.4)

A modellben szereplő konstansok pontos értékei: ρc = 0.693 és gc = −1/9 ≈ −0.1111. Ezek az
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L

ρc

|gc |

β

B

C

4
8
16
32
40
64
100
∞

0.7068 ± 0.00001
0.704 ± 0.001
0.694 ± 0.002
0.698 ± 0.003
0.700 ± 0.002
0.696 ± 0.003
0.6935 ± 0.0001
0.696 ± 0.001

0.221 ± 0.001
0.1295 ± 0.0001
0.1151 ± 0.0001
0.1120 ± 0.0001
0.1116 ± 0.0001
0.11129 ± 0.00001
0.11117 ± 0.00001
0.11113 ± 0.00005

0.344 ± 0.019
0.543 ± 0.045
0.492 ± 0.003
0.49 ± 0.01
0.494 ± 0.002
0.495 ± 0.003
0.501 ± 0.001
0.5083 ± 0.0009

0.79 ± 0.02
1.86 ± 0.29
1.79 ± 0.02
1.79 ± 0.04
1.77 ± 0.01
1.75 ± 0.02
1.75 ± 0.01
1.79 ± 0.01

−0.00004 ± 0.00007
0.786 ± 0.014
1.375 ± 0.02
1.485 ± 0.024
1.432 ± 0.018
1.459 ± 0.009
1.476 ± 0.003
1.39 ± 0.01

4.1. táblázat. A kapott fázisegyensúlyi görbék főbb jellemzői
δ

β(L = ∞)

2.25
0.25
0.01
0.007

0.5399
0.5083
0.5010
0.5006

4.2. táblázat. Extrapolált kritikus exponens értékek az állapotegyenletből kapott adatok függvényében.
értékek a kritikus pont feltételekből (∂p/∂ρ = ∂ 2 p/∂ρ2 = 0) adódnak.

4.1.1. Eredmények
A szimulációkat egy L3 felbontású egyenlő élhosszúságú, szemközti oldallapjain periodikus peremfeltétellel csatolt, kocka alakú térrészben végeztem el. A felbontás 4x4x4 és 100x100x100 közötti
tartományban változott (L = 4...100). Martys és Douglas [59], valamint Imre és Házi [39] által szimulált egy és kétdimenziós számításokhoz hasonlóan gc értékei a háromdimenziós számításokban is
rácsfelbontás függőséget mutattak. A kapott fázisegyensúlyi görbe látható a 4.2a. ábrán, különböző
rácsfelbontásokra. A 4.2b. ábrán a jobb összehasonlítás miatt az előző adatokat a következő módon
skáláztam:
gnorm =

g − gc (L)
,
gc (L)

(4.5)

ahol gc (L) a kritikus érték az adott rácsfelbontásra (L). A kapott kritikus ρc , gc = gc (∞) értékeket,
a kritikus exponens értékét (β), valamint a kritikus amplitúdókat (B, C) mutatja a 4.1 táblázat a
háromdimenziós esetre.
A különböző értékek rácsfelbontás függőségét mutatják a 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 és 4.7 ábrák. Látható,
hogy L ≥ 32 rácsméret esetén a fázisegyensúlyi görbe jól megközelíti az állapotegyenletből kapott
pontos megoldást. Az analitikus értékek csak a kritikus pontban érvényesek, így τ zérustól különböző értékeire β, ρc , gc értékei ettől eltérőek lesznek. Az állapotegyenletből kapott pontos értékek
a végtelen méretű rácson számolt értékeknek felelnek meg. Az analitikus fázisegyensúlyi számításokat Leonid V. Yelash, míg az rács-Boltzmann szimulációim eredményeinek kiértékelését Imre
Attila készítette. Minden egyes rácsfelbontás mellett meghatároztuk gcrit értékeit a gnorm = [0, 0.25]
intervallumon. A 4.1 táblázat által mutatott értékek erre a tartományra történt illesztésből származ-
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nak, nem pedig a gnorm = [0, δ] tartományra, ahol δ → 0. Természetesen a kritikus pont közelében
(δ → 0) a végtelen felbontású rácsra kapott értékek meg kell, hogy egyezzenek az állapotegyenletből
számolt analitikus értékekkel. Az állapotegyenletből kapott adatintervallumot a nullától különböző δ
fejezi ki a kritikus pont környezetében. A 4.2 táblázat mutatja a kritikus exponens értékét a δ függvényében. A következő ábrákban felhasznált kétdimenziós eredmények Imre és Házi [39] által készített
eredmények, míg a háromdimenziós adatok az LBM3D2P kóddal végzett szimuláció adatai.
A 4.3 ábrából látható, hogy mind két-, mind háromdimenziós esetben a ρc értékei L=100 és L=64
rácsfelbontásnál összhangban vannak a végtelen méretű rácshoz tartozó ρc értékkel. A kétdimenziós
esetben még az L=32 rácsméret esetében is megfelelő volt a kritikus sűrűség.
A 4.4 ábra a kapott kritikus gc értékeket mutatja a rácsméret reciprokának függvényében. Qian
c
és Chen [78] azt találták, hogy a gred = gc (L)−g
értéke lineárisan nő L1 függvényében. A két és
gc
háromdimenziós eredmények igen hasonlóak és visszaadják a Qian és Chen által megfigyelteket.
B és C értéke általában az adott rendszertől függ. A 4.6 ábra mutatja B-t a rácsméret függvényében. Kis felbontások esetén B értéke gyorsan növekszik, majd egy enyhe visszaesés után beáll egy
fix értékre valamivel az L = ∞ rácshoz tartozó érték alatt. Nagyon hasonló C értéke a rácsfelbontás
függvényében (4.7), csak ebben az esetben a végtelen nagy rácshoz tartozó érték fölé tart.
Röviden összefoglalva tehát, ebben a fejezetben a saját fejlesztésű, háromdimenziós, D3Q19-es
kóddal végeztem kétfázisú szimulációkat. A program rács-Boltzmann módszert használja a hagyományos BGK ütközési operátorral. A fázisszeparációhoz a Shan és Chen által bevezetett pszeudopotenciál módszert alkalmaztam. A számítási térfogatom egy kocka alakú térrész volt, melynek
párhuzamos oldalai egymással periodikusan voltak csatolva. A szimulációkat több felbontás mellett
is elvégeztem. A kezdeti sűrűségperturbáció hatására a két fázis elkülönült, majd egy idő után beállt
az egyensúlyi állapot. A rendszerben lévő maximális illetve minimális sűrűség meghatározásával egy
adott g érték mellett két pont adódott a fázisegyensúlyi görbén. A fenti eljárást több g érték mellett
is elvégezve kiadódott az adott felbontáshoz tartozó fázisegyensúlyi görbe. Az adott eljárást több
felbontás mellett is elvégeztem, a véges méret hatásának vizsgálata szempontjából.
Az fázisegyensúlyi görbét a kritikus pontban egy aszimetrikus parabola jellemzi. Ennek elemzése
kapcsán elmondható, hogy a β, B, C, ρc és gc értékei kis rácsfelbontás (L) esetén jelentős eltérést
mutatnak a végtelen kiterjedésű rácshoz tartozó ugyanezen értékektől. Annak érdekében, hogy az
állapotegyenleteknek megfelelő sűrűségértékek adódjanak a háromdimenziós rács-Boltzmann szimulációk során, legalább 40x40x40 felbontású rácsot kell alkalmazni. Az e feletti felbontás már nem
növeli számottevően a pontosságot. Ezen kívül megállapítható még, hogy a két- és háromdimenziós
esetben a fázisegyensúlyi görbe karakterisztikus értékei igen jól megegyeznek, tehát az igen időigényes háromdimenziós szimulációk helyett - a fázisegyensúlyt vizsgálva - kétdimenziós szimulációkat
is végezhetünk.

4.2. A folyadék-gőz határfelület tulajdonságainak vizsgálata
Ebben a fejezetben egy x és y irányban végtelen kiterjedésű, z irányban periodikus, folyadék-gőz
film határfelületének vizsgálatát mutatom be [66]. A 2.2 részben már szó volt arról, hogy hogyan
fejlődött ki a rács-Boltzmann módszer a rács-gáz módszerekből. A rács-gáz módszerek esetében a
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4.2. ábra. a. A rács-Boltzmann módszerrel kapott fázisegyensúlyi sűrűségek g függvényében különc (L)
böző rácsfelbontásokra. b. Az előző adatok gnorm = g−g
-mal skálázva. (Itt már az L = 4-es
gc (L)
felbontás adatai is láthatók.)
diszkrét rácson egyedi részecskék vagy részecskecsoportok mozognak. A rács-Boltzmann módszerben ezeken a rácsokon egyrészecske eloszlásfüggvényekkel leírható részecskecsoportok mozognak,
amit f (r, c, t) reprezentál és úgy jellemezhetünk, hogy f (r, c, t) drdc azon részecskék száma, amelyek az r és r + dr koordináták között vannak a t időpillanatban, és sebességük a c és c + dc sebességintervallumba esik. A makroszkopikus mennyiségek, mint például sűrűség, sebesség, kinetikus
energia az eloszlásfüggvény alkalmas momentumaival számíthatók. A rács-Boltzmann módszerben
az előbb említett részecskecsoportok mérete nem definiált. Általános elvárás velük szemben, hogy
elég nagyok legyenek ahhoz, hogy folytonos eloszlásfüggvényekkel leírhatóak legyenek, másrészről
elég kicsinek kell lenniük ahhoz, hogy egy kicsi de véges idő alatt a rácson lévő részecskék együtt
mozogjanak. White [103] szerint például ahhoz, hogy egy makroszkopikus mennyiségekkel jól leírható homogén, kontinuum folyadékot kapjunk, elegendően nagy térfogatot kell választani, hogy a
sűrűségingadozások elmosódjanak. Így például atmoszferikus nyomáson és hőmérsékleten ez a határ
1µm3 .
A rács-Boltzmann módszerben használt kétfázisú szimulációkban a határfelület több cella vastag-
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4.3. ábra. A kritikus sűrűség (ρc ) a rácsfelbontás (L) reciprokának függvényében. ¥ háromdimenziós
eredmények, ¤ kétdimenziós eredmények [39], szaggatott vonal pontos érték.
ságú. A választott rács-Boltzmann módszertől függetlenül a kialakult határfelület túl széles egy valós
folyadék-gőz határfelületéhez képest. A kialakult határfelület vastagságát eddig még nem hasonlították össze mikroszkopikus adatokkal. Egy negyven rács átmérőjű buborék például 7 rács vastagságú
határfelülete makroszkopikus méretekre skálázva nagyon vastagra adódna. Emiatt sokan eltekintenek a határfelület vastagságától, és elhanyagolják, míg a szimuláció többi eredményét megtartják, és
helyesnek gondolják.
Habár a rács-Boltzmann módszer határfelület tulajdonságai már több mint egy évtizede ismertek, ezidáig nem készült részletes összehasonlítás kísérleti és molekuláris dinamikai eredményekkel.
Ennek tükrében kezdtem el vizsgálataimat [66] a Shan és Chen által javasolt pszeudopotenciál módszerrel folyadékfilmekre.
A szimulációkat az előző fejezetben már bemutatott háromdimenziós (D3Q19-es LBM3D2P)
rács-Boltzmann kóddal végeztem. A kritikus pontban a határfelület vastagsága divergál, így a számításokhoz nagy felbontásra van szükség. Egy 512x512x512-es méretű számítási térfogat több mint
134 millió térfogatelemet tartalmaz, ami a mai számítástechnikai erőforrásokkal nehezen lenne szimulálható. Emiatt egy 512x2x2 méretű (hasáb alakú) térfogatelemet választottam minden oldalán
periodikus peremfeltétellel, mégpedig úgy, hogy a folyadék-gőz határfelület a leghosszabb tengelyre
merőlegesen helyezkedjen el. Ebben az esetben bizonyítani kell, hogy ez nem befolyásolja a kialakult határfelületet és folyadék-gőz fázisegyensúlyt. Elvégeztem tehát egy 32x32x32 felbontású,
valamint egy 64x64x64 felbontású szimulációt és összevetettem a nekik megfelelő 32x2x2 illetve
64x2x2 eredményekkel. A kapott sűrűségek a gép számábrázolási pontosságáig megegyeztek. Természetesen ez a vizsgálat csak stacioner állapotban tehető meg, tehát például nagy hullámhosszú,
időben változó felületi hullámok ezen egyszerűsítés mellett nem feltétlenül modellezhetők. A kezdeti stabil folyadékfilm létrehozásához egy előre definiált kezdeti sűrűségprofilból indultam ki az első
szimulációs időlépésben. Erre amiatt volt szükség, hogy legyen kezdeti sűrűséggradiens a rendszerben, aminek hatására a szeparáció megindulhat. Ezt az korábbi vizsgálataim során véletlen sűrűségperturbációval oldottam meg, azonban itt a cél nem buborék, hanem folyadékfilm létrehozása volt.
Ezután megvártam amíg stabil folyadékfilm jön létre.
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4.4. ábra. Kritikus gc (L) érték a rácsméret (L) reciprokának függvényében dupla logaritmikus
skálán. ¥ háromdimenziós eredmények, ¤ kétdimenziós eredmények [39]. Az egyenesek lineáris illesztések, log(gred ) = A + Blog(1/L), ahol A(2D) = 1.19 ± 0.04, B(2D) = 2.13 ± 0.04,
A(3D) = 1.34 ± 0.04, B(3D) = 2.31 ± 0.03,
A folyadékfilm szimuláció eredményeit egy közös munka keretében Björn Fischer és Thomas
Kraska [66] által készített molekuláris dinamikai számításokkal vetettem össze. A rács-Boltzmann
módszerben használt pszeudopotenciál módszer bizonyos értelemben hasonló a molekuláris dinamikában használt kölcsönhatási potenciálhoz, a különbség csak az, hogy az előbbi molekula csoportok,
és nem egyedi molekulák közötti kölcsönhatást írja le. Molekuláris dinamikában a mozgásegyenleteket minden egyes részecskére megoldják. A részecskék a körülöttük álló többi részecskének az
erőterében állnak. Mivel az általunk vizsgált állapotegyenlet egyszerű, a szimulációk elvégzéséhez
az erőteret az argon paramétereivel ellátott Lennard-Jones potenciállal modellezték a német kollégák, mivel az argon egyszerű állapotegyenlettel is leírható2 . A kezdeti feltétel egy folyadékfilm volt
a periodikus peremfeltételekkel ellátott kocka alakú számítási térrészben. A periodikus peremfeltételeknek köszönhetően a folyadékfilm stabilizálódott, annak ellenére, hogy csak néhány ezer argon
atomot szimuláltak. Az argon film vastagsága mindig nagyobb volt mint 10 molekula. A kialakult
sűrűségprofil jó egyezést mutatott a mérési adatokkal [1].

4.2.1. Eredmények
A Shan-Chen modellel kapott fázisdiagramot mutatja a 4.8 ábra. A folytonos vonal az állapotegyenlet
közvetlen megoldását mutatja (2.36) az ún. Maxwell-féle szerkesztéssel [2]. gc analitikus értéke
− 91 ami nagyon jó összhangban van a Shan-Chen modellel kapott értékkel (−0.1111 ± 0.0001).
Jól látható, hogy a szimulációból kapott folyadék, illetve gőz sűrűség értékek szépen követik az
állapotegyenletnek megfelelő értékeket.
A 4.9 ábra a folyadékfilm sűrűségprofilját mutatja a leghosszabb tengely irányában, amire a határfelület merőleges. Az átlagtér elmélet a sűrűségprofil alakjára tangens hiperbolikus profilt ad meg
[21][6], míg más modellek hibafüggvény alakot feltételeznek [71].
2

Az argon kritikus pontban mért paraméterei: 150,87K, 4,898MPa

FEJEZET 4. KÉTFÁZISÚ VIZSGÁLATOK

80

4.5. ábra. A kritikus exponens (β) a rácsméret függvényében (L). A szaggatott vonal az analitikus
értéket (0.5) ábrázolja. ¥ háromdimenziós eredmények, ¤ kétdimenziós eredmények [39].

4.6. ábra. A kritikus amplitúdó (B) a rácsméret függvényében (L). A szaggatott vonal B értékét az
L = ∞ mellett ábrázolja. ¥ háromdimenziós eredmények, ¤ kétdimenziós eredmények [39].
A 4.10 ábra mutatja a sűrűségprofil tangens hiperbolikus és hibafüggvénnyel történő illesztését.
Az ábra a határfelület közepétől való sűrűségkülönbséget mutatja. Jól látható, hogy a tangens hiperbolikus illesztéssel érhető el jobb eredmény, ami nem meglepő, hiszen a rács-Boltzmann módszer
átlagtér módszer.
A 4.11 ábra a Shan-Chen rács-Boltzmann (SC-LBM) és a molekuláris dinamikai (MD) szimulációk sűrűségprofiljának az egymásra skálázását mutatja a kritikus ponttól azonos távolságra
(τ (M D) = τg (SC − LBM ) = 0.42), ahol τ a redukált hőmérséklet. Molekuláris dinamikai szimuláció esetén τ = (T − Tc )/Tc , rács-Boltzmann esetén pedig τg = (g − gc )/gc . Azért választottam ezt
a relatíve alacsony hőmérsékletet, mert a molekuláris dinamikai szimuláció a kritikus ponthoz közeli
pontokban nem alkalmazható. Az ábrából látható, hogy a sűrűségprofilok igen jó egyezést mutatnak.
A határfelület vastagságának meghatározásához egy sávot szokás választani a maximális és minimális sűrűségek különbségének százalékában. Jelen dolgozatban a határfelület vastagságát azoknak
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4.7. ábra. A kritikus amplitúdó (C) a rácsméret függvényében (L). A szaggatott vonal C értékét az
L = ∞ mellett ábrázolja. ¥ háromdimenziós eredmények, ¤ kétdimenziós eredmények [39].

4.8. ábra. A Shan-Chen modellben használt állapotegyenlettel számított fázisegyensúlyi görbe. RácsBoltzmann szimulációk: folyadék(¤), gőz(¥). Analitikus eredmények (-).
az egész celláknak a számában definiáltam, amelyeknek sűrűsége a ρmax − 0.1(ρmax − ρmin ) illetve
ρmin + 0.1(ρmax − ρmin ) közötti intervallumba esett. Ezt a szakirodalom 90/10-es határfelületnek
nevezi. A kritikus ponthoz közeledve a folyadék és gőz határfelületének vastagsága (w) növekszik,
majd a kritikus pontban divergál [9], [87]. Ez a következő összefüggéssel írható le:
¯
¯
¯ T − Tc ¯ r
¯ .
w = A ¯¯
Tc ¯

(4.6)

SC-LBM esetén T -t és Tc -t g-vel és gc vel kell helyettesíteni. Az r kitevő értéke az átlagtér elmélet
szerint -0.5 [81]. Az 4.12 ábra mutatja a határfelület vastagságát g függvényében. A korreláció
gc = −0.11111 ± 0.00006 és r = −0.499 ± 0.016 értékeket ad, ami jó összhangban van az elméleti
értékekkel [65].
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4.9. ábra. A Shan-Chen modellel kapott folyadék-film sűrűségprofilja (g = −0.113611, τg = 0.0225
).

4.10. ábra. A Shan-Chen modellel kapott folyadékfilm átskálázott sűrűségprofiljának (¥) egy részlete
tangens hiperbolikus (folytonos), illetve hibafüggvény (szaggatott) illesztéssel.

4.2.2. A felületi feszültség vizsgálata
További információt kaphatunk a rács-Boltzmann módszerről, ha megvizsgáljuk a felületi feszültséget. A SC-LBM módszerből nyert nyomástenzorból a következő összefüggéssel számítható a felületi
feszültség [9][3][56]:
Z

∞

γ=

(pxx − pzz )dz,

(4.7)

−∞

ahol az x − y sík a határfelület síkja. A fenti 4.7 egyenlet egy z irányban végtelen széles határfelület esetére érvényes. A valóságban a határfelület egy igen vékony réteg, így elegendő az integrálás
határait attól a ponttól számítani, ahol a sűrűségváltozás elkezdődik. Jelen esetben a vizsgált térfogategységben egy folyadékfilm volt, ami két határfelületet jelent. Az integrálási határokat ennek
megfelelően a folyadékfilm közepétől a gőzfilm közepéig határoztam meg. A felületi feszültség értéke e kritikus kritikus pontban nulla a következő összefüggésnek megfelelően:
γ = B(g − gc )m .

(4.8)
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4.11. ábra. A Shan-Chen (SC-LBM) modellel kapott sűrűségprofil és a molekuláris dinamikai (MD)
szimulációval kapott sűrűségprofil egymásra skálázása. Mindkét szimuláció ugyanolyan messze van
a kritikus ponttól (τ (M D) = τg (SC − LBM ) = 0.42).
Az m exponens értéke a klasszikus átlagtér elmélet szerint 1.5, és 1.26 a nem klasszikus szerint [81].
A különböző számítások 1.26 és 1.91 közötti értékeket mutatnak [81][3][76][18]. A 4.13 a. ábra
mutatja a felületi feszültség értékeit g függvényében. Az illesztésből kapott m = 1.350 ± 0.007 érték
a fenti tartományon belül van, valamint a gc = −0.1114 ± 0.0001 jó egyezést mutat a klasszikus
értékkel. A 4.13 b. ábra linearitása azt mutatja, hogy ez az exponens a kritikus ponttól távolabb is
érvényes.
A kapott folyadék-gőz határrétegvastagságokat, valamint a molekuláris dinamikai és kísérleti
eredményeket felhasználva meghatározható az adott rács-Boltzmann szimulációhoz tartozó cellaméret.
A 4.14 ábrán a rács-Boltzmann módszerrel, molekuláris dinamikai szimulációval, illetve méréssel [4][33] kapott folyadék-gőz határrétegvastagságok láthatók τg függvényében. A 4.11, valamint
a 4.14 ábrákból látszik, hogy a határrétegre merőleges cellaméret hozzávetőlegesen 0.4nm. Ez az
érték valamivel nagyobb, mint az argonhoz tartozó Lennard-Jones átmérő, melynek értéke 0.34nm.
Ez azt jelenti, hogy egy részecske csoport legfeljebb néhány argon atomot tartalmaz a molekuláris
dinamikai szimulációkhoz, vagy mérésekhez hasonlítva. A rács-Boltzmann módszer alapfeltevése,
miszerint a részecskecsoportok folytonos sebesség-eloszlásfüggvénnyel írhatók le, megkérdőjelezhető határfelület jelenlétében. Az a tény, hogy stacioner határfelület szimulációk esetében a rácsBoltzmann módszer jól írja le a fázisdiagramot és a felület tulajdonságait, valószínűleg a folyamatok
ergodicitásnak köszönhető.
Összefoglalva tehát, egy x, y síkban végtelen kiterjedésű folyadék-gőz határfelületet vizsgáltam
stacioner egyensúlyi állapontban. A numerikus számítások azt mutatták, hogy a Shan-Chen rács-
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4.12. ábra. A határréteg vastagságának változása a kritikus pont környezetében. Shan-Chen modell
(¥). A folytonos vonal a w = A(g − gcrit /gcrit )r illesztést mutatja a következő értékekkel: A =
1.593 ± 0.082, gc = −0.11111 ± 0.00006, és m = −0.499 ± 0.016.
Boltzmann modellel kapott folyadék-gőz határfelület profilja jó egyezést mutat az elméleti és kísérleti értékekkel. Ez lehetővé tette, hogy a határfelület vastagságát felhasználva meghatározzam egy
cella méretét a rács-Boltzmann módszerben. Összevetve az általam kapott eredményeket az argonra
végzett molekuláris dinamikai szimulációkkal azt találtam, hogy egy rács-Boltzmann cellán belül
hozzávetőlegesen egy argon atom található. Ez azt mutatja, hogy az egy cellában mozgó részecskék száma túl kevés ahhoz, hogy eloszlásfüggvénnyel leírhatók legyenek. Abban az esetben tehát,
amikor a határfelület fontos szerepet játszik és a folyamat nem ergodikus, a rács-Boltzmann módszer
alkalmazása megkérdőjelezhető, de legalábbis további részletes vizsgálatokat kíván. Megállapítható
még ezen kívül az, hogy abban az esetben, amikor a határfelület vastagságát pontosan szeretnénk figyelembe venni, akkor a Shan-Chen rács-Boltzmann módszerrel csak a kritikus pont környezetében
- ahol a határfelület vastagsága nagy - lehet makroszkopikus méretekben szimulációkat végezni.
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4.13. ábra. a. A Shan-Chen rács-Boltzmann módszerrel számított felületi feszültség értékei (¥) g
függvényében a 4.7 egyenletet használva. 4.8 illesztése (-) a számításra a következő paraméterekkel:
B = 0.1635 ± 0.0005, m = 1.350 ± 0.007, gc = −0.1114 ± 0.0001. b. τ (gc = −0.11111 értékkel) a
felületi feszültség függvényében dupla logaritmikus skálán. A meredekség (1.452 ± 0.004) egyenlő
a kritikus exponenssel. Amennyiben az analitikus érték helyett gc = −0.1114 -et választunk, akkor
m értéke 1.36-ra adódik.

4.14. ábra. A rács-Boltzmann módszerrel kapott folyadék-gőz határréteg vastagságok (bal oldali
skála ,¥), a molekuláris dinamikai szimuláció folyadék-gőz (Lennard-Jones argon) határrétegvastagsága (jobb oldali skála, •), és a kísérletek [4][33] (jobb oldali skála, ◦) által meghatározott határrétegvastagságok τg függvényében. A folyadék-gőz határrétegvastagságában jelentkező hullámzás
oka az, hogy a vastagság mindig egész számú rácsegységben adott.

5. fejezet
Összefoglalás
Kutatási munkámat alapvetően két fő részre lehet bontani. Az elsőben háromszög elrendezésű pálcakötegszakasz hidrodinamikai vizsgálatát végeztem el direkt numerikus, illetve nagyörvény szimulációval, majd a másodikban a rács-Boltzmann módszerben használt Shan-Chen kétfázisú modell
folyadék-gőz határfelületét vizsgáltam. Ezt a két fő részt öleli fel a dolgozat harmadik és negyedik
fejezete, amelyek legfontosabb eredményeit a továbbiakban részletesebben is kifejtem.
A szakirodalom részletes tanulmányozása után munkámat először egy két- (LBM2D1P), illetve
később egy háromdimenziós (LBM3D1P), rács-Boltzmann alapú programrendszer kidolgozásával
kezdtem el. Az első vizsgálatok a kód működésének helyességét igazolták. Ennek megfelelően
végtelen kiterjedésű párhuzamos sík falak között gyorsítottam a folyadékot a falakkal párhuzamos
irányba mutató állandó térfogati erő segítségével úgy, hogy az áramlás lamináris maradjon. Ebben
az esetben az ún. Poiseuille parabolikus áramlási sebességprofil alakul ki. A szimulációk eredményei jó egyezést mutattak az analitikus eredményekkel, jelezvén, hogy lamináris esetben a kód
megfelelően működik. A szimulációs eredmények áramlási irányú sebességkomponenseinek analitikus eredményekhez viszonyított relatív hibája a fal közelében volt a legnagyobb. Ennek értéke 80-as
keresztirányú (az áramlás irányára merőleges) felbontás mellett 0,7% alattira adódott. A faltól adott
távolságra lévő pontban, különböző felbontások mellett, a relatív hiba másodrendű konvergenciát
mutatott.
Míg lamináris esetben a legtöbb numerikus módszer jól működik, turbulens áramlások esetében
azonban már nem mindegyik alkalmazható sikerrel. A rács-Boltzmann módszerrel előttem már többen is végeztek sikerrel direkt numerikus szimulációkat párhuzamos síkfalak esetére alacsony Reynolds számok mellett, így a módszer alkalmazhatóságának kérdése nem merült fel. Mindazonáltal
a síkfalak közötti direkt numerikus szimuláció alkalmas a kód helyességének további ellenőrzésére,
így fontosnak tartottam ennek a feladatnak az elvégzését is viszonylag alacsony felbontás mellett.
Egy további érv a párhuzamos síklapok közötti turbulens áramlás vizsgálata mellett az, hogy turbulens áramlások esetére ez az egyik legrészletesebben dokumentált tesztfeladat. Tovább növeltem
tehát a térfogati erő nagyságát, aminek hatására nőtt a sebesség. A kritikus Reynolds számot átlépve
az áramlás turbulenssé vált. Rekurzív átlagolási technikát alkalmazva megvizsgáltam a fő áramlási
irányú sebességkomponens időbeli átlagát, majd összevetettem azt a Moser és társai [72] által készített direkt numerikus szimuláció (mérésekkel validált) eredményeivel. Igen jó egyezés adódott,
annak ellenére, hogy a felbontás a fal mellett közel egy nagyságrenddel gyengébb volt mint Moserék
86
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szimulációjában. Hasonlóan jó egyezéseket kaptam a Reynolds-féle feszültségtenzor komponenseinek vizsgálatakor. Mindezek alapján elmondható, hogy a kifejlesztett kód alkalmas direkt numerikus
szimulációk elvégzésére.
A fenti vizsgálatok után - amely elsősorban a kód működőképességének ellenőrzését, illetve a
tapasztalatszerzést szolgálták - hozzáláttam egy háromszög elrendezésű pálcakötegszakasz direkt numerikus, majd nagyörvény-szimulációs vizsgálatához.
A VVER-440 típusú fűtőelemben zajló termohidraulikai folyamatok alapvető fontosságúak. Fontossága miatt mind a mai napig intenzív kutatás folyik a témában mind kísérleti, mind numerikus vonalon. Az ez irányú vizsgálatok alapvetően két fő részre oszthatók a fűtőelem szerkezetéből adódóan.
Ennek megfelelően vizsgálhatók a háromszög elrendezésű pálcakötegen belüli, illetve a kazettafejen
belüli folyamatok. Munkám során az előbbi témakörrel foglalkoztam egy igen leegyszerűsített modellen keresztül. Egy végtelen kiterjedésű, távtartók nélküli, háromszög elrendezésű pálcakötegen
belüli áramlást vizsgáltam direkt numerikus, illetve nagy-örvény szimuláció eszközével. Az üzemi
Reynolds szám tartományánál jóval alacsonyabb Reynolds számok mellett.
Ennek a feladatnak is van analitikus megoldása lamináris esetre, amit összehasonlítottam saját eredményeimmel. A pontosság növelésének szempontjából egy interpolált peremfeltételt [107]
használtam a falak mentén, melynek hatására a rács-Boltzmann módszerrel számított eredményeim
2 % - illetve ez alatti - relatív hibával közelítették az analitikus megoldást 104x120x3-mas felbontás
esetén.
Ezen vizsgálatok után nekiláttam a szubcsatorna szakasz direkt numerikus szimulációjához 3680as Reynolds szám mellett. Az erről készült animációs eredmények a [64] internetcímről avi formátumban letölthetők. A csőköteges áramlások kapcsán végzett mérések során a kutatók megfigyelték,
hogy az áramlásban a keveredés jóval intenzívebb, mint ahogyan az a hagyományos mérnöki megközelítésen alapuló egyenértékű átmérőből számítható lenne. Ennek két lehetséges okát jelölték meg a
kutatók. Az egyik, amelyet már kísérletileg [98] és analitikusan [43] is kimutattak az ún. másodlagos
áramlás, a másik amelyet ezidáig csak kísérletileg figyeltek meg [55] az ún. áramlási pulzáció. A
rács-Boltzmann módszerrel végzett direkt numerikus szimuláció esetében a keresztirányú sebességek időbeli átlaga másodlagos áramlási cellákat mutatott. A csatorna közepén vett axiális sebesség
idő szerinti alakulásában megfigyelhető volt egy jellegzetes kváziperiodikus oszcilláció.
A magasabb Reynolds számú áramlások direkt numerikus vizsgálata, azonban már túlságosan
nagy számítási kapacitást igényelne, - hiszen háromdimenziós esetben a szükséges felbontás a Reynolds szám 9/4 hatványával növekszik - így mindenképpen szükség van a turbulens folyamatok modellezésére. Ennek megfelelően kibővítettem a kódot a nagyörvény-szimulációs vizsgálatok elvégzéséhez szükséges modellel, majd 24000 és 12000 körüli Reynolds számú áramlásokat vizsgáltam (a
valós VVER-440 fűtőelemében ez egy nagyságrenddel nagyobb), különböző felbontások és Smagorinsky konstansok mellett. Az összehasonlításhoz a Trupp és Azad által 1975-ben készített - az
akkori méréstechnológiának megfelelő pontosságú - méréseit tudtam leginkább felhasználni. Az általuk mért P/D viszony 1.35, míg az általam számolt VVER-440 fűtőelem geometriájának esetében
ez az arány csak 1.34. Az axiális sebességek várhatóértékére Trupp és Azad a sugár függvényében
szögfüggetlen adatokat adott meg. A rács-Boltzmann módszerrel kapott axiális sebességadatok, felbontástól függően, jelentősebb eltérést mutattak a mérésektől. A legfinomabb felbontás mutatta a
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legkisebb eltérést, amelynek értéke még így is nyolc százalék körüli volt. Ez az eltérés valamivel
nagyobb mint ami a mérések bizonytalanságából adódna (5%). Ennek oka a fal melletti régió alacsony felbontása, amin a jelenlegi programban csak a teljes felbontással együtt lehet finomítani, ez
viszont nagyon nagy mértékben növeli a számítási időt. Egy másik általánosan is elterjedt módszer a
falak kezelésére nagyörvény szimuláció esetén a falfüggvény használata. A rács-Boltzmann módszer
keretein belül azonban eddig még nem készítettek erre az esetre is jól használható falfüggvényt.
A nagyörvény szimuláció eredményei kvalitatíve jól adták vissza a kísérletekben megfigyelt másodlagos áramlási cellákat. Az időben átlagolt kétdimenziós laterális sebességvektorok abszolútértékének térfogati átlaga és az átlagsebesség hányadosa egy jellemző értéket ad a másodlagos áramlásra,
mely bele esik a mérések során megfigyelt határokba.
Elvégeztem a nagyörvény-szimulációs vizsgálatok részletes elemzését, melyben a Reynolds-féle
feszültségtenzor komponenseit vizsgáltam. Azt találtam, hogy a rácsfelbontás növelésével pontosabb
eredményt kapok. Jó egyezést találtam Trupp és Azad [98] mérési eredményeivel. Jelentősebb eltérés
csak a fal melletti régióban volt megfigyelhető, amit nagy valószínűséggel a már említett falfüggvény
hiánya okozott. Határozott eltérés mutatkozott a Reynolds-féle főfeszültség komponenseiben, amely
valószínűleg az oldalsó periodikus peremfeltétel hatásának tudható be. Ennek kimutatása további
szimulációs vizsgálatokat igényel, amely azonban túlmutat jelen dolgozat keretein.
Eredetileg mind a direkt numerikus, mind a nagyörvény-szimulációs vizsgálataimat csak a D3Q19es rácsmodell terveztem. Azonban, ezzel a modellel kapott axiális sebességek várhatóértékei mindkét módszer esetében minőségileg helytelen eredményt adtak. A fal melletti feszültségek részletes
vizsgálatakor gyanúm a rácsmodell és a fal kölcsönhatásának a kapcsolatára terelődött, így elkészítettem a D3Q27- es rácsmodellt is, amellyel a - röviddel ezelőtt már említett - helyes eredményeket
kaptam. A D3Q19 és D3Q27 modell közötti különbségek tisztázása további vizsgálatokat igényel a
közeljövőben, fontos eredmény azonban, hogy felhívtam a figyelmet a különbözőségre [63].
A hidrodinamikai vizsgálataim után munkámat kétfázisú vizsgálatokkal folytattam, melyhez kifejlesztettem az LBM3D2P, kétfázisú, háromdimenziós programkódot. Doktori munkám alapmódszerének kiválasztásakor elsődleges szempont volt, hogy az könnyen kiterjeszthető legyen kétfázisú
áramlások leírására. Így esett választásom a rács-Boltzmann módszerre, melyben ez - a módszer mezoszkopikus természete miatt - könnyen megtehető. A rendelkezésre álló módszerek közül a Shan
és Chen [85] által javasolt pszeudopotenciál módszert építettem be a kódomba. Egy- és kétdimenziós vizsgálatok alkalmával már megfigyelték [78] [39], hogy a választott rácsméret nagymértékben
képes befolyásolni a kialakult fázisegyensúlyi görbét. Vizsgálatom elsődleges célja volt a véges rácsfelbontás hatásának kimutatása a fázisegyensúlyi görbére három dimenzióban, majd egy olyan felbontás megadása, amely mellett már nem jelentkezik az effektus. Azt találtam, hogy a 40x40x40-es
rácsfelbontás esetén a kialakult fázisegyensúlyi görbe már jól követi az állapotegyenletnek megfelelő
értékeket.
A kétfázisú vizsgálataim során végzett munkám második felében egy x, y síkban végtelen kiterjedésű folyadék-gőz határfelületet vizsgáltam stacioner egyensúlyi állapotban az LBM3D2P programkóddal. A numerikus számítások azt mutatták, hogy a Shan-Chen rács-Boltzmann modellel kapott
folyadék-gőz határfelület profilja igen jó egyezést mutat az elméleti és kísérleti eredményekkel. Ez
lehetővé tette, hogy a határfelület vastagságát felhasználva meghatározzam egy cella méretét a rács-
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Boltzmann módszerben. Összevetve az általam kapott eredményeket az argonra végzett molekuláris
dinamikai szimulációkkal azt találtam, hogy egy rács-Boltzmann cellán belül hozzávetőlegesen egy
argon atom található. Elmondható még ezenkívül az, hogy abban az esetben, amikor a határfelület
vastagságát pontosan figyelembe szeretnénk venni, akkor a Shan-Chen rács-Boltzmann módszerrel a kritikus pont szűk környezetét kivéve - csak mikroszkopikus méreteket tudunk szimulálni.
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7. fejezet
Melléklet
7.1. A Navier-Stokes egyenletek levezetése Chapman-Enskog sorfejtéssel
Ebben a fejezetben bemutatom, hogy miképpen kaphatjuk meg a Navier-Stokes egyenleteket a rácsBoltzmann egyenletből. A levezetéshez kövessük Hou és társai [35], valamint Házi és Kávrán [28]
gondolatmenetét. A függelék önjárósága végett még egyszer megadom a rács-Boltzmann egyenletet.
Mivel az Einstein-konvenció könnyebbé teszi a levezetést, ezért itt nem vektoriális alakban fogjuk
kezelni az egyenleteinket. A rács-Boltzmann egyenlet:

1
(7.1)
fi (rα + ciα δt , t + δt ) − fi (rα , t) = − (fi (rα , t) − fieq (rα , t)) ,
τµ
¶
1
1
1
fieq (rα , t) = wi ρ 1 + 2 ciα uα − 2 uα uα + 4 ciα ciβ uα uβ . (7.2)
cs
2cs
2cs
A (7.1) és (7.2) egyenletekben szereplő makroszkopikus mennyiségeket a részecskeeloszlás-függvények megfelelő momentumai adják:
def

ρ=

X
i
def

ρuα =

fi ,

X

(7.3)
ciα fi .

(7.4)

i

Ahhoz, hogy makroszkopikus szinten biztosítani tudjuk a izotropiát a rácsnak izotermikus esetben
negyedrendig izotropnak kell lennie. Három dimenzióban az általunk használt D3Q19 és D3Q27-s
rácsok ennek eleget tesznek. A származtatáshoz szükségünk lesz az alábbi tenzoriális összefüggé-
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sekre:
X

wi = 1,

(7.5)

wi ciα = 0,

(7.6)

wi ciα ciβ = c2s δαβ ,

(7.7)

X
X
X
X

i

i

i

wi ciα ciβ ciγ = 0,

(7.8)

i

wi ciα ciβ ciγ ciδ = c4s (δαβ δγδ + δαγ δβδ + δαδ δγβ ) ,

(7.9)

i

ahol wi -k a súlyok, ci a diszkrét rácssebesség, cs a rács hangsebesség és δαβ a Dirac-féle δ függvény.
A görög indexekre Einstein-konvenciót fogunk alkalmazni. Az általunk használt rácsok esetében
cs = √13 .
Felhasználva a 7.5-7.9 alatti egyenleteket az egyensúlyi eloszlás 7.2 momentumaira kapjuk, hogy
X
X
X
X

fieq = ρ,

(7.10)

ciα fieq = ρuα ,

(7.11)

i

i

ciα ciβ fieq = c2s δαβ ρ + ρuα uβ ,

(7.12)

i

ciα ciβ ciγ fieq = c2s (δαβ ρuγ + δαγ ρuβ + δγβ ρuα ) .

(7.13)

i

A 7.1 egyenlet bal oldalát fejtsük Taylor sorba másodrendig:
fi (rα + ciα δt , t + δt ) − fi (rα , t) = δt (∂t + ∂α ciα ) fi +

¡ ¢
δt2
(∂t + ∂α ciα )2 fi + O δt3 .
2

(7.14)

+ ...

(7.15)

Vezessük be fi aszimptotikus sorát:
(0)

fi = fi

(1)

+ δt fi

(2)

+ δt2 fi

(A felső (j) index nem deriválás, hanem a rendet jelölő index!) és a következő időskálákat:
t0 = t, t1 = δt t, t2 = δt2 t . . .

(7.16)

Ennek megfelelően az idő szerinti deriválás sorfejtése az alábbi
∂
∂
∂
∂
=
+ δt
+ δt2
+ · · · = ∂t = ∂t0 + δt ∂t1 + δt2 ∂t2 + . . .
∂t
∂t0
∂t1
∂t2

(7.17)

Helyettesítsük be a 7.1 rács-Boltzmann egyenletbe a 7.14, 7.15 és 7.17 egyenleteket a másod-
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rendű tagokig bezárólag. Ekkor a következőt írhatjuk:
´
¢
¢ ³ (0)
(1)
(2)
∂t0 + δt ∂t1 + δt2 ∂t2 + ∂α ciα fi + δt fi + δt2 fi
´
¢
¢2 ³ (0)
δt2 ¡¡
(1)
2
2 (2)
+
∂t0 + δt ∂t1 + δt ∂t2 + ∂α ciα
fi + δt fi + δt fi
2
³³
´
´
¡ ¢
1
(0)
(1)
(2)
= −
fi + δt fi + δt2 fi
− fieq + O δt3 .
τ
δt

¡¡

(7.18)

Rendezzük egyenletrendszerbe az előző 7.18 egyenlet tagjait δt hatványai szerint:
¡ ¢
(0)
= fieq ,
O δt0 : fi
¡ ¢
(1)
(0)
= −τ (∂t0 + ∂α ciα ) fi ,
O δt1 : fi
µ
¶
¡ 2 ¢ (2)
1
(0)
(1)
(1)
2 (0)
O δ t : fi
= −τ ∂t1 fi + ∂t0 fi + ∂α ciα fi + (∂t0 + ∂α ciα ) fi
.
2

(7.19)
(7.20)
(7.21)

Azonos átalakítások után kapjuk, hogy
¡ ¢
(0)
O δt0 : fi
= fieq ,
¡ ¢
1 (1)
(0)
O δt1 : − fi
= (∂t0 + ∂α ciα ) fi ,
τ
¶
µ
¡ 2¢
1
1 (2)
(0)
(0)
= ∂t1 fi +
− τ (∂t0 + ∂α ciα )2 fi .
O δt : − fi
τ
2

(7.22)
(7.23)
(7.24)

Számoljuk ki az ütközési operátor első két momentumát.
X

1
− (fi − fieq ) = 0,
τ
i
¸
·
X
1
eq
ciα − (fi − fi ) = 0.
τ
i

(7.25)
(7.26)

Behelyettesítve fi aszimptotikus sorát (7.15) írhatjuk:
´
¡ ¢
1 X ³ (1)
(2)
(k)
= O δtk
fi + δt fi + · · · + δtk−1 fi
τ i
´
³
X
¡ ¢
1
(k)
(1)
(2)
= O δtk
−
ciα fi + δt fi + · · · + δtk−1 fi
τ i
−

(k = 1, 2, . . . ) ,

(7.27)

(k = 1, 2, . . . ) .

(7.28)

Először az elsőrendű makroszkopikus egyenleteket fogjuk származtatni. A 7.23 egyenletet összegezzük i-re. Felhasználva a 7.10, és 7.11 egyenleteket, valamint 7.27 képletet k = 1-re, azonos átalakítás
után kapjuk a folytonossági egyenletet első rendben, nevezetesen
∂t0 ρ + ∂α (ρuα ) = O (δt ) .

(7.29)

A momentumra vonatkozó elsőrendű egyenletet úgy kapjuk meg, hogy szorozzuk 7.23 egyenletet ciα val és összegezzük i-re. Ismét a 7.10, 7.11 és 7.12 egyenleteket, valamint a 7.28 képletet használva
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k = 1-re azonos átalakítás után kapjuk, hogy
¡ ¢
∂t0 (ρuα ) + ∂β (ρuα uβ ) = −∂α c2s ρ + O (δt ) .

(7.30)

A másodrendű makroszkopikus egyenleteket úgy lehet származtatni, hogy a 7.23 egyenlethez, mint
korrekciót hozzáadjuk a 7.24 egyenlet δt -szeresét:
1 (1)
1 (2)
(0)
(0)
− fi − δt fi = (∂t0 + ∂α ciα ) fi + δt ∂t1 fi + δt
τ
τ

µ

1
−τ
2

¶
(0)

(∂t0 + ∂α ciα )2 fi .

(7.31)

Ismételjük meg a 7.31 egyenletre az elsőrendű makroszkopikus egyenletekre fent bemutatott eljárást,
azzal a különbséggel, hogy ebben az esetben a 7.27, 7.28 egyenleteket másodrendig (k = 2) vesszük
figyelembe. A folytonossági egyenletre 7.10-7.13 figyelembevételével kapjuk, hogy
¡ ¢
O δt2 = ∂t0 ρ + δt ∂t1 ρ + ∂α (ρuα )
µ
¶
¡
¢¢
¡
1
+δt
− τ ∂t20 ρ + 2∂t0 ∂α (ρuα ) + ∂α ∂β c2s δαβ ρ + ρuα uβ
2
|
{z
}

(7.32)

Mkorr

és az impulzusra pedig
¡ ¢
O δt2

(7.33)

∂t0 (ρuα ) + δt ∂t1 (ρuα ) + ∂β (c2s δαβ ρ + ρuα uβ )
¢¡
¡
¡ ¢
¢
¡
¢¢
¡
.
+ δt 21 − τ ∂t20 (ρuα ) + 2 ∂t0 ∂α c2s ρ + ∂t0 ∂β (ρuα uβ ) + c2s 2∂β ∂α (ρuβ ) + ∂β2 (ρuα )
{z
}
|

=

Cα

Először a 7.32 folytonossági egyenlet korrekciós tagját fogjuk egyszerűsíteni.
Mkorr =

¡
¡
¡ ¢
¢¢
∂t0 (∂t0 ρ + ∂α (ρuα )) + ∂α ∂t0 (ρuα ) + ∂α c2s ρ + ∂β (ρuα uβ ) .

(7.34)

Az egyszerűsítéshez a 7.29 és 7.30 egyenleteket használjuk azt a hipotézist követve, hogy az ezekben
szereplő mennyiségek és az összes deriváltjuk azonos nagyságrendű. Így a korrekciós tagra kapjuk,
hogy
Mkorr = O (δt ) .

(7.35)

Behelyettesítve a 7.35 képletet 7.32 egyenletbe megkapjuk a folytonossági egyenletet:
¡ ¢
∂t ρ + ∂α (ρuα ) = O δt2 .

(7.36)

Térjünk rá a 7.33 impulzus megmaradási egyenlet korrekciós tagjának egyszerűsítésére, használjuk
fel a 7.29 egyenletet.
¡ ¢
¢
¡
Cα = ∂t0 ∂t0 (ρuα ) + ∂α c2s ρ + ∂β (ρuα uβ )
¡
¢
+∂β ∂t0 (ρuα uβ ) +c2s ∂α ∂β (ρuβ ) + ∂β2 (ρuα ) + O (δt ) .
| {z }
Aαβ

(7.37)
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Felhasználva a 7.30 képletet és a fent említett hipotézist, miszerint a deriválás nem változtatja meg a
rendet, a Cα korrekciós tag az alábbi alakra egyszerűsödik.
¡
¢
Cα = ∂β ∂t0 (ρuα uβ ) +c2s ∂α ∂β (ρuβ ) + ∂β2 (ρuα ) + O (δt ) .
| {z }

(7.38)

Aαβ

Továbbá felhasználva a 7.30 egyenletet
Aαβ = uβ ∂t0 (ρuα ) + ρuα ∂t0 uβ

(7.39)

= −uβ ∂γ (ρuα uγ ) + uα ρ∂t0 uβ −c2s uβ ∂α ρ + O (δt ) .
| {z }
[α]

Bβ
[α]

Cseréljük le az idő szerinti deriváltat Bβ -ban hely szerinti deriváltakra felhasználva a 7.29 és 7.30
egyenleteket:
[α]

Bβ

= ∂t0 (ρuβ ) − uβ ∂t0 ρ

¡

(7.40)

¢

= −∂γ (ρuβ uγ ) − ∂β c2s ρ + uβ ∂γ (ρuγ ) + O (δt ) .
[α]

Helyettesítsük be Aαβ -ba Bβ -t. Így kapjuk, hogy
Aαβ = −uβ ∂γ (ρuα uγ ) − uα ∂γ (ρuβ uγ ) + uα uβ ∂γ (ρuγ )

(7.41)

−c2s uβ ∂α ρ − c2s uα ∂β ρ + O (δt )
= −∂γ (ρuα uβ uγ ) − c2s uβ ∂α ρ − c2s uα ∂β ρ + O (δt ) .
A Navier-Stokes egyenletekhez helyettesítsük be az 7.33 egyenletbe a 7.41 és 7.38 korrekciós tagokat.
¡ ¢
¡
¢
O δt2 = ∂t (ρuα ) + ∂β c2s δαβ ρ + ρuα uβ
µ
¶
¡
¢
1
+δt
− τ ∂β −∂γ (ρuα uβ uγ ) + c2s (ρ∂α uβ + ρ∂β uα ) .
2

(7.42)

A köbös hibatagokat elhanyagolva és átrendezve az egyenletet megkapjuk a Navier-Stokes egyenletek konzervatív alakját:
∂t (ρuα ) + ∂β (ρuα uβ ) = −∂α

¡

c2s ρ

¢

µ
+

δt c2s

1
τ−
2

¶

¡ ¢
∂β (ρ∂α uβ + ρ∂β uα ) + O δt2 .(7.43)

Felhasználva a 7.36 egyenletet a Navier-Stokes egyenlet egy további alakját kapjuk:
ρ∂t uα + ρuβ ∂β uα =

¡

−∂α c2s ρ

¢

+

δt c2s

µ
¶
¡ ¢
1
τ−
∂β (ρ∂α uβ + ρ∂β uα ) + O δt2 . (7.44)
2
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7.1.1. Navier-Stokes egyenletek
Az áramlás inkompresszibilis, azaz a sűrűség állandónak tekinthető. Mivel kis sebességű áramlást
vizsgálunk (Mach szám kicsi) az u-ban köbös tag elhanyagolható. A 7.36 és 7.44 egyenletek a
következő módon alakulnak
¡ ¢
∂α uα = O δt2 ,
µ
¶
¡ ¢
1 ¡ 2 ¢
1
2
∂t uα + uβ ∂β uα = − ∂α cs ρ + δt cs τ −
∂β2 uα + O δt2 ,
ρ | {z }
2
|
{z
}
p

(7.45)
(7.46)

ν

melyben a nyomásra a
p = c2s ρ

(7.47)

összefüggés adódik és a viszkozitás a következő:
ν=

δt c2s

µ
¶
1
τ−
.
2

(7.48)
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[51] P. Lammers, K. N. Beronov, R. Volkert, G. Brenner, és F. Durst. Lattice BGK direct numerical
simulation of fully developed turbulence in incompressible plane channel flow. Computers
and Fluids, 35(10):1137, 2006.
[52] L. D. Landau és E. M. Lifsic. Statisztikus fizika I. Tankönyvkiadó, 1981.
[53] G. Légrádi és A. Aszódi. Detailed CFD analysis of coolant mixing in VVER-440 fuel assembly heads performed with the code CFX5.5. Proc. 13th AER Symposium, Dresden, Germany, 22-26 sept,, page 773, 2003.
[54] G. Légrádi és A. Aszódi. Further results on the coolant mixing in fuel assembly head. 14th
Symposium of AER, 2004, Finland, 2004.
[55] R. S. Maier és R. S. Bernard. Accuracy of the lattice boltzmann method. Int. J. Mod. Phys. C,
8(4):747, 1997.
[56] S. P. Malyshenko és D. O. Dunikov. On the surface tension corrections in nonuniform and
nonequilibrium liquid-gas systems. Int. J. Heat Mass Transf., 45:5201, 2002.
[57] A. Márkus és G. Házi. Determination of the pseudopotential gradient in multiphase lattice
Boltzmann models. Phys. Fluids, 20(2):022101–022105, 2008.
[58] N. S. Martys és H. Chen. Simulation of multicomponent fluids in complex three-dimensoinal
geometries by the lattice Boltzmann method. Phys. Rev. E, 53(1):743, 1996.
[59] N. S. Martys és J. F. Douglas. Critical properties and phase separation in lattice Boltzmann
fluid mixtures. Phys. Rev. E, 63:031205, 2001.
[60] J. C. Maxwell. Illustrations of the dynamical theory of gases. Philos Magazine, 19:19–32,
1860.
[61] G. Mayer. Turbulens áramlás modellezése háromszög elrendezésű csőkötegben. CFD WORKSHOP Szeptember 27., 2005.
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