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ВСТУП
З найбільш поширених класифікацій програмного забезпечення,
орієнтованих на вирішення завдань будівництва, можна виділити дві загальні
групи комплексів: CAD-системи (ComputerAided Design) і CAE-системи
(ComputerAided Engineering). CAD-системи являють собою ПК, призначені для
автоматизації процесу проектування.
Основна мета CAD-систем полягає в оптимізації і підвищення
ефективності праці проектувальника, можливості використовувати набір
інструментів і технологій для підготовки проектних креслень і 3D-моделей.
Прикладами CAD-систем є такі продукти, як AutoCAD, Revit, SolidWorks.
CAE-системи призначені для моделювання і аналізу різноманітних фізичних
процесів, таких як: навантаження балки, руйнування конструкції, протягом
повітря в вентиляційних шахтах тощо.
Більшість сучасних CAE-систем заснована на повних математичних
моделях, що представляють собою системи рівнянь в приватних похідних, які
вирішуються за допомогою методів кінцевих різниць, кінцевих обсягів (МКО) і
скінченних елементів (МСЕ).
Часто CAD- і CAE-системи використовуються спільно як доповнюють
один одного етапи процесу проектування.
Найбільш відомими CAE-комплексами, що дозволяють вирішувати завдання
проектування і дослідження будівельних конструкцій, будівель і споруд, є
ANSYS, NASTRAN, LS-DYNA, ABAQUS.
На сьогоднішній день ANSYS є одним з найбільш повних і ефективних за
своїм інструментарію програмних комплексів. ПК ANSYS дозволяє проводити
чисельний аналіз задач механіки суцільного середовища і надає широкі
можливості для підготовки геометричних і сіткових моделей і подальшої
обробки результатів розрахунку. Крім того, програмний комплекс заснований
на ефективних алгоритмах розпаралелювання, що дозволяє істотно скоротити
час розрахунку для ресурсномістких завдань будівництва.
У методичних вказівках наведені основні відомості про принципи САЕрозрахунків в програмному комплексі ANSYS, заснованому на рішенні системи
рівнянь Нав'є-Стокса методом контрольних обсягів. Як приклад розглянуто
розрахунок змішання гарячої і холод води в Г-образному трійнику. Також
розглянуті етапи постановки, рішення задачі і аналізу отриманих результатів.
Всі англомовні терміни інтерфейсу програми переведені на українську
мову.

ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ
Метою розрахунково-графічної роботи є навчання студентів основним
прийомам роботи з інтерфейсом розрахункової частини програми ANSYS, що
дозволяє раціонально і методично проводити чисельні дослідження і далі
обробляти отримані результати.
Виконання роботи передбачає розрахунок змішання гарячої і холод води
в Г-образному трійнику. Також розглянуті етапи постановки, рішення задачі і
аналізу отриманих результатів. Розрахунково-графічна робота складається з
розрахунково-пояснювальної записки та графічної частини.
Вихідними даними є завдання, що видається викладачем.
ЗМІСТ РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОЇ РОБОТИ
1. Створення геометричної моделі.
2. Створення сіткового моделі.
3. Постановка розрахункової моделі і її рішення.
4. Модифікація розрахункової моделі.
5. Аналіз отриманих даних

1.

СТВОРЕННЯ ГЕОМЕТРИЧНОЇ МОДЕЛІ

ANSYS може функціонувати як окремо (Standalone), так і під управлінням
системи інтеграції AnsysWorkbench. При запуску з-під Workbench може
здійснюватися автоматична інтеграція системи тривимірного моделювання,
сеткогенератора і розрахункових систем, що дозволяє виробляти вариантное
проектування.
Запуск ANSYS Workbench здійснюється з головного меню:
Пуск->Програми->ANSYS 13.0->
Вікно програми (рис.1) складається з робочого поля проекту, списку
компонентів, вікна повідомлень і ще кількох елементів, які можуть бути
включені опціонально (список файлів, вікно статусу проекту тощо)

Поле проекту
Список компонентів

Вікно повідомлень

Рис.1 - Вид вікна програми AnsysWorkbench

Щоб додати САЕ-аналіз в Fluent в новий проект, знайдіть в списку систем
аналізу FluentFlow (Fluent) {Toolbox-> AnalysisSystems-> FluendFlow (Fluent) та
зробите одну з дій:
1. «обхопіть» компонент (натиснувши і утримуючи ліву кнопку миші) і
перетягніть його на вільне поле проекту до будь-якого місці, де з'явиться
зелений пунктирний прямокутник, що дозволяє розміщення, і "киньте» його
там (відпустіть кнопку миші) (рис.2)
2. двічі клацніть по компоненту лівою кнопкою миші. При цьому він буде
автоматично перенесений на перше вільне місце проекту.

Рис.2 Перенос системи аналізу потоків Fluent на поле проекту

На поле проекту з'явиться таблиця FluendFlow (Fluent), в нижній частині
якої пропонується ввести назву. Щоб залишити назву за замовчуванням досить
натиснути Enter або кликнути мишею на вільне поле проекту.
Розглянемо докладніше таблицю доданої системи аналізу. Вона
складається з шести рядків. У першій на синьому полі зазначений тип системи
(FluidFlow (Fluent)). Далі йдуть п'ять рядків з назвами Geometry (геометрична
модель). Mesh (сітка), Setup (постановка завдання), Solution (рішення), Results
(аналіз результатів). У правій частині кожного рядка є піктограма, що позначає
її статус, синій знак питання показує, що даний пункт поки не визначений
(нічого не задано). Кожному елементу відповідає його обробляє додаток.
Так, геометричну модель (Geometry) обробляє вбудована в WorkBench
система тривимірного моделювання Design Modeler, сітку (Mesh) сеткогенератор (Mesher) і т.д. Щоб викликатися ту чи іншу програму, досить
двічі клацнути лівою кнопкою миші на цікавить пункті. Також можна
натиснути правою кнопкою миші, наприклад, на пункті Geometry (геометрична
модель) і в контекстному меню (рис.3) вибрати пункт New Geometry (нова
модель) і Edit (змінити).
Вікно системи тривимірного моделювання Design Modeler при першому
запуску пропонує вибрати одиницю виміру майбутньої моделі (рис.4). Потрібно
вибрати Inch (дюйми) і натиснути ОК.

Рис.3 – Створення нової
геометричній моделі

Рис.4 - Вибір одиниць виміру
майбутньої моделі.

Основну частину вікна системи тривимірного моделювання Design
Modeler (рис.5) займає графічне вікно з градієнтної заливкою (Grafics), ліворуч
від якого розташоване дерево проекту (Tree Outline) і вікно деталізації (Details
View). Також є головне меню і панелі швидкого набору, на яких розташовані
кнопки виклику часто використовуваних команд. Всі панелі можна переміщати,
схопивши мишею, для створення зручного користувачеві простору. Однак, при
цьому легко «втратити» панель під іншими.
Для відновлення первісного вигляду вікна програми в головному меню є
пункт скидання параметрів панелей:
View-> Windows->Reset Layout

Головне меню
Панелі швидкого доступу

Графічне вікно
Дерево проекту

Вікно деталізації

Рис. 5 - Вікно Design Modeler

На цьому етапі необхідно створити модель патрубка, представленого на
рис.6. Далі описані дії по кроках.

Рис.6 - Модель Г-образного трійника

Крок 1. Створюємо модель чверті тора:
Create->Primitives->
У вікні деталізації потрібно ввести необхідні дані:
Base Definition:
-Angle

90o;

-Inner Radius

4in;

-OuterRadius

8in/

І натиснути кнопку
. При цьому буде створена твердотільна модель
чверті тора (рис.7). У дереві проекту з'явиться пункт 1 Part, 1 Body, що показує,
що в даний момент проект містить одну деталь, і вона є тілом (не поверхня).

Рис.7 - Вікно Design Modeler з чвертю тора.

Крок 2. Створюємо нову площину на торці тора, зверненому уздовж осі Х.
Для цього викликаємо меню створення площині:
Create->
У вікні деталізації (рис.8) задаємо тип нової площині Plane 4 «від
поверхні» (Type-> FormFace). Далі в з'явилася в таблиці жовтої рядку BaseFace
(базова поверхня) потрібно вказати ту поверхню, від якої буде побудована
площину. Для цього потрібно лівою кнопкою миші клацнути один раз по
елементу таблиці Not Selected (не вибрано). При цьому система перейде в
режим вибору: з'являються кнопки Apply (застосувати) і Cancel (скасувати).
Система буде знаходитися в режимі вибору, поки не буде натиснута одна з цих
кнопок.
Тобто потрібно вказати потрібну поверхню торця, клацнувши по ній
лівою кнопкою миші (вона стане зеленою), а потім натиснути кнопку Apply,
підтвердивши вибір (вона стане блакитной, а в рядок Base Face прийме
значення Selected (вибрано)).

Завершити створення площині потрібно натисканням кнопки
.
При цьому в дереві проекту у елемента Plane 4 з'явиться зелена галочка
, яка означає, що об'єкт завершений

Рис.8 - Вікно Design Modeler при завданні нової площині

Крок 3. Створюємо циліндричну частину труби.
Для цього використовуємо операцію витягування (
швидкого доступу або через головне меню:
Create ->

) на панелі

Оскільки операції Extrude передувала операція створення площині,
інтелектуальна система автоматично візьме в якості витягається об'єкта недавно
використаний торець тора, а в якості напрямку витягування - нормаль площині.
При цьому труба буде відмалювати в каркасному вигляді (рис.9). Для
завершення операції необхідно задати глибину витягування (Depth) - 4 дюйма
(4in) і натиснути кнопку
/

Рис.9 – виконання операції Extrude

При цьому циліндрична частина труби автоматично об'єднається з
колишнім тілом в одну деталь (1 Part), оскільки в якості операції (Operation) за
замовчуванням стояла опція Add Material (додати матеріал).
Крок 4. Створюємо на другому торці тора нову площину Plane5:
Create->
У вікні деталізації:
Type->FormFace
BaseFace-><клацнути по елементу NotSelected> -><Вибрати потрібну торцеву
поверхню > ->< натиснути Apply> ->Selected (рис.10).
Завершити створення площині натисканням кнопки
.

Рис.10 - Вікно DesignModeler при завданні нової площині

Крок 5. Створюємо на другому торці циліндричну частину труби операцією
витягування:
Create->

У вікні деталізації задати глибину витягування 8 дюймів:
Depth ->8in
Та натиснути

(рис.11)

Рис.11 - Створений Г-подібний патрубок

Крок 6. Створюємо третій патрубок діаметром 0,8 дюйма.
Для цього в проект потрібно додати циліндр:
Create->Primitives->
У вікні деталізації потрібно вказати базову площину (Base Plane)
циліндра - Plane 5. Для цього потрібно клацнути лівою кнопкою миші по рядку
Base Plane, щоб з'явилися кнопки Apply / Cancel, потім вибрати в дереві проекту
елемент Plane 5 і натиснути Apply. Потім потрібно довжину і радіус циліндра
(рис.12)
AxizZComponent
-8in
Radius

0,8in

«Мінус» означає, що циліндр буде витягнутий в негативному напрямку
осі. Також зверніть увагу, що роздільником цілої і дробової частини чисел є
кома, а не крапка. Після завдання всіх параметрів і візуальної перевірки
правильності форми циліндра, потрібно завершити побудову, натиснувши
.

Рис.12 - Створення малого патрубка

Крок 7. Відділення половини моделі площиною симетрії.
При CFD-розрахунках симетричних процесів можна застосовувати
розрахунок частини пристрою з подальшим з'єднанням частин. Даний патрубок
можна розраховувати в симетричній постановці, для цього потрібно
відокремити його половину спеціальним інструментом - площиною симетрії:
Tools ->Symmetry
У вікні деталізації потрібно вказати першу площину симетрії
(SymmetryPlane 1), вибравши в дереві проекту площину XY, потім підтвердити
вибір, натиснувши Apply, а потім закінчити побудову площини симетрії,
натиснувши
(рис.13).

Рис.13 - Створення площині симетрії і остаточна модель

Після закінчення побудови моделі можна закрити Design Modeler і
повернутися в Work Bench. При цьому збереження моделі буде виконано
автоматично і в рядку геометричній моделі (Geometry) з'явиться зелена галочка,
що означає завершений стан елемента (рис.14). При в рядку сітки (Mesh)
відображаються зелені стрілочки, що означає, що вхідна інформація даного
блоку змінилася і потрібне оновлення. Щоб відкрити сітка генератор, досить
двічі клацнути лівою кнопкою миші по даному пункту. При цьому відбудеться
автоматичне завантаження в сітка генератор розглянутої геометричній моделі.

Рис.14 - Стан проекту при поверненні в вікно Workbench

2. СТВОРЕННЯ СІТКОВОЇ МОДЕЛІ.
Вікно сітка генератора (рис.15) складається з графічної частини, де можна
бачити автоматично імпортовану модель трійника, дерева проекту, вікна
візуалізації, а також інших елементів, аналогічних елементів DesignModeler.

Головне
меню
Дерево проекту

Вікно деталізації

Панелі
швидкого
доступу
Графічне
вікно

Вікно повідомлень

Рис.15 - Вікно сеткогенератора Meshing з моделлю трійника

Перед безпосередньо генерацією сітки необхідно позначити межі
геометричної моделі відповідають різним параметрам потоку, для того щоб в
подальшому на них можна було ставити різні граничні умови.
Крок 1. Позначаємо торець короткої частини товстої труби змішувача. Для
цього в графічному вікні вибираємо лівою кнопкою миші цей торець.
Виділений елемент придбає зелений колір. Далі потрібно натисканням правої
кнопки миші на вільному полі графічного вікна викликати контекстне меню
(рис.16) і вибрати в ньому пункт Create Named Selection (створити
найменування групи).

Рис. - 16 Вікно сеткогенератора Meshing з моделлю трійника

У вікні SelectionName (назва групи) потрібно ввести назву кордону inlet 1.
Назва не повинна містити пропусків, може включати латинські букви, цифри,
знаки «-» і «_» і має починатися з літери.
Після підтвердження введення (натискання кнопки ОК), в дереві проекту
з'явиться група Named Selection (найменування), що містить тільки що
створений елемент inlet 1, (рис.17).

Рис.17 - названа межа inlet 1 в дереві проекту.
Крок 2. Аналогічним чином необхідно підписати кордон inlet 2 для торця
тонкої труби і outlet - для другого торця товстої труби (рис.17) і symmetry- для
площині симетрії. Щоб розгорнути модель, використовуйте середню кнопку
(коліщатко) миші.

Рис.17 – Усі названі мережи

Крок 3. Після створення найменувань не обхідно задати параметри сітки і
побудувати її. Для цього вибираємо в дереві проекту пункт Mesh (сітка) і в вікні
деталізації включаємо опцію згущення сітки в пристінковому шарі (Inflasion).
Для цього потрібно розкрити (натиснути «+») список Inflation (рис.18) і задати
опцію «управління алгоритмом»:
Use Automatic ->Program Controlled
Розміри елементів сітки (Sizing) залишити за замовчуванням.

Для побудови сітки потрібно правою кнопкою миші викликати
контекстне меню і вибрати пункт Update або GenerateMesh (рис.19). Можна
також використовувати аналогічні кнопки на панелі інструментів.
Через якийсь час генерація сітки (рис.20) закінчиться, і якщо в дереві
проекту виділити елемент Mesh, можна буде бачити розрахункову сітку
(рис.21). Індикатор стану сітки при цьому прийме вид зеленої галочки.

Рис.18 - Завдання параметрів сітки

Рис.19 - Запуск сіткагенераціі

Рис.20 - Процес сіткагенераціі

Рис.21 - Побудована сітка з загущеним пристінковим шаром

Після цього сітка генератор (Meshing) можна закрити і повернутися в
Workbench. Збереження сітки при це станеться автоматично. На цьому етапі

можна зберегти розрахунковий проект, натиснувши у вікні Workbench (рис.22)
кнопку

або

.

Назва необхідно давати латинськими буквами і бажано зберігати проект
по можливості ближче до кореневого каталогу диска.
Наприклад, на диску «D» створити каталог «<номер групи> CFD <номер
підгрупи>» і в нього зберегти проект під ім'ям «Lab 1»:
D:\2305CFD1\lab 1.wbpj
Після збереження можна включити опцію
View->Files
і подивитися в таблиці яка з'явилася, список файлів, що відносяться до проекту
(см.ріс.22). Це файл геометрії має розширення agdb і сітки - mshdb. У цій
таблиці вказано розташування цих файлів.
Можна бачити, що статус розрахункової сітки проекту «виконано» ( ).А
рядок опису розрахункової задачі (Setup) готов до оновлення ( ).
Щоб перейти в пре-процесор, двічі клацніть на елементі Setup. При цьому
з'явиться вікно завантаження програми Fluent (рис.23). У ньому можна
залишити всі параметри за замовчуванням і натиснути ОК для запуску Fluent.

Рис.22 - Вікно Workbench зі збереженим проектом

Рис.23 - Вікно завантаження Fluent

3. ПОСТАНОВКА РОЗРАХУНКОВОЇ МОДЕЛІ І ЇЇ РІШЕННЯ
Вікно Fluent (рис.24) складається з графічного вікна, в якому можна
бачити завантажену модель, вікна текстових повідомлень, в яке виводяться
результати виконання команд, дерева проекту і панелі інструментів. Залежно
від того, який пункт обраний в дереві проекту, відкривається відповідна панель.
На панелі General (загальне) зібрані інструменти для початкової настройки
завдання.

Графічне вікно

Дерево
проекту

Панель
інструментів

Рис. 24 - Вікно Fluent

Текстове
вікно

Крок 1. Перед початком розрахунку необхідно перевірити сітку на наявність
помилок, натиснувши на панелі -General кнопку Check (перевірка). При цьому
буде виконана перевірка, яка полягає у визначенні габаритів сітки, мінімальних
і максимальних обсягів розрахункових осередків і площ їх граней (рис.25).
Якщо в сітці присутні помилки, будуть виявлені відповідні повідомлення. Якщо
помилок немає, повідомлення буде виглядати, як показано на рис. 25.

Рис.25 - Результат виконання команди Check

Крок 2. Необхідно виставити одиниці виміру довжини - дюйми, щоб в
подальшому було зручніше задавати гідравлічний діаметр каналів. Для цього
потрібно натиснути кнопку Units і у вікні (рис.26) вибрати в лівому списку
елемент Length (довжина), а в правому списку - in (дюйми). Після закінчення
завдання одиниць, потрібно закрити вікно, натиснувши Close.

Рис.26 - Завдання дюймів як одиниці виміру довжини.

Крок 3. Задаємо умови моделювання.
Необхідно поставити облік енергії, оскільки потоки, що змішуються в
трійнику, мають різну температуру, і включити моделювання турбулентності,
оскільки змішуються потоки будуть формувати турбулентні пульсації
швидкості. Для цього в дереві проекту переходимо на вкладку Models (моделі)
(рис.27).
Крок 4. Задаємо моделювання енергетичних потоків.
Для цього потрібно двічі клацнути по пункту Energy (енергія), у вікні
(рис.28) поставити галочку EnergyEquation (рівняння енергії) і закрити вікно
(натиснути ОК).
Крок 5. Задаємо моделювання турбулентності по моделі k-e.

Для цього потрібно двічі клацнути по пункту Viscous (в'язкість), у вікні
(рис.29) вибрати модель турбулентності k-epsilon (2eqn) і закрити вікно
(натиснути ОК).

Рис. 27 - Вкладка Models

Рис.28 - Включення в розрахунок рівняння енергії

Рис.29 - Включення в розрахунок двох рівнянь моделі турбулентності k-e

Рис.30 – Вкладка Materials

Крок 6. Додаємо до розрахунку нова речовина воду.
Для цього потрібно перейти на вкладку Materials (речовини). Можна
бачити (рис.30), що за замовчуванням в проекті доступні дві речовини: повітря
(air) в якості текучого середовища (fluid) і алюміній (aluminum) в якості
суцільної (solid).
Для додавання або зміни властивостей речовин потрібно натиснути
кнопку Create / Edit (створити/змінити). У вікні властивостей (рис.31) потрібно
ввести дані для води:
Name(ім'я) ->water
Density(щільність) -> 1000 kg/m3
Cp(Specific Heat) (теплоємність) -> 4200 J/kg-K
Thermal Conductivity (теплопровідність) -> 0.6 W/m-K
Viscosity (в'язкість) -> 0.001 kg/m-s
Увага! У Fluent на відміну від DesignModelerі Meshing роздільником цілої і
дробової частини чисел є точка, а не кома.

Рис.31 - Завдання параметрів води

Після закінчення завдання властивостей, необхідно натиснути кнопку
Change / Create (змінити/створити), і на питання Chang / Create mixt ureand
Over write air (змінити/створити суміш і перезаписати повітря) Відповісти Yes
(так).
При негативній відповіді повітря буде збережено, а вода буде додана в
список як окрема речовина. Після виконання зміни властивостей можна закрити
вікно (Close).
Крок 7. Задаємо граничні умови.
Для цього потрібно перейти на вкладку Boundary conditions (граничні
умови) (рис. 32).
Вибрати в списку граничних умов inlet 1, перевірити, що типом даного
граничного умови є velocity-inlet (вхід із завданням швидкості потоку),
натиснути кнопку Edit і в вікні (рис.33) і задати наступні параметри:
Вкладка Momentum (кількість руху):
inlet 1
VelocityMagnitude (величина швидкості) ->2m/s
Turbulence (турбулентність):
SpecificationMethod ->IntensityandHydraulicDiameter
>інтенсивність і гідравлічний діаметр)
TurbulentIntensity (інтенсивність турбулентності) - > 5%
HydraulicDiameter (гідравлічний діаметр) - > 4 in
Вкладка Thermal (тепло):
Temperature (температура) - > 297 k

(метод

завдання

-

Аналогічним чином по черзі потрібно задати параметри всіх граничних
умов:
іnlet 2:
Type -> velocity-inlet
Momentum:
Velocity Magnitude (величина швидкості) ->0.4 m/s
Turbulence:
Specification Method -> Intensity and Hydraulic Diameter
Turbulent Intensity->5%
Hydraulic Diameter->0.8 in
Thermal:
Temperature ->363k
outlet:
Type ->pressure-outlet (вихід з завданням тиску)
Momentum:
Gauge Pressure (статичний надлишковий тиск
) -> 0
Turbulence:
Specification Method -> Intensity and Hydraulic Diameter
Backflow Turbulent Intensity -> 5%
Backflow Hydraulic Diameter -> 4 in
Thermal:
Backflow Temperature 0> 310k
Symmetry
Type -> symmetry

Рис. 32 – Вкладка Boundary Conditions

Рис.33 Вікно завдання граничної умови inlet 1

Тиск у Fluent задається від рівня опорного або посилального тиску
(Operating Pressure), яке за замовчуванням встановлено рівним 1 атм.
Крок 8. Проводимо ініціалізацію завдання - заповнення розрахункової моделі
первинними значеннями - початковими умовами.
Для цього потрібно перейти на вкладку Solution Initialization (ініціалізація
рішення), на панелі вибрати змішаний тип ініціалізації (рис.34) – Hybrid
Initialization і натиснути кнопку Initialize. При цьому в ході десяти ітерацій

будуть обчислені попередні значення, і ними буде заповнена розрахункова
область. При цьому в текстовому вікні буде виведена напис «hybrid initialization
isdone»

Рис.34 - Вікно завдання граничної умови inlet 1

Крок 9. Виконуємо рішення.
Для цього потрібно перейти на вкладку Run Calculation, ввести в поле
Number of Iterations (кількість ітерацій) деяку кількість ітерацій, наприклад 100
та натиснути кнопку Calculate (обчислювати). При цьому почнеться процес
пошука рішення (рис.35).

Рис. 35 Вкладка Run Calculation і процес пошуку рішення

При пошуку рішення в графічному вікні відображається графік, так
званих нев'язок (Residuals) за кількістю розв'язуваних рівнянь, а в текстовому
вікні виводиться таблиця зміни нев'язок від ітерацій до ітерації. Коли буде
завершено необхідну кількість ітерацій або на якийсь ітерації все нев'язки
виявляться менше встановленого за замовчуванням значення (0.001), рішення
вважається що зійшов (Solutionisconverged) і розрахунок закінчується з появою
вікна повідомлення (рис.36), в якому потрібно натиснути ОК.

Рис.36 - Вікно повідомлення «Розрахунок завершений»

Крок 10. Переглянемо результати розрахунку.
Для цього потрібно перейти на вкладку Graphicsand Animations (графіка і
анімація) (рис.37).

Рис. 37 – Вкладка Graphics and Animations

Двічі клацнувши на елементі Contours (контури), задаємо параметри
візуалізації (рис.38):
Options ->Filled (залиті поля фарбування)
Surfaces ->symmetry (поверхні фарбування),

Рис.38 -Завдання параметрів визуализатора Contours
і натискаємо Display. При цьому в графічному вікні відобразиться поле
розподілу статичного тиску на площині симетрії (рис.39).

Рис.39 - Поле розподілу статичного тиску

Аналогічним чином можна переглянути поля швидкості, і температури
(рис.40), якщо в поле Contours of (контури) задати Velocity і Temperature
відповідно, кожен раз натискаючи кнопку Display.

Рис.40 - Поля розподілу швидкості і температури

4. МОДИФІКАЦІЯ РОЗРАХУНКОВОЇ МОДЕЛІ.
Крок 1. Створення копії проекту.
Для цього потрібно, натиснувши правою кнопкою миші перший рядок
проекту (на синю «шапку»), викликати контекстне меню і в ньому вибрати
пункт Duplicate (дублювати). При цьому бажанні можна скопіювати проекту
(рис.41).

Рис.41 – Дублювання проекту WorkBench

Крок 2. Зміна діаметру тонкої труби.
У скопійованому проект двічі клацаємо елемент Geometry і відкриваємо
Design Modeler (рис.42). У дереві проекту виділяємо елемент Cylinder 3,
знаходимо у вікні деталізації значення радіуса циліндра і міняємо його з 0,8
дюйма на 1,2 дюйма (рис.42). Щоб зміни вступили в силу, потрібно провести
оновлення проекту натисканням кнопки
. Після цього можна
закрити Design Modeler і повернутися в WorkBench.
Крок 3. Оновлення сітки.
Оскільки геометрична модель була змінена, необхідно заново виконати
побудова сітки. Однак тепер не потрібно повторне завдання параметрів,
оскільки всі параметри сітки були скопійовані з старого проекту. Все, що
потрібно виконати - це викликати контекстне меню і виконати оновлення
(Update) сітки (рис.43). Через якийсь час сітка буде перебудована і прийме
статус «виконано».

Рис.42 - Зміна діаметру тонкої труби

Рис. 43 - Оновлення сітки

Крок 4. Також оновлення потребує Setup. Однак, для виконання правильного
розрахунку, необхідно змінити гідравлічний діаметр входу inlet 2 відповідно до
нового діаметром труби. Тому заходимо у Fluent, двічі клацнувши на елементі
Setup. При цьому на що з'явився питання (рис.44) «на рівень вище сітка даного
елемента була змінена. Хочете завантажити нову сітку? » потрібно відповісти
«Так».

Рис. 44 - вікно повідомлення

При цьому буде відкрито Fluent і в нього буде завантажена нова сітка.
Потрібно перейти на вкладку Boundary Conditions і відкривши (Edit) опис
кордону inlet 2, встановити нове значення гідравлічного діаметра (рис.45).
Крок 5. Далі необхідно провести ініціалізацію нового розрахунку (Solution
Initialization -> Initialize) і виконати повторний розрахунок (Run Calculation ->
Calculate). Переконавшись, що розрахунок зійшовся (Solution is converged),
можна закрити Fluent і повернутися в WorkBench.

Рис. 45 - Оновлення параметрів мережі

5. АНАЛІЗ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Крок 1. Щоб порівняти результати двох розрахунків, бажано проводити аналіз
результатів в одному блоці. Для цього потрібно знайти в WorkBench в списку
Results (результати і помістити його на полі проекту подвійним клацанням)
(ріс.46).
Далі потрібно «підключити» результати розрахунків до цього блоку. Для
цього потрібно «схопити» елемент Solution першого розрахунку, перенести
його на елемент Results і «відпустити». При цьому буде встановлено зв'язок
(рис.47).

Рис. 46 - Компонент Results на поле проекту

Рис. 47- Компонент Results, пов'язаний з одним розрахунком

Аналогічним чином потрібно встановити другий зв'язок (рис.48).

Рис. 48 - Компонент Results, пов'язаний з двома розрахунками

Крок 2. Необхідно виконати аналіз результатів.
Для цього потрібно зайти в пост-процесор, двічі клікнувши на елементі
Results. При цьому відкриється вікно пост-процесора і в нього буде завантажено
результати обох розрахунків (рис.49).

Рис. 49 - Вікно пост-процесора з двома розрахунковими моделями.

Крок 3. Потрібно додати в пост-процесор визуализатор «контур», викликавши
з головного меню:
Insert ->
У вікні (рис.50) можна залишити назву за замовчуванням, натиснувши
ОК.

Рис. 50 - Вікно завдання назви визуализаторів

Далі у вікні деталізації потрібно встановити наступні параметри (рис.51):
Location (розміщення) -> symmetry
Variable (змінна) -> Static Temperature

Рис. 51 - Вікно деталізації Contour 1

І натиснути Apply (застосувати). Розгорнувши моделі потрібним чином,
можна отримати картину, зручну для порівняння (рис.52) Також можна
отримати картини розподілі швидкості (Velocity), тиску (Static Pressure) і інших
параметрів.

Рис. 52 - Порівняння результатів розрахунку двох конструкцій

Крок 4. Створюємо лінію для побудови графіка.
Для цього в головному меню вибираємо пункт:
Insert -> Location ->Line
І погоджуємося з ім'ям за умовчанням, натиснувши ОК (рис.53)

Рис. 53 - Вікно завдання назви визуализатора

У вікні деталізації лінії встановлюємо параметри (рис.54):
Point 1 -> 0
0
0.001
Point 2 -> -0.3
0
0.001
Line Type -> Cut
і натискаємо Apply

Рис. 54 - Додавання лінії Line 1

Крок 5. Додаємо графік:
Insert ->
Встановлюємо його параметри в коні деталізації на декількох вкладках:
Data Series:
Location -> Line 1
X Axis:
Variable-> X
Y Axis:
Variable -> Velocity
і натискаємо Apply. При цьому вимальовується графік швидкості уздовж осі Х
на лінії Line 1 (рис. 55). Також можуть бути отримані графіки інших параметрів,

якщо в поле Variable на вкладці Y Axis задавати Static Pressure, Static
Temperature і тощо.

ЛІТЕРАТУРА
1. ANSYS Documentation
2. Федорова Н.Н., Вальгер С.А., Данилов М.Н., Захарова Ю.В. Основы работы
в ANSYS 17. – М: ДМК Пресс, 2017. – 210 с.:ил.
3. Інтернет ресурси: https://www.ansys.com/academic
4. Інтернет ресурси: https://www.youtube.com/results?search_query=CFD+Expert

