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Tiivistelmä
Työn tarkoituksena oli tutkia linja-auton kolmen erilaisen keula- ja perämallin
ilmanvastusta tietokoneavusteisen virtauslaskennan avulla. Näiden mallien tuloksia
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tutkittiin myös virtauslaskennan teoriaa ja tutustuttiin virtauslaskentaohjelmistoon.
Aihepiiri on vielä yleisellä tasolla melko tuntematon, joten työn oli myös tarkoitus
tarjota yksinkertaista tietoa ja ohjeita miten tietokoneavusteista virtauslaskentaa olisi
hyvä lähestyä.
Työssä käytettiin laskennan valmisteluun ja tulosten tarkasteluun ANSYS Workbench ohjelmistoa, jonka CFX-lisäosan avulla virtauslaskenta suoritettiin. Workbenchin ja
CFX:n avulla suoritettiin virtauslaskentaprosessin viidestä työvaiheesta neljä:
geometrian valmistelu, elementtiverkon luonti, esitietojen syöttäminen laskentaa varten
ja tulosten tarkastelu. Yksi vaihe eli itse laskenta suoritettiin Tieteen tietotekniikan
keskuksen supertietokoneen avulla. Tutkittavat ilmanvastusmallit saatiin Kabus Oy:ltä.
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vaikuttavat painejakaumat ja syntyvät virtaukset.
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ajoneuvon ulkopuolisia virtauksia. Työstä olisi tarkoitus olla hyötyä opiskelijoille sekä
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Abstract
The purpose of this thesis was to research the air resistance of three different bus
models with the help of computational fluid dynamics (CFD). Each bus model had
differently shaped front and rear. The results were compared with each other and then
the conclusions about good solutions were made. This thesis also included studying
some theory behind CFD. We also familiarized ourselves with CFD software used in
work. Theme is commonly quite unknown so one purpose of this thesis was also to
offer simple information and guidance on how to approach CFD.
Software used doing computations and examining results was called ANSYS
Workbench. Workbench also included an additional program called CFX which was
specialized in CFD. The whole CFD process included five phases. Four of them were
performed with Workbench and CFX: preparation of geometry, creation of element
mesh, inputting required information for computation and examining the results. The
phase of computation itself was executed on super cluster of IT Center for Science
(CSC). The researched models were gained from Kabus Inc.
The results were examined in last phase with ANSYS CFX-Post. Things under
investigation were distributions of pressure and air flow surrounding the vehicle. Every
model produced different figures which helped with drawing some conclusions.
As a conclusion CFD was noticed to be fast and cheap way to investigate the air flow
outside of a vehicle. Students and vehicle manufacturers should benefit from this thesis.
This thesis includes some confidential information that has been removed from the
public version of the thesis.
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Symboliluettelo
A

pinta-ala

w

virtausnopeus

ρ

virtausaineen tiheys

D

nopeusgradientti

p’

modifoitu paine

Cε1, Cε2, Cμ vakioita k-ε-turbulenssimallissa
cε1, cε2

Reynoldsin kuormitusmallin vakio

Re

Reynoldsin luku

τ

leikkausjännitys

υ

kinemaattinen viskositeetti

U

nopeuden vektori, Ux, y, z

u

nopeudenheilahtelujen komponentti turbulenttisessa virtauksessa

Γ

diffundoituvuus

ε

turbulenssin huojunnan vauhti

μ

dynaaminen viskositeetti

μt

turbulenttinen viskositeetti

σk

turbulenssimallin vakio k-yhtälössä

σε

turbulenssimallin vakio ε-yhtälössä

S

kontrollitilavuuden pinta

1 Johdanto
Työn tarkoituksena on tutkia erilaisten keula- ja perämallien muotojen vaikutusta linjaauton ilmanvastukseen virtauslaskennan avulla. Tutkittavia keula- ja perämalleja on
molempia kolme. Laskentoja tehtäessä kukin keula yhdistetään yhteen perään
koriputkella. Malleista on versiot pyörien kanssa sekä ilman pyöriä ja näin ollen
lasketettavia malleja kertyy yhteensä kuusi. Malleista tutkitaan painejakaumia ja
virtauksia, jonka jälkeen eri mallien tuloksia verrataan keskenään.
Työssä tutustutaan myös tietokoneavusteisen virtauslaskennan eli CFD-laskennan
(Computational Fluid Dynamics) teoriaan, tosin vain kokoonpuristumattomien
virtausten osalta. Yhtälöistä käsitellään vain tärkeimmät ja oleellisimmat laskennan
kannalta.
Laskenta suoritetaan ANSYS Workbench -ohjelmiston ja Espoossa sijaitsevan Tieteen
tietotekniikan keskuksen supertietokoneen avulla. Työssä tutustutaan näiden kahden
hyödyntämiseen ja toimintoihin virtauslaskennassa. Työn eri vaiheet käsitellään melko
yksityiskohtaisesti. ANSYS Workbenchin ja tämän virtauslaskentaan erikoistuneen
CFX-lisäosan hienoudet sekä supertietokoneen käyttö käsitellään melko laajasti etenkin
työn kannalta oleellisten toimintojen osalta.
Viimeiseksi tehdään vielä yhteenveto tuloksista ja pohditaan työn onnistuneisuutta ja
mahdollista työn eteenpäin kehittämistä. Työn tärkeimpänä tarkoituksena eri
muotomallien vertailun ohessa on antaa opastusta ANSYS Workbenchin sekä
supertietokoneen käyttöön ja hyödyntämiseen virtauslaskennassa.
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2 Virtauslaskennan perusteet
Virtauslaskenta tutkii nesteiden ja kaasujen liikettä ja käyttäytymistä erilaisissa
tilanteissa (Fluent, What is Computational Fluid Dynamics (CFD) from Fluent). Tässä
työssä käsitellään vain kokoonpuristumattomia virtauksia, koska kaikki tutkittavat
virtaukset tapahtuvat ajoneuvon ulkopuolella vapaassa virtauksessa. Kokoonpuristuvia
virtauksia ei synny työssä tutkittavassa tilanteessa, joten ne jätetään huomiotta.

2.1 Virtauslaskennan historiaa
Virtauslaskentaa alettiin harjoittaa 1960-luvulla, jolloin tiedemiehet alkoivat tutkia
aineiden virtauksia lähinnä yritysten tutkimus- ja kehitysosastoilla. 1970-luvun
puolivälin jälkeen taitotieto oli kasvanut tarpeeksi suureksi ja oli mahdollista alkaa
kehittää yleisiä virtauslaskentaratkaisuja. 1980-luvulla tietokoneiden kehittyessä myös
virtauslaskenta alkoi kehittyä nopeasti. Tietokoneita alettiin myös käyttää
monimutkaisempien virtauslaskentojen ratkaisemiseen.
Kun tietokoneet edelleen kehittyivät, oli mahdollista ottaa käyttöön myös virtausmallien
graafinen ja interaktiivinen esittäminen. Virtauslaskentaohjelmistojen toiminta perustui
erittäin monimutkaisiin ja epälineaarisiin matemaattisiin malleihin, joista saatiin yhtälöt
virtauslaskennan eri osa-alueiden iterointiin perustuvaan ratkaisemiseen. Nykyään
kaupalliset virtauslaskentaohjelmistot ovat melko yksinkertaisia ja helppokäyttöisiä.
Yksinkertaisia laskelmia on mahdollista suorittaa jo pienellä aiheeseen ja ohjelmistoon
tutustumisella.
Virtauslaskentaa pidetään nykyään tietokoneavusteisen mallintamisen osa-alueena ja
sitä käytetään lähes kaikilla teollisuuden sektoreilla. Alalla ammatikseen toimivat
henkilöt ovat edelleen hyvin korkeasti koulutettuja tutkijoita, jotka jatkavat aihealueen
kehitystyötä. (Mäkinen 2009, 8)
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2.2 Kokoonpuristumattomat virtaukset
2.2.1 Käsitteitä
Samoin kuin yleisesti mekaniikassa virtausnopeudella tarkoitetaan aikayksikössä
kuljettua matkaa. Virtausnopeus on vektori, mikä tarkoittaa, että sillä on suuruus, suunta
ja vaikutuspiste. Yksittäinen virtausnopeusvektori voidaan ajatella yksittäisen
massaosasen nopeutena virtaustilassa. Tällä tarkoitetaan differentiaalisen pienen
aineosasen nopeutta.
Virtaustila on alue, jossa virtauksia tutkitaan. Jos virtaustilan eri pisteisiin piirretään
nopeusvektorit, saadaan aikaiseksi virtauskenttä. Virtausaineen yksittäisten osien sijainti
määritellään koordinaateilla. Tasovirtauksissa käytetään yleensä suorakulmaisia
koordinaatteja, putkivirtauksissa sylinterikoordinaatteja ja erikoistapauksissa on
mahdollista käyttää pallokoordinaatteja.
Virtausviivat saadaan, kun nopeusvektoreiden vaikutuspisteet yhdistetään käyräparvilla
siten, että vektorit sivuavat käyriä. Virtausviivat havainnollistavat graafisesti hyvin
virtausta. Niissä ei ole taitteita, eivätkä ne leikkaa toisiaan. Tilanteessa, jossa
virtausviiva osuu kappaleeseen siten, että se jakaantuu kahtia kappaleen kärjessä ja
yhdistyy taas kappaleen jälkeen syntyviä jakaantumispisteitä kutsutaan etummaiseksi ja
takimmaiseksi patopisteeksi. Virtauspinnaksi kutsutaan kaikkien kappaletta
ympäröivien virtausviivojen yhdistelmää. (Myllysuo 2009, 9)
Pyörteetön eli laminaarinen virtaus tarkoittaa, että virtausaineen osaset ovat pelkästään
suoraviivaisessa liikkeessä eli translaatioliikkeessä siirtyessään virtaustilan läpi.
Pyörteinen eli turbulenttinen virtaus taas tarkoittaa tilannetta, jossa virtausaineen osaset
ovat myös kiertoliikkeessä eli rotaatiossa oman tai jonkin muun vertailuakselin ympäri.
Jos virtaus on ajasta riippumaton eli virtauskuva pysyy muuttumattomana, kyseessä on
stationäärinen virtaus. Jos taas virtaus on riippuva ajasta eli virtauskuva vaihtelee,
kyseessä on epästationäärinen virtaus. (Myllysuo 2009, 10)
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2.2.2 Perusyhtälöt
Perusyhtälöistä ensimmäisenä käsitellään jatkuvuusyhtälö. Esimerkkinä voidaan pitää
putkea, jonka läpi virtaa ainetta ja jonka poikkipinta-ala ei ole vakio, vaan sen
sisäpinnan paksuus vaihtelee putken eri kohdissa. Kokoonpuristumattomassa
virtauksessa putken läpi kulkeva tilavuusvirta pysyy koko ajan vakiona eli tilavuusvirta
on riippumaton putken poikkipinta-alasta. (Myllysuo 2009, 10) Tämä asia voidaan
todeta yhtälöllä 1:
V& = A1 ⋅ w1 = A2 ⋅ w2 = A3 ⋅ w3 = A ⋅ w = vakio

(1)

jossa A on poikkipinta-ala ja w virtausnopeus.
Perusyhtälöistä toisena käsitellään Bernoullin yhtälö eli energiayhtälö. Yhtälö on
nimetty sveitsiläisen matemaatikon Daniel Bernoullin (1700–1782) mukaan. Fysiikasta
tunnettua energian säilymisperiaatetta sovelletaan tässä ideaaliseen eli kitkattomana,
kokoonpuristumattomana ja stationäärisenä virtaavaan virtausaineeseen.
Ajatellaan virtausputki, jossa aine virtaa tilasta 1 tilaan 2 virtausputken ollessa täynnä
ainetta eikä energianvaihtoa tapahdu tilojen 1 ja 2 välillä. Kun Bernoullin yhtälöä
sovelletaan tällaiseen tapaukseen, voidaan laatia energiatase. (Myllysuo 2009, 10)
Energiatase näyttää taulukon 1 mukaiselta:
Taulukko 1: Energiatase
Potentiaalienergia
Paine-energia
Kineettinen energia

Tila 1

Tila 2

m ⋅ g ⋅ z1

m ⋅ g ⋅ z2

V ⋅ p1 =
m⋅

w12
2

m

ρ

⋅ p1

V ⋅ p2 =
m⋅

w22
2

m

ρ

⋅ p2
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Bernoullin yhtälö (2) saadaan muotoon

z+

p
w2
+
= vakio
ρ ⋅ g 2g

(2)

jossa z on korkeus, p paine, w nopeus, g normaalikiihtyvyys ja ρ aineen tiheys.
(Myllysuo 2009, 11) 1

2.2.3 Yhdenmuotoisuuslait
Tutkittavien virtausten suureiden vertailu tapahtuu yleensä dimensiottomien
tunnuslukujen avulla. Näitä lukuja on olemassa useita, mutta tässä työssä käsitellään
näistä luvuista ainoastaan Reynoldsin luku.
Luku on nimetty englantilaisen fyysikon Osborne Reynoldsin (1842–1912) mukaan,
joka ensimmäisenä esitti kyseisen tunnusluvun. Reynoldsin luku ilmaisee virtausosasten
vaikuttavien hitausvoimien ja viskositeettivoimien suhteen. Virtauksessa vaikuttavia
voimia ovat yleensä painevoima Fp, hitausvoima Fa ja kitkavoima Fr. Jos tarkastelussa
olevien kahden virtauksen tulee olla fysikaalisesti yhdenmuotoisia, täytyy virtaustilan
kahdessa vastinpisteessä näiden kolmen voiman suhteen olla sama. (Myllysuo 2009, 11)
Tämä voidaan todeta yhtälöllä 3:
F p1
Fp 2

=

Fa1 Fr1
=
Fa 2 Fr 2

(3)

Toisaalta Fr:n ja Fp:n geometrinen summa on sama kuin hitausvoima Fa, joten kahden
voimalajin suhteen vertaaminen riittää:

Fr1 Fa1
=
Fr 2 Fa 2

1

Alkuperäinen lähde: Bohl 1971, 53–55
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Newtonin leikkausjännitysaksiooma (yhtälö 4) määrittelee nesteiden dynaamisen
viskositeetin seuraavasti: laminaarisessa yhdensuuntaisvirtauksessa, jossa kohtisuoraan
virtaussuuntaa vastaan vallitsee lineaarinen nopeusgradientti D, syntyy seuraava
leikkausjännitys

τ =η ⋅D

(4)

jossa τ on leikkausjännitys, η dynaaminen viskositeetti ja D nopeusgradientti.

⎛ Δw x
D = lim Δy→0 ⎜⎜
⎝ Δy

⎞ dw x
⎟⎟ =
⎠ dy

Δwx = wx 2 − wx1
Kitkavoima Fr voidaan Newtonin leikkausjännitysaksiooman (yhtälö 4) mukaan
muokata seuraavanlaiseen muotoon:

Fr = A ⋅ τ = A ⋅ η ⋅

dw x
dy

(5)

tai myös muotoon

Fr = A ⋅ η ⋅

w
w
= L2 ⋅ η ⋅ = L ⋅ η ⋅ w
L
L

jossa L on karakteristinen pituus.
Hitausvoima Fa on Newtonin mekaniikan peruslain mukaan
Fa = m ⋅ a
tai saadaan myös muotoon

(6)
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Fa = ρ ⋅ V ⋅ a = ρ ⋅ L3 ⋅ a

jossa ρ on aineen tiheys.
Voimien suhteeksi saadaan siis

Fr1
L ⋅η ⋅ w
= 1 1 1
Fr 2 L2 ⋅η 2 ⋅ w2
Fa1
ρ ⋅ L3 ⋅ a
ρ ⋅ L3 ⋅ w 2 ⋅ L
ρ ⋅ L2 ⋅ w 2
= 1 31 1 = 1 13 12 2 = 1 12 12
Fa 2 ρ 2 ⋅ L2 ⋅ a 2 ρ 2 ⋅ L2 ⋅ w2 ⋅ L1 ρ 2 ⋅ L2 ⋅ w2
Kun suhteet asetetaan yhtä suuriksi ja supistetaan, saadaan seuraava dimensioton
riippuvuus kyseisten suureiden kesken:
L1 ⋅η1 ⋅ w1
ρ ⋅ L2 ⋅ w 2
= 1 12 12
L2 ⋅η 2 ⋅ w2 ρ 2 ⋅ L2 ⋅ w2

n1
ρ ⋅L ⋅w
= 1 1 1
n 2 ρ 2 ⋅ L 2 ⋅ w2
L1 ⋅ w1 ⋅ ρ1

η1

=

L2 ⋅ w2 ⋅ ρ 2

η2

Osamäärä η / ρ on tunnetusti kinemaattinen viskositeetti υ :

L1 ⋅ w1

υ1

Lauseke

L⋅w

υ

=

L2 ⋅ w2

υ2

on dimensioton Reynoldsin luku Re.

Re =

w⋅ L

υ

(7)
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Kertomalla nopeus ja karakteristinen pituus ja jakamalla tämä kinemaattisella
viskositeetilla saadaan siis Reynoldsin luku Re. Kaksi virtausta ovat yhdenmuotoiset,
kun kappaleet, joiden muotojen mukaan (ympäri tai läpi) virtaus tapahtuu, ovat
yhdenmuotoisia ja toisiaan vastaavien arvojen avulla muodostetut Reynoldsin luvut ovat
yhtä suuret. Reynoldsin luvun suuruuden perusteella voidaan myös päätellä: onko
tutkittava virtaus laminaarista vai turbulenttista. Esimerkiksi pyöreissä putkissa virtaus
on laminaarista, jos Reynoldsin luku on pienempi kuin 2320. Jos luku on suurempi kuin
4000, putkessa esiintyy turbulenttista virtausta. (Myllysuo 2009, 11–14; Mäkinen 2009,
12) 2

2.3 Kappaleen ulkopuolinen virtaus
Kappaleen ulkopuolella tapahtuvassa virtauksessa esiintyy kolme erilaista virtaustilaa.
Nämä ovat hidas, alikriittinen ja ylikriittinen virtaus. Reynoldsin luku kuvaa, mitä
virtausmuotoa kulloinkin esiintyy. Rajakerroksella tarkoitetaan ohutta kerrosta
kappaleen ja vapaan virtauksen välissä, kerros jonka paksuudella virtausaineen nopeus
kasvaa nollasta (kappaleen pintaan tarttunut virtausaine) vapaan virtauksen nopeuteen.
Rajakerroksessa nopeudenmuutos on siis hyvin jyrkkä, joten siinä esiintyy suuri
kitkaleikkausjännitys Newtonin leikkausjännityslain (yhtälö 4) mukaan. (Myllysuo
2009, 14–15)
Hitaassa virtauksessa pyörteitä ei esiinny ja virtaviivat yhtyvät kappaleen takana.
Alikriittisessä virtauksessa rajakerros on laminaarinen ja se irtoaa suurin piirtein
suurimman halkaisijan eli meridiaanin kohdalla. Kappaleen takana on suuri, pyörteinen
alue, jossa on alipaine. Ylikriittisessä virtauksessa rajakerros on turbulenttinen ja se
irtoaa meridiaanin takana. Kappaleen takana on pieni ylipaine. Pyörrealue on
huomattavasti pienempi kuin laminaarisen rajakerroksen tapauksessa. (Myllysuo 2009,
15)
Rajakerroksessa tapahtuvista nopeudenmuutoksista aiheutuu leikkausjännityksiä. Kun
kaikkien leikkausjännitysten virtaussuunnan mukaiset komponentit lasketaan yhteen
koko kappaleen pinnalla, saadaan kitka- eli pintavastus. Paine- eli muotovastus saadaan,
kun kaikkien ulkopuolisten virtausten virtaussuunnassa vaikuttavat voimat lasketaan
2

Alkuperäinen lähde: Bohl 1971, 85–86
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yhteen. Todellisessa virtauksessa kappaleen etupintaan vaikuttaa suurempi painevoima
kuin takapintaan, jonka vuoksi syntyy paine-ero, joka aiheuttaa muotovastuksen. Tämä
voidaan laskea yhtälön 8 mukaan

FwD = c D ⋅

ρ
2

⋅ w∞2 ⋅ ASt

(8)

jossa cD on muotovastuskerroin ja ASt kappaleen otsapinta-ala. (Myllysuo 2009, 15–16)

2.4 Virtauslaskennan sovellutuksia

Virtauslaskentaa käytetään nykyisin hyväksi lähes kaikkialla teollisuudessa.
Tietokonesimuloinnilla vältetään turhia käytännön kokeita, kun kaikkia prototyypin osia
ja malleja ei tarvitse testata käytännössä. Aerodynamiikkaa tutkittaessa tietokoneilla
tehtävällä simuloinnilla pystytään korvaamaan kalliimmat ja monimutkaisemmat
tuulitunnelikokeet, jonka vuoksi siihen onkin yleisesti siirrytty.
Virtauslaskentaa on sovellettu jo pitkään lentokoneiden aerodynamiikan tutkimisessa.
Tutkinnan kohteina olivat lentokoneen noste, vastus- ja sivuttaisvoimat, joiden avulla
voitiin päätellä tarvittava moottoriteho, rahtikapasiteetti sekä polttoaineen kulutus.
Autoteollisuudessa virtauslaskenta on myös erittäin suosittua. Simuloitavia kohteita
ovat esimerkiksi ajoneuvon ulkopuoliset virtaukset, ilmastoinnin virtaukset ajoneuvon
sisäpuolella, pakokaasujen virtaukset ja polttomoottorin palotapahtuma. (Mäkinen 2009,
10)
Sovelluskohteita on lukuisia. Lääketieteessä voidaan simuloida veren virtausta
verisuonissa. Prosessiteollisuudessa voidaan tutkia muun muassa kemiallisia reaktioita
palamisprosesseissa. Rakennusteollisuudessa virtauslaskentaa voidaan käyttää hyväksi
huoneistojen ilmastoinnin suunnittelussa ja elektroniikkateollisuudessa pystytään
tutkimaan piirilevyjen lämmönjohtumista. (Mäkinen 2009, 11)
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3 CFD-laskennan perusteet

3.1 CFD-laskennan teoria

3.1.1 Navier-Stokesin yhtälöt

1800-luvun alussa kehitetyt Navier-Stokesin yhtälöt toimivat virtauslaskennan
perustana. Nämä osittaisdifferentiaaliyhtälöt kuvaavat ajankohdan, lämmön ja massan
siirtymiä. Niillä ei ole yleisesti tunnettua analyyttistä ratkaisumallia, mutta ne pystytään
ratkaisemaan numeerisesti. (Myllysuo 2009, 19)
Kun otetaan huomioon kaikki osatekijät eli aikamääreet ja epäsuorat siirtotermit
suodatetuissa yhtälöissä, voidaan Navier-Stokes-yhtälö kirjoittaa lopulta muotoon
∂ ( ρτ ij )
∂ ( ρ U i ) ∂ ( ρU i U j )
∂ 2U i
∂p
+
=−
+μ
−
∂t
∂x j ∂x j
∂x j
∂xi
∂x j

(9)

jossa U on nopeuden vektori, p paine, τ leikkausjännitys ja ρ tiheys.
Määrittelyjoukko voidaan jakaa verkotuksen avulla pienempiin kontrollitilavuuksiin,
jolloin pystytään käyttämään numeerista ratkaisumallia. Yhtälöt integroidaan jokaisen
kontrollitilavuuden yli siten, että tutkittava suure (massa, energia, momentti jne.) on
kaikissa tilavuuksissa diskreetissä muodossa. (Myllysuo 2009, 20)
Elementissä kontrollitilavuuden määräävät pinnat, jotka ympäröivät jokaista solmua.
Laskentapisteet sisältävät kaiken tiedon virtauksen ominaisuuksista sekä ratkaisun
muuttujista. Karteesisilla koordinaateilla voidaan massan, momentin ja passiivisen
skalaarin yhtälöt esittää seuraavasti:
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∂ρ
∂
(ρU j ) = 0
+
∂t ∂x j

(10)

∂
( ρU i ) + ∂ (ρU jU i ) = − ∂P + ∂
∂xi ∂x j
∂t
∂x j

⎛
⎛
∂U j
⎜ μ ⎜ ∂U i +
eff ⎜
⎜
∂xi
⎝ ∂x j
⎝

⎛
⎛
∂
( ρφ) + ∂ (ρU j φ) = ∂ ⎜⎜ Γ eff ⎜⎜ ∂φ
∂t
∂x j
∂x j ⎝
⎝ ∂x j

⎞⎞
⎟⎟ + Sφ
⎟⎟
⎠⎠

⎞⎞
⎟⎟
⎟⎟
⎠⎠

(11)

(12)

joissa μeff on tehollinen viskositeetti ja Γeff tehollinen diffundoituvuus.
Jotta joitain tilavuusintegraaleja voidaan muuntaa pintaintegraaleiksi, on edellä olevissa
yhtälöissä otettu myös Gaussin hajontateoreema huomioon. Aikaderivaatat voidaan
jättää huomiotta, jos kontrollitilavuudet eivät muutu ajan suhteen. Tällöin yhtälöt
saadaan muotoon:

d
ρdV + ∫ ρU j dn j = 0
dt V∫
s

(13)

⎛ ∂U i ∂U j
d
+
=
−
+
ρU
dV
ρU
U
dn
Pdn
μ
i
∫s j i j ∫s j ∫s eff ⎜⎜ ∂x j + ∂xi
dt V∫
⎝

∫S

Ui

dV

⎞
⎟dn j +
⎟
⎠

(14)

V

⎛ ∂φ
d
+
=
ρφdV
ρU
φdn
Γ
∫s j j ∫s eff ⎜⎜ ∂x j
dt V∫
⎝

⎞
⎟dn j + S φ dV
∫
⎟
V
⎠

(15)

joissa V ja s kuvaavat tässä järjestyksessä tilavuuden ja pinnan integroinnin alueita ja dni
on ulkopinnan normaalivektorin karteesinen differentiaalikomponentti.
Ensimmäisenä vaiheena näiden differentiaaliyhtälöiden numeerisessa ratkaisussa on
muuntaa jokainen termi diskreettiin muotoon, jolloin saadaan luotua rinnakkaisyhtälöt
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linearisoiduista algebrallisista yhtälöistä. Integraaliyhtälöiden diskreetiksi muodoksi
saadaan täten:

⎛ ρ − ρo
V ⎜⎜
⎝ Δt

⎞
⎟⎟ + ∑ (ρU j Δn j )ip = 0
⎠ ip

⎛ ρU i − ρ oU io
V ⎜⎜
Δt
⎝

⎞
⎟⎟ + ∑ m& ip (U i )ip = ∑ (PΔΔi )ip +
ip
⎠ ip

⎛
⎛
∂U j
⎜ μ ⎜ ∂U i +
∑
eff ⎜
⎜
∂xi
ip
⎝ ∂x j
⎝

⎛ ρφ − ρ o φ o
V ⎜⎜
Δt
⎝

(16)

⎞
⎞
⎟ Δn j ⎟ + SU V
i
⎟
⎟
⎠
⎠ ip

⎛
⎞
⎞
∂φ
⎟⎟ + ∑ m& ip φip = ∑ ⎜ Γ eff
Δn j ⎟ + S φV
⎜
⎟
∂x j
ip ⎝
⎠ ip
⎠ ip

(17)

(18)

joissa V on kontrollitilavuus, Δt aikayksikkö, Δn j diskreetti ulkopinnan vektori,
alaindeksi ip merkitsee integrointipisteessä laskemista ja yhteenlaskumerkit tarkoittavat
koko kontrollitilavuuden yli laskemista integrointipisteissä. Yläindeksi o tarkoittaa
vanhaa aikatasoa. Suure m& ip tarkoittaa diskreettiä massavirtaa kontrollitilavuuden
pinnan läpi. Tämä voidaan laskea yhtälön (19) mukaan
m& ip = (ρU j Δn j )ip

(19)

(Myllysuo 2009, 19–22) 3

3.1.2 k-epsilon-yhtälö

k-ε-yhtälöä käytetään yleisesti turbulenssin mallintamisessa sen vakauden ja hyvän
tuloksia ennustavan tarkkuuden vuoksi. Yleissimulaatioissa se tarjoaa tarkkuuden ja
laskennan monimutkaisuuden osalta hyvän kompromissin.
______________________________________________________________________
3

Alkuperäinen lähde: Discretization of the Governing Equations, Ansys Release 11.0.
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k tarkoittaa turbulenssin kineettistä energiaa, joka määritellään nopeudenheilahtelujen
vaihteluina. Sen yksikkönä voi olla esimerkiksi m2/s2. ε tarkoittaa turbulenssin
pyörrehäviötä eli nopeutta, jolla nopeudenheilahtelut häviävät. Yksikkönä on k:n
yksikkö jaettuna aikayksiköllä eli esimerkiksi m2/s3. (Mäkinen 2009, 15)
k-ε-mallin jatkuvuusyhtälö on muotoa:
∂ρ
+ ∇ • ( ρU ) = 0
∂t

(20)

ja momenttiyhtälöksi saadaan:
∂ρU
T
+ ∇ • (ρU ⊗ U ) − ∇ • (μ eff ∇U ) = −∇p '+∇ • (μ eff ∇U ) + B
∂t

(21)

jossa B on kappaleen voimien summa ja p’ modifoitu paine, joka saadaan yhtälöstä
(22):

p' = p +

2
2
ρk + μ t ∇ ⋅ U
3
3

(22)

jossa μ t on turbulenssin viskositeetti. k-ε-malli perustuu pyörreviskositeettimalliin,
jossa pätee

μ eff = μ + μ t

(23)

k-ε-mallissa oletetaan, että turbulenssin viskositeetti on yhteydessä turbulenssin
kineettiseen energiaan ja häviämiseen yhtälön (24) mukaisesti:

μt = Cμ ρ

jossa C μ on vakio.

k2

ε

(24)
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k:n ja ε:n arvot saadaan suoraan turbulenssin kineettisen energian ja häviämisen tason
differentiaaliyhtälöistä:
⎡⎛
μ
∂ (ρk )
+ ∇ • (ρUk ) = ∇ • ⎢⎜⎜ μ + t
∂t
σk
⎣⎝

⎞ ⎤
⎟⎟∇k ⎥ + Pk − ρε
⎠ ⎦

(25)

⎡⎛
μ
∂ (ρε )
+ ∇ • (ρUε ) = ∇ • ⎢⎜⎜ μ + t
∂t
σε
⎣⎝

⎞ ⎤ ε
⎟⎟∇ε ⎥ + (C s1 Pk − C s 2 ρε )
⎠ ⎦ k

(26)

joissa Cs1, Cs2, σk ja σε ovat vakioita. Pk on viskoosi- ja nostovoimista johtuva
turbulenssin kehitys, joka saadaan yhtälön (27) mukaan:
2
Pk = μ t ∇U • (∇U + ∇U T ) − ∇ • U (3μ t ∇ • U + ρk ) + Pkb
3

(27)

Kokoonpuristumattomien virtausten tapauksissa ∇ • U on pieni. (Myllysuo 2009, 22–
23; Mäkinen 2009, 15) 4

3.1.3 Reynoldsin kuormitusmalli

ANSYS CFX käyttää monia turbulenssimalleja, joista yksi on Reynoldsin
kuormitusmalli. Kun Reynoldsin luku on korkea ja virtausaineen inertiavoimat kasvavat
merkittäviksi viskositeettivoimiin verrattuna, alkaa virtauksessa esiintyä turbulenssia.
(Myllysuo 2009, 24)
ε-yhtälö toimii Reynoldsin kuormitusmallin perustana Ansys CFX:ssä. Reynoldsin
kuormitussiirtymät ratkaistaan CFX Solverissa yhtälön (28) mukaan:

4

Alkuperäinen lähde: ANSYS CFX-Solver Theory Guide 2006, 75–76
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(

)

∂ρu ⊗ u
+ ∇ • ρU ⊗ u ⊗ u
∂t
⎛
⎛⎛
k2
2
= ⎜ P + φ + ∇ • ⎜⎜ ⎜⎜ μ + c s ρ
⎜
ε
3
⎝⎝
⎝

(28)

⎞
⎞ 2
⎞
⎟⎟∇u ⊗ u ⎟ − δρε ⎟
⎟ 3
⎟
⎠
⎠
⎠

joka on mahdollista esittää myös yhtälön (29) muodossa:

(

)

(

)

∂
∂
ρu i u j +
U k ρu i u j = Pij + φij +
∂t
∂x k

∂
∂x k

⎡⎛
k2
2
⎢⎜⎜ μ + c s ρ
ε
3
⎢⎣⎝

⎞ ∂u i u j ⎤ 2
⎟⎟
⎥ − δij ρε
⎠ ∂x k ⎥⎦ 3

(29)

jossa φij on paineen ja jännityksen vastaavuussuhde ja P painetermi, joka saadaan
yhtälön (30) mukaan:

(

P = − ρ u ⊗ u (∇U ) + (∇U )u ⊗ u
T

)

(30)

Kun yksittäiseen jännitysyhtälöön ilmaantuu turbulenssihäviötä, ε-yhtälöä tarvitaan
edelleen:
∂ ( ρε ) ∂
( ρU k ε ) = ε (c ε1 P − c ε 2 ρε ) + ∂
+
∂t
∂x k
k
∂x k

⎡⎛
μt
⎢⎜⎜ μ +
σε
⎣⎝

⎞ ∂ε ⎤
⎟⎟
⎥
⎠ ∂x k ⎦

(31)

Ansys CFX:ssä Reynoldsin kuormitusmalli ratkaistaan anisotrooppisena
hajaantumisena. Kyseisessä tapauksessa ratkaistaan yhtälö (32):

(

)

(

∂
∂
ρ ui u j +
U k ρ ui u j
∂t
∂x k

⎛
∂
= ⎜ Pij + φij +
⎜
∂xk
⎝
Näin ε-yhtälöksi saadaan:

)

⎞
⎡⎛
k
⎞ ∂ ui u j ⎤ 2
⎢⎜ μδ kl + cs ρ uk ul ⎟
⎥ − δ ij ρε ⎟
⎟
ε
⎠ ∂xl ⎥⎦ 3
⎢⎣⎝
⎠

(32)
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∂ (ρε ) ∂
(ρU k ε ) = ε (cε 1 P − cε 2 ρε )
+
∂t
∂x k
k

+

∂
∂xk

⎡⎛
k
⎞ ∂ε ⎤
⎢⎜ μδ kl + cε ρ uk ul ⎟
⎥
ε
⎠ ∂xl ⎦
⎣⎝

(33)

(Myllysuo 2009, 24– 25) 5

3.2 Tilavuusmenetelmä
ANSYS CFX käyttää virtauslaskennan menetelmänä tilavuusmenetelmää (Finite
Volume Method). Tämä tarkoittaa, että tutkittava alue jaetaan alivyöhykkeisiin eli
kontrollitilavuuksiin. Integraalimuodossa olevat säilyvyysyhtälöt sijoitetaan solun
määrittelemään kontrollitilavuuteen. Nämä solut ovat 3D-muodossa pääasiassa
tetraedrejä, heksaedrejä ja prismoja. Yhtälöt diskretisoidaan soluille ja ratkaistaan
iteratiivisesti kaikille kontrollitilavuuksille. (Mäkinen 2009, 13)
Tasaisen kokoonpuristumattoman virtauksen massan säilyvyyden jatkuvuusyhtälö
saadaan seuraavaan integraalimuotoon:

∫ V ⋅ nˆ dS = 0
s

(34)

S on kontrollitilavuuden pinta, jonka yli integrointi tapahtuu ja n̂ on pinnan ulospäin
suuntautuva normaali. Tämä tarkoittaa myös sitä käytännössä, että tilavuusvirta
kontrollitilavuuden sisään on nolla. Kuviossa 1 on suorakulmainen solu.

______________________________________________________________________
5
Alkuperäinen lähde: The Reynolds Stress Model, Ansys Release 11.0.
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Kuvio 1: Suorakulmainen kaksiulotteinen solu (Bhaskaran & Collins, 5)
Kuvion 1 mielivaltaisella pinnalla (face) i oleva nopeus saadaan yhtälöstä (35):
Vi = u i iˆ + vi ˆj

(35)

Kun massan säilyvyyslaki (34) sijoitetaan solun määrittelemään kontrollitilavuuteen,
saadaan
− u1 Δy − v 2 Δx + u 3 Δy + v 4 Δx = 0

(36)

joka on solun diskretisoitu jatkuvuusyhtälö. Tämä vastaa kontrollitilavuuteen tulevan
massavirran summaa, joka on nolla eli solun massa säilyy. Pintojen yksittäiset arvot
(esimerkiksi v1 , u 2 , ...) saadaan selvitettyä interpoloimalla vierekkäisten solujen
solmupisteiden (cell center) arvoista.
Diskretisoidut yhtälöt liikkeen ja energian säilyvyyslaeille voidaan johtaa samaan
tapaan. Laskennassa pyritään siis sellaiseen ratkaisuun, jossa vaikuttavat suureet
jokaisella solulla säilyvät. Tuloksena saadaan likiarvo kaikista alueen solmupisteen
muuttujista. Näiden avulla on mahdollista tarkastella kokonaisvaltaisesti virtauksen
luonnetta. (Mäkinen 2009, 13–14; Bhaskaran & Collins, 5)
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4 Työssä käytetyt ohjelmistot

4.1 ANSYS Workbench ja CFX
Tärkein ja eniten käytössä ollut ohjelma työtä tehtäessä oli ANSYS-ohjelmiston versio
11.0. Ohjelmistosta oli työtä aloitettaessa ilmestynyt myös versio 12.0, mutta
lisenssiongelmien vuoksi oli lopulta pakko käyttää vanhempaa versiota 11.0. Ohjelman
runkona toimii ANSYS Workbench ja sen CFX-lisäosa mahdollistaa virtauslaskennan
osuuden toteuttamisen. Workbenchin pääsivulta eli Project-välilehdeltä (kuvio 2) voi
avata uuden työvaiheen ja siirtyä eri työvaiheisiin, kuten DesignModeleriin tai
Meshingiin. Tällä sivulla voi myös tallentaa kaikki vaiheet.

Kuvio 2: ANSYS Workbenchin Project-välilehti
Tieteen tietotekniikan keskus CSC:ltä haettiin aluksi eri lomakkeilla luvat ohjelmiston
käyttöön sekä myös laskenta-aikaan supertietokoneille. Kun luvat olivat kunnossa, oli
mahdollista saada omat henkilökohtaiset tunnukset CSC:n internet-sivuille. Sieltä pystyi
sitten lataamaan ANSYS-ohjelmiston TAMKin autolaboratorion koneelle, jonka tiedot
oli alun perin CSC:lle ilmoittanut. Koneella tuli olla kiinteä IP-osoite, jotta
ohjelmistolisenssin kanssa ei tulisi häiriöitä. Ongelmatilanteissa apua oli mahdollista
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kysyä CSC:n henkilökunnalta. Normaaleissa ongelmatilanteissa apua sai Esko
Järviseltä, lisenssiongelmien kanssa auttoi Reijo Lindgren.

4.2 SSH Secure Shell Client
SSH Secure Shell Clientin avulla voitiin muodostaa suojattu yhteys CSC:n
supertietokoneen ja TAMKin tietokoneen välille. Kirjautumiseen vaaditaan käytettävän
palvelimen osoite sekä CSC:n tunnukset. Käyttöjärjestelmänä on Linux ja komennot
clientilla täytyy antaa sen mukaan. Tiedostojen siirtäminen onnistuu ohjelmalla
molempiin suuntiin. Jotta laskenta saadaan käyntiin, täytyy supertietokoneelle lähettää
ensin laskentaan vaadittavat tiedostot. Kun laskenta on valmis, supertietokoneelta voi
ladata tulostiedostot omalle koneelle.
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5 Työn eri vaiheet

Työvaiheet voidaan jakaa viiteen osaan: geometrian luonti, ilmatilan verkotus,
esitietojen syöttäminen laskentaa varten, itse laskenta sekä tulosten tarkastelu. Näistä
kaikki vaiheet on mahdollista suorittaa ANSYS Workbench -ohjelmalla ja tämän CFX
lisäosalla. Tässä työssä kyseisellä ohjelmalla suoritettiin kaikki muut vaiheet paitsi
laskenta, joka suoritettiin Tieteen tietotekniikan keskuksen eli CSC:n supertietokoneen
avulla.

5.1 Laskentaan valmistavat vaiheet

5.1.1 Geometrian valmistelu
Geometrian muokkamiseen käytetään ANSYS Workbenchissä DesignModeler-osiota.
Tämä käynnistyy Workbenchin Project-välilehdeltä valitsemalla sivun vasemmasta
laidasta New geometry. ANSYSin DesignModelerissa voi joko itse luoda geometrian tai
sitten siihen voi tuoda jollain muulla ohjelmalla luodun geometrian. Tässä työssä
valmiit kappaleet saatiin Kabusilta. Ohjelmaan ne voi tuoda Import External Geometry
File… -toiminnolla. Ohjelma antaa tässä vaiheessa myös muutamia vaihtoehtoja siitä,
miten se käsittelee kappaletta (kuvio 3). Kolmannen mallin keulassa oli alun perin
itseään leikkaavaa geometriaa, mutta muuttamalla Simplify Topology -asetukseen
valinnaksi Yes, ohjelma teki kappaleesta yhtenäisen ja viasta päästiin eroon. Muiden
mallien kanssa ei muutoksia valintoihin tarvinnut tehdä.
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Kuvio 3: Asetukset ulkoista geometriaa tuotaessa
Koska tässä työssä tutkitaan kappaleen ulkopuolisia virtauksia, täytyy kappaleen
ympärille luoda alue, jossa virtaukset liikkuvat. Tämän alueen voi luoda Enclosuretyökalulla. Enclosure-työkalu luo kappaleen ympärille ”jäädytetyn” laatikon, jonka
koon voi määritellä laatikkoa luodessa. Aluksi kannattaa luoda tarkoituksella liian iso
laatikko, koska siitä voi myöhemmin leikata ylimääräiset tilavuudet pois Slice ja
Delete/Cut Material työkaluilla. Delete ja Cut Material valinnat löytyvät Body
Operation -työkalun valinnoista. Ennen kuin Slice-toimintoa voi käyttää, täytyy alue
jakaa osiin esimerkiksi Plane-työkalulla ja kaikki solidit tulee olla jäädytetty Freezetyökalulla.
Tässä työssä laatikko mitoitettiin siten, että maavaraksi tuli 300 mm, mallin taakse jäi
tilaa 4000 mm, sivuille 1800 mm ja päälle noin 1300 mm. Kuviossa 4 näkyy, kuinka
laatikosta aiotaan leikata kappaleen alta ylimääräinen osa pois Delete-työkalulla, kun
ensin on käytetty Plane, Freeze ja Slice -toimintoja. Kaikki toiminnot toteutetaan aina
painamalla Generate-painiketta.
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Kuvio 4: Ylimääräisen tilavuuden poistaminen Delete-toiminnolla
Viimeiseksi tässä vaiheessa täytyy poistaa itse tutkittava kappale aiemmin luodun
laatikon sisältä Delete-työkalulla, jolloin jäljelle jää vain yksi solidi eli ympärillä oleva
laatikko (kuvio 5). Lopuksi kannattaa tallentaa valmis geometria joko DesignModelerin
kautta tai Workbenchin Project-välilehdeltä.

Kuvio 5: Valmiissa geometriassa jäljellä on ainoastaan kappaleen ympärillä oleva aine
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5.1.2 Elementtiverkon luonti
Kun geometria on valmis, pystyy Workbenchin Project-välilehdeltä valitsemaan
vaihtoehdon New Mesh. Tämä painike avaa Workbenchiin Meshing-välilehden.
Aukeavan ikkunan oikeaan laitaan aukeaa Meshing Options -valikko, josta pystyy
valitsemaan verkotustyylin ja fysiikkamallin. Tässä tapauksessa verkotustyyliksi
valittiin CFX-Mesh ja fysiikkamalliksi CFD. Valintojen jälkeen Workbench avaa
automaattisesti CFX-Mesh-välilehden. Kappaleen saa näkyviin lisäämällä Geometryvalikon alta löytyvää Transparency-arvoa.
Kappaleen verkotus vaikuttaa olennaisesti laskennan tarkkuuteen. Mitä pienemmät
elementtikoot määrittää, sitä tarkemmat ovat tulokset. Koska tietokoneen rajallinen
muisti kuitenkin rajoittaa elementtien lukumäärää, kannattaa verkotus luoda siten, että
tärkeimmillä alueilla, kuten kappaleen pinnan läheisyydessä ja kaarevilla osuuksilla, on
tarkempi verkko kuin kauempana kappaleesta.
Ohjelma suorittaa verkotuksen automaattisesti annettujen asetusten perusteella.
Elementtien koon määritykseen tarvittavat valikot ovat Spacing-valikon alta löytyvät
Default Body Spacing ja Default Face Spacing. Arvot annetaan millimetreinä. Default
Body Spacing -valikosta voi määrittää tilavuuselementin suurimman koon (Maximum
Spacing). Kuviossa 6 näkyy CFX-Meshin rakennepuu ja työssä käytetty Body Spacing arvo. Tämä arvo on oletusarvona noin 5 % kappaleen suurimmasta mitasta, mutta
tarkempia tuloksia varten arvoa pienennettiin yli seitsemän kertaa pienemmäksi.
Huomioitavaa on myös, että mallit olivat mittakaavassa 1:10.
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Kuvio 6: CFX-Meshin rakennepuu ja Body Spacing -valinta
Default Face Spacing -valikosta (kuvio 7) pystyy määrittämään elementin reunan
minimi- ja maksimikoot (Minimum/Maximum Edge Length). Samasta valikosta pystyy
lisäksi määrittämään asteina, kuinka tarkasti kappaleen kaarevat osuudet verkotetaan
(Angular Resolution), miten isolle alueelle tehdään samankokoiset elementit, kuin itse
kappaleen pinnalle (Radius of Influence) sekä kuinka nopeasti elementtien koko
palautuu normaaliin kulmien tihennetyn verkon jälkeen (Expansion Factor). Radius of
Influencen ja Expansion Factorin arvoja ei muutettu oletusarvoista, muita arvoja
pienennettiin tarkemman verkotuksen aikaansaamiseksi.

Kuvio 7: Face Spacing -valikko ja työssä käytetyt arvot
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Muita muutettavia asioita verkotuksen valintoihin työssä löytyy Inflation, Proximity ja
Options -valikoista. Inflation-valikosta (kuvio 8) löytyy Number of Inflated Layers,
joka määrittää montako kerrosta tarkkaan ja symmetrisesti tehtyjä elementtejä tulee
seinien läheisyyteen. Saman valikon Expansion Factor vaikuttaa siihen, kuinka nopeasti
näiden kerrosten paksuus kasvaa, kun siirrytään kauemmaksi seinästä. Expansion
Factorien arvot tulee olla välillä 1,0 - 1,5. (Inflation, ANSYS Release 11.0, CFX-Mesh
Help)

Kuvio 8: Inflation-valikko ja työssä käytetyt arvot
Proximity-valikon (kuvio 9) asetuksilla on mahdollista saada tiheämpi verkko kulmien
ja toisiaan lähellä olevien pintojen alueelle. Options-valikosta voi valita tekniikan
pintojen verkotukselle. Vaihtoehtoina ovat Delaunay ja Advancing Front. Delaunay on
nopeampi verkotustapa, mutta Advancing Front -tekniikka voi tuottaa jossain
tapauksissa parempilaatuisen verkon. Advancing Front ei kuitenkaan toimi, jos
geometriasta löytyy suljettu pinta, kuten tämän työn pyörällisistä malleista. Kuviossa 10
on virheilmoitus, joka tulee, jos yrittää luoda verkotusta Advancing Front -tekniikalla
malliin, jossa on pyörät.

Kuvio 9: Proximity-valikko ja työssä käytetyt arvot
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Kuvio 10: Virheilmoitus, joka tulee yrittäessä luoda elementtiverkkoa Advancing Front
-tekniikalla malliin, jossa on pyörät
Verkotus voi epäonnistua myös monesta muusta syystä. Useimmissa tapauksissa
elementtien koon muokkaaminen auttaa. Jos verkko leikkaa itsensä kanssa, kannattaa
yrittää muuttaa elementtien kokoa. Jos on käyttänyt liikaa desimaaleja elementtien koon
määrityksessä, ohjelma saattaa tehdä virhelaskelman reunojen lukumäärästä ja verkotus
ei onnistu. Jos tietokoneen muisti ei riitä verkotukseen (kuvio 11), täytyy elementtien
lukumäärää vähentää esimerkiksi elementtien kokoa suurentamalla. Tämä syy rajoitti
myös tässä työssä elementtien koon hieman suuremmaksi, kuin alunperin oli
suunniteltu. Joissakin tapauksissa verkotus voi epäonnistua esimerkiksi pinnan terävien
kulmien takia. Tästä ongelmasta on mahdollista selvitä käyttämällä Virtual Face työkalua, joka löytyy Virtual Topology -valinnan alta. Tällä työkalulla voi yhdistää
kaksi pintaa ja näin hankkiutua eroon terävästä kulmasta (kuvio 12).

Kuvio 11: Tilanne, jossa tietokoneen muisti ei riitä kappaleen verkotukseen
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Kuvio 12: Tilanne, jossa tuulilasin kaksi pintaa on yhdistetty Virtual Face -toiminnolla
Kun kaikki asetukset ovat kunnossa, ohjelman voi määrätä luomaan verkotuksen
Generate Surface Meshes ja Generate Volume Mesh -toiminnoilla. Ensin tehdään
pintaverkotus Generate Surface Meshes -toiminnolla ja tämän jälkeen voidaan luoda
tilavuuselementit Generate Volume Mesh -toiminnolla. Verkotus kesti työssä käytetyillä
arvoilla yhteensä noin 60-90 minuuttia. Ohjelma luo ”ilmatilan” täyteen tetraedrielementtejä (kuvio 13) ja antaa yhteenvetona tiedot solmujen ja elementtien
lukumäärästä (kuvio 14), kun verkotus on valmis. Viimeiseksi verkotus täytyy vielä
tallentaa ennen kuin voi siirtyä seuraavaan vaiheeseen.

Kuvio 13: Lähikuvaa valmiista verkosta
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Kuvio 14: Valmiin elementtiverkon tiedot

5.2 Virtauslaskennan työvaiheet

5.2.1 CFX-Pre ja esitiedot laskentaa varten
Kun kappaleessa on valmis verkko, voidaan avata ANSYS CFX:n ensimmäinen vaihe
eli CFX-Pre. Tässä vaiheessa määritellään kappaleen laskennalle reunaehdot ja tiedot,
joiden mukaan laskenta tapahtuu. CFX-Pre saadaan käynnistettyä Workbenchin Projectvälilehdeltä valitsemalla ensin Meshing-tiedosto, jolloin ikkunan vasemmasta laidasta
löytyy vaihtoehto Create CFD Simulation with Mesh. Tämä toiminto avaa Advanced
CFD -välilehden ja tuo verkotetun kappaleen CFX-Pre-vaiheeseen. Kuviossa 15 näkyy
yleiskuva CFX-Pre ikkunasta. Kuvion alareunassa näkyy myös vaihtoehdot CFX-Solver
ja CFX-Post, jotka aukeavat myös Advanced CFD -välilehdellä.
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Kuvio 15: CFX-Pre-ikkunan yleiskuva
Ensimmäinen tehtävä tässä vaiheessa on luoda määrittelyjoukko. Tämä onnistuu CFXPre-ikkunan työkaluriviltä löytyvällä toiminnolla Create a Domain. Määrittelyjoukon
nimeämisen jälkeen aukeavasta valikosta (kuvio 16) voi määrittää esimerkiksi
virtausaineen tyypin. Määrittelyjoukkona tässä tapauksessa on koko verkotettu alue ja
mitään asetuksia ei tarvinnut tässä vaiheessa muuttaa.
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Kuvio 16: Määrittelyjoukon valikko ja määrittelyjoukko merkitty vihreällä
Tämän jälkeen aletaan luoda reunaehtoja laskennalle. Tämä tapahtuu Create a Boundary
Condition -työkalulla. Aluksi aukeaa pieni ikkuna, jossa voi nimetä ehdon ja valita
määrittelyjoukon. Ehdot nimettiin tässä työssä loogisesti ja tunnistettavasti, esimerkiksi
sisääntulon nimeksi annettiin In ja seinien nimeksi Wall. Määrittelyjoukoksi valittiin
aiemmin luotu määrittelyjoukko, jonka ohjelma olikin jo asettanut oletusarvoksi.
Luotavia reunaehtoja olivat sisääntulo (Inlet), ulosmeno (Outlet tai Opening) ja seinät
(Wall). Ehdon tyyppi valitaan Boundary Type -valikosta ja kaikille reunaehdoille
määritetään pinta, jolla kyseinen ehto vaikuttaa. Sisääntulo eli Inlet määrittää pinnan,
josta virtaus tulee virtaustilaan sisään. Pinta määritetään Location-kohdan oikealla
puolella sijaitsevasta painikkeesta, josta aukeaa Selection Dialog -ikkuna. Aukeavassa
ikkunassa on listattu kaikki määrittelyjoukon pinnat. Inlet-ehtoa määritettäessä valitaan
listalta pinta, josta virtausaineen halutaan tulevan sisään (kuvio 17). Viimeiseksi tälle
ehdolle määritetään vielä Boundary Details -välilehdeltä nopeus, jolla aine virtaa sisään.
Kohtaan Normal Speed asetettiin tässä työssä nopeudeksi 28 m/s. Lopuksi valinnat
hyväksytään aina Apply ja Ok -painikkeilla.
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Kuvio 17: Inlet-reunaehdon valikko ja sisääntulopinnan määritys
Ulosmenolle valittiin reunaehdoksi joko Outlet tai Opening. Suurimpana erona näillä
kahdella vaihtoehdolla on, että Opening sallii virtausta myös sisäänpäin. Jos ulosmenon
kohdalla on vielä pyörteilyä, kannattaa vaihtoehdoksi valita siis Opening. Ulosmenon
pinnaksi valittiin luonnollisesti kappaleen takana oleva poikkileikkaus. Boundary
Details -välilehdeltä tuli vielä määrittää arvo kohtaan Relative Pressure. Tämä arvo tuli
asettaa nollaksi.
Seinille tuli määrittää reunaehdoksi Wall. Kun seiniksi määritettiin kappaleen sivuilla
sekä ylä- ja alapuolella olevat pinnat, oli tuulitunneli valmis. Boundary Details välilehdeltä on mahdollista määrittää seinien laatu, vaihtoehtoina No Slip ja Free Slip.
No Slip -valinta tarkoittaa, että virtauksen nopeus on nolla seinän pinnassa. Tällä
valinnalla on myös mahdollista valita onko seinä karkea vai sileä. Free Slip tarkoittaa,
että virtauksella on nopeus myös seinällä. Linja-automallin kaikille pinnoille luotiin

39(55)
myös seinäehto, jotta se käyttäytyisi kiinteän mallin tapaan. Tämän jälkeen kaikki
tarvittavat reunaehdot oli määritetty.
CFX-Pressä on mahdollista myös säätää laskennan asetuksia. Tämä tapahtuu Solver
Control -työkalun (kuvio 18) avulla. Tässä valikossa voi vaikuttaa esimerkiksi
laskennassa tapahtuvien iteraatioiden lukumäärään muuttamalla arvoa Max. Iterations.
Convergence Criteria kohdassa määritetään laskennan suppenemiseen vaikuttava
jäännösarvo Residual Target. Arvon tyyppi voi olla neliöllinen keskiarvo (RMS) tai
maksimijäännösarvo (MAX). Mitä pienempi arvo, sitä tarkempi tulos. Hyvän tuloksen
saa esimerkiksi arvolla, joka sijoittuu arvojen 1E-5 ja 1E-4 välille.

Kuvio 18: Solver Control -työkalu
Kun kaikki tarvittava on määritetty, voidaan valita CFX-Pren työkalurivillä sijaitseva
vaihtoehto Write Solver File. Tämä työkalu tallentaa .def-päätteisen tiedoston
laskentaan määritetyistä tiedoista. Työkalu antaa myös samalla vaihtoehdot
jatkotoimenpiteille. Tärkeimmät vaihtoehdot tätä työtä ajatellen ovat pelkkä Solvertiedoston tallennus tai CFX-Solveriin siirtyminen ja laskennan aloitus.
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5.2.2 CFX-Solver ja laskenta
Laskenta tapahtuu aiemmin määritettyjen asetusten perusteella, jotka on tallennettu
CFX-Pre-osion lopussa luotuun .def-päätteiseen tiedostoon. CFX-Solver suorittaa
laskennan juurikin tämän tiedoston tietojen perusteella. Laskennan voi käynnistää
suoraan CFX-Pre-vaiheen päätteeksi tai sitten sen voi käynnistää myöhemmin
laskentatiedoston avulla. Ensimmäisenä ohjelma avaa Define Run -ikkunan (kuvio 19),
jossa määritetään laskennan ajoasetukset.

Kuvio 19: Define Run -ikkuna
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Define Run -ikkunan asetuksia ei tarvitse muuttaa oletuksista. Run Mode -kohtaan voi
määrittää tapahtuuko ajo sarjassa vai rinnakkain. Rinnakkais-ajo on nopeampi, mutta
siihen vaaditaan useampi tietokone, joten sarja-ajo on normaali valinta. Laskenta
käynnistetään Start Run -painikkeella, jolloin ohjelma avaa ikkunan, jossa vasemmalla
puolella näkyy suppenemiskäyrät ja oikealla puolella teksti-ikkuna (kuvio 20).

Kuvio 20: CFX-Solverin suppenemiskäyrät ja teksti-ikkuna
Suppenemiskäyrät määrittävät kuinka hyvin laskenta suppenee. Kun käyrät alkavat
tasoittua, laskennan tulokset eivät enää paljon muutu. Laskenta päättyy, kun joko
laskennan arvot saavuttavat määritetyn suppenemisarvon tai iteraatioiden
maksimimäärä on saavutettu. Laskennan kesto vaihtelee huomattavasti riippuen lähinnä
iteraatioiden määrästä ja suppenemisen asetuksista. Laskenta voi kestää alle puolesta
tunnista useisiin tunteihin. CFX-Solver ei pysty laskemaan raskaimpia eli tarkimmin
verkotettuja malleja vaan niitä varten täytyy käyttää supertietokoneen apua.
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Kun laskenta on valmis, CFX-Solver tuottaa .out ja .res -päätteiset tiedostot. Outtiedosto sisältää samat tiedot laskennasta, kuin oli nähtävissä Solverin teksti-ikkunassa.
Res-tiedosto on varsinainen tulostiedosto, jota voi tutkia CFX-Post-osiossa.

5.2.3 CFX-Post ja tulosten tarkastelu
CFX-Post-osion voi käynnistää heti laskennan jälkeen CFX-Solverin kautta tai sen voi
myös avata Workbenchin Project-välilehdeltä. Laskennan tulokset voi ladata ohjelmaan
valitsemalla CFX-Postin työkaluriviltä vaihtoehdon Load Results ja valitsemalla sitten
.res-päätteisen tulostiedoston. Kuviossa 21 on ohjelman päänäkymä, jossa tärkeimpiä
toimintoja on korostettu punaisen soikion avulla.

Kuvio 21: CFX-Postin päänäkymä
Kuviossa punaisen soikion sisällä olevien kolmen toiminnon avulla saadaan tulokset
näkyviin. Vasemmalla puolella oleva toiminto Vector luo vektorit virtaustilaan, keskellä
oleva toiminnolla Contour saa esiin kappaleeseen vaikuttavat painejakaumat sekä
muutamia muita piirteitä ja oikealla puolella oleva toiminto Streamline tuo esiin
virtausviivat. Työkalurivillä sijaitseva Location on myös huomioitava työkalu, koska
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sen valikosta löytyy esimerkiksi toiminto Plane, jonka avulla voi tutkia virtauksia ja
paineita halutussa tasossa.
Tuloksia tutkitaan graafisessa muodossa ohjelman pääikkunassa. Vektorit kuvaavat
vitauksen suuntaa ja suuruutta eri pisteissä ja ne saadaan siis esiin Vector-toiminnolla.
Vektorien määritysvalikosta (kuvio 22) valitaan Locations-kohtaan CFX-Pre-osiossa
luotu määrittelyjoukko ja Reduction-kohtaan voi vaihtaa vaihtoehdon Max Number of
points, jolloin saa itse määrittää miten monta vektoria virtaustilaan tulee. Variable-kohta
kertoo, että vektorit kuvaavat virtauksen nopeutta. Vektorit saadaan esiin painamalla
lopuksi Apply-näppäintä.

Kuvio 22: Vektorien asetusten määritysvalikko
Virtausviivat kuvastavat reittejä, joita pitkin nollamassaiset partikkelit kulkisivat
virtaustilan läpi. Virtausviivojen määritysvalikossa lisätään kohtaan Start From taso,
josta virtaus lähtee eli pinta, joka on CFX-Pre-osiossa määritetty sisääntulopinnaksi.
Kohtaan # of Points määritetään miten monta virtausviivaa sisääntulosta lähtee.
Painejakaumien ja piirteiden määritysvalikossa valitaan Locations-kohtaan linja-autoksi
määritetty valinta. Variable-kohtaan määritetään mitä halutaan tutkia ja tässä kohdassa
vaihtoehtoja on useampia kuin muissa valikoissa. Oletusarvona on paineet, mutta tutkia
voi myös esimerkiksi nopeutta tai lämpötilaa. Valikosta voi myös säätää
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värivaihtoehtoja ja eri värien lukumäärää. Painejakaumia tutkittaessa valikko ilmoittaa
myös suurimman ja pienimmän kappaleeseen vaikuttavan paineen.
Vektoreita ja virtausviivoja tutkittaessa punainen väri merkitsee suurta virtausnopeutta
ja sininen väri hidasta virtausnopeutta. Painejakaumia tutkittaessa punainen väri
tarkoittaa oletusarvoisesti suurimpia ylipainealueita ja sininen väri oletusarvoisesti
pienintä painetta eli suurimpia alipainealueita.
Lopuksi, kun halutut analysointityökalut on luotu, voi tilanteen ja asetukset tallentaa
Save State As -toiminnolla. Näin tuloksia voi tutkia myös samoilla luoduilla asetuksilla
myöhemmin lataamalla tilanne suoraan Load State -toiminnolla.

5.3 CSC:n supertietokoneen käyttäminen
Yhteys CSC:n eli Tieteen tietotekniikan keskuksen supertietokoneelle luotiin SSH
Secure Shell Client -ohjelmalla, joka oli valmiina TAMKin tietokoneella. Palvelimena
tämän työn laskennoissa käytettiin Murska-nimistä supertietokonetta, jolloin
kirjauduttaessa ohjelmaan sisään kohtaan Host Name kirjoitettiin palvelimen osoitteeksi
murska.csc.fi. Kohtaan User Name kirjoitettiin oma CSC:n käyttäjätunnus ja lopuksi
ohjelma kysyy vielä salasanaa, jolloin tähän kohtaan kirjoitetaan oma CSC:n salasana.
Aluksi ohjelma avaa koti- eli $HOME-kansion, jossa tiedostojen siirto on mahdollista
suorittaa. Tiedostoja voi siirtää New File Transfer -ikkunassa, jonka saa avattua SSH:n
työkaluriviltä. Kyseisessä ikkunassa vasemmalla puolella on oman tietokoneen sisältö ja
oikealla puolella on supertietokoneen kotikansio. Tiedosto voidaan ladata
supertietokoneelle ensin etsimällä se vasemman puolen valikosta ja painamalla
tiedoston päällä hiiren oikeaa näppäintä, jolloin aukeavasta valikosta löytyy vaihtoehto
Upload. Painamalla tätä vaihtoehtoa tiedosto ladataan supertietokoneelle. Vastaavasti
supertietokoneen kotikansiosta tiedoston voi siirtää omalle koneelle vastaavalla
tekniikalla, mutta komentona tällä kertaa Download. Tiedostot, jotka täytyy ladata
supertietokoneelle laskentaa varten ovat CFX-Pre-vaiheessa luotu .def-tiedosto ja
eräajotiedosto.
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Eräajotiedosto on päätteetön tiedosto, joka lähettää .def-tiedoston laskentaan.
Eräajotiedoston voi nimetä miten haluaa, jatkossa on käytetty esimerkkinä nimeä
jobfile. Pohjan eräajotiedostolle pystyy lataamaan CSC:n sivuilta. Eräajotiedostoa on
hankala tehdä itse muun muassa siitä syystä, että tiedoston rivinvaihtoja ei saa tehdä
Enterillä, vaan esimerkiksi tiedostoa avatessa muistiolla rivinvaihdot näkyvät neliöinä.
Helpoimmalla pääsee, kun vaihtaa valmiiseen tiedostoon oman laskennan tiedot.
Tiedoston muokkaaminen onnistuu esimerkiksi muistiolla, mutta tallentaessa sitä täytyy
muistaa jättää .txt-pääte pois. Kuviossa 23 näkyy työssä käytetty eräajotiedosto, jolla
lähetetään ajoon rinnakkaiserätyö eli Parallel Batch Job. Alkuperäinen tiedosto oli
vanhentunut, joten sitä jouduttiin muokkaamaan melko paljon, jotta siitä sai toimivan.

Kuvio 23: Eräajotiedosto
Muokattavia asioita eräajotiedostossa olivat muistin rajoitus (#BSUB -M), työn
maksimiaika (#BSUB -W), sähköpostiosoite, johon ilmoitus työstä tulee (#BSUB -u),
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sijainti, josta ohjelma etsii lisenssiä, oman kansion hakemisto sekä .def-tiedoston nimi.
#BSUB -n 4 tarkoittaa, että rinnakkaislaskennassa käytetään neljää laskentasolmua.
Serverillä on kolme kansiota, joita työssä tarvitaan: kotikansio ($HOME), työkansio
($WRKDIR) ja oma kansio työtä varten ($WRKDIR/käyttäjätunnus). Kotikansiossa
suoritetaan tiedostojen siirto omalta tietokoneelta supertietokoneelle ja päinvastoin.
Työkansioon kopioidaan eräajotiedosto ja tästä kansiosta lähetetään tiedosto laskentaan.
$WRKDIR/käyttäjätunnus-kansioon kopioidaan .def-tiedosto ennen laskentaa ja
valmiin laskennan tulokset ilmestyvät myös tähän kansioon.
Komennolla dir näkee kansion sisällön. Kun .def-tiedosto ja eräajotiedosto on ladattu
kotikansioon, täytyy ne seuraavaksi siirtää oikeisiin kansioihinsa. Tämän voi tehdä joko
kopioimalla tai siirtämällä. Esimerkiksi .def-tiedoston kopiointi onnistuu komennolla
cp tiedostonimi.def $WRKDIR/käyttäjätunnus
Eräajotiedosto siiretään komennolla
mv jobfile $WRKDIR
Tiedostojen siirtäminen säästää hieman vaivaa, kun ylimääräisiä tiedostoja jää siten
vähemmän myöhemmin poistettavaksi verrattuna kopioinnin käyttämiseen. Kun
tiedostot on siirretty oikeisiin kansioihinsa, siirrytään työkansioon komennolla
cd $WRKDIR
Tästä kansiosta voi lähettää laskennan jonoon eräajotiedoston (jobfile) avulla
komennolla
bsub < jobfile
Jos kaikki on kunnossa, ohjelma ilmoittaa tiedoston olevan jonossa. Samalla se luo
työkansioon kaksi tiedostoa, joista saa tietoa laskennasta ja mahdollisista virheistä.
Myös laskennan edistymistä on mahdollista seurata lukemalla omaan työkansioon .def-
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tiedoston seuraksi ilmestynyttä .out-tiedostoa. Tätä tiedostoa pääsee lukemaan
komennolla
less tiedostonimi.out
Jos jostain syystä tarvitsee luoda uusi kansio esimerkiksi työkansioon, sen voi luoda
komennolla
mkdir $WRKDIR/nimi
Kun laskenta on valmis, omaan työkansioon on ilmestynyt kaksi uutta tiedostoa: outpäätteinen tiedosto ja tulostiedosto, jonka pääte on .res. Nämä tulee seuraavaksi
kopioida/siirtää kotikansioon. Molemmat voi siirtää kotikansioon yhdellä komennolla:
mv tiedostonimi.out tiedostonimi.res $HOME
Kotikansiosta nämä tiedostot voidaan siirtää supertietokoneelta omalle koneelle ja
tulostiedoston voi avata ihan normaalisti ANSYSin CFX-Post-osiossa. Viimeisenä
tehtävänä supertietokoneella on poistaa turhat tiedostot omista kansioista. Esimerkiksi
oman työkansion ylimääräinen .def-tiedosto voidaan poistaa siirtymällä ensin kyseiseen
kansioon ja antamalla komento
rm tiedostonimi.def
Tämän komennon jälkeen ohjelma kysyy vielä varmistuksen toiminnolle. Tiedoston
poistaminen varmistetaan painamalla y-kirjainta ja Enteriä. Yhteyden katkaisu
supertietokoneeseen tapahtuu työkalurivin Disconnect-painikkeella.
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6 Tulokset
Luottamuksellisten tietojen vuoksi tulokset on poistettu julkisesta
versiosta.
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7 Loppupäätelmät

7.1 Yhteenveto laskennan osalta
Laskenta onnistui alun vaikeuksien jälkeen melko hyvin. Kun oikeat toiminnot ja
toimivat arvot eri vaiheissa vihdoin löytyivät, laskenta sujui varsin sujuvasti ja kaikille
malleille saatiin luotua lähes samanlaiset olosuhteet. Eniten vaikeuksia tuotti verkotus,
jossa virheilmoitus tuli hyvin usein vasta verkotuksen loppuvaiheessa ja näin ollen
montaakaan eri elementtikokojen ja asetusten yhdistelmää ei ehditty testata kerralla.
Lopuksi sopivat arvot kuitenkin löytyivät, joilla saatiin kelvollinen verkotuksen
tarkkuus ja jotka toimivat kaikilla malleilla.
Vaikeuksia oli aluksi myös geometrian kanssa, koska ensimmäiset mallit olivat täynnä
pieniä vikoja, joiden takia niiden kanssa ei päästy edes verkotusvaiheeseen. Pieniä
vaikeuksia oli muutaman kerran myös ANSYSin lisenssin kanssa, mutta CSC:n
henkilökunnan avulla ne saatiin selvitettyä. Ongelmatilanteita tuli melko paljon, mutta
paremmalla ennakkotietämyksellä etenkin ANSYS Workbenchistä suuresta osasta
ongelmia olisi luultavasti vältytty.
Vaikka laskenta onnistuikin hyvin, on siinä toki asioita jotka olisi voitu tehdä
paremmin. Elementtiverkko olisi voinut olla tarkempi, mutta sitä varten olisi kaivattu
enemmän tietokonekapasiteettia. Suuremmalla tietämyksellä ja ajankäytöllä olisi voitu
saada montakin asiaa hieman paremmaksi. Etenkin reunaehtojen määrityksen kanssa
olisi voinut ottaa kenties enemmän asioita huomioon ja testata erilaisia olosuhteita.

7.2 Johtopäätökset tuloksista

Luottamuksellisten tietojen vuoksi johtopäätökset tuloksista on poistettu
julkisesta versiosta.
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7.3 Työn arviointi
Työ onnistui tavoitteiden kannalta kohtuullisen hyvin. Tavoitteet saavutettiin siinä
suhteessa hyvin, että tutkittavien mallien välille saatiin samanlaisissa olosuhteissa
selkeitä eroja ja niistä pystyttiin vielä tekemään jonkinlaisia johtopäätöksiä. Myös
virtauslaskentaohjelmistoon tutustuminen sujui hyvin ja ohjelma tuli peruspiirteiltään
hyvin tutuksi. Ohjelmisto oli loppujen lopuksi erittäin selkeä ja työvaiheet oli hyvin
porrastettu. Vielä suuremmalla panostuksella ja tietämyksellä ohjelmistosta olisi
varmasti saatu vieläkin enemmän irti.
Työssä keskityttiin lähinnä vertailemaan eri keula- ja perämallien eroja.
Mielenkiintoista olisi tulevaisuudessa myös tutkia miten tulokset muuttuisivat erilaisissa
olosuhteissa ja miten erilaiset lisävarusteet ja läpät vaikuttaisivat tuloksiin. Työtä voisi
toki laajentaa monella muullakin tapaa ja tutkittavia asioita löytyisi varmasti vaikka
miten paljon.
Kokonaisuutta tutkittaessa tietokoneavusteinen virtauslaskenta tarjoaa nopean ja halvan
vaihtoehdon tuulitunnelikokeille. Se on varmasti hyödyllinen väline ajoneuvojen
valmistajille. Ohjelman käyttö on myös helppo oppia, mutta sen kaikkien hienouksien
tunteminen vaatii jo suurta aiheeseen syventymistä ja opettelua.
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Liitteet
Liite 1: ANSYS Workbenchin toimintoja
Seuraavassa yleiskuvaus joistakin toiminnoista, joihin saattaa virtauslaskentaa
suorittaessa törmätä. Kaikkia toimintoja ei ole käsitelty, kuten ei myöskään toimintoihin
liittyviä valintoja. Toiminnot ovat ANSYSin versiosta 11.0, joten uudemmissa
versioissa jotkin mainitut toiminnot saattaa olla poistettu ja tilalle voi olla ilmestynyt
uusia toimintoja.
Tarkoitus on antaa yksinkertainen yleiskuvaus toiminnoista, jotta alkuunpääseminen
ohjelman kanssa olisi helpompaa.

DesignModelerin toimintoja:
Plane: Luo uuden työskentelytason määritettyyn sijaintiin. Voidaan käyttää esimerkiksi

Slice ja Move -toimintojen apuvälineenä.
New Sketch: Luo uuden luonnoksen kappaleen luomista tai muokkaamista varten.

Luonnoksen muokkaamiseen liittyviä toimintoja ei tässä työssä käsitellä.
Extrude: Pursottaa luonnoksta tai määritettyä profiilia määritettyyn suuntaan halutun

pituuden verran. Voi myös poistaa materiaalia asettamalla operaatioksi Cut Material ja
jakaa jäädytetyn kappaleen osiin operaatiolla Slice Material.
Revolve: Pyöräyttää luonnosta tai määritettyä profiilia valitun akselin ympäri halutun

astemäärän verran.
Sweep: Pursottaa profiilia valitun reitin mukaan.
Skin/Loft: Luo geometrian kahden tai useamman profiilin kautta. Profiilien tulee olla

samaa tyyppiä ja niillä pitää olla yhtä monta reunaa.
Thin/Surface: Mahdollistaa kotelomallisten kappaleiden luonnin. Myös pintamallien

luonti on mahdollista.
Blend: Työkalu kappaleen reunojen pyöristykselle.
Chamfer: Työkalu reunojen viisteytykseen.
Point: Luo pisteen tai ryhmän pisteitä valittuun sijaintiin. Hyödyllinen esimerkiksi, jos

taso (Plane) halutaan saada tiettyyn sijaintiin.
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Pattern: Kopioi symmetrisesti valittua geometriaa tai profiilia halutun lukumäärän

verran.
Body Operation: Työkalu kappaleiden hallintaan. Sisältää Mirror, Move, Copy, Delete,

Scale, Sew, Cut Material sekä Imprint Faces -toiminnot.
-

Mirror: Luo kappaleesta peilikuvan valitun tason tai pinnan mukaan.

-

Move: Liikuttaa kappaleen haluttuun sijaintiin tasojen avulla.

-

Copy: Sama kuin Move-toiminto, mutta jättää alkuperäisen kappaleen

paikalleen ja siirtää kopion määritettyyn sijaintiin.
-

Delete: Poistaa valitun kappaleen mallista.

-

Scale: Muuttaa kappaleiden mittakaavaa.

-

Sew: Tekee pintamallista kiinteän mallin, mikäli se on kyseiselle

mallille mahdollista.
-

Cut Material: Poistaa valitun kappaleen mallista.

-

Imprint Faces: Jättää kappaleen pintaan painauman valitun kappaleen

muodon mukaan.
Boolean: Voi yhdistää toisissaan kiinni olevia kappaleita tai niiden osia valintojen

mukaan yhdeksi tai useammaksi kappaleeksi.
Slice: Jakaa kappaleen erillisiksi kappaleiksi. Kappale voidaan jakaa osiin tason tai

pinnan mukaan. Toimii vain jäädytetyille kappaleille.
Face Delete: Poistaa piirteen, kuten pyöristyksen tai reiän, lisäämällä ainetta ja näin

paikkaamalla kappaleen pinnan.
Freeze: Jäädyttää kaikki kappaleet.
Unfreeze: Palauttaa valitun jäädytetyn kappaleen aktiiviseksi.
Named Selection: Mahdollistaa useamman kappaleen, pinnan, reunan tai pisteen

valinnan yhden nimen alle. Yksinkertaistaa esimerkiksi epätasaisten pintojen
pursotuksen.
Mid Surface: Luo kiinteistä kappaleista niiden keskikohtaan pintamallit.
Enclosure: Luo kappaleen ympärille jäädytetyn alueen.
Symmetry: Leikkaa ja säilyttää kappaleen materiaalia määritettyjen tasojen mukaan.

Tasojen positiivisella puolella oleva materiaali säilyy ja negatiivisella puolella oleva
materiaali leikataan pois.
Fill: Täyttää tyhjän tilan kappaleen sisällä, esimerkiksi reiän, jäädytetyllä aineella.
Surface Extension: Laajentaa mallin reunasta pinnan seuraavaan pintaan.
Surface Patch: Työkalu, jolla voi täyttää pintamallissa olevan reiän tai välin.
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Mesherin toimintoja:
Geometry: Sisältää vaihtoehdot Transparency ja Shine. Transparency-asetusta saattaa

olla hyvä joissain tilanteissa suurentaa, jos esimerkiksi haluaa valita piilossa olevan
pinnan.
Virtual Topology: Mahdollistaa pintojen ja reunojen yhdistämisen verkotusta varten.

Voi olla hyödyllinen, jos malli sisältää paljon pieniä pintoja ja teräviä reunoja.
Regions: Vastaa käytännössä DesignModelerin Named Selection -toimintoa. Voidaan

tosin käyttää tarvittaessa hyödyksi myös CFX-Pre-osiossa reunaehtojen määrityksessä.
Mesh: Alakohtina verkotukseen liittyvät asetukset.
Spacing: Elementtien koon määrityksen asetukset.
Controls: Mahdollistaa tiheämmän verkotuksen pisteen, reunan tai määritetyn kolmion

alueelle.
Periodicity: Mahdollistaa identtisen verkotuksen valituille pinnoille.
Inflation: Kappaleen pinnan läheisyyteen tulevien elementtien määritys.
Stretch: Mahdollistaa elementtien venyttämisen tai supistamisen tietyssä suunnassa.
Proximity: Lähekkäisten pintojen tai reunojen alueelle tulevan verkotuksen asetukset.
Options: Sisältää muita asetuksia verkotukseen liittyen kuten verkotustekniikan.

Valikosta löytyy myös Global Mesh Scaling, joka auttaa säätämään lähes kaikkien
verkotukseen liittyvien pituuksien mittakaavaa.
Preview: Mahdollistaa valmiin verkotuksen tarkkailemisen halutulla pinnalla.

CFX-Pren toimintoja:
Domain: Määrittää alueen, jossa yhtälöt ratkaistaan määritetyillä ehdoilla. Eri alueet

voidaan määrittää olemaan eri ainetta, esimerkiksi toinen alue ilmaa ja toinen vettä.
Subdomain: Domainin sisäinen alue, jolle voidaan asettaa omat asetukset.
Boundary Condition: Määrittää reunaehdot laskennalle. Eri reunaehdoilla on useita

valintoja, jotka vaikuttavat laskentaan merkittävästi.
Domain Interface: Kontrolloi erilaisten alueiden yhteyksien asetuksia.
Simulation Type: Simuloinnin osa, jossa määritetään simuloinnin kesto ja muita

ajoitukseen liityviä asetuksia.
Global Initialization: Määrittää simulointiin liittyviä asetuksia.
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Solver Control: Kontrolloi ratkaisijan käyttäytymistä laskennan aikana. Sisältää

laskennan tarkkuuden kannalta oleellisia asetuksia.
Output Control: Sisältää Solverin ulosantiin liittyviä asetuksia.
Materials: Materiaalien luonti tai muokkaaminen.

CFX-Solverin toimintoja:
New Monitor: Tuo esiin vaihtoehtoja laskennan eri suureiden seuraamiseen liittyen.
Edit Run In Progress: Mahdollistaa joidenkin asetusten muokkaamisen kesken

laskennan. Esimerkiksi sisääntulevan ilman virtausnopeuden muokkaaminen on
mahdollista.

CFX-Postin toimintoja:
Vector: Luo nopeusvektorit virtaustilaan.
Contour: Luo halutun piirteen, esimerkiksi kappaleen pintaan vaikuttavat paineet.
Streamline: Luo virtausviivat virtaustilaan.
Location: Luo sijainnin, jossa voi tarkastella tuloksia.
Timestep Selector: Mahdollistaa muuttuvan tilanteen eri ajankohtien tarkkailun.
Animation: Objektien animoinnin asetukset.

