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1. ЗАПУСК ANSYS FLUENT
ANSYS Fluent може функціонувати як окремо (Standalone), так і під
управлінням системи інтеграції ANSYS Workbench. При запуску з-під
Workbench може здійснюватися автоматична інтеграція системи
тривимірного моделювання, сітко генератора і розрахункових систем, що
дозволяє виробляти варіятивне проектування.
Крок 1. Запуск ANSYS WorkBench здійснюється з головного меню:
Пуск -> Всі програми -> Ansys 14.0 ->
Вікно програми (рис. 1) складається з робочого поля проекту, списку
компонентів, вікна повідомлень, вікна властивостей і ще кількох елементів,
які можуть бути включені опціонально (список файлів, вікно статусу проекту
тощо).

Робоче поле

Вікно властивостей

Список компонентів

Вікно повідомлень

Рис.1 - Вид вікна програми

Крок 2. Необхідно зберегти проект, щоб уникнути втрати даних за
допомогою меню Save As

головного меню.

Увага! Використовуйте в назві папок і файлів тільки латинські букви або
цифри.
Натиснути кнопку
Save As
З'явиться меню збереження результатів

Вибрати розташування
проекту на диску

Ввести ім'я
проекту

Рис.2 Збереження проекту

Крок 3. Потім необхідно додати в робоче поле модуль Fluid Flow
(Fluent). Для цього утримуючи ліву кнопку миші перетягнути його на вільне
поле проекту до будь-якого місця, де з'явиться зелений пунктирний
прямокутник, що дозволяє розміщення (рис. 3).

Рис.3 - Перенесення системи аналізу потоків Fluent на поле проекту

У доданому модулі Fluid Flow (Fluent) містяться компоненти з назвами
Geometry (геометрична модель), Mesh (сітка), Setup (постановка завдання),
Solution (рішення), Results (аналіз 7 результатів). У правій частині кожного
рядка є піктограма, що позначає еѐ статус, синій знак питання показує, що
даний пункт поки не визначений (нічого не задано).
Крок 4. Потім слід вибрати режим двомірного розрахунку течії (2D). Для
цього в меню властивостей компонента Geometry в поле тип аналізу (Analysis
Type) вказується в випадаючому меню двомірний (2D) (рис. 4).

Рис.4 - Вибір двомірного типу аналізу

2. СТВОРЕННЯ ГЕОМЕТРИЧНОЇ МОДЕЛІ
Крок 1. Запуск системи тримірного моделювання Design Modeler.
Щоб запустити додаток, 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. 5)
вибрати пункт New Geometry (нова геометрія) або Edit (змінити).

Рис.5 - Створення нової геометричній моделі

Рис. 6 - Вибір одиниць виміру майбутньої моделі

Крок 2. Вікно системи тривимірного моделювання Design Modeler при
першому запуску пропонує вибрати одиницю виміру майбутньої моделі (рис.
6). Потрібно вибрати міліметри (Millimeter) і натиснути OK.
Основну частину вікна системи тривимірного моделювання Design
Modeler (рис. 7) займає графічне вікно, зліва від якого розташоване дерево
проекту (Tree Outline) і вікно деталізації (Details View). Також є головне
меню і панелі швидкого, на яких розташовані кнопки виклику часто
використовуваних команд.

Головне меню

Панелі швидкого доступу

Дерево проекту

Графічне вікно

Режим операцій ескізу
Вікно деталізації

Режим операцій над тілами

Рис. 6 - Вікно Design Modeler

Крок 3. Далі необхідно створити ескіз розрахункової області. Для цього
необхідно вибрати площину XY кликнувши по ній ЛКМ, а потім перейти в
режим ескізування (Sketching). Для того щоб розгорнути робочу площину до
користувача використовується функція Look At
на панелі швидкого
доступу. У вкладці Draw вибрати операцію створення чотирикутника
Rectangle
, з її допомогою в робочому полі створюється два
чотирикутника (рис. 7).

Рис. 7 - Ескіз розрахункової моделі

Крок 4. Для правильного взаємного розташування чотирикутників
необхідно розставити горизонтальні і вертикальні розміри. Для цього
необхідно перейти у внесок розмірів (Dimensions) і вибравши горизонтальні
розміри (Horizontal
) вказати спочатку ліву бічну грань великого
чотирикутника, потім вісь Y. В результаті операції з'явиться розмір H1,
значення якого можна скорегувати у вкладці Dimensions (рис.9). Щоб
скорегувати розмір необхідно ввести потрібне значення параметра у вкладці
Dimensions

Рис.8 - Нанесення керованих розмірів на ескіз

Крок 5. За аналогією з попереднім кроком необхідно нанести

інші розміри і вказати їх значення відповідно до рис. 9. Для
вказівки вертикальних розмірів використовується Vertical

.

Рис. 8 - Нанесення керованих розмірів на ескіз

Крок 6. Створити поверхню на підставі створеного ескізу. Для цього в
головному меню в меню Concept потрібно вибрати створення поверхні за
ескізом (Surfaces From Sketches
), в меню властивостей операції в якості
базового об'єкта (Base Object) вказується створений ескіз Sketch1 площині
XY (рис. 9).

Рис.9 - Нанесення керованих розмірів на ескіз.

Натиснути кнопку
При цьому буде створена поверхня з
вирізаним чотирикутником (рис. 10). У дереві проекту з'явиться пункт 1 Part,

1 Body, що показує, що в даний момент проект містить одну деталь і одне
тіло.

Рис.10 - Вікно Design Modeler з створеною поверхнею

Крок 7. Після закінчення побудови моделі можна закрити Design
Modeler і повернутися в WorkBench. При цьому збереження моделі буде
виконано автоматично і в рядку геометричній моделі (Geometry) з'явиться
зелена галочка, що означає завершений стан елемента (рис. 11). При цьому в
рядку сітки (Mesh) відображається знак
, що означає, що вхідна
інформація даного блоку змінилася і потрібне оновлення. Щоб відкрити сітко
генератор, досить двічі клацнути лівою кнопкою миші по даному пункту.
При цьому відбудеться автоматичне завантаження в сітко генератор
розглянутої геометричній моделі.

Рис. 11 - Стан проекту при повернення в вікно WorkBench

3. СТВОРЕННЯ СІТКОВОЇ МОДЕЛІ
Вікно сітко генератора (рис. 12) складається з графічної частини, де
можна бачити автоматично імпортовану модель трійника, дерева проекту,
вікна візуалізації, а також інших елементів, аналогічних елементів Design
Modeler.

Панелі швидкого доступу
Головне меню
Дерево проекту

Графічне вікно
Вікно деталізації

Рис.12 - Вікно сітко генератора Meshing з моделлю

Перед безпосередньо генерацією сітки необхідно виділити кордону (в
даному випадку лінії) до яких будуть застосовуватися в подальшому різні
граничні умови.
Крок 1. Позначаємо ліву бічну грань моделі. Для цього в графічному
вікні вибираємо лівою кнопкою миші цю межу. Для того щоб можна було
виділити лінію, необхідно вибрати відповідний фільтр вибору
на панелі
швидкого доступу. Після виділення елемент придбає зелений колір. Далі
потрібно натисканням правої кнопки миші на виділеному об'єкті викликати
контекстне меню (рис. 13) і вибрати у ньому пункт Create Named Selection
(створити найменувати групу).

Рис.13 - Виділення вхідний межі моделі

У вікні Selection Name (назва групи) потрібно ввести назву кордону Inlet.
Назва не повинно містити пропусків, може включати латинські букви, цифри,
знаки «-» і «_» і має починатися з літери. Після підтвердження введення
(натискання кнопки OK), в дереві проекту з'явиться група Named Selections
(найменування), що містить тільки що створений елемент inlet (рис. 14).

Рис.14 - найменувати межа inlet в дереві проекту

Крок 2. Аналогічним чином необхідно підписати кордону outlet - для
правої бічної грані, symmetry - для верхньої і нижньої межі моделі (рис. 15).
Щоб повернути модель, використовуйте середню кнопку (колесо) миші.

Рис. 15 - Необхідні виділені кордону моделі

Крок 3. Після виділення кордонів необхідно задати параметри сітки і
побудувати еѐ. Для цього вибираємо в дереві проекту пункт Mesh (сітка) і в
вікні деталізації встановлюємо значення Relevance Center - Coarse (груба
сітка). Для цього потрібно розкрити (натиснути «+») список Sizing (рис. 16).
Розміри елементів сітки (Sizing) залишимо за замовчуванням. Для побудови
сітки потрібно правою кнопкою миші викликати контекстне меню і вибрати
пункт Update або Generate Mesh (рис. 17). Можна також використовувати
аналогічні кнопки на панелі інструментів. Через якийсь час генерація сітки
(рис. 18) закінчиться, і якщо в дереві проекту виділити елемент Mesh, можна
буде бачити розрахункову сітку (рис. 19). Індикатор стану сітки при цьому
прийме вид зеленої галочки.

Рис. 16 - Завдання параметрів сітки

Рис. 17 - Запуск сітко генераціі

Рис. 18 - Процес сітко генерації

Рис.19 - Побудована сітка

Створена сітка (див. рис. 19) занадто груба і не дозволить отримати
адекватні результати.
Крок 4. Необхідно збільшити кількість сіткових елементів. Для цього в
поле Relevance Center вибираємо параметр Medium (середня сітка). Зверніть
увагу, що змінилися значення максимального розміру сіткового елемента
(рис. 20). Потім запускаємо процес сітко генерації знову. Створена сітка
зображена на рисунку 21.

Рис. 20 - Завдання параметрів сітки

Рис.21 - Покращена розрахункова сітка

Крок 5. Необхідно ще збільшити кількість сіткових елементів. Для цього
в поле Relevance Center вибираємо параметр Fine (сітка). Зверніть увагу, що
змінилися значення максимального розміру сіткового елемента (рис. 22).
Потім запускаємо процес сітко генерації знову. Створена сітка зображена на
рисунку 23.

Рис. 22 - Завдання параметрів сітки

Рис. 23 - Покращена розрахункова сітка

Крок 6. Наступним кроком необхідно ввести в ручну максимальний
розмір сіткового елемента. Для цього у вкладці Sizing в поле Max Face Size
вводиться значення 0,0015 м (1,5 мм) (якщо значення не змінюється
необхідно змінити роздільник цілої дробової частини з «.» На «,») (рис. 24).
Потім запускаємо процес сітко генерації знову. Створена сітка зображена на
рисунку 25.

Рис. 24 - Завдання параметрів сітки

Рис. 25 - Покращена розрахункова сітка

Крок 7. Після цього сітко генератор (Meshing) можна закрити і
повернутися в Workbench. Збереження сітки при цьому відбудеться
автоматично. На цьому етапі можна зберегти розрахунковий проект,
натиснувши у вікні Workbench кнопку

.

Після збереження можна включити опцію View -> Files і переглянути в
з'явилася таблиці список файлів, що відносяться до проекту. Це файл
геометрії з розширенням agdb і сітки - mshdb. У цій же таблиці вказано
розташування цих файлів. Можна бачити, що статус розрахункової сітки
проекту «виконано»
до оновлення (

. А рядок опису розрахункової задачі (Setup) готова

)

4. ПОСТАНОВКА РОЗРАХУНКОВОЇ МОДЕЛІ І ЕЀ РІШЕННЯ
Щоб перейти в пре-процесор, двічі клацніть на елементі Setup. При
цьому з'явиться вікно завантаження програми Fluent (рис. 26). У ньому

потрібно залишити усі параметри за замовчуванням і натиснути OK для
запуску Fluent.

Рис.26 - Вікно завантаження Fluent

Вікно Fluent (рис. 27) 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

Текстове
вікно

Рис.27 - Зовнішній вигляд вікна Fluent

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. 28). Якщо в сітці присутні помилки, будуть виведені відповідні
повідомлення. Якщо помилок немає, повідомлення буде виглядати, як
показано на рис. 28

Рис. 28 - Результат виконання команди Check

На першому етапі передбачається проводити моделювання тільки по
рівняннях
Нав'є-Стокса
без
застосування
додаткових
моделей
турбулентності. За замовчуванням в кожному розрахунку вже включена
опція Laminar на вкладці Models (моделі), тому робити нічого не потрібно
(рис. 29).

Рис. 29 - Вкладка Models→ Viscous

Крок 2. Додаємо в проект розрахунку нове робоче тіло - воду. Для цього
потрібно перейти на вкладку Materials (речовини) і нажаті кнопку Create /
Edit. За замовчуванням в проекті доступні два речовини: повітря (air) в якості
текучого середовища (fluid) і алюміній (aluminum) в якості суцільної (solid).
У вікні властивостей Create / Edit Materials знаходяться налаштування
теплофізичних властивостей використовуваних речовин. Щоб додати нову
речовину з вбудованою бази даних необхідно натиснути на кнопку Fluent
Database. У вікні бази даних речовин Fluent Database Materials потрібно
знайти воду (water-liquid (h2o)). Обраний компонент додається в проект
натисканням кнопки Copy (рис. 30).
Після це вікна редагування властивостей робочого тіла закриваються
(Close).

Рис. 30 - Додавання в проект нового робочого тіла

Крок 3. Необхідно вказати нове робоче тіло для розрахункової моделі.
Для цього потрібно перейти на вкладку Cell Zone Conditions і натиснути
кнопку Edit. У вікні в полі Material Name зі списку вибирається робоче тіло
вода water-liquid (рис. 31).

Рис.31 - Налаштування робочого тіла розрахункової зони

Крок 4. Для настройки граничних умов необхідно перейти у вкладку
Boundary Conditions (граничні умови). Тут відображаються всі межі, раніше
виділені в сітко генераторі. Для настройки входу в списку граничних умов
потрібно вибрати inlet, перевірити, що типом даного граничного умови є
velocityinlet (вхід із завданням швидкості потоку), натиснути кнопку Edit і в
вікні (рис. 32) задати наступні параметри:
Вкладка Momentum (кількість руху):
Velocity Magnitude (величина швидкості) -> 5 m / s

Рис. 32 - Налаштування граничного умови входу

Крок 3. Аналогічно потрібно налаштувати граничну умову виходу
(outlet) (рис. 33):
Type -> pressure-outlet (вихід із завданням тиску)
Momentum:
Gauge Pressure (статичну надлишковий тиск) -> 100000

Будь-яке значення тиску у Fluent задається від рівня опорного або
посилального тиску (Operating Pressure), яке за замовчуванням встановлено
рівним 1 атм.

Рис. 33 - Налаштування граничного умови виходу

Крок 4. Потім необхідно для кордонів симетрії застосувати відповідний
тип граничної умови. В поле Type вибирається тип symmetry і на запит
програми про його зміну відповісти Yes. (Outlet) (рис. 34):

Рис. 34 - Налаштування граничного
умови симетрії

Рис. 35 - Зміна налаштувань
посилального тиску

Крок 5. Перехід до налаштування посилальних параметрів здійснюється
натисканням кнопки Operating Conditions. У меню, необхідно ввести нульове
значення посилального тиску (рис. 35).
Крок 6. Виконання так званої ініціалізації розрахункової моделі заповнення пам'яті комп'ютера початковими значеннями змінних,
необхідними для проведення першої ітерації. Для ініціалізації потрібно
перейти на вкладку Solution Initialization (ініціалізація рішення), на панелі
вибрати стандартний тип ініціалізації (рис. 36) - Standard Initialization. Потім
в полі Compute from вибирається вхідна межа (inlet), в якості ініціалізаційної,
і натискається кнопка Initialize. При цьому у всій розрахунковій області
початкові параметри в осередках стають такими ж, як на вході.

Рис. 36 - Зміна налаштувань посилального тиску

Крок 7. Виконуємо зведення рішення. Для цього потрібно перейти на
вкладку Run Calculation, ввести в поле Number of Iterations (кількість
ітерацій) кількість ітерацій 1000 і натиснути кнопку Calculate (обчислювати).
При цьому почнеться процес пошуку рішення (рис. 37). При пошуку рішення
в графічному вікні відображається графік змінних, так званих невязок
(Residuals) за кількістю розв'язуваних рівнянь, а в текстовому вікні
виводиться таблиця зміни невязок від ітерації до ітерації. Коли буде
завершено необхідна кількість ітерацій або на якийсь ітерації всі невязки
виявляться менше встановленого за замовчуванням значення (0.001), рішення
вважається що зійшлось (Solution is converged), і розрахунок закінчується з

появою вікна повідомлення, в якому потрібно натиснути OK. Розрахунок
необхідно проводити до лінеаризації невязок.

Рис.37 - Вкладка Run Calculation і процес пошуку рішення.

Крок 8. Переглянемо результати расчѐта. Для цього потрібно перейти на
вкладку Graphics and Animations (графіка і анімація), вибрати вид
представлення результатів у вигляді контурів (Contour) (рис. 38).

Рис. 38 Меню уявлення полів параметрів потоку (Contour)

Задаємо параметри візуалізації в поле Options відзначаємо Filled (залиті
поля параметрів), у вкладках Contour Of вибирається швидкість Velocity →
Velocity Magnitude і натискається кнопка Display. При цьому в графічному
вікні відобразиться поле розподілу швидкості потоку (рис. 39). На рисунку
чітко простежується нестала вихрова структура, що утворюється при
натеканні потоку на погано обтічне тіло.

Рис. 39 - Поле розподілу статистичного тиску

Крок 9. Наступним кроком необхідно переглянути розподіл векторів
швидкості потоку. Для це потрібно перейти в меню Vectors 28 (рис. 40).

Рис. 40 - Меню відображення розподілу векторів швидкості потоку

Після натискання клавіші Display в графічному вікні з'явиться розподіл
векторів потоку (рис. 41).

Рис.41 - Розподілу векторів швидкості потоку

Аналізуючи векторну картину, можна зробити висновок про
формування зони зворотних течій і асиметричності течії за тілом. Досить
високе значення нев'язок вказує на значні зміни параметрів потоку від
ітерації до ітерації і свідчить про невисоку точності рішення.
Розрахунок подібного нестаціонарного (що рухається) течії в
стаціонарній постановці може призводити до істотних погрішностей. Для
стаціонарних
розрахунків
турбулентних
процесів
рекомендовано
застосування моделей турбулентності, заснованих на тому, щоб осередити за
часом турбулентних флуктуацій (RANS - Reynolds Averaged Navie-Stokes).
Крок 10. Наступним етапом необхідно вибрати іншу модель
турбулентності і провести розрахунок заново. Спочатку вибирається модель
турбулентності Спаларта-Алмараса (Spalart-Allmaras) (рис. 42). Модель має
на увазі рішення одного додаткового рівняння турбулентності на додаток до
базової системи, що складається з рівняння суцільності (нерозривності,
continuity) і рівняння моменту кількості руху за доступними осях (xmomentum, y-momentum)

Рис. 42 - Вибір моделі турбулентності Спаларта-Алмараса

При використанні моделі турбулентності, все турбулентні вихори
розраховуються умовно. При цьому розгойдується за погано обтічним тілом
вихрова доріжка Кармана (див. рис. 39 і 40), що складається з рухомих
вихорів, замінюється на спокійний потік із зазначенням ступеня його
турбулізації. Оперуючи такими поняттями, як наприклад, кінетична енергія
турбулентності (Turbulent Kinetic Energy), можна оцінити, в якій області
течея турбулізованна сильніше, а в який більш спокійне.
Для розрахунку із застосуванням умовної моделі турбулентності,
необхідно в якості граничних умов вхідного потоку вказати його турбулентні
властивості. Існує кілька способів завдання турбулентних параметрів потоку:
через коефіцієнт вихровий в'язкості (Turbulent Viscosity Ratio), інтенсивність
турбулентності (Turbulent Intensity) і ін. По суті вони зводяться до завдання
рівня кінетичної енергії турбулентності.
Крок 11. Для завдання параметрів турбулентності вхідного потоку в ГУ
входу встановлюється метод визначення турбулентності по інтенсивності і
гідравлічному діаметру (рис. 43). В меню вводяться значення: Інтенсивність
турбулентності (Turbulent Intensity) -> 5% Гідравлічний діаметр (Hydraulic
Diameter, m) -> 0,1

Рис. 43 - Визначення параметрів турбулентності на вхідний кордоні.

Крок 12. Потім в ГУ виходу встановлюються значення турбулентності
поворотного (Backflow) потоку методом завдання по інтенсивності
турбулентності і гідравлічного діаметра (рис. 44). В меню вводяться
значення:
Інтенсивність турбулентності (Backflow Turbulent Intensity) -> 5%
Гідравлічний діаметр (Backflow Hydraulic Diameter, m) -> 0,1

Рис. 44 - Визначення параметрів турбулентності на вихідний кордоні

Крок 13. Потім проводиться ініціалізація (аналогічно кроку 6) і
запускається розрахунок (аналогічно кроку 7). Після близько 2500 ітерацій
невязки лінеарізуються (рис. 45).

Рис. 45 - Поведінка невязок при розрахунку на моделі турбулентності СпалартаАлмараса

Крок 14. Потім за аналогією з кроком 9 знову проглядаються поля
розподілу швидкості потоку (рис. 46) і векторна картина (рис. 47).

Рис. 46 - Поле розподілу швидкості потоку

Рис. 47 - Вектора швидкості потоку за погано обтічним тілом

При розрахунках з використанням моделей турбулентності усереднених
по Рейнольдсу RANS (Reynolds Average Navier Stokes) розрахунок руху
окремих вихорів замінюється на розрахунок емпіричних величин, що
визначають осредненную картину розподілу турбулентності. Тому в
розрахунковій моделі в результаті формується зона зниженої швидкості
потоку, а також зворотні течії. При цьому великі стійкі вихори (поворотні
течії), розміром близько 10 осередків і більш можна бачити в явному вигляді
(див. Рис. 47).
Крок 15. Проводиться розрахунок з використанням моделі
турбулентності k- (omega) SST, яка є більш «просунутим продовженням
моделі k-epsilon. Зміна моделі турбулентності виконується аналогічно кроку
10, далі проводиться ініціалізація і розрахунок. Після розрахунку близько 700
ітерацій невязки лінеарізуются (рис. 48). На рис. 49 представлені результати
розрахунку: розподіл швидкості і векторна картина.

Рис. 48 - Поведінка невязок при розрахунку на моделі турбулентності k-(omega)
SST

Рис. 49 - Результати розрахунку на моделі турбулентності k-(omega) SST

Крок 16. Проводиться розрахунок з використанням моделі
рейнольдсових напруг Reynolds Stress. Дана модель враховує анізотропність
турбулентності (різну інтенсивність турбулентних пульсацій уздовж різних
осей), на відміну від попередніх моделей турбулентності, які оцінюють лише
інтенсивність турбулентності в припущенні її ізотропності (рівномірність
пульсацій у всіх напрямках). Після розрахунку близько 900 ітерацій невязки
лінеарізуються (рис. 50). На рис. 51 представлені результати розрахунку:
розподіл швидкості і векторна картина.

Рис. 50 - Поведінка невязок при розрахунку на моделі турбулентності Reynolds Stress

Рис. 51 - Результати розрахунку на моделі турбулентності Reynolds Stress

Треба звернуть увагу на те, що в міру ускладнення моделі
турбулентності (збільшенням числа розв'язуваних рівнянь) відбувається
значне збільшення часу розрахунку. Також в залежності від обраної моделі
турбулентності змінюється прогнозована картина перебігу в області за
обтічним тілом. Для кожної моделі турбулентності існують свої
рекомендовані області застосування, вони описані в керівництві користувача
програмного пакета.

5. МОДИФІКАЦІЯ РОЗРАХУНКОВОЇ МОДЕЛІ
У всіх проведених розрахунках максимальні невязки знаходяться на
рівні 10-1 (рекомендоване значення 10-3), що вказує на недостатньо дрібну
розрахункову сітку. Іншими словами сітка недостатньо дрібна в області
підвищених градієнтів параметрів потоку, що не дозволяє провести
розрахунок з рекомендованою точністю. Для перевірки впливу густоти
розрахункової сітки на одержувані результати необхідно провести
розрахунок на більш якісної сітці.
Крок 1. Створення копії модуля Fluid Flow (Fluent). Для цього потрібно,
в робочому полі ANSYS Workbench натиснувши правою кнопкою миші
перший рядок модуля (на синю «шапку»), викликати контекстне меню і в
ньому вибрати пункт Duplicate (дублювати). При цьому відбудеться
копіювання проекту (рис. 52).

Рис. 52 - Дублювання проекту ANSYS Workbench

Крок 2. Необхідно подрібнити сітку поблизу обтічного тіла. У
скопійованому модулі запускаємо сітко генератор Meshing. У дереві сітко
генератора вибираємо пункт Mesh, клацаємо по ньому ПКМ, в контекстному
меню вибираємо Insert → Sizing (рис. 53).

Рис. 53 - Додавання місцевого згущення сітки

У вікні властивостей Sizing в поле геометрії вибираємо 4 лінії внутрішнього
прямокутника (щоб був доступний вибір ліній на панелі швидкого доступу
необхідно вибрати фільтр
). В поле Element Size вводиться значення
0,0001 м (0,1 мм), а в поле Growth Rate вказується множник зростання
осередків 1,05 (рис. 54). Таким чином, подальша осередок більше
попередньої в 1,05 рази. Щоб зміни вступили в силу, потрібно провести
оновлення проекту натисканням кнопки
Meshing і повернутися в Workbench.

. Після цього можна закрити

Рис. 54 - Покращена сітка з місцевим згущенням

Крок 3. Запускається Fluent, подвійним кліком ЛКМ на елементі Setup
скопійованого модуля. При цьому на що з'явився питання (рис. 55)
«Рівень вище сітка даного елемента була змінена. Хочете завантажити
нову сітку? » потрібно відповісти «Так».

Рис. 55 -Вікно повідомлення

При цьому буде відкрито Fluent і в нього буде завантажена нова сітка.
Потім необхідно перевірити, щоб в якості моделі турбулентності була обрана
модель Reynolds Stress (крок 16), та мають бути правильно вказані параметри
турбулентності в граничних умовах (кроки 11, 12).
Крок 4. Далі необхідно провести ініціалізацію нового розрахунку
(Solution Initialization -> Initialize) і виконати повторний розрахунок (Run

Calculation -> Calculate). Переконавшись, що розрахунок зійшовся, можно
закрити Fluent і повернутися в Workbench. На рисунку 56 показаний графік
невязок розрахунку.

Рис. 56 - Графік невязок уточненого розрахунку

Зверніть увагу: Розрахунок виконується істотно довше через значно
зрослого числа сіткових елементів. А максимальне значення нев'язок
знаходиться на рівні 5 * 10-2 (що практично на порядок нижчим за
максимальне значення нев'язок на грубій сітці).
6. АНАЛІЗ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Крок 1. Порівняння результатів двох розрахунків, зручно проводити в
одному блоці постпроцесора. Для цього потрібно в Workbench в списку
компонентів знайти Results (результати) і помістити його на полі проекту
подвійним клацанням. Далі потрібно «підключити» результати розрахунків
до цього блоку. Для цього потрібно «схопити» елемент Solution першого
розрахунка, перенести його на елемент Results і «відпустити». При цьому
буде встановлено зв'язок. Потім аналогічним чином потрібно встановити
другу зв'язок (рис. 57).

Рис. 57 - Компонент Results, пов'язаний з двома розрахунками

Крок 2. Необхідно виконати порівняльний аналіз результатів. Для цього
потрібно зайти в постпроцесор, двічі клікнувши на елементі Results. При

цьому відкриється вікно постпроцесора CFD Post і в нього буде завантажено
результати обох розрахунків (рис. 58)

Рис. 58 - Вікно постпроцесора з двома розрахунковими моделями

Крок 3. Створюємо лінію уздовж осі OX для побудови графіка. Для
цього в головному меню вибираємо пункт:
Insert -> Location -> Line
і погоджуємося з ім'ям за умовчанням, натиснувши OK.
У вікні деталізації лінії встановлюємо параметри (рис. 59):
Point 1->

0

0

0

Point 2->

1

0

0

Line Type

Cut

і натискаємо Apply.

Рис. 59 - Додавання лінії Line 1

Крок 4. Создаѐм лінію уздовж осі OY для побудови графіка. Для цього в
головному меню вибираємо пункт:
Insert -> Location -> Line
і погоджуємося з ім'ям за умовчанням, натиснувши OK.
У вікні деталізації лінії встановлюємо параметри (рис. 60):
Point 1->

0

0

0

Point 2->

0

1

0

Line Type

Cut

і натискаємо Apply

Рис. 60 - Додавання лінії Line 2

Крок 5. Додаємо графік для перегляду розподілу параметрів потоку на
побудованих лініях:
Insert ->
Меню налаштування відображення графіків у вигляді даних складається
з декількох вкладок. Нижче описані настройки для відображення проекції
швидкості потоку на вісь OX по довжині каналу. Встановлюємо його
параметри у вікні деталізації на декількох вкладках:
Вкладка Data Series:
Location -> Line 1

Вкладка X Axis: Variable -> X
Вкладка Y Axis: Variable -> Velocity u (проекція швидкості Vx)
і натискаємо Apply.
При цьому отрісовивается графік швидкості уздовж осі X на лінії Line 1
отриманий в двох розрахунках (рис. 61).

Рис. 61 - Розподіл швидкості уздовж лінії Line 1
Далі потрібно відобразити розподіл параметрів по створеної лінії 2. Нижче описані
настройки для відображення проекції швидкості потоку на вісь OX по висоті каналу.
Встановлюємо його параметри у вікні деталізації на декількох вкладках:
Вкладка Data Series:
Location -> Line 2
Вкладка X Axis:
Variable -> Velocity u (проекція швидкості Vx)
Вкладка Y Axis:
Variable -> Y
І натискаємо Apply.
При цьому отрисовуеться графік швидкості уздовж осі Y на лінії Line 2 отриманий в
двох розрахунках (рис. 62). Також можуть бути отримані графіки інших параметрів, якщо
в поле Variable на вкладці Y Axis задавати Static Pressure, Static Temperature і т.п.

Рис. 62 - Розподіл швидкості уздовж лінії Line 2

7. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

Варіант 1

Завдання: Відобразити поле розподілу швидкостей і побудувати графіки
проекції швидкості потоку Vx уздовж осі ОХ для двох варіантів розрахунку
на сітці зі згущенням:
1) з використанням моделі турбулентності k-epsilon;

2) з використанням моделі турбулентності Spalart-Almaras.
Варіант 2

Завдання: Відобразити поле розподілу швидкостей і побудувати графіки
проекції швидкості потоку Vx уздовж осі ОХ для трьох розрахунків на сітці
зі згущенням:
1) з використанням моделі турбулентності k-epsilon Realizable;
2) з використанням моделі турбулентності k-omega;
3) з використанням моделі турбулентності Reynolds Stress.
Варіант 3

Завдання: Відобразити поле розподілу швидкостей і побудувати графіки
проекції швидкості потоку Vx уздовж осі ОY для двох розрахунків з
використанням моделі турбулентності k-epsilon Realizable:

1) на грубій сітці (без згущення);
2) на сітці зі згущенням
Варіант 4

Завдання: Відобразити поле розподілу швидкостей і побудувати графіки
проекції швидкості потоку Vx уздовж осей ОХ і ОY для двох розрахунків на
сітці зі згущенням:
1) без використання моделі турбулентності (Laminar);
2) з використанням моделі турбулентності k-omega.
Варіант 5

Завдання: Відобразити поле розподілу швидкостей і побудувати графіки
проекції короста потоку Vx уздовж осі ОХ для двох розрахунків з
використанням моделі турбулентності Reynolds Stress:

1) на грубій сітці (без згущення);
2) на сітці зі згущенням.
Варіант 6

Завдання: Відобразити поле розподілу швидкостей і побудувати графіки
проекції швидкості потоку Vx уздовж осі ОХ для двох розрахунків на точної
сітці: 1) з використанням моделі турбулентності k-epsilon Realizable; 2) з
використанням моделі турбулентності k-omega.
Варіант 7

Завдання: Відобразити векторне поле і побудувати графіки проекції
швидкості потоку Vx уздовж осей ОХ і ОY для двох розрахунків на сітці зі
згущенням: 1) з використанням моделі турбулентності k-omega (SST); 2) з
використанням моделі турбулентності Reynolds Stress.

Варіант 8

Завдання: Відобразити векторне поле і побудувати графіки проекції
швидкості потоку Vx уздовж осі ОХ на точної сітці зі згущенням для двох
розрахунків:
1) з використанням моделі турбулентності k-epsilon Realizable;
2) з використанням моделі турбулентності k-omega.
Варіант 9

Завдання: Відобразити векторне поле і побудувати графіки проекції
швидкості потоку Vx уздовж осі ОY для двох розрахунків з використанням
моделі турбулентності SpalartAlmaras
1) на грубій сітці (без згущення);

2) на точної сітці зі згущенням.
Варіант 10

Завдання: Відобразити векторне поле і побудувати графіки проекції
швидкості потоку Vx уздовж осі ОХ для двох розрахунків на сітці зі
згущенням:
1) з використанням моделі турбулентності k-epsilon;
2) з використанням моделі турбулентності k-omega.
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