Obtékání auta s přítlačným
křídlem ve 2D
Úloha pro studenty středních škol

V rámci projektu:

Inovace odborného vzdělávání na středních školách zaměřené na využívání
energetických zdrojů pro 21. století a na jejich dopad na životní prostředí

Ing. František Lemfeld

1 Úvod
1.1 Prostředí Ansys Workbench

Kliknutím na ikonu

spustíme základní prostředí programu Ansys Workbench.
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1) v nabídce File můžeme otvírat, vytvářet a ukládat jednotlivé projekty
2) v levé části okna máme k dispozici nástroje pro analýzu, a to ve formě komplexních „balíčků“ a
jednotlivých komponent
3) schéma projektu je zatím prázdné
4) kolonka zpráv nás v tuto chvíli informuje o připravovaných událostech
1.2 Příprava projektu
Z nástrojů na analýzu vybereme „Fluid Flow (Fluent)“ (okno 2 z předchozího obrázku) a dvojklikem,
nebo přetažením myši do oblasti 3 se nám zobrazí zvolený projekt.

V okně projektu jsou zobrazeny jednotlivé součásti výpočtu:
1) Geometry – tvorba modelu pro numerickou simulaci
2) Mesh – tvorba výpočetní sítě v modelu
3) Setup – nastavení podmínek a způsobu řešení
4) Solution – samotný výpočet
5) Results – vyhodnocení výsledků

2. Tvorba geometrie
Dvojklikem na řádek Geometry se nám otevře okno programu DesignModeler.
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Pracovní plocha je rozdělena do 3 částí:
1) Strom modelu – historie provedených operací (zatím vidíme pouze základní roviny)
2) V okně se zobrazí detailní nastavení k jednotlivým funkcím
3) Okno modelu
Pro tvorbu geometrie ve 2D využijeme předdefinované body. Klikneme na ikonu bodu

a v nabídce detailního nastavení vybereme volbu Definition – From Coordinates File

Načteme soubor „body.txt“ kde jsou definovány body pomocí souřadnic

po načtení bodů se žluté políčko None změní na cestu k souboru.
Ve stromu modelu se objevil bod. Žlutý blesk značí neaktivní změny – pro aktivaci klikneme na
tlačítko Generate.

V okně modelu se objeví načtené body.

Vytvořené body využijeme pro konstrukci tvaru auta.
Ve stromu modelu vybereme rovinu XY a vytvoříme v ní novou skicu pomocí tlačítka

Po vytvoření skici se můžeme přepnout do záložky Sketching

Zde jsou k dispozici nástroje pro kreslení, úpravu, editaci a kótování skic.
Okno modelu srovnáme do roviny XY kliknutím na osu Z osového kříže:

V nabídce Settings nastavíme rastr. V Grid zaškrtneme Show a Snap, hlavní rozměr nastavíme na 100
mm (Major Grid Spacing).

Nyní můžeme dle bodů nakreslit základní tvar modelu auta pomocí přímek a rádiusů.

Přítlačné křídlo je tvořeno dvěma rádiusy. R4 = 25 mm, R5 = 12 mm.

Tvar auta tvoří hranici modelu. Protože nás zajímá oblast proudění okolo auta, musíme vytvořit také
vnější hranici modelu. Tu bude reprezentovat obdélník pokrývající oblast před a za autem (4 m na
obě strany, celková výška modelu 2,8 m).

V6 = 300 mm, V7 = 2500 mm, H8 = 4000 mm, H9 = 4000 mm
V tuto chvíli je skica hotova. Pro vytvoření plošného modelu klikneme v hlavní nabídce na ConceptSurface from sketches.

Jako Base objects vybereme skicu, potvrdíme a klikneme na Generate.

Výsledkem je vyplnění plochy skici a připravený 2D model.

Okno Designmodeleru můžeme zavřít.

3. Tvorba výpočetní sítě
Pokud se nyní podíváme na schéma projektu, vidíme, že v řádku Geometry došlo ke změně ikony na
zelenou šipku – indikuje připravenost modelu.

Nyní dvojklikem na Mesh spustíme program na tvorbu sítě. Rozvržení programu je stejné jako
v případě Designmodeleru.

Síť vytvoříme označením Mesh ve stromu modelu a kliknutím na Update.

Vytvoří se prvotní síť:

Jelikož je tato síť velmi hrubá, provedeme její zjemnění.
Nejprve provedeme zjemnění v celé oblasti sítě. Vybereme pravým tlačítkem Mesh – Insert a zvolíme
položku Sizing.

V nastavení funkce vybereme plochu modelu a nastavíme velikost Element Size na 150 mm

Výsledná síť:

Dále provedeme celkové zjemnění v oblasti okolo auta. K tomu nám poslouží také funkce Sizing.
Nejprve definujeme nový souřadný systém:

Souřadnice počátku: X = 1650 mm, Y = -1050 mm

Nyní vybereme znovu funkci Sizing, ovšem v kolonce Type změníme na Sphere of Influence.
Poloměr koule 3200 mm, Element Size 30 mm.

Pozici souřadného systému a velikost koule definujeme podle oblasti, kterou chceme zjemnit.
Aktuální nastavení můžeme sledovat v okně.

Následuje Update a zobrazení sítě:

Pro zjemnění v blízkosti hranice auta využijeme funkci Inflation.

Ve funkci musíme vybrat do Geometry plochu modelu a do Boundary postupně všechny části skici
auta. Options vybereme Total Thickness, počet vrstev 10 a maximální tloušťku 60 mm.

Zobrazení detailu sítě v oblasti křídla:

V aplikaci Meshing můžeme dále pojmenovat vstupy a výstupy z modelu. Hrana obdélníku před
autem bude „Vstup“, spodní hrana obdélníku „Vozovka“, horní „Vrsek“ a zadní „Výstup“.

Pojmenování se provádí výběrem hrany, pravé tlač. myši a Create Named Selection. Je nutné mít
zapnutý výběr pouze hran.

Zobrazení hran:

4. Nastavení numerické simulace
Klikneme na Setup:

Zobrazí se nám spouštěcí okno Fluentu:

Nastavení ponecháme (Serial) a dáme OK
V levé části okna se nachází jednotlivé záložky nastavení, vpravo je zobrazen model se sítí a pod ním
informace o načtených datech. Je možno též pracovat pomocí příkazového řádku.

Nejprve zkontrolujeme měřítko – Mesh – Scale

Můžeme měnit nastavení měřítka s ohledem na jednotky modelu.
V části Solver nastavíme nestacionární výpočet – Transient
Nyní se přepneme do záložky Models. Vybereme Viscous a nastavíme Standard k-e

V záložce Materials máme nastaven vzduch.

V záložce Boundary Conditions vidíme námi vytvořené pojmenované oblasti.

Implicitně jsou všechny podmínky nastaveny na wall.
Pro oblast vstupu vybereme podmínku velocity inlet.

Otevře se okno s nastavením vstupní rychlosti. V první záložce Momentum zadáme do kolonky
Velocity Magnitude 30 m/s. Ostatní hodnoty necháme výchozí.

Pro oblast výstupu vybereme podmínku pressure-outlet a ponecháme výchozí hodnoty. Stejnou
podmínku aplikujeme také na vršek modelu.

V oblasti vozovky ponecháme podmínku wall, ale pomocí tlačítka Edit upravíme nastavení (vytvoříme
pohybující se vozovku). Wall motion změníme na Mooving Wall a zadáme rychlost 30 m/s. Pohyb je
translační ve směru osy X.

Dále postoupíme do záložky Monitors. V průběhu výpočtu můžeme sledovat residua jednotlivých
rovnic. Upravíme kritéria všech rovnic na 1.10-4.

V záložce Solution Initialization nastavujeme počáteční hodnoty v řešené oblasti – necháme výchozí
hodnoty a dáme Initialize.

Záložka Calculation activities umožňuje nastavení autosave během výpočtu. Nastavíme na každých
100 časových kroků.

Poslední záložkou Run Calculations zpustíme samotný výpočet.
Velikost časového kroku nastavíme na 0,01 s a provedeme 500 kroků – dáme Calculate. Po dokončení
výpočtu můžeme dále pokračovat se zatrhnutím tlačítka Data Sampling for Time Statistics pro dalších
200 kroků.

5. Příklady výsledků
Rychlostní pole okamžité hodnoty:

Rychlostní pole pro časově středované hodnoty:

Tlakové pole

Turbulentní kinetická energie

