SOLIDWORKS FLOW SIMULATION
CEL
SOLIDWORKS ® Flow Simulation to zaawansowane rozwiązanie do obliczania dynamiki płynów
(Computational Fluid Dynamics, CFD) w pełni zintegrowane z pakietem SOLIDWORKS. Umożliwia ono
projektantom oraz inżynierom szybkie i łatwe symulowanie skutków przepływu płynu, wymiany ciepła
i sił przepływu, które są kluczowymi czynnikami decydującymi o sukcesie projektu.

WSTĘP
Program SOLIDWORKS Flow Simulation umożliwia projektantom symulacje przepływów płynu lub gazu w rzeczywistych
warunkach, a także sprawdzanie hipotetycznych scenariuszy
i przeprowadzanie efektywnych analiz przepływu cieczy,
wymiany ciepła oraz sił oddziałujących na lub przez komponenty. Odchylenia projektowe można szybko porównywać
w celu podejmowania trafniejszych decyzji, co przekłada się
na produkty o lepszej wydajności.
SOLIDWORKS Flow Simulation oferuje dwa moduły przepływu,
które obejmują specjalistyczne narzędzia branżowe, praktyki
i metodologie symulacji — moduł ogrzewania, wentylacji
i klimatyzacji (HVAC) oraz elektroniczny moduł chłodzenia.
Moduły te są dodatkami do licencji programu SOLIDWORKS
Flow Simulation.

KORZYŚCI
• Możliwość oceny wydajności produktu przy
uwzględnieniu szybkich korekt wielu zmiennych.
• Skrócenie czasu wprowadzenia produktu na rynek dzięki
szybkiemu określeniu optymalnych rozwiązań projektowych
i zmniejszeniu zapotrzebowania na fizyczne prototypy.
• Lepsza kontrola kosztów dzięki ograniczeniu ilości
przeróbek i zapewnieniu wyższej jakości.
• Lepiej dopracowane, bardziej szczegółowe oferty.

MOŻLIWOŚCI
SOLIDWORKS Flow Simulation
SOLIDWORKS Flow Simulation jest narzędziem do symulacji
przepływu płynów i przenoszenia ciepła zintegrowanym
z programem SOLIDWORKS 3D CAD. To zaawansowane
narzędzie do projektowania 3D umożliwia symulację zarówno przepływów o niskich prędkościach, jak i przepływów
naddźwiękowych. Dzięki temu pozwala na równoległe prace
inżynierskie, dając projektantom wyjątkowe narzędzie do
przeprowadzania analiz przepływu płynów oraz przenoszenia ciepła. Oprócz programu SOLIDWORKS Flow Simulation
projektanci mogą testować wpływ wentylatorów i obracających się komponentów na przepływ płynu, a także na
ogrzewanie i chłodzenie komponentów.

Moduł HVAC
Moduł ten oferuje dedykowane narzędzia symulacyjne
dla projektantów systemów HVAC i inżynierów, którzy testują zaawansowane zjawiska promieniowania.
Umożliwia rozwiązywanie trudnych wyzwań związanych
z projektowaniem wydajnych systemów chłodzenia,
oświetlenia lub rozpraszania zanieczyszczeń.

Elektroniczny moduł chłodzenia
Moduł ten zawiera dedykowane narzędzia symulacyjne
do badania zarządzania ciepłem. Przeznaczony jest dla
firm oferujących produkty, dla których istotne są kwestie właściwości termicznych i wymagań chłodzenia,
oraz producentów płytek drukowanych i obudów, którzy
potrzebują bardzo dokładnej analizy cieplnej.
Zastosowania programu SOLIDWORKS Flow Simulation:
• Wiarygodne wymiarowanie kanałów klimatyzacji
i ogrzewania z uwzględnieniem materiałów, izolacji
i komfortu cieplnego.
• Badanie i wizualizacja przepływu powietrza w celu
optymalizacji systemów oraz rozdziału powietrza.
• Testowanie produktów w środowisku, które jest
możliwie najbardziej realistyczne.
• Uzyskiwanie wyników przewidywanej oceny średniej
(Predicted Mean Vote, PMV) i przewidywanego
procenta niezadowolonych (Predicted Percent
Dissatisfied, PPD) dla rozwiązań HVAC dla szkół
i instytucji rządowych.
• Projektowanie bardziej funkcjonalnych inkubatorów
dla niemowląt utrzymujących określony poziom
komfortu i symulujących, gdzie należy umieścić
sprzęt pomocniczy.
• Projektowanie optymalnych zestawów do montażu
klimatyzacji dla klientów medycznych.
• Symulowanie elektronicznego chłodzenia dla
oświetlenia diodami LED.
• Sprawdzanie i optymalizacja projektów przy użyciu
metody wieloparametrycznej Departamentu
Energii (DOE).

Niektóre powyższe funkcje wymagają modułu HVAC lub
elektronicznego modułu chłodzenia.

Obsługa projektów SOLIDWORKS
• Pełna integracja z oprogramowaniem
SOLIDWORKS CAD 3D
• Obsługa konfiguracji i materiałów SOLIDWORKS
• Dokumentacja pomocy
• Baza wiedzy
• Baza danych inżynierskich
• Rysunki eDrawings® z wynikami
z SOLIDWORKS Simulation

Ogólna analiza przepływu płynów
•
•
•
•
•
•

Przepływ 2D
Przepływ 3D
Symetria
Okresowość sektora
Wewnętrzne przepływy płynu
Zewnętrzne przepływy płynu

Typy analiz
•
•
•
•
•
•
•

Stan stały i przejściowe przepływy płynów
Płyny
Gazy
Płyny nienewtonowskie
Przepływy mieszane
Przepływy gazów ściśliwych i płynów nieściśliwych
Poddźwiękowe, dźwiękowe i naddźwiękowe
przepływy gazów

• Przepływ wyłącznie laminarny
• Wielogatunkowe płyny i wieloskładnikowe ciała stałe
• Przepływy płynów w modelach z ruchomymi/
obracającymi się powierzchniami i/lub częściami
• Przewodzenie ciepła w płynie, ciele stałym i ośrodku
porowatym ze sprzężonym przenoszeniem ciepła lub bez
niego i/lub izolacyjność cieplna między ciałami stałymi
• Przewodzenie ciepła wyłącznie w ciałach stałych
• Efekty grawitacyjne

Zaawansowane możliwości
• Przewidywanie hałasu (stan ustalony i przejściowy)
• Swobodne powierzchniowe
• Przenoszenie ciepła przez promieniowanie między
ciałami stałymi
• Źródła ciepła spowodowane efektem Peltiera
• Strumień promieniowania na powierzchniach
ciał półprzezroczystych
• Wytwarzanie ciepła Joule’a za pomocą prądu stałego
w przewodzących elektryczność ciałach stałych
• Różne rodzaje przewodności cieplnej w ośrodku stałym
• Kawitacja w przepływach wody nieściśliwej
• Objętość równowagi kondensacji wody z pary i jej wpływ
na przepływ płynów i przenoszenie ciepła
• Wilgotność względna w gazach i mieszaninach gazów
• Przepływy dwufazowe (płyn + cząstki stałe)
• Okresowe warunki brzegowe.
• Badanie z wykorzystaniem wskaźnika
• Parametry komfortu
• Rury grzewcze
• Połączenia cieplne
• Komponenty z dwoma opornikami
• Płytki drukowane
• Chłodnice termoelektryczne

Generator siatki
• Automatyczne i ręczne ustawienia globalnej siatki
• Lokalne udoskonalanie siatki

Funkcje ogólne
• Przepływy płynów i przenoszenie ciepła
w ośrodkach porowatych
• Przepływy płynów nienewtonowskich
• Przepływy płynów ściśliwych
• Gazy rzeczywiste
• Konwekcja swobodna, wymuszona i mieszana
• Przepływy płynów z warstwami granicznymi, włącznie
z efektami chropowatości ścian
• Laminarne i turbulentne przepływy płynów

Nasze produkty, dostosowane do potrzeb 12 gałęzi przemysłu, bazują na platformie
3DEXPERIENCE, oferującej bogaty wybór rozwiązań przeznaczonych dla poszczególnych branż.
Dassault Systèmes, zapewnia użytkownikom intuicyjne środowisko projektowania 3DEXPERIENCE®, oferując przedsiębiorstwom i użytkownikom
indywidualnym nowoczesne, wydajne i kreatywne narzędzia do opracowywania innowacyjnych — i uwzględniających aspekty zrównoważonego rozwoju —
produktów. Udostępnione przez firmę rozwiązania zyskały niezwykłą popularność na całym świecie i zrewolucjonizowały sposoby projektowania, produkcji
oraz serwisowania produktów. Rozwiązania opracowane przez firmę Dassault Systèmes promują innowacje w zakresie komunikacji pomiędzy społecznościami
i poszerzają dostępne w świecie wirtualnym możliwości udoskonalania rzeczywistości. Z rozwiązań Dassault Systèmes korzysta ponad 220 000 różnej
wielkości firm z rozmaitych branż w ponad 140 krajach.
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• Sprawdzanie wymiany ciepła na przetwornikach mocy
prądu przemiennego i prądu stałego.
• Symulacja sterowania temperaturą wewnętrzną w celu
ograniczenia problemów z przegrzewaniem.
• Lepsze rozmieszczanie wentylatorów i optymalizacja
strumienia powietrza wewnątrz konstrukcji.
• Przewidywanie hałasu generowanego przez
projektowany system.

