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1 S lowo wstepu

Podczas tego projektu modelowalísmy przep lyw termiczny w zakrzywionej rurze.
Wykorzystalísmy do tego program ElmerGUI, który pozwoli l nam na wykorzys-
tanie siatki rury oraz dopasowanie parametrów do naszych potrzeb.

Woda wp lywa przez jedna końcówke rury z predkościa V=0.01m
s , traktujemy

ca ly proces jak przep lyw laminarny.

2 W laściwości przep lywu

Wewnetrzna średnica wynosi 0.01 m. Zewnetrzna średnica wynosi 0.02 m. Jest
zakrzywiona pod katem 135 stopni. Ciecz która przep lywa przez rure to woda
w temperaturze 350 K, czyli 76,85◦C

Figure 1: Na czerwono zaznaczono wp lyw wody do rury

Po za ladowaniu siatki z pliku curved pipe przystapilísmy do wprowadzania
równań, dodaniu materia lów oraz warunków brzegowych dla poszczególnych
elementów przep lywu.
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3 W laściwości p lynu

Model
Equation

Add
Name = Heat and Flow
Apply to Bodies = 1
Heat Equation

Active = on
Convection = Computed

Navier-Stokes
Active = on
Priority = 1
Edit Solver Setting

Linear System
Preconditioning = ILU1

Material
Add
Material library

Water (room temperature)
Apply to Bodies = 1

OK
Program ElmerGUI w sekcji ”Material” zawiera już wszystkie potrzebne

dane by w laściwie zamodelować przep lyw wybranego p lynu. Tzn., zawiera już
parametry takie jak gestość, temperaura czy pojemność cieplna.

Figure 2: Sekcja ukazujaca w laściwości dla wody
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4 W laściwości rury

Model
Equation

Add
Name = Just Heat
Apply to Bodies = 2
Heat Equation

Active = on
Convection = None

Material
Add
Material library

Iron (generic)
Apply to Bodies = 2

OK

5 Definiowanie warunków przegowych

W tym zadaniu mamy cztery różne warunki brzegowe:

• dop lyw ciep la (HotInflow)

• wewnetrzny antypoślizg (internal no-slip)

• odp lyw (outflow)

• zewnetrzna sta la temperatura (external fixed temperature)

Dop lyw ciep la (HotInflow)

Model
BoundaryCondition

Name = HotInflow
Heat Equation

Temperature= 350.0
Navier-Stokes

Velocity 1 = 0.0
Velocity 2 = 0.0
Velocity 3 = Variable Coordinate

Real MATC ”100.0*(1.0e-4-tx(0)2 − tx(1)2)”
Add
New
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Odp lyw (outflow)

Name = Outflow
Navier-Stokes

Use normal-tangential coordinate system = on
Velocity 2 = 0.0
Velocity 3 = 0.0

Add
New

Wewnetrzny antypoślizg (internal no-slip)

Name = NoSlip
Navier-Stokes

NoSlip Wall BC = on
Add

New

Zewnetrzna sta la temperatura (external fixed
temperature)

Name = Troom
Heat Equation

Temperature = 300.0
Add

Nastepnie za pomoca funkcji set boundary condition przypisalísmy odpowied-
nim zmiennym wartości brzegowe. Po wygenerowaniu plików możemy kliknać
w edytor pliku by zobaczyczć jak nasz dokument sif wyglada. Również z tego
miejsca można go edytować i wprowadzać zmiany w siatce.
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Figure 3: Zestawienie jak końcowo powinien wygladać plik wygenerowany dla
naszego projektu

Figure 4: Po uruchomieniu kompilowania
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Figure 5: Nie można uruchomić ParaView

6 Podsumowanie

Jak można zobaczyć nasz program  laduje sie poprawnie. Jednak pomimo usuniecia
wszystkich b ledów program nie generuje oczekiwanych wyników. Niestety wykres
również odbiega od za lożeń.

Niestety w internecie nie uda lo mi sie znaleźć odpowiedzi dlaczego nie można
przeprowadzić wizualizacji.
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