
Kutatási jelentés

A dolgozat tervezett címe:
Környezeti folyamatokkal kapcsolatos áramlások szimulációja rács Boltzmann módszerrel

Kutatási téma

A kutatási  témám  környezeti  áramlások  számítógépes  modellezése.  2008.  nyarán
kapcsolódtam  be  a  Központi  Fizikai  Kutató  Intézet  Atomenergia  Kutató  Intézetének
Számítógépes  Szimulációs  Laboratóriumának  kutatási  munkájába.  A labor  egyik  kutatási
területe az úgynevezett rács Boltzmann módszer fejlesztése és alkalmazása. A módszer elég
újnak mondható, közel 20 éve kezdődött, illetve fejlődött ki más szimulációs módszerekből
(rács-gáz módszerből). 

A rács Boltzmann módszer újdonsága az áramlási tér minden egyes térfogatelemében
diszkretizált (kvantált) eloszlásfüggvényekkel írjuk le az áramlást. Az áramlási térre így felírt
közelítő matematikai modell jól használható különböző áramlások modellezésére, jól működő
programok  írhatók  például  turbulens,  illetve  kétkomponensű  folyadékok  áramlásának
modellezésére. 

Az  elmúlt  időben  a  rács  Boltzmann  módszer  megismerésével,  elsajátításával
foglalkoztam.  Kutatási  célunk  a  rács  Boltzmann  módszert  alkalmazni  turbulens  és
kétkomponensű  lamináris  környezeti  áramlások  modellezésére.  A  rács  Boltzmann
módszer nagy előnye, hogy programozási szempontból tekintve könnyen párhuzamosítható.

Eredmények

Jelenlegi  munkám  a  matematikai  modell  alapján  kétdimenziós  (2D)  turbulens
áramlások  szimulációjára  kidolgozott  rács  Boltzmann  modell  C  forráskódú  megírása
tetszőlegesen választható alakzatú, zárt falú geometriára. A régebbi kódjainkban periodikus
határfeltétellel és zárt falú, négyzetes geometriával dolgoztunk, ezen szimulációk eredményeit
publikáltuk  is,  így  ebben  a  témában  négy  darab  nemzetközileg  referált  cikk  társszerzője
vagyok. 

A tetszőleges  zárt  falú  geometriai  kód  lényegében  az  eddigi  munkáink  további
általánosítása, mely a doktori tanulmányaim első évében elkészült. A program megírásakor
már figyelembe vettem, hogy azt párhuzamosítani szeretném, így több processzoron, illetve
gépen vagy kluszetren is futtathatóvá tegyem. A Kármán Áramlási Laborban is találhatóak
több  processzoros  gépek,  illetve  az  ELTE  TTK  is  rendelkezik  az  Atlas  nevű  kluszerrel,
melyeken  majd  szeretném  futtatni  a  jövőben  elkészülő  párhuzamos  futásra  is  képes
programot.  A jelenleg  elkészült  kódban,  már  több  olyan  elem  található,  amely  majd  a
párhuzamítási  lépést  könnyebbé teszi  (előkészíti),  például  statikus memóriafoglalás helyett
dinamikusan foglalom a memóriát.

A tetszőleges  geometriai  alakzatok  közül  először  kör  alakú  edényben  vizsgálunk
turbulens áramlást.  Ebből szeretnék elődást tartani nemzetközi konferencián Prágában 2013.
szeptemberében.  A konferenciára benyújtott  absztraktom elfogadásra  került,  az  előadásból
lehetőség van cikket megjelentetni egy impakt fatorral rendelkező, referált folyóiratban.
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