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A kutatások előzménye
A Three Mile Island-i atomerőmű 2. blokkjának (TMI-2) 1979-ben történt balesete rámutatott a nukleá-
ris erőművekben zajló kétfázisú áramlások megismerésének jelentőségére. Ebben az időszakban kezdték
el fejleszteni a szimulátorokban és a biztonsági analízisekben használt kétfázisú, egydimenziós rendszer-
kódokat. 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) [10, 11, 12,
13] a fejlesztése során, melyben magam is részt vettem, számos problémával szembesültünk. A tesztek
rávilágítottak arra, hogy a kétfázisú kódokban használt korrelációk pontossága sok esetben megkérdő-
jelezhető. A legtöbb probléma a két fázist elválasztó határfelületen zajló tömeg, impulzus és energia
transzfer modellezéseinél adódik [10]. A RETINA kód kifejlesztése után figyelmem az egy- és kétfázisú
termohidraulikai 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 Dy-
namics) kódoknak nevezik.

Vizsgálati módszerek
Az elmúlt évtizedben egy új numerikus módszer látott napvilágot a folyadékáramlások szimulációjának
területén, nevezetesen a rács-Boltzmann módszer, vagy ahogy az angolszász irodalomban olvasható, a
„Lattice Boltzmann Method” - LBM. A módszer a Boltzmann egyenletből közvetlenül származtatható és
alkalmas a Navier-Stokes egyenletek numerikus megoldására. Egyik előnye, hogy viszonylag könnyen
kiterjeszthető kétfázisú áramlási problémák vizsgálatára, így segítségével a két fázist elválasztó határfe-
lületen zajló folyamatok részletesen vizsgálhatók. További előnye még, hogy könnyen programozható
és alkalmas komplex geometriák vizsgálatára is [Treeck és társai, 2007]. Az előbb vázolt kedvező tu-
lajdonságai 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.

Célkitűzések
Turbulens folyadékdinamikai szimulációkat alapvetően három fő szinten lehet megvalósítani. Ezen szin-
tek a számítás részletességében és pontosságában térhetnek el jelentősebb mértékben egymástól. Mind-
egyik közös tulajdonsága, hogy a Navier-Stokes egyenleteket oldják meg, egy arra alkalmas numerikus
módszerrel.

Az első ilyen szintet direkt numerikus szimulációnak nevezik. Lényege, hogy közvetlenül oldja
meg a Navier-Stokes egyenleteket, bárminemű egyszerűsítés nélkül, mégpedig úgy, hogy az áramlást
a legkisebb örvények méretéig felbontja. Ez a módszer adja a legpontosabb megoldást, ugyanakkor
ez igényli a legnagyobb számítási kapacitást is. Emiatt segítségével csak alacsony Reynolds számú
turbulens áramlások vizsgálhatók.

A második megközelítésmódot nagyörvény szimulációnak nevezik. Jellemzője, hogy még mindig
igen jól felbontja az áramlást, és a felbontott skálák alatt - ott ahol a folyamatok univerzálisan viselked-
nek - általában egy egyszerű turbulencia modellt alkalmaz.

A harmadik és egyben legelterjedtebben használt (gyakorlati szempontból legjelentősebb) szint - tur-
bulens áramlások modellezésére - az ún. Reynolds Átlagolt Navier-Stokes (RANS) szimuláció. Előnyei
közé tartozik, hogy segítségével igen komplex és bonyolult geometriák is modellezhetők a ma rendelke-
zésre álló erőforrásokkal. Hátránya viszont az, hogy - a pontosság biztosítása érdekében - nagy figyelmet
kell fordítani a turbulenciamodellek, illetve ezen modellek paramétereinek megválasztására.
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A rács-Boltzmann módszerrel már mind a három - az előbb említett - szinten végeztek sikeres szi-
mulációkat. Munkám alapvető célkitűzése egy olyan két- és háromdimenziós rács-Boltzmann alapú kód
kifejlesztése volt, amely a szóban forgó szintek közül alkalmas direkt numerikus és nagyörvény szimu-
láció megvalósítására. A nukleáris iparban nagy jelentősége van a kétfázisú áramlások modellezésének,
így további célként szerepelt egy olyan kód kidolgozása is, amely alkalmas kétfázisú folyadékok direkt
numerikus szimulációjára is.

Az elkészített kódokat működésük helyességének szempontjából ellenőrizni kell. Ennek megfele-
lően végtelen kiterjedésű (periodikusan csatolt) sík lapok között gyorsítottam a folyadékot, melyben a
gyorsítóerő vektora párhuzamos volt a falakkal. Ezt a tesztfeladatot azért alkalmazzák széleskörűen,
mert egyszerű analitikus megoldása van lamináris esetben, ezáltal a kód működőképessége könnyen
ellenőrizhető.

Bár a rács-Boltzmann módszerrel előttem többen is végeztek sikerrel direkt numerikus szimulációt
(a módszer alkalmazhatósága erre a szintre bizonyított volt), azonban a kód működőképességének de-
monstrálásához, célul tűztem ki végtelen síklapok közötti szimulációk elvégzését turbulens esetre is.
További érv a síklapok közötti direkt numerikus szimulációk elvégzésére, hogy ez az egyik legjobban
dokumentált tesztfeladat az irodalomban.

A VVER-440 típusú fűtőelemköteg belsejében zajló termohidraulikai folyamatok mind a mai na-
pig intenzíven kutatott témája a nukleáris iparnak. A valós rendszer geometriája igen bonyolult és a
benne zajló áramlás Reynolds száma is 200000 feletti, így egy teljes köteg finom skálás modellezésére
nincs mód. Lehetőség van azonban egy VVER-440 típusú geometriához hasonló végtelen kiterjedésű
pálcakötegszakasz vizsgálatára az üzemi Reynolds számnál jóval alacsonyabb Reynolds számok mellett.

A kifejlesztett kóddal megvizsgáltam a fent említett geometriában az áramlás főbb tulajdonságait.
Először lamináris esetre ellenőriztem a kódot.

A következőkben a pálcakötegszakasz direkt numerikus szimulációját végeztem el alacsony - de már
turbulens - Reynolds szám tartományban. A fő kérdés az volt, hogy visszaadja-e az áramlás alapvető
tulajdonságait (másodlagos áramlás, áramlási pulzáció) a szimuláció.

Ezt követően magasabb (12000 és 24000) Reynolds számok mellett végeztem nagyörvény-szimu-
lációs vizsgálatokat. Ezen Reynolds számok mellett mérési adatok is rendelkezésemre álltak, így azok
jó támpontot nyújtottak az eredmények ellenőrzésére. Turbulens esetben nem csak a sebességek vár-
hatóértékei, hanem a fluktuáló komponensek szorzatának várhatóértékei is fontos jellemzők. Ezek a
Reynolds-féle feszültségtenzor elemei, melyek vizsgálatát szintén elvégeztem.

A kétfázisú numerikus vizsgálatok esetében az egyik legfontosabb tesztfeladat annak igazolása, hogy
visszakapható-e a helyes fázisegyensúlyi görbe a szimulációk során. Ennek vizsgálatához - metastabil
állapotból kiindulva - kezdetben szükséges egy kis sűrűségperturbáció, mely hatására fázisszeparáció
jön létre. A rendszerben állandósult állapotban kialakulnak maximális és minimális sűrűségű pontok,
melyek a fázisegyensúlyi görbén két pontot adnak adott hőmérséklet mellett.

A rács-Boltzmann módszerekben a legáltalánosabban használt kétfázisú módszert Shan és Chen
[Shan és Chen, 1993] publikálta 1993-ban. Azonban Qian és Chen [Qian és Chen, 1997], valamint Imre
és Házi [Imre és Házi, 2002] egy, illetve két dimenzióban megfigyelték, hogy a kialakult fázisegyensúlyi
görbe még periodikus peremfeltétel használata esetében is függ az alkalmazott felbontástól. Megálla-
pították, hogy a Shan-Chen modell csak adott felbontás felett ad pontos fázisegyensúlyi görbét. Fel-
merült tehát annak igénye, hogy a kifejlesztett kétfázisú, háromdimenziós programrendszerrel megvizs-
gáljam ezt a problémát három dimenzióban. Ezen vizsgálataimban arra kerestem a választ, hogy vajon
jelentkezik-e a véges felbontás hatása a háromdimenziós rács-Boltzmann szimulációk során, és ha igen,
akkor mekkora minimális felbontást kell választani ennek elkerüléséhez.

A kutatók már az első kétfázisú rács-Boltzmann modellek kapcsán megfigyelték, hogy a kialakult
folyadék-gőz határfelület relatíve szélesre adódik. Például egy Shan-Chen modellel szimulált 20 rács-
egység átmérőjű buborék esetében stabilitási okokból nemigen lehet három vagy négy rácstávolságnál
keskenyebb határfelületet modellezni. A gyakorlatban azonban egy makroszkopikus méretű buborék
esetében a folyadék-gőz határfelület - a kritikus pont kis környezetét kivéve - a nanométeres tartományba
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esik. Felmerült tehát az igény annak a kérdésnek a megválaszolására, hogy a kialakult határfelület
profilja megegyezik-e az elméleti, illetve kísérleti adatokkal, és ha igen, akkor a határfelület vastagságát
mérföldkőnek tekintve mekkora valós fizikai méretnek felel meg egy rács a valóságban.

Új tudományos eredmények tézisei
1. Elsőként végeztem el egy végtelen kiterjedésű háromszög elrendezésű pálcaköteg szubcsatorna sza-

kaszának direkt numerikus szimulációját a D3Q19-es [1, 2] és a D3Q27-es rácsmodellel [2, 3,
4], 3680-as Reynolds szám mellett az LBM3D1P, saját fejlesztésű, egyfázisú, háromdimenziós,
rács-Boltzmann alapú programkóddal.

a. A program helyes működésének ellenőrzéséhez analitikus megoldásokkal vetettem össze
a rács-Boltzmann módszer eredményeit lamináris esetben. A számítások során mind a
D3Q19-es, mind a D3Q27-es rácsmodellekkel kapott eredményeket megvizsgáltam [2, 4].
Mindkét rácsmodell esetén azt tapasztaltam, hogy az axiális sebesség relatív hibája a fal
mellett a legnagyobb, és a faltól távolodva jelentősen csökken. A maximális hiba nagysága
2% alatti.

b. A leellenőrzött programmal direkt numerikus szimulációt végeztem 3680-as Reynolds számú
turbulens áramlás esetén. Az időben átlagolt laterális sebességek másodlagos áramlást mu-
tattak [2, 3, 4].

2. Elsőként végeztem el egy végtelen kiterjedésű háromszög elrendezésű pálcaköteg szubcsatorna sza-
kaszának nagyörvény szimulációját a D3Q19-es [1, 2] és a D3Q27-es rácsmodellel [1, 2, 3, 4, 5,
6], 12000-es és 24000-es Reynolds számok mellett az LBM3D1P programrendszerrel.

a. A keresztirányú sebességek várhatóértékei a D3Q27 rácsmodell esetében másodlagos áram-
lási cellákat mutattak a szubcsatorna egy-egy harminc fokos szegmensében, a mérésekkel
megegyezően [2, 3, 4, 5, 6].

b. A D3Q19-es modellel végzett szimulációk esetében az axiális sebességek várhatóértéke a
- D3Q27-es modellel ellentétben - minőségileg helytelen eredményt szolgáltatott [2, 3]. A
szimuláció nem adta vissza a rendszer geometriája által előírt 60 fokos szimmetriát. Ez mind
a nagyörvény, mind a direkt numerikus szimuláció esetében megfigyelhető volt, így a na-
györvény szimulációban alkalmazott turbulenciamodellnek a rossz várhatóértékben játszott
szerepe kizárható.

c. A Reynolds feszültségek keresztirányú (UV) komponense - a falak szűk környezetét kivéve
- jól követi a Trupp és Azad [Trupp és Azad, 1975] által publikált mérési eredményeket [5,
6]. Megállapítható, hogy a felbontás növelésével a pontosság növekszik. A főirányú normál
feszültségek (RMS - root mean square) a falaktól távolabb szintén jó egyezést mutatnak
a mérésekkel, azonban a fal melletti tartományban - a falfüggvény, illetve a fal melletti
felbontás hiányában - jelentős eltérés figyelhető meg.

3. Stacioner egyensúlyi állapotban, három dimenzióban, egy x-y síkban kialakuló, z tengelyre merőle-
ges, végtelen kiterjedésű folyadékfilm folyadék-gőz határfelületét modelleztem a rács-Boltzmann
módszerrel. A vizsgálatokhoz az LBM3D2P, háromdimenziós, kétfázisú modellezésre is alkalmas
programkódot alkalmaztam, amely a Shan-Chen modellt használja [7, 8].

a. A numerikus számítások azt mutatták, hogy a rács-Boltzmann módszerrel kapott folyadék-
gőz határfelület profilja igen jó egyezést mutat az elméleti tangens hiperbolikus profillal és
a kísérleti eredményekkel.
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b. Mindez lehetővé tette, hogy a határfelület vastagságát felhasználva meghatározzam egy
cella méretét a rács-Boltzmann módszerben. Összevetettem az általam kapott eredménye-
ket argonra végzett molekuláris dinamikai szimulációkkal. Azt találtam, hogy egy rács-
Boltzmann cella mérete hozzávetőlegesen 0,36 nm.

c. Abban az esetben, amikor a határfelület vastagságát figyelembe kell venni, a Shan-Chen
rács-Boltzmann módszerrel csak a kritikus pont közvetlen közelében lehet makroszkopikus
méretű határfelületet modellezni.

4. Elsőként vizsgáltam meg három dimenzióban a véges rácsfelbontás hatását a kialakult fázisegyensú-
lyi görbére a rács-Boltzmann módszeren belül egy kocka alakú, szemközti oldalain periodikusan
csatolt térrészben, [9] az LBM3D2P - kétfázisú programkóddal. A szimulációkhoz a Shan és Chen
által javasolt módszert alkalmaztam.

a. A szimulációs eredmények három dimenzióban is igazolták - az egy és a két dimenzióban
már megfigyelt - véges felbontás hatását a kialakult fázisegyensúlyi görbére.

b. Azt találtam, hogy a kialakult fázisegyensúlyi görbe már 40x40x40-es rácsfelbontás eseté-
ben is jól követi az állapotegyenletnek megfelelő értékeket.

c. A háromdimenziós szimulációk során kapott fázisegyensúlyi görbe igen jól közelíti a kétdi-
menziós vizsgálatok fázisegyensúlyi görbéjét, tehát megállapítható, hogy abban az esetben,
amikor csak a fázisegyensúlyi görbét szeretnénk meghatározni, a nagy számítási igényű,
háromdimenziós számítások helyett elegendő a jóval kevesebb számításokat igénylő kétdi-
menziós számítások elvégzése is.
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